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Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Bieżący numer Aptekarza Polskiego rozpoczynamy od rozmowy, którą 
przeprowadziłam z wyjątkową farmaceutką - mgr farm. Agnieszką 
Moszczyński. Możliwości, jakie otworzyła przed nami ustawa o za-
wodzie farmaceuty rozpalają oczekiwania i nadzieje związane z roz-
wojem farmacji w Polsce. Agnieszka realizuje je jako pracownik przy-
chodni podstawowej opieki zdrowotnej, wykonując między innymi 
przeglądy lekowe i przecierając szlaki dla farmaceuty jako członka 
multidyscyplinarnego zespołu sprawującego opiekę nad pacjentem.

Motywem przewodnim numeru jest opieka farmaceutyczna, w związku 
z tym polecam artykuł mgr farm. Karoliny Wotlińskiej-Pełki, pomocny 
dla farmaceutów, którzy chcieliby optymalizować farmakoterapię 
u pacjentów z depresją. Wymagają oni szczególnej opieki, chociażby ze 
względu na częste współwystępowanie tego schorzenia z bólem, 
bezsennością i lękiem oraz liczne powiązania ze schorzeniami 
przewlekłymi. Autorka zwraca uwagę na różnice w działaniu poszcze- 
gólnych leków oraz wprowadza elementy wiedzy klinicznej przydatnej 
dla tych, którzy przygotowują się do świadczenia opieki farma-
ceutycznej. W podobnej konwencji - pytań i praktycznych odpowiedzi - 
utrzymany jest materiał dr n. farm. Malwiny Lachowicz na temat 
zakażeń dróg moczowych.

Pozostając w klimacie wydania, zachęcam do przeczytania relacji 
z debaty zorganizowanej przez Naczelną Izbę Aptekarską, której te-
matem była usługa „Nowy Lek”. Wzięli w niej udział członkowie Zespołu 
ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej 
oraz zaproszeni goście, w tym wiceminister zdrowia pan Maciej 
Miłkowski.

Planując dla Państwa inspirujące treści stawiamy na reportaże i wy-
wiady. W tym numerze dajemy Państwu możliwość zapoznania się 
z aptekarstwem w Serbii, które przybliża nam rozmowa ze studentkami, 
którym udało się odbyć staż w tym kraju.

Jak kompetentnie i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną doradzać 
pacjentom w sprawie leku roślinnego? Dwójka znakomitych specjalistów 
- mgr farm. Joanna Bilek i dr hab. Maciej Bilek, prof. UR - przybliża nam 
temat roślinnych produktów leczniczych w zapobieganiu, leczeniu 
i łagodzeniu objawów przeziębienia: "Roślinne produkty lecznicze, 
opierają się z jednej strony na surowcach znanych doskonale z praktyk 
medycyny ludowej i tradycyjnym stosowaniu, z drugiej jednak strony, 
w świetle ustawodawstwa unijnego, stanowią pełnoprawne leki, których 
stosowanie oparte jest na faktach, na wynikach badań klinicznych 
i złożonym procesie rejestracji, gwarantującym najwyższą jakość". 

mgr farm.  
Olga Sierpniowska

Redaktor Naczelna
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O farmacji klinicznej, przeglądach lekowych, pracy farmaceuty 

w POZ, opiece koordynowanej i zdobywaniu kompetencji  

w zakresie świadczenia opieki farmaceutycznej rozmawiamy  

z mgr farm. Agnieszką Moszczyńki. To farmaceutka, która  

z pobytu za granicą przywiozła do Polski cenne doświadczenia  

i przeciera szlaki dla farmaceutów szukających swojej drogi  

zawodowej w podstawowej opiece zdrowotnej.

mgr farm. Olga Sierpniowska

Farmaceuta w POZ: 
w przychodni jesteśmy 

blisko pacjenta 
[WYWIAD]
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Agnieszka Moszczyński o pracy farmaceuty w POZ: 

Trzeba mieć bardzo dobre umiejętności komunikacji,być 

otwartym na współpracę na zasadzie partnerskiej i umieć 

znaleźć swoje miejsce w zespole przychodni. Przede 

wszystkim trzeba mieć bardzo silny charakter, być 

przygotowanym na wszelkie wyzwania,bo - przynajmniej na

początku -będzie ich bardzo dużo. 

fJ 
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Olga Sierpniowska: Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicz-
nej (PTFK) utworzyło w ostatnim czasie sekcje tematyczne. 
Ty koordynujesz sekcją POZ, która skupia osoby zaintereso-
wane pracą w podstawowej opiece zdrowotnej. Jak zachę-
ciłabyś naszych Czytelników, aby dołączyli do PTFK?

Agnieszka Moszczyński: Tak, w ramach PTFK powstało kil-
kanaście sekcji, jedną z nich jest sekcja POZ koordynowana 
przeze mnie. Uważam, że przystąpienie do Towarzystwa daje 
możliwość integracji z kolegami o podobnych zainteresowa-
niach, ale przede wszystkim umożliwia współpracę i rozwój. 
W ramach każdej sekcji koordynatorzy planują bardzo cie-
kawe aktywności, które mają na celu edukację, tworzenie 
standardów czy innych narzędzi pomocnych w codziennej 
pracy farmaceuty. 

Olga Sierpniowska: Rzeczywiście w Towarzystwie obecnie 
wiele się dzieje. Kto może zostać członkiem Polskiego To-
warzystwa Farmacji Klinicznej?

Agnieszka Moszczyński: Chciałabym podkreślić, że aby do-
łączyć do PTFK, nie trzeba mieć specjalizacji z farmacji kli-
nicznej, ani nie trzeba nawet być farmaceutą. Członkami 
zwyczajnymi mogą być absolwenci oraz studenci uczelni 
medycznych szczególnie zainteresowani farmacją kliniczną, 
którzy chcą aktywnie włączyć się w realizację celów Towa-
rzystwa. Tym, którzy obawiają się, że jest to zbyt zaawanso-
wane klinicznie środowisko dla nich   – nic bardziej mylnego. 
Zarówno zarząd, jak i koordynatorzy są bardzo inkluzywni. 
Jeśli tylko tematyka sekcji pokrywa się z zainteresowaniami 
i ktoś znajduje w swoim kalendarzu czas na działalność w To-
warzystwie, to jest to wystarczający powód, żeby dołączyć. 

Olga Sierpniowska: Poszczególne sekcje tematyczne mają 
różne pomysły na aktywizację członków i podejmowanie 
aktywności w zakresie farmacji klinicznej. Czy możesz zdra-
dzić, jakie są plany na działania w obrębie sekcji POZ? 

Agnieszka Moszczyński: W ramach sekcji POZ będziemy zaj-
mować się wszystkim, co wiąże się z rolą farmaceuty w przy-
chodni. W najbliższych planach mamy serię webinarów, 
a także przygotowanie się do Sympozjum PTFK, które będzie 
miało miejsce w dniach 28-29 września 2023 roku w Warsza-
wie. Wydarzenie to jest organizowane przez PTFK, jak rów-
nież Instytut Opieki Farmaceutycznej Akademii Ekonomicz-
no-Humanistycznej w Warszawie. Mogę z dumą powiedzieć, 
że w ramach drugiego dnia Sympozjum mamy półtorago-
dzinną sesję plenarną, jak również dwa warsztaty poświęco-
ne roli farmaceuty w POZ.

Olga Sierpniowska: Zainteresowanych Sympozjum zapra-
szamy do śledzenia strony ptfk.pl. Ale wracając do POZ - 
podczas naszej pierwszej rozmowy powiedziałaś, że praca 
farmaceuty w przychodni jest pracą dość intensywną i ko-
nieczna jest proaktywność zawodowa. Czy możesz opowie-
dzieć, jak wygląda Twój roboczy dzień? 

Agnieszka Moszczyński: Obecnie zajmuję się tylko prze-
glądami lekowymi, bo taki jest priorytet mojej przychodni. 
Natomiast odpowiadając szerzej na to pytanie posłużę się 
swoim doświadczeniem z Wielkiej Brytanii. Każdego dnia od 
8:00 do 12:00 miałam poradnię – przyjmowałam pacjentów, 
którzy zgłaszali się z różnymi potrzebami – od przedłużenia 
recepty, wykonania przeglądu lekowego, aż po konsultacje 
dotyczące problemów z farmakoterapią. W ramach porad-
ni często też przyjmowałam chorych z ostrymi drobnymi 

Agnieszka Moszczyński - farmaceutka z ponad piętnastoletnim doświadcze-
niem. Większość swojego zawodowego życia spędziła w Wielkiej Brytanii, 
gdzie praktykowała w różnych rolach w aptece ogólnodostępnej, jak rów-
nież w przychodni lekarskiej. Ukończyła studia podyplomowe Clinical Phar-
macy in Practice na Robert Gordon University w Szkocji, jak również kurs 
Independent Prescriber zakończony OSCE na Anglia Ruskin University w Cam-
bridge. Jest członkiem Komisji Opieki Farmaceutycznej przy Okręgowej Izbie 
Aptekarskiej w Warszawie, koordynatorem Sekcji POZ Polskiego Towarzystwa 
Farmacji Klinicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 
a także członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jej największą 
inspiracją i motywacją jest szeroko rozumiana opieka nad pacjentem, która 
sprawia, że farmaceuci mają realny wpływ na poprawę jakości zdrowia i życia 
pacjentów, a to uważa za sens zawodu farmaceuty.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 8  ( 1 7 6 e)Fa r m a c e u ta  w  P O Z
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dolegliwościami, którzy odsyłani byli do mnie z triażu, czyli 
przez koordynatora. Miałam dni, kiedy cała moja poradnia 
wypełniona była wizytami na szczepienia przeciwko grypie. 
Po południu prawie każdego dnia był czas na odpowiadanie 
na pytania dotyczące leków, które spływały od pacjentów 
i od personelu przychodni. Wtedy również była przestrzeń 
na inne aktywności, takie jak wizyty w domach sprawują-
cych opiekę nad osobami starszymi czy szkolenia. Mówiąc 
o intensywności tej pracy nie mam na myśli fizycznego jej
aspektu, a raczej różnorodność wykonywanych czynności. To
wymaga ogromnego wachlarza umiejętności, czyli nieustan-
nego i intensywnego samodoskonalenia.

Olga Sierpniowska: Wydaje mi się, że tak napięty i różno-
rodny plan dnia nie każdemu będzie odpowiadał. Czy umia-
łabyś wskazać rys charakterologiczny osoby, która dobrze 
odnajdzie się w roli farmaceuty pracującego w POZ?

Agnieszka Moszczyński: Na pewno musi być to osoba, któ-
rej bliska jest opieka nad pacjentem i która czerpie z niej sa-
tysfakcję. Trzeba mieć bardzo dobre umiejętności komuni-
kacji, być otwartym na współpracę na zasadzie partnerskiej 
i umieć znaleźć swoje miejsce w zespole przychodni. Przede 
wszystkim trzeba mieć bardzo silny charakter, być przygoto-
wanym na wszelkie wyzwania, bo – przynajmniej na począt-
ku – będzie ich bardzo dużo. My, farmaceuci bardzo często 
poddajemy się wewnętrznej krytyce. Jest to poniekąd wy-
niesione ze studiów, natomiast w tej roli niezbędny jest dy-
stans do samego siebie, pacjentów i współpracowników. Pa-
miętajmy, że to wszystko jest nowe – nie tylko dla nas, dla 
wszystkich, a zmiany potrzebują czasu i mnóstwa cierpliwo-
ści. Ja w trudnych chwilach przypominałam sobie zasadę, że 
w życiu nie ma gotowych utartych ścieżek, na które po pro-
stu wejdziemy i będziemy nimi spacerować. Jeśli tylko pod 
koniec dnia stwierdzamy, że widzimy progres i korzyści – to 
warto to kontynuować.  

Olga Sierpniowska: Czy możemy podsumować, że ta praca 
jest wymagająca, ale można liczyć na dużą satysfakcję za-
wodową i rozwój zawodowy? Jakie wskazałabyś plusy i mi-
nusy tego zajęcia w porównaniu do pracy w aptece ogól-
nodostępnej?

Agnieszka Moszczyński: Nie ma minusów, są same plusy! 
W przychodni jesteśmy bliżej pacjenta, nie ma kolejki nakła-
dającej często ograniczenia czasowe. Pracujemy w pokoju 
konsultacyjnym, co daje komfortowe warunki do rozmowy 

i wykonywania innych zadań. Każdej minuty, każdego dnia 
uczymy się od lekarzy i pacjentów, a satysfakcja z przepro-
wadzonych konsultacji, udzielonych odpowiedzi czy rozwią-
zanych problemów jest ogromna. To jest rola, w której cały 
dzień korzystamy ze swojej wiedzy, ciągle ją wzbogacamy, 
a przede wszystkim – sprawiamy, że służy ona pacjentom. 

Olga Sierpniowska: Myślę, że nasi Czytelnicy chętnie po-
znają jakieś konkretne, praktyczne przykłady problemów 
lekowych pacjentów, które miałaś okazję do tej pory roz-
wiązać. 

Agnieszka Moszczyński: W ciągu dwunastu lat praktyki przy-
kładów zidentyfikowanych problemów lekowych nazbierało 
mi się mnóstwo, może warto poświęcić temu tematowi ko-
lejny, odrębny artykuł? Ale nawet tylko w zeszłym tygodniu 
było ich też całkiem sporo. 

Wymienię tutaj chociażby stosowanie metforminy u pa-
cjenta z eGFR równym 24, czy zażywanie dużej dawki suple-
mentu z witaminą C przez pacjentkę z jedną nerką, do tego 
niezbyt wydolną. W pamięci zapadł mi także pacjent, który 
stosował z własnej inicjatywy zagraniczny suplement (m.in. 
z chromem, białą morwą i jodem), który miał pomóc obniżyć 
poziom glukozy zamiast leku z dapagliflozyną. Chory uzasad-
niał to tym, że lek na receptę kosztuje 5 zł więcej na miesiąc 
niż ten suplement. Podobny przykład, to również stosowa-
nie suplementu, tym razem z wyciągiem z pestek z dyni na 
nietrzymanie moczu. Pacjentka w związku z tym obawiała 
się przyjmowania „kolejnych suplementów”, w wyniku czego 
zrezygnowała z przyjmowania kwasu ibandronowego i wap-
nia na zdiagnozowaną osteoporozę! 

Olga Sierpniowska: Te przykłady rzeczywiście zmuszają do 
refleksji, ale także pokazują, jak dużo farmaceuta ma do 
zaoferowania, jeśli chodzi o edukację i nadzorowanie bez-
pieczeństwa terapii. Co powinien zrobić farmaceuta zainte-
resowany współpracą z przychodnią lekarską? Jak zacząć?

Agnieszka Moszczyński: Każdy, kto myśli o pracy w przy-
chodni powinien zadać sobie pytanie – jakie usługi chciał-
by wykonywać, a następnie upewnić się, że ma umiejętno-
ści, które mu na to pozwolą. Jeśli chodzi o zakres usług to 
podstawą tutaj będzie ustawa o zawodzie farmaceuty, któ-
ra jasno określa zakres naszych aktywności w ramach opie-
ki farmaceutycznej.  Swojej oferty nie należy też planować 
„w ciemno” – najlepiej jest spotkać się z przedstawicielem 

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 8  ( 1 7 6 e) Fa r m a c e u ta  w  P O Z
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przychodni, z którą chciałoby się współpracować i zapy-
tać, jakie mają potrzeby i problemy i jak widzą naszą rolę 
w ich rozwiązaniu. Pamiętajmy, że to powinna być współ-
praca partnerska oparta na potrzebach pacjentów. Żeby je 
poznać, trzeba je najpierw zidentyfikować. Przychodnia po-
winna wyrazić chęć współpracy i wytyczyć kierunki działa-
nia. Po ustaleniu zasad jedyną formalnością jest wykupienie 
dodatkowego ubezpieczenia OC, które będzie pokrywało ry-
zyka w poszczególnych zakresach naszej pracy w przychodni.

Olga Sierpniowska: Myślę, że Czytelników ciekawi, jak Ty 
zdobyłaś pracę w przychodni i czy masz wskazówki dla far-
maceutów, którzy chcieliby przygotować własną ofertę 
współpracy z POZ. Co warto w niej zawrzeć?

Agnieszka Moszczyński: Moja praca jest wynikiem wystą-
pienia na Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ro-
dzinnej, podczas którego wraz z koleżanką omawiałyśmy 
możliwości współpracy pomiędzy farmaceutą a lekarzem 
w przychodni POZ, na podstawie modelu brytyjskiego. Te-
mat zaciekawił mojego obecnego pracodawcę. Okazało się, 
że omawiane przez nas usługi opieki farmaceutycznej mogą 
wzbogacić wachlarz sprawowanej przez przychodnię opieki. 
Można więc powiedzieć, że to praca mnie znalazła. Na pew-
no dostrzeżona została wartość usług opieki farmaceutycz-
nej, a żeby to było możliwe, to trzeba ją najpierw zrozumieć 
i uświadomić sobie, jakie ona ma znaczenie w poprawie 
zdrowia i jakości życia pacjentów. Wszyscy, którym zależy na 
jakości sprawowanej opieki, powinni rozważyć zatrudnienie 
farmaceuty u siebie w przychodni, ponieważ zarówno cha-
rakter, jak i jakość usług, jakie my jesteśmy w stanie wnieść 
do przychodni są niezastąpione. Nie bez powodu w każdej 
z brytyjskich przychodni jest co najmniej jeden farmaceuta, 
a są placówki gdzie zatrudnionych jest ich wielu. 

Olga Sierpniowska: Myślę, że bardzo ważne jest umiejętne 
zaprezentowanie swojego potencjału i wartości usług far-
maceutycznych. Wiele osób zastanawia się, czy farmaceuta 
musi mieć specjalizację – na przykład z farmacji klinicznej - 
lub inne, szczególne uprawnienia, aby zacząć pracę w przy-
chodni?

Agnieszka Moszczyński: Nie trzeba mieć specjalizacji, aby 
pracować w przychodni, natomiast przydaje się odpowiedni 
poziom wiedzy klinicznej i różnych umiejętności, zwłaszcza 
umiejętności komunikacji i konsultacji pacjenta. Bez nich nie 
jest możliwa efektywna praca z chorym, jak również w ze-

spole multidysyplinarnym. Szczególnie kontakt z pacjen-
tem jest podstawą każdej usługi farmaceutycznej, zwłaszcza 
przeglądu lekowego. 

Olga Sierpniowska: Wynagrodzenia to temat, który zawsze 
ciekawi. Czy jesteś w stanie przynajmniej w ogólnym zary-
sie przybliżyć, jak wycena pracy farmaceuty w POZ plasuje 
się patrząc na przeciętne wynagrodzenie farmaceuty szpi-
talnego czy zatrudnionego w aptece otwartej?

