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Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla osób 
uprawnionych do wystawiania recept oraz osób 
prowadzących obrót produktami leczniczymi 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne 
z dnia 6 września 2001 r. z późniejszymi zmianami.
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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Komunikat URPL dla 
farmaceutów – Metamizol: 
ryzyko polekowego 
uszkodzenia wątroby
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm

Zaobserwowano przypadki polekowego uszkodzenia wątroby 
po zastosowaniu metamizolu. URPL publikuje ważny komunikat 
dla pracowników sektora ochrony zdrowia.

URPL  wydał komunikat dla fachowych pracowników ochrony 
zdrowia w sprawie ryzyka polekowego uszkodzenia wątroby po 
zastosowaniu metamizolu (Pyralgin, Pyralgina, Gardan, Vemonis 
Femi, MaxAlgina, Metamizole Kabi, Metamizole Kalceks, Metami-
zol-SF, Scopolan Compositum, Spasmalgon, Re-algin, Xalgin).[1]

Określono, że uszkodzenia wątroby występują po zastosowaniu 
metamizolu bardzo rzadko, jednak dokładne podanie częstości 
występowania nie jest możliwe. 

Farmaceuta powinien poinformować pacjentów o:

 — wczesnych objawach, wskazujących na polekowe 
uszkodzenie wątroby, 

 — konieczności zaprzestania przyjmowania metamizolu, 
jeśli takie objawy wystąpią oraz zgłoszenia się do lekarza 
i monitorowania czynności wątroby, 

 — zrezygnowania z przyjmowania metamizolu, jeśli 
w przeszłości występowały objawy uszkodzenia wątroby 
podczas leczenia metamizolem, a inna przyczyna nie została 
stwierdzona. 

Przypomnijmy, że metamizol jest lekiem o silnym działaniu prze-
ciwbólowym i przeciwgorączkowym, oraz słabym działaniu prze-
ciwzapalnym. Wskazany jest do stosowania w przypadku wystą-
pienia bólu lub gorączki. 

Objawy związane z uszkodzeniem wątroby obserwowano 
w okresie od kilku dni do nawet kilku miesięcy po zastosowaniu 
metamizolu. Mechanizm nie jest do końca poznany, ale sugeruje 
się mechanizm immuno-alergiczny. Objawy obejmują podwyż-
szenie enzymów wątrobowych z żółtaczką lub bez. Dodatkowo 
mogą się pojawić też objawy autoimmunologicznego zapalenia 
wątroby oraz reakcje nadwrażliwości na lek: 

 — wysypka skórna, 

 — zaburzenia składu i/lub obrazu krwi, 

 — gorączka, 

 — eozynofilia.

Polekowe uszkodzenie wątroby może doprowadzić do  ostrej 
niewydolności wątroby, wymagającej przeszczepu.

Jako farmaceuta, powinieneś  zgłosić  wszelkie podejrzewa-
ne  działania niepożądane. Możesz to zrobić za pośrednic-

twem Systemu Monitorowania Zagrożeń bądź bezpośrednio do 
podmiotu odpowiedzialnego.[2][3] 
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Narodowy Program Szczepień 
przeciw COVID-19 – co zakłada 
projekt?
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm

15 grudnia 2020 r., rząd przyjął Narodowy Program Szczepień 
przeciw COVID-19. Efektem długich konsultacji z ekspertami oraz 
społeczeństwem jest dokument, zbierający w całość najważniej-
sze kwestie dotyczące procedur związanych z organizacją maso-
wego szczepienia przeciw COVID-19.

Cały czas trwają zapisy do przystąpienia w Narodowym Progra-
mie Szczepień przeciw COVID-19 dla osób z etapu 0 i 1. Farma-
ceuci, jako pracownicy placówek medycznych, mogą zgłaszać 
chęć wzięcia udziału w programie w etapie 0. Dane osobowe 
chętnych z etapu 0 wraz z deklaracją zgody na przetwarza-
nie danych powinni złożyć kierownicy placówek medycznych 
do 28 grudnia 2020 r.

15 grudnia 2020 r., rząd, po długich konsultacjach z ekspertami, 
przyjął Narodowy Program Szczepień.

Na początku grudnia, każda osoba mogła wyrazić swoje uwagi 
bądź sugestie co do zmian w projekcie. Wpłynęło ponad 2,2 tys. 
takich zgłoszeń, dotyczących głównie bezpieczeństwa szcze-
pionki, prowadzenia rejestru osób zaszczepionych, funduszu 
odszkodowań, czy też zaangażowania jednostek samorządu 
terytorialnego. Prowadzono również konsultacje z ekspertami 
z samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych, 
organizacji pracodawców i pacjentów. 

Ostatecznie dokonano szeregu zmian, czego efektem końcowym 
jest Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 – doku-
ment zbierający wszystkie najważniejsze założenia projektu.[1]

Dokument przedstawia dziewięć rozdziałów, w których omówio-
no kolejno:

 — skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, 

 — proces zakupów i finansowania, 

 — dystrybucję i logistykę, 

 — zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień, 

 — kolejność szczepień, 
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 — komunikację i edukację publiczną, 

 — monitorowanie przebiegu programu, 

 — listę podmiotów zaangażowanych w program.

Jaki jest cel projektu? 
Celem projektu jest osiągnięcie takiego poziomu zaszczepienia 
społeczeństwa, aby umożliwić zapanowanie nad pandemią CO-
VID-19 do końca 2021 r., z równoczesnym zachowaniem wszel-
kich standardów bezpieczeństwa. 

Wdrożenie masowych szczepień ma się przyczynić do powrotu 
do normalności – pełnej funkcjonalności służby zdrowia, stabili-
zacji gospodarczej oraz powrotu do trybu stacjonarnego naucze-
nia młodszych uczniów oraz studentów uczelni wyższych. Pro-
gram będzie skuteczny, tylko jeśli w jego realizację zaangażuje 
się całe społeczeństwo. 

Głównym celem jest dostarczenie szczepionek, które będą rów-
nocześnie:

 — bezpieczne i skuteczne, 

 — zapewnione w odpowiedniej ilości oraz jak najkrótszym 
czasie, 

 — darmowe, 

 — dobrowolne dla wszystkich, 

 — łatwo dostępne.

