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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Nauka – pierwszy filar NQS
TREŚĆ DOSTARCZONA PRZEZ NUTROPHARMA

Dbając o dobro pacjenta i pewność rekomendacji Farmaceuty 
NutroPharma wprowadziła autorski i nadobowiązkowy system 
zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów firmy: 
Nutro-Pharma Quality System.

„Podstawy naukowe powinny stać za każdym produktem 
rekomen-dowanym Pacjentowi.  Podążanie za najnowszymi 
doniesieniami naukowymi i rekomendacjami pozwala stworzyć 
produkt odpo-wiedni i dopasowany do potrzeb pacjenta.”  – Ewa 
Wietrak, członek zarządu i Dyrektor Działu Badań i Rozwoju firmy 
Nutropharma

NQS to:

Rekomendowane składniki

Naukowa analiza produktu

Skuteczne dawki

Badania kliniczne

NQS case study
Dowiedz się więcej w jaki sposób aktualizacje wytycznych, reko-
mendacje ekspertów czy nowe badania naukowe wpływają na 
szybkie reakcje i zmiany w składzie na przykładzie marki Prena-
tal®. (https://bit.ly/3g0SLGG)

Twoja opinia jest dla nas 
ważna
Prosimy o wypełnienie krótkiej 
sondy na temat programu NQS.
 (nqs.info.pl/sonda)

Raport: Opieka 
farmaceutyczna – 
Kompleksowa analiza procesu 
wdrożenia
mgr farm. Patrycja Cieślik
Redaktor prowadząca portalu opieka.farm.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokument „Raport opie-
ka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. 
W skład Zespołu ds. opieki farmaceutycznej wchodzili przedsta-
wiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawiciele środowiska 
akademickiego. Ponadto prace nad raportem konsultowano 
z Rzecznikiem Praw Pacjenta, CMKP, Reprezentantami środowiska 
lekarskiego, Reprezentantami wydziałów farmaceutycznych Uni-
wersytetów Medycznych, Reprezentantami studentów, Biurem 
Profilaktyki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz Ekspertami prowadzącymi badania naukowe w obszarze 
opieki farmaceutycznej. .

Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał wraz z analizą 
wdrożenia siedem wybranych usług farmaceutycznych:

— Przegląd lekowy,

— Usługa Nowy Lek,

— Program Drobne Dolegliwości,

— Recepta kontynuowana,

— Przekrojowe kwestionariuszowe badanie społeczeństwa,

— Program profilaktyki chorób układu krążenia,

— Szczepienia w aptekach.

AK TUALNOŚCI

Innowacyjne produkty Powyższe usługi farmaceutyczne mają być odpowiedzią na pro-
blemy, przed którymi staje obecnie system opieki zdrowotnej: 
starzenie się społeczeństwa i konsekwentny wzrost liczby osób 
cierpiących z powodu chorób przewlekłych, pogłębiające się zja-
wisko polipragmazji oraz niedobór kadr medycznych.

Jak podkreślają autorzy raportu, choć uwzględniono w nim 
szczegółowy harmonogram do rozpoczęcia pilotażu, usługi 
wprowadzane będą etapowo, w wieloletniej perspektywie cza-
sowej, w której poddawane będą ewaluacji i walidacji.

Pierwszą z usług, która wprowadzona będzie w polskich aptekach 
ma być Przegląd lekowy, celem wykrycia problemów lekowych 
oraz poprawy efektywności klinicznej stosowanej farmakoterapii 
zwłaszcza u pacjentów stosujących wiele leków naraz.[1]

Źródła
1. MZ: Opieka farmaceutyczna – raport. 03.04.2021.

https://nqs.info.pl/sonda
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Kiedy kończy się staż, 
a zaczyna praca
Jak wiadomo praca farmaceuty to nieustająca edukacja i po-
szerzanie wiedzy. Szczególnie ważne jest to na początku ścieżki 
zawodowej. Portal opieka.farm to idealne źródło merytorycznej 
wiedzy. Jego zawartość czyli sekcje mogą okazać się niezwykle 
pomocne w codziennej pracy młodych farmaceutów.

