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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Pierwsze szkolenia 
farmaceutów z zakresu 
przeprowadzania szczepień już 
w marcu 2021
Jak podaje Naczelna Izba Aptekarska, aż 50  tys. pracowników 
medycznych zostanie przeszkolonych z  zasad wykonywania 
szczepień przeciw COVID-19. Wśród nich są farmaceuci a szkole-
nia koordynuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
(CMKP).

Szkolenia składają się z części teoretycznej przez platformę onli-
ne oraz praktycznej. Terminy części teoretycznej kursu:

 — 15-16.03.2021

 — 18-19.03.2021

 — 22-23.03.2021

 — 25-26.03.2021

 — 29-30.03.2021

 — 01-02.04.2021

Część praktyczna odbędzie się w centrach symulacji medycznej 
uniwersytetów i CMKP. Więcej informacji znajduje się na stronie 
Izby: nia.org.pl.

AK TUALNOŚCI

REKLAMA

Schorzenia układu pokarmowego 
a praktyka farmaceuty
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OPINIE

Odporność jest zdolnością organizmu do czynnej i biernej ochro-
ny przed patogenami. Przez większość pacjentów osłabienie od-
porności jest utożsamiane z nawracającymi, szczególnie w okre-
sie jesienno-zimowym, infekcjami. Aby „wspomóc” odporność, 
sięgają wtedy po preparaty o często dyskusyjnym składzie, nie-
kiedy przyjmując jednocześnie wiele suplementów w myśl zasa-
dy „im więcej, tym lepiej”. W procesie budowania i wspomagania 
odporności nie ma drogi na skróty i w większości przypadków 
stosowanie suplementów z kilkunastoma składnikami, których 
działanie nie zostało potwierdzone w badaniach, nie będzie mia-
ło korzystnego wpływu na stan pacjenta. Warto więc zwrócić 
uwagę na takie produkty, które według oświadczeń zdrowotnych 
wywierają korzystny wpływ na układ immunologiczny.

Podstawowe zasady budowania odporności
Jednym z najważniejszych elementów niezbędnych do zbudo-
wania odporności jest zachowanie zdrowego rozsądku. Przede 
wszystkim warto uświadomić pacjentowi, że w większości przy-
padków zwiększenie częstości zachorowań jest związane z natu-
ralną sezonowością. Jest również odwrotnie proporcjonalne do 
wieku – dzieci zapadają na infekcje dróg oddechowych średnio 
6–8 razy do roku, a dorośli 2–4 razy.

Proces budowania odporności jest złożony i długotrwały. Żadne 
panaceum nie zastąpi zdrowego stylu życia. Kluczowymi ele-
mentami pozwalającymi na utrzymanie odporności są: dobrze 
zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu, 
ograniczenie stresu oraz racjonalna suplementacja.[1]

Dieta
Dobrze zbilansowana dieta bogata w warzywa, owoce, produkty 
pełnoziarniste, ryby, oleje roślinne i orzechy może wpłynąć pozy-
tywnie na stan układu immunologicznego.[2]

Aktywność fizyczna
Badanie obserwacyjne z 2011 roku wykazało, że ryzyko rozwoju 
infekcji dróg oddechowych u osób ćwiczących co najmniej 5 dni 
w tygodniu jest prawie o połowę niższe niż u osób preferujących 
siedzący tryb życia.[3]  Jednak nie należy przesadzać, ponieważ 
okazuje się, że zbyt intensywny wysiłek fizyczny może zwiększać 
prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji.[4]  Zgodnie z reko-
mendacjami WHO dorośli powinni podejmować aktywność fi-
zyczną o umiarkowanej intensywności 150–300 minut tygodnio-
wo.

