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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Czy farmaceuci mogliby 
kwalifikować pacjentów do 
szczepienia przeciw COVID-19?
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Eksperci wydali stanowisko, w którym rekomendują przeprowa-
dzanie uproszczonej procedury kwalifikacji do szczepień przeciw 
COVID-19. Taką kwalifikację z powodzeniem mogliby wykony-
wać także farmaceuci.

Konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny rodzinnej, pediatrii 
oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii opu-
blikowali swoje stanowisko w kwestii przeprowadzania kwalifika-
cji do szczepień przeciw COVID-19.

Przed przystąpieniem do szczepienia przeciw COVID-19 koniecz-
ne jest wykonanie kwalifikacji. W stanowisku podkreślona jest 
pilna potrzeba uproszczenia procedury kwalifikacji, aby szcze-
pionki podawać większej liczbie pacjentów w krótszym czasie. 
Obecne tempo przeprowadzania szczepień nie jest dla wszyst-
kich zadowalające. Dodatkowo informowaliśmy ostatnio o moż-

liwych opóźnieniach ze względu na ograniczenie dostaw szcze-
pionek przez producenta. 

Eksperci rekomendują ograniczenie kwalifikacji do szczepień 
przeciw COVID-19 jedynie do zebrania wywiadu, bez przepro-
wadzania badania fizykalnego. Pacjent powinien wcześniej wy-
pełnić specjalny  kwestionariusz, a następnie powinno mu się 
zmierzyć temperaturę ciała. Jeśli kwestionariusz jednoznacznie 
wskazuje na brak przeciwwskazań do przystąpienia pacjenta do 
szczepienia, można odstąpić od badania fizykalnego. Takie bada-
nie fizykalne powinno być jednak wykonane, gdy stan zdrowia 
pacjenta budzi wątpliwości.

Na ten moment do przeprowadzania kwalifikacji uprawnieni są 
tylko lekarze posiadający PWZ. Jednak uproszczoną procedurę 
kwalifikacji mogliby także z powodzeniem wykonywać farma-
ceuci. Ta grupa zawodowa coraz chętniej jest włączana do pro-
cesu przeprowadzania szczepień. Już teraz izby aptekarskie za-
praszają chętnych farmaceutów do zgłaszania się na szkolenia 
pozwalające uzyskać uprawnienia do podawania szczepionek 
przeciw COVID-19 pacjentom. 

AK TUALNOŚCI
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https://wydawnictwo.farm/produkt/choroby-zakazne-ktorym-mozna-zapobiegac-poprzez-szczepienia/
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Szczepienia muszą być wykonywane w specjalnie do tego prze-
znaczonych pomieszczeniach, aby móc udzielić pomocy pacjen-
towi w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepien-
nych. 

Szczepionka przeciw COVID-19 
firmy Moderna – co wiemy do 
tej pory?
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Druga szczepionka przeciw COVID-19 została dopuszczona do 
obrotu na terenie UE. Co wiemy do tej pory odnośnie szczepionki 
firmy Moderna na podstawie ChPL?

COVID-19 Vaccine Moderna to lek w postaci dyspersji do wstrzy-
kiwań, przeznaczony do czynnego uodparniania dorosłych osób 
celem zapobiegania COVID-19, choroby wywoływanej przez 
wirusa SARS-CoV-2. Szczepionka nie została przebadana na 
dzieciach i może być podawana tylko pacjentom  powyżej 18 
r.ż. Zawiera informacyjny RNA (mRNA) zawarty w nanocząstecz-
kach lipidowych. mRNA zostaje przetransportowane do komó-
rek gospodarza, celem syntezy białka S, charakterystycznego 
dla SARS-CoV-2. Białko S jest rozpoznawane przez komórki od-
pornościowe organizmu, co powoduje wywołanie odpowiedzi 
immunologicznej. mRNA nie ma możliwości dostania się do ją-

dra komórkowego gospodarza, nie oddziałuje z genomem oraz 
nie ma zdolności do powielania (replikacji). mRNA nie pozostaje 
w organizmie, lecz ulega rozpadowi niedługo po zaszczepieniu. 

COVID-19 Vaccine Moderna jest podawana w cyklu dwudawko-
wym,  domięśniowo. Druga dawka powinna zostać podana  po 
upływie 28 dni od podania pierwszej dawki. Pełna ochrona na-
stępuje po upływie  co najmniej 14 dni  od otrzymania drugiej 
dawki szczepionki. Szczepionki nie badano w przypadku zamien-
nego stosowania ze szczepionkami przeciw COVID-19 innych 
producentów. 

Pacjenta powinno obserwować się przez 15 minut od podania 
szczepionki. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej 
należy wdrożyć odpowiednie metody leczenia. Łagodna infekcja 
i niewielka gorączka nie są przeciwwskazaniem do szczepienia. 

Szczepionka przeciw COVID-19 firmy Moderna nie została zbada-
na na kobietach w ciąży oraz karmiących piersią. COVID-19 Vacci-
ne Moderna można podać w tym przypadku tylko jeśli „korzyści 
przewyższają ryzyko dla matki i płodu”.

Nie przeprowadzono badań na osobach z obniżoną odporno-
ścią  oraz przyjmujących  leczenie immunosupresyjne. W tej 
grupie pacjentów skuteczność COVID-19 Vaccine Moderna może 
okazać się mniejsza. 

Bezpieczeństwo szczepionki zostało przeanalizowane na podsta-
wie grupy 30 351 uczestników. Działania niepożądane oceniono 
na łagodne i umiarkowane, ustępujące w ciągu kilku dni od po-
dania szczepionki. Najczęstsze działania niepożądane zgłaszane 
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•  Korzystnie wpływa na  
mikrobiotę pochwy3

•  Wpływa na profilaktykę 
porodu przedwczesnego3
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przez uczestników badania klinicznego obejmowały ból w miej-
scu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, mięśni, stawów, dresz-
cze, nudności i/lub wymioty, obrzęk i/lub tkliwość pod pachą, 
gorączkę, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz zaczerwienienie. 