Od dziś aż przez miesiąc na naszej stronie na  Facebo-ok’u  będą 
pojawiać się artykuły z konkretnych sekcji portalu. Ponadto na 
specjalnie dedykowanej stronie internetowej jest do pobrania e-
book, z którego można korzystać w dowolnej chwili. Materiał 
ten stanowi bazę merytorycznej wiedzy i zapewne okaże się 
niezwykle pomocny w codziennej pracy.

E-book możesz pobrać już teraz na     
opieka.farm/mlodzi-farmaceuci

Zielone światło od EMA dla 
kolejnej szczepionki przeciwko 
COVID-19
EMA zatwierdziła czwartą szczepionkę przeciwko COVID-19

Janssen firmy Johnson&Johnson uzyskała pozytywną opi-nię  
EMA, tym samym umożliwiając dopuszczenie jej do obrotu na 
terenie Unii Europejskiej.

Do niewątpliwych zalet należy możliwość przechowywania jej 
do 3 miesięcy po rozmrożeniu w temperaturze od 2°C do 8°C 
oraz fakt, iż jest to pierwsza szczepionka, którą można podawać 
w jed-nej dawce. Podobnie jak szczepionka AstraZeneca nie 
wykorzy-stuje mRNA, a niezdolnego do replikacji wektora 
adenowiruso-wego. Jej skuteczność oznaczona na grupie 44000 
osób wynosi 67%.[1]

Charakterystyka produktu leczniczego dostępna jest w tym mo-
mencie wyłącznie w języku angielskim.

Źródła:

1. EMA: EMA recommends COVID-19 Vaccine Janssen for authorisation in the EU 
[aktualizacja 12.03.2021] 

bit.ly/doradzam-odpowiedzialnie

Doradzam odpowiedzialnie, czyli wszystko co musisz wiedzieć po 
wprowadzeniu ustawy o zawodzie farmaceuty. 
Wejdź na www.doradzamodpowiedzialnie.pl i dowiedz się więcej.

https://www.facebook.com/opieka.farm.polska
https://www.facebook.com/opieka.farm.polska
https://opieka.farm/mlodzi-farmaceuci/
https://opieka.farm/mlodzi-farmaceuci/
https://opieka.farm/mlodzi-farmaceuci/
https://opieka.farm/leksykon/ema/
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OPINIE

Pytanie: Jak długo można bezpiecznie 
stosować preparaty z pseudoefedryną? 
Dlaczego leki z tą substancją są nadużywane 
i czy można się uzależnić?

Pytanie czytelnika
Jak długo można bezpiecznie stosować preparaty z pseudoefe-
dryną? Dlaczego leki z tą substancją są nadużywane i czy można 
się uzależnić?

Krótka odpowiedź
Doraźne stosowanie zgodnie z zaleceniami nie stwarza ryzyka 
uzależnienia. Problemem jest nadużywanie.

Wyjaśnienie
Pseudoefedryna jest substancją, która działa obkurczająco na 
naczynia krwionośne, dzięki czemu znajduje zastosowanie 
w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa i zatok 
przynosowych – zmniejsza przekrwienie, obrzęk i łagodzi uczu-
cie „zatkanego nosa” w przebiegu przeziębienia, grypy czy aler-
gii. Jest stosowana doustnie i dostępna zarówno w preparatach 
prostych, w postaci tabletek (Sudafed, Apselan), jak i preparatach 
złożonych, w postaci tabletek (w: Cirrus Duo, w:  Ibuprom Zatoki, 
w:  Gripex Max), proszku do sporządzania roztworu doustnego 
(w: Gripex Hot Zatoki, w: Theraflu Przeziębienie), czy syropu (w: Ac-
tifed,  w:  ACTI-trin). Najczęściej nadużywane są preparaty proste 
zawierające pseudoefedrynę.

Według ChPL preparatów zawierających w składzie pseudo-
efedrynę powinna być ona przyjmowana nie dłużej niż 3-5 dni 
i w dobowej dawce nieprzekraczającej 240 mg. Doraźne stoso-
wanie pseudoefedryny zgodnie z tymi zaleceniami nie stwarza 
ryzyka uzależnienia.

