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Farmaceuci mogą się 
zgłaszać na szkolenia 
z przeprowadzania szczepień 
przeciw COVID-19
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Okręgowe Izby Aptekarskie zapraszają chętnych farmaceutów 
do zadeklarowania chęci udziału w szkoleniach uprawniających 
do wykonywania szczepień przeciw COVID-19.

Ostatnio pisaliśmy o ustawie, która ma pozwalać farmaceutom 
wykonywać szczepienia przeciw COVID-19. Farmaceuci będą 
musieli odbyć obowiązkowe przeszkolenie w tym zakresie, orga-
nizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowe-
go (CMKP).

Okręgowe Izby Aptekarskie już zapraszają chętnych farmaceu-
tów do zgłaszania się na szkolenia uprawniające do wykonywa-
nia szczepień przeciw COVID-19. Szkolenia będą mieć charakter 

hybrydowy – mają składać się z części teoretycznej przepro-
wadzanej on-line oraz z części praktycznej, realizowanej przy 
współpracy z uczelniami medycznymi. Szkolenia są  bezpłat-
ne i rozpoczną się pod koniec lutego lub na początku marca 2021 
r. Uzyskane uprawnienia będą ważne tylko w ramach obecnej 
pandemii COVID-19. 

To, kiedy farmaceuci będą mogli szczepić pacjentów przeciw CO-
VID-19, nie jest na ten moment wiadome. Na szczegóły trzeba bę-
dzie poczekać do momentu wydania rozporządzenia do nowej 
ustawy. 

Zgłoszenia na szkolenia mają obecnie jedynie charakter informa-
cyjny dla OIA. Wypełnienie deklaracji ma poinformować o tym, ilu 
farmaceutów jest chętnych do uzyskania uprawnień do wykony-
wania szczepień przeciw COVID-19.

Aktualnie o możliwości zapisów poinformowały Okręgowe Izby 
Aptekarskie w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Kaliszu, Kiel-
cach, Krakowie, Rzeszowie oraz Szczecinie. 

W celu zadeklarowania chęci udziału w szkoleniach prosimy sko-
rzystać z informacji kontaktowych opublikowanych na stronach 
poszczególnych OIA. 

AK TUALNOŚCI
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https://wydawnictwo.farm/produkt/choroby-zakazne-i-szczepienia-ochronne/
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Niemcy i Holandia chcą 
opóźnić podawanie drugiej 
dawki szczepionki przeciw 
COVID-19
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Według rekomendacji  EMA  drugą dawkę szczepionki przeciw 
COVID-19 firmy Pfizer (Comirnaty) należy podać w ciągu 6 ty-
godni od podania pierwszej dawki, aby zapewnić odpowiednią 
skuteczność. 

Jak się jednak okazuje, Wielka Brytania wydała zezwolenie na po-
danie drugiej dawki do 12 tygodni od podania pierwszej dawki. 
Ta decyzja ma spowodować, że więcej pacjentów będzie mogło 
otrzymać pierwszą dawkę. 

Niemcy i Holandia również chcą opóźnić podawania drugiej daw-
ki szczepionki Comirnaty. MZ w Niemczech zwróciło się o opinię 
ekspertów dotyczącą możliwości podania drugiej dawki szcze-
pionki firmy Pfizer/BioNTech nawet po upływie ponad 3 miesię-
cy od podania pierwszej dawki. W Holandii trwają debaty na ten 
sam temat.

Producent ostrzega, że bezpieczeństwo i skuteczność szczepion-
ki nie były testowane przy różnych schematach dawkowania. 

W badaniach klinicznych większość uczestników otrzymała dru-
gą dawkę w ciągu 3 tygodni od podania pierwszej dawki. 