Agnieszka Moszczyński: Wynagrodzenie jest bardzo porów-
nywalne do tego w aptece, jeśli chodzi o pracę na podsta-
wie działalności gospodarczej. Stawka w przychodni też jest 
planowana na godzinę pracy – tak jest przynajmniej w mo-
jej przychodni. Wysokość stawki zależeć będzie od stop-
nia doświadczenia i umiejętności. Nie jestem pewna, czy 
wszystkie rodzaje zatrudnienia są możliwe w tym przypad-
ku, wiem natomiast, że może być to umowa zlecenie lub 
umowa cywilno-prawna. 

Dodam, że w mojej pracy pacjent nie płaci za usługę, jest 
ona opłacana przez przychodnię. Zaznaczę też, że nie ma 
obecnie świadczeń opieki farmaceutycznej w POZ, dlatego 
nasze usługi nie mogą być opłacane przez NFZ. Pieniądze na 
moje usługi obecnie pochodzą z budżetu przychodni.

Olga Sierpniowska: Jesteśmy w trakcie procesu wdrażania 
opieki koordynowanej w przychodniach POZ. Czy możesz 
wyjaśnić, na czym polega ten proces i jaka może być w nim 
rola farmaceuty?

Agnieszka Moszczyński: Opieka koordynowana to system, 
w którym wybranych pacjentów obejmuje się ściśle określo-
ną ścieżką opieki w oparciu o indywidualny plan opieki me-
dycznej (IPOM), który tworzony jest podczas tak zwanej po-
rady kompleksowej. Pacjenci dzięki opiece koordynowanej 
mają też dostęp do większego zakresu badań diagnostycz-
nych, jak również wizyt specjalistycznych. Rola farmaceutów 
mogłaby polegać na przeprowadzaniu przeglądów lekowych 
na zlecenie lekarza. Właściwie każdy pacjent, który kwali-
fikuje się do opieki koordynowanej mógłby mieć skierowa-
nie na przegląd lekowy. Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas 
(konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej – przyp. red.) 
jasno określa tę rolę już nie jako opcję, ale jako konieczność.
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Olga Sierpniowska: Dużo powiedziałaś już o tym, że farma-
ceuta w POZ powinien mieć szeroką wiedzę i duży zasób 
umiejętności różnego rodzaju. Jesteś wykładowcą pody-
plomowych studiów z opieki farmaceutycznej. Czy możesz 
opowiedzieć coś więcej o programie tego kształcenia oraz 
o zajęciach, które prowadzisz?

Agnieszka Moszczyński: Tak, mam przyjemność współpraco-
wać z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, jak i z Akade-
mią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Na obydwu 
uczelniach w ramach studiów podyplomowych mam zajęcia 
z przeglądów lekowych, jak również z opieki farmaceutycz-
nej w wybranych obszarach terapeutycznych. Na AEH mam 
dodatkowo zajęcia z konsultacji z pacjentem, a w Lublinie 
z geriatrii. Moje zajęcia oparte są o doświadczenie, które 
zdobyłam w Wielkiej Brytanii, staram się przekazać  jak naj-
bardziej praktyczną wiedzę, w jak najbardziej przyswajalny 
sposób. Przyznam, że nie jestem zwolenniczką wykładów, 
chyba że mają one praktyczny charakter, dlatego też na oby-
dwu uczelniach mam głównie seminaria i ćwiczenia. 

Olga Sierpniowska: Rzeczywiście, współczesny model 
kształcenia idzie w kierunku upraktycznienia zajęć i przy-
gotowanie do wykonywania konkretnych zadań.

Agnieszka Moszczyński: Obydwie uczelnie bardzo starają 
się uwzględnić praktyczny aspekt w każdych zajęciach, bu-
dujemy programy studiów na podstawie potrzeb naszych 
studentów. Podczas swoich zajęć staram się przekazać sche-
maty postępowania dotyczące omawianych usług opieki far-
maceutycznej. Moim priorytetem jest stawianie pacjenta 
w centrum wszelkich działań oraz dążenie do jak najlepszego 
compliance. Pokazuję moim studentom narzędzia, z którymi 
pracuję, czyli strony internetowe, dokumenty, kalkulatory, 
kwestionariusze bez których pracować jest bardzo trudno. 
Zaznaczę też, iż moje zajęcia mają charakter dość kliniczny 
– robię to celowo, z perspektywą użycia tych umiejętności
w przychodni POZ.

Często słyszę po zajęciach, że jest dużo materiału – tak zga-
dza się, jest to zawsze solidna dawka wiedzy przekazana 
w krótkim czasie, ale inaczej się nie da. Przegląd lekowy wo-
kół którego toczą się moje każde zajęcia jest niezwykle zło-
żoną i zaawansowana usługą, zwłaszcza ten kliniczny – dla-
tego staram się omówić aspekty z nim związane pod każdym 
kątem. Dodam tutaj, że w Lublinie od kwietnia 2023 roku 
rusza nowa edycja studiów „Opieka farmaceutyczna w cho-
robach cywilizacyjnych” – zapisów można dokonywać po-

przez Centrum Kształcenia Podyplomowego. Można rów-
nież zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w studiach „Opieka 
farmaceutyczna w praktyce” na AEH, których druga edycja 
rusza od października 2023 roku. W nowej edycji AEH planu-
ję rozszerzyć program studiów o moduł poświęcony umiejęt-
nościom zarządzania w aptece prowadzącej opiekę farma-
ceutyczną  oraz pogłębić umiejętności związane z farmacją 
kliniczną.

Olga Sierpniowska: Każdy farmaceuta ma – zgodnie z usta-
wą o zawodzie farmaceuty – prawo i obowiązek usta-
wicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy 
i umiejętności zawodowych. Jedną z możliwych opcji jest 
właśnie uczestnictwo w studiach podyplomowych. Rozu-
miem, że Twoim zdaniem warto podjąć taki wysiłek edu-
kacyjny?  

Agnieszka Moszczyński: Tak, warto. Program studiów jest 
tak dobrany, aby każdy mógł nie tylko uzupełnić i zaktuali-
zować wiedzę, ale przede wszystkim zdobyć umiejętności 
miękkie, które są niezbędne do wykonywania usług opieki 
farmaceutycznej. W zależności od pokolenia i programu stu-
diów magisterskich poziom umiejętności w ww. zakresie jest 
bardzo różny. Studia podyplomowe pozwalają zbudować 
swój warsztat, a tym samym pewność siebie.

Olga Sierpniowska: Farmaceuci zainteresowani są także 
samokształceniem. Czy możesz polecić jakieś narzędzia, 
podręczniki, bazy danych, które mogłyby pomóc farmaceu-
cie zainteresowanemu świadczeniem usług farmaceutycz-
nych? Z czego korzystasz na co dzień? A może raczej cała 
wiedza powinna być w głowie?

Agnieszka Moszczyński: Moim zdaniem nie musimy wie-
dzieć wszystkiego, ale musimy wiedzieć gdzie wszystko zna-
leźć. Ja nie zachęcam do polegania na naszej zawodnej pa-
mięci, tym bardziej, że wiedza z dziedziny farmacji bardzo 
dynamicznie się zmienia. Nie warto odtwarzać informacji 
„z głowy” – zazwyczaj w trybie turbo busy w pracy – bo ła-
two wtedy o pomyłkę. Porady i zalecenia zawsze należy 
sprawdzać z wytycznymi, rekomendacjami i innymi źródła-
mi. Mam mnóstwo zachowanych na komputerze plików, jak 
również mój pasek „ulubionych” jest bardzo długi – tak so-
bie radzę. Ja nazywam te wszystkie pomoce „narzędziami”, 
bo po prostu bez nich pracować się nie da! Nie da się kon-
sultować pacjenta bez sprawdzenia interakcji (do tego celu 
polecam remedium.md lub Medscape) czy efektu wydłuże-
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nia odcina QTc w Credible Meds. Dokument „Suggestions for 
Drug Monitoring in Adults in Primary Care” stanowi u mnie 
podstawowe źródło informacji, jeśli chodzi o monitorowanie 
farmakoterapii. Oczywiście korzystam ze wszystkich narzędzi 
do optymalizacji farmakoterapii takich jak STOPP/START, li-
sta Beersa, Priscus itd. 

Olga Sierpniowska: Przez dłuższy czas pracowałaś w UK. Ja-
kie doświadczenie związane z farmacją kliniczną przywio-
złaś z wysp, które warto zaimplementować w polskich re-
aliach?

Agnieszka Moszczyński: Zacznę może od końca – zaimple-
mentować warto wszystko. Absolutnie z każdej usługi, za-
równo w ramach farmacji klinicznej, jak i opieki farmaceu-
tycznej dostępnej w Wielkiej Brytanii skorzystaliby nasi 
pacjenci. Najważniejszym doświadczeniem, które przywio-
złam jest to w zakresie wykonywania przeglądów lekowych. 
Jest to bardzo złożona usługa, wymagająca szerokiej wiedzy 
klinicznej, a przede wszystkim bardzo dobrych umiejętności 
komunikacji i konsultacji z pacjentem.

Olga Sierpniowska: Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę 
wielu sukcesów w pracy z pacjentem i mam nadzieję, że 
będzie jeszcze wiele okazji do współpracy! 
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Na pytanie o genezę powstania zespołu, który opracował zale-
cenia dotyczące usługi Nowy Lek odpowiadała Prezes Naczel-
nej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wy-
jaśniając, że Zespół ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej 
Naczelnej Izby Aptekarskiej powstał z inicjatywy samorządu 
aptekarskiego:

jako uzasadnione i trafione, gdyż usługa Nowy Lek jest opar-
ta o aktualną wiedzę naukową i podejście praktyczne – in-
dywidualną pracę farmaceuty z pacjentem. Podkreśliła, iż 
wypracowany schemat usługi Nowy Lek pozwala farmaceu-
cie na jej planowanie, organizację, realizację i dokumento-
wanie, co oceniła jako niezwykle ważne z punktu widzenia 
jej oceny przez wszystkich interesariuszy. Odniosła się tak-
że bezpośrednio do korzyści, jakie z usługi może odnieść pa-
cjent: „Kiedy wydajemy nowy lek, to już na tym etapie może-
my rozwiązywać potencjalne i rzeczywiste problemy lekowe”. 

O wzorcach zagranicznych, które posłużyły jako drogowskaz 
do opracowania polskich wytycznych opowiedział mgr farm. 
Artur Jędra, członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w War-
szawie. Podkreślił, że sama idea usługi Nowy Lek pojawiła się 
już w 2010 roku i była rozwijana w innych krajach na przy-
kład w: Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegia, ale rów-
nież w Republice Południowej Afryki: „Odkryto, iż płyną z niej 
wymierne korzyści dla ochrony zdrowia, płatnika i pacjentów, 
którzy mają nowy lek i nie wiedzą, co z nim zrobić. Adherence 
i compliance według badań wzrósł od 10 do nawet 50%, jest 
to więc spektakularny sukces. Ponadto podczas podsumowa-
nia usługi okazało się, że 8,7 na 10 pacjentów pozytywnie oce-
niło serwis, co świadczy o tym, że pacjenci potrzebują wskazó-
wek, jak prawidłowo przyjmować nowy lek”.

“Zaprosiliśmy do współpracy środowisko akademickie, Pol-
skie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz farmaceutów, któ-
rzy sprawowali lub sprawują opiekę farmaceutyczną w in-
nych krajach. Zmieniło się otoczenie prawne i dzięki ustawie 
o zawodzie farmaceuty mamy możliwość sprawowania opie-
ki farmaceutycznej w Polsce. Zabiegaliśmy jako środowisko
(…) przez ponad dwadzieścia lat o to, aby opieka farmaceu-
tyczna została wpisana na stałe w system ochrony zdrowia.
Wykazywaliśmy skuteczność i korzyści płynące z wdrożenia
opieki farmaceutycznej, mając na uwadze sprawdzone roz-
wiązania, które już są w krajach Europy i nie tylko. W 2020
roku minister zdrowia powołał zespół do spraw opieki farma-
ceutycznej. Wynikiem jego prac jest dokument „Raport opie-
ka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdroże-
nia”. Zgodnie z zaleceniami tego raportu wskazane jest włą-
czenie do polskiego systemu ochrony zdrowia siedmiu usług
w ramach opieki farmaceutycznej, których celem jest efek-
tywne prowadzenie farmakoterapii, ale też wsparcie całego
systemu ochrony zdrowia. Idąc dalej – postanowiliśmy wy-
standaryzować poszczególne usługi opieki farmaceutycznej”.

Natomiast dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz, Prezes Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego zapytana o przyję-
ty model współpracy przy opracowywaniu zaleceń dotyczą-
cych świadczenia usługi Nowy Lek podkreśliła, że zostały one 
wypracowane przez zespół o zasięgu krajowym, w koopera-
cji z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, ze środowi-
skiem akademickim, ale również z farmaceutami praktyka-
mi. Wypracowanie takiego modelu współdziałania oceniła 
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Artur Jędra wyjaśnił również, iż na początku usługą obej-
mowano zwykle tylko 2-3 choroby przewlekłe, ale świad-
czenie rozrastało się to nawet do kilkunastu różnych scho-
rzeń, w których farmaceuci mieli możliwość doradza-
nia pacjentom na początku ich drogi z nowym lekiem. 
 
O podstawowych założeniach usługi Nowy Lek mówiła dr hab. 
n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein z Zakładu Biofarma-
cji, Katedry Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 
„Celem usługi jest dostarczenie pacjentowi informacji na te-
mat nowo wdrażanej farmakoterapii, ocena stopnia stoso-
wania się do zaleceń terapeutycznych, a przede wszystkim 
wsparcie w realizacji tych zaleceń. Jest to trzyetapowa konsul-
tacja farmaceutyczna, obejmująca spotkanie wstępne, inter-
wencyjne i kontrolne. Dwa z tych spotkań można prowadzić 
również za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Szczegóło-
wy algorytm postępowania, który krok po kroku poprowadzi 
farmaceutę przez usługę – który odwołuje się także do zapro-
ponowanych przykładowych formularzy dokumentujących 
proces – został załączony do opublikowanych zaleceń i jest do-
stępny dla farmaceutów na stronie NIA”. (…)

Podkreśliła, że Nowy Lek to ten etap interakcji z pacjentem, 
kiedy można pochylić się nad działaniami niepożądanymi, 
z powodu których część pacjentów rezygnuje z wdrożonej te-
rapii lub jej nie rozpoczyna z uwagi na obawy dotyczące moż-
liwych negatywnych konsekwencji leczenia. Przyczyny nie-
stosowania się do zaleceń lekarskich mogą być różne, ale na 
wiele z nich wpływać może interwencja farmaceuty: „Część 
pacjentów może odstawić lek, bo nie odczuwa objawów cho-
roby lub stwierdza, że doszło już do poprawy stanu zdrowia. 
Z tego powodu chorzy podejmują samodzielne decyzje o od-
stawieniu leku – są to ważne punkty do rozmowy z pacjen-
tem i do przedyskutowania w czasie usługi, dające szansę na 
poszerzenie wiedzy pacjenta na temat leku i zasadności jego 
stosowania”.

Przyznał, że pacjenci mają wiele problemów ze stosowaniem 
leków i czasami nie do końca wiedzą, jak sobie z nimi pora-
dzić: „Pacjent rozumie mniej więcej 30% z tego, co się do nie-
go mówi, często dotyczy to leku. Dlatego to takie ważne, żeby 
jeszcze gdzieś mógł na ten temat kompetentnie porozmawiać” 
(…) „Jeśli pacjent może otrzymać dodatkowe wsparcie, to – 
z punktu widzenia klinicysty – jest to krok w bardzo dobrym kie-
runku i mam nadzieję, że za tym krokiem pójdą jeszcze dalsze”. 
 
O przywróceniu roli farmaceuty w systemie i grupach intere-
sariuszy, które mogą odnieść korzyść z wdrożenia usług opie-
ki farmaceutycznej opowiadał prof. dr hab. Marcin Czech, 

Warto dodać, że usługą może zostać objęty pacjent zarów-
no rozpoczynający terapię pierwszym lekiem po usłysze-
niu diagnozy, jak i chory, któremu dodano kolejny lek do 
już prowadzonej farmakoterapii. „Chodzi o to, aby pacjent 
poczuł, że otrzymuje wsparcie, aby poczuł się bezpiecz-
nie i był bardziej współodpowiedzialny za cały proces te-
rapeutyczny” – dodała Magdalena Jasińska-Stroschein. 
 
O korzyściach ze współpracy na linii farmaceuta-lekarz opo-
wiadał prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor Cen-
trum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zauważył, 
że chociaż taka współpraca istnieje od dawna, to obecnie od-
chodzi się od stereotypu, w którym lekarz leczy pacjenta sa-
modzielnie. Model terapii zmienia się na bardziej partnerski, 
zespołowy – pacjent jest „wspólny”, a każdy uczestnik pro-
cesu diagnostyczno-terapeutycznego ma swoją rolę do ode-
grania. Wyraził w związku z tym pogląd, iż kształcenie zawo-
dów medycznych powinno być łączone, ponieważ te profesje 
w praktyce działają razem na rzecz pacjenta: „Kształćmy ze-
społy terapeutyczno-diagnostyczne, których podstawą jest le-
karz, pielęgniarka i farmaceuta – trzy osoby, które muszą ści-
śle współpracować i powinny się razem uczyć także przeddy-
plomowo”.
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Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, In-
stytut Matki i Dziecka. Na wstępie odniósł się jednak do sa-
mych zaleceń: – “Dziękuję za zaproszenie, za to, że Państwo 
pozwalacie mi być częścią historii tworzącej się dla farmaceu-
tów i dla całego systemu. Gratuluję autorom. Cieszę się, że 
tak dobre i wartościowe, przejrzyste opracowanie powstało”.

Podobnie jak przedmówcy wskazał na korzyści, jakie odnie-
sie z opieki farmaceutycznej pacjent, „który otrzyma od pro-
fesjonalisty medycznego pakiet informacji (…). Pacjent będzie 
poinformowany o tym, jak brać leki, kiedy i dlaczego, jak dzia-
łają, jakie mają interakcje – co może być niebezpieczne i jakie 
mają działania niepożądane. Benefity z usług farmaceutycz-
nych odniosą także lekarze oraz cała ochrona zdrowia: „Sys-
tem skorzysta na tym niesłychanie, bo farmaceuci to niewy-
korzystany potencjał” – dodał prof. Czech. Zwrócił także uwa-
gę, iż apteka to miejsce, w którym pacjenci chętniej zadają 
trudne pytania i przypomniał, że w czasie pandemii farma-
ceuci zdali egzamin z bycia pracownikami ochrony zdrowia. 
 
Wiceminister zdrowia Pan Maciej Miłkowski został za-
pytany przez prowadzącą o finansowanie nowej usługi – 
wskazał, że ministerstwo jest na etapie przygotowywania 
„koszyka”, aby można było finansować świadczenia opie-

ki farmaceutycznej. Przyznał również, że Nowy Lek to ko-
lejny kamień milowy w rozwoju usług farmaceutycznych. 
 