Powody stosowania pseudoefedryny w celach 
pozamedycznych i efekty jej działania
Pseudoefedryna jest stereoizomerem efedryny i choć działa od 
niej słabiej, to jednak wywiera pobudzający wpływ na ośrodkowy 
układ nerwowy (OUN). Z tego powodu pseudoefedryna bywa sto-
sowana w celach pozamedycznych, w dawkach jednorazowych 
240 mg lub większych, jako środek stymulujący i euforyzujący.
[1] Młode osoby mogą stosować wysokie dawki pseudoefedryny
w celu poprawienia zdolności koncentracji, zmniejszenia senno-
ści i zmęczenia oraz dodania energii, co może chwilowo „wspo-
magać” uczenie się.[1]  Opisano także przypadki przewlekłego
nadużywania pseudoefedryny u pacjentów z depresją, ze wzglę-
du na jej działanie poprawiające nastrój i zwiększające poziom

motywacji.[2][3]  Ponadto pseudoefedryna ma działanie termoge-
niczne i zmniejsza uczucie łaknienia, bywa więc także stosowana 
przewlekle jako środek wspomagający odchudzanie.[4]

Pseudoefedryna, jako substancja aktywująca układ współczulny 
do reakcji „walcz albo uciekaj” (ang. fight or flight), może, szcze-
gólnie w wyższych dawkach niż zalecane, powodować takie dzia-
łania niepożądane jak wzrost ciśnienia tętniczego, tachykardia, 
zaburzenia rytmu serca, bezsenność i niepokój.[5]  Przy przewle-
kłym stosowaniu dużych dawek opisano nawet przypadki psy-
choz oraz występowanie omamów.[2][4]

Potencjał uzależniający pseudoefedryny
Przewlekłe stosowanie pseudoefedryny w dużych dawkach 
może prowadzić do uzależnienia od tej substancji. Potwierdzono 
występowanie zjawiska  tolerancji,  polegającego na potrzebie 
regularnego zwiększania dawek pseudoefedryny dla osiągnięcia 
tego samego pożądanego efektu. Opisano np. przypadek męż-
czyzny, który stosował preparat z pseudoefedryną w dobowej 
dawce 1800 mg[6] oraz kobiety, która stosowała dziennie 100-150 
tabletek zawierających po 30 mg pseudoefedryny (czyli 3-4,5 g 
pseudoefedryny!).[7] Raportowano również, że próba nagłego od-
stawienia pseudoefedryny może spowodować wystąpienie  ob-
jawów abstynencyjnych, takich jak obniżenie nastroju, zmęcze-
nie i omamy wzrokowe.[7]

Inne objawy, które mogą wskazywać na to, że u pacjenta wystę-
puje uzależnienie od pseudoefedryny to:

 — silna potrzeba codziennego jej stosowania (tzw. głód),

 — utrata kontroli – przyjmowanie pseudoefedryny 
w dawkach znacznie przekraczających dzienną zalecaną 
dawkę dobową,

 — duże zaangażowanie w proces zdobywania leku – 
zapewnienie sobie dziennej dawki leku wymaga 
codziennych wizyt w kilku lub kilkunastu aptekach,

 — ukrywanie faktu regularnego stosowania pseudoefedryny, 
zarówno przed najbliższymi, jak i przed farmaceutą 
w aptece,

 — stosowanie pseudoefedryny mimo negatywnych skutków 
dla zdrowia (takich jak bezsenność lub zaburzony rytm snu 
i czuwania, spadek masy ciała, epizody psychotyczne).

Pseudoefedryna jako substrat do syntezy 
psychostymulantów
W USA pseudoefedryna jest dostępna jedynie na receptę, by 
ograniczyć stosowanie jej jako substratu do syntezy metaamfe-

mgr farm. Agnieszka Wiesner
Redaktor w 3PG. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, praktykująca farmaceutka. Uczestniczka Pilotażu Opieki Farmaceutycznej.

