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Aktualności

Zatwierdzono nowy niehormonalny żel antykoncepcyjny. Ibuprofen w posta-

ci lipidowej w COVID-19. IPP a zwiększenie ryzyka demencji.
FDA zatwierdza Phexxi – pierwszy
niehormonalny żel antykoncepcyjny

ostrej niewydolności oddechowej (ARDS,
ang. acute respiratory distress syndrome) –
22 maja 2020 r. Evofem Bioscences, Inc.
jedno z powikłań COVID-19. Badacze dodają,
ogłosiło zatwierdzenie przez FDA nowego
że taka unikalna postać ibuprofenu okazała
środka antykoncepcyjnego niezawierającego się bardziej skuteczna w leczeniu ARDS niż
hormonów. Wprowadzenie Phexxi planowa- zwykłe tabletki.[2] Pomimo licznych kontrowersji na temat stosowania ibuprofenu w
ne jest na początek września.[1]
COVID-19, autorzy badania twierdzą, że lek
Żel dopochwowy na receptę Phexxi zawiera mógłby pomóc pacjentom z trudnościami
w swoim składzie 1,8% kwasu mlekowego,
w oddychaniu i zapobiegać przed podłącza1% kwasu cytrynowego oraz 0,4% wodoroniem do respiratora pacjentów z poważnymi
winianu potasu. Wskazaniem jest zapobiega- infekcjami SARS-CoV-2.[4]
nie ciąży u kobiet w wieku rozrodczym, jako
Lek będzie podawany hospitalizowanym
metoda antykoncepcyjna “na żądanie”. Co
ważne, środek nie jest skuteczny w zapobie- pacjentom, w ciężkim stadium choroby,
ganiu ciąży, jeśli pacjentka zaaplikuje go już z potwierdzonym lub podejrzewanym
COVID-19.[5] Badacze podkreślają, że jest to
po stosunku.
innowacyjne podejście terapeutyczne. Jeśli
skuteczność zostanie potwierdzona, będzie
Żel nie chroni też przed zakażeniem HIV
to ważny krok w walce z pandemią, ze wzglęoraz innymi infekcjami przenoszonymi
du na niski koszt i dostępność preparatu.[6]
drogą płciową. Firma twierdzi, że lek może
także zmniejszać ryzyko infekcji – rzeżączki
Inhibitory pompy protonowej mogą
i chlamydii. Jednak badania w tym kierunzwiększać ryzyko demencji przez
ku dopiero zostaną przeprowadzone. Jeśli
wyniki okażą się pozytywne, środek zostanie blokowanie acetylotransferazy cholinowej
wprowadzony pod nową nazwą, zarówno
jako preparat antykoncepcyjny, jak i zmniej- Nowe badania, opublikowane 8 maja 2020
r. w Alzheimer’s & Dementia, przedstawiają
szający ryzyko infekcji.[1]
mechanizmy tłumaczące ryzyko rozwoju
Żel działa poprzez obniżanie pH i ruchliwochoroby Alzheimera u osób stosujących leki
ści plemników. Optymalne pH pochwy w
z tej grupy.[1] PPI działają poprzez blokowanie pomp transportujących jony H+
celu utrzymania żywotności i ruchliwości
plemników waha się od 7,0 do 8,5. W rzeczy- z komórek okładzinowych. Kiedy pompy zostają zablokowane, następuje zmniejszenie
wistości zmniejszenie ruchliwości nasienia
wydzielania kwasu solnego, a w konsekwenjest już widoczne przy pH pochwy niższym
[2]
cji zmniejszenie uszkodzenia błony śluzowej
niż 6,0. Żel powoduje utrzymanie pH w
zakresie od 3,5 do 4,5. Takie środowisko jest żołądka.
niekorzystne dla plemników.
Wcześniejsze badania kohortowe, przeproIbuprofen w postaci lipidowej testowadzone na dużej populacji, wykazały zwiąwany w łagodzeniu objawów COzek pomiędzy stosowaniem PPI a rozwojem
VID-19
demencji.[2] Inne badania, w których przeLIBERATE to RCT, w którym połowa pacjenprowadzano testy psychologiczne na grupie
tów otrzyma standardową opiekę, a drubadanych, wskazują na istotne klinicznie
giej połowie dodatkowo zostanie podany
zaburzenia funkcji poznawczych – pamięci
badany związek – ibuprofen w postaci
wzrokowej, uwagi, organizowania i planowalipidowej w dawce 200 mg.[1] Lek jest już
nia. W badaniu wzięły udział młode, zdrowe
stosowany w innych schorzeniach, takich jak osoby, które poproszono o zażywanie w czazapalenie stawów. Badania przedkliniczne
sie badania PPI.[3]
sugerują, że może on leczyć także zespół