COVID-19 Vaccine Moderna  jest dostępna w fiolkach zawierają-
cych po 10 dawek. Szczepionkę należy przechowywać w temp. 
od –25°C do -15°C w oryginalnym opakowaniu do upływu daty 
ważności. Przed podaniem konieczne jest rozmrożenie szcze-
pionki. Można to zrobić na dwa sposoby. Fiolkę można pozosta-
wić na 2,5 h w lodówce (temp. 2°C-8°C), a następnie wyjąć i po-
zostawić na 15 minut przed podaniem w temp. pokojowej. Drugi 
sposób polega na pozostawieniu fiolki przez 1 h w temp. poko-
jowej (temp. 15°C-25°C). Odmrożonej szczepionki nie wolno po-
nownie zamrażać. Szczepionka po rozmrożeniu może być prze-
chowywana przez 30 dni w lodówce lub przez 12 h w chłodnym 
pomieszczeniu (max. temp. 25°C). Po pobraniu pierwszej dawki 
fiolkę należy zużyć w ciągu 6 h. Szczepionki  COVID-19 Vaccine 
Moderna, w przeciwieństwie do szczepionki Comirnaty, nie trze-
ba rozcieńczać, jest gotowa do użycia od razu po rozmrożeniu. 

Na ten moment nie wiadomo, jak długo utrzymuje się ochrona 
po podaniu COVID-19.

Co wiemy na temat 
potencjalnej szczepionki 
przeciw COVID-19 firmy 
Valneva? 
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Zakończyły się wstępne rozmowy dotyczące zakupu ósmej szcze-
pionki przeciw COVID-19 w UE. Co wiemy na temat firmy Valneva 
i jej kandydata na szczepionkę?

12 stycznia 2021 r. Komisja Europejska zakończyła wstępne roz-
mowy z firmą Valneva dotyczące zakupu 30 mln dawek szcze-
pionki przeciw COVID-19, z możliwością późniejszego dokupie-
nia 30 mln dawek więcej.[1]

Ostatnio pisaliśmy na temat zakończenia rozmów wstępnych 
z producentem siódmej potencjalnej szczepionki przeciw CO-
VID-19. Z poprzedniego artykułu dowiecie się też, ile umów pod-
pisała Komisja Europejska do tej pory i co to oznacza dla Polski. 

Valneva to firma biotechnologiczna z główną siedzibą w Austrii, 
pracująca nad szczepionkami przeciw groźnym chorobom zakaź-
nym. Valnevo jest producentem takich szczepionek jak  Ixiaro  – 
przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu oraz  Dukoral  – przeciw 
cholerze. Firma jest w trakcie opracowywania szczepionek także 
przeciw boreliozie, chikungunya (tropikalna choroba wirusowa 

przenoszona przez komary), chorobom wywoływanym przez wi-
rus Zika oraz bakterie Clostridium difficile.[2]

Szczepionka przeciw COVID-19 firmy Valneva – VLA2001 – jest 
szczepionką wysoce oczyszczoną, zawierającą inaktywowanego 
wirusa, wykorzystującą podobną technologię jak w przypadku 
szczepionki przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu. Szczepionka 
najprawdopodobniej będzie podawana w schemacie dwudaw-
kowym oraz będzie mogła być przechowywana w temp. lodówki 
(2-8°C). Badania kliniczne fazy 1/2 rozpoczęły się w grudniu 2020 
r. Dodatkowe badania będą uwzględniały 4 000 uczestników. 
Szacuje się, że po pozytywnym przejściu wszystkich faz badań 
klinicznych, szczepionka będzie mogła być warunkowo dopusz-
czona do obrotu w ostatnim kwartale 2021 r. 

Valneva podaje informacje o możliwości zapewniania do 200 mln 
dawek szczepionki rocznie.[3]

Źródła
1. European Commission: Coronavirus: Commission concludes exploratory talks with 

Valneva to secure a new potential vaccine. 12.01.2021 
2. Valneva: About us. [dostęp: 18.01.2021]  
3. Valneva: COVID-19 -VLA2011. [dostęp: 18.01.2021]  

GUS: Konieczność wypełnienia 
sprawozdania przez apteki 
i punkty apteczne
mgr farm. Anna Świder
Dziennikarz medyczny portalu opieka.farm.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) informuje o konieczności wy-
pełnienia formularza elektronicznego  ZD-5 Sprawozdanie apteki 
i punktu aptecznego. Wszystkie apteki ogólnodostępne, zakłado-
we, a także punkty apteczne są objęte obowiązkiem sprawoz-
dawczym. Sprawozdanie należy wypełnić do 29.01.2021 r. 

Badanie ma na celu zebranie informacji o rodzaju placówek, 
sprzedaży wysyłkowej leków przez Internet, dyżurach nocnych, 
przystosowaniu placówek dla osób niepełnosprawnych, czy też 
o pracownikach aptek i punktów aptecznych. 

Jeśli ktoś pracuje w kilku aptekach, w sprawozdaniu należy 
uwzględnić taką osobę jako pracownika tylko jednej apteki. Za 
główne miejsce należy przyjąć aptekę, w której pracownik spędza 
najwięcej czasu. Jeśli ktoś pracuje w kilku aptekach w tym samym 
wymiarze czasu, kolejnym kryterium jest wysokość wynagrodze-
nia. Należy uwzględnić wszystkie osoby pracujące w aptece oraz 
punkcie aptecznym, bez względu na rodzaj umowy, a także wła-
ścicieli oraz współwłaścicieli, oraz osoby przebywające na urlo-
pach macierzyńskich czy tacierzyńskich. Jeśli pracownik przeby-
wa obecnie na urlopie wychowawczym, należy go uwzględnić 
tylko, jeśli nieobecność w pracy trwa krócej niż 3 miesiące lub 
osoby te są pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymują 
co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. 
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OPINIE

Farmaceuci w odróżnieniu od lekarzy na ogół nie szczepią 
dzieci, osób z przeciwwskazaniami, kobiet w ciąży czy osób 
z jakimikolwiek objawami choroby. Dlatego szczepienia 
w aptekach są bezpieczne - po prostu w razie jakichkolwiek 
wątpliwości pacjent jest odsyłany do lekarza.

