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O D  r e d a k c j i

Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy!

W bieżącym numerze Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekar-
skiej po raz pierwszy występuję w roli Redaktor Naczelnej. Dziękuję 
Prezydium  Naczelnej Rady Aptekarskiej za zaufanie i powołanie mnie na 
tę funkcję. Cieszę się, że będą mogła prowadzić pismo, z którym jestem 
związana od ponad czternastu lat i które stało się nieodłączną częścią mojej 
ścieżki zawodowej. Postaram się sprostać oczekiwaniom i dostarczać Wam 
treści zróżnicowane, inspirujące, nowoczesne, praktyczne i pomocne 
w wykonywaniu zawodu farmaceuty.  

Wydanie, które oddajemy do Państwa rąk rozpoczyna wywiad z autorami do-
kumentu zatytułowanego „Zalecenia dotyczące postępowania u chorych ob-
jętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek”. Ten stan-
dard to kolejny, ważny krok na drodze do rozwoju opieki farmaceutycznej 
w Polsce. Zespół, który opracował wytyczne odpowiada na szereg najczęściej 
zadawanych pytań dotyczących prowadzenia usługi Nowy Lek i dzieli się 
z Czytelnikami Aptekarza Polskiego swoimi doświadczeniami.

W dalszej części numeru czeka na Państwa lektura artykułów przygotowa-
nych przez zespół autorów Aptekarza Polskiego, która pozwoli lepiej wspierać 
chorych z cukrzycą, obrzękami i stosujących leki z grupy beta-blokerów. Jeśli 
natomiast Państwa pacjenci pytają o możliwość krótkotrwałego przerwania 
farmakoterapii, to pomocny będzie materiał poświęcony tematyce „wakacji 
lekowych”. Jak zwykle nie zapominamy o recepturze, która stale cieszy się du-
żym zainteresowaniem – tym razem omawiamy nalewkę z ziela miłka wiosen-
nego, wraz z jej zastosowaniem dawniej i dziś. 

Pod winietą „Panorama samorządu” omawiamy trzy ważne stanowiska Na-
czelnej Rady Aptekarskiej, dotyczące kształcenia farmaceutów i uprawnień 
wymaganych do świadczenia wybranych form opieki farmaceutycznej, po-
trzeby zmian w rozporządzeniu w sprawie podstawowych warunków prowa-
dzenia apteki oraz szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece ogól-
nodostępnej przez farmaceutów. Kolejne materiały poświęcone tej tematyce 
będą się sukcesywnie ukazywać w Aptekarzu Polskim – serdecznie zachęcam 
do śledzenia strony www.aptekarzpolski.pl oraz naszych mediów społeczno-
ściowych. 

Zapraszam do lektury!

mgr farm.  
Olga Sierpniowska

Redaktor Naczelna
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Fot. Autorzy Zaleceń dotyczących postępowania u chorych objętych świadczeniem 
w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek 

Usługa farmaceutyczna 
Nowy Lek

– wywiad z autorami
standardu

Na początku stycznia 2023 roku ukazały się “Zalecenia 
dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem 
w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek”, będące Sta-

nowiskiem Zespołu ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycz-
nej Naczelnej Izby Aptekarskiej i Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego. Webinar edukacyjny wprowadzający do 
świadczenia usługi Nowy Lek spotkał się z rekordowym za-
interesowaniem. W rozmowie z autorami standardu odpo-
wiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące 

Nowego Leku.

77
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Olga Sierpniowska: W trakcie pierwszego webinaru wpro-
wadzającego do usługi Nowy Lek pojawiło się sporo pytań 
o to, jak należy rozumieć pojęcie „nowego leku”. Czy mo-
żemy doprecyzować, jak je zdefiniować? Czy chodzi o nowy
lek wprowadzony na rynek, nowy w terapii danej choroby
czy nowy lek w terapii pacjenta?

dr hab. n. farm., prof. uczelni Mariola Drozd: Usługa Nowy 
Lek skierowana jest do pacjenta, który otrzymał po raz 
pierwszy receptę wypisaną na lek, którego wcześniej nie sto-
sował. Może to mieć miejsce w momencie zdiagnozowania 
choroby, jak i podczas kontynuowania terapii, gdy lekarz de-
cyduje o zmianie leku lub dołączeniu kolejnego. Przez nowy 
lek rozumie się więc nową substancję czynną, ale także inną 
postać leku czy zmienioną drogę podania. Nie ma znaczenia, 
czy jest to cząsteczka nowa na rynku leków, czy też długo już 
obecna w stosowaniu – celem usługi jest dostarczenie pa-
cjentowi informacji na temat rozpoczynanej terapii, ocena 
stosowania się do zaleceń terapeutycznych i udzielenie cho-
remu wsparcia w pierwszym miesiącu przyjmowania nowe-
go leku. W każdym przypadku to farmaceuta ostatecznie za-
decyduje, czy należy przeprowadzić świadczenie.

Olga Sierpniowska: Wydaje się, że farmaceuci nie mogą się 
doczekać, aby ruszyć w praktyce ze świadczeniem opieki 
farmaceutycznej. Jak będzie przebiegać usługa Nowy Lek 
i kiedy farmaceuci będą mogli zacząć ją wykonywać?

dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk: Usługa Nowy 
Lek jest konsultacją farmaceutyczną, która będzie prze-
biegać w trzech etapach. Na początku będzie odbywać się 
spotkanie wstępne, realizowane stacjonarnie z pacjentem. 
Kolejne wizyty to: interwencyjna i kontrolna, które można 
przeprowadzić także za pomocą narzędzi teleinformatycz-
nych. Pomiędzy poszczególnymi wizytami powinien być za-
chowany minimum 7-dniowy odstęp czasowy. Istotne jest to, 
by usługa zakończyła się nie później niż 30 dni od daty zre-
alizowania recepty. Dokładny opis przebiegu oraz wszystkie 
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia usługi znajdują 
się na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej (https://opiekafar-
maceutyczna.nia.org.pl – red.).

dr hab. n. farm., prof. uczelni Mariola Drozd: Usługę Nowy 
Lek farmaceuci mogą zacząć świadczyć natychmiast, po-
trzebne są tylko chęci i wiara we własne siły.

Olga Sierpniowska: Na pewno warto jednak zapoznać się 
z opublikowanym standardem i wziąć udział w webinarach 
wprowadzających przygotowanych przez Zespół. Porozma-
wiajmy teraz o tym, czy do przeprowadzenia usługi są wy-
magane jakieś szczególne warunki lokalowe.

dr hab. n. farm., prof. uczelni Magdalena Jasińska-Stro-
schein: Jeśli chodzi o warunki lokalowe, to rekomenduje się, 
aby podczas spotkania z pacjentem zapewniona była po-
ufność i intymność rozmowy. Jeśli będzie odbywać się ono 
w aptece, to najlepszym do tego miejscem będzie pokój opie-
ki farmaceutycznej. Możliwa jest również forma kontaktu na 
odległość – na przykład rozmowy telefonicznej – w ramach 
drugiego i trzeciego spotkania.

Olga Sierpniowska: Takie pomieszczenie jest także waż-
ne w przypadku przeprowadzania szczepień ochronnych 
w aptece. Przygotowanie go jest więc istotne dla farma-
ceutów, którzy chcą rozwijać opiekę farmaceutyczną. Są 
też odpowiednie przepisy, które regulują, iż powinno być 
to oddzielne pomieszczenie albo wyodrębniona część izby 
ekspedycyjnej. A czy możemy wyjaśnić, jakie przepisy re-
gulują możliwość świadczenia usługi Nowy Lek przez far-
maceutów?

dr n. farm. Justyna Dymek: Działania farmaceutów podej-
mowane w ramach usługi Nowy Lek stanowią element opie-
ki farmaceutycznej, której świadczenie zostało uregulowane 
prawnie – są to zapisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o za-
wodzie farmaceuty. Wskazują one, że opieka farmaceutyczna 
to świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Działania farmaceu-
tów podejmowane w ramach realizacji usługi Nowy Lek moż-
na określić więc mianem świadczenia zdrowotnego. Usługa 
Nowy Lek ma spełnić głównie zadanie edukacji pacjenta, 
a ustawa o zawodzie farmaceuty również wskazuje na dzia-
łalność edukacyjną jako jedno z naszych zadań zawodowych.

Olga Sierpniowska: Standard i dokumentacja wydają się 
przystosowane do pracy z pacjentem ambulatoryjnym. 
Coraz więcej farmaceutów próbuje jednak swoich sił poza 
apteką. Czy usługę będą mogli wykonywać farmaceuci za-
trudnieni w POZ, aptece szpitalnej lub w ramach własnej 
działalności gospodarczej?
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dr hab. n. farm., prof. uczelni Mariola Drozd: Tak, ten stan-
dard skierowany jest do pacjentów ambulatoryjnych. Zno-
wu jednak powołam się na nasze polskie ustawodawstwo, 
w którym nie ma zakazu świadczenia usług opieki farma-
ceutycznej poza apteką. Nie ma więc przeszkód, aby usługa 
Nowy Lek świadczona była na przykład w podstawowej opie-
ce zdrowotnej czy w ramach indywidualnej praktyki.

dr hab. n. farm., prof. uczelni Magdalena Jasińska-Stro-
schein: Dodajmy, że usługa nie jest powiązana z wyku-
pieniem leku w danej aptece, można ją świadczyć w innej 
placówce niż ta, w której została zrealizowana recepta. Wa-
runkiem jej przeprowadzenia jest jednak wcześniejsze wy-
kupienie przepisanego nowego leku. Spotkanie wstępne po-
winno się odbyć do 7 dni od daty realizacji recepty na lek.

dr hab. n. farm., prof. uczelni Mariola Drozd: Jeśli chodzi 
o tę usługę w szpitalu, to musimy pamiętać, że jest to inny
charakter opieki nad pacjentem. W szpitalu usługa edukacyj-
na Nowy Lek wchodzi w zakres farmacji klinicznej. W rapor-
cie Ministerstwa Zdrowia „Rozwiązania w zakresie farma-
cji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach
leczniczych” wskazano, że usługa ta opiera się na rozmowie
z pacjentem lub opiekunem po zapoznaniu się z dokumenta-
cją medyczną pacjenta i obejmuje przekazanie informacji na
temat stosowanych leków, ze szczególnym zwróceniem uwa-
gi na leki nowo zalecone. Jest to usługa świadczona na eta-
pie wypisu pacjenta ze szpitala.

Olga Sierpniowska: Pozostańmy w temacie szpitalnictwa. 
W algorytmie postępowania dla usługi Nowy Lek można 
znaleźć wzmiankę o tym, iż pacjentowi po wypisie ze szpi-
tala można zaproponować koncyliację lekową (usługę po-
szpitalnej opieki farmaceutycznej) – jeśli byłaby możliwość 
dostępu do takiego świadczenia. Na czym ono polega i kto 
mógłby je świadczyć?

dr hab. n. farm., prof. uczelni Mariola Drozd: Usługa kon-
cyliacji lekowej to także usługa z zakresu farmacji klinicz-
nej. Celem koncyliacji lekowej jest poprawa bezpieczeństwa 
i efektywności farmakoterapii szpitalnej oraz stosowanej 
przez pacjenta już po hospitalizacji, a także poprawa ko-
munikacji z pacjentem i pomoc w stosowaniu się do zale-
ceń lekarza. Zadaniem farmaceuty jest identyfikacja błędów 
w farmakoterapii wynikających z niepełnej lub wadliwej in-
formacji o lekach na różnych etapach sprawowania opieki 
nad pacjentem i zapobieganie im, rozwiązywanie rozbieżno-

ści w zakresie przyjmowania leków, w tym drogi podania, 
dawki, interakcji, działań niepożądanych i osiągnięcie okre-
ślonego celu terapeutycznego. Koncyliację lekową obecnie 
w dużej większości naszych szpitali wykonują lekarze i pielę-
gniarki. Realizacja tej usługi przez farmaceutów spowoduje 
zmniejszenie obciążenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek, 
ale przede wszystkim wpłynie na poprawę efektywności kli-
nicznej farmakoterapii, jak i podniesie jej jakość. Natomiast 
usługa poszpitalnej opieki farmaceutycznej jak na razie jest 
w fazie opracowywania przez inny zespół powołany przez 
Naczelną Izbę Aptekarską, także we współpracy z Polskim 
Towarzystwem Farmaceutycznym.

Olga Sierpniowska: Z przedstawionych przez Zespół załącz-
ników wiemy, że usługa jest kierowana do pacjentów peł-
noletnich. W niektórych przypadkach w imieniu osoby do-
rosłej będzie jednak występować opiekun faktyczny. Jakie 
to mogą być sytuacje?

dr n. farm. Justyna Dymek: Są to sytuacje, kiedy chory nie 
może przyjść do farmaceuty ze względu na stan zdrowia, 
dotyczy to na przykład pacjentów będących osobami leżą-
cymi. Zwróćmy uwagę, że opracowane zalecenia wskazują 
na konieczność przeprowadzenia spotkania wstępnego z pa-
cjentem stacjonarnie, w aptece czy gabinecie opieki farma-
ceutycznej. W takiej sytuacji pacjent, który nie może wyjść 
z domu byłby pozbawiony możliwości skorzystania z usługi. 
Rozwiązaniem są zapisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Pacjenta, która definiuje osobę opiekuna faktycznego. 
Według tej ustawy opiekun faktyczny to osoba sprawująca 
stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan 
zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga. Musimy 
jeszcze wyjaśnić, że osoba która zaopiekowała się pacjentem 
wyłącznie doraźnie – na przykład przywiozła jednorazowo 
pacjenta do lekarza – nie jest opiekunem faktycznym, gdyż 
brakuje warunku definicyjnego „stałej opieki”. Jednym z za-
łączników do zaleceń jest wzór pełnomocnictwa dla opieku-
na faktycznego, który musi zostać podpisany przez pacjenta.

Olga Sierpniowska: Dopytam jeszcze, jak w praktyce 
sprawdzić, czy pacjent realizuje receptę na dany lek po raz 
pierwszy? Jednym z załączników do zaleceń jest deklaracja 
pacjenta w tym zakresie, jednak farmaceuci obawiają się, 
że ocena chorego może być nietrafiona. Czy z praktycznego 
punktu widzenia nie byłoby dobrze, gdybyśmy mieli możli-
wość potwierdzenia tej deklaracji w systemie, na przykład 
w Internetowym Koncie Pacjenta?
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dr n. farm. Justyna Dymek: Tak, doskonałym rozwiązaniem 
byłaby również możliwość zaznaczenia w systemie przez 
przepisującego receptę, że dany preparat jest nowo zleco-
nym i na tej podstawie farmaceuta mógłby zakwalifikować 
pacjenta do usługi Nowy Lek.

Olga Sierpniowska: Czy usługa Nowy Lek zakłada kontakt 
z lekarzem? Jeśli tak, w jaki sposób farmaceuta będzie na-
wiązywać współpracę z osobą, która przepisała pacjentowi 
nowy lek?

dr hab. n. farm., prof. uczelni Magdalena Jasińska-Stro-
schein: Jak najbardziej. Podczas spotkań z pacjentem mogą 
pojawić się problemy z nowym lekiem wymagające konsul-
tacji z lekarzem. Proponowana dokumentacja zawiera ra-
port do lekarza – konsultowany ze środowiskiem lekarskim – 
który stanowi sformalizowaną formę wskazania problemów 
z jakimi farmaceuta spotkał się podczas realizacji usługi. Na-
leży dążyć do tego, aby taki kontakt z lekarzem można było 
realizować systemowo – na przykład poprzez IKP. Dałoby to 
także możliwość uzyskania od lekarza informacji zwrotnej – 
czy podjął modyfikację leczenia i co ona obejmowała. Do-
kumentacja została przygotowana stosownie do obecnych 
realiów, które na razie takiej możliwości kontaktu na linii le-
karz-farmaceuta nie dają. Podobnie jak przy realizacji innych 
usług – na przykład przeglądu lekowego – proponujemy oso-
bistą rozmowę z lekarzem, czy przekazanie pacjentowi do-
kumentu z rekomendacjami dla lekarza. Zachęcamy też do 
informowania o świadczeniu usługi lekarzy z pobliskich ga-
binetów czy przychodni – na przykład takich, z którymi już 
współpracowaliśmy. Na pewno ułatwi to ewentualny kon-
takt w sprawie Nowego Leku.

Olga Sierpniowska: Jak każda nowość, usługa Nowy Lek 
wzbudza zrozumiałe emocje, jeśli chodzi o jej finansowa-
nie. Czy wiadomo już, jak zostanie ona wyceniona?

dr hab. n. farm., prof. uczelni Mariola Drozd: Do wykona-
nia wyceny należy zastosować metodykę stosowaną przy ta-
ryfikacji świadczeń zdrowotnych przez Agencję Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfikacji. Żeby można było wycenić 
tę usługę potrzeba wielu informacji. Wszyscy chcielibyśmy, 
by było to świadczenie gwarantowane, opłacane przez NFZ. 
Jednak aktualnie farmaceuta może tę usługę świadczyć, ale 
bez refundacji.

Olga Sierpniowska: To dopiero początek usługi Nowy Lek 
w Polsce, dlatego niektóre kwestie wymagają doprecyzo-
wania. Mamy jednak przykłady i wzorce jej świadczenia 
z zagranicy. Liderem opieki farmaceutycznej jest Wielka 
Brytania. Jak Nowy Lek wygląda w tym kraju?

mgr farm. Artur Jędra: Wszystko zaczęło się od tego, że 
przez ponad rok miałem możliwość pracowania w Inpatient 
Pharmacy – aptece ogólnodostępnej utworzonej w szpitalu – 
do której trafiali pacjenci od wszystkich specjalistów szpitala 
w Rotherham. Usługa NMS (New Medicine Service, usługa 
Nowy Lek – red.) miała tam ogromne znaczenie, chociaż na-
wet jeszcze nie nazywała się w ten sposób, jednak mieliśmy 
wewnętrzny protokół opracowany we współpracy ze szpita-
lem. Trafiali tam pacjenci wyłącznie z nowymi lekami, także 
doświadczenie zdobyte tam wspominam do dziś.

Oficjalnie usługę NMS zacząłem wykonywać od samego po-
czątku jej wprowadzenia w Wielkiej Brytanii, czyli od wrze-
śnia 2011 roku. Była ukoronowaniem mojego doświadczenia 
z MUR (Medicine Use Review, przegląd lekowy – red.), a na 
przestrzeni lat zrobiłem ich ponad 4 tysiące. To był przełom 
w ich wykonywaniu – wszystko było w formie elektronicznej, 
więc porównując to z początkami MUR różnica była ogrom-
na. Farmaceuta wypełniał wszystko w systemie, który połą-
czony był z danymi medycznymi pacjenta. Podczas wydawa-
nia leku program sam podświetlał informacje, iż jest to nowy 
lek oraz pozwalał zaplanować kolejne spotkania i przypomi-
nał o tych, które się zbliżały. W aptece dostępne były ulot-
ki na wzór tych, które teraz opracowaliśmy dla polskich pa-
cjentów.

Wraz z lokalną przychodnią mieliśmy comiesięczne spotka-
nia, na których omawialiśmy dodatkowe interwencje leko-
we, które pojawiły się u pacjentów w związku z przepisaniem 
nowych leków. Sama usługa ma się dobrze i dodawane są 
do niej kolejne grupy terapeutyczne. Na kanwie jej sukcesu 
powstała nowa usługa o nazwie DMS (Discharge Medicines 
Services), poświęcona opiece nad pacjentami wypisywanymi 
ze szpitala i zleconymi im nowymi terapiami.
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Olga Sierpniowska: Uważa się, że pomiędzy 30 do 50% 
nowo przepisanych leków jest nieprawidłowo przyjmowa-
nych przez pacjentów. Nieoptymalna terapia prowadzi do 
pogorszenia wyników leczenia, dodatkowych hospitaliza-
cji, strat lekowych i zwiększonych kosztów. Usługa „Nowy 
Lek” to korzyść dla systemu ochrony zdrowia, ale przede 
wszystkim dla pacjenta. Jak to wygląda z punktu widzenia 
praktyka?

mgr farm. Agnieszka Stankiewicz: Nowopostawiona dia-
gnoza – szczególnie przewlekłej choroby takiej jak astma, 
cukrzyca czy nadciśnienie – jest często dla pacjenta szokiem. 
Tak dużym, że po wyjściu z gabinetu pacjenci nie pamię-
tają, co lekarz mówił na temat zleconych leków. Etap roz-
mowy z farmaceutą i bycia pokierowanym w zakresie pra-
widłowego rozpoczęcie terapii jest tutaj bardzo ważny. Jeśli 
wytłumaczymy pacjentowi, jak działają jego leki, jak je pra-

widłowo stosować i czego może się spodziewać, to istotnie 
poprawimy jego zaangażowanie w terapię. Nawet po rozmo-
wie z farmaceutą pacjentom na ogół nadal trudno jest się 
pogodzić z chorobą, ale są dużo spokojniejsi, bo mają poczu-
cie większej sprawczości i zaopiekowania. 