🌐

W nowym badaniu wykorzystano komputerowe symulacje 3D. Sprawdzono, w jaki
sposób 6 różnych substancji należących do
grupy PPI wchodziło w interakcję z acetylotransferazą cholinową. Funkcją tego enzymu
jest synteza neuroprzekaźnika – acetylocholiny, potrzebnego do przekazywania
sygnałów pomiędzy neuronami. Jednak
warunkiem tego jest wytwarzanie wystarczającej ilości substancji. Symulacje wykazały
zdolność wszystkich testowanych leków do
wiązania się z enzymem.
Następnie przeanalizowano wpływ tego
wiązania. Okazało się, że wszystkie badane leki powodują zmniejszenie produkcji
acetylocholiny. Im silniejsze wiązanie, tym
większe było działanie hamujące. Substancje, takie jak omeprazol, esomeprazol,
tenatoprazol i rabeprazol miały największe
powinowactwo i były najsilniejszymi inhibitorami enzymu. Pantoprazol i lazoprazol
wykazywały najsłabsze zdolności do blokowania enzymu.
Badacze zwracają uwagę na potrzebę sprawdzenia odkryć w warunkach in vivo. Jednak
już teraz odradzają nadmierne stosowanie
PPI. Szczególną ostrożność należy zachować
w przypadku pacjentów starszych i tych,
u których zdiagnozowano demencję. To
samo dotyczy również pacjentów z chorobami osłabienia mięśni, takimi jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ang. amyotrophic
lateral sclerosis), ponieważ acetylocholina
jest neuroprzekaźnikiem przekazującym
impulsy nerwowe z neuronów do włókien
nerwowych. Utrzymanie jej na właściwym
poziomie warunkuje prawidłową czynność
skurczową mięśni. Badacze dodają też, że
stosowanie leków przez ograniczony czas
i w naprawdę potrzebnych przypadkach jest
bezpieczne u osób starszych.[4]
autor: mgr farm. Anna Świder
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Czy stosowanie kwasu bornego u niemowląt jest
uzasadnione? Odpowiedzi na pytania uczestników
- relacja z webinarium (część 3)
Trzecia część webinarium przeznaczona była na odpowiedzi na
bieżące pytania uczestników.
Pojawiło się m.in. pytanie o alergie pokarmowe. Wytłumaczono,
jak ważna jest w tej kwestii diagnostyka. Niestety, problemem
są oferty testów nieuznawanych przez alergologów, jak np. testy
IgG na pokarmy. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, kiedy
zauważymy u pacjenta takie objawy jak spuchnięte wargi - należy
podać adrenalinę.
Zdarzało się, że lekarze rekomendowali do antybiotyków klemastynę - jako środek mający zapobiec reakcji uczuleniowej na
penicylinę. Dowiedziałam się, że nie jest to do końca uzasadnione.
Jeśli wiadomo, że pacjent jest uczulony na dany lek - nie powinniśmy go podawać.

testowany w testach płatkowych, więc mało lekarzy o tym wie.
Pojawiające się alergie wynikają z popularności stosowania
różnych kremów na bazie cynku. Dochodzą do tego popularne
obecnie suplementy cynkowe. Mogą one powodować przy dużych
dawkach systemową reaktywację alergicznego wyprysku kontaktowego, który wygląda identycznie jak AZS.
Na koniec padło pytanie, dlaczego lekarze zapisują kwas borny
dzieciom poniżej 1 r. ż. - w odpowiedzi usłyszeliśmy, że aktualnie
nie ma uzasadnienia do takiego postępowania.

Pozostałe części relacji z webinarium znajdziecie w trzecim i
czwartym numerze Gońca Aptecznego oraz na portalu opieka.
farm.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, skąd wzięło się zalecenie, aby
unikać stosowania u dzieci kremów z cynkiem. Cynk jest metalem powodującym często alergie kontaktowe. Nie jest rutynowo

Webinarium cieszyło się ogromną popularnością - zapraszamy was zatem na kolejne! Opieka od Zaraz przenosi się do internetu, a pierwsza
bezpłatna konferencja Apteczne tabu: choroby intymne kobiet i mężczyzn odbędzie się już w dniach 16-18 czerwca.
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Komunikaty GIF
Wycofania, wstrzymania i ponownego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych.