Niniejsza opinia przedstawia wyłącznie stanowisko/ocenę jej auto-
ra i nie może być, przez domniemanie lub w jakikolwiek inny sposób, 
utożsamiania ze stanowiskiem jakiejkolwiek innej osoby fizycznej i/
lub prawnej.

Badania naukowe i pojawiające się kolejno przeglądy systema-
tyczne dowodzą, że szczepienia w aptekach zwiększają odsetek 

osób zaszczepionych w populacji.[1][2]  Oznacza to, że szczepie-
niom poddają się osoby, które nie fatygowałyby się do lekarza 
w przypadku braku takiej usługi w aptece. Zależność tę obser-
wuje się w każdym kraju, w którym dopuszczono taką możliwość. 
Ocenia się, że apteki z uwagi na długie godziny otwarcia, krótki 
czas oczekiwania i dobre wykształcenie personelu są wręcz ide-
alnym miejscem na wykonywanie szczepień ochronnych 
u dorosłych. Badania pokazują również, że farmaceuci okazali 
się być świetnymi edukatorami w zakresie szczepień i samo roz-
powszechnianie wiedzy w aptekach o korzyściach płynących ze 
szczepień w krajach, w których farmaceuci nie otrzymali jesz-

mgr farm. Konrad Tuszyński 
Dyrektor ds. naukowych 3PG. Twórca i redaktor naczelny portalu opieka.farm, oraz 
Redaktor naukowy Zeszytów Aptecznych i platformy e-learningowej PierwszyStół.pl.

Dlaczego szczepienia w aptekach to 
świetny pomysł?

REKLAMA
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cze takich uprawnień, zwiększało wyszczepialność wobec wielu 
groźnych chorób.

Farmaceuci posiadają prawo do wykonywania szczepień w kra-
jach wysoko rozwiniętych, takich jak Australia, Kanada, Dania, 
Irlandia, Nowa Zelandia, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania 
i Stany Zjednoczone.[3]  Proces wdrażania zwykle rozpoczynano 
od programów pilotażowych, głównie szczepień na grypę, ale 
po  spektakularnych sukcesach  pilotaży dopuszczono także 
możliwość szczepień na inne choroby. A jak do nowej koncep-
cji podchodzili sami pacjenci? Portugalskie badanie wykazało, że 
aż 98% pacjentów zaszczepionych w aptece było zadowolonych 
z usługi.[4]  Czy polscy pacjenci podeszliby do takiej możliwości 
równie optymistycznie? Z pewnością! Już teraz często słyszymy 
od pacjentów prośby o  Influvac czy Vaxigrip bez recepty: „Panie 
magistrze, ja sam się zaszczepię, nie będę w przychodni kolejki robił 
i doktorce głowy zawracał.„

Polskie Ministerstwo Zdrowia jest wyraźnie świadome tych da-
nych. W bieżącym roku opublikowano dokument Polityka Lekowa 
Państwa 2018-2022,[5] w którym zaproponowano kwalifikowanie 
do szczepień  i  wykonywanie wybranych szczepień ochron-
nych przez farmaceutów  w ramach opieki farmaceutycznej, 
która ma odciążyć system ochrony zdrowia.

Głos sprzeciwu – na szczęście tylko jeden
Pomysł ministerstwa skomentowały jak na razie jedynie dwie 
organizacje: Stowarzyszenie Cyfrowe Pielęgniarki[6]  i Związek 
Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF).[7] Stowarzyszenie pod-
sumowało swoje obawy zapytaniem: Czy Polska zmierza z Opieką 
Zdrowotną w stronę trzeciego świata? W świetle powyższych da-
nych, pochodzących z najbardziej rozwiniętych państw na świe-
cie, stanowisko stowarzyszenia jest oderwane od rzeczywistości. 
Nie zostało też poparte żadnymi dowodami naukowymi, a jedy-
nie opinią jednego stomatologa. Drodzy Państwo, w rozwiniętym 
kraju nie podejmuje się decyzji w oparciu o to, co się komuś wy-
daje i co kogoś szokuje, tylko o dowody, a te JEDNOZNACZNIE 
(jak mało kiedy w medycynie i farmacji) pokazują, że szczepienia 
w aptekach są korzystne dla zdrowia populacji.

Jako farmaceuci nie negujemy uprawnień pielęgniarskich. 
W związku z koniecznością wykonywania zabiegów, praca pie-
lęgniarki czy pielęgniarza jest nieporównywalnie bardziej odpo-
wiedzialna od pracy farmaceuty, za to podanie szczepionki zdro-
wej, dorosłej osobie  jest naprawdę proste! Przykład płynący 
z Zachodu pokazał, że przeszkolenie w zakresie podawania szcze-
pień jest wystarczające. Skoro w USA, UK czy innym kraju „trzecie-
go świata” takie było, to dlaczego w Polsce miałoby być inaczej? 
Czy mamy inne igły albo bardziej wymagającą skórę?

Tuż po publikacji naszego artykułu Stowarzyszenie odpowiedzia-
ło wpisem:  Fikcja szczepień w Brytyjskich aptekach!!! Polemika 
z Panem mgr farmacji, w którym uznano, że szczepienia w UK to 
fikcja – rzekomo podaje się tam jedynie szczepionkę donoso-
wo. W rzeczywistości to dzieciom podaje się szczepionkę dono-
sowo. Farmaceuci szczepią dorosłych, podając szczepionkę do-
mięśniowo.[8][9]  Stowarzyszenie zasugerowało się  artykułem na 
stronie Tania Brytania, w którym opisano jedynie szczepionkę dla 
dzieci, która w istocie jest donosowa.