Zalecania (całość publikacji oraz załączniki jako osobne pli-
ki) są do pobrania na stronie:

opiekafarmaceutyczna.nia.org.pl

Informacje o kolejnych webinarach poświęconych usłudze 
Nowy Lek będą pojawiać się na stronie:

https://www.webinarnia.nia.org.pl

mgr farm. Olga  Sierpniowska
Redaktor Naczelna AP



Wystąpienie obrzęków może być m.in.:

• przejściowym stanem „zatrzymania się” wody 
w organizmie,

• objawem choroby, wymagającej leczenia,

• stanem o charakterze przewlekłym (np. obrzęk 
nogi występujący na skutek zakrzepicy żył głę-
bokich, obrzęk limfatyczny związany z lecze-
niem przeciwnowotworowym),

• efektem ubocznym przyjmowanych leków,

• reakcją alergiczną [4].

Obniżenie ciśnienia onkotycznego

Wśród potencjalnych przyczyn spadku ciśnienia 
onkotycznego można wymienić hipoalbuminemię. 
Zbyt małe spożycie albumin, ich utrata, niedosta-
teczna synteza lub zaburzenia wchłaniania mogą 
prowadzić do niektórych schorzeń nerek bądź wą-
troby (marskość wątroby, przewlekła choroba wą-

Jakie są przyczyny 
obrzęków?

Powstawanie obrzęków związane jest m.in. z prze-
pływem płynów, który z kolei zależny jest od rów-
nowagi pomiędzy ciśnieniem hydrostatycznym 
a onkostatycznym. Retencja płynu może być spo-
wodowana przepuszczalnością ścian kapilar oraz 
przemieszczeniem się płynu do przestrzeni śród-
miąższowej lub nerkową reabsorpcją wody oraz 
sodu [2].

Wzrost ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żyl-
nym włośniczek, spadek ciśnienia onkotyczne-
go czy też ograniczony przepływ chłonki, np. po 
usunięciu węzłów chłonnych czy też na skutek ich 
znacznego powiększenia, również należą do me-
chanizmów wywierających wpływ na powstawa-
nie obrzęków. Różnica pomiędzy ciśnieniem hy-
drostatycznym a onkotycznym wpływa na ruch 
płynu [1-3].

Problemy z  obrzękami  
–  jak sobie  z  n imi  radzić

Mianem obrzęku określa się nagromadzenie płynu w przestrzeni poza-

komórkowej oraz pozanaczyniowej narządów oraz tkanek [1]. Przyczyn 

i mechanizmów jego powstawania jest wiele. Obrzęk może być spowodo-

wany nieodpowiednią dietą wywołującą uczucie nadmiernego „zatrzy-

mywania się” wody w organizmie, może być działaniem niepożądanym 

przyjmowanych leków lub może stanowić jeden z objawów istniejącego 

schorzenia.

1 21 2
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Obrzęk jako działanie niepożądane leków

Obrzęk może wystąpić również jako działanie niepożądane 
na skutek przyjmowanych leków, co wiąże się z mechani-
zmem obejmującym retencję soli oraz wody przy zwiększo-
nym ciśnieniu hydrostatycznym w kapilarach. Wśród leków 
mogących przyczyniać się do powstawania obrzęków wy-
mienia się m.in. [6]:

• leki stosowane przy nadciśnieniu – blokery kanału wap-
niowego, minoksydyl, hydralazyna;

• leki przeciwdepresyjne – inhibitory monoaminooksydazy 
(inhibitory MAO), trazodon;

• leki przeciwwirusowe – acyklowir;

• chemioterapeutyki – docetaksel, cyklosporyna;

• hormony – estrogeny, progesteron, sterydy anaboliczne,

• tiazolidynodiony;

• niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – ibuprofen, 

celekoksyb [5,7].

Antykoncepcja a obrzęki

Dosyć często pacjentki przyjmujące doustne środki antykon-
cepcyjne skarżą się na uczucie opuchnięcia oraz wzrost masy 
ciała, co stanowi jeden z popularniejszych powodów dla któ-
rego rezygnują z ich przyjmowania. Przegląd literatury nie 
potwierdza jednak tej zależności, a badacze wyższą wagę ko-
biety tłumaczą tym, że wraz z wiekiem może ona ulec zwięk-
szeniu w sposób naturalny [8,9]. Jednakże, hormony płciowe 
wywierają wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron, 
co teoretycznie może przyczyniać się do zatrzymywania się 
płynów i przyrostu masy ciała. Estrogeny stymulują produk-
cję angiotensynogenu, prowadząc do wzrostu poziomu an-
giotensyny oraz aldosteronu, a także retencji sodu, a zatem 
w przypadku złożonej doustnej antykoncepcji preparaty te 
mogą wpłynąć na nasilenie retencji wody oraz wystąpienie 
objawów takich jak obrzęk [9,10].

Podział obrzęków

Obrzęki z uwagi na ich lokalizację możemy podzielić na:

• miejscowe – alergiczne, zapalne, zaburzenia w odpływie 
krwi żylnej lub chłonki;

• uogólnione – pochodzenia hormonalnego, nerkowego, 
sercowego, wątrobowego, obrzęki na skutek niedożywie-
nia, polekowe, idiopatyczne oraz obrzęki ciężarnych [1].

Obrzęk może mieć również charakter jedno- bądź dwustron-
ny. Grawitacja pełni istotną rolę w gromadzeniu się płynów, 
co powoduje, że kończyny dolne częściej są podatne na ich 
występowanie [5].

Obrzęk limfatyczny

Obrzęk limfatyczny można określić mianem manifestacji me-
chanicznej, zastoinowej niewydolności układu chłonnego. 
Wystąpienie tego rodzaju obrzęku może być związane z nie-
odpowiednią budową oraz funkcjonowaniem naczyń chłon-
nych lub wynikać z uszkodzenia układu chłonnego na skutek 
nadmiernego obciążenia przez dłuższy czas, infekcji, urazów, 
zaawansowanego nowotworu złośliwego (obrzęk wtórny) 
czy też terapii onkologicznej. W przypadku obrzęków limfa-
tycznych główną rolę pełni leczenie zachowawcze, do któ-
rego zaliczamy zabiegi mające na celu odprowadzenie pły-
nu obrzękowego z tkanek. Jednym z tego typu zabiegów jest 
masaż limfatyczny, który wpływa na szybsze odprowadzenie 
chłonki. Odpowiednia znajomość układu limfatycznego jest 
niezbędna do wykonania takiego masażu w sposób efektyw-
ny [11,12].

Wyróżnia się kilka stadiów klinicznych obrzęku limfatycznego:

• stadium 0 – obrzęk utajony, brak widocznych objawów,

• stadium 1 – obrzęk przemijający, cechuje się plastyczno-
ścią (widoczne wgłębienia po naciśnięciu palcem), prze-
mija po uniesieniu kończyny,

• stadium 2 – obrzęk elastyczny, nie ulega zanikowi po 
podniesieniu kończyny,

• stadium 3 – obrzęk twardy, słoniowacizna, zmiany skór-
ne, możliwe owrzodzenia [11].

Obrzęk jako objaw choroby

Pojawienie się obrzęku może być następstwem występowa-
nia u pacjenta różnych schorzeń, w tym m.in. niedrożności 
żylnej na skutek zakrzepicy żył głębokich czy też reakcji aler-
gicznych (obrzęk naczynioruchowy). Może również wystąpić 
u pacjenta zmagającego się z zastoinową niewydolnością 
serca, zaciskającym zapaleniem osierdzia, chorobą wątro-
by (marskość), zespołem nerczycowym, bezdechem sennym 
lub u kobiet będących w ciąży [5,13].
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Problemy z nerkami przyczyną  
niektórych typów obrzęków

Choroby nerek również mogą stanowić przyczynę obrzę-
ków nóg czy też występującego w okolicach oczu. Związane 
jest to z sytuacją, gdy praca nerek jest niewystarczająca do 
usunięcia odpowiedniej ilości wody oraz sodu z organizmu 
pacjenta, co może wpłynąć na wzrastające ciśnienie w na-
czyniach krwionośnych, co z kolei prowadzi do powstania 
obrzęku [4].

Choroby tarczycy

U osób zmagających się z chorobą Hashimoto, może rozwi-
nąć się stan określany mianem obrzęku śluzowatego (cho-
roba Gulla, łac. myxoedema). Jego pojawienie się związane 
jest z nagromadzeniem mukopolisacharydów, które cechują 
się zdolnością wiązania wody w tkance podskórnej, a także 
innych tkankach. Może wówczas dojść do wystąpienia u pa-
cjenta obrzęku powiek, twarzy, a nawet całego ciała. Ten ro-
dzaj obrzęku charakteryzuje się brakiem odkształceń pod 
wpływem ucisku [14].

Obrzęk w przebiegu reakcji alergicznej

Kolejnym przykładem obrzęku jest alergiczny obrzęk na-
czynioruchowy, który w większości przypadków przyjmuje 
postać zmian chorobowych szybko narastających w miarę 
upływu czasu. Zazwyczaj cechuje go brak symetrii i wystę-
powanie w miejscach o delikatnej budowie tkanki skórnej, 
takich jak powieki czy też usta. Przy tego typu obrzękach 
często pojawia się alergiczna pokrzywka. Obrzęki zazwyczaj 
ustępują po upływie około 24 godzin. Alergiczny obrzęk na-
czynioruchowy może wystąpić np. w miejscu użądlenia przez 
owady osób z alergią IgE-zależną. W przypadku wystąpienia 
stanu ostrego mogą dodatkowo pojawić się objawy anafilak-
sji z towarzyszącą dusznością na skutek obrzęku krtani lub 
skurczu oskrzeli, co jest bardzo niebezpieczne [15].

Jak postępować, aby pozbyć się 
obrzęków?

Odpowiednie postępowanie w przypadku pojawienia się 
obrzęków u pacjenta powinno być wybrane w zależności od 
etiologii problemu, który może być związany z przewlekłą 
niewydolnością żylną, zakrzepicą żył głębokich, obrzękiem 

limfatycznym lub obrzękiem polekowym [6]. Leczenie obrzę-
ków może przyjąć różne formy, w tym m.in. ograniczenie 
sodu w diecie pacjenta, wdrożenie terapii opartej na lekach 
moczopędnych oraz odpowiednie leczenie choroby na sku-
tek której powstają obrzęki [16].

Zmiana nawyków żywieniowych także może pomóc w re-
dukcji zatrzymywanych płynów w organizmie. Warto rozwa-
żyć ograniczenie spożywanej ilości sodu wraz z pokarmem 
oraz zwiększenie podaży białka, jeśli występuje hipoalbumi-
nemia [7].

Spuchnięte ręce, nogi bądź twarz mogą być związane z pro-
cesem zatrzymania wody w organizmie. Jest to stan o cha-
rakterze przejściowym i może ustąpić samoistnie, bez wdro-
żenia farmakoterapii. Do wspomnianej sytuacji może dojść 
np. po podróży samolotem, długim okresie stania na no-
gach czy też siedzenia wynikającego np. z charakteru pracy. 
U wielu kobiet opuchlizna może być związana z ich miesięcz-
nym cyklem lub może pojawić się w trakcie ciąży. U przy-
szłych mam zazwyczaj nie jest to zjawisko niebezpieczne, 
chyba że jest związane z innymi problemami zdrowotnym, 
jak chociażby nieodpowiednim ciśnieniem krwi [4].

Leki moczopędne w leczeniu 
obrzęków

Nie wszystkie osoby u których pojawił się obrzęk wymagają 
wdrożenia leczenia farmakologicznego. W niektórych przy-
padkach ograniczenie spożywanej ilości sodu oraz uniesienie 
nóg będzie wystarczającym sposobem na walkę z opuchli-
zną. Jednakże u większości pacjentów, oprócz wspomnia-
nych metod, sytuacja może wymagać rozpoczęcia terapii 
diuretykami. Wybór substancji leczniczej oraz dawki będzie 
zależeć od podstawowej jednostki chorobowej oraz jej stop-
nia zaawansowania u danego pacjenta [16].

Leki moczopędne pełnią także kluczową rolę w przypadku 
obrzęków o charakterze kardiologicznym. Mogą być stoso-
wane u pacjentów z niewydolnością serca, w celu złagodze-
nia nasilenia objawów przewodnienia. Zastosowanie klinicz-
ne mają substancje lecznicze należące do grupy diuretyków 
pętlowych (furosemid, torasemid), tiazydy (hydrochlorotia-
zyd) oraz związki tiazydopodobne (indapamid, klopamid, 
chlortalidon), a także diuretyki oszczędzające potas (spiro-
nolakton). U pacjentów zmagających się z problemem obrzę-
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ków często występują także choroby współistniejące (niewy-
dolność serca, nadciśnienie tętnicze), dlatego też niekiedy 
wprowadzone jest skojarzone leczenie diuretykami [17].

Niefarmakologiczne sposoby  
leczenia obrzęków

Zmiana codziennych nawyków może być wskazana jako do-
datek do właściwej terapii w walce z uciążliwymi obrzęka-
mi. Zaleca się ograniczenie spożycia sodu do ilości poniżej  
2 g na dobę (oprócz osób u których występuje hipotonia lub 
skłonności do hiponatremii). W objawowym leczeniu obrzę-
ków kardiologicznych może pomóc fizjoterapia. Kolejnym 
sposobem na walkę z obrzękami może być leczenie ucisko-
we za pomocą odpowiednich podkolanówek, opasek lub 
bandaży. Natomiast w przypadku obrzęków limfatycznych 
odpowiedni masaż może przynieść duży skutek. Dodatko-
wą pomoc mogą stanowić preparaty dostępne bez recepty 

w aptekach ogólnodostępnych zawierające w swoim skła-
dzie takie substancje jak diosmina, trokserutyna, hespery-
dyna lub escyna [17]. 

dr n. farm. Malwina Lachowicz
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W s p ó ł c z e s n a  t e r a p i a  c u k r z y c y.  
C o  m ó w i ą  n a j n o w s z e  z a l e c e n i a?

Około  1 /3  pacjentów z  cukrzycą typu 2  c ierpi  na  współ istnie jące 
choroby  sercowo-naczyniowe,  a  u  36% dorosłych  

z  cukrzycą diagnozuje  s ię  przewlekłą  chorobę  nerek.  Powikłania  te 
wpływają  na pogorszenie  komfortu  życia  pacjenta,  a   także  istotnie 

podnoszą ryzyko  zgonu z  przyczyn sercowo-naczyniowych.  Inten-
sywne prace  nad terapią  cukrzycy  przynios ły  jednak przełom,  który 

uwzględniają  w swych zaleceniach towarzystwa naukowe.  Nowe 
leki  inkretynowe i   f lozyny  przynoszą pacjentom z  cukrzycą nadzie ję 

na  dłuższe  życie  w zdrowiu. 

Obowiązujące w Polsce zalecenia terapii cukrzycy 
uwzględniają wyniki najnowszych badań i konsen-
susów kilku towarzystw naukowych. Co warto wie-
dzieć o zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabe-
tologicznego (PTD) opublikowanych w 2022 roku 
dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę?

Zalecenia PTD w cukrzycy  
– najważniejsze zmiany

•	 w aktualnej klasyfikacji cukrzycy nie wyróżnia 
się cukrzycy typu LADA, która uważana jest za 
jedną z postaci klinicznych cukrzycy typu 1;

•	 pacjentom należy wskazać na możliwość in-
dywidualnego wyboru i komponowania die-
ty oraz podkreślać znaczenie wysokiej jakości 
snu w poprawie wyrównania metabolicznego;

•	 zaleca się, aby kobiety z hiperglikemią w ciąży, 
które nie mają przeciwwskazań lekarskich po-
dejmowały wysiłek fizyczny;

•	 zwrócono uwagę na rolę aplikacji mobilnych 
w celu edukowania na temat cukrzycy;

•	 wskazano, że w hipoglikemii w cukrzycy typu 1 
zwykle wystarczają mniejsze ilości glukozy (5-
15 gramów);

•	 zasugerowano liberalizację celów terapeu-
tycznych u części starszych pacjentów wskazu-
jąc, że należy kierować się wiekiem biologicz-
nym, a nie metrykalnym;

•	 dodano zapisy o uproszczeniu leczenia w cu-
krzycy typu 2 i zmniejszeniu oczekiwań co do 
osiągania celu glikemicznego u wybranych pa-
cjentów;

•	 zgodnie z najnowszymi zaleceniami doprecy-
zowano, że lipidogram nie musi być wykony-
wany na czczo, za wyjątkiem pacjentów z hi-
pertriglicerydemią, u których badanie należy 
wykonać 8-12 godzin od ostatniego posiłku;

•	 zaznaczono, że u dzieci i młodzieży należy 
dążyć do TIR (time in range – czas spędzony 
w glikemii docelowej) > 80%;

•	 dodano zalecenie oceny wartości glikemii  
w ramach samokontroliglikemii u kobiet w cią-
ży w dwie godziny po rozpoczęciu posiłku, któ-
ra powinna wynosić poniżej 120 mg/dl.
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Jakie są zasady rozpoznawania 
zaburzeń gospodarki 
węglowodanowej?

Do rozpoznania cukrzycy wystarczy przygodne oznaczenie 
glukozy w osoczu krwi żylnej i osiągnięcie wyniku równego lub 
wyższego niż 200 mg/dl, ale tylko u pacjentów rozwijających 
objawy choroby. Objawami hiperglikemii jest nasilona diure-
za (wielomocz), zwiększone pragnienie, niezamierzona utrata 
masy ciała czy osłabienie, a także wzmożona senność i skłon-
ność do występowania ropnych zmian skórnych oraz zapaleń 
narządów moczowo-płciowych.

Jeśli u pacjenta nie występują objawy hiperglikemii, co może 
mieć miejsce na przykład w grupie osób starszych, to rozpo-
znanie opiera się o:

• dwukrotne (ale w różnych dniach) oznaczenie glikemii na 
czczo w próbce krwi pobranej 8-14 godzin od ostatniego 
posiłku przy wyniku równym lub większym niż 126 mg/dl, 
lub

• jednorazowe oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c 
przy wyniku większym lub równym 6,5%.

Jak interpretować wynik hemo-
globiny glikowanej?

HbA1c powstaje w wyniku chemicznej kondensacji hemoglo-
biny i glukozy. Proces ten zachodzi powoli przez cały okres ży-
cia erytrocytów, czyli około 120 dni. Wskaźnik ten prezentuje 
średnią ważoną poziomów glukozy z poprzedzających 3 mie-
sięcy i można go przeliczyć na szacunkową średnią glikemię. 
Zwykle każda zmiana o 1% odpowiada około 30 mg/dl śred-
niego stężenia glukozy. Wartość HbA1c między 5,7% a 6,4% 
określana jest jako stan przedcukrzycowy, a normoglikemia to 
poziom poniżej 5,7%.

Jakie są cele terapeutyczne 
u pacjentów z cukrzycą?

Wytyczne definiują ogólne cele leczenia jako uzyskanie okre-
ślonych poziomów glikemii, ale i lipidogramu, masy ciała 
i ciśnienia tętniczego. Wskazania kładą nacisk na indywidu-
alizację postępowania zależną od stanu chorego i jego spo-
dziewanego zaangażowania w leczenie.