Bezpieczeństwo i rejestracja szczepionek
Opracowywanie szczepionek przeciw COVID-19 przebiega zgod-
nie z  takimi samymi procedurami  potwierdzającymi jakość, 
skuteczność i bezpieczeństwo, jak w przypadku wszelkich innych 
produktów leczniczych. Skróceniu uległy tylko procedury reje-
stracji szczepionek. Nie ma znaczenia gdzie przebiegają badania 
kliniczne – aby uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, muszą być w zgodzie 
z Dobrą Praktyką Kliniczną (GCP, ang. Good Clinical Practice) oraz 
Deklaracją Helsińską. 

Szczepionka wyprodukowana w laboratorium przechodzi do ba-
dań przedklinicznych – potwierdzających skuteczność oraz bez-
pieczeństwo, zarówno w warunkach  in vitro  (oddziaływanie na 
komórki), jak i in vivo (na modelach zwierzęcych). 

Kolejno, po wykazaniu bezpieczeństwa oraz potencjalnej sku-
teczności, rozpoczynają się badania kliniczne. Szczepionki zosta-
ją dopuszczone do obrotu po zakończeniu III fazy badań klinicz-
nych, tylko jeśli spełniają wszystkie wymagania dotyczące jakości, 
bezpieczeństwa oraz skuteczności określone w prawodawstwie 
farmaceutycznym. Przypomnijmy też, że  IV faza badań klinicz-
nych jest już fazą badań porejestracyjnych, czyli następuje po 
wypuszczeniu produktu leczniczego, którym w tym przypadku 
jest szczepionka, na rynek. 

Aby szczepionka mogła zostać wprowadzona na rynek, musi 
spełniać wszystkie wymogi określone w wytycznych Komisji Eu-
ropejskiej oraz Międzynarodowej Rady Harmonizacji Wymagań 
Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowa-
nych u Ludzi. 

Procedura wprowadzenia szczepionki została skrócona przez 
wdrożenie następujących czynności:

 — przegląd etapowy (ang. Rolling Review) – ma na celu 
przyspieszenie oceny szczepionki poprzez sukcesywne 
ocenianie dostępnych danych z trwających badań, 

 — przyspieszona ocena (ang. Accelerated assessment) – 
skrócenie, z 210 do mniej niż 150 dni, procesu oceny 
merytorycznej dokumentacji rejestracyjnej produktów, które 
mają duże znaczenie dla zdrowia społeczeństwa, 

 — warunkowe dopuszczenie do obrotu (ang. Conditional 
marketing authorisation) – nadawane, gdy korzyść dla 
zdrowia publicznego przewyższa ryzyko wynikające 
z potrzeby uzyskania dalszych danych.

Ile dawek szczepionek zamówiono?
Polska, jako państwo członkowskie UE, zawarła porozumienie 
o wczesnym zakupie szczepionek przeciw COVID-19. Komisja 
Europejska podpisała 6 tzw. umów zakupu z wyprzedzeniem. 
Polska zdecydowała się przystąpić do 5 z nich, z następującymi 
producentami:

 — Janssen Pharmaceutica NV / Johnson&Johnson 
– 16,98 mln zakupionych dawek, 

 — Pfizer / BioNTech – 16,74 mln zakupionych dawek, 

 — Astra Zeneca – 16 mln zakupionych dawek,

 — Moderna – 6,69 mln zakupionych dawek, 

 — CureVac – 5,65 mln zakupionych dawek.

Łącznie zakupiono  62,06 mln  dawek szczepionki przeciw CO-
VID-19. Koszt zakupu, wynoszący ok. 2,4 mld zł, został sfinanso-
wany z budżetu państwa. 

W jaki sposób będą dostarczane szczepionki?
Aby zapewnić odpowiedni proces dystrybucji szczepionek, pod-
pisano umowy z szeregiem instytucji publicznych (Agencja Re-
zerw Materiałowych, Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna), 
prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa. Przygotowano plany lo-
gistyczne mające zapewnić ścisłą kontrolę nad przebiegiem dys-
trybucji, zgodnie z wymaganiami poszczególnych producentów. 

Szczepionki mRNA wymagają przechowywania w ultra niskich 
temperaturach  (-75°C) przy przechowywaniu  powyżej 5 dni. 
Magazyny będą zabezpieczone w systemy kontroli wymagań 
przechowywania. Punkty szczepień zostaną wyposażone w stan-
dardowe lodówki (2-8°C). Dostarczanie szczepionek z magazy-
nów centralnych do punktów szczepień będzie przebiegało par-
tiami, aby nie przechowywać szczepionek mRNA powyżej 5 dni. 

Punkty wykonujące szczepienia, dostaną dostęp do specjalnego 
systemu informatycznego, w którym pracownicy będą mogli mo-
nitorować zamówienia oraz stan realizacji dostaw. Dystrybucja 
ma być tak prowadzona, aby zapobiec ryzyku strat związanych 
z niewykorzystaniem szczepionek, a także, aby zapewnić wszyst-
kim pacjentom dostęp do  ponownej dawki  szczepienia  po 
upływie 3-4 tygodni. 

Cała dystrybucja będzie kontrolowana w taki sposób, aby zapo-
biec kradzieży bądź fałszerstwa szczepionek. Szczepienia odbędą 
się tylko w punktach szczepień – nie będzie możliwości otrzy-
mania szczepionki na rynku aptecznym.

Zalecenia medyczne
W Polsce prawdopodobnie będzie dostępna dwudawkowa 
szczepionka przeciw COVID-19. Konieczne będzie przyjęcie 
dwóch dawek, aby uzyskać odporność. Pełna ochrona następu-
je po 7 dniach od podania drugiej dawki. 
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Ozdrowieńcy także będą mogli się zaszczepić. Nie ma potrzeby 
wykonywania testu na przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 – obec-
ność przeciwciał nie jest przeciwwskazaniem do przyjęcia szcze-
pionki. 