Bezpieczeństwo
Farmaceuci w odróżnieniu od lekarzy na ogół nie szczepią dzieci, 
osób z przeciwwskazaniami, kobiet w ciąży czy osób z jakimikol-
wiek objawami choroby. Dlatego szczepienia w aptekach są bez-

pieczne – po prostu w razie jakichkolwiek wątpliwości pacjenta 
odsyła się do lekarza. To jest naprawdę proste. W ok. 80% przy-
padków pacjenci w aptekach nie są też szczepieni pierwszy raz, 
lecz kolejny, a powtórzenie dawki rzadko wymaga kolejnego wy-
wiadu lekarskiego. Poza tym pacjent zawsze ma wybór.

Warunki lokalowe
W aptekach nie ma warunków? To będą. Chętne do świadczenia 
usługi podmioty przystosują swoje placówki, proszę o to się nie 
martwić. Zresztą już teraz w Polsce powstają placówki z gabineta-
mi opieki farmaceutycznej w pomieszczeniach odebranych pod 
gabinet lekarski.

Wyposażenie aptek w pomieszczenia do szczepień będzie też 
z ogromną korzyścią dla pacjenta. Gabinety będą mogły być 
wykorzystane także do świadczenia innych usług opieki farma-
ceutycznej. Obecnie tak duże przystosowanie placówki jest eko-
nomicznie nieuzasadnione, jeśli nie ma ani jednej usługi, którą 
można by w nim odpłatnie świadczyć. Apteka jest placówką 
handlową i wprowadzenie jakiejkolwiek nowej, płatnej usługi to 
redefiniowanie jej roli i krok w dobrą stronę.

Inną sprawą jest fakt, że  nie w każdym państwie wymagane 
jest specjalne pomieszczenie do szczepień. Może to być rów-
nież wydzielona część apteki, w której farmaceuta może swo-
bodnie wykonać wkłucie, a pacjent ma miejsce, by położyć się na 
podłodze w razie objawów niepożądanych. Zgodnie z niektórymi 
głosami ważniejsza od gabinetu jest obserwacja szczepionego 
po zabiegu,[10] a to jest możliwe już dziś w praktycznie każdej pol-
skiej aptece.

Uprawnienia do szczepień
To prawda, że farmaceuci nie mają uprawnień do przerywania 
ciągłości tkanek – ale skąd mieliby je mieć, skoro do tej pory nie 
były one potrzebne? Takie uprawnienia na Zachodzie bez trudu 
uzyskuje się po kursie. Istotne jest jednak, kto w Polsce zorgani-
zuje niezbędny kurs, skoro nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do 
zmian w prawie? Są to, rzecz jasna, pytania retoryczne. Nawet je-
śli nie mamy takich kompetencji, to trzeba o nie zadbać, zamiast 
z góry negować cały pomysł na prowadzenie szczepień w apte-
kach.

Dla farmaceutów nowe prawo może być drogą do dalszego roz-
woju usług aptecznych. Od szczepień jest tylko kilka kroków do 
wykonywania pomiarów cholesterolu i glikemii, na których sko-
rzystałoby wielu pacjentów.

Szczepionki wrócą do aptek!
Obecnie, jeśli w ogóle prowadzi się sprzedaż szczepionek w apte-
ce, marże bliskie są 0%. Przy niskim wolumenie sprzedaży ciężko 
o dobre pakiety, pozwalające na konkurowanie z przychodnią. 
Pacjent nabywa szczepionkę wraz z usługą szczepienia w przy-
chodni, przez co apteki zostały pozbawione jednego ze źródeł 
zysku. Możliwość szczepienia w aptekach odwraca ten trend. Tak 
naprawdę właśnie obawa o korzyści finansowe może być głów-
nym źródłem sprzeciwu, choć oficjalnie będzie to rzekoma troska 
o zdrowie pacjentów szczepionych „bez wnikliwego wywiadu le-
karskiego”.

„Nie po to studiowałem farmakologię, aby 
robić za pielęgniarkę!”
Niestety, takie głosy pojawiły się również w naszym środowisku. 
Pozostaje zapytać: czy w takim razie studiowałeś/aś, aby zama-
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wiać pakiety, raportować utargi, analizować plany sprzedażowe, 
wydawać pojemniki na mocz i prezerwatywy? Bo to też robisz. 
Nikt nie zakłada, że szczepienia będą robione po godzinach pra-
cy. Wszystkie wymienione czynności może wykonywać personel 
bez uprawnień do szczepień. Czy nie uważasz, że czasem lepiej 
zająć się czymś nowym w godzinach pracy?

Kursy szczepień to byłaby rewolucja
Tak naprawdę kurs szczepień byłby pierwszym szkoleniem w hi-
storii polskiego aptekarstwa, które gwarantowałoby uzyskanie 
dodatkowego, praktycznego uprawnienia. Obecnie nawet spe-
cjalizacja nie zwiększa naszych kompetencji w aptece otwartej. 
Dla pracodawców farmaceuci niewiele się różnią – każdy ma 
studia, każdy realizuje obowiązek szkoleń ciągłych, każdy ma te 
same kompetencje. Dobrowolne kursy stwarzają możliwość uzy-
skania uprawnień, a wśród pracodawców potrzebę zabiegania 
o farmaceutów, którzy zapewnią dostępność dodatkowych usług 
w swoich aptekach.