W dyskusję włączył się również prof. dr hab. n. farm. Woj-
ciech Miltyk, Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Odpowiedział na 
pytanie dotyczące szkolenia przeddyplomowego przyszłych 
farmaceutów, w zakresie zdobywania wiedzy z opieki farma-
ceutycznej: „Jako środowisko akademickie uważamy, że wszy-
scy farmaceuci są uprawnieni i przygotowani do sprawowa-
nia opieki farmaceutycznej. Kształcenie na farmacji w ciągu 

ostatnich lat zmieniło się diametralnie, standardy zostały 
upraktycznione, wprowadzono szereg przedmiotów związa-
nych z opieką farmaceutyczną i pracą z pacjentem – jestem 
przekonany, że absolwenci będą w stanie sobie poradzić 
z usługą Nowy Lek”. 

Fot. Marcin Kmieciński / PAP

Konferencja została sfinansowana przez:  
partner tytularny: Polpharma  
partner: Hurtap S.A.
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mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

Depresja jest chorobą psychiczną zaliczaną do za-
burzeń afektywnych, czyli zaburzeń nastroju ob-
jawiających się smutkiem, utratą przyjemności 
i pesymistycznym spojrzeniem na świat i siebie 
samego. Depresję można podejrzewać, gdy obja-
wy trwają ponad dwa tygodnie i są utrudnieniem 
w codziennym życiu. Choroba może mieć podło-
że genetyczne, środowiskowe i często towarzyszy 
przewlekłym schorzeniom somatycznym. Co na jej 
temat powinien wiedzieć farmaceuta?

Standardy terapeutyczne 
niepowikłanego epizodu 
depresji łagodnej

W różnicowaniu depresji ważna jest diagnoza wy-
kluczająca np. zaburzenie afektywne dwubieguno-
we (ChAD) przebiegające z manią, natomiast wy-
brany lek musi uwzględniać preferencje pacjenta, 
zrozumienie problemu i jego chęć współpracy oraz 
indywidualne zależności związane z potencjalną 
nietolerancją substancji przez chorego.

Jak przeczytamy w dokumencie „Leczenie farmako-
logiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych 
nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psy-
chiatrii Dorosłych”: „Badanie wpływu leczenia na 
ogólny stan zdrowia powinno być zindywidualizo-
wane, prowadzone w sposób rutynowy i obejmo-
wać monitorowanie masy ciała, stężenia lipidów, 
glikemii, ciśnienia tętniczego, funkcji tarczycy, nerek 
i wątroby, liczby leukocytów, a u kobiet także regu-
larność miesiączkowania” [1].

Po jakim czasie działają leki prze-
ciwdepresyjne?

Leki przeciwdepresyjne nie działają od razu. Spo-
dziewane, pierwsze efekty terapeutyczne powinny 
wystąpić po około 2-4 tygodniach leczenia. Jeśli to 
nie nastąpi, to po 6-8 tygodniach stosowania daw-
ki maksymalnej powinna nastąpić zmiana leku na 
inny, o odmiennym mechanizmie działania. 

Opieka farmaceutyczna  
w depresji

Zgodnie z raportem Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 roku świad-

czenia związane z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji 

udzielono 682 tys. pacjentów, najczęściej osobom w wieku 55-64 lata. 

W tym samym roku refundowane leki przeciwdepresyjne (stosowane jednak 

także w innych schorzeniach psychicznych) wykupiło 1,5 mln osób i było to 

aż o 59% więcej niż w 2013 roku.

1 81 8
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Jak długo leczy się epizod depresyjny?

Farmakoterapia pierwszego epizodu depresji powinna trwać 
minimum 6 miesięcy, kolejnego przez co najmniej 2 lata, 
a w wypadku depresji nawracającej może mieć charakter 
trwały.

Działania niepożądane i zakończenie  
terapii

Należy pamiętać, że objawy uboczne leków mają zwykle cha-
rakter przemijający. Terapia wymaga kontynuacji, a jej powo-
dzenie jest zależne od przestrzegania zaleceń lekarskich. Pa-
cjent nie powinien odstawiać leku samodzielnie, bo może się 
to wiązać z ryzykiem wystąpienia zespołu odstawienia. Leki 
przeciwdepresyjne nie uzależniają, ale rezygnacja z terapii po-
winna być poprzedzona kroczącym zmniejszaniem dawki za-
planowanym przez lekarza.

Jak rozpoczyna się terapię depresji?

Leczenie rozpoczyna się od podania leku przeciwdepresyjne-
go w monoterapii z progresją dawki do najmniejszej skutecz-
nej, jednak nie unikając dawek maksymalnych. Na każdym 
etapie terapii warto włączyć psychoterapię. Skuteczność tera-
pii behawioralno-poznawczej jest nie do przecenienia.

Jakie leki stosuje się w farma-
koterapii depresji?

W terapii depresji stosuje się:

• SSRI, czyli inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny 
takie jak sertralina, paroksetyna, fluwoksamina, fluok-
setyna, citalopram lub jego izomer – escitalopram;

• SNRI, czyli inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny 
i noradrenaliny, do których zaliczymy wenlafaksynę 
i duloksetynę;

• NDRI, czyli inhibitory zwrotnego wychwytu norepi-
nefryny i dopaminy, przedstawicielem tej klasy jest 
bupropion;

• SARI, czyli antagoniści i inhibitory zwrotnego wy-
chwytu serotoniny, reprezentantem tej grupy leków 
jest trazodon;

• RIMA, czyli odwracalny inhibitor monoaminooksyda-
zy A – moklobemid;

• substancje działające poprzez wiele receptorów, takie 
jak wortioksetyna czy agomelatyna;

• noradrenergiczne i specyficzne serotoninergiczne leki 
przeciwdepresyjne, wśród których wymienimy mirta-
zapinę i mianserynę.

Wszystkie powyższe są lekami pierwszego wyboru. Jednak 
w zależności od cech pacjenta i jego objawów, lekarz może 
zdecydować o zastosowaniu tzw. leków drugiego rzutu. Nale-
żą do nich trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, takie jak klo-
mipramina i amitryptylina oraz selektywny inhibitor wychwy-
tu zwrotnego noradrenaliny – reboksetyna.

Czym jest depresja lekooporna 
i jak ją leczyć?

W zależności od stosowanej skali, depresję lekooporną 
stwierdza się, gdy nie wystąpiła odpowiedź na dwa różne leki 
przeciwdepresyjne stosowane systematycznie odpowiednio 
długo i w maksymalnej dawce. Zgodnie z wynikami badania 
STAR*D około 30% pacjentów z depresją rozwija formę opor-
ną na leczenie, przy czym ocena późnej remisji – czyli po około 
52 tygodniach od terapii – wskazuje, że odsetek ten może być 
jednak niższy.

Jak zmienić lek przeciwdepresyjny?

Zmianę leku przeciwdepresyjnego należy zaplanować, stop-
niowo odstawiając pierwszy lek przeciwdepresyjny i po prze-
rwie włączyć kolejny lek przeciwdepresyjny. Czasami wątpli-
wości wzbudza, jak długa powinna być taka przerwa – uważa 
się, że powinien być to okres równy „wash-out” leku, czyli pię-
ciokrotność okresu półtrwania leku w fazie eliminacji. Takie 
postępowanie jest istotne szczególnie u osób starszych z po-
lipragmazją i stosujących inhibitory monooaminoksydazy. Po-
zwala to uniknąć interakcji pomiędzy lekami i minimalizuje ry-
zyko rozwoju zespołu serotoninergicznego.

Na czym polega potencjalizacja terapii 
w depresji lekoopornej?

Augmentacja (potencjalizacja, wzmacnianie) terapii depresji 
lekoopornej polega na dołączeniu drugiego leku do jednego 
z leków pierwszego rzutu. Stosuje się ją u pacjentów ze zdia-
gnozowaną lekooporną formą depresji.

W multiterapii stosuje się między innymi sole litu w dawce 
600 mg lub wyższej i klinicznie terapia ta ma mocne podstawy 
naukowe. Inną możliwością jest dołączenie trójjodotyroniny, 
dowiedziono bowiem, że depresja może towarzyszyć zabu-
rzeniom osi tarczycowej. Terapia ta wymaga oznaczenia TSH 



21

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 8  ( 1 7 6 e)O p i e k a  fa r m a c e u t yc z n a

i wykonania densytometrii co dwa lata. Leczenie to cechuje 
się gorszą tolerancją niż potencjalizacja litem.

W terapii depresji lekoopornej zastosowanie znajdują także 
leki przeciwpsychotyczne II generacji tj. olanzapina w śred-
niej dawce 9 mg dziennie, risperidon w dawce 1,4 do 2 mg 
dziennie, kwetiapina od 200 do 800 mg dziennie czy arypipra-
zol. Badania wskazują na najmniejszą korzyść z potencjalizacji 
olanzapiną, która wywołuje też najbardziej dotkliwy przyrost 
masy ciała. Natomiast problem senności jest podobnie nasilo-
ny w wypadku wszystkich tych leków.

Inną opcją jest dołączenie psychostymulującego metylofeni-
datu lub lamotryginy. Niektóre źródła wskazują na rolę kwa-
sów omega-3 jako normalizerów komunikacji międzyneuro-
nalnej i substancji przeciwzapalnych. Natomiast w 2019 roku 
do terapii depresji lekoopornej włączono donosową esketa-
minę, która wykazała dobrą skuteczność w badaniu MADRS. 
Stanowisko Instytutu Ochrony Zdrowia wskazuje, że powinna 
być ona włączona do finansowanej terapii depresji lekoopor-
nej.

Terapia może zostać uzupełniona o metody niefarmakologicz-
ne tj. elektrowstrząsy, stymulacja nerwu błędnego czy przez-
czaszkowa stymulacja magnetyczna mózgowa.

Zespół bólu, depresji, lęku 
i bezsenności

Depresja obniża próg bólowy i często towarzyszy schorzeniom 
przebiegającym z prezentacją bólową. Psychopatologiczne 
objawy bywają też ukryte przez inne, mniej charakterystyczne 
w obrazie depresji maskowanej. Częstym problemem jest też 
zespół czterech objawów: bólu, depresji, lęku i bezsenności. 
Każdy z elementów zespołu może wywoływać i nasilać inny 
z objawów poprzez zmiany neurobiochemiczne i towarzyszą-
cą im produkcję mediatorów zapalnych.

Terapia depresji u osób z towarzyszącymi objawami bólu, lęku 
lub bezsenności wymaga dołączenia leku, który kontroluje ko-
lejny objaw zespołu BBLD (bezsenność, ból, lęk, depresja). Ko-
nieczna może być też zamiana stosowanego dotychczas leku 
przeciwdepresyjnego na inny.

Duloksetyna jako lek o właściwościach 
koanalgetycznych

Depresja wzmaga skłonność do hiperaglezji oraz zwiększa 
występowanie objawów lękowych i bezsenności. Naukowcy 

wskazują na dobry profil duloksetyny jako leku hamującego 
przewodnictwo bólowe i zapobiegającego zmianie fenotypu 
bólu na przewlekły. Skuteczne w kontroli bólu u osób z depre-
sją będą leki z grupy SNRI, które wykazują działanie noradre-
nergiczne, a nie tylko serotoninergiczne. Leki te mają działa-
nie koanalgetyczne, często są stosowane w bólach neuropa-
tycznych lub jako leki dodatkowe w terapii bólu przewlekłego.

Czym różni się duloksetyna od wenlafaksy-
ny?

To, co je różni to stosunek blokady wychwytu zwrotnego sero-
toniny do noradrenaliny. Im jest on wyższy, tym gorsze właści-
wości koanalgetyczne. W wypadku wenlafaksyny wynosi on 
30, dlatego lek ten w dawce poniżej 150 mg na dobę działa 
jak inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny, a nie koanalge-
tyczny SNRI. Duloksetyna natomiast z wynikiem 10 już od naj-
mniejszych dawek wykazuje działanie SNRI i sprawdza się jako 
koanalgetyk u osób z depresją i bólem niepsychogennym. Do-
wody potwierdzają skuteczność duloksetyny w leczeniu bólu 
neuropatycznego w przebiegu cukrzycy, chorób nowotworo-
wych, neuropatologii, a więc chorób somatycznych, którym 
często towarzyszy depresja. Udowodniono również, że dulo-
ksetyna jest skuteczniejsza w tym wskazaniu niż pregabalina.

W wypadku nietolerancji lub nieskuteczności duloksetyny le-
karz może włączyć wenlafaksynę, jednak w dawce od 150 do 
225 mg, kiedy lek ten może wykazać działanie adrenergiczne 
SNRI.

Uwaga na interakcje leków przeciwdepre-
syjnych

W przypadku inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny 
i noradrenaliny należy jednak uważać na ryzyko wystąpienia 
powikłań krwotocznych przy jednoczesnym zastosowaniu 
NLPZ czy glikokrtykosteroidów. Jeśli pacjent przyjmuje leki 
opioidowe należy też uważać na objawy zespołu serotoniner-
gicznego. Powikłanie to jest niezwykle rzadkie, ale potencjal-
nie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta.

Pregabalina jako opcja  
przy współistniejącej bezsenności

Leki z grupy SNRI wspierają leczenie depresji, bólu i lęku, ale 
mogą indukować bezsenność. Alternatywą w wypadku bez-
senności w zespole BBLD może być pregabalina. Lek ten wy-
kazuje kinetykę liniową, a więc efekt zależy bezpośrednio od 
dawki. Zwykle stosuje się 150 do 600 mg na dobę w 2-3 po-
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dzielonych dawkach. Pregabalina jest skuteczna u pacjentów 
niereagujących na SNRI i SSRI, zmniejsza zapotrzebowanie na 
benzodiazepiny czy leki nasenne z grupy „Z”, które pogarsza-
ją kontrolę bólu w przebiegu depresji. Zaletą tego leku jest 
też szybko zauważalny efekt i możliwość stosowania z lekami 
SNRI i SSRI. Jeśli po 4-7 dniach od zastosowania pregabaliny 
pacjent nie zauważa efektu redukującego objawy bezsenno-
ści, bólu i lęku oraz nie występuje poprawa po 14 dniach od 
maksymalizacji dawki, przyjmuje się, że lek nie będzie sku-
teczny u danego pacjenta.

Właściwości trazodonu, wortioksetyny 
i agomelatyny

W bólu towarzyszącym depresji stosuje się też leki SSRI, ale 
z komponentą receptorową tj. trazodon lub wortioksetynę. 
Sam mechanizm SSRI może bowiem prowadzić do eskalacji 
bólu, dlatego unika się stosowania leków pozbawionych ak-
tywności receptorowej. Wyjątkiem jest zespół piekących ust 
czy ból miednicy mniejszej, gdzie badania wskazują na sku-
teczność sertraliny lub paroksetyny.

Wortioksetyna ma dobrą tolerancję, z niewielkim ryzykiem 
wystąpienia sedacji, nadmiernej senności, zaburzeń snu czy 
funkcji seksualnych. Ma również korzystny wpływ na funkcje 
poznawcze u pacjentów leczonych przeciwdepresyjnie. Lek 
nie wykazuje istotnych interakcji z innymi lekami, a główne 
działanie uboczne to ewentualne potęgowanie mdłości, jeśli 
pacjent przyjmuje inny lek, który je wywołuje.

Inną opcją terapeutyczną zabezpieczającą objawy bezsenno-
ści, lęku i depresji jest trazodon i agomelatyna. Działanie prze-
ciwbólowe będzie musiał natomiast zabezpieczyć inny, dodat-
kowy lek. Profil farmakodynamiczny trazodonu zależny jest od 
dawki. Skuteczność trazodonu jako leku nasennego obserwu-
je się przy stosowaniu małych dawek. Dopiero wysokie daw-
ki pozwalają uzyskać działanie przeciwdepresyjne związane 
z hamowaniem transportera serotoniny. 

W wypadku agomelatyny nie ma niebezpieczeństwa wystą-
pienia zespołu serotoninergicznego, ale lek ten może wywoły-
wać hepatotoksyczność. Dlatego należy uważać, jeśli pacjent 
stosuje też inne leki niekorzystnie wpływające na wątrobę.

Depresja a inne choroby 

Przewlekłe choroby somatyczne zwiększają prawdopodo-
bieństwo rozwoju depresji. Psychopatologia tego schorzenia 
wynika zarówno z utrzymującego się stanu zapalnego, ale 

też z problemów w przebiegu innych chorób. Trudności dnia 
codziennego i zmagania z przewlekłym schorzeniem nasilają 
niebezpieczeństwo rozwoju depresji. Należy też pamiętać, że 
niektóre leki mogą działać depresjogennie.

Depresja a przewlekła obturacyjna choroba 
płuc

W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ryzyko rozwoju de-
presji jest większe o około 2,5 do 3,5 raza niż w grupie kontrol-
nej. Dane polskie wskazują, że około 27% chorych z POChP ma 
również depresję. W astmie natomiast stwierdza się ją u oko-
ło 18% chorych. Nasilenie choroby, duszność, niska objętość 
wydechowa i wysokie CRP oraz palenie tytoniu były dodatko-
wymi czynnikami ryzyka rozwoju depresji w tym schorzeniu.

Lekami preferowanymi są SSRI tj. sertralina i escitalopram 
o dość dobrym profilu bezpieczeństwa kardiologicznego. 
W wypadku ich nieskuteczności, stosowane są leki z grupy 
SNRI tj. wenlafaksyna lub duloksetyna. Jeśli depresji towarzy-
szy niepokój i bezsenność, to zaleca się mirtazapinę i mian-
serynę (należy uważać na mielotoksyczność tych leków). Al-
ternatywą może być trazodon, który jest korzystny w depresji 
z POChP, bo zmniejsza ryzyko tycia, które może nasilić objawy 
oddechowe. Należy natomiast unikać trójpierścieniowych le-
ków przeciwdepresyjnych.

Nowotwory: depresja nawet u połowy cho-
rych

Czynniki psychospołeczne, środowiskowe, fizjologiczne 
i umiejętność radzenia sobie z chorobą będą wpływać na 
osobniczą skłonność do rozwoju depresji u konkretnego pa-
cjenta. Lekami o korzystnym profilu działania będą mirtazapi-
na i mianseryna, gdyż będą pomocne w leczeniu bezsenności, 
nudności i wymiotów po chemioterapii. Leki te wzmacniają 
apetyt, co zapobiega utracie masy ciała. Mają jednak niewiel-
kie ryzyko powodowania leukopenii.

Duloksetyna i pregabalina mogą być opcją w razie wystąpie-
nia bólu neuropatycznego, a trazodon w przypadku bezsen-
ności lub sennych koszmarów.

Zaburzenia depresyjne u pacjentów  
po udarze

Depresja jest diagnozowana u około 1/3 pacjentów po udarze. 
Istotnym elementem terapii będzie w tym przypadku monito-
rowanie ryzyka wystąpienia krwawień w czasie stosowania 
SSRI i SNRI wraz z lekami trombolitycznymi i przeciwpłytko-
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wymi. Uznaje się, że terapia lekami przeciwdepresyjnymi jest 
ogólnie bezpieczna i ryzyko spontanicznych krwawień śród-
czaszkowych jest niewielkie, ale istotne do oceny klinicznej.