FDA nie zgadza się z władzami Wielkiej Brytanii. Amerykańscy 
eksperci twierdzą, że wprowadzanie takich zmian nie jest popar-
te odpowiednimi dowodami naukowymi i może nie przynieść 
zamierzonego efektu. Brytyjscy eksperci z kolei twierdzą, że ta-
kie opóźnienie w podaniu drugiej dawki nie zmieni odpowiedzi 
układu odpornościowego. Swoje argumenty popierają również 
faktem, że liczba przypadków COVID-19 i zgonów spowodowa-
nych chorobą rośnie w szybkim tempie, więc konieczne jest chro-
nienie jak największej liczby osób. 

Krytycy pomysłu twierdzą, że nie wszyscy pacjenci po tak dłu-
giej przerwie będą wracać po podanie drugiej dawki. Należy się 
upewnić, że wszyscy otrzymają obie dawki szczepionki przeciw 
COVID-19.[1]

Źródła
1. Euronews.com: COVID vaccine: Germany and the Netherlands consider delaying 

second dose after UK move. 6.01.2021 

Kiedy rozpocznie się etap1 
szczepień przeciw COVID-19?
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Trwają przygotowania do etapu 1 Narodowego Programu Szcze-
pień przeciw COVID-19.

REKLAMA

���������������������������������������������

���������������������������
��������������������	�������������

��������������������������������������������������
���������

��������������������������

��������������������������

http://bit.ly/pogadanki8
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Obecnie trwa etap 0 Narodowego Programu Szczepień przeciw 
COVID-19.  Do 14.01.2021 r.  farmaceuci posiadający PWZ mają 
jeszcze szansę zapisać się na szczepienia. Uruchomione zostały 
dodatkowe punkty szczepień w 5 miastach.

Trwają już przygotowania do kolejnego etapu Narodowego 
Programu Szczepień. Zapisy do etapu 1 rozpoczynają się już 
15.01.2021 r. Szczepienia przeciw COVID-19 będą przeprowadza-
ne w Polsce stopniowo według przynależności do danej grupy 
zawodowej lub wiekowej. 

W etapie 1 będą mogli zaszczepić się: 

 — pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej (DPS) oraz 
Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-
opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, 

 — osoby powyżej 60 r.ż., w kolejności od najstarszych, 

 — służby mundurowe, 

 — nauczyciele.

Między 15.01 – 21.01.2021 r. będzie prowadzona rejestracja na 
szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 
lat. Od 22.01.2021 r. będą mogli rejestrować się seniorzy powy-
żej 70 r.ż. Chętne osoby po zarejestrowaniu będą zapraszane na 
szczepienia, które rozpoczną się 25.01.2021 r. 

Pensjonariusze DPS będą szczepieni od 18.01.2021 r. w mobil-
nych punktach szczepień w miejscu zamieszkania. Na ten mo-
ment zapisało się 70% mieszkańców DPS. 

MZ informuje, że do tej pory zaszczepiono już 220 tys. osób. Spo-
śród nich, 32 pacjentów zgłosiło niepożądany odczyn poszcze-
pienny, najczęściej objawiający się jako zaczerwienienie w miej-
scu podania szczepionki albo podwyższenie temperatury.

Dla osób, które nie mają możliwości dotarcia do punktu szcze-
pień, zostanie przygotowany specjalny transport. Do 15.01 mają 
zostać utworzone specjalne infolinie, za pomocą których będzie 
można zgłaszać chęć skorzystania z transportu na szczepienia 
przeciw COVID-19.

Trwa również kampania informacyjna w mediach. Coraz więcej 
Polaków chce zapisać się na szczepienia. Z raportów wynika, że 
w listopadzie tylko 43% Polaków chciało się zaszczepić przeciw 
COVID-19, a dziś jest to już 68%.[1]

Więcej na temat Narodowego Programu Szczepień przeciw CO-
VID-19 przeczytasz w poprzednim opracowaniu.

Źródła
1. gov.pl: Rejestracja osób powyżej 80. roku życia oraz transport na szczepienia. 