Stres
Badanie z 2012 roku udowodniło, że u osób bardziej narażonych 
na stres poziom cytokin prozapalnych był wyższy i były one dwa 
razy bardziej narażone na infekcje niż osoby prowadzące spokoj-
niejszy tryb życia.[5]

Sen
W badaniu klinicznym z 2015 roku udowodniono, że u osób śpią-
cych co najmniej 7 godzin na dobę ryzyko infekcji jest 4 razy niż-
sze niż u osób śpiących mniej niż 6 godzin na dobę.[6]

Suplementacja wspomagająca układ 
odpornościowy
Racjonalna suplementacja składnikami o korzystnym wpływie na 
układ immunologiczny jest dodatkowym, lecz istotnym, elemen-
tem budowania odporności. Polecając preparat „na odporność”, 
warto zwrócić uwagę, aby jego skład był możliwie komplekso-
wy oraz dopasowany do potrzeb danego pacjenta. Przykładem 
optymalnie skomponowanego suplementu może być np. prepa-
rat, który zawiera 6 składników aktywnych takich jak cynk, selen, 
witaminy D i C oraz bioflawonoidy cytrusowe oraz laktoferynę. 
Według oświadczeń zdrowotnych witaminy D oraz C, cynk oraz 
selen wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odporno-
ściowego.[7]

Witamina C
Przegląd Cochrane z 2013 roku wykazał, że regularna suple-
mentacja witaminą C w dawce 200 mg na dobę w niewielkim, 
ale istotnym stopniu skraca czas trwania objawów przeziębienia. 
Efekt ten nie został zaobserwowany, gdy podawanie witaminy 
rozpoczęto już po wystąpieniu objawów. Witamina C charaktery-
zuje się bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa, dlatego można 
rutynowo rekomendować jej suplementację pamietając o właści-
wych,nie za wysokich porcjach. [8]

Cynk
Przegląd systematyczny z 2017 roku wykazał, że niedobory cynku 
mogą zwiększać podatność pacjentów na infekcje.[9] Metaanaliza 
z 2020 roku wykazała, że suplementacja cynku może skrócić czas 
trwania przeziębienia o 2,25 dnia.[10] Według metaanalizy z 2017 
roku stosowanie preparatów z cynkiem może skrócić czas trwa-
nia przeziębienia o 33%.[11]

Warto pamiętać o korzyściach płynących z suplementacji cynku 
u osób starszych. Według badania klinicznego z randomizacją 
z 2007 roku przeprowadzonego na grupie osób w wieku 55–87 
lat suplementacja glukonianu cynku wpływa na zmniejszenie 
częstości infekcji w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.[12]

Selen
Niedobory selenu mogą prowadzić do znacznego spadku od-
porności na skutek m.in. zmniejszenia aktywności limfocytów T 
i makrofagów. Selen wykazuje również dużą aktywność antyok-
sydacyjną.[13] Badanie kliniczne z 2004 roku wykazało, że suple-
mentacja selenu u osób dorosłych mogła wpłynąć na poprawę 
funkcji układu immunologicznego.[14]

Dr n. farm. Karolina Matyjaszczyk-Gwarda
Redaktor w 3PG.
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Witamina D
Istnieją dowody potwierdzające wpływ witaminy D na prawidło-
we funkcjonowanie układu odpornościowego. W przeglądzie 
systematycznym z 2011 roku wykazano, że witamina D może od-
grywać rolę w zapobieganiu zakażeniom i odgrywać pewną rolę 
w terapii wspomagającej w czasie infekcji wirusowych, bakteryj-
nych i grzybiczych.[15]

Metaanaliza z 2017 roku wykazała, że suplementacja witaminy 
D zmniejszała ryzyko rozwoju ostrej infekcji dróg oddechowych. 
Największe korzyści z suplementacji odnieśli pacjenci z dużym 
niedoborem witaminy D.[16]

Laktoferyna
Laktoferyna jest białkiem występującym naturalnie w organizmie 
człowieka. Szczególnie duże ilości laktoferyny zawiera siara, choć 
występuje ona również w wydzielinie śluzówki nosa, oskrzeli 
i dróg rodnych.[17] Mechanizm działania przeciwbakteryjnego lak-
toferyny jest związany najprawdopodobniej z jej bardzo dużym 
powinowactwem do jonów żelaza. Laktoferyna odwracalnie wią-
że się z nimi, tworząc kompleksy i zmniejszając pulę żelaza do-
stępnego dla bakterii. Dodatkowo może ona łączyć się ze ścianą 
komórkową bakterii, prowadząc do jej uszkodzenia, a także za-
burzać ich metabolizm.[18] Laktoferyna wykazuje również aktyw-
ność wobec wirusów DNA i RNA, w tym rotawirusów oraz wirusa 
opryszczki pospolitej.[19]  W małym polskim badaniu klinicznym 
z 2001 roku wykazano skuteczność suplementacji 20 mg lak-
toferyny w regulacji odpowiedzi immunologicznej u dorosłych 
pacjentów.[20]