„Najpierw uregulujmy rynek”
„Najpierw wprowadźmy AdA, a później możemy rozmawiać o opie-
ce farmaceutycznej. Trzeba jeszcze wygasić szkolenie techników, 
bo obsługiwać powinien tylko farmaceuta. Teraz potrzebna recep-
ta elektroniczna, później ustawa o zawodzie. Zaraz, zaraz! Jeszcze 
wgląd w dokumentację medyczną, telefon prywatny do lekarza, 
opłata dyspensyjna i możemy rozmawiać o nowych obowiązkach. 
Moment, bo potrzebne są wyższe marże i wtedy możemy rozmawiać 
o opiece farmaceutycznej! T.j. oczywiście dopiero po odpowiednich 
szkoleniach, które powinny zagwarantować państwo i izba. Dosto-

sowanie apteki koniecznie musi być zrefundowane. Wtedy dopiero 
pomyślimy o OF. Itp, itd…”

Wszyscy znamy takich internetowych ekspertów. Naprawdę nie 
warto wdawać się w tego typu dyskusje, bo dają one tylko złud-
ne wrażenie, że jest się aktywistą. W rzeczywistości to jedynie 
nabijanie pieniędzy z reklam właścicielom portali plotkarskich, 
nakręcających tanią sensację (nagłówki:  „Pielęgniarki przeciwne 
szczepieniom”,  „Lekarze przeciwni szczepieniom”) z pojedynczych 
wypowiedzi. Decydenci nie śledzą anonimowych dyskusji w In-
ternecie.

Dotychczas farmaceuci niespecjalnie pokazali, że warto refundo-
wać jakiekolwiek usługi. Udzielamy setek porad dziennie, ale nikt 
nigdy nie zmierzył, jakiej są one jakości i czy faktycznie przynio-
sły oszczędności dla budżetu. Szczepienia w aptekach to dobry 
kierunek z uwagi na łatwość, z jaką można wykazać znaczenie 
naszego zawodu. Zamiast narzekać, starajmy się wyrażać nasze 
poparcie dla wszystkich pomysłów na opiekę farmaceutyczną, 
póki wola polityczna nam sprzyja.

Źródła
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SK. Impact of pharmacists as immunizers on vaccination rates: A systematic review 
and meta-analysis. Vaccine. 2016 Nov 11;34(47):5708-5723.  

2. Burson RC, Buttenheim AM, Armstrong A, Feemster KA. Community pharmacies 
as sites of adult vaccination: A systematic review. Human Vaccines & 
Immunotherapeutics. 2016;12(12):3146-3159. doi:10.1080/21645515.2016.1215393. 

3. FIP: An overview of current pharmacy impact on immunisation: A global report 2016  
4. Finnegan G: Pharmacists can play key role in immunisation. 2012  
5. MZ: Polityka Lekowa Państwa 2018-2022  
6. Pielęgniarki Cyfrowe: W aptece Cię zaszczepią, ale sprzedaży prezerwatywy mogą 

odmówić. Nowy pomysł Ministra Zdrowia. Lipiec 17, 2018  
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Jakie preparaty można wydawać na blistry 
lub ampułki?
Sprzedawanie w aptece części opakowań tzw. listków lub bli-
strów to częsta praktyka, niejednokrotnie wymuszana przez pa-
cjentów. Dotyczy zarówno produktów leczniczych tych na recep-
tę jak i sprzedawanych bez recepty, wyrobów medycznych oraz 
suplementów diety.

Co na temat dzielenia opakowań znajdziemy w przepisach?

W rozporządzeniu w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania 
z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 
w §5 pkt 3  [1]  są wymienione produkty lecznicze, które można 
dzielić, a także warunki, jakie należy zachować w takiej sytuacji. 
Zgodnie z wyżej wymienionym zapisem dopuszcza się dzielenie 
produktów leczniczych:

 — antybiotyków do stosowania wewnętrznego,

 — w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego,

 — w postaci do podawania wziewnego,

 — posiadających kategorię dostępności „Rpw”,

 — zawierających substancje psychotropowe z grup III-P 
i IV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii

Opakowania produktów leczniczych można dzielić, o ile nie 
doprowadzi to do zmiany jakości dzielonego produktu. Każda 
porcja leku pochodząca z podzielonego opakowania musi mieć 
oznakowanie daty ważności oraz numeru serii. Nie należy więc 
odcinać z blistra ilości tabletek potrzebnej do wydania zgodnie 
z zapisem na recepcie. Blistry należy wydać w opakowaniu wła-
snym apteki (o ile nie ma oryginalnego opakowania) z dołączoną 
ulotką lub jej kopią. Nie dopuszcza się dzielenia opakowań bez-
pośrednich (np. przesypywania leków pakowanych w słoiczki).

Powyższe zasady dotyczą leków wydawanych na receptę zarów-
no refundowanych jak i pełnopłatnych. Ponieważ w powyższym 
zapisie mowa jest o produktach leczniczych, należy go odnieść 
również do produktów leczniczych wydawanych bez recepty.

A jak z suplementami diety i wyrobami 
medycznymi?
Suplementy diety, choć nie posiadając wskazań do stosowania 
i zarejestrowanych działań leczniczych oraz opisanych skutków 
ubocznych to też mogą być dla pacjenta niebezpieczne. Przepi-
sy nie wymagają umieszczenie w opakowaniu suplementu ulot-
ki ani umieszczenia składu na opakowaniu bezpośrednim, czyli 
blistrze. Wydając pacjentowi tylko blister bez opakowania, nie 
udostępniamy mu pełnej informacji o produkcie, co potencjalnie 
może być dla niego niebezpieczne. Producent, wprowadzając su-
plement diety do obrotu zgłasza wygląd opakowania oraz opis, 
który musi być zgodny z ustawą o bezpieczeństwie żywienia 
i żywności. Pozbawiając pacjenta opakowania, pozbawiamy go 
też wiedzy o składzie suplementu i ilości zalecanej do spożycia.