Celem końcowym terapii jest osiągnięcie poziomu HbA1c 
równego lub niższego od 7% (cel ogólny). U pacjentów z au-
toimmunologiczną formą cukrzycy typu 1 i niskim ryzykiem 
hipoglikemii wartość tę określono na równą lub niższą od 
6,5%. Natomiast w grupie pacjentów w zaawansowanym wie-
ku z wieloletnią cukrzycą i istotnymi powikłaniami, docelowa 
glikemia powinna być równa lub niższa od 8% Osoba grupę 
stanowią kobiety z cukrzycą przedciążową, ale planujące ciążę 
– u nich HbA1c powinna być niższa niż 6,5%, natomiast poni-
żej 6% w II i III trymestrze ciąży.

Stężenie cholesterolu frakcji LDL nie powinno przekraczać 55 
mg/dl u osób z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczynio-
wym, a cholesterol nie-HDL powinien być poniżej 85 mg/dl 
u takich pacjentów. W przypadku wysokiego ryzyka sercowo-
-naczyniowego limity to poniżej 70 mg/dl dla LDL i nie mniej 
niż 100 mg/dl cholesterolu nie-HDL. Jeszcze łagodniejsze są 
normy dla pacjentów z umiarkowanym ryzykiem sercowo-na-
czyniowym. Stężenie LDL-C u tych pacjentów powinno być 
niższe nić 100 mg/dl, a stężenie cholesterolu frakcji HDL po-
winno wynosić powyżej 40 mg/dl (u kobiet o 10 mg/dl wię-
cej). Stężenie triglicerydów winno być niższe niż 150 mg/dl.

Ciśnienie tętnicze skurczowe ma wskazaną, docelową wartość 
niższą niż 130 mm Hg, a rozkurczowe poniżej 80 mm Hg. U pa-
cjentów poniżej 65 roku życia rekomenduje się utrzymywanie 
ciśnienia skurczowego w przedziale 120-129 mm Hg, a u osób 
powyżej 65 roku życia - w zakresie 130-140 mm Hg.

W jaki sposób należy monitorować 
glikemię?

U pacjentów, którzy wymagają podania insuliny co najmniej  
3 razy dziennie, zaleca się wielokrotne pomiary glikemii w cią-
gu dnia. Może to obejmować od 4 do 8 pomiarów dziennie: 
przed i po posiłkach, przed snem, przed planowanym wysił-
kiem fizycznym, przy podejrzeniu obniżonej glikemii. Pacjent 
wykonuje samodzielny pomiar stężenia glukozy glukometrem, 
do którego obsługi został przeszkolony.

Pacjenci stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe i iniekcyj-
ne analogi GLP-1, powinni wykonać skrócony profil glikemii 
raz w tygodniu na czczo i po głównych posiłkach, a codziennie 
- 1 badanie o różnych porach dnia.
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Osoby z cukrzycą typu 2 leczone stałymi dawkami insuliny, po-
winny wykonywać 1-2 pomiar codziennie, a dodatkowo raz 
w tygodniu - skrócony profil glikemii i raz w miesiącu - dobo-
wy profil glikemii.

Oznaczenia hemoglobiny glikowanej powinny być wykonane 
raz w roku u osób osiągających cele terapeutyczne, a raz na 
kwartał u pacjentów ze zmienionym sposobem leczenia lub 
z niestabilną chorobą. HbA1c powinna być oznaczona certyfi-
kowaną metodą analityczną w laboratorium diagnostycznym.

Co mówią zalecenia  
o terapii cukrzycy typu 1?

U pacjentów z cukrzycą typu 1 preferowane jest wielokrot-
ne podskórne podawanie analogów insuliny lub zastosowanie 
ciągłego podskórnego wlewu, jaki umożliwia osobista pompa 
insulinowa. Powodzenie terapii będzie zależało od wypraco-
wania z pacjentem umiejętności modyfikacji dawki insuliny 
w zależności od planowanej aktywności fizycznej, poziomu 
węglowodanów w posiłkach i wyjściowej glikemii.

Dla osoby korzystającej z systemów ciągłego monitorowania 
glikemii lub systemów skanowania, parametrem wyrównania 
cukrzycy jest czas utrzymywania się glikemii docelowej. Powi-
nien on wynosić ponad 70%.

Analogi insuliny zmniejszają ryzyko wystąpienia hipoglikemii, 
a terapia cukrzycy typu I wymaga wielokrotnego oznaczania 
glikemii w domu glukometrem, jeśli pacjent nie dysponuje 
systemem ciągłego monitorowania lub skanowania.

Insulinoterapia będzie zalecona niezależnie od poziomu glike-
mii u osób z cukrzycą typu I o podłożu autoimmunologicznym, 
mukowiscydozą i w uzasadnionych przypadkach cukrzycy cię-
żarnych. Natomiast flozyny są lekami, które w połączeniu 
z insulinoterapią mogą wspomóc kontrolę glikemii i redukcję 
masy ciała u chorych z cukrzycą typu I. Jednak tylko niektóre 
leki z tej grupy zarejestrowano do terapii cukrzycy typu 1 i ich 
włączenie może się wiązać z ryzykiem normoglikemicznej 
kwasicy ketonowej.

Algorytm postępowania  
w leczeniu cukrzycy typu 2

Zasady postępowania w farmakoterapii cukrzycy typu II prze-
widują modyfikację stylu życia przez zwiększenie aktywności 
fizycznej i ograniczenie kaloryczności posiłków. Podstawą le-
czenia jest monoterapia metforminą, ze stopniowo zwiększa-
ną dawką leku, by uniknąć wystąpienia gastrycznych objawów 
niepożądanych. Jeśli metformina nie jest tolerowana lub wy-
stępująją nasilone działania niepożądane stosuje się flozyny, 
pochodne sulfonylomocznika, leki inkretynowe (inhibitory 
DPP-4, agoniści receptora GLP-1) lub plioglitazon.

U pacjentów z udokumentowaną chorobą sercowo-naczynio-
wą, chorobą nerek lub wieloczynnikowym ryzykiem ich roz-
woju, terapia świeżo rozpoznanej cukrzycy typu II powinna 
być skojarzona. Do metforminy dołącza się wtedy flozynę lub 
agonistę receptora GLP-1.

Jeśli wartość HbA1c nadal utrzymuje się powyżej celu tera-
peutycznego, dołącza się kolejny lek z innej klasy lub insulinę 
bazową. Ostatnim etapem algorytmu jest zalecenie zastoso-
wania insuliny bazowej, jeśli wcześniej nie była włączona lub 
insulinoterapii złożonej w skojarzeniu z lekami doustnymi lub 
agonistą receptora GLP-1.

W cukrzycy typu 2 insulinoterapia będzie odpowiedzią na kil-
kukrotne potwierdzenie utrzymującej się hiperglikemii, zbyt 
małą aktywność fizyczną, nieregularność w przyjmowaniu 
doustnych leków, czyli ogólny brak współpracy ze strony pa-
cjenta.

Zarządzanie hiperglikemią  
w cukrzycy typu 2

Raport z konsensusu Amerykańskiego Towarzystwa Diabeto-
logicznego (ADA) i Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad 
Cukrzycą (EASD) wskazuje na flozyny i analogi GLP-1 jako leki 
pierwszego rzutu u osób z ustalonym lub wysokim ryzykiem 
miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej, niewydolności 
serca lub przewlekłej choroby nerek, niezależnie od stosowa-
nia metforminy. Na początku leczenia można rozważyć wcze-
sną terapię skojarzoną, uzasadnioną potrzebą dodatkowej 
poprawy glikemii lub ochrony układu sercowo-naczyniowego.
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Podstawą nowych zaleceń jest redukcja masy ciała chorych 
z nadwagą lub otyłością, zmiana nawyków żywieniowych i na-
cisk na zwiększenie aktywności fizycznej. Metformina została 
przesunięta do politerapii, gdy wcześniej włączone leki nie po-
zwalają osiągnąć założeń leczenia, czyli oczekiwanej redukcji 
hiperglikemii czy masy ciała.

Wyniki badań flozyn i analogów GLP-1 modulują też zalece-
nia towarzystw kardiologicznych: „Na przykład środki, takie 
jak inhibitory SGLT2, oferują szereg ważnych korzyści, poza 
obniżaniem poziomu glukozy, w tym zmniejszenie śmiertelno-
ści z przyczyn sercowo-naczyniowych, hospitalizacji z powo-
du niewydolności serca i powikłań nerkowych, i powinny być 
stosowane priorytetowo u pacjentów z wielochorobowością. 
Podobnie, analogi GLP-1RA nie tylko obniżają poziom glukozy, 
ale wykazano, że znacznie zmniejszają masę ciała i ryzyko zgo-
nu z przyczyn sercowo-naczyniowych, powikłań niedokrwien-
nych i amputacji u pacjentów z cukrzycą typu 2, co może być 
szczególnie korzystne u pacjentów z otyłością i/lub zagrożo-
nych niewydolnością sercowo-naczyniową”.

Zależności te dostrzegło już w 2021 r. Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne, które w swojej opinii dało podstawy do sto-
sowania dapagliflozyny w niewydolności serca z obniżoną 
frakcją wyrzutową lewej komory (HfrEF). Natomiast wytycz-
ne ESC (Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego) 2021 
dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewy-
dolności serca wskazują: „W związku z tym zaleca się dapa-
gliflozynę lub empagliflozynę w połączeniu z optymalnym 
leczeniem zachowawczym obejmującym ACEI/ARNI, beta-
adrenolityk i MRA (antagoniści receptora aldosteronu) u pa-
cjentów z HFrEF niezależnie od występowania u nich cukrzy-
cy. Diuretyczne i natriuretyczne działanie inhibitorów SGLT2 
może przynosić dodatkowe korzyści, zmniejszając zastój, co 
może pozwolić na zmniejszenie zapotrzebowania na diuretyk 
pętlowy. U pacjentów z cukrzycą hospitalizowanych z powodu 
(HF) niewydolności serca badano również skojarzony inhibitor 
SGLT1 i SGLT2, sotagliflozynę. Stosowanie tego leku prowa-
dziło do zmniejszenia częstości zgonów z przyczyn sercowo-
-naczyniowych i hospitalizacji z powodu HF. Leczenie inhibi-
torami SGLT2 może zwiększać ryzyko nawracających zakażeń 
grzybiczych narządów płciowych. Niewielkie zmniejszenie 
eGFR po rozpoczęciu leczenia jest oczekiwane, odwracalne 
i nie powinno prowadzić do przedwczesnego przerywania sto-
sowania tych leków”.

Co warto wiedzieć  
o poszczególnych grupach  
leków przeciwcukrzycowych?

Metformina

Metformina jest pochodną biguanidów - zmniejsza zarówno 
podstawowe, jak i poposiłkowe stężenie glukozy we krwi. 
Metformina nie pobudza wydzielania insuliny i dlatego nie 
powoduje hipoglikemii - ale zalecana jest ostrożność, jeśli 
ten lek jest stosowany w skojarzeniu z insuliną lub niektórymi 
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Uważa się, że met-
formina działa poprzez zmniejszenie wątrobowej produkcji 
glukozy, zahamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy, zwięk-
szenie wrażliwości receptorów na insulinę, poprawę obwo-
dowego wykorzystania glukozy i opóźnienie jej wchłaniania 
w przewodzie pokarmowym. Metfromina może powodować 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe i jest przeciwwskazana przy 
niewydolności narządowej serca, mózgu, wątroby czy ne-
rek. Przy szacowanym współczynniku filtracji kłębuszkowej 
w przedziale 30-44 ml/min/1,73 m2 należy zredukować daw-
kę metforminy do 500 mg dwa razy dziennie. Stosowanie leku 
przy eGFR niższym niż 30 ml/min/1,73 m2 nie jest zalecane.

Pochodne sulfonylomocznika

Pochodne sulfonylomocznika zwiększają wydzielanie insuliny. 
Substancje te zwiększają ilość insuliny w osoczu, co powodu-
je, że ich stosowanie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpie-
nia hipoglikemii. Działaniem niepożądanym może być również 
przyrost masy ciała. Grupa ta jest przeciwwskazana u pacjen-
tów z niewydolnością serca, wątroby czy nerek.

Agoniści receptora GLP-1

Agoniści receptora GLP-1 zwiększają wydzielanie insuliny zależ-
nie od nasilenia hiperglikemii. Leki te hamują łaknienie, przez 
co są wskazane u chorych z nadwagą i otyłością. Mają korzyst-
ny wpływ na profil lipidowy. Przeciwwskazaniem do ich sto-
sowania jest neuropatia żołądkowo-jelitowa, a najczęstszymi 
działaniami niepożądanymi – zaburzenia żołądkowo-jelitowe. 
Agoniści GLP-1 mają korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka 
rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy, co potwier-
dzają randomizowane badania niektórych leków z tej klasy.
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Gliptyny

Inhibitory DPP-4 (gliptyny) zwiększają stężenie insuliny zależ-
nie od poziomu hiperglikemii. Leki z tej grupy mają średnią 
aktywność hipoglikemizującą, pozytywny wpływ na stosu-
nek stężenia cholesterolu frakcji HDL do LDL i nie wykazują 
istotnych działań niepożądanych. Przeciwwskazaniem do 
stosowania gliptyn jest niewydolność wątroby. Alogliptyna, 
saksagliptyna, sitagliptyna, wildagliptyna mogą – przy od-
powiedniej redukcji dawek - być stosowane u pacjentów ze 
znaczną niewydolnością nerek, gdy eGFR jest niższy niż 15 
ml/min/1,73m2. Natomiast linaglipyna nie wymaga redukcji 
dawki u tych pacjentów. Grupa ta będzie więc przydatna dla 
pacjentów, u których w przebiegu cukrzycy rozwinie się nie-
wydolność nerek.

Pioglitazon

Agonista PPR-gamma (pioglitazon) zwiększa obwodową wraż-
liwość na insulinę, przez co zmniejsza poziom insuliny w oso-
czu i może się przyczyniać do wzrostu masy ciała. Lek nie jest 
wskazany u osób z niewydolnością serca i wątroby, a prze-
ciwwskazany w raku pęcherza moczowego. Pioglitazon może 
prowadzić do retencji płynów i obrzęków, zwiększa też ryzyko 
złamań kości długich. Jest on jednak możliwy do stosowania 
u osób ze znaczą niewydolnością nerek z wyjątkiem pacjen-
tów dializowanych.

Flozyny

Inhibitory SGLT-2 (flozyny) indukują cukromocz i zmniejsza-
ją stężenie insuliny w osoczu. Mechanizm działania flozyn 
przyczynia się do głównego działania niepożądanego, czyli 

zakażeń zewnętrznych narządów płciowych. Mają one mieć 
charakter przemijający i ustępować przy zmianie nawyków hi-
gienicznych. Kanagliflozyna i dapagliflozyna mogą być stoso-
wane przy znacznym spadku filtracji kłębkowej jako kontynu-
acja leczenia, zgodnie z aktualnymi zapisami w ChPL.

Flozyny dają korzystny efekt sercowo-naczyniowy przez re-
dukcję prawdopodobieństwa wystąpienia cukrzycowych po-
wikłań w tym obszarze. Nowe wyniki badań wskazują też na 
ich aktywność nefroprotekcyjną. Mocne podstawy dowodo-
we znalazły odzwierciedlenie w zmianie podejścia do terapii 
cukrzycy typu 2 z września 2022 r.

Podsumowanie

Korzyści w obszarze sercowo-naczyniowym są niezależne od 
działania hipoglikemizującego i zauważalne wcześniej, niż re-
dukcja masy ciała. W terapii cukrzycy typu 2, chorób serco-
wo-naczyniowych i niewydolności nerek wiele się zmienia. 
Konsensus z września 2022 r. będzie mieć też przełożenie na 
nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 
2023 r. Nowe wytyczne będą wpływać na ilość wydawanych 
preparatów z metforminą i nowymi cząsteczkami. Inhibitory 
SGLT-1 i analogi GLP-1 wprowadzają nową jakość do terapii 
chorób cywilizacyjnych. 

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

Piśmiennictwo:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2204233; https://diabetesjournals.org/care/article/45/11/2753/147671/Management-
of-Hyperglycemia-in-Type-2-Diabetes; https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2022.08.754; https://ptdiab.pl/zalecenia-ptd
https://www.empakidney.org/news/empagliflozin-reduces-the-risk-of-kidney-disease-progression-or-cardiovascular-death-in-people-
with-chronic-kidney-disease; https://ptkardio.pl/opinie/21-opinia_ekspertow_asocjacji_niewydolnosci_serca_polskiego_towarzyst-
wa_kardiologicznego_dotyczaca_zastosowania_dapagliflozyny_w_leczeniu_niewydolnosci_serca_ze_zmniejszona_frakcja_wyrzutowa_
lewej_komory; https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/89204/67874; Milczarczyk, A., Franek, E., Cichocka, E., & 
Gumprecht, J. Nowe możliwości terapeutyczne w cukrzycy typu 2—praktyczne zastosowanie inhibitora SGLT2 na przykładzie kanagliflozyny. 
Diabetologia Kliniczna 2015, tom 4, 5, 204–209 
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B e ta - b l o k e r y :  r e m e d i u m  

c z y  z a g r o ż e n i e ?

Leki  β -adrenol ityczne  już  od  lat  60-tych  ubiegłego  wieku są  nieod-

łącznym elementem terapi i  wie lu  chorób.  Ich  działanie  polega na 

blokowaniu receptorów adrenergicznych 	β1  lub  β2.  Leki  te  mogą 

mieć  działanie  niese lektywne –  b lokując  zarówno receptory  β1  i  β2 

oraz  se lektywne –  b lokujące  jedynie  receptory 	β1 .  Jakie  właściwo-

ści  mają  β -adrenol ityki  czy  też  –  sympatykol ityki ,  a  potocznie  – 

beta-blokery?
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Stosowanie β1-blokerów ma wpływ na pracę mię-
śnia sercowego, a w przypadku β2-blokerów: na 
naczynia i oskrzela. Niektóre beta-blokery mają 
także wpływ na receptory alfa oraz inne, dodat-
kowe działania. W tej dużej grupie terapeutycz-
nej znajdziemy już aż III generacje produktów. 
Najnowsze leki – karwedilol i nebiwolol mają naj-
mniej niepokojących działań niepożądanych. 

Remedium na problemy  
kardiologiczne

Beta-blokery wykorzystuje się w terapii schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego. Są to leki, któ-
re mają zastosowanie między innymi u chorych 
z zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową, 
niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym. 
W wielu badaniach została potwierdzona skutecz-
ność stosowania beta-blokerów i ich wpływ na 
wydłużenie życia pacjentów po zawale lub z nie-
wydolnością serca. W chorobie wieńcowej leki te 
poprawiają tolerancję wysiłku i redukują wystę-
powanie bólu dławicowego. Działanie beta-blo-

kerów przynosi zatem istotne korzyści przez nor-
mowanie akcji serca oraz obniżanie wysokiego 
ciśnienia.

Zabiegi chirurgiczne  
a stosowanie beta-blokerów

Wiele badań dowodzi skuteczności stosowania 
beta-blokerów u pacjentów, u których konieczne 
jest przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych. 
Operacje powodują zwiększenie poziomu stresu 
u pacjentów, a to powoduje uwalnianie hormo-
nów – adrenaliny i noradrenaliny. W takiej sytu-
acji spowolnienie pracy serca i obniżenie ciśnienia 
może mieć korzystny wpływ na ryzyko zawału ser-
ca, udaru mózgu czy zaburzeń rytmu serca.

W badaniach wykazano, że beta-blokery mogą 
zmniejszać ryzyko migotania przedsionków czy za-
wału serca u takich pacjentów. Należy jednak pa-
miętać, że te związki mogą powodować większe 
prawdopodobieństwo spadku ciśnienia lub tętna 
w okresie okołooperacyjnym. 
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Stany lękowe, choroba alkoholowa 
i inne zaburzenia

Beta-blokery znajdują także zastosowanie w leczeniu obja-
wów psychosomatycznych stanów lękowych o różnej etio-
logii oraz nerwic. W tym przypadku niektóre z leków tej 
grupy (propranolol i atenolol) stosowane są off-label – poza 
zarejestrowanymi wskazaniami, czyli gdy rozpoznanie, daw-
kowane lub sposób podawania jest odmienne niż wskazane 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Ich korzystne dzia-
łanie w takich przypadkach wynika ze spadku ciśnienia tętni-
czego, co prowadzi do jednoczesnego zmniejszenia drżenia, 
pocenia się, wrażenia kołatania serca czy problemów z za-
chowaniem prawidłowej akcji oddechowej (takich jak np. hi-
perwentylacja przy ataku histerii). 