Biflawonoidy cytrusowe
Biflawonioidy cytrusowe są dodatkowym składnikiem preparatu 
o udowodnionym w badaniach klinicznych wpływie na przyswa-
jalność witaminy C.[21]

Zdrowe nawyki a budowanie odporności
Budowanie odporności opiera się przede wszystkim na wypra-
cowaniu zdrowych nawyków w codziennym życiu. Warto przy-
pominać pacjentom, że podstawą prawidłowo funkcjonującego 
układu immunologicznego jest dobrze zbilansowana dieta, regu-
larna aktywność fizyczna i odpoczynek.

Pacjentom dorosłym, a także młodzieży powyżej 15. r.ż., poszu-
kującym „czegoś na odporność” oraz seniorom i osobom z grup 
ryzyka (z otyłością lub cukrzycą), a także wegetarianom moż-
na polecić preparaty o kompleksowym składzie.  Dzięki odpo-
wiednio opracowanemu składowi (np. 6 składników aktywnych 
o udowodnionym w badaniach pozytywnym wpływie na układ 
immunologiczny) pacjent może przyjąć tylko jedną kapsułkę 
zamiast kilku, co bez wątpienia wpływa na poprawę  complian-
ce oraz zmniejsza koszt suplementacji, co będzie miało znaczenie 
dla dużej grupy pacjentów.

W osobnym artykule przeczytasz o nowym preparacie na odpor-
ność.  (Patrz:  “Nowy preparat dedykowany pacjentom chcącym 
wspierać odporność”.)

ARTYKUŁ REDAKCJI OPRACOWANY NA ZLECENIE FIRMY NUTRO-
PHARMA
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 
11.03.2021r.

Silimax, serie: 
05022020, 02022020

2021-03-11 Farmaceutyczna Spół-
dzielnia Pracy FILO-
FARM

Wycofanie 
z obrotu

Opakowanie bezpośrednie 
(pojemnik) z numerem serii: 
05022020 zostało zapakowa-
ne w opakowanie zewnętrzne 
(kartonik jednostkowy) ozna-
kowany błędnym numerem 
serii, tj. 02022020. W związku 
z tym w kartoniku z numerem 
serii 02022020 może znajdo-
wać się pojemnik z numerem 
serii: 02022020 lub 05022020.

Decyzja z dn. 
03.03.2021 r.

Bufomix Easyhaler 2021-03-03 Orion Corporation 
w Finlandii

Wycofanie 
z obrotu

wada jakościowa komory 
zbiorczej

Decyzja z dn. 
03.03.2021 r.

Formoterol Easyhaler 2021-03-03 Orion Corporation 
w Finlandii

Wycofanie 
z obrotu

wada jakościowa komory 
zbiorczej

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

REKLAMA
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NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Olejek z drzewa herbacianego 
w świetle badań klinicznych
Reprint pochodzi z podręcznika: Składniki suplementów diety. Skuteczność, bezpieczeństwo i przegląd preparatów.
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VAdemecum Farmaceutyczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Składniki suplementów diety. Skuteczność, bezpieczeństwo i przegląd preparatów to 
obszerne kompendium wiedzy na temat surowców wchodzących w skład suplementów diety 
dostępnych na rynku. Treść vademecum oparta jest na dostępnych badaniach naukowych, 
w tym najwyższej jakości przeglądach systematycznych i metaanalizach. Na ponad 500 
stronach podręcznika omówiono aż 172 wybrane surowce pod kątem ich składu i działania 
farmakologicznego, udowodnionej skuteczności klinicznej w poszczególnych jednostkach 
chorobowych, bezpieczeństwa stosowania oraz istotnych interakcji z równocześnie zażywanymi 
lekami. Znajdziesz tu również odpowiedzi na takie pytania jak:
• Które surowce naturalne skutecznie obniżają poziom cholesterolu?
• Jakie preparaty rekomendować przy zaburzeniach snu?
• Co rekomendować na obniżenie poziomu glukozy?
• Które preparaty mogą zmniejszać dysfunkcje seksualne?
• Jakie składniki przyczyniają się do złagodzenia bólu stawów?
Vademecum pozwala na usystematyzowanie swojej wiedzy i może stanowić pomoc w codziennej 
praktyce farmaceutów, lekarzy pierwszego kontaktu czy też dietetyków. Omówienie każdego 
surowca zakończone jest przeglądem dostępnych na rynku preparatów, co ułatwia odnalezienie 
się wśród licznych produktów obecnych na półkach aptek.