Wchodzimy w kolejny etap Narodowego Programu Szczepień 11.01.2021  

  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐
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https://wydawnictwo.farm/produkt/choroby-zakazne-ktorym-mozna-zapobiegac-poprzez-szczepienia/
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Podczas wirtualnej konferencji Apteczne Wyzwania omówiono 
rolę farmaceuty w edukacji pacjentów z chorobami układu od-
dechowego.

9 grudnia 2020 r. odbyła się wirtualna konferencja Apteczne Wy-
zwania poświęcona tematowi inhalatorów i chorób dróg odde-
chowych. Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, alergolog, omówił rolę 
opieki farmaceutycznej w chorobach układu oddechowego, ta-
kich jak astma czy POChP. 

Przypomnijmy, że astma jest chorobą związaną z przewlekłym 
zapaleniem dróg oddechowych, charakteryzującą się zespołem 
objawów, do których należą:

 — świsty, 

 — duszności, 

 — ucisk w klatce piersiowej, 

 — kaszel.

Objawy zmieniają się w czasie i mogą występować w różnym na-
sileniu, a do tego może towarzyszyć im zmienna obturacja (zwę-
żenie) dróg oddechowych. 

Głównymi problemami w leczeniu pacjentów z chorobami dróg 
oskrzelowych może być:

 — brak rozpoznania choroby (np. astmy) mimo występujących 
objawów, 

 — pacjent nie stosuje przepisanego leku, 

 — przepisany lek jest stosowany nieumiejętnie, 

 — lek stosowany z innym lekiem może zaszkodzić. 

Farmaceuta może pomóc pacjentom zmagającym się z choro-
bami dróg oddechowych (np. astma oskrzelowa czy POChP) po-
przez pokazanie właściwej techniki inhalacji leków wziewnych. 

OPINIE
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Jak pomóc pacjentowi z chorobami 
dróg oddechowych?

https://aptecznewyzwania.pl/konferencja-inhalatory-i-choroby-drog-oddechowych/
https://aptecznewyzwania.pl/konferencja-inhalatory-i-choroby-drog-oddechowych/
https://wydawnictwo.farm/produkt/uklad-sercowo-naczyniowy-leki-ukladu-krazenia-choroby-wytyczne-i-suplementacja/
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Formoterol, jak i inne leki z grupy LABA, może powodować ta-
chykardię. Jeśli pokażemy pacjentowi, w jaki sposób właściwie 
podawać lek, działania niepożądane mogą być mniej nasilone. 
Jeśli pacjent stosuje inhalator pMDI (ciśnieniowy ciśnieniowy), 
możemy zaproponować spejser. Spejsery mogą zostać polecone 
bez konsultacji z lekarzem. 

GSK wziewne  są lekiem podstawowym w astmie, ponieważ 
zmniejszają zdolność oskrzeli do reagowania skurczem na czyn-
niki drażniące i ułatwiają regenerację nabłonka oddechowego. 

REKLAMA
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Mogą jednak powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia grzy-
bic jamy ustnej. Powinieneś poinformować pacjenta o płukaniu 
gardła wodą po podaniu sterydów, aby zminimalizować działanie 
niepożądane. Warto dodać, że spejsery również mogą zminimali-
zować ryzyko grzybicy, bo zmniejszają depozycję leku w ustach.

Zaletą leków wziewnych w astmie jest to, że efekt terapeutyczny 
uzyskujemy, stosując wielokrotnie mniejsze dawki niż w przypad-
ku leków doustnie. Oznacza to, że ilość działań niepożądanych się 
zmniejsza, natomiast skuteczność terapii wzrasta. 

Dalsza część relacji dostępna jest na portalu opieka.farm.

http://opieka.farm
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Brak komunikatów

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych
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https://wydawnictwo.farm/produkt/monografie-apteczne-antybiotyki-i-chemioterapeutyki/
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady realizacji recept, 
z którymi powinien zapoznać się każdy farmaceuta pracujący 
w aptece. 