Leki beta-adrenolityczne mogą mieć również korzystne dzia-
łanie u pacjentów z chorobą alkoholową, u których koniecz-
ne jest łagodzenie objawów abstynencji.  

Beta-blokery w sporcie,  
nauce a nawet w polityce!

Wielu ludzi – nawet jeśli nie ma zaburzeń natury psychicznej 
– źle toleruje sytuacje stresogenne. Mogą nimi być zawody 
sportowe, wystąpienia publiczne czy okresy napięcia nerwo-
wego związane z czynnikami sporadycznie mającymi miejsce 
w codziennym życiu. W takich przypadkach można spotkać 
się ze stosowaniem niektórych beta-blokerów w celu osią-
gnięcia efektu uspokajającego, jaki daje wyciszenie podeks-
cytowania, tremy i wyeliminowanie wspomnianego drżenia 
rąk. Warto zauważyć, iż w przypadku sportowców blokery 
beta-receptorów są objęte monitorowaniem w kierunku 
stosowania dopingu, który łamie zasady fair-play. Ma to tak-
że służyć ochronie zdrowia zawodników ze względu na moż-
liwe działania niepożądane. 

Przeciwwskazania  
– istotne znaczenie

Choć leków zaliczanych do beta-blokerów jest dużo, należy 
zwrócić uwagę na istotne zagrożenia przy ich stosowaniu 
oraz najistotniejsze przeciwwskazania. Z oczywistych wzglę-
dów będą to interakcje z innymi lekami, w tym między in-
nymi z blokerami wapnia albo innymi lekami antyarytmicz-
nymi. Istnieje przeciwwskazanie do stosowania amiodaronu 
wraz z beta-blokerami. Te interakcje powodują nasilenie kar-
diodepresyjnego działania. 

Z kolei niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą osłabiać 
działanie beta-blokerów. Stosowanie niektórych beta-bloke-
rów może ograniczać także przewlekła obturacyjna choro-
ba płuc, nieleczona marskość wątroby, zaburzenia wątroby 
lub nerek. Beta-blokery są bezwzględnie przeciwwskazane 
u chorych z astmą oskrzelową, objawowym niedociśnieniem 
tętniczym, bradykardią oraz ciężką niewyrównaną niewydol-
nością krążenia.

Stosowanie beta-blokerów wymaga także monitorowania ci-
śnienia i tętna. Ponieważ leki te mogą znacząco obniżyć ich 
wartości, warto przed rozpoczęciem terapii mierzyć ciśnie-
nie by określić, na jakim poziomie u danego pacjenta ono 
występuje. 

Przy terapii beta-blokerami należy także zachować szczegól-
ną ostrożność u chorych przyjmujących jednocześnie leki 
przeciwcukrzycowe, ponieważ w efekcie może dojść do na-
silenia działania hipoglikemicznego. Dlatego przy równole-
głym stosowaniu leków z tych grup należy stale kontrolować 
poziom glukozy we krwi.

Jakie działania niepożądane mają 
beta-blokery?
Beta-blokery, jak wszystkie inne leki, mogą powodować 
określone działania niepożądane. Decyzja o farmakoterapii 
zawsze zakłada ocenę bilansu korzyści i ryzyka związanych 
z przyjmowaniem leku. 

Wśród działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem 
beta-blokerów można z pewnością wymienić zwolnienie 
częstości rytmu serca. Jest to jeden z najczęściej występu-
jących objawów, który prowadzić może do bradykardii. Poza 
tym zaburzeniem, może dojść także do bloku przedsionko-
wo-komorowego, jednak ta patologia może jedynie być po-
twierdzona w badaniu EKG. 

Ponadto pacjenci przyjmujący beta-blokery często uskarżają 
się na zmęczenie, bóle głowy czy zaburzenia snu. 

Wiele badań dowodzi, że podaż beta-blokerów może nega-
tywnie wpływać na gospodarkę lipidową. Uważa się, że leki 
te zwiększają frakcję LDL i trójglicerydów, jednocześnie ob-
niżając stężenie HDL. 

U wielu pacjentów beta-blokery są niezbędne, jednak dzia-
łania niepożądane mogą się pojawić. Ważne jest, by pacjent 
obserwował swój stan zdrowia oraz samopoczucie, a poten-
cjalne, alarmujące objawy przekazywał na bieżąco swojemu 
lekarzowi.

b e ta- b l o k e ry
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Terapie, które łączy ryzyko 

Pomimo szerokiego zastosowania w wielu schorzeniach, le-
czenie beta-blokerami pociąga za sobą istotne ryzyko. War-
to w tym zakresie zwrócić uwagę nie tylko na przeciwwska-
zania, ale także na objawy wynikające z nasilenia działania 
leku przy źle dobranych dawkach.

Silne działanie beta-blokerów na układ krążenia i wpływ, 
jaki mają na cały organizm wymaga bardzo precyzyjnego 
i zgodnego z zaleceniami lekarza dawkowania. Nieumyślne 
przedawkowanie beta-blokerów (wyłączając próby samo-
bójcze) jest częstym powodem wezwania Zespołów Ratow-
nictwa Medycznego. Starsi pacjenci, szczególnie z zaburze-
niami pamięci, zażywający wiele leków kilka razy dziennie 
mogą pomylić się przy ich przyjmowaniu. Ryzyko wystąpie-
nia bradykardii może doprowadzić nie tylko do omdlenia, ale 
również do stanu zagrożenia życia. Wielu pacjentów, którzy 
pomylili dawki i przyjęli większe ilości beta-blokerów jest 
hospitalizowanych na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych 
z powodu silnej, zagrażającej życiu bradykardii. 

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) 2021 przewi-
dują algorytm postępowania u takich pacjentów. Określają 
one precyzyjnie postępowanie zarówno w przypadku brady-
kardii, jak również w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, 
który dotyczy pacjentów przyjmujących beta-blokery. Cho-
dzi o to, że u chorych przyjmujących β-blokery adrenalina 
może nie poprawić stanu klinicznego, dlatego w takim przy-
padku pomóc może podawany dożylnie glukagon. 

Z kolei przy ciężkim zatruciu beta-blokerami, rekomendo-
wanym postępowaniem według ERC jest terapia wysokimi 
dawkami insuliny. U pacjentów z ciężką bradykardią stosuje 
się także atropinę, a w przypadku niepokojących objawów 
takich jak wstrząs, omdlenie, niedokrwienie mięśnia serco-
wego czy w ciężkiej niewydolności serca – przezskórną elek-
trostymulację serca.

Co ciekawe, według niektórych badań podaż nieselektyw-
nych beta-blokerów wiąże się z wystąpieniem nagłego wzro-
stu stężenia potasu. Stan ten nazywany jest hiperkaliemią 
i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Aktualnie 
prowadzi się wiele badań, które mają doprecyzować tę ko-
relację i być może hiperkaliemia dołączy do działań niepożą-
danych beta-blokerów.

Bardzo ważny jest regularny kontakt z lekarzem specjalistą, 
który monitorować będzie dawki beta-blokerów, dostoso-
wując je do aktualnego stanu klinicznego pacjenta. 

Czy można nagle odstawić beta-
blokery?

W szczególnym przypadku może być również konieczne prze-
rwanie leczenia beta-blokerami. Jednak taką decyzję może 
podjąć wyłącznie lekarz. Jeśli pacjent przyjmujący beta-blo-
ker czuje pogorszenie samopoczucia lub z innych względów 
uważa, że farmakoterapia powinna być zmodyfikowana, pod 
żadnym pozorem nie może samodzielnie “odstawić” takiego 
leku.

Nagłe przerwanie stosowania beta-blokerów może dopro-
wadzić do stanu zagrożenia życia. Po „wyczerpaniu się” 
ostatniej dawki może dojść do tachykardii, pogorszenia sta-
nu zdrowia wskutek wzrostu ciśnienia tętniczego czy zabu-
rzeń rytmu serca. Objawami niepokojącymi, które mogą po-
przedzać nawet zatrzymanie krążenia będą między innymi 
uczucie kołatania serca, dyskomfort i ból w klatce piersio-
wej, drżenie rąk oraz zaburzenia lub utrata przytomności. 
W przypadku nagłego „odstawienia” beta-blokerów u nie-
których osób może również wzrosnąć ryzyko niedokrwien-
nego udaru mózgu.

Podsumowanie
Pomimo skutecznego działania i satysfakcjonującego czasu 
osiągania efektu terapeutycznego, beta-blokery wymaga-
ją starannego doboru dawek, a ich przyjmowanie wiąże się 
z ryzykiem poważnych interakcji i działań niepożądanych. 
Hamowanie aktywności układu współczulnego wywiera jed-
nocześnie wpływ na cały organizm, dlatego tak ważne jest 
precyzyjne ustalenie dawek u danego pacjenta, staranne 
przyjmowanie leków zgodnie z dawkowaniem i obserwowa-
nie na bieżąco stanu zdrowia podczas farmakoterapii. 

mgr farm. Natalia Kaznowska

Piśmiennictwo:
1. Buczko W., Danysz A.: Kompendium Farmakologii i Farmakoterapii, wyd. Edra Urban & 
Partner, Wrocław 2016, 6; 51, 194-195. 2. Kostowski W., Herman Z.S.: Farmakologia- Pod-
stawy farmakoterapii, Wyd. PZWL, Warszawa 2010, wydanie III (dodruk), 1; 506-508, 512-
518. 3. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2020/21. / [red.prow.] Piotr Gajewski, Wyd.12, 
Kraków, Wyd. Medycyna Praktyczna, 2020; 184-190. 4. Stany zagrożenia życia i zdrowia, 
[red.prow.] Roland Podlewski, wyd. PZWL, Warszawa 2019; 24, 33. 5. Charakterystyka Pro-
duktu Leczniczego - Propranolol WZF 10 mg, 40 mg; tabletki, 05.08.2014 r. 6. Charaktery-
styka Produktu Leczniczego - Carvedilol Orion 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg, tabletki powle-
kane; 22.06.2010 r. 7. Wytyczne resuscytacji 2021 / Europejska Rada Resuscytacji, Polska 
Rada Resuscytacji 2021, Kraków; Roz. 5 - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u doro-
słych; 152, Rozdział 6 - Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych; 189, 214-216. 8. 
Nowicki M, Miszczak-Kuban J.: Nonselective beta-adrenergic blockade augments fasting 
hyperkalemia in hemodialysis patients. Nephron 2002, 91(2); 222-227. 9. Litovitz TL, Klein-
Shwartz W, Rodgers GC Jr, Cobaugh DJ, Youniss J, Omslaer JC, May ME, Woolf AD, Benson 
BE: 2001 annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Expo-
sure Surveillance System. Am J Emerg Med 2002, 20; 391-452.
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S u r o w c e  r e c e p t u r o w e  d a w n i e j  i   d z i ś  
–  n a l e w k a  z   z i e l a  m i ł k a  w i o s e n n e g o

Najpierw,  jako  korzeń,  wzbudzał  wymioty  i  przeczyszczał .  Późnie j 

stosowany był  już  w postaci  z ie la,  nie  ty lko  jednak jako  środek 

sercowy i  doskonałe  cardiotonicum,  ale  również  pobudzający  wy-

dzie lanie  uryny,  uspokajający  na układ nerwowy i  korę  mózgową, 

a  nawet  w… kuracj i  odchudzającej .  O tak,  historyczne  wskazania 

terapeutyczne  z ie la  miłka wiosennego oraz  otrzymywanej  z  niego 

nalewki  doprawdy zaskakują! 
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„Zastosowanie i przeciwwskazania” konwalii majo-
wej? Analogicznie jak przy Adonis vernalis. „Prze-
ciwwskazania” miłka wiosennego? Takie same jak 
dla Convallariae majalis. Takie oto adnotacje spo-
tykaliśmy opracowując dla „Aptekarza Polskiego” 
artykuł o nalewce konwaliowej. Czy jest zatem sens 
pisać o miłku, skoro uważano ich działanie za „ana-
logiczne”? Czy, a jeżeli tak – w jaki sposób odróżniał 
się miłek od konwalii? Co ocalało z jego dawnych, 
historycznych wskazań terapeutycznych? I przede 
wszystkim: jak w świetle współczesnej wiedzy moż-
na stosować znaną nam z receptury nalewkę z ziela 
miłka wiosennego?

Miłek wiosenny w na-
jdawniejszych źródłach

Trudno odpowiedzieć na pytanie dlaczego o miłku 
wiosennym tak rzadko pisano w dawnych źródłach 
botanicznych i farmaceutycznych. Być może przy-
czyniło się do tego rzadkie występowanie tej rośli-
ny na terenie dawnej Rzeczpospolitej? A może po 
prostu nie znano i nie rozumiano jego właściwości 
leczniczych? Obydwie te tezy zdaje się potwierdzać 

„Zielnik ekonomiczno-techniczny” (1845) Józefa 
Geralda Wyżyckiego: Gorzykwiat wiosenny Ado-
nis vernalis (…) rośnie na Podolu (…) na miejscach 
otwartych, suchych, w blizkości lasów; kwitnie 
w kwietniu i maju. Cała roślina, a szczególnie ko-
rzeń, ma własności ostre, gwałtownie purgujące 
[przeczyszczające]. (…) Dla ozdobnego i wczesnego 
kwiatu, zasługuje mieć miejsce na klombach kwia-
towych. Jak widzimy zatem, w połowie XIX wieku 
miłek łączono z Podolem, kojarzono z korzeniem 
i przypisywano mu własności przeczyszczające!

Bardzo podobnie na temat rośliny tej wypowiedział 
się Ignacy Rafał Czerwiakowski w piątej części „Opi-
sania roślin dwulistniowych lékarskich i przemy-
słowych” (1860). Posłuchajmy: Rodzaj Gorzykwiat 
(Adonis), także Miłek. (…) G. wiosenny (A. vernalis), 
niegdyś Pęczek żółty i Zawilec żółty. (…) porasta 
spieczyste wzgórza i góry Europy i Azyi północnej; 
kwitnie w kwietniu i maju. – W całej Rossyi azyatyc-
kiej znane jest to ziele, jako lek domowy nader po-
wszechny choć mało skuteczny: kłąb zaś jego ostro-
-gorzki, podstawiany bywał często w lekarniach za 
korzeń Ciemiernika czarny – radix Hellebori nigri; 
gdyż rzeczywiście wzbudza wymioty i przeczyszcza.
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Herba Adonidis,  
czyli ziele gorzekwiatu

Przyznajmy, że przekazane powyżej informacje pochodzące 
od Wyżyckiego i Czerwiakowskiego, są z punktu widzenia far-
maceuty mało zachęcające. Jakimż zaskoczeniem musiał być 
zatem fakt wprowadzenia miłka wiosennego do „Farmakopei 
Austriackiej VIII” (1906), która podawała monografię „Her-
ba Adonidis – Ziele gorzykwiatu”. Przetłumaczył ją i opatrzył 
dodatkowymi informacjami docent Ignacy Lemberger, autor 
„Komentarza do ósmego wydania Farmakopei Austriackiej” 
(1907): Miłek wiosenny (gorzykwiat) Adonis veralis L. Rośli-
na trwała, rosnąca na otwartych wapnistych wzgórzach i pa-
stwiskach (…). Zasuszone kwitnące ziele znajduje się w han-
dlu przeważnie w wiązkach. Lemberger zastrzegał jednak, że 
oprócz odmiany przyjętej we farmakopei, rozróżniamy jeszcze 
miłek letni, Adonis aestivalis, który posiada kwiaty miniowo-
-czerwone i miłek płomienny, Adonis flammea, posiadający 
kwiaty szkarłatno-czerwone. W farmakopealnej ocenie jako-
ści uwzględniono wyłącznie dwa parametry. Po pierwsze: 100 
cz. surowca powinny tworzyć co najmniej 32 cz. wodnego wy-
ciągu. I po drugie: ilość spalona nie powinna pozostawić wię-
cej niż 10 cz. popiołu, który się całkowicie rozpuszcza w kwasie 
solnym.

A jak w świetle oficjalnych danych stosowano ziele miłka na 
początku XX wieku? Lemberger niestety nie napisał na ten 
temat ani słowa, a nader oszczędna była w słowach również 
„Farmakologja felczerska” (1910). Pod hasłem: „Herba adoni-
dis vernalis, miłek wiosenny albo gorzy kwiat” czytamy zaled-
wie… dwa słowa: środek sercowy. Ale już one wystarczą, aby 
zastanowić się, jak daleką drogę musiało przejść ziele miłka 
wiosennego, skoro jeszcze pół wieku wcześniej określono je 
jako lek domowy, wzbudzający wymioty i przeczyszczający? 
Ponadto „Farmakologja…” podawała dawkowanie, oczywiście 
wewnętrzne, jako napar 3,0 – 5,0:180, co 2 godziny po łyżce 
stołowej. W „Dodatku” do „Farmakologji…”, zatytułowanym 
„Recepty”, napar ów uwzględniono jako składnik recepty przy 
wadzie serca, puchlinie wodnej. Oto skład:

Inf. herb. adon. vernal. 3,0:150,0
Sir. cort. aurant. 30,0
M. S. Co 2 godziny łyżkę stołową.   

Znane każdemu lekarzowi…

W okresie dwudziestolecia międzywojennego ziele miłka nie 
tylko na trwałe weszło do kanonu oficjalnej medycyny, ale 
doczekało się również bardzo dużej popularności. Dobitnym 
tego wyrazem jest obszerne omówienie tej rośliny w słynnej 
„Phytotherapii” (1933), opatrzonej aż dwoma podtytułami: 
„Roślinne środki lecznicze” oraz „Recepty dla lekarzy”. Au-
tor, dr med. Jerzy Lypa, w rozdziale „Cardiaca – Vasculosa” 
pisał: przetwory takich surowców, jak (…) Adonis vernalis 
(…) są znane każdemu lekarzowi. (…) stanowią one podsta-
wę jego praktyki codziennej. Nie dziwmy się zatem, że w in-
formacji poświęconej miłkowi autor starał się czytelników… 
zaskoczyć, przytaczając nietypowe zastosowania miłka oraz 
– co nas interesuje przecież najbardziej – nalewki otrzymywa-
nej z tej rośliny. Otóż zalecano wówczas Tinct. Adonid. vern. 
jako doskonały środek w kuracji odchudzającej. Zaskoczonym 
Czytelnikom przekażmy również kolejne zastosowanie: na-
par, wzgl. nalewka posiada (…) własności moczopędne i jest 
doskonale znoszony przez przewód pokarmowy. Ale i to nie 
wszystko, stwierdzono bowiem wpływ miłka na wzmożenie 
ciśnienia tętniczego. Przede wszystkim jednak był miłek wio-
senny o głównym składniku adonidynie (…) w swoim działaniu 
na serce podobny (…) do naparstnicy, gdyż reguluje i zwalnia 
pracę mięśnia sercowego. Lypa podkreślił, że znacznie słabszy 
od naparstnicy, nie posiada prawie własności kumulacyjnych.

O miłku pisał w tym samym czasie także farmaceuta – magi-
ster farmacji Jan Biegański w swym „Ziołolecznictwie” („Nasze 
zioła i leczenie się niemi”, wyd. m.in. 1931, 1948). W rozdziale 
„Rośliny trujące albo jadowite”, pod hasłem „Adonis verna-
lis”, czytamy: miłek wiosenny, zwany także Gorzykwiatem, 
(…) wieloletnia roślina, trafia się u nas tylko na marglowatym 
gruncie w Pińczowskim, Sandomierskim, Lubelskim i w Ma-
łopolsce. Biegański relacjonował: kwietnie żółto w kwietniu 
i maju. Liście podwójne pierzastosieczne, listki igiełkowate, 
ciemnozielone, gładkie. Owoc suchy, podobny z układu do 
szyszki. A następnie wyjaśniał: do celów leczniczych zbiera się 
ziele, ścinając je nieco nad ziemią, w czasie kwitnienia. Suszyć 
należy w cieniu, aby nie zmieniło koloru. Zastrzegał przy tym, 
że w Turkiestanie, w ludowym lecznictwie, oprócz ziela, uży-
wają i korzeń. Czyżby Biegański nie znał zacytowanych powy-
żej historycznych informacji Wyżyckiego i Czerwiakowskiego? 
„Ciałami czynnymi” miłka wiosennego były wedle niego ado-
nidyna, kwas akonitowy, adonit. 