https://wydawnictwo.farm/produkt/skladniki-suplementow-diety-skutecznosc-bezpieczenstwo-i-przeglad-preparatow/
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WIEDZA PRODUK TOWA

Trimebutyna dostępna bez recepty występuje w postaci tabletek 
100 mg. Stosowana jest w zaburzeniach pracy przewodu pokar-
mowego, zarówno w biegunkach jak i zaparciach.

Trimebutyna – Komu można polecać?
Leki z trimebutyną możesz polecić pacjentom powyżej 12. r.ż.:

 — którzy skarżą się na problemy z trawieniem objawiające 
się uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami, bólem 
brzucha,

 — z problemami ze strony układu pokarmowego (biegunką, 
zaparciami, bólem brzucha) wynikającymi np. z sytuacji 
stresowych,[1][2]

 — w łagodzeniu dolegliwości bólowych ze strony układu 
pokarmowego w przebiegu zespołu jelita drażliwego (dla 
leku OTC to zastosowanie off-label, lecz potwierdzone 
wskazaniami trimebutyny o kategorii Rp oraz przeglądami 
systematycznymi[3][4] ),

 — którzy stosują trimebutynę z przepisu lekarza w przypadku 
braku możliwości otrzymania recepty.

Leki OTC z trimebutyną przeznaczone są do leczenia doraźnego, 
krótkotrwałego. O terapii pacjentów, u których objawy nie ustą-
piły po 3 dniach oraz dzieci poniżej 12 r.ż. powinien zdecydować 
lekarz. Dotyczy to również długoterminowego leczenia pacjen-
tów z przewlekłymi dolegliwościami ze strony układu pokarmo-
wego, np. w przebiegu zespołu jelita nadwrażliwego.

Trimebutyna – Jak stosować?
Trimebutynę stosuję się:

 — 2-3 x dziennie (1 tabletkę), przed posiłkiem,

 — połykając tabletkę w całości, popijając szklanką wody.

Trimebutyna – Jak działa?
Trimebutyna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu 
pokarmowego. Jej działanie zależny od stanu czynnościowego 
przewodu pokarmowego – pobudza mięśniówkę o obniżonym 
napięciu i hamuje nadmiernie wzmożoną perystaltykę, dlatego 
może być zalecona zarówno przy biegunce, jak i zaparciu.

Trimebutyna – Na co uważać?
Trimebutyna jest lekiem, który charakteryzuje się dobrą toleran-
cją i bezpieczeństwem. Reakcje uboczne występują rzadko i mają 
zazwyczaj łagodny przebieg. Możliwe działania niepożądane to 
m.in. mdłości, senność lub skórne reakcje alergiczne.[4][5]

Stosowanie trimebutyny u kobiet w ciąży jak również kobiet kar-
miącym nie jest wskazane. Brak jest wystarczających dowodów 
potwierdzających bezpieczeństwo leku w obu grupach.

Trimebutyna – Na jakie interakcje zwracać 
uwagę?
Trimebutyna nie wchodzi w żadne istotne interakcje. Zgodnie 
z ChPL, trimebutyna nie powinna być przyjmowana z cyzapry-
dem (Gasprid), gdyż może ona osłabiać jego działanie.[1][2]

Trimebutyna – Dodatkowe informacje
Skuteczność trimebutyny w przebiegu zespołu jelita nadwraż-
liwego (statystycznie istotna poprawa w zakresie bólu brzucha 
w porównaniu z placebo) została potwierdzona w dwóch prze-
gladach systematycznych badań z randomizacją.[3][6] Nie jest ona 
jednak rekomendowana w łagodzeniu objawów zespołu jelita 
nadwrażliwego przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.[7]

Dostępne w Polsce preparaty trimebutyny zestawiono poniżej:

mgr farm. Aleksandra Zapała
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum. Praktyk w zakresie EBM i HTA. Redaktor w 3PG.