Co zrobić gdy na recepcie brakuje ilości opakowań lub dawko-
wania, a najmniejsze zarejestrowane opakowania są niedostęp-
ne albo odpłatność 100% pokrywa się z uprawnieniem dodatko-
wym?

Teraz takie sytuacje będzie można rozstrzygać na  korzyść pa-
cjenta  bez obciążania go dodatkowymi kosztami czy odsyłania 
go z powrotem do lekarza. Nowe przepisy mają na celu rów-
nież wprowadzenie systemu realizacji e-recept zza granicy, uła-
twienie  obsługi importu docelowego czy  zwiększenie kontro-

li  nad receptami weterynaryjnymi. Wprowadzono także  nowe 
wzory recept papierowych.

Do dnia  30 czerwca 2021 r.  recepty realizować można na zasa-
dach dotychczasowych.

Zmiany ogólne
Dawkowanie

 — doprecyzowano pojęcie „sposób dawkowania” jako 
informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości 
ich stosowania w określonym czasie,

 — w przypadku braku lub błędnego zapisu sposobu 
dawkowania leku:

Jakie zmiany wprowadza nowe 
rozporządzenie w sprawie recept?

mgr farm. Michał Dąbrowski
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.
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http://bit.ly/wegiel_leczniczy
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• refundowanego – można wydać ilość leku, która nie 
jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych 
dostępnych w obrocie opakowaniach określonych 
w wykazie,

• nierefundowanego – ilość nie większą od ilości zawartej 
w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych 
do obrotu (tutaj bez zmian),

• recepturowego – maksymalnie można zrealizować ilość 
równą dwóm ryczałtom (wyjątkiem jest lek recepturowy 
do stosowania zewnętrznego na skórę, o ile określono na 
recepcie częstotliwość stosowania np. „1 x dziennie”).

Uprawnienia dodatkowe

 — dodano nowy kod uprawnienia – WE (weterani 
poszkodowani z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30%),

 — jeżeli na recepcie kod uprawnienia dodatkowego 
występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%”, 
ignorujemy oznaczenie „X” oraz „100%” i receptę realizujemy 
z odpłatnością zgodną z uprawnieniem dodatkowym,

 — osoba realizująca receptę nie ma możliwości uzupełnienia 
lub weryfikacji uprawnień S, C, WP oraz WE.

Dodane definicje

 — EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),

 — KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Transgranicznej 
Opieki Zdrowotnej).

 — SOID (System Obsługi Importu Docelowego).

E-recepta transgraniczna

 — póki co Polska znajduje się opublikowanym przez MZ 
wykazie państw, które nie realizują recept transgranicznych 
wystawianych w postaci elektronicznej, 

 — nowy system realizacji transgranicznych e-recept 
zakłada tłumaczenie na język angielski DRR powstałego 
przy realizacji takiej recepty w tzw. Krajowych Punktach 
Kontaktowych, przetłumaczony dokument przekazywany 
jest do KPK państwa wystawienia recepty,

 — farmaceuta będzie musiał poinformować pacjenta 
realizującego transgraniczną e-receptę, gdzie znajduje się 
informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku 
z realizacją recepty, co najmniej przez wywieszenie tej 
informacji w miejscu sprzedaży.

Import docelowy

 — uruchomiono System Obsługi Importu Docelowego, który 
umożliwi aptekom pobieranie informacji o rozpatrzonych 
zapotrzebowaniach lub zgłoszeniach oraz komunikację 
z ministrem w sprawie leków sprowadzanych w drodze tzw. 
importu docelowego.

REKLAMA
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http://bit.ly/Pure_gel 
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Recepta papierowa
Nowe wzory recept

 — od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będą tylko i wyłącznie 
poniższe wzory recept,

 — usunięto pole „Oddział NFZ” na receptach w porównaniu 
z poprzednimi wzorami,

 — nowe wzory recept Rp oraz Rpw.

 — do 30 czerwca 2021 r. w obrocie będą recepty o 3 różnych 
wzorach i wszystkie można realizować.