Nr decyzji

Nazwa
leku

Data decyzji

Podmiot odpowiedzialny

Rodzaj decyzji Uzasadnienie

BRAK KOMUNIKATÓW GIF
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Prawo i realizacja recept

Krople, ampułki, maści – jak wyliczyć właściwą ilość do wydania?
Gdy otrzymujemy receptę, to jednym z elementów jej realizacji jest
wyliczenie, jaką ilość leku można wydać pacjentowi. W przypadku
tabletek, kapsułek, czopków jest to proste matematyczne wyliczenie.
Sprawa staje się bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia
z kroplami doustnymi, kroplami do oczu, ampułkami lub maściami. Tutaj same wyliczenia nie wystarczą, należy jeszcze wziąć pod
uwagę, jak długo po otwarciu ważne jest opakowanie albo ile kropli
można otrzymać z 1 ml roztworu. W takiej sytuacji najlepiej jest
odnieść się do zapisu w ChPL lub w ulotce dla pacjenta.
Należy też pamiętać o tym, że produkty lecznicze, których opakowania wolno dzielić to:
• antybiotyki do stosowania wewnętrznego,
• leki w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego,
• leki w postaci do podawania wziewnego,
• leki posiadające kategorię dostępności “Rpw”,
• leki zawierające 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.
Dzielenie jest dozwolone, jeżeli nie przyczyni się ono do zmiany
gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego,
a każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą
ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię.[1]
W przypadku, gdy na recepcie wpisane jest dawkowanie, na podstawie którego nie można wykonać wyliczenia ilości możliwej do
wydania (np. 1 x 1 przy insulinie lub maści), to takie dawkowanie
należy potraktować jako brak dawkowania i wydać dwa najmniejsze
refundowane opakowania lub jeżeli jest to lek pełnopłatny to 2 najmniejsze zarejestrowane opakowania.
Kontrowersje wzbudza sytuacja, gdy z wyliczonego dawkowania
wychodzi ilość mniejsza niż najmniejsze opakowanie umieszczone
na listach refundacyjnych, a opakowanie należy to tych grup leków,
które wolno dzielić. Przy tego rodzaju problemach można rozważyć,
że zapis w w/w rozporządzeniu pozwala dzielić takie opakowania,
ale nigdzie nie zostało zapisanie, że trzeba je dzielić. Z praktyki
jednak wynika, że bezpieczniej jest podzielić opakowanie i jeśli tak
wynika z dawkowania wydać mniej niż jedno najmniejsze.

Ile kropli i ampułek można wydać?

Krople do oczu najczęściej są ważne 1 miesiąc od otwarcia, ale
nie musi to być regułą. Należy to wziąć pod uwagę, wyliczając
ilość, jaką mamy wydać. Nawet jeżeli z wyliczeń wychodzi, że
ilość zawarta w buteleczce wystarczy na np. 50 dni, to pacjent po
miesiącu będzie musiał wyrzucić otwarte opakowania.
W ten sam sposób należy podejść do ampułek, a zwłaszcza
insulin, które nie są wykorzystywane jednorazowo i sprawdzić,
czy w ChPL nie wpisano okresu trwałości ampułki od momentu jej
otwarcia.
Wyliczając ilość kropli doustnych, należy dowiedzieć się, ile
kropli danego roztworu zawarte jest w 1 ml i dopiero opierając się
na tej informacji dokonać obliczeń. W sytuacji, gdy w ChPL brak
jest takiej informacji, a mamy do czynienia z roztworem wodnym
można przyjąć, że z 1 ml pacjent otrzyma 20 kropli.

Ile maści można wydać?