Nie powinno się przyjmować innej szczepionki w odstępie 2 ty-
godni. Przed przystąpieniem do szczepienia, odbędzie się bada-
nie kwalifikacyjne mające na celu określić przeciwwskazania:

 — wystąpienie w przeszłości reakcji anafilaktycznej po podaniu 
leku, szczepionki lub pokarmu, w tym ciężka reakcja 
alergiczna na substancję czynną lub składnik szczepionki, 

 — ostry przebieg choroby z gorączką, 

 — zaostrzenie choroby przewlekłej, 

 — równoległe leczenie immunosupresyjne, 

 — ciąża i karmienie piersią. 

W przypadku dwóch ostatnich grup, nie jest zalecane podanie 
szczepionki ze względu na brak prowadzonych badań klinicz-
nych w tej populacji. 

Status osoby zaszczepionej
Osoby zaszczepione zostaną zarejestrowane w specjalnym syste-
mie i otrzymają kod QR. Takie osoby:

 — będą mogły korzystać z publicznej służby zdrowia bez 
wykonywania dodatkowych testów, 

 — nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań 
towarzyskich oraz

 — nie będą musiały odbywać kwarantanny po kontakcie 
z osobą zakażoną.

Gdzie i jak będzie można się zaszczepić? 
Szczepienia będą wykonywane w specjalnych punktach szcze-
pień:

 — stacjonarnie – POZ i AOS (Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna), 

 — w innych stacjonarnych placówkach medycznych, 

 — w punktach mobilnych, 

 — w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych.

Szczepienia będą przebiegały etapami, w zależności od populacji 
wiekowej i zawodowej, co zostało szczegółowo omówione w do-
kumencie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, 
dostępnego do wglądu na końcu artykułu. Szczepienia będą wy-
konywane na zasadzie szczepienia indywidualnego lub szczepie-
nia zbiorowego.

Szczepienie zbiorowe jest organizowane grupowo dla poszcze-
gólnych osób, w tym  farmaceutów  pracujących w aptekach, 
hurtowniach farmaceutycznych bądź pracowników i studentów 
uczelni medycznych (zaliczanych do etapu 0). Ten proces został 
omówiony w innym artykule.

Pacjenci indywidualni otrzymają zaproszenie do szczepienia 
– e-skierowanie ważne przez 60 dni od dnia wystawienia. Takie 
e-skierowanie zostanie wygenerowane automatycznie zgodnie 
z ustaloną kolejnością szczepień. Jeśli pacjent przegapi termin, 
e-skierowanie będzie mógł także później wystawić lekarz. Na-
stępnie pacjent powinien dokonać rejestracji, za pomocą: 

 — bezpłatnej infolinii – pod numerem 989,

 — Internetowego Konta Pacjenta,

 — pośrednio przez placówkę wystawiającą e-skierowanie lub

 — bezpośrednio w punkcie szczepień.

Infolinia dostępna jest  przez całą dobę, w języku polskim, an-
gielskim, rosyjskim i ukraińskim.[2]

Lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu 
z pacjentem zakwalifikuje chętnego pacjenta do szczepień. Bada-
nie kwalifikacyjne nie może zostać przeprowadzone w ramach 
teleporady. Pacjent otrzyma stosowną dokumentację w specjal-
nej ankiecie. Pacjent po umówieniu się na wizytę otrzyma SMS 
z informacją o miejscu i terminie szczepienia. Od razu zostanie 
wyznaczony termin podania drugiej dawki szczepionki. 

Źródła
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Doreta SR: ryzyko ciężkiego 
uszkodzenia wątroby po 
przedawkowaniu
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm

URPL opublikował ważny komunikat dla fachowych pracowni-
ków ochrony zdrowia dotyczący leku Doreta SR.

21 grudnia 2020 r. URPL opublikował nowy komunikat dotyczą-
cy ryzyka przedawkowania leku Doreta SR.

Doreta SR to produkt złożony o przedłużonym uwalnianiu (SR, 
ang.  sustained release), zawierający 75 mg  tramadolu  oraz 
650 mg paracetamolu. Lek jest wskazany w objawowym lecze-
niu bólu umiarkowanego i silnego u osób powyżej 12 r.ż. 

Problem wiąże się ze stosowaniem paracetamolu w postaci 
o przedłużonym uwalnianiu. Przedawkowanie paracetamolu 
może doprowadzić do uszkodzeń wątroby, a nawet do zgonu. 
W 2017 r. zawieszono wydawanie pozwoleń na dopuszczanie do 
obrotu paracetamolu w postaci o przedłużonym uwalnianiu. Eks-
perci ustalili jednak, że stosunek korzyści do ryzyka dla produk-
tu Doreta SR, 75 mg + 650 mg, jest dodatni. 

URPL informuje o zawężeniu wskazań do osób dorosłych i mło-
dzieży powyżej 12 r.ż. z bólem o nasileniu umiarkowanym do sil-
nego, u których stosowanie produktu o przedłużonym uwalnia-
niu byłoby korzystne.

Jako farmaceuta, poinformuj pacjentów o nowych środkach 
ostrożności i ryzyku związanym z przedawkowaniem. Jest to 
szczególnie ważne u pacjentów, którzy  w przeszłości naduży-
wali leku. Poinformuj pacjenta, aby nie stosował jednocześnie 
innych produktów zawierających paracetamol lub tramadol. 

W przypadku przedawkowania najważniejsze jest jak najszybsze 
zgłoszenie się do lekarza. Szczególnie narażone grupy pacjentów 
obejmują osoby:

 — z zaburzeniami czynności wątroby, 

 — przewlekle nadużywające alkoholu, 

 — niedożywione, 
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 — długotrwale leczone lekami indukującymi CYP450.[1]

Źródła
1. URPL: Doreta SR – Ważne informacje dotyczące ryzyka przedawkowania ciężkiego 

uszkodzenia wątroby po przedawkowaniu. Główna treść strony. 21.12.2020 pełny 
tekst

Kurkumina w chorobach 
związanych z wiekiem
Anna Świder
Nowy przegląd podsumowuje korzyści ze stosowania kurkuminy 
w chorobach związanych z wiekiem.