Czy pacjent może uzależnić się od 
pseudoefedryny? 

https://opieka.farm/author/agaw/
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taminy. W Polsce problem stanowi wykorzystanie pseudoefedry-
ny do otrzymywania innej pochodnej amfetaminy o silnym dzia-
łaniu psychostymulującym – metkatynonu (efedronu). Efedron 
jest nielegalnie syntetyzowany w warunkach domowych poprzez 
utlenienie pseudoefedryny nadmanganianem potasu w obecno-
ści kwasu (np. octu lub kwasu acetylosalicylowego).[1]

Ograniczenia w wydawaniu pseudoefedryny
Na zakończenie przypomnę, że zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, podczas jednorazowej sprzedaży, możesz wydać pacjen-
towi preparaty zawierające łącznie maksymalnie 720 mg pseudo-
efedryny (czyli np. 1 op. Sudafed 60 mg 12 tabl.), jak również masz 
prawo odmówić sprzedaży produktu leczniczego w przypadku 
podejrzenia, że może być zastosowany w celu pozamedycznym.

Więcej na temat problemu nadużywania i uzależnienia od leków 
przeczytasz w podręczniku Wydawnictwa Farmaceutycznego 

pt. Psychiatria okiem farmaceuty. Leki psychotropowe, uzależnienia, 
choroby i zaburzenia psychiczne.

Źródła:
1. Piątek, A., Koziarska-Rościszewska, M., Zawilska, J.B. (2015) Rekreacyjne używanie 

leków dostępnych w odręcznej sprzedaży: odurzanie i doping mózgu. Alcoholism and 
Drug Addiction, 28(1), 65-77. 

2. Pugh, C. R., & Howie, S. M. (1986). Dependence on pseudoephedrine. The British 
journal of psychiatry : the journal of mental science, 149, 798. 

3. Diaz, M. A., Wise, T. N., & Semchyshyn, G. O. (1979). Self-medication with 
pseudoephedrine in a chronically depressed patient. The American journal of 
psychiatry, 136(9), 1217–1218. 

4. Alevizos B. (2003). Dependence and chronic psychosis with D-nor-
pseudoephedrine. European psychiatry : the journal of the Association of European 
Psychiatrists, 18(8), 423–425. 

5. Królik, E., Palacz, J., Wiela-Hojeńska Anna, & Piwowar, A. (2014). Toksyczność 
wybranych leków dostępnych bez recepty. Farm Współ, 7, 1–7. 

6. Tinsley, J. A., & Watkins, D. D. (1998). Over-the-counter stimulants: abuse and 
addiction. Mayo Clinic proceedings, 73(10), 977–982. 

7. Diaz, M. A., Wise, T. N., & Semchyshyn, G. O. (1979). Self-medication with 
pseudoephedrine in a chronically depressed patient. The American journal of 
psychiatry, 136(9), 1217–1218. 
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bit.ly/laktoferyna

Poznaj nowy preparat 
z laktoferyną. 
Sprawdź na portalu 
opieka.farm

Nowy artykuł

https://wydawnictwo.farm/produkt/psychiatria-okiem-farmaceuty/
https://wydawnictwo.farm/produkt/psychiatria-okiem-farmaceuty/
https://doi.org/10.1016/j.alkona.2015.03.001
https://doi.org/10.1192/bjp.149.6.798a
https://doi.org/10.1176/ajp.136.9.1217
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2003.05.001
https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201404_Farmacja_007.pdf
https://doi.org/10.4065/73.10.977
https://doi.org/10.1176/ajp.136.9.1217
http://bit.ly/laktoferyna
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

decyzja z dn. 