Najwięcej problemu może sprawić wyliczanie ilości maści, którą
można wydać. Dawkowanie 1 x dziennie nie pozwala na wyliczenie, w jakim czasie pacjent zużyje tubkę maści, kremu czy żelu.
Takie dawkowanie jest nieprecyzyjne i nie pozwala na wyliczenie
ilości możliwej do wydania. Można wtedy wydać 2 najmniejsze
opakowania umieszczone na listach refundacyjnych lub gdy produkt nie jest refundowany to 2 najmniejsze zarejestrowane opakowania. Warto jednak sprawdzić, czy w ChPL nie jest zawarta informacja o trwałości leku po otwarciu. Np. w przypadku niektórych
maści i kremów ze sterydami jest ona określona na 4 tygodnie.
Farmaceuci posiadają wiedzę o trwałości różnych substancji
w różnych postaciach leku. Jednak podczas dokonywania obliczeń ilości możliwej do wydania należy opierać się na informacjach zawartych w ChPL, aby w razie kontroli móc uzasadnić swoje
wyliczenia.

autor: mgr farm. Małgorzata Łęt
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Notatki z Zeszytu Aptecznego

Profilaktyka poekspozycyjna boreliozy
W profilaktyce poekspozycyjnej boreliozy stosuje się doksycyklinę w ciągu 72 godzin od usunięcia kleszcza. U osób dorosłych
zaleca się jednorazową dawkę 200 mg (w USA także u dzieci od
8. r.ż. dawkę 4,4 mg/kg m.c. – ale nie większą niż 200 mg).[13]
Jest to metoda obarczona niewielkim ryzykiem działań ubocznych
i pozwala na zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę. Według rekomendacji PTEiLChZ profilaktykę poekspozycyjną stosuje
się wyłącznie u dorosłych, tylko wtedy, gdy wszystkie poniższe
warunki są spełnione:
• kleszcz przebywa w skórze dłużej niż 36 godzin (co ocenia się
na podstawie jego wielkości lub od czasu ostatniego możliwego narażenia, np. wizyty w lesie)[14] – przed upływem tego
czasu ryzyko transmisji krętka jest wielokrotnie niższe,[9]
• istnieje możliwość podania leku do 72 godzin od usunięcia kleszcza – po tym czasie jednorazowa dawka może być
nieskuteczna,[14]
• usunięto więcej niż jednego kleszcza (co nazywamy pogryzieniem mnogim), a ponadto do ukąszenia doszło w rejonie
endemicznym (tj. w rejonie występowania większego odsetka
zainfekowanych kleszczy) – wtedy ryzyko zachorowania jest
znacznie większe,[15]
• brak jest przeciwwskazań do stosowania doksycykliny.[15]
Szacuje się, że ryzyko rozwoju boreliozy po ukąszeniu kleszcza
wynosi mniej niż 1%.

Rutynowe stosowanie doksycykliny w profilaktyce poekspozycyjnej boreliozy

Mimo że stosowanie doksycykliny w profilaktyce poekspozycyjnej
boreliozy jest bezpieczne dla pacjenta, to nie jest ona powszechnie stosowana. Ryzyko zachorowania po ugryzieniu kleszcza jest
niskie. W badaniu, na którym bazują wytyczne amerykańskie,
brało udział 506 pacjentów. Wykazano, że do infekcji dochodziło
u 2,2% pacjentów (placebo), natomiast w przypadku leczonych
jednorazową dawką doksycykliny odsetek ten wynosił 0,2%.
Oznacza to, że na 1 pacjenta, który odniesie korzyść z leczenia,
49 zastosuje lek niepotrzebnie, bo do infekcji by nie doszło (albo
infekcja wystąpiłaby nawet po podaniu antybiotyku).[16]

Ponadto podkreśla się też fakt, że badania te prowadzono w Stanach
Zjednoczonych i nie powtórzono ich na terenie Europy. Tymczasem
w Ameryce Północnej występuje jeden gatunek krętka i aż dwa gatunki przenoszących go kleszczy, podczas gdy w Europie występują cztery
gatunki krętków i tylko jeden gatunek kleszcza. To może czynić wyniki
badań niemożliwymi do prostego przełożenia na teren Europy.
Generalnie przesłanki do profilaktyki antybiotykowej są słabe, a do
tego rutynowe jej stosowanie naraża populację ogólną na wzrost antybiotykooporności. Istnieje też obawa, że po zastosowaniu jednokrotnej dawki antybiotyku nie wystąpi rumień, co uspokoi pacjenta, ale nie
będzie to równoznaczne z brakiem zarażenia. Z tych względów decyzja
o podaniu doksycykliny powinna być podejmowana indywidualnie
przez lekarza po każdorazowym rozważeniu stosunku korzyści do
ryzyka.