Kurkumina jest związkiem o działaniu przeciwwirusowym, prze-
ciwzapalnym, przeciwutleniającym i przeciwnowotworowym. 
Ma szerokie zastosowanie i osiągnęła wiele obiecujących wyni-
ków w licznych badaniach, szczególnie u osób z cukrzycą. Prze-
prowadzono  przegląd, w którym omówiono wpływ kurkuminy 
na choroby związane z wiekiem. 

W przeglądzie potwierdzono zastosowanie kurkuminy w:

 — cukrzycy i powikłaniach cukrzycowych (kardiomiopatii, 
nefropatii, retinopatii, czy hepatopatii cukrzycowej), 

 — chorobie Alzheimera, 

 — chorobie Parkinsona oraz

 — zapobieganiu udarom.

Wykazano, że kurkumina ma szczególny potencjał w przeciw-
działaniu chorobom związanym z wiekiem. Może ona spowolnić 
procesy starzenia przez hamowanie procesów zapalnych, ograni-
czenie stresu oksydacyjnego, uszkodzenia neuronów czy niepra-
widłowego funkcjonowania mitochondriów. 

Badania wykazały, że suplementacja kurkuminą zmniejsza po-
ziom cukru we krwi, ma korzystny wpływ na czynność komórek 
β trzustki, co ma szczególne znaczenie w terapii cukrzycy oraz 
powikłań z nią związanych. Kurkumina może mieć działanie 
ochronne przed β-amyloidem, związanym z patogenezą  cho-
roby Alzheimera. Stwierdzono, że kurkumina ma zdolność do 
regulowania ekspresji różnych białek w niedokrwieniu mózgu 
i tym samym, może zapobiegać udarowi mózgu. Inne badania 
potwierdziły, zmniejszenie uszkodzeń mózgu wywołanych sta-
nem zapalnym i niedokrwieniem mózgu. 

Kurkumina ma niską biodostępność po podaniu doustnym. Nie-
które firmy opracowują kurkuminę w postaci nanocząsteczek.[1]

Źródła
1. Tang C., Li L., Shi J. in., Curcumin in age-related diseases. Die Pharmazie – An 

International Journal of Pharmaceutical Sciences, 2020; 75(11); 534-539(6). pełny 
tekst

Czy szczepionka firmy Pfizer 
będzie skuteczna przeciw 
nowemu szczepowi SARS-
CoV-2?
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm

W Wielkiej Brytanii szybko rozprzestrzenia się nowy szczep wiru-
sa SARS-CoV-2. Firma Pfizer odpowiada na wątpliwości związane 
ze skutecznością szczepionki Comirnaty przeciw nowym warian-
tom wirusa.

Cały czas trwają szczepienia przeciw COVID-19 nową szczepionką 
firm Pfizer i BioNTech. 28 grudnia 2020 r. do Polski przyleciało 300 
tys. kolejnych dawek szczepionki. Poinformowano również o da-
cie rozpoczęcia zapisów dla wszystkich pozostałych chętnych.

Pojawiają się wątpliwości, dotyczące skuteczności szczepion-
ki  Comirnaty  przeciw nowemu wariantowi wirusa SARS-CoV-2, 
który dość szybko zaczął rozprzestrzeniać się w Wielkiej Brytanii. 
Media podają informacje o pierwszych zakażonych nową muta-
cją SARS-CoV-2 również we Francji, Włoszech czy Finlandii.

Pfizer, wraz z partnerem, BioNTech, jednak uspokajają. Producen-
ci ogłosili rozpoczęcie nowych badań, mających udowodnić, że 
szczepionka jest również odpowiednia do ochrony przed szyb-
ko mutującymi wirusami. Pfizer dodaje, że kiedy po raz pierw-
szy usłyszeliśmy o wirusie SARS-CoV-2 rok temu, było jasne, że 
istnieje więcej niż jeden szczep, a wirus jest zdolny do szybkich 
mutacji. Technologia na której oparta jest szczepionka mRNA, ma 
możliwość dostosowania sekwencji RNA w szczepionce na wy-
padek pojawienia się nowego szczepu, który nie był dotychczas 
uwzględniony. Producent wydał też oświadczenie, że nie ma żad-
nych problemów z produkcją, a dostawy nie są wstrzymane, ani 
opóźnione. 

W USA dopuszczono również szczepionkę firmy Moderna. Polska 
ma podpisaną umowę z tym producentem na zakup 6,69 mln 
dawek. Moderna także spodziewa się skuteczności swojej szcze-
pionki w chronieniu przed nowymi wariantami wirusa. Produ-
cent oświadcza, że planuje wykonanie dodatkowych testów 
w nadchodzących tygodniach.[1]

Źródła
1. Fierce Pharma: Pfizer, Moderna urge calm as they launch tests of vaccines against 

mutated COVID-19. 22.12.2020 pełny tekst

https://www.ingentaconnect.com/contentone/govi/pharmaz/2020/00000075/00000011/art00001
https://www.ingentaconnect.com/contentone/govi/pharmaz/2020/00000075/00000011/art00001
https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-moderna-urge-calm-as-they-launch-tests-vaccines-against-mutated-covid-19
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Prehabilitacja obejmuje złożony zespół działań profilaktycznych 
mających na celu poprawę zdrowia i kondycji pacjentów, przed 
przewidywanym, nadchodzącym stresorem fizjologicznym, aby 
zwiększyć ich szanse na powodzenie procesu terapeutycznego, 
skrócić rekonwalescencję oraz ograniczyć ryzyko powikłań.

Jednym z niezamierzonych konsekwencji działań, związanych 
z profilaktyką zakażeń Covid-19, głównie z obowiązkowym dy-
stansem społecznym i ograniczeniem zakresu usług świadczo-
nych przez placówki Ochrony Zdrowia, są przypadki znacznego 
przesunięcie w czasie planowanych zabiegów operacyjnych i in-
nych form leczenia. Można założyć, że po okresie izolacji nastąpi 
wzmożona intensywność zabiegów, jak i związanej z nimi działal-
ności okołooperacyjnej.

W następstwie późniejszego, znacznego wzrostu obłożenia od-
działów i obciążenia personelu można spodziewać się także 
wzrostu ilości powikłań i umieralności powyżej poziomów przed 
pandemią, szczególnie u pacjentów starszych lub osłabionych, 
nawet jeśli nie byli dotknięci zakażeniem. 