02.04.2021 r.
Lignocain 2% 2021-04-02 B. Braun Melsungen AG, 

Niemcy

Wycofanie 

z obrotu

Zidentyfikowano ciało obce 

w jednostkowym opakowaniu

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

REKLAMA

http://bit.ly/mlodzi-farmaceuci

Zbiór praktycznych artykułów, wskazówki 
i porady pomocne w codziennej pracy 
farmaceuty – przydatne zarówno na 
początku kariery zawodowej jak 
i w późniejszych etapach pracy – to 
wszystko znajdziesz w Niezbędniku 
Młodego Farmaceuty
Już dziś pobierz e-book „Niezbędnik 
Młodego Farmaceuty” 

Nowy e-book

NIEZBĘDNIK MŁODEGO FARMACEUTY
Gdzie szukać rzetelnych informacji po 
skończeniu stażu w aptece?

https://bit.ly/mlodzi-farmaceuci


Pobierz Gońca: www.goniecapteczny.pl

poniedziałek, 12 kwietnia 2021 7Tygodnik Goniec Apteczny

NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Czym jest alergiczny nieżyt nosa?
Reprint pochodzi z podręcznika: Alergia z perspektywy farmaceuty
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Zeszyty apteczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Alergia z perspektywy farmaceuty (wyd. I) to opracowanie dotyczące najważniejszych chorób 
alergicznych, które dotykają osób w każdej grupie wiekowej. W zeszycie omówiono częste 
schorzenia alergiczne oraz takie, które w rozumieniu pacjentów są chorobami o podłożu 
alergicznym. To także odpowiedzi na pytania:
• Jak dobrać najbardziej odpowiedni lek przeciwalergiczny dla pacjenta?
• Co mówią wiarygodne badania kliniczne o naturalnych preparatach na alergie?
• Czym jest anafilaksja i jak możemy pomóc pacjentowi z atakiem?
• Czym objawia się alergia na leki i czym różni się od nadwrażliwości?
W publikacji znalazło się również omówienie dostępnych na rynku testów do diagnostyki 
alergii z uwzględnieniem domowych testów dostępnych w aptece oraz rozdziały poświęcone 
takim schorzeniom jak: alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, astma atopowa, 
pokrzywka, anafilaksja, wyprysk kontaktowy, alergia i nadwrażliwość na leki i pokarm, a także 
atopowe zapalenie skóry.

https://wydawnictwo.farm/produkt/zeszyty-apteczne-alergia-z-perspektywy-farmaceuty/
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Furoinian mometazonu (Mometasoni furoas) to syntetyczny gli-
kokortykosteroid (steryd), od niedawna dostępny również bez 
recepty, który w postaci aerozolu donosowego (50 µg/dawkę-
Mometazon donosowy (steryd do nosa bez recepty) – Ścieżka 
rekomendacji

Mometazon donosowy – Komu można 
polecać?
Furoinian mometazonu w aerozolu do nosa możesz polecić do-
rosłym pacjentom powyżej 18. r.ż.,[1]  u których zdiagnozowano 
sezonowy alergiczny nieżyt nosa i skarżą się na objawy takie jak:

 — wodnisty katar,

 — wielokrotne kichanie tzw. salwy kichania,

 — swędzenie i uczucie zatkanego nosa.[2]

Lek może być również wydany choremu, który stosuje mometa-
zon z przepisu lekarza w leczeniu polipów nosa[3] lub w całorocz-
nym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,[4] ale zgubił lub 
ukończył opakowanie preparatu przed przewidywanym zakoń-
czeniem terapii (jest to zastosowanie off-label).

O wytycznych leczenia ANN pisaliśmy w osobnym artyku-
le. (Patrz: “Wytyczne leczenia alergicznego nieżytu nosa (ANN)”.)

Mometazon donosowy – Jak stosować?
W celu opanowania objawów choroby mometazon w postaci 
donosowej należy stosować raz dziennie, podając dwie dawki 
aerozolu do każdego otworu nosowego (łącznie 200 µg leku na 
dobę). Po uzyskaniu poprawy i w trakcie leczenia podtrzymują-
cego ilość można zredukować do jednej dawki do każdego 
otwo-ru nosowego raz dziennie (łączne 100 µg leku na dobę).