Wg zapisów w ustawie o bezpieczeństwie żywienia i żywno-
ści  [2]  suplementy przeznaczone bezpośrednio dla finalnego 
odbiorcy są wprowadzane do obrotu w opakowaniu. Na opako-
waniu umieszczone muszą być informacje dotyczące maksymal-
nego dopuszczalnego poziomu zawartości witamin i składników 
mineralnych oraz innych substancji, o których mowa w ust. 1, 
w suplementach diety zapewnia, że zwykłe stosowanie suple-
mentu diety zgodnie z informacją zamieszczoną w oznakowaniu 
będzie bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

W przypadku wyrobów medycznych należy 
przyjąć podobne zasady.
Warto zauważyć, że suplementy diety (a także dopuszczone do 
sprzedaży pozaaptecznej produkty lecznicze i wyroby medycz-
ne) poza aptekami i punktami aptecznymi sprzedawane są w peł-
nych opakowaniach.

Źródła
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 roku w sprawie 

zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych  

2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia tekst 
jednolity 

Dzielenie opakowań – jakich 
produktów to dotyczy?

mgr farm. Małgorzata Łęt
Kierownik apteki ogólnodostępnej. Aktywnie działa w samorządzie 
aptekarskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku dyrektora 
ds. farmacji. 
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NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Leczenie miejscowe i systemowe 
opryszczki
Reprint pochodzi z podręcznika: Choroby zakaźne i szczepienia ochronne  
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Zeszyty apteczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Choroby zakaźne i szczepienia ochronne (wyd. I) to publikacja na temat powszechnie wy-
stępujących chorób zakaźnych oraz przystępne źródło wiedzy na temat szczepionek dostęp-
nych w  aptece. W podręczniku znajdziesz m.in. odpowiedzi na pytania:

• Jaki jest podział szczepionek i jakie są różnice między nimi?
• Jakie preparaty bez recepty możemy wydać do wspomagania leczenia ospy, półpaśca, 

opryszczki czy zakażeń wirusem brodawczaka?
• Jakie składniki pomocnicze występują w szczepionkach i jakie spełniają funkcje?
• Jakie leki antyretrowirusowe mogą być zamówione na stan apteki i na czym polega profilakty-

ka  HIV?
• Czym są i jakie argumenty mają ruchy antyszczepionkowe?

W Zeszycie opisane zostały choroby takie jak grypa, opryszczka, ospa wietrzna i półpasiec, a tak-
że różyczka i odra. Poruszono również temat zakażen pneumokokowych i meningokokowych 
oraz chorób ograniczonych dzięki powszechnym szczepieniom, jak krztusiec, błonica i tężec. 
W podręczniku znalazł się także opis zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, kleszczowego 
zapalenia opon mózgowych i wscieklizny. Cała treść Zeszytu była konsultowana przez specjali-
stów, m.in. w dziedzinie chorób zakaźnych.

https://wydawnictwo.farm/produkt/choroby-zakazne-i-szczepienia-ochronne/
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WIEDZA PRODUK TOWA

Drotaweryna - komu polecać, jak stosować, 
jak działają, na jakie interakcje i efekty 
uboczne zwrócić uwagę?
Drotaweryna to dostępny bez recepty lek o działaniu rozkurczają-
cym na mięśnie gładkie, stosowany w postaci tabletek 40 i 80 mg 
oraz roztworu do wstrzykiwań, wskazany w leczeniu stanów 
skurczowych dróg żółciowych, dróg moczowych, przewodu po-
karmowego oraz wspomagająco w bolesnym miesiączkowaniu.

Drotaweryna – Komu można polecać?
Tabletki z drotaweryną możesz polecić:[1][2]

 — osobie od 6. r.ż. cierpiącej na bóle skurczowe w obrębie jamy 
brzusznej,

 — pacjentowi z bolesnym parciem na mocz w przebiegu 
kamicy nerkowej i nerek,

 — kobiecie z dolegliwościami skurczowymi towarzyszącymi 
zapaleniu pęcherza moczowego,

 — choremu cierpiącemu na zaparcia na tle spastycznym,

 — pacjentowi skarżącemu się na wzdęcia jelit,

 — jako leczenie wspomagające choremu na zespół jelita 
drażliwego,[3]

 — kobiecie, która cierpi na bolesne miesiączkowanie, jako 
leczenie wspomagające terapię NLPZ,

 — wspomagająco pacjentowi z bólem głowy pochodzenia 
naczyniowego.

Brakuje dostępnych danych klinicznych na temat bezpieczeń-
stwa stosowania drotaweryny u kobiet ciężarnych, jednak w Pol-
sce możesz spotkać się z zaleceniem przyjmowania drotaweryny 
w czasie ciąży z przepisu lekarza.

Powszechną praktyką wśród lekarzy ginekologów jest również 
stosowanie leków przeciwskurczowych podczas porodu, w celu 
ułatwienia poszerzenia szyjki macicy i przyspieszenia akcji po-
rodowej. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami nie zaleca się 
jednak stosowania leków spazmolitycznych, w tym drotaweryny 
w celu skrócenia czasu trwania pierwszej fazy porodu, ze wzglę-
du na brak wystarczających danych na temat korzyści klinicznych 
w stosunku do ryzyka.[4][5]

Drotaweryna – Jak stosować?
Drotawerynę przyjmuje się:

 — 2 lub 3 razy dziennie po 40 lub 80 mg (maksymalnie na dobę 
można przyjąć 240 mg),

 — razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

W przypadku dzieci od 6 do 12 lat dawkowanie wynosi 2 razy 
dziennie po 40 mg, a powyżej 12. r.ż drotawerynę przyjmuje się 
4 razy dziennie po 40 mg.[6]

Drotaweryna – Jak działa?
Drotaweryna, będąca pochodną papaweryny, działa rozkurczają-
co na mięśnie gładkie w obrębie przewodu pokarmowego, ukła-
du moczowo-płciowego, układu krążenia i dróg żółciowych. Wy-
wołuje rozkurcz mięśni oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych, 
zwiększając przepływ krwi w tkankach.