Recepta farmaceutyczna na doksycyklinę w profilaktyce
boreliozy
Receptę farmaceutyczną farmaceuta może wystawić zawsze gdy
istnieje zagrożenie zdrowia, a więc także w przypadku mnogiego
ugryzienia przez kleszcze w rejonie endemicznym. Im szybciej lek
zostanie podany, tym mniejsze ryzyko zachorowania. Zgodnie
z wytycznymi wydanie leku nie będzie uzasadnione, gdy kleszcz
przebywał w skórze krócej niż 36 godzin lub gdy od jego usunięcia
upłynęło więcej niż 72 godzin. Jeśli u pacjenta już wystąpił rumień
wędrujący, dawka profilaktyczna nie będzie skuteczna (i wtedy
należy zastosować pełne leczenie). W praktyce w warunkach
aptecznych fakty te są trudne do ustalenia i decyzję o podjęciu
leczenia należy pozostawić lekarzowi.

Fragment podręcznika Zeszyty Apteczne: Choroby pasożytnicze
z perspektywy farmaceuty
Kup na: wydawnictwo.farm
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Acyklowir
Komu polecać, jak stosować, jak działa, na jakie interakcje i efekty
uboczne zwrócić uwagę?
Acyklowir to substancja przeciwwirusowa stosowana w zakażeniach herpeswirusami: HSV (Herpes simplex virus) wywołującym opryszczkę wargową i narządów płciowych i VZV (Varicella
zoster virus) wywołującym ospę wietrzną i półpasiec oraz
w ostrym martwiczym zapaleniu siatkówki.

W zapobieganiu nawrotom opryszczki wargowej schemat dawkowania
to 2 x 400 mg.[8] Lek nie powinien być przyjmowany dłużej niż miesiąc bez
konsultacji z lekarzem, który rozważy zasadność stosowania długotrwałej
terapii supresyjnej. W przypadku łagodnych rzadko nawracających zmian
skórnych stosowanie acyklowiru profilaktycznie nie jest wskazane, zalecane
jest leczenie doraźne.[9]

Acyklowir – Komu można polecić?
Acyklowir możesz polecać:
• osobom dorosłym ze zmianami skórnymi w obrębie warg
lub twarzy z potwierdzonym wcześniej zakażeniem wirusem opryszczki pospolitej.[1][2]
• osobom dorosłym do leczenia wcześniej rozpoznanej,
nawrotowej opryszczki zewnętrznych narządów płciowych
(dotyczy InVirum),[3]
• osobom dorosłym z nawracającą opryszczką warg i twarzy
w celu zapobiegania nawrotom w okresie zwiększonego
narażenia na czynniki, które je wywołują – np. stres (dotyczy acyklowiru w dawce 400 mg, czyli Hascovir Control
MAX.[4]

Przyjmowanie preparatów doustnych powinno być zawsze uzupełnione
o leczenie miejscowe. Kremy, sztyfty i żele należy aplikować 5 razy dziennie
przez 4 dni bezpośrednio na zmiany skórne. Skieruj do lekarza pacjentów,
u których 14-dniowe leczenie acyklowirem okazało się nieskuteczne.

Acyklowir – Jak działa?
Acyklowir wbudowując się w DNA wirusa opryszczki pospolitej, hamuje jego
namnażanie się w zakażonych komórkach organizmu człowieka. Acyklowir
nie wpływa na metabolizm komórek gospodarza, gdyż powinowactwo
wirusowej kinazy tymidynowej do acyklowiru jest kilkaset razy większe niż
kinazy komórek gospodarza.

Acyklowir – Na co uważać?
Wskazaniem do stosowania acyklowiru, które wymaga konsultacji z lekarzem jest leczenie zakażeń wirusem ospy wietrznej
i półpaśca.

Wyniki wieloletnich badań pokazują, że acyklowir jest lekiem bezpiecznym[10][11] Działania niepożądane występują rzadko, a wśród nich dominują:
bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i wysypka.