Wydając furoinian mometazonu jako lek OTC poinformuj 
pacjen-ta, aby:

 — skontaktował się z lekarzem, jeżeli w ciągu 14 dni nie 
zaobserwuje poprawy,

 — nie stosował preparatu dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji 
lekarskiej,

 — przyjmował lek regularnie – u części chorych początek 
działania leku występuje po 12 h od podania pierwszej 
dawki, u niektórych jednak efekt leczniczy widoczny jest 
dopiero po upływie 48 h od rozpoczęcia leczenia.[1]

Zwróć również uwagę na prawidłową technikę podawania aero-
zolu do nosa. Przed każdym podaniem leku chory powinien oczy-
ścić nos, delikatnie go wydmuchując, a w razie potrzeby zastoso-
wać roztwór soli fizjologicznej lub wody morskiej.

Podczas aplikacji istotne jest, aby kierować strumień leku na 
boczną ścianę nosa, a nie przegrodę nosową, gdyż może to do-
prowadzić do jej uszkodzenia.[5]  Butelkę z preparatem należy 
trzymać w pozycji pionowej, tak jak przedstawiono na poniższym 
rysunku.[6]

Mometazon donosowy – Jak działa?
Furoinian mometazonu wykazuje działanie przeciwzapalne i 
przeciwświądowe, a także działa obkurczająco na naczynia 
krwionośne. Efekt leczniczy związku wynika z hamowania napły-
wu komórek odpowiedzi zapalnej do błony śluzowej nosa oraz 
blokowania syntezy mediatorów reakcji alergicznej (histaminy, 
leukotrienów i cytokin prozapalnych).[7]

Mometazon donosowy  – Na co uważać?
Należy uprzedzić pacjenta, aby nie stosował mometazonu dono-
sowego w przypadku:

 — zakażeń błony śluzowej nosa np. wirusem opryszczki 
pospolitej, gdyż glikokortykosteroid podany miejscowo 
może osłabić odpowiedź immunologiczną, co 
w konsekwencji nasili objawy zakażenia,

dr n. med., mgr farm. Ewelina Russjan
Redaktor w 3PG. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obroniła doktorat w Instytucie 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, praktykująca farmaceutka.

WIEDZA PRODUKTOWA

Mometazon donosowy - Ścieżka 
rekomendacji
Komu polecać, jak stosować, na co uważać?

https://opieka.farm/farmakologia/off-label/
https://opieka.farm/opracowania/wytyczne-leczenia-alergicznego-niezytu-nosa/
https://opieka.farm/author/evelina/
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 — niedawno przebytego zabiegu chirurgicznego lub urazu 
nosa, ponieważ glikokortykosteroidy mogą spowalniać 
proces gojenia ran.[8]

Ponadto odradzimy stosowanie mometazonu w aerozolu, jeśli 
pacjent:

 — choruje lub chorował na gruźlicę,

 — ma zdiagnozowane jakiekolwiek inne zakażenie bakteryjne, 
wirusowe lub grzybicze,

 — cierpi na mukowiscydozę,

 — przyjmuje inne glikokortykosteroidy w formie zastrzyków 
lub postaci doustnej.[1]

Częste działania niepożądane w czasie terapii mometazonem 
donosowym to: krwawienie z nosa, uczucie pieczenia lub po-
drażnienia nosa, ból głowy i zapalenie gardła.

Działania ogólnoustrojowe glikokortykosteroidów stosowanych 
miejscowo występują jedynie podczas stosowania dużych da-
wek przez długi czas. W przypadku pojedynczego donosowego 
podania leku w dawce 400 µg jego biodostępność wynosi poni-
żej 0,1%.[4]

W rzadkich przypadkach może jednak dojść do poważnych zabu-
rzeń ze strony narządu wzroku takich jak centralna chorioretino-
patia surowicza,[9] którą obserwowano po systemowym i miejsco-
wym stosowaniu glikokortykosteroidów. Jeżeli pacjent zauważy 
u siebie niepokojące objawy, np. nieostre widzenie, należy skie-
rować go do lekarza.