Drotaweryna – Na co uważać?
Należy zwrócić pacjentowi uwagę na mogące się pojawić obja-
wy nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego, takie jak: za-
wroty głowy, omdlenie, ból głowy lub przyspieszona akcja serca. 
W związku z tym, że drotaweryna jest stosowana jedynie objawo-
wo, w większości przypadków, jeśli takie efekty uboczne wystąpi, 
lepiej zalecić pacjentowi, żeby całkiem odstawił lek.

Przyjmowanie drotaweryny odradzimy pacjentom, którzy mogą 
mieć zaburzenia rytmu serca.

Drotaweryna – Na jakie interakcje zwracać 
uwagę?
Drotaweryna może zmniejszać działanie przeciwparkinsonowe 
lewodopy i nasilać sztywność i drżenia mięśniowe, stąd też od-
radzimy  przyjmowanie drotaweryny pacjentom cierpiącym na 
chorobę Parkinsona stosującym lewodopę. Mechanizm tej inte-
rakcji do dzisiaj nie został wyjaśniony, choć sugeruje się, że dro-
taweryna podobnie jak jej pochodna – papaweryna może bloko-
wać receptory dla dopaminy.[7]

Drotaweryna – Dodatkowe informacje
Dostępne w Polsce preparaty z drotaweryną zestawiono poniżej:

Okres ważności preparatu NO-SPA 60 tabletek, które są dostęp-
ne w pojemnikach z zakrętką wynosi 12 miesięcy od pierwszego 
otwarcia.

W Polsce dostępny jest preparat złożony o działaniu przeciwbó-
lowym w tabletkach  Vemonis Femi, zawierający drotawerynę 
w dawce 40 mg oraz dodatkowo przeciwbólowy metamizol 
(400 mg) i kofeinę (60 mg), zwiększającą efekt analgetyczny.[8]

Według przeglądu systematycznego Cochrane z 2015 roku leka-
mi o potwierdzonej skuteczności w terapii bolesnego miesiącz-
kowania są NLPZ, stąd inne leki takie jak powszechnie stosowana 

dr n. farm. Elżbieta Żmudzka
Absolwentka i asystent na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Redaktor w 3PG

Drotaweryna - komu polecić i jak 
stosować?
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drotaweryna mogą być rekomendowane jako terapia wspoma-
gająca.[9]

Źródła
1. Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.: ChPL NO-

SPA forte. 2019.
2. Sanofi-Aventis Sp. z o.o.: ChPL NO-SPA. 2019.
3. Rai R.R. et al.: Efficacy and safety of drotaverine hydrochloride in irritable bowel 

syndrome: a randomized double-blind placebo-controlled study. Saudi journal of 
gastroenterology: official journal of the Saudi Gastroenterology Association. 2014.  

4. Rohwer A.C. et al.: Antispasmodics for labour. The Cochrane database of systematic 
reviews. 2013. 

5. WHO: WHO recommendation on antispasmodic agents for prevention of delay in 
labour. 2018.  

6. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.: ChPL Deespa. 2015.
7. McEvoy G.K.: AHFS drug information: Papaverine. Bethesda. American Society of 

Health-System Pharmacists. 2007.  
8. Adamed Pharma S.A.: ChPL Vemonis Femi. 2019. 
9. Marjoribanks J. et al.: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea. The 

Cochrane database of systematic reviews. 2015.  
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Kat. Preparat Postać Dawka Opakowania

OTC Deespa tabl. 40 mg 10, 20 i 40 tabl.

OTC Dospax tabl. 40 mg 10, 20, 30 i 40 tabl.

OTC Dospax forte tabl. 80 mg 10 i 20 tabl.

OTC Drotafemme tabl. 40 mg 20, 30, 40 i 60 tabl.

OTC Drotafemme forte tabl. 80 mg 20 tabl.

OTC Drotaverine Adamed tabl. 80 mg 10 i 20 tabl.

OTC NO-SPA tabl. 40 mg 10, 20, 30, 40 i 60 tabl.

OTC NO-SPA Comfort tabl. 40 mg 20, 30, 40 i 60 tabl.

OTC NO-SPA Max tabl. 80 mg 10 i 20 tabl.

OTC Spastyna tabl. 40 mg 20 i 40 tabl.

OTC Spastyna Max tabl. 80 mg 20 tabl.

Rp NO-SPA ampulki roztwór do wstrzykiwań 40 mg 5 i 25 amp.

Rp NO-SPA forte tabl. 80 mg 20 i 50 tabl.

OTC w Vemonis Femi (metamizol 400 mg, kofeina 60mg) tabl. 40 mg 6 i 12 tabl.

https://opieka.farm/pogadanki/
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ŚCIĄGA APTECZNA

Miary domowe
Zestawienie miar domowych stosowanych przez pacjentów wraz z odpowiadającą im masą wybranych postaci leku.

Miary domowe służą do samodzielnego dozowania leku przez pacjenta, przy użyciu powszechnie dostępnych miarek, takich jak łyżka 
stołowa, łyżeczka do herbaty czy kieliszek. Aby móc zweryfikować zapisane przez lekarza dawki substancji czynnych, należy wiedzieć, 
ile leku pacjent zażyje jednorazowo. W tym celu niezbędna jest znajomość masy poszczególnych składników leku, z uwzględnieniem 
stosowanych miar. 

Poniżej znajdziesz zestawienie miar domowych i odpowiadającą im orientacyjną masę wybranych postaci leku.[1][2]

Rodzaj miary Woda [g] Nalewki, roztwory olejowe [g] Syropy [g] Proszki [g] Zioła [g]

Łyżeczka do herbaty 5.0 4.0 6.0 0.8–3.5 1.5

Łyżka stołowa 15.0 12.0 20.0 7.5 4.0–8.0

Łyżka deserowa 10.0 9.0 13.0 – –

Kieliszek mały 15.0–25.0 – – – –

Na koniec noża – – – 0.1–1.0 –

Źródła
1. Krówczyński, L., Jachowicz, R. Ćwiczenia z receptury. Wydanie VII. 2000.
2. Jachowicz, R. (red.). Receptura apteczna. Wydanie III. 2017.