Leczenie acyklowirem u osób poniżej 18. r.ż. powinno być skonsultowane z lekarzem, jednak badania wskazują, że acyklowir
może być bezpiecznie stosowany u dzieci powyżej 2. r.ż.[5][6]

Zgodnie z zaleceniami producenta stosowanie preparatów u kobiet w
ciąży powinno być poprzedzone konsultacją lekarską,[1][2] jednak badania
dowodzą, że acyklowir może być bezpiecznie stosowany zarówno u kobiet
ciężarnych i karmiących piersią.[12]

Acyklowir – Jak stosować?
Leczenie opryszczki pospolitej powinno się rozpocząć w momencie pojawienia się swędzenia, pieczenia i mrowienia skóry
(tzw. okresie prodromalnym) lub tuż po uwidocznieniu się
pierwszych zmian skórnych.
Tabletki z acyklowirem dostępne bez recepty (w dawce 200 mg)
należy stosować w miarę możliwości w równych odstępach
czasu z zachowaniem przerwy nocnej. Zalecane są schematy
dawkowania takie jak:
• 5 x 1 tabletka przez 5 dni,
• 3 x 2 tabletki przez 5 dni,
• 2 x 4 tabletki przez 5 dni.[7]

Acyklowir – Na jakie interakcje zwracać uwagę?
Acyklowir nie wchodzi w klinicznie istotne interakcje z innymi lekami ani
żywnością.[6] Acyklowir może hamować metabolizm teofiliny powodując jej
akumulację i nasilenie działań niepożądanych, jednak ta interakcja nie jest
istotna klinicznie. [9][13]

Acyklowir – Dodatkowe informacje

Acyklowir w tabletkach ma zmniejszać częstość nawrotów i łagodzić
ból, a acyklowir w kremie lub żelu ma ograniczać rozprzestrzenianie
się wykwitów. Przegląd systematyczny z 2018 roku wykazał nieznaczne
skrócenie dolegliwości bólowych przez acyklowir w postaci do stosowania miejscowego, potwierdził z kolei bezpieczeństwo takiej terapii.[14]
Acyklowir w kategorii OTC dostępny jest w postaci:
- Reklama -
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• doustnej: tabletek dawce 200 mg i 400 mg,
• do stosowania miejscowego: kremu, sztyftu na skórę, żelu w dawce
50 mg/g (5%).

Jeżeli u pacjenta opryszczka występuje częściej niż 6 razy w roku,
zaleć konsultację z lekarzem w celu rozważenia długotrwałej
(minimum 6-miesięcznej) terapii acyklowirem zapobiegającej
nawrotom (tzw. terapii supresyjnej).[5]

Kat.

Preparat

Postać

Dawka

Opakowania

OTC

Hascovir Control

tabl.

200 mg

25 tabl.

OTC

Heviran Comfort

tabl.

200 mg

25 tabl.

OTC

Hevipoint

tabl.

200 mg

30 tabl.

OTC

InVirum

tabl.

200 mg

30 tabl.

OTC

Hascovir control MAX

tabl.

400 mg

30 tabl.

Rp

Heviran

tabl.

200, 400, 800 mg

30 tabl.

Rp

Hascovir

tabl.

200, 400, 800 mg

30 tabl.

Rp

Hascovir

zawiesina doustna

200 mg/5 ml

150 ml

Kat.

Preparat

Postać

Dawka

Opakowania

OTC

Aciclovir Ziaja

krem

50 mg/g

5g

OTC

Axoviral

krem

50 mg/g

10 g

OTC

Hascovir pro

krem

50 mg/g

5g

OTC

Herpex

krem

50 mg/g

2g

OTC

Zovirax Intensive

krem

50 mg/g

2g

OTC

Hascovir Lipożel pro

żel

50 mg/g

3g

OTC

Hevipoint

sztyft na skórę

50 mg/g

3g

Rp

Viru-POS

maść do oczu

30 mg/g

4,5 g

autorzy: Anna Górna
mgr farm. Konrad Tuszyński
- Reklama -
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Ściąga Apteczna

- 10 Wydrukuj i powieś na
lodówce aptecznej!

Ustalenie przyczyny bólu brzucha - wywiad z pacjentem

Pytanie do pacjenta

Jaką informację możemy uzyskać?

Gdzie dokładnie boli?

Lokalizacja bólu często jest charakterystyczna dla danego schorzenia. Na Rysunku 4
przedstawiono najczęstsze lokalizacje różnych schorzeń.

Czy podejrzewa pan, co może być
przyczyną bólu?

Ból brzucha może być spowodowany np. niestrawnością związaną ze zjedzeniem specyficznego
pokarmu, nietolerancją pokarmową (np. nietolerancją laktozy), niedawno przebytym zabiegiem lub
menstruacją.

Jaki to ból?
Zanim wymienisz przykładowe
określenia dotyczące charakteru
bólu, pozwól pacjentowi opisać
go swoimi słowami.