Dlatego też rekomenduje się wykorzystanie związanego z epide-
mią czasu oczekiwania na zabieg, właśnie na działania prehabili-
tacyjne, dzięki którym będzie można optymalnie i kompleksowo 
przygotować pacjenta do zabiegu pod względem kondycyjnym, 
żywieniowym i psychicznym.

Efekty wdrożenia prehabilitacji dotychczas nie były analizowa-
ne pod kątem choroby zakaźnej, jednak jej uniwersalne zasady 
i udowodniona skuteczność w innych jednostkach chorobowych 
sugerują, by wdrożyć ją również w etapie przygotowania do za-
każenia. Zarówno lekarze jak i inni pracownicy ochrony zdrowia, 
a zwłaszcza farmaceuci, do których dostęp dla pacjentów jest 
najłatwiejszy, powinni doradzać pacjentom i społeczeństwu, 
jak utrzymać i zoptymalizować ich wyjściową sprawność i zdro-
wie żywieniowe. Jednocześnie należy podkreślić, że w trakcie 
pandemii covid-19, zasady prehabiltacji można z powodzeniem 
wdrażać z jednoczesnym przestrzeganiem zaleceń dotyczących 
dystansu społecznego i izolacji domowej.

Działania prehabilitacyjne mogą opierać się na rozwiązaniach 
z zakresu telemedycyny, które pozwalają nie tylko na porady, 
ale także ocenę postępów i komunikację z pacjentem. Obecnie 
bariery we wdrażaniu telemedycyny gwałtownie maleją, przy 
jednoczesnym wzroście praktycznych korzyści wynikających 
z tej formy interakcji lekarz-pacjent. Kontakty te powinny obej-
mować porady dotyczące ćwiczeń, odżywiania, bezpieczeństwa 
w domu, profilaktyki, a także łagodzenia objawów (np. leczenia 
bólu). Połączenie telemedycyny z prehabilitacją może zatem oka-
zać się bardzo korzystne dla przyszłej medycyny, gdyż w dobie 
epidemii i przymusowej izolacji społecznej obie dziedziny mają 
okazję umocnić swoją pozycję, udowadniając swoją przydatność 
i skuteczność.

W związku z prognozami epidemiologicznymi zakładającymi 
kontakt z wirusem lub zakażenie niemal całej światowej popu-
lacji, profesor JK Silwer z Harwardu, określa rolę prehabilitacji, 
jako przygotowanie do „bitwy”. Skojarzenie to jest odniesieniem 
do badań nad wojskiem z 1946 roku, opisanych w artykule Pre-
habilitation, Rehabilitation and Revocation in the Army.  Ekspery-
ment, badający wpływ diety, warunków zakwaterowania, higieny 
i rekreacji, połączonych z kontrolowanym treningiem fizycznym 
i edukacją, prowadzono przez okres około dwóch miesięcy na 
grupie 12.000 mężczyzn. Po analizie wyników stwierdzono istot-
ną poprawę stanu zdrowia i kondycji aż 85% żołnierzy podda-
nych badaniu. W raporcie zaznaczono, że poprawie uległa także 
ich kondycja psychiczna, samopoczucie, oraz że te fizyczne i psy-
chiczne przemiany były „zadziwiająco łatwe” do osiągnięcia, co 
dało podwaliny współczesnych wojskowych oraz sportowych 
programów szkoleniowych.

Zbierane od 1946 roku doświadczenia w zakresie prehabilitacji, 
pozwalają na uzasadnione, zacytowane powyżej, porównanie 
ryzyka infekcji covid-19 do zbliżającej się bitwy. Analogiczne są 
w tym przypadku również główne kierunki, właściwego przygo-
towania, które może mieć zasadnicze znaczenie dla przebiegu 
infekcji i przeżywalności. Związane z epidemią zalecenia doty-
czące dystansu społecznego i izolacji domowej, mogą skutkować 
zmniejszeniem aktywności fizycznej społeczeństwa, co przekła-

Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
Czynny zawodowo farmaceuta szpitalny, wykładowca, publicysta („Panacea”, „Focus”, „Polityka”, „Żyjmy 
dłużej” i wiele innych), autor ponad 200 publikacji popularyzatorskich i naukowych, a także licznych 
wykładów i doniesień konferencyjnych. Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wiceprezes Rady Śląskiej 
Izby Aptekarskiej, przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych ŚIA. Obecnie w funkcji koordynatora 
d.s. jakości gospodarki lekowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. 
Właściciel firmy szkoleniowo-badawczej INTERMEN Piotr Kaczmarczyk. Twórca autorskiego programu 
optymalizacji gospodarki i logistyki lekowej szpitali. Autor książki o niedożywieniu szpitalnym BIAŁY 
GŁÓD. Zainteresowania zawodowe autora obejmują zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem 
farmakoterapii, niedożywieniem klinicznym, prehabilitacją oraz opieką farmaceutyczną i komunikacją 
w ochronie zdrowia. Równolegle realizuję projekty naukowo-szkoleniowe i publicystyczne w obszarze 
leku naturalnego.

Prehabilitacja w czasie epidemii
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da się na nasilenie wielu dolegliwości, w tym choroby układu ser-
cowo-naczyniowego, czy powikłania płucne. Nawet niewielkie 
zmiany w wydolności krążeniowo-oddechowej mogą mieć duży 
wpływ na pacjentów osłabionych, zwłaszcza starszych, u których 
powszechna jest wielochorobowość, często przyjmująca postać 
przewlekłą. Istnieje wiele badań, których wyniki pokazują, że 
zanik mięśni i dysfunkcje krążeniowo-płucne zachodzą podczas 
zmniejszania aktywności fizycznej (np. leżenia w łóżku) bardzo 
szybko.

Dlatego kluczowym wyzwaniem jest zachęcenie społeczeństwa, 
a zwłaszcza osób starszych, do utrzymania przynajmniej pod-
stawowego poziomu aktywności. W kontekście zakażenia jest to 
grupa, w której prehabilitacja ma największe znaczenie, jednak 
z założeniem, że poszczególne zalecenia będą dobierane indywi-
dualnie, uwzględniając w przypadku diety czy ćwiczeń, nie tylko 
możliwości, ale także preferencje pacjentów.