Depresja w przebiegu chorób neurologicz-
nych

W wypadku padaczki około 20% osób chorych będzie mieć 
rozpoznane jakieś zaburzenie psychiczne przed postawieniem 
diagnozy. U kolejnych 20%, choroba psychiczna jest diagno-
zowana już po rozpoznaniu padaczki. I najczęściej będzie to 
depresja lub alkoholizm.

Depresja jest też częstą przypadłością w przebiegu stwardnie-
nia rozsianego i choroby Parkinsona. W tym drugim wypad-
ku jest wiązana z nasileniem niepełnosprawności i wcześniej-
szym przyjmowaniem leków dopaminergicznych.

Powiązania pomiędzy chorobami kardiolo-
gicznymi i depresją

Choroby układu sercowo-naczyniowego mają wspólne uwa-
runkowania patofizjologiczne z depresją. Z jednej strony de-
presyjność zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę nie-
dokrwienną serca, a z drugiej u pacjentów leczonych z powo-
du choroby wieńcowej, często pojawia się zespół depresyj-
ny. Leki stosowane w chorobach kardiologicznych mogą też 
przyczyniać się do wystąpienia objawów depresyjnych. Wśród 
nich wyróżniamy: alfa-blokery, beta-blokery, blokery kana-
łu wapniowego, digoksynę, metoprolol, doksazosynę, fleka-
inid, furosemid, wszystkie inhibitory konwertazy, klonidynę, 
propranolol, sartany, statyny, prokainamid, metylodopę, ale 
również indometacynę czy interferon.

W terapii depresji osób z chorobami sercowo-naczyniowy-
mi zalecana jest terapia lekami SSRI, które nawet w dawkach 
maksymalnych są dla takich chorych bezpieczne. Dodatkowo 
mają one działanie antyagregacyjne, korzystne w chorobach 
kardiologicznych. Monitorowania będzie wymagać ewentual-
na interakcja z lekami antykoagulacyjnymi i ryzyko krwawień 
oraz interakcje z zażywanymi lekami kardiologicznymi.

Natomiast wenlafaksyna, ze względu na działanie hipertensyj-
ne nie jest korzystną opcją leczenia depresji u chorych kar-
diologicznie, podobnie jak trójpierścieniowe leki przeciwde-
presyjne.

Pozostałe leki przeciwdepresyjne tj. bupropion, tianeptyna, 
mianseryna, mirtazapina, moklobemid, agomelatyna, wortio-

ksetyna i trazodon czy pregabalina mogą być bezpiecznie sto-
sowane u tych chorych.

Związki depresji z cukrzycą

Depresja zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na 
cukrzycę typu II o 40-60%. Z drugiej strony o około 25% ro-
śnie ryzyko rozwoju depresji u chorych z cukrzycą typu II. Pol-
skie „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych 
z cukrzycą 2021” zalecają ocenę objawów depresji przez le-
karza diabetologa na podstawie stosownych testów. Farma-
koterapia powinna obejmować leki o zmniejszonym ryzyku 
przyrostu masy ciała tj. sertralina, agomelatyna, fluoksetyna 
czy citalopram. Dodatkowo selektywne SSRI powodują wzrost 
insulinowrażliwości, a nawet mogą być związane z 30% spad-
kiem stężenia glukozy we krwi i wpływają korzystnie na funk-
cje poznawcze.

Terapia depresji u kobiet w ciąży

Ważnym elementem opieki farmaceutycznej będzie też te-
rapia przeciwdepresyjna kobiet w ciąży i karmiących. Leki 
przeciwdepresyjne będą wymagać odstawienia na 2-3 tygo-
dni przed porodem. Ze względu na niskie przenikanie przez 
łożysko i korzystny profil bezpieczeństwa najczęściej stosowa-
nym lekiem przeciwdepresyjnym u ciężarnych jest sertralina. 
Duloksetyna i trazodon wydają się równie bezpieczne. Na-
tomiast paroksetyna ma najmocniej udowodnione działanie 
teratogenne. W depresji poporodowej Polskie Towarzystwo 
Psychiatryczne zaleca stosowanie sertraliny. Duloksetyna, tra-
zodon i paroksetyna wydają się równie bezpieczne, dzięki nie-
wielkiemu przenikaniu do pokarmu.

Elementy usługi „Nowy Lek”

Przygotowując się do części edukacyjnej w zakresie farmako-
terapii przeciwdepresyjnej u pacjenta rozpoczynającego tera-
pię lekiem przeciwdepresyjnym, warto przytoczyć zalecenia 
z wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Kon-
sultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych w zakresie edu-
kacyjnym, przeznaczone dla pacjentów. Dobrze jest także za-
stanowić się, jakie informacje mogą zainteresować pacjenta 
rozpoczynającego leczenie przeciwdepresyjne oraz jakie wia-
domości dotyczące bezpieczeństwa i przebiegu terapii – poza 
tymi, które dostępne są w ulotce – powinien on obowiązkowo 
otrzymać od farmaceuty.
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Pacjenci często obawiają się, że leki przeciwdepresyjne wy-
wołają uzależnienie, jednak nawet długotrwała terapia prze-
ciwdepresyjna nie wiąże się z ryzykiem rozwoju uzależnienia. 
Niemniej – jak już wspomniano – terapię lekami przeciwko 
depresji należy wygaszać stopniowo, aby uniknąć objawów 
odstawiennych. Przerwanie terapii powinno być uzgodnione 
z lekarzem – przedwczesne, samodzielne odstawienie leków 
(np. od razu po uzyskaniu poprawy nastroju) może wiązać się 
z nieskutecznością leczenia i nawrotem depresji.

Pacjentowi należy uświadomić, że leki przeciwdepresyjne 
nie są przeznaczone do doraźnego stosowania – efekty może 
przynieść tylko regularne stosowanie leków. Chorzy mogą być 
skłonni do omijania dawek w celu uniknięcia działań niepożą-
danych, jednak te są zwykle najbardziej nasilone na początku 
terapii i mogą ustępować z czasem. Na ogół jedynie działa-
nia niepożądane o nietypowym charakterze i dużym nasileniu 
wymagają konsultacji z lekarzem. Zawsze należy skierować do 
lekarza pacjenta, gdy pojawią się u niego myśli suicydalne. 
Warto zasugerować też kontakt z lekarzem prowadzącym, gdy 
chory deklaruje chęć przerwania terapii lub wskazuje na nie-
skuteczność leku od dłuższego czasu.

Jakie działania niepożądane mogą 
wystąpić w przebiegu terapii 
depresji?

Każdy lek może, ale nie musi powodować działania niepo-
żądane. Patrząc na perspektywę pacjenta warto wspomnieć 
o ewentualnym wzroście masy ciała czy bezsenności lub na-
silonej senności, sugerując kontakt z lekarzem, gdy objawy 
te będą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Inne skutki 
uboczne, o których warto porozmawiać to:
• anhydroza, czyli suchość skóry, jaka może wystą-

pić w związku z rzadkim upośledzeniem wydzielania 
potu;

• nadpotliwość, jaka występuje w wypadku przyjmowania 
inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny w wyniku 
wzrostu ciśnienia krwi i przyspieszonej akcji serca;

• objawy skórne tj. wysypka, pokrzywka, rzadziej – 
świąd i łuszczenie się skóry;

• potencjalne ryzyko nasilenia łuszczycy w wypadku te-
rapii augmentacyjnej z wykorzystaniem litu.

Warto pamiętać także o potencjalnych skutkach kardiologicz-
nych niektórych leków przeciwdepresyjnych. 

Podsumowanie

W praktyce farmaceuty istotne jest, by zasugerować pacjen-
towi z chorobą somatyczną kontakt z lekarzem w wypadku 
objawów wskazujących na rozwój depresji. Wykonanie sto-
sownego testu i możliwie szybka diagnoza będą bardzo waż-
nym elementem warunkującym powodzenie terapii. Nasza 
wczesna reakcja będzie też wspierać skuteczność leczenia 
stwierdzonej choroby przewlekłej. Depresja pogarsza roko-
wania powodzenia terapeutycznego innych schorzeń.

Droga pacjenta w walce z depresją bywa długa i wymaga na-
szego wsparcia. Zanieczyszczenie środowiska, zaburzenia cy-
klu dobowego i zwiększająca się zapadalność na choroby 
przewlekłe będą powodować też wzrost liczby przypadków 
wynikającej z nich depresji. Farmaceuci mogą odegrać istotną 
rolę w postępowaniu prowadzącym do sukcesu terapeutycz-
nego tej podstępnej choroby. 

Piśmiennictwo:
1. Augmentacja i potencjalizacja farmakoterapii w przypadku depresji lekoopornej. XI Krajo-
wa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kontrowersje w Psychiatrii. 26-27.04.2019 r. dr hab. 
K. Kucia. https://www.mp.pl/psychiatria/ekspert/wyklady/213115,augmentacja-i-poten-
cjalizacja–farmakoterapii-w-przypadku-depresji-lekoopornej. 2. Siwek, M. (2017). Zastoso-
wanie wortioksetyny w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Psychiatria, 14(1), 7-20. 3. Yang, T. 
i wsp. (2023). Long-term Exposure to Multiple Ambient Air Pollutants and Association With 
Incident Depression and Anxiety. JAMA psychiatry. 4. Su, K. i wsp. (2022). A broken circadian 
clock: The emerging neuro-immune link connecting depression to cancer. Brain, Behavior, 
& Immunity-Health, 26, 100533. 5. Gałecki, P. i Bliźniewska-Kowalska, K. M. (2019). Depre-
sja oporna na leczenie–zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii. Psychiatria 
Polska, (158). 6. Samochowiec i in. Wytyczne postępowania w depresji u dorosłych dla leka-
rzy rodzinnych. NIL. 2018 r. 7. Stanowisko Instytutu Ochrony Zdrowia w sprawie leczenia de-
presji lekoopornej w Polsce. Maj 2022 r. Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa. 8. https://ez-
drowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-depresja. 



Kompendium f i toterapi i 
w zapobieganiu,  leczeniu 

i   łagodzeniu objawów  
przeziębienia

Pytanie pacjentów o „coś na przeziębienie” jest w okresie jesienno-zimo-

wym oczywiste i powszechne. Odpowiedzmy zatem na nie odwołując się  

do kategorii roślinnych produktów leczniczych, które stosować można  

w ramach nowoczesnego ziołolecznictwa, rozwijanego pod patronatem 

Europejskiej Agencji Leków.  

W opublikowanym na łamach „Aptekarza Pol-
skiego” artykule poświęconym roślinnym pro-
duktom leczniczym w terapii chorób skóry szcze-
gółowo opisaliśmy, jak w trzeciej dekadzie XXI 
wieku gwarantowana jest najwyższa jakość ka-
tegorii roślinnych produktów leczniczych. W no-
woczesny, zorganizowany i głęboko przemyśla-
ny sposób wychodzą one naprzeciw coraz więk-
szemu zainteresowaniu pacjentów naturalnymi 
metodami leczenia, nadając mu konstruktywny 
charakter. 

Droga do jakości roślinnych 
produktów leczniczych 

Roślinne produkty lecznicze, opierają się z jed-
nej strony na surowcach znanych doskonale 
z praktyk medycyny ludowej i tradycyjnym sto-
sowaniu, z drugiej jednak strony, w świetle usta-
wodawstwa unijnego, stanowią pełnoprawne 

leki, których stosowanie oparte jest na faktach, 
na wynikach badań klinicznych i złożonym pro-
cesie rejestracji, gwarantującym najwyższą ja-
kość. 

Wymogi Europejskiego Dyrektoria-
tu Jakości Leków i Ochrony Zdro-
wia

Na jakość tę składają się w pierwszym rzędzie 
wymogi „Farmakopei Europejskiej”, opracowy-
wanej przez EDQM (European Directorate for 
the Quality of Medicines & HealthCare, Euro-
pejski Dyrektoriat Jakości Leków i Ochrony Zdro-
wia). Dzięki nim jesteśmy pewni nie tylko zawar-
tości substancji czynnych, gwarantujących po-
wtarzalny efekt terapeutyczny, ale także – bez-
pieczeństwa stosowania. W przypadku roślin-
nych produktów leczniczych rozumiane jest ono 
m.in. jako czystość mikrobiologiczna, zawartość
metali ciężkich czy pozostałości środków ochro-
ny roślin.

mgr farm. Joanna Bilek

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
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z szerokiego wykorzystania w medycynie ludowej, jak i te, 
które do kanonu ziołolecznictwa weszły dopiero w wieku 
XX. Część z nich nie posiada rejestracji w Polsce i te – jako
czystą teorię – pominiemy, ograniczając się wyłącznie do
surowców z których produkowane są roślinne produkty
lecznicze dostępne w naszych aptekach.

Czym właściwie jest 
„przeziębienie”?

Zanim jednak omówimy możliwości roślinnych produktów 
leczniczych w zapobieganiu, leczeniu i łagodzeniu obja-
wów przeziębienia wyjaśnijmy najpierw, co pod tym mia-
nem rozumie Europejska Agencja Leków. Słowa „Common 
cold” pojawiają się w oficjalnych monografiach zielarskich, 
jednak w raportach z oceny surowców często stosowane 
są one wymiennie z terminem „Acute upper airways infec-
tion”, a zatem ostre infekcje górnych dróg oddechowych. 
W świetle oficjalnych źródeł „przeziębienie” definiowane 
jest jako ostre infekcyjne zapalenie błony śluzowej nosa 
i zatok przynosowych. Jest to – podkreślmy to słowo! – sa-
moograniczająca się choroba wirusowa o łagodnym prze-
biegu. Infekcje obejmują zazwyczaj całe górne drogi odde-
chowe: nos, gardło, zatoki przynosowe. Dochodzi również 
do zakażeń spojówek i krtani. Pierwszymi, początkowymi 
objawami przeziębienia są: bóle głowy, dreszcze, kichanie 
i ból gardła. Później pojawia się wydzielina z nosa, docho-
dzi do niedrożności nosa, bardzo często występuje kaszel 
i złe samopoczucie. Zakażenie przenosi się przez kontakt 
bezpośredni oraz drogą kropelkową. Jeśli nie dochodzi do 
powikłań, jest to infekcja samoograniczająca się i trwająca 
zazwyczaj 7-10 dni.

Jeżówka – podwójne, wyjątkowe 
wskazanie terapeutyczne

Jedynym przetworem roślinnym, który w świetle zale-
ceń Europejskiej Agencji Leków można stosować zarówno 
w celu zapobiegania, jak i leczenia przeziębienia jest sok 
ze świeżego ziela jeżówki, o którym pisaliśmy już na ła-
mach „Aptekarza Polskiego” w artykule „Kwartalny prze-
gląd wiadomości z EDQM: 1/2022”. Nie bez powodu mo-
nografie „Echinaceae purpureae herbae succus expressus 
et ethanolo confirmatus” oraz „Echinaceae purpureae 
herbae succus expressus et confirmatus sine ethanolo”, 
opublikowane w „Suplemencie 10.8” „Farmakopei Euro-
pejskiej”, nazwaliśmy „rewolucyjnymi”. Wszak ich wejście 

Monograf ie zielarskie EMA

Drugą instytucją, która tworzy wizerunek nowoczesnego 
ziołolecznictwa, jest Europejska Agencja Leków (EMA, Eu-
ropean Medicines Agency). Komitet Roślinnych Produktów 
Leczniczych EMA (HMPC, The Committee on Herbal Me-
dicinal Products) tworzy tzw. monografie zielarskie, które 
w procedurach rejestracyjnych stanowić powinny dosłow-
ną treść ulotki dla pacjenta. Proces powstawania mono-
grafii zielarskiej jest długi i skomplikowany. Eksperci HMPC 
prowadzą dogłębną analizę, w ramach której danemu su-
rowcowi zielarskiemu i jego przetworom przypisywane są 
pewne i sprawdzone wskazania terapeutyczne oraz ka-
tegoria stosowania, oparta albo o długotrwałą 
obecność w lecznictwie europejskim (kategoria 
stosowania „tradycyjnego”), bądź też o wyniki badań 
klinicznych (kategoria „ugruntowanego” stosowania). 

Na treść monografii zielarskiej składają się również ostrze-
żenia dotyczące stosowania, działania niepożądane, in-
formacje dotyczące możliwości podania u kobiet w cią-
ży i karmiących czy stosowania u prowadzących pojazdy 
i obsługujących urządzania mechaniczne. Należy zwrócić 
uwagę, że gotowe już monografie zielarskie podlegają cy-
klicznym przeglądom, dzięki czemu w kolejnych ich wer-
sjach uwzględniane są najnowsze doniesienia z publikacji 
naukowych oraz informacje z urzędów nadzorujących bez-
pieczeństwo stosowania produktów leczniczych.

W ten właśnie sposób lek ziołowy uzyskuje nowoczesne 
oblicze i staje się wartościowym elementem nowoczesnej 
terapii, pełnoprawnym obywatelem farmacji i medycyny 
XXI wieku!

Kategoria terapeutyczna „Kaszel 
i przeziębienie” 

Czytelnicy artykułu „Roślinne produkty lecznicze w tera-
pii schorzeń skóry i drobnych ran” pamiętają zapewne, że 
surowce zielarskie oraz ich przetwory Europejska Agencja 
Leków zaszeregowała do tzw. kategorii (obszarów) tera-
peutycznych. Jest ich kilkanaście, a szczególnie zaintereso-
wać może nas obecnie kategoria „Kaszel i przeziębienie”. 

Najciekawszymi wskazaniami terapeutycznymi w omawia-
nej kategorii są te dotyczące zapobiegania przeziębieniom, 
leczenia oraz łagodzenia ich pierwszych objawów. Przypi-
sano tutaj surowce zielarskie zarówno doskonale znane 

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

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/roslinne-produkty-lecznicze-w-terapii-schorzen-skory-i-drobnych-ran/


28

Ko m p e n d i u m  f i t o t e r a p i i

do kanonu farmakopealnego przyczyni się do zagwaranto-
wania skuteczności i powtarzalnego działania tytułowego 
przetworu roślinnego, któremu EMA przypisała wyjątko-
we, podwójne wskazanie terapeutyczne: „krótkotermino-
we zapobieganie i leczenie przeziębienia”.

Czy są badania potwierdzające skuteczność 
jeżówki?

W uzasadnieniu dla takiej właśnie kategorii terapeutycz-
nej, w raporcie z oceny surowca, EMA relacjonuje wyniki 
randomizowanych badań, prowadzonych metodą podwój-
nie ślepej próby, kontrolowanych placebo, z których wy-
nika, że odpowiednio wczesne zastosowanie leczenia so-
kiem z jeżówki znacznie skraca czas trwania przeziębienia 
i zmniejsza nasilenie jego objawów. Inne badania klinicz-
ne wykazały wysoką skuteczność soku z jeżówki w leczeniu 
ostrych infekcji górnych dróg oddechowych u osób doro-
słych i nastolatków. W raporcie zacytowano również wy-
niki badań, które świadczą o skuteczności w krótkotermi-
nowym zapobieganiu przeziębieniom. Wskazują one m.in. 
na zmniejszenie ryzyka zachorowania na kolejną infekcję 
górnych dróg oddechowych o 28%. Przywołano również 
wyniki metaanalizy z której wynika, że „jeżówka zmniejsza 
prawdopodobieństwo rozwinięcia się przeziębienia o 58% 
(…), zaś czas trwania o 1,25 dnia”. 