• kłujący ból, który przechodzi w ból jednostajny, może świadczyć o zapaleniu wyrostka
robaczkowego,
• nagłe, ostre, uciskające uczucie bólu, które „odbiera oddech”, może świadczyć o kolce nerkowej
lub żółciowej,
• ostry, utrzymujący się ból, który nasila się w czasie ruchu, może świadczyć o zapaleniu
otrzewnej,
• rozdzierający ból może świadczyć o tętniaku rozwarstwiającym.

Czy ból wcześniej się pojawiał?

Ból nawracający może świadczyć o chorobach takich jak choroba wrzodowa żołądka, kolka
wątrobowa lub być związany z cyklem miesięcznym.

Czy ból pojawił się nagle?

Ból pojawiający się momentalnie może świadczyć o chorobach takich jak kamica nerkowa,
pęknięcie ciąży pozamacicznej lub perforacji wrzodu.

Jak silny jest ból?

Bardzo silny ból może świadczyć o schorzeniach takich jak kamica nerkowa, zapalenie trzustki
i perforacja trzewna.

Czy ból ustępuję, gdy stosuje
pan takie leki jak [nazwa leków
zobojętniających]?

Jeśli środki zobojętniające kwas żołądkowy (Rennie, Gaviscon, Manti, itp.) łagodzą objawy, może to
świadczyć o chorobie wrzodowej żołądka.

Czy występują jakieś inne objawy?

• wymioty poprzedzające ból i biegunka mogą świadczyć o grypie żołądkowej,
• wymioty w późniejszym etapie i brak stolców mogą świadczyć o ostrej niedrożności jelit,
• ciężkie wymioty i ból klatki piersiowej lub ramienia mogą świadczyć o perforacji przełyku.

Czy bólowi towarzyszy wysoka
gorączka/silne powiększenie
brzucha /krew w stolcu,
wymiotach lub moczu?

Objawy te należą do tzw. objawów alarmowych i jeżeli występują, należy skierować pacjenta na
pilną konsultację lekarską.[1]

Tabela pochodzi z podręcznika
Zeszyty Apteczne: Ból z perspektywy
farmaceuty
Kup na: wydawnictwo.farm
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Sprawdź swoją wiedzę
Krzyżówka Apteczna #3

Napisz do redakcji:
redakcja@goniecapteczny.pl

Hasło: _ _ _ _ _ _ _

Poziomo:
2. Nużliwość mięśni.
4. Początkowy odcinek jelita cienkiego.
8. W leczeniu chorób pasożytniczych i trądziku różowatego.
10. W parze z pistlem.
Pionowo:
1. Południowo-amerykańskie balsam recepturowy.
3. Pimpinella anisum, czyli _____ anyż.
5. Farmaceutyczny mikser.
6. Dokument ____ Recepty
7. Masło, ale nie do posmarowania kanapki.
9. Uzbrojony pasożyt.

Suchar apteczny
- Jaki jest ulubiony lek brytyjskiego
arystokraty?
-sirDalud.
Pobierz Gońca: www.opieka.farm/goniec
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Materiał dla pacjenta:

Dziesięć rad, aby nie paść ofiarą szarlataństwa
[edukacja pacjenta]
1.

2.

3.

4.

Nie wierz paranoicznym oskarżeniom. Mogą one przybierać
różne formy „spisku światowego”, „Bigfarmy” czy „największego oszustwa dziejów”. Przedstawiciele „medycyny” alternatywnej często mówią, że lekarze, farmaceuci i rząd spiskują
przeciwko używanym przez nich metodom, że ukrywają
farmaceutyki z powodu lęku przed utratą zysku czy jakoby „pacjent wyleczony to klient stracony”. Jeśli słyszysz od swojego
uzdrowiciela takie zdania, trafiłeś na oszusta.
Pamiętaj, że szarlatan zawsze będzie przedstawiał „logiczne”
wyjaśnienie wszelkich Twoich problemów zdrowotnych czy
chorób w bardzo przystępny i zrozumiały dla laika sposób.
Możliwe, że będzie powoływał się na własną interpretację
fizjologii czy anatomii człowieka. Nie oszczędzi sobie licznych
medycznych pojęć, które mają uwiarygodnić jego sąd. Szarlatan prawdopodobnie doskonale zna pojęcie „interleukina”,
„lektynowa droga aktywacji dopełniacza” czy „dehydrogenaza
pirogronianowa”, przez co pacjentowi może się wydawać, że
ma kontakt z kimś mądrym, oczytanym, z dużą wiedzą medyczną. To błąd!
Z dużym dystansem przyjmuj wszelkie świadectwa uleczonych. Większość cudownie uleczonych z przewlekłych chorób
leczyła się konwencjonalnie u lekarzy, jedynie wspomagała
leczenie innymi metodami. Wiele chorób ma charakter samoograniczający się, na ich wyleczenie nie miały wpływu inne
czynniki, poza po prostu czasem. A większość świadectw jest
po prostu fałszywa.
Zapomnij o tajnych kuracjach czy ukrytych terapiach. Świat
nauki nie ma problemu z dzieleniem się swoimi odkryciami,
robi to bardzo chętnie. To szarlatani ukrywają metodykę
swojego leczenia tak, aby nigdy nie mogło zostać zweryfikowane. Prawdopodobnie usłyszysz, że „nauka nie chce uznać
skutecznego leczenia, bo jest za tanie” albo „nauka ukrywa
osiągnięcia, bo jej się to opłaca” Masz wtedy pewność, że trafiłeś właśnie na oszusta.