Pobierz Gońca: www.goniecapteczny.pl

poniedziałek, 25 stycznia 2021 17Tygodnik Goniec Apteczny

Jak nazywa się teczka farmaceuty?

Apteczka.

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Drodzy Farmaceuci i Technicy farmaceutyczni, prezentujemy 
kolejny test wiedzy.

Celem testów jest sprawdzenie swojej własnej wiedzy i przygo-
towania do sprawowania bardziej odpowiedzialnej opieki nad 
pacjentem. Jeśli popełnisz błąd, warto powtórzyć test i utrwalić 
swoją wiedzę. 

Powodzenia!

Pytanie 1. Których leków NIE należy podawać jednocześnie 
w trakcie jednej nebulizacji?

☐ A.  Ventolin + Mucosolvan

☐ B.  Ventolin + Berodual

☐ C.  Berodual + Pulmicort

☐ D.  Nebudose hipertonic + Pulmicort

Pytanie 2. Które informacje dotyczące stosowania leków 
wziewnych są prawdziwe?

☐ A.  Kandydoza jamy ustnej to bardzo częste działanie niepożą-
dane sterydów wziewnych.

☐ B.  Jeśli pacjent nie ma możliwości przepłukania ust po aplika-
cji sterydu, może coś zjeść.

☐ C.  Po lekach typu Berodual (ipratropium + fenoterol) nie trze-
ba płukać ust.

☐ D.  Nie ma możliwości wystawienia recepty farmaceutycznej 
na Seretide i Foradil, bo zawierają związki z wykazu A.

KLUCZ do testu:

Klucz: 1B, 2B
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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 prawidłowo stosować krople 
i maści do oczu?

Zapoznanie z podstawowymi zasadami aplikacji kro-
pli do oczu jest niezwykle ważne dla skuteczności 
i bezpieczeństwa leczenia.  Nieumiejętne podanie 
może doprowadzić do skażenia leku, a w konsekwen-
cji do rozwoju infekcji.

Jak prawidłowo stosować krople i maści 
do oczu?
Leki oczne wykonywane są w warunkach sterylnych. 
Nieumiejętne podanie może doprowadzić do skaże-
nia leku, a w konsekwencji do rozwoju infekcji. Z tego 
względu zapoznanie z podstawowymi zasadami ich 
aplikacji jest niezwykle ważne dla skuteczności i bez-
pieczeństwa leczenia.

O czym powinieneś pamiętać?
Krople do oczu podaje się do  worka spojówkowe-
go  (po lekkim odchyleniu dolnej powieki), a nie na 
powierzchnię oka. Podaje się 1 kroplę preparatu – 
nadmiar preparatu i tak wypłynie.

W pierwszej kolejności podaj lek do jednego oka, 
a po aplikacji zamknij powiekę i nie mrugaj (aby ogra-
niczyć wypłukiwanie leku z worka spojówkowego). 
Po chwili możesz zakropić drugie oko.

Jeśli stosujesz soczewki kontaktowe przed aplikacją 
preparatu, zdejmij je. Możesz je ponownie założyć 
dopiero po upływie 15-30 minut. Jeśli potrzebujesz 
kropli o działaniu nawilżającym, poproś farmaceutę, 
aby polecił Ci krople bez konserwantów, które mo-
żesz zastosować także na soczewki kontaktowe.

Podczas aplikacji preparatu do oka postaraj się uni-
kać kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią 
oka, rzęsami lub powiekami oraz palcami rąk, ponie-
waż sprzyja to zabrudzeniu i zakażeniu preparatu. 
W przypadku  opakowań jednodawkowych  (tzw. 
minimsów) niezużytą ilość płynu należy wyrzucić – 
nie nadaje się ona do ponownego użycia.

Jeśli stosujesz więcej niż jeden preparat do oczu, za-
chowaj minimum 10-minutowy odstęp pomiędzy ich 
zastosowaniem. 

Pamiętaj też, że jedne krople do oczu powinny być 
używane tylko przez jedną osobę.

Jak aplikować krople do oczu?
1. Umyj i dokładnie osusz dłonie.
2. Ogrzej lekko preparat w dłoniach.
3. Odchyl głowę lekko do tyłu (w przypadku dzieci 

głowa powinna być przechylona w kierunku 
skroni).

4. Skieruj wzrok ku górze i patrz w jeden punkt, 
pozwoli to ograniczyć mruganie.

5. Dwoma palcami odchyl delikatnie dolną 
powiekę.

6. Podaj jedną kroplę preparatu do worka 
spojówkowego.

7. Zamknij powiekę, nie mrugaj.
8. Wytrzyj nadmiar preparatu.

Jak aplikować maść do oczu?
1. Umyj i dokładnie osusz dłonie.
2. Ogrzej lekko preparat w dłoniach.
3. Odchyl głowę lekko do tyłu (w przypadku dzieci 

głowa powinna być przechylona w kierunku 
skroni).

4. Delikatnie odchyl dwoma palcami dolną 
powiekę.

5. Maść lub żel wyciśnij do worka spojówkowego 
w postaci paska o długości ok. 1 cm. Aby 
oddzielić maść od tubki, należy szybkim ruchem 
obrócić opakowaniem leku.

6. Zamknij powiekę, nie mrugaj.
7. W celu równomiernego rozprowadzenia leku 

poruszaj gałką oczną w kierunku góra-dół 
i lewo-prawo.

8. Wytrzyj nadmiar preparatu.

Leki oczne po przeniknięciu do krwioobiegu mogą 
wykazywać działanie ogólnoustrojowe. Aby temu za-
pobiec, po zastosowaniu uciśnij na chwilę wewnętrz-
ne kąciki oczu, aby uniknąć przejścia leku do krążenia 
ogólnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości poproś farmaceutę 
o bardziej szczegółowe instrukcje.
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