Świeży sok z jeżówki w stosowaniu ugrun-
towanym i tradycyjnym – na czym polega 
różnica?

Warto przy tym podkreślić, że wskazanie terapeutycz-
ne świeżego soku z jeżówki – „krótkoterminowe zapo-
bieganie i leczenie przeziębienia” jest zaklasyfikowane 
do stosowania „ugruntowanego”, przypomnijmy: opar-
tego na poprawnie przeprowadzonych badaniach klinicz-
nych i bezdyskusyjnej, pewnej skuteczności. W monografii 
EMA wskazanie „krótkoterminowe zapobieganie i leczenie 
przeziębienia” przypisano również sokowi wysuszonemu, 
natomiast w stosowaniu „tradycyjnym” sok ze świeżego 
ziela jeżówki purpurowej (bez doprecyzowanego DER) ma 
zupełnie inne wskazanie terapeutyczne z podaniem ze-
wnętrznym: „Leczenie małych, powierzchniowych ran”, 
o czym pisaliśmy szczegółowo w artykule „Roślinne pro-
dukty lecznicze w terapii schorzeń skóry i drobnych ran”.

Komu nie powinniśmy proponować soku 
z ziela jeżówki?

Wróćmy jednak do stosowania „ugruntowanego”. Jak pa-
miętamy, w treści wskazania terapeutycznego pojawia się 
słowo „krótkoterminowe”. EMA precyzuje, że to okres 10 
dni, zarówno dla zapobiegania, jak i leczenia. Sok z ziela je-
żówki podawany może być pacjentom powyżej dwunastego 
roku życia. Jego stosowanie jest nie tylko ograniczone w cza-
sie, ale związane także z licznymi zastrzeżeniami. Doprecyzo-
wano m.in. grupy pacjentów u których stosowanie jest nie-
zalecane. Wykluczenie tych grup w codziennym aptecznym 
poradnictwie jest ogromnie ważne już na etapie konsulta-
cji z pacjentem! Monografia zielarska mówi m.in. o osobach 
cierpiących na choroby układowe, autoimmunologiczne, 
z niedoborami odporności, z immunosupresją i chorobami 
układu białokrwinkowego. Producenci leków ziołowych z je-
żówką wymieniają także konkretne jednostki chorobowe, 
takie jak AIDS, gruźlica, białaczka, sarkoidoza, stwardnienie 
rozsiane, kolagenozy. EMA przestrzega również, że pacjenci 
z chorobami atopowymi zagrożeni są wystąpieniem poważ-
nych reakcji nadwrażliwości i stosowanie soku z jeżówki po-
winno być skonsultowane przez nich z lekarzem.

Czy nadwrażliwość na sok z ziela jeżówki 
może być niebezpieczna?

Potencjalne działania niepożądane soku z ziela jeżówki to 
m.in. reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, swę-
dzenie, obrzęk twarzy). Jak jednak zaznaczono w mono-
grafii EMA, zgłaszano przypadki reakcji nadwrażliwości
o znacznie cięższym przebiegu (m.in. obrzęk naczynioru-
chowy skóry, obrzęk Quinckego, zespół Stevensa-John-
sona, skurcz oskrzeli z niedrożnością dróg oddechowych,
wstrząs anafilaktyczny). W badaniach laboratoryjnych in
vivo i in vitro udowodniono, że sok z ziela jeżówki nie po-
siada działania genotoksycznego.

Czy sok z ziela jeżówki można stosować 
w ciąży?

Co ciekawe, EMA warunkowo, tj. na zlecenie lekarza, do-
puszcza możliwość zastosowania soku z ziela jeżówki purpu-
rowej u pacjentek w ciąży, nie wykazano bowiem w bada-
niach na kilkuset pacjentkach, aby wpływał on ujemnie na 
przebieg ciąży i zdrowie narodzonych dzieci. Zagadnieniem 
tym zajmiemy się jednak szczegółowo w przygotowanym już 
artykule, poświęconym stosowaniu roślinnych produktów 
leczniczych w ciąży i w okresie karmienia piersią. 

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



29

Ko m p e n d i u m  f i t o t e r a p i i

Jakie leki z sokiem z ziela jeżówki są zare-
jestrowane w Polsce?

W Polsce zarejestrowany jest produkt leczniczy do podania 
wewnętrznego Succus Echinaceae (Phytopharm, rejestra-
cja jako tradycyjny produkt leczniczy). Sok z ziela jeżówki 
wchodzi także w skład preparatu złożonego Immunofort 
(Leki Natury) i Echinasal (Herbapol Wrocław). Ponadto, do 
podania doustnego i ze wskazaniami terapeutycznymi zbli-
żonymi do tych ujętych w monografii EMA, przeznaczone 
są wyciągi z ziela jeżówki purpurowej, jako produkty lecz-
nicze: tabletki powlekane Echinapur (Herbapol Poznań) 
Echinerba (Labofarm) oraz produkt złożony – proszek do 
sporządzania zawiesiny doustnej Alchinal (Gemi).

Czy korzeń pelargonii leczy 
przeziębienie?

„Leczenie objawowe przeziębienia” – takie właśnie wska-
zanie widnieje w monografii mało jeszcze w Polsce zna-
nego korzenia pelargonii – Pelargoniom sidoides i/lub Pe-
largoniom reniforme z którego sporządzane są: etanolo-
wy (11%) wyciąg płynny (DER 1:8-10) i etanolowy (11%) 
wyciąg suchy (DER 4-25:1). To – obok soku ze świeżego 
ziela jeżówki purpurowej – jedyny surowiec, który w mo-
nografii zielarskiej posiada wskazanie terapeutyczne z jed-
noznacznym słowem „leczenie” przeziębienia. W rapor-
cie z oceny surowca dyskutowane było przede wszystkim 
wskazanie terapeutyczne „ostre zapalenie oskrzeli”, z któ-
rym leki zawierające wyciąg z korzenia pelargonii stoso-
wane są w wielu krajach Unii Europejskiej. Eksperci EMA 
uznali jednak, że pomimo zachęcających wyników, dowo-
dy na taki kierunek działania są niewystarczające, a wy-
niki badań klinicznych posiadają braki metodyczne, m.in. 
zlecone były przez tego samego producenta leków zio-
łowych, przeprowadzono je w tym samym regionie i bez 
kontroli z placebo. Równocześnie zacytowano wyniki ba-
dań skuteczności wyciągów z pelargonii u pacjentów do-
rosłych z poważniejszymi (bólem gardła, wydzieliną w no-
sie) i łagodniejszymi (przekrwieniem błony śluzowej nosa, 
kichanie, drapanie w gardle, chrypka, kaszel, ból głowy, 
ból mięśni, gorączka) objawami przeziębienia. Stwierdzo-
no skuteczność wyciągu z korzenia pelargonii w zmniejsza-
niu objawów związanych z przeziębieniem, mierzoną m.in. 
istotnie krótszym czasem niezdolności do pracy oraz satys-
fakcją pacjenta.

Jakie leki z wyciągiem z korzenia pelargo-
nii są zarejestrowane w Polsce?

W Polsce wyciąg suchy z korzenia pelargonii dostępny jest 
w postaci preparatów: tabletki powlekane Pelafen Med 
(Phytopharm), syrop Pelafen Med (Phytopharm), krople 
doustne Pelafen Med (Phytopharm), tabletki ulegające 
rozpadowi w jamie ustnej Pelavo Med (US Pharmacia) 
oraz roztwór doustny Pelavo Med (US Pharmacia). Na 
marginesie warto zaznaczyć, że wymienione leki to jed-
ne z najnowszych rejestracji roślinnych produktów leczni-
czych w Polsce, a w przypadku kropli doustnych Pelafen 
Med ostatnia – jak do tej pory – oryginalna rejestracja ro-
ślinnego produktu leczniczego.

Czy korzeń z pelargonii może mieć jakieś 
działania niepożądane?

EMA zezwala na stosowanie wyciągów z korzenia pelar-
gonii już powyżej szóstego roku życia. Niezależnie od gru-
py wiekowej pacjenta Agencja zastrzega, że jeżeli objawy 
przeziębienia nie ustąpią w ciągu jednego tygodnia ko-
nieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Wy-
jątkowa skuteczność korzenia pelargonii, opisana szcze-
gółowo w raporcie z oceny surowca, pociąga za sobą jed-
nak potencjalne ryzyko, na które zwraca uwagę EMA. Otóż 
w trakcie stosowania obserwowano przypadki hepato-
toksyczności oraz stany zapalne wątroby. Stąd też jakie-
kolwiek objawy świadczące o niekorzystnym wpływie na 
ten narząd powinny być sygnałem do natychmiastowego 
przerwania stosowania leku i kontaktu z lekarzem. Obser-
wowane były również (rzadko) inne działania niepożąda-
ne, m.in. łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. 
biegunka, nudności, wymioty), słabo nasilone krwawienia 
z nosa i dziąseł oraz reakcje alergiczne.

Jakie znaczenie w leczeniu 
przeziębienia ma kwiat wiązówki? 

Surowcowi kwiat wiązówki w postaci rozdrobnionego su-
rowca EMA przypisała nieco enigmatyczne wskazanie tera-
peutyczne „Wspomaganie leczenia przeziębienia” z adno-
tacją o konieczności rozpoczęcia leczenia przy pierwszych 
oznakach choroby. Spróbujmy zatem ustalić, co w rzeczy-
wistości ono oznacza, bowiem w monografii nie sprecyzo-
wano na czym owo „wspomaganie” polega. 
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Właściwości kwiatu wiązówki

W raporcie z oceny surowca eksperci EMA wskazują na 
tradycyjne kierunki stosowania kwiatu wiązówki w krajach 
Unii Europejskiej: napotne (np. w dreszczach towarzyszą-
cych przeziębieniu i grypie), przeciwbólowe (np. bóle gło-
wy) i przeciwzapalne. Nie dziwmy się, wszak monografia 
farmakopealna, do której odwołuje się przecież mono-
grafia zielarska, nakazuje kontrolę zawartości w kwiecie 
wiązówki olejku eterycznego. Ten zaś, jak wiemy, był jed-
nym z pierwszych surowców roślinnych, z których pozyski-
wano naturalny kwas salicylowy i w którym nadal ozna-
cza się salicylan metylu i aldehyd salicylowy. Możemy za-
tem stwierdzić dodatkowo, że jest to surowiec o działa-
niu zbliżonym, jak opisana poniżej kora wierzby – a zatem 
przeciwgorączkowym. Zwróćmy jednak uwagę, że od kory 
wierzby wiązówkę odróżnia jednak znacznie uboższa lista 
środków ostrożności (nie stosować wraz z innymi lekami 
przeciwzapalnymi) i przeciwwskazań do stosowania (nad-
wrażliwość na salicylany). 

Jak i kiedy stosować kwiat wiązówki, 
a kiedy jest on niezalecany?

Monografia EMA nie wymienia przy tym żadnych działań 
niepożądanych. Stosowanie kwiatu wiązówki nie jest jed-
nak zalecane do stosowania w okresie ciąży, karmienia 
piersią i poniżej 18 roku życia. Z surowca sporządza się na-
pary, z zastrzeżeniem, aby lek zacząć przyjmować przy wy-
stąpieniu pierwszych objawów przeziębienia, zaś w przy-
padku gorączki powyżej 39ºC i/lub towarzyszącego jej sil-
nego bólu głowy skonsultować się z lekarzem. W Polsce, ze 
wskazaniami zbliżonymi do omawianego, zarejestrowane 
są dwa roślinne produkty lecznicze z kwiatem wiązówki: 
zioła do zaparzania Flos i Kawon. 

Które surowce roślinne mogą 
łagodzić objawy przeziębienia?

Jak pamiętamy, wskazanie terapeutyczne „Leczenie obja-
wowe przeziębienia” przypisała EMA jednemu tylko su-
rowcowi – korzeniowy pelargonii, podobnie zresztą jak 
„Wspomaganie leczenia przeziębienia” – kwiatowi wiązów-
ki. Natomiast wskazanie „Łagodzenie objawów przeziębie-
nia” ma już znacznie więcej surowców. Są one szeroko zna-
ne jako „domowe” środki stosowane w infekcjach sezono-
wych, a swe powszechne zastosowanie czerpią z praktyk 
medycyny ludowej. Podkreślmy jednak, że o ile wymienio-

ne poniżej surowce przyjmowane są w postaci roślinnych 
produktów leczniczych, stanowią nowoczesne i umocowa-
ne prawnie narzędzie współczesnej farmacji i medycyny 
o bardzo wysokim stopniu bezpieczeństwa!

Kiedy trzeba odstawić zioła i skonsultować 
się ze specjalistą?

W przypadku wszystkich opisanych poniżej surowców i ich 
przetworów EMA umieszcza dwie adnotacje: „jeżeli obja-
wy utrzymują się przez siedem dni w czasie stosowania 
produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem 
lub farmaceutą” oraz „jeżeli objawy nasilą się, bądź też 
wystąpią duszności, wysoka gorączka lub plwocina ropna 
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą”.

Czosnek – na jakie działanie przy przezię-
bieniu możemy liczyć?

Na pierwszym miejscu wymieńmy czosnek (Allium sativum 
bulbus), powszechnie wykorzystywany w polskiej kuchni 
w postaci świeżej i jako „środek zapobiegawczy” wobec 
chorób infekcyjnych. W ujęciu monografii zielarskiej czo-
snek jest surowcem służącym jako lek ziołowy w postaci 
sproszkowanej, olejowego wyciągu płynnego ze świeżej 
bulwy oraz wyciągu suchego. I tylko ostatni przetwór ro-
ślinny, wedle rekomendacji EMA, może być stosowany ze 
wskazaniem „Łagodzenie objawów przeziębienia” (u pa-
cjentów powyżej 12 roku życia). W raporcie z oceny su-
rowca eksperci EMA przywołują wyniki badań z których 
po pierwsze wynika, że u pacjentów stosujących czosnek 
w czasie przeziębienia czas choroby ulega skróceniu w po-
równaniu z grupą kontrolna, po drugie zaś – że zmniejsza 
on nasilenie zgłaszanych objawów. Eksperci EMA wskazują 
jednak, że badania dotyczące wpływu czosnku na przezię-
bienie obarczone są znacznymi niedoskonałościami meto-
dycznymi i wynika z nich ponadto, że czosnek nie zmniej-
sza częstotliwości występowania przeziębienia. Nie dziwi 
zatem wybrane przez EMA wskazanie: „Łagodzenie obja-
wów przeziębienia”, bez adnotacji o „zapobieganiu” i „le-
czeniu”. 

Czosnek jako lek – kiedy należy zachować 
ostrożność?

Jako roślinny produkt leczniczy czosnek ma bardzo obszer-
ną listę przeciwwskazań, środków ostrożności oraz działań 
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niepożądanych. Jest przeciwwskazany osobom stosującym 
sakwinawir/ritonawir (ryzyko obniżenia stężenia w osoczu 
krwi), powinny go też unikać pacjenci, którzy w ciągu naj-
bliższych siedmiu dni przejdą zabieg chirurgiczny (może 
nasilać krwawienia pooperacyjne). Wzmaga również siłę 
działania leków zmniejszających krzepliwość krwi i u pa-
cjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe lub przeciw-
płytkowe powinien być stosowany ostrożnie (może wy-
dłużać czas krwawienia). W modelu zwierzęcym wykaza-
no negatywne oddziaływanie na męski układ rozrodczy 
– osłabienie spermatogenzy i obniżenie poziomu testo-
steronu. Działaniami niepożądanymi mogą być m.in. re-
akcje alergiczne (stany zapalne skóry, zapalenie spojówek, 
nieżyt nosa, skurcze oskrzeli czasem o ciężkim przebiegu), 
bóle i zawroty głowy, obfite pocenie się, nieprzyjemny za-
pach z ust i ciała, bóle brzucha, wzdęcia, uczucie pełności, 
jadłowstręt, krwawienia.

Jakie leki z czosnkiem są zarejestrowane 
w Polsce?

W Polsce zarejestrowane są roślinny produkty leczni-
cze: Tabletki z czosnku (Labofarm) oraz produkty złożone 
z czosnkiem w składzie: tabletki dojelitowe Alliofil (Herba-
pol Poznań), syropy Cepasmel i Cepastil (Gemi) i tabletki 
Alliomint (Labofarm).

W jaki sposób kwiat lipy pomaga 
przy przeziębieniu?

Kwiat lipy EMA rekomenduje stosować w postaci roz-
drobnionego surowca (do sporządzania naparów), wycią-
gu płynnego i nalewki, nakazując rozpocząć stosowanie 
leku już przy pierwszych objawach przeziębienia. W posta-
ci rozdrobnionego surowca kwiat lipy stanowi atrakcyjną 
propozycję ze względu na możliwość stosowania ze wska-
zaniem „łagodzenie objawów przeziębienia” już u cztero-
letnich dzieci (napary 1 g/150 ml wody 2-4 razy dziennie). 
Objawami tymi, w świetle raportu z oceny surowca, w któ-
rym dokonano przeglądu rynku leków ziołowych w Unii Eu-
ropejskiej, są m.in. podwyższona temperatura ciała, stany 
zapalne jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Przede 
wszystkim jednak EMA zwraca uwagę na praktykowane 
w krajach członkowskich Unii działanie napotne i słabo 
przeciwgorączkowe naparów z kwiatu lipy. Na marginesie 
warto zaznaczyć, że w raporcie tym skonstatowano brak 

wyników poprawnie przeprowadzonych testów klinicz-
nych. Przytoczono jednak rezultaty z badania niewielkiej 
grupy pacjentów ze stanami kataralnymi w którym wyka-
zano działanie napotne kwiatu lipy w postaci… inhalacji 
(z dwóch saszetek ziół do zaparzania). 

Jakie produkty lecznicze z kwiatem lipy są 
zarejestrowane w Polsce?

Zarejestrowane produkty lecznicze: zioła do zaparzania 
(Flos, Herbapol Lublin, Kawon), zioła do zaparzania w sa-
szetkach (Kawon, Labofarm, Polpharma), syrop Lipomal 
(Aflofarm). Ponadto do wskazania „Łagodzenie objawów 
przeziębienia” nawiązują ulotki roślinnych złożonych pro-
duktów leczniczych z kwiatem lipy w składzie: Zioła prze-
ciwgorączkowe (Labofarm), syrop Pyrosal (Herbapol Wro-
cław) i syrop Gripblocker Natural (Hasco-Lek).