29

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 7  ( 1 7 5 e)s u r o w c e  r e c e p t u r o w e

Biegański, podobnie jak i Lypa, nie szczędził miłkowi pochwał: 
stosowany jest w lecznictwie (…) jako środek niezbyt silny, lecz 
doskonale regulujący działanie serca, potęguje bowiem arte-
rialne ciśnienie, a przy tym pobudza wydzielanie uryny. Co cie-
kawe, informowało również, że w ostatnim czasie adonidynę 
(…) zaczęto stosować w okulistyce.

Należy otoczyć bardzo dbałą opieką…

Miarą popularności miłka w lecznictwie okresu dwudziestole-
cia międzywojennego były nie tylko pochlebne opinie doktora 
Lypy i magistra Biegańskiego, ale także… stopień wyniszczenia 
tego gatunku w stanie naturalnym. Na szczęście aptekarze byli 
bardzo czuli na punkcie niszczenia przyrody pod hasłem użyt-
kowania roślin lekarskich. Temat ten rozwijaliśmy już na ła-
mach „Aptekarza Polskiego” w opracowaniu zatytułowanym 
„Ochrona przyrody kwestją żywotną farmaceutów”.

https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/

09-2009-ochrona-przyrody-kwestja-zywotna-farmaceutow

Rabunkowy zbiór ze stany naturalnego 

Wspomnieliśmy wówczas tylko, że to właśnie miłek wiosenny 
służył jako przykład rośliny zagrożonej wskutek nadmiernego, 
często rabunkowego zbioru ze stanu naturalnego. Zbiór ziela 
miłka wiosennego (…) w niektórych okolicach Polski wynisz-
czył tę piękną roślinę flory stepowej, pisał magister Wacław 
Grochowski w artykule „Ochrona przyrody i rośliny lekarskie” 
(„Wiadomości Farmaceutyczne” z 10 lipca 1932). I dodawał: 
miłek wiosenny (…) rośnie na Wołyniu, Podolu i na południu 
wyżyny Małopolskiej i Lubelskiej. W dolinie Wisły aż do Toru-
nia spotyka się rzadko. Grochowski podkreślał, że bardzo duże 
zastosowanie posiada ziele (Herba Adonidis) i właśnie dla-
tego przez rabunkowy zbiór tego surowca w wielu okolicach 
miłek wiosenny został doszczętnie wyniszczony. Nie dziwmy 
się zatem, że postulował, aby roślinę tę otoczyć bardzo dbałą 
opieką; do celów leczniczych należy ją hodować, nie należy 
zupełnie zbierać występującego gdzieniegdzie w południo-
wej i zachodniej niżowej Polsce miłka letniego (A. aestivalis 
L.) z kwiatami ceglasto-czerwonemi, a także bardzo rzadkiego 
w północnej i zachodniej niżowej Polsce miłka szkarłatnego 
(A. flammeus Jacq.) ze względu na ich ochronę, a także na 
inny procent ciał czynnych. 

O potrzebie ochrony miłka wiosennego

Miłek wiosenny został także wymieniony pośród kilkudziesię-
ciu zagrożonych wyginięciem roślin leczniczych, które należy 
otoczyć ochroną. Lista taka została ogłoszona w opracowaniu 
„Ochrona przyrody kwestją żywotną farmaceutów” („Wiado-
mości Farmaceutyczne” z 26 listopada 1933). Autorem jego 
był Czesław Mączka, student farmacji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, lista zaś stworzona została na podstawie kwestjonariu-
sza – ankiety, prowadzonej przez Zakład Botaniki Farmaceu-
tycznej U. J. w Krakowie. 

O ochronie miłka pisał również w dziesięć lat później doktor 
Roman Borkowski w artykule „Miłek wiosenny (Adonis verna-
lis L.) i jego znaczenie w schorzeniach serca”, opublikowanym 
na łamach „Wiadomości Aptekarskich” z 1 października 1943. 
Publikacja przypadła zatem na okres okupacji niemieckiej, 
kiedy ochrona roślin była chyba ostatnim zmartwieniem wy-
niszczanego społeczeństwa, także tego farmaceutycznego! 
Posłuchajmy zatem słów Borkowskiego tym bardziej: w na-
szym zielarstwie praktycznym za mało dotychczas zwraca 
się uwagi na ważną w skutkach okoliczność, że nie wszystkie 
rośliny lecznicze zbierać można ze stanu dzikiego w jedna-
kim stopniu bezkarnie. A to właśnie rośliny szczególnie war-
tościowe i cenione w lecznictwie, należą w naszym kraju do 
wielkich, niestety, rzadkości, występując obecnie już tylko tu 
i ówdzie, jako wyspy reliktowe, albo w stanowiskach mocno 
przerzedzonych i osłabionych na skutek wprost rabunkowego 
ich tępienia. I te właśnie rośliny należy dzisiaj w stanie dziko 
rosnącym jak najbardziej szanować. Do grupy tej, cennych, 
a ginących u nas roślin leczniczych, zaliczył Borkowski kilka-
naście gatunków, a na pierwszym miejscy wymienił właśnie 
miłek wiosenny!

Zapachu nie posiada, smak ma ostry,  
bardzo gorzki…

To zapewne powszechna akceptacja dla stosowania miłka 
wiosennego w lecznictwie spowodowała, że monografia „Zie-
le miłka wiosennego” (Herba Adonidis vernalis), należąca do 
„Wykazu B”, została ujęta w „Farmakopei Polskiej II” (1937). 
Definicja surowca była zaskakująca: płone, kwitnące lub owo-
cujące pędy Miłka wiosennego (…) natychmiast po zebraniu 
wysuszone w temp. 40º, a następnie ogrzewane przez pół go-
dziny w temp. 55º-60º. Zastrzegano przy tym, że ziele Miłka 
wiosennego nie powinno zawierać grubszych przyziemnych 
łodyg oraz przyziemnych, bezchlorofilowych, lancetowatych, 
nie podzielonych liści.
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Bardzo szczegółowa charakterystyka surowca miała na celu 
uniknięcie pomyłek z gatunkami Adonis aestivalis, Adonis 
flammeus oraz Adonis autumnalis. Do oceny jakości polecano 
zaledwie jeden test: popiołu nie więcej niż 11%. Popiół powi-
nien być biały. Podkreślono przy tym równocześnie kwestię 
najwyższej dla nas wagi: do przyrządzania preparatów oraz 
postaci recepturowych z ziela Miłka wiosennego powinno być 
używane wyłącznie ziele o farmakodynamicznie oznaczonej 
zawartości. „Farmakopea Polska II” zastrzegała również, że 
zapas ziela Miłka wiosennego należy corocznie odnawiać, 
przechowywać zaś w naczyniach ze szkła brunatnego pojem-
ności do 100 cm3, zamkniętych zaparafinowanym korkiem. 
„Dwójka” przekazała również „Najwyższą dawkę jednorazo-
wą”, wynoszącą 2,0 g oraz „Najwyższą dawkę dzienną”, 6,0 g.

Posiada najsilniejsze działanie w stanie świeży

Wydanie „Farmakopei Polskiej II” było ukoronowaniem blisko 
dwudziestu lat ciężkiej pracy licznych naukowców i takiegoż 
samego czasu wyrażania życzeń przez aptekarzy, którzy żądali 
ogólnonarodowej farmakopei, znoszącej obowiązujące far-
makopee państw zaborczych.
https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/08-2011-hi-
storia-farmacji-uczy-nas-ze-mamy-powody-do-dumy/

Jeszcze w wiele lat po publikacji „Farmakopei Polskiej II” wy-
rażano nad nią zachwyty i komentowano jej zapisy. W bez-
pośredni sposób nawiązywał do monografii „Ziele miłka 
wiosennego” profesor Jan Muszyński, w swym wielokrotnie 
wznawianym w okresie powojenny „Ziołolecznictwie i lekach 
roślinnych (Fytoterpia)”. Posłuchajmy zatem – drugiego po 
Biegańskim – pioniera polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa: 
wysuszone ziele wraz z kwiatami krajowej rośliny Adonis 
vernalis. To zatem delikatna uszczypliwość wobec „Farmako-
pei…”, autor bowiem celowo podał zmienioną definicję, po-
mijając owocujące pędy! I dalej Muszyński: surowiec zawiera 
trujący glykozyd nasercowy adonitoksynę oraz kwas akonito-
wy. Miłek należy do leków wzmacniających skurcze mięśnia 
sercowego (Cardiaca), podobnie jak Convallaria, Helleborus, 
Digitalis, Strophantus. Profesor Muszyński – jak zwykle zresz-
tą – miał na temat zastosowania omawianej rośliny leczniczej 
własne zdanie, oparte oczywiście o imponującą wiedzę i do-
świadczenie. Po raz drugi zatem polemizował z „Farmakopeą 
Polską II” i twierdził, że miłek wiosenny posiada najsilniejsze 
działanie w stanie świeżym i najlepszym z niego przetworem 
jest stabilizowany wyciąg ze świeżego ziela (Intractum Adoni-
dis). Zastrzegał przy tym, że zwykła nalewka z suchego ziela 
(Tinctura Adonidis) i napary działają znacznie słabiej i z bie-

giem czasu tracą na sile. I równocześnie dodawał: należy pa-
miętać, że Intracta są 2-3 krotnie mocniejsze w działaniu od 
nalewki. Nie dziwmy się zatem dawkowaniu intraktu, nalewki 
i naparu z miłka, które przekazał w „Ziołolecznictwie”:

Rp. Intracti Adonidis 10,0
D.S. Po 3-10 krop. 2-3 razy dziennie

Rp. Tincturae Adonidis 10,0
D.S. Po 15-25 kropel 2-4 razy dziennie. 
Rp. Infusi Adonidis e 8,0:200,0
D.S. Po łyżce stołowej co 3 godziny.  

Pomimo przytoczenia zastrzeżenia, że miłek nie posiada dzia-
łania kumulatywnego jak naparstnica, w pełni zgadzał się 
Muszyński z przypisaniem ziela miłka do „Wykazu B”: miłek 
jako surowiec silnie działający może być zapisywany tylko 
w określonych dawkach i pod kontrolą lekarza. Podobne, ale 
trzykrotnie słabsze, było działanie ziele miłka letniego. 

Zainteresowanie rośliną tą 
w zielarstwie praktycznym 
wzrosło niepomiernie

Popularność miłka utrzymała się w okresie okupacji niemiec-
kiej. W kilkukrotnie wznawianej w czasie II wojny światowej 
broszurce „Proste leki z ziół krajowych” (w ramach serii „Radź 
sam sobie. Biblioteczka życia praktycznego”) ówczesny dok-
tor, a późniejszy profesor Janusz Supniewski, pisał o miłku: 
również ziele rzadkiego u nas i chronionego miłka wiosenne-
go (…) zawiera trucizny sercowe. Ziele to zbieramy w okresie 
kwitnienia, szybko suszymy i rozdrabniamy. Jak widzimy, far-
makopealny wymóg ogrzewania przez pół godziny w temp. 
55º-60º cytowany autor celowo przemilczał. Z ziela tego 
przyrządzamy 5%-owy napar wodny, tj. zalewamy 12 g zie-
la ¼ l wody. Napar ten podajemy łyżkami stołowymi do sze-
ściu łyżek dziennie. I co dla nas najważniejsze: z ziela miłka 
wiosennego można sporządzić również zwykłym sposobem  
10%-ową nalewkę na 70%-owym spirytusie. Nalewkę tę po-
dajemy kroplami jak nalewkę naparstnicową.

Popularność miłka wiosennego w okresie okupacji została 
dodatkowo spotęgowana poprzez wpływy niemieckiej myśli 
ziołoleczniczej, promowanej na łamach „Wiadomości Apte-
karskich”, oficjalnego czasopisma Izby Aptekarskiej w Izbie 
Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa. Cytowany już po-
wyżej dr Roman Borkowski pisał: zainteresowanie rośliną tą 
w zielarstwie praktycznym wzrosło niepomiernie w ostatnich 
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czasach, zwłaszcza zagranicą, a badania nad jej własnościa-
mi biologiczno-chemicznym i terapeutycznymi zajmują coraz 
więcej miejsca w odnośnej literaturze fachowej. 

Co ciekawe, Borkowski zwracał uwagę, że do celów leczniczych 
służą zarówno nadziemne części zielne miłka wiosennego, jak 
i jego korzenie. (…) korzenie zbiera się jesienią lub wiosną, 
natychmiast dokładnie przemywa wodą i na powietrzu prze-
susza. Zastrzegał jednak, że surowiec korzeniowy pod nazwą 
Radix Adonis vernalis, jako w małych w ogóle ilościach użytko-
wany, jest już w znacznie mniejszym stopniu pokupny. Dlatego 
właśnie najwięcej uwagi poświęcił zielu miłka, zastrzegając, że 
to ono właśnie stanowi bardzo rentowny i w dużych ilościach 
zawsze poszukiwany artykuł zbytu zagranicznego. 

O tym, jak ogromne różnice dzieliły ówczesnych propagato-
rów ziołolecznictwa niech świadczą kolejne słowa: przede 
wszystkim kładzie się szczególny nacisk na racjonalne susze-
nie ziela tej rośliny, a to celem zachowania pełnej wartości 
czynnej jego składników. Ustalono, że najkorzystniejszym pod 
tym względem jest przedwstępne jednogodzinne wyjaławia-
nie masy zielonej w temperaturze 110ºC i dopiero następcze 
dokładne i ostrożne jej przesuszenie w odpowiedniej ku temu 
i zarazem dogodnej praktycznie temperaturze 30ºC. A pamię-
tamy przecież opinię Muszyńskiego: miłek wiosenny posiada 
najsilniejsze działanie w stanie świeżym i najlepszym z niego 
przetworem jest stabilizowany wyciąg ze świeżego ziela…

W kontekście zacytowanej już powyżej wypowiedzi o rzadkim 
występowaniu miłka Borkowski zalecał jego uprawę: w wa-
runkach kultury sztucznej miłek wiosenny nie jest rośliną zbyt 
kapryśną. Oczywiście uprawiać go należy tylko w terenie su-
chym, nasłonecznionym, na odpowiednich dla niego glebach 
zasadowych, a przynajmniej wybitnie obojętnych, ale zawsze 
zawierających wapno (…). W samej uprawie nie znosi zbytnio 
wyrobionej roli, jak również bezpośredniego nawożenia obor-
nikiem.  

Jest brunatnozielona, o swoistym zapachu i gorz-
kim smaku

Oczywiście mowa tu o nalewce z miłka wiosennego, która do-
piero w trzecim wydaniu „Farmakopei Polskiej” doczekała się 
swej monografii: „Nalewka z ziela miłka wiosennego miano-
wana”, czyli Tinctura Adonidis vernalis titrata w „Wykazie B”. 
„Farmakopea Polska III” przekazywała przepis na wykonanie 
tej nalewki:

Herba Adonis (…) 200 cz. 
Spiritus 95º 676 cz. 
Aqua 324 cz. 
Mianowaną nalewkę z ziela miłka wiosennego przyrządzać 
z średnio rozdrobnionego ziela przez perkolację w stosun-
ku 1+5, biorąc do zwilżenia 80 cz. mieszaniny spirytusu 95º 
z wodą. Zastrzegano przy tym, że wartość mianowanej nalew-
ki z ziela miłka wiosennego powinna być oznaczona farma-
kodynamicznie. Przypomnijmy w tym miejscu tylko, że me-
todykę owego farmakodynamicznego oznaczania zawartości 
omówiliśmy szczegółowo w artykule o nalewce konwaliowej. 

https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/surowce-receptu-
rowe-dawniej-i-dzis-nalewka-konwaliowa/

Dla nalewki z ziela miłka wiosennego podano również ce-
chy jakościowe: ciężar właściwy (0,905-0,915), popiół (0,22-
0,30%), suchą pozostałość (4,0-4,5%) oraz zawartość alkoholu 
(64-69% obj.). „Sprawdzanie tożsamości” przeprowadzano 
poprzez próbę nalewki odparowanej do sucha na łaźni wod-
nej i rozpuszczonej w wodzie, z roztworem taniny: przesącz 
(…) silnie mętnieje. „Najwyższa dawka jednorazowa” nalewki 
wynosiła 3,0 g, zaś „Najwyższa dawka dzienna” 10,0 g. 

Na marginesie warto zauważyć, że nalewka z miłka wiosen-
nego pojawiła się w oficjalnych źródłach już siedem lat przed 
wydaniem „Farmakopei Polskiej III”, wchodząc w skład recep-
tury „Guttae cardiacae”, przekazanej przez magistra farmacji 
Witolda Głowackiego w słynnym „Receptarium Polonicum” 
(1947):

Rp.
Tincturae Adonidis vernalis 
Tincturae Digitalis titratae 
Tincturae Valerianae aa 5,0
M.D.S. 3 x dziennie po 30 kropel z wodą. 

Surowcem wyjściowym dla nalewki z miłka wiosennego było 
oczywiście ziele tej rośliny, dla którego „Farmakopea Polska 
III” podała również monografię z definicją i dawkami tożsa-
mymi, jak poprzednie wydanie, a zatem uwzględniając zarów-
no owocujące pędy miłka, jak i „dosuszanie” przez 2 godziny 
w temp. 55-60º. Zmieniono dopuszczalną wartość popiołu na 
nie więcej niż 10% i dodano drugi parametr jakościowy: wilgo-
ci nie więcej niż 7%. Wprowadzono również cenną adnotację: 
większe zapasy ziela przechowywać w blaszankach lub balo-
nach zamykanych hermetycznie. 
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Doskonałe cardiotonicum, silne diureticum 

Po omówieniu monografii farmakopealnych z roku 1954 za-
dajmy pytanie: jak w owym czasie stosowano ziele i nalewkę 
z miłka? Przytoczmy „Vademecum fitoterapii” (1956) pod re-
dakcją Zbigniewa Połomskiego. Nadmieniano w nim, że miłek 
wiosenny występuje na zboczach wapiennych i ugorach, jed-
nak jako rzadki objęty ochroną przyrody. Polemizowano z de-
finicją farmakopealną, twierdząc, że surowcem jest ziele [wy-
łącznie] w okresie kwitnienia. Najciekawsze były jednak opisy 
„Działania” i „Zastosowania”. To pierwsze określono krótko: 
doskonałe cardiotonicum, silne diureticum oraz ubocznie 
pobudzające oddech. W przypadku drugiego zaś podkreślo-
no, że miłek wiosenny jest szeroko stosowany w przypad-
kach, w których obawiamy się przedawkowania naparstnicy 
(cytowany powyżej Borkowski sugerował nawet stosowanie 
naparstnicy i miłka na zmianę), tam gdzie należy dodatkowo 
wywrzeć wpływ uspokajający na układ nerwowy i korę mó-
zgową. Oczywiście w przypadkach niezbyt daleko posuniętej 
niewydolności krążeniowej (…), zwłaszcza prawokomorowej, 
gdy przekrwienie płuc wysuwa się na czoło objawów cho-
robowych. Wedle „Vademecum…” miłek działa wyjątkowo 
skutecznie przy zastojach płucnych połączonych z nieżytem 
oskrzeli, u osobników z rozedmą płuc i u ludzi otyłych. 

Za najważniejsze postaci leku uznano biologicznie mianowa-
ne, stabilizowane ziele z którego przygotowywano napary 
oraz mianowaną nalewkę. Tę ostatnią należało dawkować 3 
x dziennie 10-20 kropli, napar zaś sporządzało się z 1,5 do 2,0 
g ziela na szklankę wody i podawało w czterech dawkach, po 
jedzeniu, w jednakowych odstępach czasu. Zastrzegano przy 
tym, że w różnych krajach (np. w ZSSR) znajdują się w obrocie 
również specyfiki, zawierające wyosobnione, wyodrębnione 
i oczyszczone glikozydy miłka, które można podawać paren-
teralnie. 