 — można zrealizować receptę, która odbiega od powyższego 
wzoru, o ile jest czytelna, a różnica polega na: wykraczaniu 
danych poza obręb pola, innym rozmieszczeniu 
przestrzennym pól recepty, innych proporcjach między 
wielkościami pól recepty.

Wymiary recept

 — wymiary recepty w postaci papierowej nie mogą być 
mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości,

 — można zrealizować receptę, której wymiary nieznacznie 
różnią się od powyższych, o ile jest czytelna.

Unikalny numer identyfikujący

 — unikalny numer identyfikujący („kod recepty”) będzie musiał 
być przydzielony receptom (także weterynaryjnym), na 
której przepisano:

• produkt leczniczy Rpw,

• środek odurzający lub substancję psychotropową,

 — to oznacza, że od 1 lipca nie będzie można realizować 
recepty, w tym weterynaryjnej, na leki Rpw, środki 
odurzające oraz substancje psychotropowe, która nie będzie 
posiadała kodu recepty.

Termin realizacji

 — na jednej recepcie papierowej mają być przepisywane 
produkty o tym samym terminie realizacji recepty,

 — jeżeli na jednej recepcie przepisane są produkty o różnych 
terminach realizacji recepty, termin jest wyznaczany przez 
najkrótszy z terminów realizacji przepisanych produktów,

 — przykładowo: jeżeli na jednej recepcie papierowej będzie 
przepisany Bisocard i Augmentin, cała recepta musi być 
zrealizowana przeciągu 7 dni od dnia wystawienia.

Inne

 — przy braku wskazania na recepcie ilości leku do wydania, 
można wydać jedno najmniejsze opakowanie dostępne 
w obrocie,

 — zniesiono możliwość nanoszenia danych na receptę za 
pomocą naklejki przymocowanej do recepty. 

Źródła
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.  
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https://wydawnictwo.farm/produkt/psychiatria-okiem-farmaceuty/
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NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Ból brzucha - jak ustalić jego 
przyczynę w warunkach aptecznych?
Reprint pochodzi z podręcznika: Ból z perspektywy farmaceuty.
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Zeszyty apteczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Zeszyty Apteczne: Ból z perspektywy farmaceuty (wyd. I) to tom w całości poświęcony zagad-
nieniu bólu, który towarzyszy większości znanych chorób oraz ich powikłaniom. W podręczniku 
znajdują się odpowiedzi na pytania:

• Jak prowadzić wywiad, gdy pacjent zgłasza się z bólem do apteki?
• Co o skuteczności i bezpieczeństwie surowców naturalnych na bóle kręgosłupa i "regenerację 

stawów" mówią źródła naukowe?
• Co oznaczają różne pojęcia związane z medycyną opartą na faktach (EBM)?
• Jakie jest działanie i zastosowanie kooanagetyków (jak leki przeciwdepresyjne i przeciwpa-

daczkowe)?

W podręczniku zostały omówione również niesteroidowe leki przeciwapalne oraz inne nieopioi-
dowe leki przeciwbólowe i opioidy, ze szczegółowym opisem stosowania nowych postaci leku.

https://wydawnictwo.farm/produkt/bol-z-perspektywy-farmaceuty/
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ŚCIĄGA APTECZNA

Antyhistaminiki I generacji
Antagonisty receptorów H1 hamują wywołane przez histaminę rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych pro-
wadzące do obrzęków, a także skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego.

Antyhistaminiki I generacji wykazują dodatkowo działanie antycholinergiczne, adrenergiczne, serotoninergiczne i dopaminergiczne, 
co przekłada się na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego szczególnie u osób starszych, takie jak występowanie zaparć, suchości 
w jamie ustnej, zatrzymanie moczu, zwiększona temperatura ciała czy pobudzenie psychomotoryczne. Dodatkowo w przeciwieństwie 
do antyhistaminików II generacji, blokują one zarówno obwodowe jak i ośrodkowe receptory H1, przez co wykazują działanie uspokaja-
jące i nasenne. Charakteryzują się krótkim czasem działania, co wiąże się z koniecznością częstego stosowania (2-3 x dziennie).