Przeziębienie a właściwości kwia-
tu bzu czarnego

Stosowanie kwiatu bzu czarnego zalecone jest w mono-
grafii EMA w postaci rozdrobnionego surowca oraz prze-
tworów: wyciągu płynnego i nalewki, u pacjentów powy-
żej 12 roku życia. EMA w raporcie z oceny surowca wspo-
mina o praktykowanym w krajach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej zastosowaniu napotnym oraz przeciwgorączko-
wym (w przeziębieniu). 

Jakie produkty lecznicze z kwiatem bzu 
czarnego są zarejestrowane w Polsce?

Zarejestrowane produkty lecznicze: zioła do zaparzania 
(Flos, Kawon), zioła do zaparzania w saszetkach (Flos, Ka-
won, Labofarm). Produkty złożone z kwiatem bzu: krople 
i tabletki drażowane Sinupret (Bionorica SE), Zioła prze-
ciwgorączkowe w saszetkach (Labofarm), syrop Pyrosal 
(Herbapol Wrocław), syrop Gripblocker Natural (Hasco-
-Lek).

Czy kwiat rumianku może być  
stosowany przy przeziębieniu?

Kwiat rumianku – ten powszechnie znany i wykorzystywa-
ny surowiec zielarski może być również stosowany ze wska-
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-matricaria-recutita-l-flos-first-version_en.pdf
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zaniem terapeutycznym „łagodzenie objawów przeziębie-
nia” w postaci inhalacji, dopuszczonej do stosowania już 
u sześcioletnich dzieci. Nie jest ono uwzględniane w tre-
ści ulotek leków ziołowych, a posiada tymczasem wsparcie 
w postaci wyników badań klinicznych. W tym celu zastoso-
wać można m.in. zioła do zaparzania: 2-5 g/100 ml wody 
(6-12 lat) i 3-10 g/100 ml wody (powyżej 12 roku życia). 
EMA przestrzega o możliwych działaniach niepożądanych 
po kontakcie płynnych przetworów rumianku z błonami 
śluzowymi – mogą to być reakcje alergiczne w tym o cięż-
kim przebiegu (duszności, obrzęk Quinckego zapaść naczy-
niowa, wstrząs anafilaktyczny).

Jakie produkty lecznicze z kwiatem ru-
mianku są zarejestrowane w Polsce?

Zarejestrowane produkty lecznicze: zioła do zaparzania 
(Kawon, Polpharma) i zioła do zaparzania w saszetkach 
(Flos, Herbapol Kraków, Labofarm, Polpharma).

Korzeń jeżówki – czym różni się 
od ziela jeżówki?

Korzeń jeżówki purpurowej, podobnie jak opisane powy-
żej ziele, ma swoją indywidualną monografię zielarską. 
Przetworami roślinnymi rekomendowanymi przez EMA do 
stosowania są wyciągi suche, które można podawać pa-
cjentom powyżej 12 roku życia, przy pierwszych objawach 
przeziębienia. W raporcie z oceny surowca eksperci EMA 
wspominają o wynikach badań klinicznych, wskazujących 
m.in. na: skuteczność w zapobieganiu infekcjom górnych 
dróg oddechowych i znaczące zmniejszenie nasilenia obja-
wów u pacjentów chorych na grypę. Działaniami niepożą-
danymi mogą być skórne reakcje nadwrażliwości. Nie zale-
ca się stosowania korzenia jeżówki purpurowej m.in. u pa-
cjentów z chorobami układowymi, autoimmunologicznymi, 
z niedoborami odporności, z immunosupresją i chorobami 
układu białokrwinkowego. EMA przestrzega przed ryzy-
kiem wystąpienia reakcji alergicznych u osób wrażliwych – 
powinny one skonsultować leczenie z lekarzem. Podobne 
zalecenie skierowano również do pacjentów z chorobami 
atopowymi. Zarejestrowany jest jeden produkt leczniczy: 
produkt złożony Esberitox N (Schaper & Bruemmer).

Ziele rdestu ptasiego w tradycji 
ziołoleczniczej przy przeziębieniu

Ziele rdestu ptasiego to surowiec rzadko kojarzony z le-

czeniem przeziębienia. Jednak w raporcie z oceny surow-
ca EMA zwraca uwagę, że w tradycji ziołoleczniczej prak-
tykowane jest stosowanie ziela rdestu ptasiego w postaci 
rozdrobnionego surowca m.in. w stanach zapalnych jamy 
ustnej i gardła oraz łagodnych stanach zapalnych dróg od-
dechowych. Wedle monografii stosowanie ziół do zaparza-
nia (napar, doustnie) ograniczone jest przez EMA do pa-
cjentów powyżej 12 roku życia. Zarejestrowane produkty 
lecznicze: zioła do zaparzania (Flos i Kawon).

Kora wierzby w łagodzeniu 
gorączki związanej 
z przeziębieniem

Roślinne produkty lecznicze polecać można również w jed-
nym z najbardziej charakterystycznych objawów prze-
ziębienia, czyli w gorączce. Oczywiście o ile interwencja 
w ten naturalny i pomocny naszemu organizmowi me-
chanizm obronny jest konieczna lub wskazana z określo-
nych względów (np. choroby serca). Wskazanie terapeu-
tyczne „Łagodzenie gorączki związanej z przeziębieniem” 
Europejska Agencja Leków przypisała znowu tylko jedne-
mu surowcowi – korze wierzby w postaci: rozdrobnionej, 
sproszkowanej, wyciągów suchych, wyciągu płynnego oraz 
nalewki. EMA ogranicza czas ich stosowania do trzech dni 
– jeżeli przez ten czas lek okaże się nieskuteczny należy 
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. EMA zastrze-
ga również, aby w przypadku gorączki wyższej jak 39ºC i/
lub połączonej z silnym bólem głowy skonsultować się z le-
karzem. Odwary z surowca (wyłącznie świeżo sporządza-
ne!) powinny być przyjmowane po posiłkach. 

Kto nie powinien stosować przetworów 
z kory wierzby?

Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe kory wierz-
by, szczególnie w przypadku wyciągów, jest znaczne. Mia-
rą tego jest przypisanie jednemu z nich kategorii stoso-
wania „ugruntowanego” ze wskazaniem terapeutycznym 
„krótkoterminowe leczenie bólu krzyża”. Nie dziwmy się 
zatem, że zarówno wykaz środków ostrożności, jak i dzia-
łań niepożądanych jest bardzo podobny do tych, które wi-
dujemy w ulotkach klasycznych, syntetycznych NLPZ-etów. 
Stosowanie odwarów z kory wierzby jest przeciwwskaza-
ne u pacjentów nadwrażliwych na salicylany (wystąpienie 
m.in. obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, prze-
wlekłej pokrzywki), z niedoborami dehydrogenazy gluko-
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zo-6-fosforanowej, z aktywną chorobą wrzodową, u dzieci 
i młodzieży do 18 roku życia (ryzyko wystąpienia zespołu 
Reye’a), kobiet w III trymestrze ciąży (w I i II trymestrze 
oraz w czasie karmienia piersią stosowanie jest niezaleca-
ne), u pacjentów cierpiących na poważne choroby nerek 
i wątroby oraz zaburzenia krzepliwości krwi. Działaniami 
niepożądanymi mogą być z kolei: reakcje alergiczne (wy-
sypka, świąd, pokrzywka, duszności) i objawy żołądko-
wo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, 
niestrawność, zgaga). Roślinne produkty lecznicze z korą 
wierzby mogą również wchodzić w interakcje z lekami 
przeciwzakrzepowymi, takimi jak np. pochodne kumaryny. 
Bez zalecenia lekarskiego nie powinny być podawane jed-
nocześnie wraz z lekami zawierającymi salicylany i innymi 
lekami z grupy NLPZ.

Jakie leki z korą wierzby są zarejestrowane 
w Polsce?

Roślinne produkty lecznicze z korą wierzby zarejestrowane 
w Polsce to zioła do zaparzania (Flos, Kawon). Rejestrację 

posiadają również produkty złożone: tabletki Salicortex 
(Labofarm), zioła do zaparzania w saszetkach Zioła prze-
ciwgorączkowe (Labofarm), tabletki Rutinosal C (Labo-
farm), syrop Pyrosal (Herbapol Wrocław), syrop Gripbloc-
ker Natural (Hasco-Lek). 

Podsumowanie

Czytelnicy muszą przyznać, że roślinne produkty lecznicze 
stwarzają imponujący zakres możliwości w zapobieganiu, 
leczeniu i łagodzeniu objawów przeziębienia! To jednak 
nie wszystko, wszak z oficjalną rekomendacją Europejskiej 
Agencji Leków stosować można leki ziołowe z kolejnymi 
wskazaniami terapeutycznymi, związanymi z przebiegiem 
przeziębienia: „Objawowe leczenie podrażnienia jamy ust-
nej i gardła i związanego z tym suchego kaszlu”, „Łagodze-
nie objawów bólu gardła związanego z suchym kaszlem”, 
„Łagodzenie kaszlu związanego z przeziębieniem” i wresz-
cie „Wykrztuśne przy kaszlu związanym z przeziębieniem”. 
Tymi wskazaniami terapeutycznymi zajmiemy się w kolej-
nym artykule, już teraz zapraszając do lektury! 
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Zakażenia układu moczowego 

 – co powinien wiedzieć

farmaceuta?

Mianem zakażenia układu moczowego (ZUM) określamy stan, w którym 

stwierdza się obecność drobnoustrojów w drogach moczowych, powyżej 

zwieracza pęcherza moczowego, które w prawidłowych warunkach są 

jałowe [1]. Infekcje mogą zatem dotyczyć nerek, moczowodów (górne drogi 

moczowe) lub pęcherza moczowego oraz cewki moczowej (dolne drogi mo-

czowe) [2]. 
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Objawy związane ze stanem zapalnym pęcherza 
moczowego obejmują bolesne oraz częste odda-
wanie moczu, natomiast wysoka gorączka oraz od-
czuwany ból w boku często występują w przypadku 
infekcji nerek [3].

Jak dzieli się zakażenia ukła-
du moczowego?

Zakażenia układu moczowego klasyfikowane są 
na:

• niepowikłane – zazwyczaj dotyczą osób,
u których nie występują żadne nieprawi-
dłowości związane z układem moczowo-
-płciowym oraz spowodowane są poprzez
drobnoustroje typowe dla ZUM;

• powikłane – zakażenia układu moczowe-
go związane z czynnikami wpływający-
mi w sposób negatywny na układ moczo-
wy, upośledzając jego pracę i utrudniając
odpływ moczu (niedrożność dróg moczo-

wych, zatrzymanie moczu na skutek cho-
rób neurologicznych, niewydolności ne-
rek, przeszczepu nerki, ciąży, obecności 
kamieni, bądź na skutek założonego cew-
nika) [1,4].

Jakie są czynniki ryzyka 
ZUM?

Wśród czynników zwiększających ryzyko wystą-
pienia zakażenia układu moczowego możemy wy-
mienić między innymi:

• płeć żeńska – ZUM częściej dotyczą kobiet
aniżeli mężczyzn. Jednym z odpowiedzial-
nych czynników jest anatomia dolnych
dróg moczowych u kobiet, a także krót-
sza cewka moczowa, co z uwagi na mniej-
szą odległość do pokonania dla bakterii,
ułatwia ich rozprzestrzenianie się. Nad-
mierne stosowanie środków do higieny
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intymnej również może ingerować w naturalny mi-
krobiom pochwy [5];

• przebyte w przeszłości infekcje układu moczowe-
go - zaobserwowano, że w przypadku osób, które 
w przeszłości zmagały się z infekcją dróg moczo-
wych, istnieje około czterokrotnie wyższe ryzyko 
ponownego zakażenia w przyszłości [6];

• cukrzyca;
• otyłość;
• aktywność seksualna – podczas stosunku bakterie 

z pochwy mają łatwiejszy dostęp do cewki moczo-
wej, niż ma to miejsce w innych sytuacjach, a z ra-
cji, że cewka jest stosunkowo krótka, bakterie mają 
wówczas ułatwioną drogę, by dostać się do pęche-
rza moczowego i wywołać infekcję [6];

• infekcje pochwy;
• predyspozycje genetyczne;
• wiek – u mężczyzn występuje wzrost ryzyka wy-

stąpienia ZUM wraz z wiekiem, natomiast u kobiet 
w wieku 35-65 lat zaobserwowano tendencję spad-
kową częstości występowania zakażeń układu mo-
czowego, zaś po 65 roku życia ryzyko wzrasta [4,7].

Jakie drobnoustroje mogą  
wywołać ZUM? 

Odpowiedzialne za wywołanie zakażeń układu moczowego 
mogą być bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie, a także 
niektóre grzyby. Najczęstszą przyczyną w przypadku zarówno 
niepowikłanych, jak i powikłanych ZUM, jest Escherichia coli, 
która odpowiada za około 80-85% zakażeń [3,4].

Wśród bakteryjnych czynników etiologicznych, mogących 
przyczynić się do wywołania niepowikłanego ZUM można 
również wymienić Klebsiella pneumoniae, Enterococcus fa-
ecalis, Staphylococcus saprophyticus, paciorkowca grupy B 
(GBS, group B Streptococcus), Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus oraz grzyby rodzaju 
Candida [4].

W przypadku powikłanego ZUM, poza Escherichia coli, któ-
ra najczęściej odpowiedzialna jest za ich wywołanie, można 
wyróżnić również bakterie z rodzaju Enterococcus, Klebsiella, 
Pseudomonas oraz grzyby z rodzaju Candida [4].

Jakie objawy sugerują infekcję 
dróg moczowych?

W przypadku infekcji górnych dróg moczowych do objawów 
można zaliczyć m.in. ból odczuwany przez pacjenta w boku 
oraz gorączkę [3].

Do objawów mogących wystąpić w przypadku zakażenia pę-
cherza moczowego wyróżniamy:

• parcie na mocz,
• dysurię, czyli bolesne oddawanie moczu,
• poliurię (wielomocz) - częste oddawanie moczu 

w większych ilościach,
• nokturię - częste oddawanie moczu w nocy,
• krwiomocz [3].

W czasie trwającej infekcji układu moczowego może także 
wystąpić u pacjenta nieprzyjemne uczucie naglącego parcia 
na pęcherz, mętny mocz, łagodna gorączka, a także pieczenie 
podczas oddawania moczu [8].

Czy zakażenie układu moczowego 
może mieć groźne powikłania?

Wśród następstw o ciężkim charakterze możemy wymienić 
m.in. częste reinfekcje, uszkodzenie nerek u dzieci, odmied-
niczkowe zapalenie nerek z posocznicą, problemy spowodo-
wane bardzo częstym przyjmowaniem substancji leczniczych 
o działaniu przeciwbakteryjnym, w tym oporność na antybio-
tyki, a także powiązane z tym rzekomobłoniaste zapalenie je-
lit [4].

Czy infekcje dróg moczowych 
u dzieci są groźne?

Niepowikłane ZUM dotyczące dolnych dróg moczowych 
jest zaliczane do często występujących infekcji u pacjentów. 
U dzieci (poniżej 2 roku życia) oraz niemowląt dosyć często 
występuje bakteryjne zakażenie układu moczowego, co może 
mieć miejsce zarówno w warunkach szpitalnych, jak i po-
zaszpitalnych. W ciągu pierwszych sześciu miesiącach życia 
ZUM częściej dotyczy chłopców aniżeli dziewczynek. W więk-
szości przypadków mają one łagodny przebieg, jednakże prze-
byte we wczesnym okresie niemowlęcym, zwłaszcza w sytu-
acji, gdy występują także wrodzone wady układu moczowego, 
może dochodzić do bliznowacenia nerek. To z kolei może skut-
kować w dorosłym życiu następstwami takimi jak uszkodzenie 
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nerek, nadciśnienie, białkomocz, a nawet i przewlekłą niewy-
dolnością nerek, która będzie wymagać dializ [2].

Kiedy rozpoznaje się nawracające 
zakażenia układu moczowego?

Nawracające ZUM to infekcja, która wystąpiła po ustąpieniu 
poprzedniego epizodu oraz po przeprowadzonym leczeniu 
przeciwdrobnoustrojowym. Definiuje się jako co najmniej 2 
infekcje przebyte w okresie 6 miesięcy lub minimum 3 epizo-
dy w przeciągu 12 miesięcy. Ten typ infekcji często występuje 
u młodych kobiet, u których nie występują żadne problemy 
z drogami moczowymi pod względem anatomicznym bądź 
fizjologicznym. Wśród czynników ryzyka możemy wymienić 
m.in. aktywne życie seksualne, często występujące problemy 
z ZUM u matki, czy też przebyte zakażenia dróg moczowych 
w dzieciństwie. Częstość występowania nawracającego ZUM 
u kobiet szacuje się na 25 - 50% wszystkich zakażeń [2,5].

Czym jest bakteriomocz bezob-
jawowy?

Bakteriomocz bezobjawowy definiowany jest jako poziom 
bakterii w moczu wynoszący lub przekraczający wartość 105 
CFU/ml (CFU – ang. colony forming unit, jednostki tworzące 
kolonie) w przypadku braku objawów świadczących o ZUM. 
Próbka moczu powinna pochodzić ze środkowego strumienia. 
U kobiet w celu rozpoznania bakteriomoczu bezobjawowego 
wymagane są 2 kolejne posiewy, najlepiej przeprowadzone 
w przedziale czasowym nie dłuższym niż 2 tygodnie. W przy-
padku mężczyzn również poziom 105 CFU/ml jest wartością 
graniczną, natomiast 1 posiew może być wystarczający [9].

Czy jest bakteriomocz znamienny?

Mianem bakteriomoczu znamiennego określamy stan, w któ-
rym liczba żywych bakterii (CFU) jednego szczepu w 1 milili-
trze moczu będzie wskazywać na zakażenie układu moczowe-
go. Wartość graniczna będzie różna w zależności od postaci 
ZUM:

• ≥ 103 CFU/ml - w przypadku kobiet z objawami zapa-
lenia pęcherza moczowego (w próbce moczu pocho-
dzącej ze środkowego strumienia),

• ≥ 104 CFU/ml - u kobiet z objawami ostrego odmied-
niczkowego zapalenia nerek (w próbce moczu po-
chodzącej ze środkowego strumienia),

• ≥ 105 CFU/ml – w sytuacji występowania powikłane-
go ZUM (w próbce moczu pochodzącej ze środko-
wego strumienia),

• ≥ 102 CFU/ml – w próbce moczu uzyskanej na skutek 
jednorazowego wprowadzenia cewnika do pęcherza 
moczowego,

• każda ilość CFU – w próbce moczu pozyskanej po-
przez nadłonowe nakłucie pęcherza moczowego [1].