Drugim źródłem z lat pięćdziesiątych XX wieku, które zacy-
tujemy, będzie niezastąpiony „Informator terapeutyczny do 
Urzędowego Spisu Leków” (1959). Ziele miłka zawiera gliko-
zydy – adonidowernozyd, adonidozyd, saponiny, kwas akoni-
towy i alkohol – adonitol. Ziele miłka zawiera w 1 g 2000-3000 
j. żabich glikozydów. Nie dziwmy się zatem, że „Działanie” opi-
sano następująco: podobne do naparstnicy, lecz słabsze, jest 
jednak mniej toksyczne i nie kumuluje się. Wywiera działanie 
wzmacniające skurcze mięśnia sercowego, zwalniające czyn-
ność serca. Uwzględniono również działanie moczopędne 
(rozszerza naczynia nerek), postulowane w źródłach z okresu 
międzywojnia i dodano nowe, bardzo dla nas istotne: uspo-

kajająco na ośrodkowy układ nerwowy. „Zastosowanie” ziela 
miłka sugerowano w przewlekłej niedomodze mięśnia serco-
wego, w niewydolności krążenia, w wadach zastawkowych. 
Polecaną postacią leku była napar: 7,5/180,0 po 2 łyżki stoło-
we 3 razy dziennie. 

Skład nalewki z ziela miłka (Tinctura adonidis vernalis) opi-
sano nieco inaczej. Dwa glikozydy: adonidozyd i adoniwer-
nozyd, a nadto fitosteryna, kwas akonitowy, adonit, związki 
żywiczne, tłuszczowe, cholina. „Działanie” zdefiniowano jako 
tonizujące na serce i układ naczyniowy, regulujące czynności 
mięśnia sercowego (podobnie do naparstnicy). Nadto działa 
moczopędnie. „Zastosowanie” z kolei było następujące: sto-
suje się przy niedomodze mięśnia sercowego, wadach serca 
wrodzonych i nabytych w okresie wyrównania. (…) Stosuje się 
doustnie 2-3 razy dziennie po 40-80 kropli.  

Zebrane w okresie w kwitnienia

O ile monografie „Farmakopei Polskiej II” i „Farmakopei Pol-
skiej III” były ze sobą niemal tożsame, o tyle monografię „Ziele 
miłka wiosennego” z „Farmakopei Polskiej IV” należy uznać 
za wręcz rewolucyjną! W definicji zawężono bowiem pocho-
dzenie surowca nie tylko do zebranego w okresie kwitnienia, 
ale również: wysuszonego w cieniu, w przewiewie. Co więcej: 
ustanowiono nowoczesne kryteria oceny jakości, w których 
wymagano m.in., aby owoców było nie więcej niż 3,0%, zaś 
ziela ściemniałego nie więcej niż 5,0%. Zastrzegano również, 
że do przyrządzania preparatów i w recepturze należy używać 
wyłącznie mianowanego ziela miłka wiosennego, HERBA AD-
ONIDIS VERNALIS TITRATA 8 j.g., o mocy działania nie mniej-
szej niż 6,5 i nie większej niż 9,5 jednostek gołębich. Właściwe 
miano można uzyskać przez zmieszanie ziela miłka wiosenne-
go o różnej sile działania. 

W stosunku do wcześniejszych farmakopei „Czwórka” zaskaki-
wała również obniżeniem i doprecyzowaniem dawek. „Dawki 
zwykle stosowane”, jednorazowa i dobowa stosowane doust-
nie w naparach, miały teraz wynosić odpowiednio od 0,2 do 
0,5 oraz 1,5. Natomiast „Dawki maksymalne” doustnie w na-
parach określono na 1,0 oraz 3,0 dla podania – odpowiednio 
– jednorazowego i dobowego. Smak definiowano jako bardzo 
gorzki. Surowiec zapachu nie ma.

W „Farmakopei Polskiej IV” obecna była również i „Nalewka 
z ziela miłka wiosennego mianowana”, jako brunatnozielona 
ciecz o swoistym zapachu i gorzkim smaku. W dziale „Postać 
i właściwości” zastrzegano, że z połową objętości wody po-



33

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 7  ( 1 7 5 e)s u r o w c e  r e c e p t u r o w e

winna dawać brudnozieloną, mętną mieszaninę, jak również 
że powinna zawierać w 1 ml od 0,7 do 1 jednostki gołębiej. 
„Dawki maksymalne” nie zmieniły się, wynosząc nadal 3,0 dla 
dawki jednorazowej oraz 10,0 dla dawki dobowej. Wprowa-
dzono natomiast „Dawki zwykle stosowane”: jednorazową 
1,0 oraz dobową 3,0. 

W lekkich i średnio ciężkich 
przypadkach zaburzeń 
czynnościowych serca…

„Farmakopea Polska IV” „Działanie lub zastosowanie” zarów-
no ziela, jak i nalewki z ziela miłka wiosennego, precyzowała 
krótko: nasercowy. Co oczywiste, znacznie obszerniej ujmo-
wały tę kwestię poradniki zielarskie. I znowu zaskakiwały! 
„Herbapolowski” informator „Leki roślinne” (1978) miano-
wanemu zielu miłka wiosennego, bogatemu w liczne związki 
kardenolidowe pochodne strofantydyny, adonitoksygeniny, 
strofadogeniny, przypisywał zastosowanie w przypadkach 
przewlekłych zaburzeń dekompensacji serca o lekkim przebie-
gu, w dolegliwościach czynnościowych serca i na tle klimak-
terium, w przewlekłej lekkiej niewydolności krążenia obwo-
dowego i zmniejszonym wydalaniu moczu, niewyrównanych 
wadach serca, zmianach miażdżycowych naczyń wieńcowych, 
tzw. „sercu starczym”, w przypadku nietolerancji na inne leki 
kardenolidowe. Zastrzegano przy tym, że jako środek uspoka-
jający może być ziele miłka zastosowane tylko w połączeniu 
z lekami z grupy sedativa. Postacią leku był napar, z 0,2-0,5 
ziela miłka jednorazowo doustnie, 1,5 dziennie, dawka mak-
symalna ziela (w naparze) 1,0 jednorazowo, 3,0 dziennie. Co 
jednak najciekawsze twierdzono, że napary są sporządzane 
w aptece na podstawie recepty… 

Obok „Zastosowań” oczywistych, także w przypadku „Na-
lewki z ziela miłka wiosennego” pojawiły się również niety-
powe. Nalewka mogła być podawana w zaburzeniach czyn-
nościowych serca, polegających na przyspieszeniu rytmu, 
rozszerzeniu prawej komory serca, osłabieniu siły skurczów 
mięśnia sercowego. Zaskakiwały jednak przyczyny owych 
zaburzeń. Po pierwsze były to czynniki wewnętrzne (toksyny 
bakteryjne, szkodliwe metabolity, ujemne bodźce nerwowe, 
klimakterium, zmiany miażdżycowe), ale również zewnętrzne 
(zatrucia, skażenia powietrza i wody). Nadal jednak poleca-
no nalewkę z miłka wiosennego w osobniczej nadwrażliwości 
na inne związki kardenolidowe. Dawki powtórzono w ślad za 
farmakopeami, dodając jednak adnotację: dzieciom i osobom 
w wieku podeszłym odpowiednio mniej.

Nieco inaczej do miłka wiosennego podchodziło słynne „Zio-
łolecznictwo. Poradnik dla lekarzy” pod redakcją Aleksandra 
Ożarowskiego (wyd. m.in. 1982). „Zastosowanie” miłka pole-
cano w lekkich i średnio ciężkich przypadkach zaburzeń czyn-
nościowych serca z towarzyszącymi obrzękami, w przewlekłej 
niewydolności krążenia, w dolegliwościach serca w okresie 
przekwitania, zmianach miażdżycowych, zwłaszcza naczyń 
wieńcowych, w tzw. „sercu starczym” oraz w przypadkach nie-
tolerancji na inne leki nasercowe. Nadmieniano również, że 
miłek może być stosowany jako składnik niektórych prepara-
tów moczopędnych i uspokajających, np. z wyciągiem z Rad. 
Valerinae, Infl. Crataegi, Herb. Convallariae, Herb. Vinci, kam-
forą, rutyną. „Ziołolecznictwo” wymieniło preparaty gotowe, 
m.in. produkowany w ZSSR: „Tabulettae Adonis”, zawierający 
0,25 g wyciągu i 025 bromku potasowego, oraz „Adonizyd”, 
czyli zespół oczyszczonych glikozydów miłka. Co ciekawe, 
w wykazie „Postaci leku” nie uwzględniono w ogóle nalewki! 

Bardzo obszernie i dojrzale „Ziołolecznictwo” opisywało 
„Działanie” kwitnącego ziela miłka wiosennego. Zdefiniowa-
no je jako cardiotonicum, diureticum, sedativum i zastrzega-
no, że toksyczne działanie miłka i jego przetworów następuje 
dopiero po dawkach wielokrotnie przewyższających dawki 
lecznicze. Przede wszystkim ziele miłka miało zwiększać siłę 
skurczu mięśnia sercowego (działanie inotropowe dodatnie) 
oraz zmniejszać częstotliwość skurczów (działanie chrono-
tropowe). Było to zatem działanie analogiczne do Digitalis. 
Podkreślano jednak, że działanie na serce jest słabsze niż wy-
nikałoby to z ilości związków czynnych w surowcu, ponieważ 
kardenolidy miłka, po podaniu doustnym, ulegają w znacz-
nym stopniu hydrolizie w kwaśnym środowisku żołądka, 
a uwolnione wówczas geniny są o wiele mniej aktywne niż 
glikozydy rodzime. Zwrócono także uwagę że działanie mił-
ka jest krótkotrwałe ponieważ kardenolidy (…) nie wiążą się 
z albuminami krwi i nie kumulują. Podkreślono również wła-
ściwości moczopędne przetworów z Adonis, gdyż wskutek sko-
jarzonego działania glikozydów nasercowych (…) i związków 
flawonoidowych (…) zwiększa się ilość wydalanego moczu. 
Nadmieniono również, że w świetle badań na zwierzętach 
potwierdzone zostało ośrodkowe działanie uspokajające ob-
serwowane dawniej u osób przyjmujących wyciągi z ziela. Po-
legało ono na znoszeniu konwulsji wywołanych odpowiednimi 
dawkami kokainy lub pikrotoksyny.
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Miłek wiosenny w monograf ii 
Komisji E

Za najnowocześniejsze źródło informacji o zielu miłka wiosen-
nego można uznać monografię zielarską Komisji E niemiec-
kiego Federalnego Instytutu Leków i Produktów Medycznych 
(BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) 
z roku 1990. Zestawmy je zatem z omówioną już na łamach 
„Aptekarza Polskiego” monografią ziela konwalii, bowiem to 
dopiero monografie Komisji E pozwalają na konstruktywne 
porównanie obydwu roślin!
https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/surowce-receptu-
rowe-dawniej-i-dzis-nalewka-konwaliowa/6/

Działanie ziela miłka oraz jego przetworów zdefiniowano 
jako inotropowe dodatnie. Podkreślono jednak, że badania 
na zwierzętach wykazały ponadto działanie wzmacniające na 
żyły. Jak pamiętamy, dla ziela konwalii przekazano znacznie 
szerszą listę: efekt inotropowy dodatni, korzystny wpływ na 
wydolność mięśnia sercowego, działanie kaliuretyczne i na-
triuretyczne oraz obniżanie: zwiększonego ciśnienia rozkur-
czowego lewej komory serca i patologicznie zwiększonego 
ciśnienia żylnego.

Definicja surowca Adonidis herba zawarta w monografii Ko-
misji E jest typowa: wysuszone, nadziemne części Adonis 
vernalis (…) zebrane w czasie kwitnienia. Za składniki czynne 
uznano glikozydy nasercowe oraz flawonoidy, „Zastosowa-
nie” podano następujące: łagodne upośledzenie funkcji serca, 
szczególnie w połączeniu z objawami ze strony układu nerwo-
wego. To zatem znacznie węższe spektrum, jak w przypadku 
ziela konwalii, w przypadku której wymieniano – przypomnij-
my – łagodną niewydolność serca, niewydolność serca zwią-
zaną z wiekiem oraz w związku z tzw. „przewlekłym sercem 
płucnym”.

Za „Przeciwwskazanie” uznała Komisja E leczenie glikozydami 
naparstnicy i niedobory potasu, analogicznie zatem jak dla 
ziela konwalii. Co ciekawe jednak, w sekcji „Działania niepo-
żądane”, wpisano: nieznane i zastrzeżono równocześnie, że 
tylko w przypadku przedawkowania wystąpić mogą następu-
jące objawy: nudności, wymioty i arytmia. Te same zatem, jak 
już przy zwykłym, terapeutycznym stosowaniu konwalii! Ziele 
miłka wydaje się być zatem w tym kontekście bezpieczniejsze 
od ziela konwalii. 

„Interakcje z innymi lekami” są dla obydwu surowców do-
kładnie takie same: zwiększenie siły działania i spotęgowanie 

efektów niepożądanych przy jednoczesnym podaniu chinidy-
ny, preparatów wapnia, saluretyków, preparatów przeczysz-
czających oraz kortykosteroidów. 

Niestety monografia Komisji E nie wymieniła dawkowania dla 
nalewki z ziela miłka wiosennego, uwzględniając wyłącznie 
standaryzowane, sproszkowane ziele dla którego dawka, tj. 
0,6 g średniej dawki dziennej jest tożsama z dawką standary-
zowanego proszku z ziela konwalii. Podano także dawki mak-
symalne, jednorazową: 1,0 g oraz dobową: 3,0 g.

Jak widzimy zatem, nie do końca można powtórzyć w ślad za 
dawnymi źródłami: takie same jak dla Conwallariae majalis 
i analogicznie jak przy Adonis vernalis. W świetle monografii 
zielarskich Komisji E zastosowanie nalewki z miłka wiosenne-
go w składzie popularnych mieszanek „uspokajająco-naser-
cowych” jest znacznie bardziej uzasadnione, aniżeli w przy-
padku nalewki konwaliowej. Co więcej: nalewka z ziela miłka 
wiosennego cechować powinna się wyższym stopniem bez-
pieczeństwa stosowania!

W „Farmakopei Polskiej VI” 
i „Farmakopei Europejskiej 11”

Po raz ostatni w polskich farmakopeach ziele miłka zagościło 
w wydaniu szóstym (2002), jako zebrane w okresie kwitnie-
nia, wysuszone w cieniu, w przewiewie. O smaku „Szóstka” 
słusznie milczała, nadmieniono jednak, że jest to surowiec bez 
zapachu i powtórzono wybrane wymogi jakościowe z „Far-
makopei Polskiej IV”, tj. owoców nie więcej niż 3% oraz ziela 
ściemniałego nie więcej niż 5%. Surowiec nadal klasyfikowano 
do wykazu B, „Działanie i/lub zastosowanie” zaś opisano jako 
nasercowe, do preparatów farmaceutycznych. Monografię 
opatrzono uwagą: do przyrządzania preparatów i w receptu-
rze należy używać wyłącznie mianowanego proszku ziela mił-
ka wiosennego Adonidis vernalis pulvis titratus. Ziele poleca-
no przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temp. nie 
wyższej niż 30ºC, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych 
zapachów. 

Ziele miłka uwzględnione jest również w obowiązującej „Far-
makopei Europejskiej 11” (patrz: „Kwartalny przegląd wiado-
mości z EDQM: 3/2022"). Wbrew pozorom umieszczono je 
jednak nie w rozdziale „Monografie szczegółowe substancji 
i przetworów roślinnych”, a w „Monografiach preparatów ho-
meopatycznych”, jako „Miłek wiosenny do preparatów home-
opatycznych” (Adonis vernalis ad praeparationes homoeopa-
thicas). Monografia ta jest stosunkowo nowa, wprowadzona 
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dopiero do „Suplementu 10.1” (2019) „Farmakopei Europej-
skiej”. Tytułowy surowiec zdefiniowany został jako świeże 
części nadziemne Adonis vernalis L., zebrane w okresie kwit-
nienia. Jest to surowiec wyjściowy do przygotowania nalewki 
pierwotnej, zawierającej od 0,01% do 0,05% sumy glikozydów 
kardenolidowych, w przeliczeniu na cymarynę.

Miłek we współczesnej aptece

Brak w trzeciej dekadzie XXI wieku na polskim rynku prepara-
tów gotowych otrzymywanych z ziela miłka wiosennego. Nie-
gdyś nalewka z miłka wchodziła w skład bardzo popularnego 
preparatu Cardiol, wraz z równymi ilościami Tinctura Conval-
lariae, Tinctura Valerianae, Tinctura Crataegi oraz Tinctura 
Colae fluidum. Znany nam obecnie z aptecznych półek Cardiol 
C nalewki z ziela miłka wiosennego już nie zawiera, niemniej 
jednak reminiscencje jego pierwotnego składu można często 
odnaleźć w składzie recept zapisywanych przez lekarzy na „ro-
bione” krople.

Jeszcze częściej nalewka z miłka wiosennego jest składni-
kiem mieszanek, z innymi nalewkami, czy fenobarbitalem 
sodowym. Przykładem może być tutaj receptura przekazana 
niedawno na łamach „Aptekarza Polskiego” przez mgr farm. 
Barbarę Pandyrę-Kowalską:

Rp.:
Phenobarbitali natrici 0,5
Adonidis vern. trae
Convallariae maialis trae a 12,5
Neospasmini 100,0
Aquae ad 250,0
M.f. mixt.
D.S. 3 x dziennie łyżka 

https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/nalewki-w-recep-
turze-i-nie-tylko/2/

Recepturę obejmującą dodatkowo trzy bromki oraz prze-
ciwbólowy metamizol sodowy podała również w „Aptekarzu 
Polskim” mgr farm. Olga Sierpniowska:

Rp.
Sal. Erlenmeyeri
Tinct. Adonidis vernalis
Tinct. Convallariae maialis.
Tinct. Crataegi
Tinct. Valerianae aa 10,0
Luminali natri 0,3
Novalgini 4,0

Aqua destill. 20,0
Neospasmini ad 250,0
M.f. mixt.
D.S. 2 x dziennie łyżka stołowa

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/02-2010-recepta-
riusz-mieszanka-uspokajajaco-nasercowa/  

Uwagę w cytowanym artykule zwraca nie tylko wyjaśnienie 
zawiłości dotyczących wykonania takiego leku recepturowe-
go, ale także dogłębne omówienie kierunku działania złożo-
nej mikstury, łączącej w składzie substancje oraz przetwory 
roślinne o bardzo zróżnicowanej aktywności biologicznej. 

Zakończenie

Za nami praca, a za Czytelnikami „Aptekarza Polskiego” – lek-
tura artykułu o kolejnej „recepturowej” nalewce. Zostały nam 
już zaledwie dwie: nalewka z korzenia kozłka oraz nalewka 
z owoców pieprzowca. A przecież niegdyś nalewek na aptecz-
nych półkach było kilkaset! Cieszmy się jednak tymi, które 
mamy i które możemy włączać w skład leków recepturowych. 
Tym bardziej że to właśnie te dwie ostatnie mają bodaj naj-
mocniejsze uzasadnienie do stosowania w nowoczesnym 
lecznictwie! Już teraz zapraszamy do lektury! 

mgr farm. Joanna Bilek

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR



Czym są „wakacje lekowe”?

Wakacje lekowe to świadoma decyzja o kilkudnio-
wej przerwie w stosowaniu leków przyjmowanych 
długotrwale. Najczęściej są zalecane w celu chwi-
lowego zmniejszenia skutków ubocznych, na przy-
kład aby zwiększyć sprawność seksualną podczas 
terapii lekami, które prowadzą do zaburzeń erek-
cji. Lekarz może również zalecić odstawienie leku 
na pewien okres, aby pomóc pacjentowi zachować 
wrażliwość na dany lek lub ocenić, jak organizm so-
bie bez niego poradzi. 