Obecnie antyhistaminików I generacji nie stosuje się jako leków przeciwalergicznych.

Antyhistaminiki I generacji dostępne OTC to:

 — dimenhydrynat (Aviomarin, w: Artigo) – dostępny w postaci tabletek,

 — mepyramina (Envil, Sinumedin) – dostępna w postaci aerozolu do nosa,

 — dimetinden (Fenistil, w: Otrivin Allergy) – dostępny w postaci żelu i kropli doustnych,

 — chlorfenamina, inaczej chlorfeniramina (w: Gripex noc, w: Tabcin Trend, w: Vicks Symptomed) – dostępna w postaci proszku do 
sporządzania roztworów, oraz w postaci tabletek,

 — feniramina (w: Fervex, Theraflu ExtraGRIP) – dostępna w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego,

 — triprolidyna (w:  Acatar Acti-Tabs, w: Actifed/ACTI-trin) – dostępna w postaci tabletek,

 — ketotifen (Ketotifen Hasco, Zabak, Zaditen) – dostępny postaci kropli do oczu,

 — difenhydramina (w: Apap noc, w: Betadrin) – dostępna w postaci tabletek i kropli do nosa.

Antyhistaminiki I generacji dostępne w Polsce na receptę to:

 — klemastyna (Clemastinum Aflofarm, Clemastinum Hasco, Clemastinum WZF)  – dostępna w postaci syropu, tabletek i roztworu do 
wstrzykiwań,

 — antazolina – dostępna w postaci roztworu do wstrzykiwań,

 — prometazyna (Diphergan, Polfergan)  – dostępna w postaci syropu i drażetek,

 — hydroksyzyna (Atarax, Hydroxyzinum Aflofarm, Hydroxyzinum Espefa, Hydroxyzinum Hasco, Hydroxyzinum VP) – dostępna w postaci 
syropu, tabletek i roztworu do wstrzykiwań,

 — cyproheptadyna (Peritol) – dostępna w postaci tabletek.
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Źródło: Hodalska M. Koronahumor jako forma komunikacji i „tarcza antydepresyjna”.

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy
Ostatni test wiedzy z numeru 35 był trudniejszy niż zwykle. 
W tym numerze tłumaczymy, jakie powinny być poprawne od-
powiedzi.

W pytaniu:

Wskaż prawdziwe zdanie na temat leków doustnych o mo-
dyfikowanym uwalnianiu:

A. Przykładem tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej jest 
Minirin Melt, postać desmopresyny zaprojektowana tak, aby 
umożliwić podanie leku małym dzieciom (<6 l.), które nie mogą 
połykać tabletek.

B. ZOK to skrót oznaczający kinetykę zerowego rzędu. W odróż-
nieniu od leków oznaczonych skrótem SR (sustained/slow rele-
ase), leki ZOK/ZK uwalniają stałą dawkę leku w jednostce czasu.

C. System HBS (np. Madopar HBS) pozwala na przedłużenie 
uwalniania substancji leczniczej poprzez zatrzymanie kapsułki 
w żołądku.

D. Postacie swift pozwalają na uzyskanie szybkiego efektu dzia-
łania. Ma to największe znaczenie w przypadku neuroleptyków 
(np. Zolafren-Swift), bo pozwalają na szybkie opanowanie psy-
chozy.

Prawidłowa odpowiedź to C. Dlaczego?