Rozpoznanie infekcji układu moc-
zowego

Rozpoznanie zakażenia układu moczowego ustala się w opar-
ciu o występowanie objawów klinicznych oraz uzyskane wy-
niki przeprowadzonych badań pomocniczych. Niepowikła-
ne zapalenie pęcherza moczowego u kobiet diagnozuje się 
w oparciu o objawy kliniczne, natomiast w przypadku powi-
kłanego ZUM należy wykonać badanie moczu [10]. Do badań 
pomocniczych możemy zaklasyfikować badanie ogólne mo-
czu, posiew moczu, badania krwi (OB - odczyn Biernackiego, 
białko CRP – białko C-reaktywne, leukocytoza), posiew krwi 
oraz badania obrazowe, które wykonywane są w zależno-
ści od rodzaju występującego zakażenia układu moczowego 
u pacjenta [1].

Leczenie ZUM preparatami na 
receptę

Schemat leczenia ZUM preparatami Rx obejmuje substan-
cje mające na celu eliminację drobnoustrojów chorobotwór-
czych, wśród których kluczową rolę odgrywa trimetoprim, 
połączenie sulfametoksazolu z trimetoprimem, nitrofuranto-
ina, cefaleksyna oraz fosfomycyna [5]. Pomimo, że leczenie 
z wykorzystaniem wymienionych substancji leczniczych ce-
chuje się wysoką skutecznością, to mogą wystąpić działania 
niepożądane takie jak nadkażenia grzybicze objawiające się 
pleśniawkami w jamie ustnej bądź zmianami grzybiczymi po-
chwy [11].

Co warto wiedzieć o furazydynie?

Furazydyna jest pochodną nitrofuranu występującą zarów-
no w preparatach dostępnych na receptę, jak i bez recepty. 
Wskazaniem do stosowania preparatów zawierających furazy-
dynę jest leczenie niepowikłanych zakażeń dolnych dróg mo-
czowych, w tym nawracających zakażeń układu moczowego 
u kobiet, które zostały wywołane przez E. coli. W przypadku 
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osób dorosłych zaleca się, aby pierwszego dnia przyjąć 400 mg 
w ciągu 24 godzin, w 4 dawkach podzielonych, a w kolejnych 
odpowiednio 300 mg, w 3 dawkach podzielonych. Zazwyczaj 
leczenie trwa 7 do 10 dni. W razie konieczności leczenie moż-
na powtórzyć po 10 – 15 dniach. W przypadku nawracającego 
zakażenia układu moczowego u kobiet zaleca się stosowanie 
dawki 100 mg na noc przez okres 6-12 miesięcy. Lek należy 
przyjmować podczas posiłku i pamiętać, aby wypić dużą ilość 
płynu. Warto przypomnieć, że wśród przeciwwskazań do sto-
sowania furazydyny jest ciężka niewydolność nerek (bezmocz, 
skąpomocz) [12].

Preparaty OTC w terapii zakażeń 
układu moczowego

Wśród preparatów dostępnych bez recepty i często poleca-
nych przez farmaceutów pacjentom skarżącym się na proble-
my z ZUM są produkty zawierające w swoim składzie żura-
winę. Surowiec ten zawiera m.in. kwasy organiczne (w tym 
salicylan), fruktozę, witaminę C, flawonoidy, antocyjany oraz 
epikatechinę. Jednym z kluczowych etapów rozwijającej się 
infekcji jest przyczepianie się bakterii do błony śluzowej ko-
mórek dróg moczowych. Przypuszcza się, że spożywanie soku 
z żurawiny ułatwia wydalanie moczu, dzięki przeciwdziałaniu 
kolonizacji bakterii w przewodzie moczowym. Fruktoza wyka-
zuje się hamującym wpływem na przyczepność E. coli typu 1, 
natomiast wyizolowany ekstrakt z proantycyjanidyn utrudnia 
przyczepność uropatogennych E. coli typu P. Na podstawie 
przeprowadzonych badań można wnioskować, że sok z owo-
ców żurawiny może ograniczyć adherencję bakterii do komó-
rek nabłonka [11].

Czy probiotyki mogą pomóc  
w przypadku zakażenia dróg 
moczowych? 

Uważa się, że przyjmowanie probiotyków, czyli preparatów 
zawierających w swoim składzie żywe mikroorganizmy, może 
przynosić pacjentowi korzyści zdrowotne, z uwagi na fakt, iż 
flora bakteryjna u ludzi stanowi istotny mechanizm obron-
ny w przypadku ryzyka wystąpienia infekcji [13]. Mecha-
nizm działania probiotyków może wynikać m.in. z możliwości 
adhezji na powierzchni nabłonka dróg moczowych, utrzymy-
wania pH na odpowiednim poziomie, czy też udziału w pro-
dukcji substancji o charakterze przeciwdrobnoustrojowym 
(kwasy organiczne, bakteriocyny, nadtlenek wodoru) [8]. Jed-
nakże przegląd literatury nie daje jednoznacznej odpowiedzi 
w sprawie skuteczności probiotyków w zapobieganiu nawra-
cających zakażeń układu moczowego [14]. 
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treatment options. Nature reviews microbiology, 13(5), 269-284. 5. Czajkowski, K., Broś-Ko-
nopielko, M., & Teliga-Czajkowska, J. (2021). Urinary tract infection in women. Menopause 
Review/Przegląd Menopauzalny, 20(1), 40-47. 6. Alsulami, S. A., Alqarni, A. M., Felemban, 
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Z koleżeńską wizytą  

po  zawodową inspirac ję…  

Na praktykach studenckich w Serbi i

Już  od  ki lku miesięcy  spotykamy s ię  z  naszymi  rodakami  pracu-

jącymi  w zagranicznych,  ogólnodostępnych aptekach.  Mamy na-

dzie ję ,  że  rozmowy te  staną s ię  inspiracją  w dążeniu  do  polepsze -

nia  funkcjonowania  aptekarstwa w Polsce.  Taki  ce l  mają  również 

zagraniczne  praktyki  odbywane przez  cz łonków Polskiego  Towa-

rzystwa Studentów Farmacj i .  W ramach Student  Exchange  Pro-

gramme (SEP)  studenci  mogą zdobywać doświadczenie  i  poszerzać 

wiedzę  o   funkcjonowaniu aptek  i  pracy  na uczelniach farmaceu-

tycznych w  innych krajach.
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Joanna Bilek: Zanim przedstawią nam Panie jak wyglądają 
serbskie apteki i praca w nich, proszę opowiedzieć – skąd 
możliwość odbycia takiej zagranicznej praktyki?

Karolina Opoka: Od pierwszego roku studiów należę do Pol-
skiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Dzięki temu jestem 
jednocześnie członkiem EPSA (European Pharmaceutical Stu-
dent’s Assocation) oraz IPSF (International Pharmaceutical 
Students Federation). 

IPSF przeprowadza inicjatywę SEP – Student Exchange Pro-
gramme, która daje możliwość odbycia praktyk niemal na 
całym świecie. Lokalne czy też krajowe organizacje muszą wy-
razić chęć dołączenia do EPSA lub IPSF i przykładowo Włochy 
nie należą do tych stowarzyszeń.

Joanna Bilek: Czy już po pierwszym roku można starać się 
o takie praktyki?

Karolina Opoka: Udział w wymianie jest możliwy od ukończe-
nia 2 roku studiów. Zgłoszenia na SEP rozpoczynają się w oko-
licy listopada. Dostanie się do wymarzonego kraju zależy od 
ilości punktów, które zdobyło się w poprzednich latach m.in. 
za działalność w organizacjach studenckich, kołach nauko-
wych, liczy się też certyfikat językowy, średnia z egzaminów 
itp. W zależności od danego kraju są różne limity osób i sek-
tory (apteka ogólnodostępna, szpitalna, uniwersytet, firmy 
farmaceutyczne).

Joanna Bilek: Co było powodem decyzji, że wybrały Panie 
właśnie Serbię?

Karolina Opoka: Mogę powiedzieć, że był to przemyślany 
wybór. Chciałam odbyć praktyki w Europie, w sierpniu, w ap-
tece ogólnodostępnej. Po sprawdzeniu dostępności poszcze-
gólnych krajów, kryteria spełniały Słowenia, Serbia, Węgry, 
Czechy. Odwiedziłam wcześniej podane kraje, oprócz Serbii. 
Miałam trochę obaw, jednak po rozmowie ze znajomym, któ-
ry był parę lat wcześniej w tym kraju na wymianie i bardzo 
sobie chwalił spędzony tam czas, zdecydowałam się na Serbię.

Monika Witczak: U mnie to był akurat przypadek – zwolniło 
się tam miejsce, a mnie odpowiadał termin i rodzaj praktyk 
(w aptece ogólnodostępnej).

Joanna Bilek: I jak wyglądały praktyki? 

Karolina Opoka: Mój czas praktyk w aptece to dokładnie 9 
dni. Przeciętnie spędzałam tam 2-3 godziny. Apteka mieściła 
się na głównej ulicy Belgradu – Kneza Mihailova. Codziennie 
było dużo pacjentów, przez co myślę, że pracownicy nie mie-
li zbytnio czasu, żeby poświęcić go tylko dla mnie. Do moich 
obowiązków głównie należały monotonne prace, np. napeł-
nienie 50 butli roztworem alkoholu, wypisanie plakietek i ich 
naklejenie. Na szczęście w tym czasie udało mi się zrobić 6 
leków recepturowych m.in. maści na trądzik, dwa żele w tub-
kach, zawiesiny.

Dzisiaj o swoich doświadczeniach związanych z praktykami w aptekach ogólnodostępnych w Serbii opowiedzą nam Karolina 
Opoka oraz Monika Witczak.

Karolina Opoka studentka IV roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Lubli-
nie. Członkini PTSF oddział Lublin. W 2020/2021 wiceprzewodniczącą ds. PR, w roku 
2021/2022 koordynatorka ds. współpracy z zagranicą. W sierpniu tego roku odbywa-
ła praktyki w aptece ogólnodostępnej w Belgradzie. Prywatnie miłośniczka podróżo-
wania i poznawania różnorakich kultur. Wolny czas spędza na malowaniu i robótkach 
ręcznych.

Monika Witczak studentka V roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocła-
wiu. Członkini Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji we wrocławskim Oddzia-
le. Od 2019 do 2021 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej ds. PR, a w roku akademic-
kim 2021/2022 była przewodniczącą PTSF Oddział Wrocław. W lipcu 2021 odbywała 
praktykę w aptece ogólnodostępnej w Belgradzie. Czas wolny spędza angażując się 
w inicjatywy społeczne i uprawiając turystykę górską.
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Monika Witczak: Ja zajmowałam się głównie recepturą ap-
teczną – wykonywałam leki przepisywane przez lekarzy, jak 
i preparaty sprzedawane bez recepty. Tuż obok był instytut 
dermatologii i wenerologii, a także stomatologii – stamtąd 
tych recept było naprawdę sporo. 

Joanna Bilek: Czy pamiętają Panie jeszcze skład tych recep-
tur?

Karolina Opoka: Tak. W moim przypadku było ich niewiele. 
Robiłam żel z tretynoiną w makrogolu i z dodatkiem carbome-
ru, który pakowaliśmy do tubek. Robiłam tzw. „Bela Mikstura” 
w skład której wchodził: talk, tlenek, cynku, glicerol i woda 
destylowana. Wykonywałam także emulsję z metronidazolem 
1% i sulfametoksazol, krem z mocznikiem na suche ręce oraz 
zawiesinę na trądzik o składzie: talk, tlenek cynku, glicerol, 
kwas borowy, etanol, riwanol.

Monika Witczak: Niestety nie posiadam dokładnych przepi-
sów recepturowych, ani nie potrafię ich już odtworzyć. Tak 
jak wspomniałam – było ich naprawdę dużo. Wykonywałam 
różnego rodzaju maści – odżywczą z witaminami, nawilżającą, 

łagodzącą, zdarzyły się również globulki z różnymi antybioty-
kami, żele na afty. Raz wykonywałam lek, który bardzo mnie 
zaskoczył – był to lakier do paznokci. Do bezbarwnej bazy do-
dawaliśmy odpowiednie substancje przeciwbakteryjne i prze-
ciwgrzybicze – mieszaliśmy i wydawaliśmy pacjentowi. 

Joanna Bilek: Z Pań wypowiedzi można odnieść wrażenie, że 
lek recepturowy jest w Serbii bardzo popularny. Jakie naj-
częściej leki się wykonuje?

Karolina Opoka: Lek recepturowy popularny jest tak samo jak 
w Polsce. Najczęściej wykonuje się proste leki, takie jak maści 
na zmiany skórne, emulsje np. z wodą różaną. 

Monika Witczak: Tak, leki recepturowe są bardzo popularne, 
najczęściej robiłam maści, ale dość często też krople, roztwo-
ry. Średnio przygotowywałam około 5 kg różnych maści, które 
robiło się na zapas i 10 leków na receptę dziennie.

Joanna Bilek: Czy na recepturze wykonywane były również 
leki, które wydawane są bez przepisu lekarza? A jeśli tak, to 
skąd pochodziły przepisy?

Monika Witczak: Tak, w mojej aptece były wykonywane takie 
leki. Robiono je na podstawie serbskiej farmakopei oraz in-
nych źródeł literaturowych. 

fot Monika Witczak

fot. Karolina Opoka
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Joanna Bilek: A jak wyglądają serbskie apteki? Czy są to pry-
watne apteki czy sieciowe? Jaki mają asortyment? Czy może 
zauważyły Panie coś nietypowego, czego w naszych apte-
kach się nie sprzedaje?

Karolina Opoka: Apteki w moim odczuciu w ogóle nie różnią 
się od tych w Polsce. Obecne są apteki sieciowe i także pry-
watne. Asortyment w mojej aptece był wręcz ogromny. Pro-
duktów nietypowych dla aptek nie zauważyłam. 

Monika Witczak: Serbskie apteki wyglądają podobnie do 
polskich, są dość dobrze wyposażone, w szufladach widać 
opakowania znane również z Polski, tak samo sprawa się ma 
ze sprzętem medycznym. Największa różnica między polską, 
a serbską apteką to ilość receptury, którą się wykonuje, a tak-
że to, że w Serbii można kupić bez recepty preparaty wykony-
wane przez farmaceutów. Np. maść odżywczą z witaminami 
czy wodę różaną, które miałam okazję przygotowywać.

Joanna Bilek: To bardzo ciekawe, u nas to kategoria tzw. 
leków aptecznych, które nadal można wykonywać – nieste-
ty nikt lub prawie nikt z tej możliwości nie korzysta! A czy 
w serbskich aptekach funkcjonuje opieka farmaceutyczna?

Karolina Opoka: Opieka farmaceutyczna nie funkcjonuje na 
pewno na takim poziomie, jak na zachodzie, bardziej podob-
nie jak u nas, jeszcze te 2 lata temu. U nas opieka farmaceu-
tyczna raczkuje, u nich jeszcze w ogóle nie istnieje. Ale apte-
karze oczywiście doradzają i pomagają pacjentowi w różnych 
problemach, informują o stosowanym leku, interakcjach itp.

Monika Witczak: Zwykle sprawa wygląda tak jak w Polsce, 
czyli wydawanie leku i podstawowe informacje na jego temat. 
Zdarzają się jednak farmaceuci, którzy z wielką pasją przepro-
wadzają wywiad farmaceutyczny i doradzają od serca – tak 
jak opiekunka moich praktyk, która miała grono stałych pa-
cjentów.

Joanna Bilek: A jak wygląda serbska recepta? Czy jest elek-
troniczna? Czy aptekarze serbscy mają możliwość wystawia-
nia recept dla pacjentów, dla siebie czy rodziny? 

Karolina Opoka: Wygląd recepty serbskiej nie różni się zbyt-
nio od naszej. Recepty elektroniczne są u nich obecne i bar-
dzo często stosowane. W Serbii farmaceuci nie mogą wysta-
wiać recepty dla siebie ani rodziny.

fot. Karolina Opoka

fot. Karolina Opoka
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Joanna Bilek: Czy w Serbii są leki roślinne i czy są popularne? 
Czy suplementy diety są równie powszechne jak u nas i czy 
są reklamowane?

Karolina Opoka: Tak, obecne są leki roślinne. Widziałam dużo 
mieszanek ziół do zaparzenia, jednak 90% asortymentu ap-
teki stanowiły leki syntetyczne. Spotkałam się może z jedną 
reklamą suplementów diety, nie są tak nagminne spotykane 
jak u nas.

Monika Witczak: Suplementów jest sporo, ale mniej niż 
w Polsce, leki roślinne są średnio popularne.

Joanna Bilek: Co najbardziej zaskoczyło Panią w serbskich 
aptekach?

Monika Witczak: Ilość receptury, którą się wykonuje i jej róż-
norodność.

Joanna Bilek: I zapewne znacznie większa jest ilość i różno-
rodność surowców dostępnych na recepturze, prawda?

Monika Witczak: Tak, w recepturze jest znacznie więcej su-
rowców, m.in podofilina, co mnie zaskoczyło, bo nie widzia-
łam jej w żadnej polskiej aptece, czy na uczelni na zajęciach. 
Jest również dostępny szeroki wachlarz antybiotyków w re-
cepturze. 

Joanna Bilek: A ciekawa jestem czy poza aptekami można 
kupić niektóre leki (np. ibuprofen, paracetamol itp.) na sta-
cjach benzynowych czy w sklepach spożywczych?

Karolina Opoka: Poza aptekami nie można nigdzie indziej ku-
pić leków.

Joanna Bilek: Czy farmaceuta-aptekarz w Serbii to poważany 
zawód? Czy jest dobrze wynagradzany?

Karolina Opoka: W społeczeństwie funkcjonuje szerokie 
spektrum informacji, dotyczące farmaceutów-aptekarzy. Od 
podziwu po podobne stwierdzenia, co w Polsce, że aptekarz 
jest tylko sprzedawcą leków. Wiele studentów farmacji mówi, 
że ten zawód jest niedoceniany. Niestety na początku pande-
mii COVID-19 prezydent Serbii podczas przemówienia nazwał 
aptekarzy – „sellers in the pharmacy”. Farmaceuci poczuli się 
bardzo dotknięci tym określeniem, co było komentowane 
w mediach. Wynagrodzenie w aptece ogólnodostępnej jest 
trochę powyżej przeciętnych zarobków. Zarobki w badaniach 
klinicznych są bardzo dobre. Jak to mówi moja znajoma, każda 
profesja narzeka na za małe zarobki. 

Monika Witkowska: Z moich rozmów z Serbami wynikało, że 
sprawa ma się podobnie jak w Polsce, może nieco lepiej.

Joanna Bilek: A jacy są Serbowie w pracy i w prywatnych 
kontaktach?

Karolina Opoka: Serbowie są przekochanymi ludźmi. Zyska-
łam tam przyszywaną rodzinę. Mieszkałam w prywatnym 
domu. Moja „hostka” opiekowała się mną niczym mama. Jej 
rodzice także polubili mnie i dobrze się nam rozmawiało. Ko-
ordynatorzy główni odpowiedzialni za SEP byli zorganizowani, 
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informowali nas o wszystkim na czas, nie byliśmy pozostawie-
ni sami sobie, czuliśmy się zaopiekowani. Udział w wymianie 
brali także inni studenci, którzy po prostu chcieli poznać oso-
by z innych krajów. Angielski był u nich na wysokim poziomie. 
Polacy, którzy byli w poprzednich latach w Serbii, także wypo-
wiadali się o Serbach w samych superlatywach.