W kontekście prehabiltacyjnym bardzo istotne są również pora-
dy i edukacja, ułatwiające rzucania palenia. Korzyści wynikające 
z zerwania z nałogiem łatwo docenić w ogólnej poprawie zdol-
ności oddechowej i funkcji płuc. Należy stanowczo zaznaczyć, 
że pomimo pojawiających się w mediach niejasnych doniesień 
o występowania ograniczeniu zakażenia wirusem covid-19 u pa-
laczy, twierdzenie, że palenie zapobiega infekcji jest absolutnie 

nieuprawnione. Najważniejsze i bezpośrednie konsekwencje 
zdrowotne palenia dotyczą właśnie uszkodzenia płuc i efektyw-
ności oddychania, co pokrywa się z najważniejszymi powikłania-
mi zakażenia wirusem covid-19.

Na zakończenie anegdota, znana już naszym dziadkom, ale nie-
stety wciąż bardzo prawdziwa:

Lekarz pyta pacjenta:

– Pali pan?

– Nie.

– To szkoda. Poczułby się pan dużo lepiej, gdyby pan rzucił palenie.

dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk jest autorem książki Biały Głód, któ-
ra dotyczy tematyki podstawowych przyczyn i skutków niedoży-
wienia, w tym niechlubnego niedożywienia szpitalnego, które 
rozwija się u pacjentów w trakcie hospitalizacji. Książka jest do-
stępna w sklepie Wydawnictwa Farmaceutycznego.

Źródła
1. Silver JK.; Prehabilitation May Help Mitigate an Increase in COVID-19 Peri-Pandemic 

Surgical Morbidity and Mortality. Am J Phys Med Rehabil. 2020 Apr 21.
2. Silver JK.; Prehabilitation could save lives in pandemic. BMJ 06 April 2020.
3. Verduzco-Gutierrez M., Bean AC., Tenforde AS., Tapia RN., Silver JK.; How to Conduct 

an Outpatient Telemedicine Rehabilitation or Prehabilitation Visit. PM R. 2020 Apr 15.
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 

28.12.2020
Tlen medyczny Air 
Products 0002940825 
2023-12-31

2020-12-28 Air Products Sp. z o.o. Wycofanie 

z obrotu

Wada jakościowa

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Medyczna marihuana jest już od kilku lat zalegalizowana w Pol-
sce. W związku z jej dużą popularyzacją pacjenci coraz częściej 
trafiają do polskich aptek z receptami na konopie. Jako farma-
ceutka mam w pracy styczność z medyczną marihuaną przepisy-
waną dla pacjentów onkologicznych. Z tego względu chciałabym 
podzielić się z Wami różnymi przydatnymi wskazówkami doty-
czącymi praktycznych aspektów pracy z konopiami.

Czym właściwie jest medyczna marihuana?
Medyczna marihuana pozyskiwana jest z dwóch  podgatun-
ków konopi: konopi siewnej (łac. Cannabis sativa L. subsp. Sati-
va) i konopi indyjskiej (łac. Cannabis sativa L. subsp. Indica), które 
różnią się między sobą zawartością substancji aktywnych.

Do najważniejszych związków odpowiedzialnych za właściwości 
lecznicze marihuany zaliczamy dwa fitokannabinoidy: Δ9-te-
trahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD). Ich mechanizm 
działania polega na łączeniu się z dwoma typami receptorów 
komórek nerwowych: CB1 i CB2. Receptory CB1 występują głów-
nie w układzie nerwowym i przewodzie pokarmowym, a recep-
tory CB2 – w układzie odpornościowym (w migdałkach, węzłach 
chłonnych i śledzionie). THC działa jako agonista receptorów 
kannabinoidowych, natomiast CBD – jako ich antagonista. Stąd 
też różnice w działaniu pomiędzy różnymi mieszankami suszu 
w zależności od stężenia w nich fitokannabinoidów.[1]

Fitokannabinoidy syntezowane są w roślinie w postaci kwasów, 
dlatego występują w formie nieaktywnej. Do ich aktywacji do-
chodzi pod wpływem światła lub w podwyższonej temperatu-
rze, gdzie ulegają dekarboksylacji. Jedną z opcji aktywacji suszu 
przez pacjenta jest podgrzewanie go za pomocą waporyzatora.[2]

Konopie medyczne wykazują działanie m.in. przeciwbólowe, 
przeciwwymiotne, przeciwdrgawkowe i przeciwskurczowe. Za 
efekt psychoaktywny odpowiedzialny jest THC.

Ze względu na swoje właściwości, medyczna marihuana znajduje 
zastosowanie u pacjentów z:

 — bólami chronicznymi,

 — padaczką,

 — dną moczanową,

 — nowotworami (z uwagi na działanie przeciwwymiotne 
w trakcie chemioterapii),

 — stwardnieniem rozsianym.

Konopie medyczne (surowiec recepturowy).

Rodzaje medycznej marihuany dostępne 
w Polsce
Konopie medyczne zostały zalegalizowane w Polsce w 2017 roku 
i zarejestrowane w URPL jako surowiec recepturowy.   Z tego 
względu nie mają ChPL i ulotki dla pacjenta. Nie istnieją również 
formalne ograniczenia dotyczące wskazań do stosowania.

W Polsce zarejestrowanych jest 6 różnych rodzajów suszu konopi 
różniących się między sobą zawartością THC i CBD, a co za tym 
idzie – mocą działania. Dzięki temu możliwe jest lepsze dopaso-
wanie terapii do potrzeb pacjenta.

Marihuana medyczna w recepturze 
aptecznej – praktyczne wskazówki

mgr farm. Marta Teryks
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego WUM. Na co dzień pracuje  
w aptece ogólnodostępnej. Pasjonuje się mikrobiologią. Redaktor w 3PG.

https://opieka.farm/wp-content/uploads/marihuana1.jpg
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Różne rodzaje suszu konopi zarejestrowane w Polsce
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Od momentu legalizacji marihuany w Polsce wszystkie rodzaje 
suszu z konopi objęte były stawką VAT 23%. W sierpniu 2020 roku 
firma Aurora Deutschland uzyskała pozwolenie na obniżenie 
stawki VAT z 23% do 8%. Dzięki temu cena suszu stała się dużo 
bardziej korzystna dla pacjenta.