Pytania były podchwytliwe, dlatego parę słów wyjaśnienia: 
A. Minirin Melt to nie tabletka, tylko liofilizat doustny do aplika-
cji pod język. Nie chodzi też o ułatwienie aplikacji, ale o biodo-
stępność - desmopresyna jest peptydem, więc w żołądku ule-
głaby denaturacji. Stosowana jest u dzieci 6+ oraz u dorosłych. 
Jest analogiem wazopresyny. B. Stosowanie skrótów takich jak 
ZOK czy SR nie jest w żaden sposób regulowane. To, że odpo-
wiednik leku oznaczony jest zapisem SR nie oznacza, że kinety-
ką uwalniania będzie różnił się od odpowiednika ZK. Skróty te 
są tylko fragmentami nazw handlowych. C. System HBS to kap-
sułki flotacyjne. Taka postać leku jest stosowana, gdy chcemy 
przedłużyć uwalnianie leku albo lek działa lub wchłania się tyl-
ko w żołądku i początkowym odcinku przewodu pokarmowe-
go. Leki w postaci HBS nie będą więc biorównoważne ze zwy-
kłymi kapsułkami i nie wolno ich zamieniać. Nawet na 100%. D. 
Postacie ODT projektuje się celem poprawy adherence - łatwiej 
przyjąć lek, który rozpada się w jamie ustnej. Łatwiej też kon-

trolować, czy pacjent przyjął lek, jeśli podaje mu go opiekun. 
A olanzapina (Zolafren-Swift) nie działa doraźnie! Neurolepty-
kiem stosowanym doraźnie jest np. haloperidol.

W pytaniu 2:

Które zdanie na temat interakcji leków z alkoholem etylo-
wym NIE jest prawdziwe według aktualnego stanu wiedzy?

A. Nowe leki przeciwpadaczkowe nie wchodzą w niebezpiecz-
ne interakcje z alkoholem, jednak spożycie alkoholu powinno 
być zabronione, gdyż etanol sam w sobie obniża próg drgaw-
kowy.

B. Metronidazol i tynidazol hamują dehydrogenazę alkoho-
lową, co po spożyciu alkoholu prowadzi do nagromadzenia 
acetaldehydu i wywołania reakcji disulfiramowej.Poprawna 
odpowiedź

C. Przy przewlekłym spożyciu alkoholu dawka doksycykliny 
powinna zostać zwiększona, niekiedy nawet dwukrotnie.

D. Łączenie alfa-blokerów (tamsulozyny, doksazosyny itd.) z al-
koholem może zwiększać ryzyko spadków ciśnienia przy zmia-
nie pozycji ciała, np. przy wstawaniu z łóżka.

Prawidłową odpowiedzią było B. 

Dlaczego?

Nowe leki przeciwpadaczkowe w połączeniu z alkoholem 
jedynie zwiększają ryzyko sedacji, doksazosyny i innych alfa-
-blokerów nie łączymy z alkoholem z uwagi na hipotonię or-
tostatyczną, a doksycyklina to jedyny antybiotyk stosowany 
w lecznictwie otwartym, który wchodzi w istotną interakcję 
z alkoholem. Łączenie alkoholu z metronidazolem i tynidazo-
lem jest przeciwwskazane, ale z uwagi na nasilanie działania 
neurotoksycznego pochodnych nitroimidazolu. To jedna z teo-
rii, które wyjaśniają efekt podobny do disulfiramowego. Nie 
wykazano bowiem w badaniach, żeby metronidazol działał jak 
disulfiram, choć tak kiedyś sądzono.

A Lista Beersa to leki, które u osób starszych mogą przynieść 
więcej szkody, niż pożytku. Zdecydowanie nie jest to lista le-
ków, których nie wolno stosować u seniorów. Wiele z nich jest 
stosowanych u osób starszych.
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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:

Tabletki ulegające rozpadowi 
w jamie ustnej (ODT) – co warto 
wiedzieć? 

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej czy-
li tzw. postać ODT to nowoczesna forma leku, która 
umożliwia pacjentom większą wygodę i użyteczność 
w stosunku do tradycyjnych tabletek i kapsułek oraz 
ułatwia im stosowanie się do zaleconego przez leka-
rza sposobu przyjmowania leków.