5.

Nie istnieje panaceum – lekarstwo na wszelkie choroby. Jeśli
jakiś produkt, suplement jest zalecany na każdą przypadłość,
nie ma żadnej wartości. Nie ma dwóch jednakowych chorób,
dlatego też nie ma identycznego ich leczenia.

6.

Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli ktokolwiek zaleca Ci
odstawienie leczenia zaleconego przez lekarza. Pamiętaj, za

takie rady, on nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności. Za pogorszenie swojego stanu zdrowia, odpowiedzialność poniesiesz
sam. Poza wyjątkowymi sytuacjami, prawo nie ściga znachorów, są zupełnie bezkarni: „bo oni tylko radzą a radzić wolno
każdemu, nawet głupio”
7.

Uważaj na zioła. Wiele ziół zawiera setki związków chemicznych, które nie zostały sklasyfikowane i wystandaryzowane.
Mimo że niektóre z nich okazują się czasami skuteczne, inne
mogą być szkodliwe. Mogą też mieć wpływ na przebieg leczenia konwencjonalnego, wzmacniać efekty uboczne stosowanych leków, bądź też nasilać ich toksyczność.

8.

Zawsze próbuj weryfikować wartość badań, na które powołuje się znachor. Niejednokrotnie są to badania prowadzone
na zaledwie kilku pacjentach, a więc bez żadnej statystycznej
istotności. Wiele badań miało zupełnie inne wnioski, niż wyciągnął z nich znachor. No i przede wszystkim — wiele z nich po
prostu nigdy nie istniało.

9.

Zwracaj uwagę na próby manipulowania Twoimi emocjami.
Szarlatani będą wmawiać, że traktują Cię indywidualnie, jednostkowo. Jako że zwykle mają dużo więcej czasu niż Lekarz
w gabinecie, mogą przekonywać Cię, że oni jedyni traktują Cię
podmiotowo, gdy zły system ochrony zdrowia robi to wyjątkowo bezdusznie i przedmiotowo.

10. Zrób wszystko, aby Twoje cierpienie nie wpłynęło na utratę
zdrowego rozsądku!

Pieczęć apteki:

Materiał edukacyjny. Pochodzi z portalu opieka.farm.
Nie zastępuje konsultacji lekarza lub farmaceuty. Nie stanowi reklamy żadnego produktu.
© 2020 opieka.farm sp. z o.o.
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OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY WYSTAWIENIA
RECEPTY FARMACEUTYCZNEJ
................................................................................................................................
									
(Nazwisko i imię pacjenta)

................................................................................................................................
									
(PESEL)

................................................................................................................................
										 (Data)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
ʥ choruję na:

...........................................................................................................................................................................................,

ʥ odczuwam objawy:

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................,

ʥ stosuję lek zalecony przez lekarza o nazwie: ..........................................................................................................................
					
				

w dawce: ..........................................................................................................................
i dawkowaniu: .........................................................................................................................,

ʥ nie stosuję preparatów: ..................................................................................................................................................................,
ʥ nie choruję na:

..................................................................................................................................................................................,

..................................................................................................
										 (podpis pacjenta)
Powyższe dane zbierane są wyłącznie na potrzeby wystawienia recepty farmaceutycznej i nie zostaną wykorzystane w innych celach.

Opracowanie: opieka.farm sp. z o.o. dla