Opakowanie marihuany medycznej

Prawidłowy wygląd recepty na medyczną 
marihuanę
Marihuana medyczna jest wypisywana jako lek recepturowy na 
receptach typu Rpw. Surowiec jest zaliczany do środków odurza-
jących grupy I-N.

Prawidłowo wypisana recepta powinna zawierać:

 — nazwę substancji roślinnej w języku łacińskim tj. Cannabis 
flos,

 — deklarowaną zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu 
(THC) i kannabidiolu (CBD) w formie skróconej (np. THC 20 
%, CBD<1 %),[3]

 — przepisaną masę suszu w gramach,

 — dawkowanie

Przykład recepty papierowej na medyczną marihuanę

Wycenianie recepty z medyczną marihuaną
Medyczną marihuanę wyceniamy jako pełnopłatny lek receptu-
rowy.

E-recepta na medyczną marihuanę

Do wyceny wybieramy kod „8” postaci leku recepturowego (dla 
mieszanek ziołowych).

Wycena recepty na medyczną marihuanę

Wybieramy odpowiedni rodzaj surowca i wpisujemy ilość wyda-
wanych gramów.

Wycena recepty na medyczną marihuanę

Jeżeli wydajemy pacjentowi inną ilość gramów niż w opakowa-
niu oryginalnym, to oprócz samego surowca doliczamy jeszcze 
pudełko apteczne.

Odważanie i przechowywanie medycznej 
marihuany
Marihuana medyczna jest surowcem higroskopijnym i wrażli-
wym na promieniowanie słoneczne. Jeżeli wydajemy pacjentowi 
mniejszą ilość gramów niż w opakowaniu oryginalnym to mu-
simy pamiętać o przełożeniu jej do odpowiedniego pojemnika 
z bezpieczną nakrętką i aluminiową membraną.

https://opieka.farm/wp-content/uploads/aurora.jpg
https://opieka.farm/wp-content/uploads/recepta-1.png
https://opieka.farm/wp-content/uploads/recepta-2.png
https://opieka.farm/wp-content/uploads/wycena.png
https://opieka.farm/wp-content/uploads/wycena2.png
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Opakowanie na konopie medyczne firmy Eprus

Źródła
1. Atakan Z.: Cannabis, complex plant: different compounds and different effects on 

individuals. Ther Adv. Psychopharmacol (2012) 2(6) 241–254. pełny tekst
2. Bruni N, Della Pepa C, Oliaro-Bosso S, Pessione E, Gastaldi D, Dosio F.: Cannabinoid 

Delivery Systems for Pain and Inflammation Treatment. Molecules. 
2018;23(10):2478.  abstrakt

3. URPL: Komunikat Prezesa Urzędu dnia 16 lipca 2019 sprawie wytycznych dotyczących 
nazewnictwa surowców farmaceutycznych do sporządzania leków recepturowych 
postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych 
(…). 2019. pełny tekst
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https://opieka.farm/wp-content/uploads/opakowanie-na-konopie.png
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WIEDZA PRODUK TOWA

Preparaty stosowane w chorobie hemoroidalnej mają na celu 
złagodzenie objawów. Preparaty miejscowe, w postaci czopków, 
maści, żeli czy też nasiadówek, działają poprzez:

 — nawilżenie błony śluzowej odbytu – wyroby medyczne 
zawierające w swoim składzie:

• kwas hialuronowy (Proktis M, Anusir),

• hydroksyetylometakrylan (UniGel Apotex Procto, UniGel 
Apotex),

 — łagodzenie świądu i pieczenia:

• standaryzowana zawiesina martwych baterii E. 
coli (OTC: Posterisan maść, Posterisan czopki, w: Posterisan H 
— na receptę),

• złożone wyciągi roślinne z kwiatostanu 
kocanki, korzenia ruszczyka i aloesu (NeoFitaroid),

• hydrokortyzon (w: Proktosedon)

 — zmniejszanie stanu zapalnego:

• nasiadówki z kory dębu (Quercus cortex),

• tribenozyd (w: Procto-glyvenol),

• hydrokortyzon (w: Proktosedon),

 — miejscowe znieczulanie:

• lidokaina (w: Aesculan, Procto-hemolan, Procto-glyvenol),

• tetrakaina (w: Ruscorex),

• cynchokaina (w: Proktosedon),

 — uszczelnienie naczyń krwionośnych:

• tribenozyd (w: Procto-glyvenol),

• eskulina (w: Proktosedon).

Dodatkowo obecna w preparacie  Proktosedon  neomycyna  — 
antybiotyk o szerokim spektrum działania — może być pomocna 
w przypadku nadkażeń bakteryjnych towarzyszących dolegliwo-
ściom hemoroidalnym. Skuteczność miejscowych preparatów na 
hemoroidy nie została jednak jednoznacznie potwierdzona.[1]

Doustnie stosowane są także  leki flebotropowe  mające na 
celu wzmocnienie ściany naczyń krwionośnych, zwiększenie 
ich napięcia oraz normalizację przepuszczalności naczyń wło-
sowatych. Ich korzystny wpływ na łagodzenie objawów guzków 
krwawniczych został wykazany w przeglądzie Cochrane.[2] Wśród 
składników o działaniu flebotropowym wymienić można:

 — diosminę (Diosminex, Diosminex Max, DIH, Procto-Hemolan 
control, Diohespan Max, Phlebodia),

 — hesperydynę (w: Cyclo 3 fort),

 — wyciąg z kłącza ruszczyka (w: Cyclo 3 fort, w: Ruscoven),

 — wyciąg z kasztanowca (Aescin, w: Venescin forte),

 — dobesylan wapnia (Rostil, Dobenox).

Na rynku dostępne są także krioterapeutyczne wyroby medyczne 
(Criorectum, Anurex) mające na celu łagodzenie dolegliwości, po-
przez wykorzystanie schłodzonego preparatu.