Zdarzają się sytuacje, w których leczenie przerywa-
ne jest na wiele tygodni, a nawet miesięcy, na przy-
kład w leczeniu ADHD (ang. Attention Deficit Hype-
ractivity Disorder) u dzieci, których choroba nasila 
się głównie w szkole. Odstawienie leku na okres 
wakacyjny, według wielu rodziców pozwala dziec-
ku „odpocząć" od uciążliwych skutków ubocznych 
leku. Niestety zdarza się, że rodzice samodzielnie, 
bez konsultacji z lekarzem decydują się przerwać 
terapię. Takie postępowanie może przynieść bar-

dzo groźne konsekwencje dla zdrowia dziecka. 
Chociaż wakacje lekowe potencjalnie mogą mieć 
korzyści, niestety zagrożeń z ich wdrożenia najczę-
ściej jest znacznie więcej.

Powody, dla których stosowane 
są „wakacje lekowe”

Wśród powodów, dla których lekarze decydują się 
na wprowadzenie „wakacji lekowych”, wymienia 
się najczęściej:

•	 potrzebę zastosowania tymczasowej 
przerwy od działań niepożądanych, ta-
kich jak przewlekłe zmęczenie, utrata 
popędu seksualnego lub potencji, uciąż-
liwe nudności, zaburzenia snu lub utrata 
apetytu;

•	 chęć uniknięcia interakcji z innymi leka-
mi – na przykład podczas infekcji, by bez-
piecznie zastosować antybiotyk czy leki 
przeciwzakrzepowe po operacji;

3 63 6

„Wakacje  lekowe”  
–  czy i  k iedy można sobie  

na n ie  pozwolić?

„Wakacje  lekowe” to termin określający najczęściej  ki lkudniową 

przerwę w długotrwałej  farmakoterapii.  Stosowane są na przy-

kład u pacjentów cierpiących na zaburzenia seksualne wywoła-

ne lekami przeciwdepresyjnymi czy u dzieci  leczonych na ADHD. 

Choć bywają bardzo pożądane przez pacjentów, to niosą za sobą 

spore ryzyko,  przez co w środowisku medycznym budzą wiele  kon-

trowersji . 
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•	 konieczność zbadania stanu zdrowia pacjenta 
w celu podjęcia decyzji, czy nadal potrzebuje on 
leku;

•	 w celu uniknięcia lub zahamowania rozwoju tole-
rancji na lek. Stosowanie niektórych leków wymaga 
ciągłego zwiększania dawek, aby pożądany efekt 
był nadal widoczny. Odstawienie go na pewien czas 
może ponownie nasilić wrażliwość organizmu na 
lek, zwiększając jego skuteczność przy mniejszej 
dawce;

•	 potrzebę odpoczynku od skutków ubocznych na 
przykład leków na ADHD, które pomagają dzieciom 
głównie skoncentrować się w szkole. Przerwa od 
stosowania leków w okresie wakacji ma jednak sens 
tylko wtedy, gdy objawy choroby są widoczne jedy-
nie w szkole, a w domu dziecko jest spokojniejsze, 
co niestety zdarza się bardzo rzadko;

•	 specjalne wydarzenia, kiedy pacjent potrzebuje 
odstresowania i na przykład wypicia kieliszka wina 
podczas ważnej uroczystości, gdy stosuje leki, wcho-
dzące w interakcje z alkoholem. W niektórych przy-
padkach odstawienie leku na dzień czy dwa i wy-
picie niewielkich ilości alkoholu w gronie bliskich 
osób, może przynieść więcej korzyści, niż ryzyka.

„Wakacje lekowe” w depresji

Jednym z najpowszechniejszych powodów stosowania „waka-
cji lekowych”, są zaburzenia seksualne wywołane działaniem 
leków przeciwdepresyjnych. Tego typu problemy są stosunko-
wo częstym zjawiskiem w depresji, co wynika zarówno z sa-
mej choroby, jak i skutków ubocznych leków. Główne dolegli-
wości w sferze intymnej zgłaszane przez pacjentów to obniże-
nie libido, zaburzenia orgazmu, zaburzenia erekcji i ejakulacji. 
Takie dolegliwości odczuwalne przez pacjenta przewlekle, 
mogą znacząco wpływać na jakość jego życia, relacje w związ-
ku, a tym samym na zdrowie. 

W ostatnim czasie pojawiają się publikacje sugerujące, że 
„wakacje lekowe” mogą prowadzić do poprawy życia seksu-
alnego pacjentów cierpiących na depresję. W jednym z takich 
badań brało udział 30 pacjentów zażywających leki z grupy 
SSRI, którzy doznają dysfunkcji seksualnych. Pacjenci przez 
4 weekendy robili dwudniowe przerwy w stosowaniu leków. 
Wykazano, że osoby stosujące sertralinę i paroksetynę, zgła-
szały znaczącą poprawę funkcji seksualnych – poprawę libido 
i satysfakcji seksualnej. 

Takiego działania nie zaobserwowano u osób stosujących flu-
oksetynę. Co więcej, nie odnotowano statystycznie istotnego 
wzrostu objawów depresji po tak krótkich przerwach w sto-
sowaniu SSRI. 

Różnice w odpowiedzi na zastosowane leki wynikały prawdo-
podobnie z długości ich działania. Leki takie jak fluoksetyna – 
o dłuższym okresie półtrwania – wymagają dłuższej przerwy. 
Leki o krótszym okresie półtrwania – sertralina, paroksetyna, 
czy wenlafaksyna – mogą być „pominięte” w dniu lub dzień 
przed przewidywaną aktywnością seksualną. 

Jakie zagrożenia może nieść za 
sobą odstawienie leków?

Nagłe odstawienie leku przeciwdepresyjnego już w pierw-
szym dniu może spowodować zaburzenie równowagi poziomu 
neurotransmiterów w mózgu, a tym samym wystąpienie tzw. 
zespołu odstawienia po lekach przeciwdepresyjnych. Należą 
do nich: problemy emocjonalne (lęk, rozdrażnienie i uczucie 
niepokoju), zaburzenia snu (bezsenność lub koszmary senne) 
i zaburzenia ruchowe (spowolnienie ruchu lub nadmierna ak-
tywność ruchowa), ale również symptomy przypominające 
grypę. Takie objawy niestety nie sprzyjają poprawie funkcji 
seksualnych. Co więcej, odstawienie leku przeciwdepresyjne-
go na jeden lub kilka dni, może także osłabiać efekt terapii, 
nawet jeśli w następnych dniach leczenie będzie przebiegać 
tak, jak wcześniej. Kilkudniowe lub częste przerwy w stoso-
waniu leków mogą prowadzić do nawrotu objawów choroby, 
a po ponownym zażyciu leku – do wystąpienia skutków ubocz-
nych charakterystycznych dla początkowego etapu leczenia. 
Ryzyko nawrotu objawów depresji i zmniejszenia skuteczności 
terapii jest tym większe, im dłużej trwała przerwa i im większe 
dawki leków stosował pacjent. 

Kolejnym zagrożeniem wynikającym z zastosowania „wakacji 
lekowych” w terapii depresji jest zwiększenie prawdopodo-
bieństwa, że pacjent w przyszłości będzie decydował się na 
takie kroki bez konsultacji z lekarzem. Brak systematyczności 
w stosowaniu leków przeciwdepresyjnych sprawi, że terapia 
będzie nie tylko nieskuteczna, ale może również przebiegać 
z nasileniem objawów i pogorszeniem stanu chorego. Nale-
ży więc przestrzegać pacjentów, że każde przerwanie terapii 
– nawet na jeden dzień – powinno być ściśle kontrolowane 
i zawsze zalecone przez lekarza.
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Bezpieczne metody leczenia 
zaburzeń seksualnych 

Stosowanie „wakacji lekowych” w terapii dysfunkcji seksual-
nych związanych z lekami przeciwdepresyjnymi jest metodą 
kontrowersyjną, słabo zbadaną i potencjalnie niebezpieczną. 
Warto pamiętać, że medycyna dysponuje dziś znacznie sku-
teczniejszymi i bezpieczniejszymi sposobami na tego typu 
dolegliwości. Jedną z metod eliminujących problemy z erek-
cją jest zastosowanie inhibitorów fosfodiesterazy-5 (PDE-5), 
takich jak sildenafil lub talafalil.

W przypadku pozostałych dysfunkcji seksualnych (spadek li-
bido, zaburzenia orgazmu), skutecznym rozwiązaniem może 
być zmniejszenie dawki. Niestety wiąże się to z ryzykiem zbyt 
wczesnego zejścia do dawki subterapeutycznej i nawrotu ob-
jawów depresji albo zaburzeń lękowych.

Popularnym i skutecznym sposobem jest zmiana leku na inny, 
nie wywołujący tego typu dolegliwości. Spośród leków prze-
ciwdepresyjnych, najmniejszy wpływ na dysfunkcje seksualne 
wykazuje bupropion, lek niedawno zarejestrowany w Polsce. 
Lek ten ma dwa mechanizmy działania – dopaminergiczny 
i noradrenergiczny oraz nie wykazuje wpływu na układ se-
rotoninergiczny. Badania kliniczne wyraźnie potwierdzają, że 
bupropion nie wywołuje niepożądanych efektów seksualnych, 
a co więcej – ma na nie korzystny wpływ u osób z depresją. 

W porównaniu z najbardziej popularnymi lekami z grup SSRI 
i SNRI, a także TLPD, znacznie mniejszym ryzykiem wywoły-
wania dysfunkcji seksualnych obarczone są również inne aty-
powe leki przeciwdepresyjne, takie jak agomelatyna, moklo-
bemid, mirtazapina, mianseryna, tianeptyna, trazodon czy 
reboksetyna.

Niestety zmiana leku na inny, zwłaszcza, jeśli wykazuje on wy-
soką skuteczność w leczeniu depresji, może budzić obawy za-
równo wśród lekarzy, jak i pacjentów. Z tego powodu, bardzo 
częstym postępowaniem jest nie tyle zamiana leku, co doda-
nie drugiego, który wykazuje korzystny wpływ na funkcje sek-
sualne. Częstym „dodatkiem” do głównych leków przeciwde-
presyjny są więc leki atypowe, między innymi wspomniany już 
bupropion, który bywa traktowany jako swoiste antidotum na 
zaburzenia seksualne związane z lekami przeciwdepresyjnymi.

„Wakacje lekowe” w ADHD

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z defi-
cytem uwagi, jest częstym zaburzeniem wieku rozwojowego. 
Dolegliwość ta dotyczy nawet 5 procent dzieci w wieku od 7 do 
13 lat. W terapii ADHD najważniejszą rolę odgrywa psychote-
rapia skierowana do dziecka oraz jego rodziców i opiekunów. 
Niestety około 20 procent dzieci z tym zaburzeniem wymaga 
dodatkowo stosowania leków, które poprawiają koncentrację, 
zmniejszając jednocześnie impulsywność i ruchliwość. 

W przeszłości panował pogląd, że pacjenci z ADHD wymagają 
podawania leków tylko podczas roku szkolnego, ponieważ to 
głównie wówczas dzieci potrzebują skupienia i uwagi. Później-
sze badania zmieniły tę błędną teorię. Dziś wakacje lekowe 
nie są rutynowo zalecane, a decyzję o nich rodzice i pacjenci 
powinni podejmować tylko po konsultacji z lekarzem specja-
listą. Niestety nadal zdarza się, że wraz z zakończeniem roku 
szkolnego wielu rodziców postanawia na własną rękę odsta-
wić leki na okres wakacji, by dać „odpocząć” dziecku. 

W większości przypadków objawy ADHD utrudniają dziec-
ku funkcjonowanie nie tylko w szkole, ale również w domu 
i wśród rówieśników. Nagłe, nieprzemyślane przerwanie le-
czenia może przynieść więcej szkody niż pożytku, a nawet 
być dla dziecka niebezpieczne. W farmakologicznym leczeniu 
ADHD stosowane są pochodne amfetaminy (np. metylofeni-
dat) i propyloaminy (np. atomoksetyna), które mogą powo-
dować rozwój tolerancji i uzależnienia. Ich nagłe odstawienie 
może więc wywołać objawy zespołu odstawiennego, czyli 
charakterystycznego uczucia głodu, zmęczenia, niepokoju, 
nastroju dysforycznego i zaburzeń snu. Ponowne rozpoczy-
nanie terapii po przerwie może wywołać wyraźnie odczuwal-
ne skutki uboczne, typowe dla początkowego etapu leczenia 
takie jak nerwowość i bezsenność, wahania nastroju, dyski-
nezy (nagłe, mimowolne, powtarzające się ruchy) czy wzrost 
ciśnienia krwi i akcji serca.

Czy przerwa w stosowaniu  
bisfosfonianów jest wskazana?

Wśród innych dolegliwości, w których popularne stają się 
„wakacje lekowe” wymienia się również osteoporozę. W le-
czeniu tej choroby stosowane są bisfosfoniany, czyli alendro-
nian, ryzedronian, zolendronian czy ibandronian. Obecnie pa-
nuje tendencja, aby proponować przerwę w leczeniu po 5-10 
latach stosowania tych leków. Z niektórych publikacji wynika 
nawet, że pacjentki, u których ryzyko złamania jest stosunko-



40

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 7  ( 1 7 5 e) wa k a c j e  l e ko w e

wo małe, mogą być dobrymi kandydatkami do przerywania 
leczenia bisfosfonianami już po 3-5 latach terapii. Powodem 
takiego postępowania jest fakt, że okres półtrwania tych le-
ków wynosi w przybliżeniu 10 lat. 

Niestety wraz z pojawieniem się zaleceń dotyczących stoso-
wania „wakacji lekowych” w przypadku bisfosfonianów, zaczę-
ły pojawiać się również doniesienia mówiące o zwiększonym 
ryzyku złamań w wyniku takiego postępowania. W niektórych 
badaniach wykazano bowiem, że wśród kobiet stosujących 
bisfosfoniany na przykład przez ponad 2 lata, ryzyko złamania 
szyjki kości udowej wzrosło po przerwaniu leczenia. Najmniej-
sze ryzyko złamań zaobserwowano u kobiet, które regularnie 
leczyły się przez dłuższy czas. 

Wpływ wakacji lekowych na skuteczność i bezpieczeństwo le-
czenia osteoporozy jest więc nie do końca poznany, ale warto 
rozważyć je na przykład u osób, u których występują wyraźne 
skutki uboczne terapii m.in. zaburzenia w obrębie przewodu 
pokarmowego, zwłaszcza przełyku i żołądka, przy jednocze-
śnie stosunkowo niewielkim ryzyku złamań. 

Specjaliści sugerują możliwość zastosowania „wakacji leko-
wych” u osoby bez nowych złamań i z wyraźnym przyrostem 
masy kostnej po kilku latach farmakoterapii. Przerwa w lecze-
niu powinna być jednak poprzedzona odpowiednimi badania-
mi i indywidualną oceną stosunku korzyści do ryzyka.

Jakie sytuacje mogą wymagać 
przerwy w leczeniu?

Nie wszystkie przerwy w farmakoterapii kojarzone są z „wa-
kacjami lekowymi”. Niektóre schematy dawkowania uwzględ-
niają regularne przerwy w leczeniu, czego przykładem jest 
zastosowanie między innymi siarczanu chondroityny. Jest to 
substancja, którą podaje się w dawce 1000 mg na dobę (naj-
częściej w dwóch dawkach podzielonych). Zaleca się, aby pre-
parat ten stosować przez 3 miesiące, a pomiędzy kolejnymi 
okresami leczenia zachować dwumiesięczną przerwę. Podob-
ną długość leczenia i stosowanie przerw zaleca się również 
w przypadku innych preparatów (głównie suplementów die-
ty) stosowanych w celu regeneracji chrząstki stawowej. 

Przerwy w stosowaniu niektórych leków są zalecane również 
w przypadku interakcji lekowych. Dobrym przykładem jest 
długotrwałe stosowanie atorwastatyny i nagła konieczność 
zastosowania klarytromycyny (lub erytromycyny, cyklospory-
ny czy innych inhibitorów cytochromu P450 3A4). Jednocze-

sne zażywanie tych substancji prowadzi do wzrostu stężenia 
atorwastatyny w osoczu, co może prowadzić do wystąpienia 
zagrażającej zdrowiu i życiu rabdomiolizy. Bezpieczniejszym 
krokiem może być więc odstawienie atorwastatyny na czas 
infekcji i stosowania antybiotyku, niż jednoczesne stosowanie 
obu tych leków. Kilkudniowe odstawienie preparatu na chole-
sterol nie powinno wpłynąć znacząco na skuteczność terapii, 
za to w dużym stopniu zmniejszy ryzyko wystąpienia groźnej 
interakcji lekowej. 

Częstą sytuacją, w której lekarze zalecają kilkudniowe prze-
rwanie stosowania danego leku są zabiegi chirurgiczne. Pod-
stawowym aspektem, na który należy zwrócić w tym przy-
padku uwagę, są leki przeciwzakrzepowe, które mogą nasilić 
krwawienia w trakcie i po operacji. Lekarze najczęściej zale-
cają przerwanie leczenia antykoagulacyjnego kilka dni przed 
operacją, w zależności od leku i od ryzyka krwawienia w cza-
sie zabiegu.

Leki stosowane przez pacjentów „na co dzień” mogą wcho-
dzić w groźne interakcje z lekami anestetycznymi, przeciwbó-
lowymi czy uspokajającymi (stosowanymi w premedykacji).

Przed operacją ważna jest również rozmowa z pacjentem na 
temat stosowania leków dostępnych bez recepty. Do leków, 
które nie powinny być stosowane kilka dni przed planowa-
nym zabiegiem, należą między innymi niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (które blokują funkcję płytek krwi i mogą na-
silać krwawienia), preparaty zawierające w składzie czosnek, 
rzeń-szeń i ginkgo biloba, które również zaburzają krzepnięcie 
krwi, a także dziurawiec i walerianę (kozłek lekarski), które 
wchodzą w interakcje z wieloma lekami stosowanymi w cza-
sie zabiegów chirurgicznych. 

„Wakacje lekowe”  
a nawyki pacjenta

Wakacje lekowe zalecone przez lekarza mogą prowadzić do 
złych nawyków u pacjenta. Poczucie, że przerwa od leków 
przyniosła jednorazowe korzyści, może sprawić, że chętniej ją 
powtórzy już bez konsultacji z lekarzem. To z kolei prowadzi 
do problemów związanych z non-adherence, czyli do nieprze-
strzegania zaleceń terapeutycznych. Dlatego tak ważne jest, 
aby pacjent był świadomy, że ponawianie odstawiania leku na 
własną rękę może osłabiać skuteczność terapii, a tym samym 
zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjenta. W szczególności 
dotyczy to leków stosowanych przewlekle, między innymi 
w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, leków przeciwzakrzepo-
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wych czy nasercowych. Należy tłumaczyć pacjentom, że każ-
da, nieskonsultowana z lekarzem przerwa w farmakoterapii, 
może prowadzić do:

• nawrotu dolegliwości i pogorszenia stanu pacjenta,
co w wielu przypadkach może stanowić zagrożenie
zdrowia i życia;

• pojawienia się objawów odstawiennych;
• w niektórych przypadkach po odstawieniu leku

może zaistnieć konieczność zwiększenia dawek, aby
lek ponownie był skuteczny;

• odczuwania silnych skutków ubocznych po powro-

cie do leczenia – w niektórych przypadkach skutki 
uboczne są najbardziej zauważalne na początku 
i zmniejszają się wraz z upływem czasu. 