Trimebutyna
Komu polecać, jak stosować, na co uważać?

Kategoria Preparat Postać Dawka Opakowania

OTC Ircolon Gastro tabl. 100 mg 10 tabl.

OTC Tribux Bio tabl. 100 mg 10 tabl.

Rp Debretin tabl. 100 mg 30 i 100 tabl.

Rp Debridat tabl. 100 mg 30 tabl.

Rp Ircolon tabl. 100 mg 30, 60 i 100 tabl.

Rp Ircolon Forte tabl. 200 mg 100 tabl.

Rp Tribux tabl. 100 mg 30 i 60 tabl.

Rp Tribux forte tabl. 200 mg 30 i 60 tabl.

Rp Debridat granulat do sporz. zaw. doustnej 4.8 mg/ml 250 ml
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http://bit.ly/vademecum-cukrzyca
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ŚCIĄGA APTECZNA

Skrótowe oznaczenia szczepionek.
Tabela pochodzi z podręcznika: Choroby zakaźne i szczepienia ochronne.

Skrót Choroby Preparaty handlowe

BCG gruźlica BCG 10

DTaP-IPV, inaczej 4w1 błonica, tężec, krztusiec, polio o dużej 

zawartości antygenów błonicy i krztuśca, 

bezkomórkowa

Boostrix Polio

Tetravax

DTaP-IPV-Hib, inaczej 5w1 błonica, tężec, krztusiec, polio, H. influenzae 

typu b o dużej zawartości antygenów błonicy 

i krztuśca, bezkomórkowa

Infanrix-IPV+Hib

Pentaxim

DTaP-IPV-Hib-HBV, inaczej 6w1 błonica, tężec, krztusiec, polio, H. influenzae 

typu b, WZW B, o dużej zawartości antygenów 

błonicy i krztuśca, bezkomórkowa

Hexacima

Infanrix Hexa

DTP błonica + tężec + krztusiec o dużej zawartości 

antygenów błonicy i krztuśca, całokomórkowa

DTPw

Infanrix DTPa

dTpa błonica + tężec + krztusiec Adacel

Boostrix

Tdap-Szczepionka SSI

Hib Haemophilus influenzae typu b Act-HIB

Hiberix

HPV wirus brodawczaka ludzkiego Cervarix

Gardasil

Gardasil 9

IIV grypa (szczepionka domięśniowa inaktywo-

wana)

Influvac Tetra

Vaxigrip Tetra

IPV inaktywowana szczepionka przeciwko polio Immovax Polio

KZM kleszczowe zapalenie mózgu Encepur

FSME-Immun

LAIV grypa (szczepionka żywa donosowa) Fluenz Tetra

MCV meningokoki typu C Menveo

NeisVac-C

Nimenrix

MenB meningokoki typu B Bexsero

Trumenba

MMR odra + świnka + różyczka M-M-RvaxPro

Priorix

PCV pneumokoki Prevenar 13

Synflorix
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Skrót Choroby Preparaty handlowe

RV rotawirus Rotarix

RotaTeq

Td tężec + błonica o zmniejszonej zawartości 

antygenów błoniczych

Clodivac

DT - Szczepionka błoni-
czo-tężcowa adsorbo-
wana

Dultavax

VZV ospa wietrzna Varilrix

Varivax

wzwA wirusowe zapalenie wątroby typu A Avaxim 160 U

Havrix 720 Junior

Havrix Adult

Twinrix Junior

wzwB / HBV wirusowe zapalenie wątroby typu B Engerix B

Euvax B

Hepavax-GeneTF

Twinrix Junior

REKLAMA
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http://bit.ly/vademecum-schorzenia
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Sprawdźcie swoja wiedzę z zakresu leczenia objawowego infek-
cji dróg oddechowych. Powodzenia!