Źródła
1. Lohsiriwat V.: Treatment of hemorrhoids: coloproctologist’s view.World J 

Gastroenterol. 2015 Aug 21;21(31):9245-52 
2. Perera N, Liolitsa D, Iype S, et al.: Phlebotonics for haemorrhoids. Cochrane Database 

of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD004322. 
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ŚCIĄGA APTECZNA

Gęstości witamin
Witaminy w postaci płynnej wykorzystywane są najczęściej do sporządzania maści, a lekarze stosują różne metody zapisywania ich ilo-
ści. Aby uniknąć pomyłki i prawidłowo wykonać przepisany lek, niezbędna jest znajomość gęstości witamin oraz ilości kropli w jednym 
gramie używanej cieczy. Wszystkie potrzebne dane znajdziesz w poniższej tabeli.

Na naszym portalu dostępny jest również kalkulator pozwalający na szybkie wyliczenie objętości oraz liczby kropli witamin wykorzysty-
wanych do receptury

Nazwa leku gęstość [j.m./ml] gęstość [g/ml] ilość kropli w 1ml

Vitaminum E Hasco - 0.93 30

Vitaminum A Hasco 45000 1.15 28

Vitaminum E Medana - 0.93 27

Devikap 15000 1.10 30

Vitaminum A Medana 50000 1.08 30

Vitaminum A + D3 Medana 20000 + 10000 1.09 34

Tabela zawiera wartości uśrednione. Dokładne pomiary gęstości dla poszczególnych serii znajdziesz na stronach producentów.
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Co jeśli po szczepieniu przeciw COVID-19 odpadną komuś 
ręce?

Nie będzie mógł ich podnieść.

Suchar apteczny

Poziomo:

6. Złożony zespół działań 
profilaktycznych mających na celu 
poprawę zdrowia i kondycji pacjentów, 
przed przewidywanym, nadchodzącym 
stresorem fizjologicznym

7. Urządzenie służące do podgrzewania 
suszu z konopi i przyjmowania leku 
drogą wziewną

8. Połączenie 8-chloroteofiliny 
i difenhydraminy stosowane w leczeniu 
nudności.

9. Dziedzina medycyny zajmująca się 
szczepieniami

11. Nazwa handlowa szczepionki przeciw 
COVID-19 od firmy Pfizer

12. Była obiecującym lekiem na 
COVID-19, ale powoduje też groźne 
arytmie

13. Może wystąpić bardzo rzadko po 
szczepieniu i skutkować dużym spadkiem 
ciśnienia i/lub skurczem oskrzeli.

 Pionowo

1. Inaczej witamina B6

2. Miejscowo znieczulający składnik 
w leku Proktosedon to...

3. Inaczej guzki krwawnicze

4. Zawiera ja curry, a w suplementach 
łączy się ją z pieprzem.

5. Zabieg, który robi się z użyciem kory 
dębu w przypadku leczenia żylaków 
odbytu

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Krzyżówka Apteczna

6. Z uwagi na jakie działanie suszu 
z konopi stosuje się go wspomagająco 
przy chemioterapii?

10. Zaburzenie, którego najbardziej 
obawiają się rodzice - przeciwnicy 
szczepień

14. Potocznie osoba wierząca w teorie 
spiskowe.

15. Znajdują się pod koniec każdego 
Gońca i śmieszą tysiące polskich 
farmaceutów
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

Materiał edukacyjny. Pochodzi z portalu opieka.farm. Nie zastępuje 
konsultacji lekarza lub farmaceuty. Nie stanowi reklamy żadnego pro-
duktu. © 2020 opieka.farm sp. z o.o.

Pieczęć apteki:

Jak przygotować się do pobytu 
w szpitalu?

Przygotowując się do pobytu w szpitalu, zabierz ze 
sobą:

 — skierowanie lekarskie (należy je dostarczyć do 
szpitala najpóźniej do 14 dni od daty wpisu na 
listę oczekujących na przyjęcie),

 — pełną dokumentację swojej choroby wraz 
z wynikami badań,

 — dowód osobisty bądź paszport,
 — listę wszystkich stosowanych leków 
z zaznaczonymi dawkami i porami stosowania, 
wymienić należy również stosowane suplementy,

 — swoje leki,
 — książeczkę zdrowia dziecka,
 — rzeczy osobiste: szlafrok, piżamę, ręcznik, 
obuwie na zmianę, przybory toaletowe takie jak: 
szczoteczka do zębów, szampon, mydło i tzw. 
„umilacze czasu” jak książki, gazety – staraj się nie 
zabierać przedmiotów wartościowych i biżuterii,

 — drobne pieniądze.

Szczepienia przed leczeniem szpitalnym
W przypadku planowanych zabiegów warto zaszcze-
pić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B. Stosuje się wtedy schemat szczepienia dwu-
etapowego. Jeśli byłeś już szczepiony, powinieneś 
zbadać obecny poziom przeciwciał, aby ocenić ko-
nieczność podania dawki przypominającej.

Pobyt w szpitalu a stosowane leki
W czasie hospitalizacji niezmiernie ważna dla twoje-
go lekarza będzie informacja zarówno o Twoich cho-
robach, jak i stosowanych przez Ciebie lekach. Dlate-
go zabierz je ze sobą do szpitala oraz spisz na kartce, 
jakie leki stosujesz i jak je dawkujesz. Jeśli masz pla-
nowany zabieg lub badanie inwazyjne, jak np. biop-
sja czy kolonoskopia, a stosujesz takie leki jak: Acard, 
Polocard, Aspiryne, Polopirynę, Aclotin, Sintrom, Aceno-
kumarol, Warfin, Plavix, Zyllt, Areplex, Plavocordin, Xa-
relto, Pradaxa, Eliquis, Brilliqe – skonsultuj się ze swo-
im kardiologiem bądź lekarzem rodzinnym w kwestii 
ich stosowania bezpośrednio przed przyjęciem do 
szpitala. Często w takich sytuacjach stosowana jest 
kilkudniowa przerwa w podawaniu leku dla uniknię-
cia krwawień.
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