Od jakiegoś czasu przybywa leków dostępnych w po-
staci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 
(orally disintegrating tablets – ODT). Postać ODT zosta-
ła wprowadzona, aby dać pacjentom większą wygo-
dę i użyteczność w stosunku do tradycyjnych table-
tek. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej są 
lubiane przez pacjentów, ponieważ:

 — łatwo się je przełyka,
 — mogą być zastosowane w problematycznych 
warunkach np. w podróży, ponieważ nie trzeba 
popijać ich wodą,

 — stosowanie leku nie przeszkadza w realizacji 
codziennych aktywności,

 — można je zażyć dyskretnie, wkładając jedynie 
tabletkę do ust.

Połykanie tradycyjnych tabletek i kapsułek czasem 
sprawia trudności. Twarda powierzchnia tabletek 
może podrażniać przełyk i uszkadzać błonę śluzo-
wą. Pacjenci, którym tabletka kiedyś zatrzymała się 
w przełyku, mogą mieć nieprzyjemne skojarzenia 
i obawy przed powtórzeniem się takiego epizodu, co 
w konsekwencji doprowadzić może do niewypełnia-
nia zaleceń lekarskich.

Stosowanie tabletek w postaci ODT niesie ze sobą 
wiele korzyści, szczególnie dla osób, które mają trud-
ności z połykaniem, dla dzieci, osób starszych czy 
pacjentów z uporczywymi nudnościami. Dotyczy to 
szczególnie osób z chorobą Parkinsona, AIDS, refluk-
sem żołądkowo-przełykowym, urazami szyi oraz gło-
wy, po zabiegach chirurgicznych dotyczących tych 
okolic, choroby nowotworowej, udarów i innych za-
burzeń neurologicznych, które ograniczają zdolność 
przełykania.

Tabletka ODT nie wymaga popijania, dlatego jest wy-
godna także w podróży. Tabletki rozpadające się w ja-
mie ustnej są bardzo wygodne dla osób, które mają 
zalecone stosowanie leków doraźnie, czyli „w razie 
potrzeby” np. w reakcjach alergicznych, bólach mi-
grenowych czy dolegliwościach ze strony przewodu 
pokarmowego. W takich przypadkach pacjenci mogą 
przyjąć lek w postaci ODT bez konieczności poszu-
kiwania płynu, aby go popić. Ma to duże znaczenie 
dla pacjentów z migreną, którzy odczuwają nudno-
ści i obawiają się przyjmowania płynów niezbędnych 
do popicia tabletki.

Ponadto, postać ODT umożliwia  dyskretne zaży-
wanie  leku przez osoby, które cierpią na przewlekłe 
choroby i muszą systematycznie przyjmować leki, 
a nie chcą, aby inne osoby o tym wiedziały. Szczegól-
nie ważne jest to dla osób cierpiących na zaburzenia, 
które często wzbudzają negatywne postawy u innych 
ludzi. ODT posiadają zalety zarówno leków w posta-
ci tabletek, jak i płynów. Dawka leku jest precyzyjnie 
określona i nie ma ryzyka błędu w dozowaniu. Jedy-
ną ich wadą jest to, że niektóre mogą mieć nieprzy-
jemny smak.

O czym pamiętać przyjmując tabletkę 
ODT?
Przed użyciem zwróć uwagę na informację zawartą 
na opakowaniu –   aby zapewnić skuteczność leku, 
blister nie może być uszkodzony. Tabletkę wyjmij 
bezpośrednio przed użyciem, w delikatny sposób. 
Wcześniejsze wyjęcie z blistra może spowodować 
uszkodzenie tabletki   – leki ODT szybko chłoną wil-
goć, przechodząc w postać płynną. Jeśli nie jesteś pe-
wien czy prawidłowo stosujesz tę formę leku, skon-
sultuj się ze swoim farmaceutą, który udzieli Ci więcej 
informacji. 
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