Monika Witkowska: Serbowie są bardzo przyjaźni, wspo-
minam z tęsknotą mój zespół z apteki. Otoczyli mnie opie-
ką i pokazali wszystko w aptece, a opiekunka moich praktyk 
szczegółowo tłumaczyła mi różnice molekularne w podłożach 
maściowych – to był jej konik. Dbała o to, żebym nauczyła się 
jak najwięcej i dzieliła się ze mną swoim doświadczeniem.

Joanna Bilek: Ciekawe czy studia farmaceutyczne wyglądają 
tak samo jak u nas?

Karolina Opoka: Otóż nie do końca. Dowiedziałam się, że na 
pierwszym roku wszyscy chodzą na te same zajęcia. Po pierw-
szym roku do wyboru są dwie ścieżki: biochemia medyczna 
i farmacja. Na drugim roku mają część wspólnych zajęć, a od 
trzeciego roku całkiem oddzielne zajęcia i zaczynają się przed-

mioty przygotowujące do zawodu. Już na pierwszym roku 
wszyscy mają krótkie praktyki. Studenci farmacji praktyki za-
wodowe odbywają dopiero po piątym roku studiów.

Joanna Bilek: Może jeszcze inne ciekawe informacje nasu-
wają się Paniom w związku ze studiami?

Karolina Opoka: Z takich obyczajowo-kulturowych zwyczajów 
wydaje mi się, że to co odróżnia serbskich studentów farmacji 
od polskich to ubiór. W Serbii na zajęcia należy przyjść w za-
dbanym stroju, niemal tak jak na egzamin. Niedopuszczalne 
jest chodzenie w krótkich spódnicach czy szortach. Tłumaczą 
to po prostu szacunkiem dla wykładowców i miejsca w któ-
rym przebywają.

Joanna Bilek: Kończąc już zapytam, jakie mają Panie plany 
na przyszłość jeśli chodzi o pracę? Gdzie chciałyby Panie pra-
cować, czy w aptekach czy w innym miejscu? W Polsce czy 
zagranicą?

Karolina Opoka: Wiem, że życie bywa przewrotne i nie wiem 
jaka przyszłość mnie czeka, jednak na ten moment mogę po-

wiedzieć, że chcę zostać w Pol-
sce, najbliżej Lublina. Jeżeli cho-
dzi o miejsce pracy, to marzy mi 
się praca poza apteką.

Monika Witczak: Ciężko przewi-
dzieć, co przyszłość przyniesie. 
Na ten moment kieruję swoją 
drogę zawodową w kierunku pra-
cy w Polsce, w obszarze badań 
klinicznych. 

Bardzo dziękujemy Paniom: Ka-
rolinie i Monice, że podzieliły się 
z nami swoimi doświadczenia-
mi zdobytymi podczas praktyk 
w serbskich aptekach. Życzymy 
owocnego czasu studiów oraz 
spełnienia w życiu zawodowym 
i prywatnym! 

fot Monika Witczak
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PANORAMA SAMORZĄDU

Naczelna Izba Aptekarska 

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej  
Elżbieta PiotrowskaRutkowska wśród 50. 
najbardziej wpływowych Kobiet Rynku 
Zdrowia 2023

Nagrody „Kobieta Rynku Zdrowia” rozdane. Podczas uroczy-
stej gali VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wyróżniono li-
derki, których praca w najbardziej znaczący sposób przyczy-
niła się do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia w Pol-
sce i wpłynęła na rozwój medycyny. 8. miejsce zajęła prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Prezes NRA, odbierając nagrodę, podkreślała, że farmacja jest 
kobietą: „Jestem bardzo mile zaskoczona tym wyróżnieniem 
i tym, że jestem w gronie kobiet, które kreują i tworzą klimat 
polskiego rynku ochrony zdrowia. Farmacja jest kobietą! 82% 
farmaceutów to kobiety i ta nagroda jest dowodem uznania 
dla naszego zawodu, zawodu farmaceuty. Mam nadzieję, że 
moja praca wpłynęła w ten sposób na postrzeganie zawodu 
farmaceuty, że jest to zawód niezbędny w polskim systemie 
ochrony zdrowia i mam nadzieję, że będzie dalej ewoluował 
i będzie wykorzystywany w odpowiedni sposób tak, żeby roz-
prężyć, żeby wesprzeć polski system ochrony zdrowia”.

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych to kilkadziesiąt sesji, wy-
kładów, prezentacji i wywiadów. To także forum interdyscy-
plinarnej dyskusji dotyczącej najważniejszych zagadnień dla 
systemu opieki zdrowotnej. A także poruszania tak ważnych 
tematów jak m.in. e-zdrowie, polityka lekowa czy rola farma-
ceuty przyszłości. Wszystko po to, by polska ochrona zdrowia 
sprostała wyzwaniom XXI wieku.

Staże dla farmaceutów w Hiszpanii. Rekru-
tacja zakończona!

Zakończyła się rekrutacja do 6. edycji Międzynarodowego 
Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów or-
ganizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpra-
cy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. W tym roku 
o możliwość udziału w specjalistycznym, miesięcznym szkole-
niach w hiszpańskich szpitalach, ubiegała się rekordowa licz-
ba farmaceutów szpitalnych i klinicznych, którzy w przesła-
nych aplikacjach, podkreślali prestiżowość i wysokie walory
edukacyjne projektu. (...) W tym roku na staże do Szpitala Uni-
wersyteckiego w Elche oraz do Szpitala Uniwersyteckiego Son
Espases na Majorce, w kwietniu i w maju, wyjedzie 4 farma-
ceutów: Zofia Zarzycka, Katarzyna Molęda-Krawiec, Sebastian
Sobski i Natalia Jagodzińska.

Okręgowe Izby Aptekarskie

Białostocka OIA zaprasza do obejrzenia nowego filmu przy-
gotowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku za-
tytułowanego “Tabletka tabletce nierówna, czyli o nowocze-
snych postaciach leku” - “Every tablet is diferrent”. Jest to ma-
teriał przygotowany w ramach cyklu filmów edukacyjnych. 
W nagraniu występują eksperci Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku: prof. dr hab. Katarzyna Winnicka, dr Anna Cza-
jkowska-Kośnik, dr Marta Szekalska, dr Katarzyna Sosnowska, 
mgr Joanna Potaś, mgr Katarzyna Kruk. Film można obejrzeć 
na kanale YouTube @UniwersytetMedyczny.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 8  ( 1 7 6 e) pa n o r a m a  s a m o r z Ą d u
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OIA w Częstochowie informuje o przeprowadzeniu Okręgo- 
wego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Częstochowskiej 
OIA. Jak czytamy we wpisie: organy Izby - Rada, Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Rewizyjna i Sąd 
Aptekarski przedstawili sprawozdania z działalności w roku 
2022. Ponadto Skarbnik OIA zreferował wykonanie budżetu 
w roku 2022, przedstawił preliminarz na rok bieżący oraz 
bilans finansowy Izby. Uczestnicy zjazdu udzielili Okręgowej 
Radzie Aptekarskiej absolutorium. Dodatkowo w czasie 
zjazdu wybrano członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego. 
W składzie sędziowskim pojawił się vacat, z powodu odejścia 
z izby mgr farm. Anny Ploski-Pradela, którą zastąpi mgr farm. 
Agata Musiałek.

DIA opublikowała komunikat - sygnowany przez mgr 
farm. Marcina Repelewicza - Prezesa Okręgowej Rady 
Aptekarskiej DIA we Wrocławiu oraz r. pr. Piotra Sędłaka 
- prawnika DIA we Wrocławiu - w sprawie wydania przez 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji 
o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesie- 
niu zezwolenia na prowadzenie apteki. Jak możemy w nim 
przeczytać, już w listopadzie 2022 r. dolnośląska izba 
informowała, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął 
na jej wniosek postępowanie w przedmiocie stwierdzenia 
nieważności decyzji o przeniesieniu zezwolenia na 
prowadzenie apteki położonej w Głogowie. Zaznaczono 
jednocześnie, że źródła tej sprawy sięgają kwietnia 2019 r., 
czyli okresu poprzedniej kadencji DIA, a izba nie brała       
w tamtym postępowaniu udziału w charakterze 
uczestnika: “Wówczas wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
wydał decyzję o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie 
apteki na rzecz spółki, która należała do ogólnopolskiej sieci 
aptecznej”.  Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu 
realizuje uchwałę z lutego 2020 r., w której określono zasady 

i kierunki polityki Izby w obszarze niezgodnego z prawem 
przejmowania aptek. Na jej podstawie została podjęta 
decyzja o ponownym zajęciu się sprawą: “Osią zarzutów, 
jakie Izba skierowała przeciwko ww. decyzji, było 
przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki na rzecz 
spółki, pomimo tego, że funkcjonowała ona w grupie 
kapitałowej (jako element zagranicznej sieci aptecznej), która 
prowadzi na terenie kraju więcej, niż 4 apteki. Oznacza to, 
że zezwolenie przeniesiono pomimo wyraźnego zakazu 
ustawowego”. Pomimo przedstawionej argumentacji GIF 
decyzją ze stycznia 2023 r. odmówił stwierdzenia nieważności 
decyzji z kwietnia 2019 r., na mocy której przeniesiono 
zezwolenie na prowadzenie ww. apteki. Ponieważ 
dolnośląska izba nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem na 
początku marca br. skierowała skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie na wyżej wymienione 
rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 
Należy spodziewać się dalszych komunikatów dotyczących 
losów tej sprawy.

Ukazało się nowe wydanie Przeglądu Farmaceutycznego - 
jest to już 269 numer Biuletynu Informacyjnego Gdańskiej 
Izby Aptekarskiej. W numerze między innymi odpowiedź na 
pytanie “Czy można skrócić okres szkoleniowy?”. Jak czytamy 
w wyjaśnieniu - nie jest to możliwe. Obecnie obowiązujące 
przepisy nie dają podstaw, aby okres szkoleniowy przedłużać 
czy też skracać. Należy jednak zauważyć, że przed wejściem 
w życie ustawy o zawodzie farmaceuty okres ten mógł być 
wydłużony przez okręgową radę aptekarską na 
uzasadniony wniosek farmaceuty na podstawie zapisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. 
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych 
w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Jak 
wyjaśnia gdańska izba: „To rozporządzenie zostało uchylone 
przez ustawę o zawodzie farmaceuty, przy czym w art. 90 tej 
ustawy wskazano, że farmaceuci, którzy przed dniem wejś-
cia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli realizację 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo 
w ciągłym szkoleniu, o którym mowa w art. 107zf ustawy 
zmienianej w art. 83, kontynuują je na podstawie 
dotychczasowych przepisów. Zatem możliwość przedłuże- 
nia istnieje tylko i wyłącznie względem okresów rozlicze- 
niowych wszczętych na poprzednich zasadach”.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 8  ( 1 7 6 e)pa n o r a m a  s a m o r z Ą d u
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ŚIA zaprasza na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który 
rusza już w kwietniu. Potrwa on 66 godzin, w tym 25 godzin 
to zajęcia teoretyczne, a 41 godzin - praktyczne. Będzie on re-
alizowany w Zawierciu, a szczegóły otrzymają osoby zapisane. 
Wiadomo już jednak, że „celem kursu jest przygotowanie do 
udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne-
go, kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do 
czasu przekazania ich personelowi zawodowych służb ratow-
niczych. Kurs kończy się egzaminem państwowym, po zdaniu 
którego, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kur-
su oraz uprawnienia ratownika”.

Przypominamy, że kielecka izba prowadzi dział “Odpowiedzi 
na pytania”. Przykładowe wątpliwości, jakie rozwiewane 
są w tej sekcji to m.in.: czy faktycznie apteka nie ma już 
obowiązku wykonania leku recepturowego w ciągu 48 
godzin od przyjęcia, dotyczące prawidłowości dawkowania 
na recepcie czy wyceny leku recepturowego.

Ze strony lubelskiej izby dowiemy się o zmianie kategorii 
dostępności dla leku Medtax (chlorowodorek lewocetyry-
zyny) w dawce 5 mg z leku wydawanego na receptę na 
produkt  o kategorii OTC.

Łódzka izba zaprasza do udziału w I Forum Farmacji Aptec-
znej, tytuł wydarzenia, które odbędzie się w dniach 14-15 
kwietnia w Łodzi to “Farmaceuta w opiece koordynowanej”. 
Organizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne, a jego program obejmuje następujące zagadnie-
nia: prawno-etyczne dylematy farmaceuty, receptura aptec-
zna - wybrane zagadnienia, marihuana medyczna w aptece 
oraz wyroby medyczne - aktualne zagadnienia. Przewidziana 
jest także dodatkowa sesja online, po zaliczeniu której moż-
na uzyskać 10 punktów twardych.

OIA w Łodzi informuje także, iż 13 marca 2023 roku Marek Za-
lega został powołany przez Wojewodę Łódzkiego, Tobiasza Bo-
cheńskiego na stanowisko Łódzkiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego. W komunikacie czytamy, że “Marek 
Zalega ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży 
farmaceutycznej. Od 2022 roku pracował w Głównym Inspek-
toracie Farmaceutycznym, a do jego głównych zadań należały 
inspekcje hurtowni farmaceutycznych”.

Izba krakowska opublikowała odpowiedzi na pytania zada- 
ne podczas szkolenia „Weryfikacja autentyczności produ- 
któw leczniczych z wykorzystaniem systemów KAMSOFT”, 
które można odnaleźć w zakładce “Często zadawane 
pytania” na stronie izby.

W rubryce “W wolnym czasie...” można natomiast znaleźć za-
proszenie na spotkanie z Anną Gaudnik, które odbędzie się 20 
kwietnia 2023 roku w Krakowie. Spotkanie z autorką będzie 
odbywać się pod tytułem “Namaluj zachwyt słowem”. 

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 8  ( 1 7 6 e) pa n o r a m a  s a m o r z Ą d u
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OIA w Warszawie zaprasza na spotkanie w formule “live” 
poświęcone farmacji klinicznej. Na wydarzenie nie trzeba 
się rejestrować - wystarczy pojawić się 28 marca 2023 roku 
o godzinie 20:00 na fanpage’u Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Warszawie na platformie Facebook. Organizatorzy zachę-
cają do licznego udziału: “Nie przegapcie okazji, aby poznać
świat farmacji klinicznej i porozmawiać z doświadczonymi ek-
spertkami!”.

Szczecińska izba wznawia wydawanie Biuletynu 
Informacyjnego. Na stronie dostępny jest już numer 1 (109) 
styczeń-marzec 2023. W nim szereg doniesień samorzą- 
dowych, ale również felietonów i artykułów popularno-
naukowych, w  tym na temat odpowiedzialności zawodo- 
wej farmaceutów, fitoterapii czy recepturowych leków 
ocznych wykonywanych z leków gotowych.

Olsztyńska izba organizuje w dniach 24-27.08.2023 r. 
kolejne, XII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. 
Regaty odbędą się w Imionku koło Pisza w Ośrodku 
Żeglarskim Wrota Mazur, nad jeziorem Roś, a gospodarzem 
regat będzie firma Everest 6 Sp. z o.o. Miasteczko Żeglarskie 
Wrota Mazur. Pasjonaci regat powinni uważnie śledzić 
stronę izby, ponieważ niebawem mogą pojawić się bardziej 
szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia.

Izba zaplanowała także ciekawą aktywność dla seniorów far-
macji - cykliczne spotkania w siedzibie Izby dla osób, które 
chciałyby się spotkać i miło spędzić czas. Pierwsze takie spot-
kanie zaplanowano w dniu 21 marca 2023 roku we wtorek: 
“Ta data, to pierwszy dzień wiosny, więc z nadzieją na 
słońce, zieleń i pierwsze kwiaty zapraszamy wszystkich 
chętnych do naszej Izby na ulicę Partyzantów 79/9, I piętro”.

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska we współpracy z Po-
morsko-Kujawską Okręgową Izbą Aptekarską, Polskim 
Stowarzyszeniem Farmaceutów Onkologicznych oraz Woje-
wódzkimi Konsultantami ds. Farmacji Szpitalnej zapraszają 
na VI Pomorskie Warsztaty Farmacji Szpitalnej, które odbędą 
się w dniach 16-18 czerwca 2023 roku w hotelu VENUS przy 
ul. Herbacianej 7 w Czapielsku.

Jak czytamy w zapowiedzi, podczas warsztatów będzie możli-
wość zapoznania się z farmaceutyczną stroną stosowania te-
rapii CAR-T, prawidłową terapią zakażeń w szpitalu, a także 
zagadnieniami z dziedziny pediatrii. Przewidziany jest także 
interaktywny panel warsztatowy, który poprowadzą Konsul- 
tanci ds. Farmacji Szpitalnej. 

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



TEST WIEDZY

0 2
W terapii depresji poporodowej Polskie Towa-
rzystwo Psychiatryczne zaleca stosowanie leku:

A. moklobemid
B. sertralina
C. trazodon
D wenlafaksyna

0 6
Farmakoterapia pierwszego epizodu depresji 
powinna trwać nie krócej niż: 

A. 3 miesiące
B. 6 miesięcy
C. 12 miesięcy
D. 18 miesięcy

0 1
Do inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny 
i noradrenaliny (SNRI) należy:

A. fluoksetyna
B. paroksetyna
C. duloksetyna
D. fluwoksamina

0 3
Według rekomendacji EMA czosnek (Allium 
sativum bulbus) we wskazaniu „łagodzenie ob-
jawów przeziębienia” można stosować u pacjen-
tów powyżej:

A. 3 roku życia
B. 6 roku życia
C. 12 roku życia
D. 16 roku życia

0 4
Bakteriomocz bezobjawowy diagnozuje się, gdy 
poziom bakterii w moczu jest równy lub wyższy 
niż:

A. 102 CFU/ml
B. 103 CFU/ml
C. 104 CFU/ml
D. 105 CFU/ml

0 5
Najczęstszą przyczyną występowania zakażeń 
układu moczowego jest bakteria:

A. Escherichia coli
B. Klebsiella pneumoniae
C. Enterococcus faecalis
D. Staphylococcus saprophyticus

0 7
Według Monografia EMA do substancji roślin-
nej o wskazaniu do „leczenia objawowego 
przeziębienia” należy:

A. kwiat wiązówki
B. kwiat rumianku
C. korzeń pelargonii
D. kwiat lipy

0 8
Jednym z potencjalnych objawów występujących 
w zakażeniu pęcherza moczowego jest nokturia, 
która oznacza:

A. parcie na mocz
B. częste oddawanie moczu w nocy
C. bolesne oddawanie moczu
D. krwiomocz

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



EKSPERCI
SZKOLENIA
PODCASTY
WIDEO

WYWIADY

www.aptekarzpolski.pl



PISMO NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ

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