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska

Piśmiennictwo:
1. Murawiec S., Jakima S. „Bupropion — skuteczny lek przeciwdepresyjny o korzystnym 
profilu działania w sferze seksualnej”. Seksuologia Polska 2007, 5, 2, 83–88. 2. Jasińska 
M., Kurczewska U., Orszulak-Michalak D. „Zjawisko non-adherence w procesie opieki 
Farmaceutycznej”. Farm Pol, 2009, 65(11): 765-771. 3. Curtis J. R., Westfall A. O., Cheng 
H., Delzell E., and Saag K. G. “Risk of hip fracture after bisphosphonate discontinuation: 
implications for a drug holiday”. Osteoporos Int. 2008 Nov; 19(11): 1613–1620. 4. Basson R., 
Althof S., Davis S., et al. “Summary of the recommendations of sexual dysfunction in women”. 
J Sex Med 2004;1:24-39. 5. Higgins A., Nash M., Lynch A. “Antidepressant-associated sexual 
dysfunction: impact, effects, and treatment”. Drug Healthc Patient Saf. 2010; 2: 141–150.
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PANORAMA SAMORZĄDU

Naczelna Izba Aptekarska 

Naczelna Izba Aptekarska udostępniła trzy ważne stano-
wiska Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dotyczą one kształce-
nia farmaceutów i uprawnień wymaganych do świadczenia 
wybranych form opieki farmaceutycznej, potrzeby zmian 
w rozporządzeniu w sprawie podstawowych warunków pro-
wadzenia apteki oraz szczepień ochronnych przeprowadza-
nych w aptece ogólnodostępnej przez farmaceutów.

Stanowisko numer VIII/1/2023 z dnia 6 lutego 2023 zatytu-
łowane jest „w sprawie nieuprawnionych prób określania 
zakresu, zasad i form kształcenia farmaceutów wymagane-
go do sprawowania wybranych form opieki farmaceutycz-
nej“. W szczególności zwrócono w nim uwagę, iż „(…) zgod-
nie z obowiązującymi przepisami (…) zakres kompetencji 
zawodowych farmaceuty obejmuje sprawowanie opieki far-
maceutycznej i żaden z obowiązujących przepisów nie ogra-
nicza tych uprawnień, w tym nie uzależnia jej sprawowania 
od ukończenia studiów w konkretnych jednostkach akredy-
tacyjnych“. Wyrażono także sprzeciw przeciwko “(…) wszel-
kim nieuprawnionym prawnie i merytorycznie próbom fawo-
ryzowania konkretnych osób lub jednostek” oraz opinię, iż 
przedstawienie Ministrowi Zdrowia raportu zawierającego 
wnioski wynikające z ewaluacji pilotażu należy do zadań Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, a nie do „podmiotów i osób 
realizujących lub koordynujących pilotaż“.

Stanowisko numer VIII/2/2023 a dnia 6 lutego 2023 poświę-
cone jest sprawie szczepień ochronnych przeprowadzanych 
w aptece ogólnodostępnej przez farmaceutów. Czytamy 
w nim, iż „Naczelna Rada Aptekarska z uznaniem przyj-
muje decyzje i działania władz publicznych zmierzające do 
ustanowienia norm prawnych uprawniających farmaceutę 
do wystawienia recept farmaceutycznych na produkty im-

munologiczne niezbędne do przeprowadzania szczepienia 
ochronnego przeciw grypie w aptece ogólnodostępnej“. Jed-
nocześnie NRA zwraca się do Ministra Zdrowia o podjęcie 
działań w celu wprowadzenia regulacji prawnych poszerza-
jących katalog szczepień ochronnych i badań kwalifikacyj-
nych, które mogą prowadzić farmaceuci oraz umożliwiają-
cych farmaceucie wystawianie recept farmaceutycznych na 
produkty immunologiczne niezbędne do przeprowadzania 
szczepienia ochronnego podlegające refundacji ze środków 
publicznych.

Stanowisko Nr VIII/1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 ponow-
nie nawiązuje do potrzeby pilnej zmiany rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku w sprawie 
podstawowych warunków apteki. NRA oczekuje doprecyzo-
wania przepisów oraz usunięcia obowiązku całodobowego 
monitorowania wilgotności oraz obowiązku zapewniania 
w aptekach „wyposażenia do całodobowego monitorowania 
temperatury mającego świadectwo wzorcowania wydane 
przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system 
umożliwiający odpowiednio zapis temperatury lub wilgotno-
ści oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie para-
metrów temperatury lub wilgotności“. NRA argumentuje, iż 
wymóg ciągłego monitorowania temperatury jest niezasad-
ny, ponieważ „w pomieszczeniach nie występują nagłe i nie-
spodziewane skoki temperatury“. Jednocześnie zwrócono 
uwagę na fakt, że producenci leków nie podają wymagań 
odnoszących się do poziomu wilgotności, zatem za „całko-
wicie niezasadny i zbędny należy uznać wymóg zapewnienia 
w pomieszczeniach, w których sporządza lub przechowuje 
się leki, wyposażenia do całodobowego monitorowania wil-
gotności“. Koszt implementacji powyższych rozwiązań oce-
niono na 100 milionów złotych, który przy trudnej sytuacji 
ekonomicznej aptek oceniono jako “dotkliwy” i „mogący 
spowodować skutki odwrotne od zamierzonych“.
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przyjęciem przez Okręgową Radę niniejszego stanowiska, 
będą mogły skorzystać z dotychczasowego rozwiązania. 
Warunkiem jest poinformowanie izby o zaistniałej sytuacji 
i przestawienie dowodu na rozpoczęcie któregoś z wymie-
nionych wyżej urlopów”.

Dolnośląska Izba Aptekarska poinformowała, że „na począt-
ku listopada 2022 roku skierowała do Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu 
wniosek o wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia 
na prowadzenie 9 aptek ogólnodostępnych, przejętych przez 
holenderską sieć aptek. Na skutek przejęcia nastąpił rozrost 
grupy kapitałowej prowadzącej apteki na terenie kraju. Sieć, 
która dokonała przejęcia, prowadzi w Polsce łącznie kilka-
set aptek ogólnodostępnych. Wojewódzki inspektor farma-
ceutyczny postanowieniem z dnia 9 grudnia 2022 r. wszczął 
z urzędu postępowanie w sprawie i włączył Izbę do niego na 
prawach strony. Obecnie jest ono w toku.

Izba wskazuje, że opisywane przejęcie zrodziło stan prawny 
sprzeczny z aktualnymi wymogami do prowadzenia apteki, 
ustanowionymi przez ustawę z 2017 r. tzw. „aptekę dla apte-
karza”. Wprowadziła ona m.in. maksymalny limit koncentra-
cji aptek (4 apteki na terenie kraju, prowadzone samodziel-
nie lub w ramach grupy kapitałowej)”. Cały komunikat do-
stępny jest na stronie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Izba gdańska opublikowała wpis zatytułowany „Czy praco-
dawca ma prawo narzucić minimalną ilość punktów na cer-
tyfikacie za udzielony jeden dzień urlopu szkoleniowego?” 

Chodzi o urlop w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie przy-
sługujący farmaceucie realizującemu ustawiczny rozwój za-
wodowy. Jest to urlop płatny tak, jak przy obliczaniu wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy. Całość regulacji można 
znaleźć w artykule 78 ust. 3 ustawy o zawodzie farmaceuty.

Jednocześnie w ocenie NRA rozporządzenie posiada wadę 
prawną polegającą na tym, iż zgodnie z paragrafem 17 roz-
porządzania, z dniem 3 grudnia utraciło moc poprzednie 
rozporządzenia (z dnia 18 października 2002 roku) w spra-
wie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Wynika 
z tego, że w okresie od 3 grudnia 2022 roku do 3 czerwca 
2023 roku „nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jakikol-
wiek wymóg wynikający z Rozporządzenia musi być spełnio-
ny.”

Okręgowe izby aptekarskie

Izba częstochowska zaprasza swoich członków na zjazd spra-
wozdawczo-wyborczy, który odbędzie się 10 marca 2023 r. 
o godzinie 17.00 w siedzibie izby przy ul. Waszyngtona 28
lok. 7. Jak czytamy w komunikacie – „W czasie zjazdu prze-
prowadzone zostaną wybory uzupełniające do Okręgowego
Sądu Aptekarskiego w związku z odejściem z naszej izby jed-
nej z członkiń sądu”.

Częstochowska Okręgowa Rada Aptekarska przyjęła także 
dwie uchwały dotyczące opłacania składek oraz przedłuża-
nia okresów edukacyjnych. Pierwsza z nich dotyczy decyzji 
o zmniejszeniu wysokości składki dopiero od dnia poinfor-
mowania Izby o zmianie statusu zawodowego farmaceuty
(chodzi o sytuacje związane ze zmianą stanowiska pracy czy
czasowym zaprzestaniem wykonywania zawodu). Ma to za-
pobiec sytuacjom, w których zachodzi konieczność wstecz-
nego przeliczania składek, gdyż farmaceuci nie informują
Izby na czas o zmianach. Druga uchwała dotyczy przypad-
ków zawieszania przez izbę okresów edukacyjnych na czas
urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego. Praktyka ta
nie była ugruntowana w przepisach, a ustawa o zawodzie
farmaceuty i stosowne rozporządzenia nie przewidują takie-
go zawieszenia. Jak czytamy w komunikacie: „Wobec tego,
wszystkie farmaceutki, które po dniu wejścia w życie stano-
wiska Częstochowskiej Rady Aptekarskiej rozpoczną urlop
macierzyński bądź wychowawczy nie będą mogły skorzystać
z takiego zawieszenia biegu okresu edukacyjnego. Mając
jednak na uwadze dotychczasową praktykę, farmaceutki,
które rozpoczęły urlop macierzyński lub wychowawczy przed
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Jak wyjaśnia gdańska izba: „Ustawodawca nie wskazał żad-
nych dodatkowych regulacji w tym zakresie – ani co do 
formy uzgadniania z pracodawcą takiego urlopu ani co do 
przedstawiania pracodawcy dokumentu poświadczającego 
udział farmaceuty w formie podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych. Wskazywanie przez pracodawcę dodatkowych 
wymogów, nieprzewidzianych ustawą jak np. wskazywanie, 
jakie szkolenie (warte ile punktów) będzie uzasadniało otrzy-
manie urlopu, będzie stanowiło bezpodstawne ograniczenie 
do skorzystania z takiego urlopu”.

W szczególności za nieuzasadnione wskazano nakładanie 
wymogu, aby do dnia urlopu szkoleniowego uprawniały wy-
łącznie szkolenia zapewniające certyfikat potwierdzający 
uzyskanie np. 8 punktów szkoleniowych.

Za 2022 rok po raz pierwszy można odliczyć od dochodu 
składki na rzecz związków zawodowych - do kwoty 500 zł. 
Czy składki wpłacane przez farmaceutów do izb aptekarskich 
podlegają tej uldze? Na to pytanie odpowiedziała mgr Ewa 
Kłoda, doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej. Jak wy-
jaśnia - izba aptekarska nie jest związkiem zawodowym, sta-
nowi natomiast samorząd zawodu farmaceuty. Dlatego też 
„farmaceuci pracujący na podstawie umowy o pracę bądź 
na podstawie umowy zlecenia nie mają podstawy prawnej 
do odliczenia od podstawy opodatkowania składek do orga-
nizacji, do której przynależność jest obligatoryjna (...)”, na-
tomiast „farmaceuci prowadzący działalność gospodarczą 
mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłacone 
składki do Izby Aptekarskiej, ponieważ jest to warunkiem ko-
niecznym do prowadzenia apteki”.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, 
Śląska Izba Aptekarska w Katowicach wraca do organiza-
cji Mistrzostw Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej Halowej. IX edycja tego wydarzenia została zaplano-
wana na 25.03.2023 roku i odbędzie się w Chorzowie w Hali 
Sportowej przy ul. Dąbrowskiego 113 oraz w Kompleksie 
Sportowym „HAJDUKI” przy ul. Granicznej 92. Swój udział 
w mistrzostwach potwierdziło 12 drużyn Okręgowych Izb 
Aptekarskich z: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, dwie 
z Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, 

Wrocławia i Zielonej Góry. Po zawodach odbędzie się licyta-
cja charytatywna upominków przekazanych przez sportow-
ców oraz muzyków na rzecz Mai Krzyżek, która uległa wy-
padkowi samochodowemu. Maja jest córką zawodnika dru-
żyny Śląskiej Izby Aptekarskiej – Przemka. Szczegóły doty-
czące akcji “Budzimy Maję” dostępne są na stronie https://
budzimymaje.pl. Dodatkowym wydarzeniem, które poprze-
dzi mistrzostwa w piątek, 24 marca 2023 r. będzie punkto-
wane szkolenie. W szkoleniu będą mogli wziąć udział także 
inni zainteresowani farmaceuci, po uprzedniej rejestracji. 
Więcej informacji oraz kompleksowy program wydarzenia 
można znaleźć na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Izba kielecka poleca „Wiadomości Aptekarskie” - swój co-
roczny biuletyn informacyjny. W numerze zestawienie infor-
macji samorządowych, fotorelacje oraz felietony, między in-
nymi „O igłach i podawaniu insuliny słów kilka…" mgr farm. 
Anny Gołębiowskiej czy „Wybrane aspekty pracy w norwe-
skiej aptece” dra farm. Piotra Włodno.  

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska informuje także,  
iż w dniu 26 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego wieku w Ostrowcu Świętokrzy-
skim z farmaceutką – mgr farm. Eweliną Walus, członkiem 
Prezydium KORA. Prelekcja miała tytuł „Suplementy diety – 
czy dla każdego?” i – jak czytamy w sprawozdaniu – spotkała 
się z ogromnym zainteresowaniem seniorów.

LOIA opublikowała informator dla studentów VI roku Wy-
działu Farmaceutycznego z wykazem aptek ogólnodostęp-
nych i szpitalnych umożliwiających odbycie sześciomiesięcz-
nych praktyk zawodowych, po obronie pracy dyplomowej 
w ramach programu jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku farmacja.
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Łódzka izba przypomina o regulowaniu należności na rzecz 
samorządu aptekarskiego. Zgodnie z art. 8f ust 1 pkt 5 Usta-
wy o izbach aptekarskich, skreślenie z rejestru farmaceutów 
prowadzonego przez okręgową radę aptekarską następuje 
wskutek (...) nieopłacenia składek członkowskich przez okres 
dłuższy niż 24 miesiące. OIA w Łodzi podkreśla, że opłacanie 
składek jest także warunkiem korzystania ze szkoleń interne-
towych oraz objęcia ubezpieczeniem OC.
Izba przypomina również o konieczności informowania 
przez farmaceutę o zmianie miejsca pracy i zamieszkania, 
zmianie nazwiska oraz uzyskanych stopniach naukowych 
i specjalizacjach.

OIA w Krakowie przypomina, że z dniem 26 stycznie 2023 
weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 
lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekla-
my produktów leczniczych (Dz.U. 2022 poz. 1554), którego 
termin wejścia w życie wynosił 6 miesięcy od dnia ogłosze-
nia (25 lipca 2022). Zmiana związana jest przede wszystkim 
z koniecznością umieszczania sformułowań, które będą po-
jawiać się w reklamie (zarówno audiowizualnej, wizualnej, 
jak i dźwiękowej) leków. Chodzi o trzy wersje ostrzeżenia 
skierowane do pacjenta:

1) „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulot-
ką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej
dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z leka-
rzem lub farmaceutą.” albo

2) „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką
dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to koniecz-
ne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą.”, albo

3) „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką 
dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskaza-
nia. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą.”

Nowa wersja reklamy tego samego leku powinna zawierać 
inne ostrzeżenie, niż poprzednia.

POIA zamieściła apel o pomoc Toruńskiemu Sztabowi Pomo-
cy Ukrainie, który prowadzi zbiórkę dla szpitali leczących cy-
wilne i wojskowe ofiary wojny w Ukrainie. Zbiórka ma pole-
gać na wstawieniu w izbach ekspedycyjnych aptek koszyków 
na wyroby medyczne, środki opatrunkowe, suplementy die-
ty, kosmetyki czy środki higieniczne (uwaga - leki nie są ob-
jęte zbiórką).

ŚOIA w Koszalinie poinformowała, iż 4 stycznia 2023 roku 
mgr farm. Lech Jamka wraz z małżonką Elżbietą Woronin-
-Jamka zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości za zasługi dla Niepodległej. Wręczenie od-
znaczenia miało miejsce podczas Koncertu Noworocznego
w Miastku. Serdecznie gratulujemy!

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 7  ( 1 7 5 e)pa n o r a m a  s a m o r z a d u
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OIA w Warszawie przygotowała informację o zmianach 
w Kodeksie Pracy wprowadzonych ustawą z 1 grudnia 2022 
roku przygotowaną przez radcę prawnego Sylwestra Majew-
skiego. Wskazuje on na trzy istotne nowości

• możliwość badania przez pracodawcę trzeźwości
pracowników oraz badania na obecność w organi-
zmie pracownika środków działających podobnie
do alkoholu. Jak czytamy w opracowaniu: „Nie-
wątpliwe praca w aptece, wydawanie czy sporzą-
dzanie leków, a także udzielanie porad pod wpły-
wem alkoholu stanowi zagrożenie dla życia i zdro-
wia pacjentów, jest więc wystarczającą przyczyną
do wprowadzenia kontroli trzeźwości”;

• zasady pracy zdalnej i hybrydowej;

• dodatkowe przepisy związane z prowadzeniem
badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Ustawa wchodzi w życie 21 lutego 2023, przy czym przepisy 
o pracy zdalnej - od 7 kwietnia 2023 roku.

Na stronie WOIA można zapoznać się z materiałami „Pie-
lęgnacja ciała osób leżących”, dr n. med. Beaty Skibskiej, 
„Presja selekcyjna” mgr farm. Karoliny Kulbiej czy wywia-
dem z mgr Marią Budnik-Szymoniuk „Serwisy infuzyjne, czy-
li team play” opublikowanymi w numerze 20-21 „Farmacji 
Wielkopolskiej”.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 7  ( 1 7 5 e) pa n o r a m a  s a m o r z a d u



TEST WIEDZY

0 2
Obraz kliniczny obrzęku limfatycznego  
w którym obserwuje się plastyczność (widoczne 
wgłębienie po ucisku palcem), a obrzęk przemi-
ja po uniesieniu kończyny, jest charakterystycz-
ny dla:

A. stadium 0
B. stadium 1
C. stadium 2
D. stadium 3

0 6
Poziom insuliny w organizmie nie zwiększa się 
po podaniu: 

A. metforminy
B. pochodnych sulfonylomocznika
C. agonistów receptora GLP-1
D. gliptyn (inhibitory DPP-4

0 1
Przyjmowanie beta-blokerów może spowodować 
zmiany w gospodarce lipidowej polegające na:

A. zmniejszeniu frakcji LDL i trójglicerydów
oraz zwiększeniu stężenia HDL

B. zwiększeniu frakcji LDL i trójglicerydów
oraz zwiększeniu stężenia HDL

C. zmniejszeniu frakcji LDL i trójglicerydów
oraz obniżeniu stężenia HDL

D. zwiększeniu frakcji LDL i trójglicerydów
oraz obniżaniu stężenia HDL

0 3
W czasie ciąży prawidłowy poziom cukru po po-
siłku (ok. 2 godzin) powinien wynosić poniżej:

A. 150 mg/dl
B. 120 mg/dl
C. 100 mg/dl
D. 80 mg/dl

0 4
Stosowanie beta-blokerów jest bezwzględnie 
przeciwwskazane u chorych:

A. z astmą oskrzelową
B. objawowym niedociśnieniem tętniczym
C. niewyrównaną niewydolnością krążenia
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

0 5
Redukcję prawdopodobieństwa wystąpienia 
cukrzycowych powikłań w układzie sercowo-na-
czyniowych wykazują:

A. pochodne sulfonylomocznika
B. agoniści receptora GLP-1
C. gliptyny
D. flozyny

0 7
W celu ograniczenia występowania obrzęków – 
za wyjątkiem osób u których występuje hipoto-
nia lub skłonności do hiponatremii – zaleca się 
ograniczenie spożycia sodu na dobę:

A. poniżej 2 g
B. poniżej 4 g
C. poniżej 6 g
D. poniżej 8 g

0 8
Według monograf ii farmakopealnej dla miłka 
wiosennego Adonis vernalis L. – surowiec do 
przygotowania nalewki pierwotnej powinien 
zawierać od 0,01 do 0,05% sumy glikozydów kar-
denolidowych w przeliczeniu na:

A. adonitoksynę
B. wernadyginę
C. cymarynę
D. adonitoksol

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



PISMO NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ

A. 1 minuty
B. 10 minut
C. 1 godziny
D. 10 godzin
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