Pytanie 1. Które substancje zawarte w pastylkach na gardło 
wykazują działanie miejscowo znieczulające?

☐ A. heksylrezorcynol

☐ B. ambroksol

☐ C. benzokaina

☐ D. benzydamina

☐ E. wszystkie wymienione

Pytanie 2. Który z wymienionych związków wykazał naj-
większą skuteczność kliniczną w łagodzeniu odruchu kasz-
lu?

☐ A. dekstrometorfan

☐ B. gwajafenezyna

☐ C. kodeina

☐ D. lewodropropizyna

☐ E. butamirat

Pytanie 3. Jakie połączenia leków są potencjalnie niewła-
ściwe w leczeniu infekcji bakteryjnej zatok?

☐ A. Sudafed + Sinupret

☐ B. Fervex + Otrivin Ipra Max

☐ C. ACC + APAP

☐ D. wszystkie wymienione

Klucz: 1E, 2A, 3B
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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:

Objawy nadczynności 
i niedoczynności tarczycy

Tarczyca jest narządem zlokalizowanym na przed-
niej ścianie tchawicy. Produkuje hormony: trijodo-
tyroninę (T3), tyroksynę (T4) oraz kalcytoninę. Jej 
aktywność wpływa na funkcjonowanie (metabolizm) 
komórek twojego organizmu oraz jego gospodarkę 
wapniowo-fosforanową. Praca tarczycy jest ściśle 
uzależniona od aktywności przysadki mózgowej, 
produkującej hormon stymulujący – TSH.

Niedoczynność tarczycy
Jest to stan chorobowy, w którym tarczyca wydzie-
la za mało hormonów w porównaniu do zapotrze-
bowania organizmu. Niedoczynność może być wy-
nikiem choroby Hashimoto, wcześniejszej terapii 
jodem promieniotwórczym oraz niedoczynności 
przysadki mózgowej. Niedoczynność może tak-
że wynikiem nadmiernej lub za małej podaży jodu 
w diecie. Zmniejszona produkcje hormonów tarczy-
cy może objawiać się u Ciebie poprzez zwiększenie 
masy ciała, ciągłe odczuwanie zmęczenia oraz zimna 
czy pojawieniem się objawów depresyjnych. Twoje 
serce może pracować wolniej, a skóra stać się sucha, 
blada i łuszcząca. Mogą również wystąpić zaburzenia 
miesiączkowania. Choroba może również przebiegać 
bezobjawowo. Nieleczona niedoczynność prowadzić 
może do rozwoju chorób serca oraz bezpłodności.

Nadczynność tarczycy
Występowanie nadczynności tarczycy może być wy-
nikiem np. choroby Gravesa-Basedowa (zaburzenia 
układu odpornościowego, gdy komórki odporno-

ściowe pobudzają tarczycę do produkcji hormonów), 
występowania guzków tarczycy bądź zapalenia tar-
czycy. Nadczynność może mieć różnie nasilenie ob-
jawów u chorego. Wystąpić mogą; uczucia gorąca, 
zwiększona potliwość, a także niepokój i nerwowość. 
Pojawić się mogę u ciebie również drżenia rąk, osła-
bienie siły mięśniowej i przyspieszenie pracy serca. 
Mimo zwiększenia apetytu możesz chudnąć. Może 
wystąpić u ciebie wytrzeszcz oczu. Nadczynności tar-
czycy mogą towarzyszyć zaburzenia miesiączkowa-
nia oraz osłabienie płodności.

Badanie czynności tarczycy
Podstawowym badaniem dla czynności tarczycy jest 
określenie stężenia TSH (hormonu tyreotropowego) 
we krwi. W ramach dalszej diagnostyki lekarz może 
zlecić Ci również inne badania laboratoryjne bądź 
USG tarczycy.

Leczenie zaburzeń tarczycy
Leczeniem chorób tarczycy zajmuje się lekarz en-
dokrynolog. W terapii niedoczynności stosowane są 
zazwyczaj hormony tarczycy podawane doustnie. 
W przypadku nadczynności, zależnie od przyczyny 
schorzenia, stosowane są leki zmniejszające produk-
cję hormonów tarczycy, jod promieniotwórczy bądź 
leczenie operacyjne.
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