Producenci nie zalecają stosowania mometazonu donosowego 
u kobiet w ciąży i karmiących piersią, ze względu na brak danych 
lub ograniczone doniesienia na temat bezpieczeństwa stosowa-
nia preparatu w tej grupie pacjentów. Jednak mając na uwadze
niewielki stopień przenikania substancji leczniczej do mleka
matki, przyjmuje się, że mometazon donosowy można stosować
w okresie karmienia piersią.[10]

Mometazon donosowy – Dodatkowe 
informacje
Preparaty z donosowym mometazonem (50 µg/dawkę) to:

— lek bez recepty: Momester Nasal, Nasometin Control, Aleric 
Spray, Pronasal Control,

 — leki na receptę: Eztom, Metmin, Momester, Nasometin, 
Nasonex, Pronasal.

Warto zauważyć, że preparat z furoinianem mometazonu o kate-
gorii dostępności OTC ma ograniczone wskazania do stosowania 
w porównaniu z preparatami na receptę. W przypadku leków wy-
dawanych z przepisu lekarza mometazon donosowy jest ordyno-
wany w leczeniu:

 — objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego 
zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci powyżej 
3 r.ż.,

 — polipów nosa u osób dorosłych powyżej 18. r.ż.[11][12]
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ŚCIĄGA APTECZNA

Leki, które należy przyjmować 
z posiłkiem 
Leki przyjmuje się przed snem albo dla poprawy biodostępności, albo celem zmniejszenia nasilenia efektów ubocznych ze strony prze-
wodu pokarmowego.

Przesłanka Lek lub grupa leków Rekomendacja

Dla zmniejszenia ryzyka działań niepo-

żądanych (np. podrażnienia żołądka)

doustne glikokortykosteroidy Stosowanie z posiłkiem zapobiega podrażnieniom błony śluzo-
wej żołądka.[1]

opioidy Stosowanie z jedzeniem lub popijanie mlekiem pomaga ogra-
niczyć działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowe-
go.[2]

NLPZ Stosowanie z jedzeniem lub popijanie mlekiem pomaga ogra-
niczyć działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowe-
go (nie dotyczy tabletek dojelitowych).[2]

metformina (Glucophage) Stosowanie z jedzeniem pomaga ograniczyć działania niepo-
żądane ze strony przewodu pokarmowego. Często zalecana 
razem z obiadem, największym posiłkiem dnia.[2]

Dla zwiększenia wchłanialności lowastatyna  (Lovasterol) = mo-
nakolina K

Jedzenie zwiększa biodostępność lowastatyny. 
Sok grejpfrutowy zwiększa niebezpiecznie stężenie we krwi, 
więc należy unikać jego spożycia.[2]

rivaroxaban (Xarelto) Stosować z wieczornym posiłkiem, kiedy pacjent cierpi na 
niezastawkowe migotanie przedsionków.[2] 
Stosować z jedzeniem w trakcie terapii lub zapobieganiu 
nawrotom zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej 
(ZP). 
Biodostępność zależy od dawki:

— 10 mg - z jedzeniem lub bez

— 15 i 20 mg - zawsze z jedzeniem.
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Celem testów jest sprawdzenie swojej własnej wiedzy i przy-
gotowania do sprawowania bardziej odpowiedzialnej opieki 
nad pacjentem. Powodzenia!

Pytanie 1. Pan Jacek, l. 29, cierpi na naczynioruchowy nie-
żyt nosa objawiający się wodnistą wydzieliną, która bardzo 
uprzykrza mu życie. Nie stwierdzono podłoża alergicznego. 
Z lektury portalu wiesz, że sympatykomimetyki udrożniają 
nos, ale w przypadku wodnistego kataru są mało skutecz-
ne. Dobrym wyborem będzie więc preparat o dodatkowym 
działaniu antycholinergicznym, czyli:

☐ A. Betadrin WZF

☐ B. Nasic

☐ C. Otrivin Allergy

☐ D. Otrivin Ipra Max

☐ E. Afrin

☐ F. Odpowiedzi A, C i D są prawidłowe

☐ G. Wszystkie wymienione

Pytanie 2. Po jakim czasie od podania leku działają gliko-
kortykosteroidy donosowe?

☐ A. po 20 minutach

☐ B. po 7-12 godzinach

☐ C. po około dwóch tygodniach

☐ D. po godzinie

Pytanie 3. Pan Mateusz twierdzi, że ma bardzo silną alergię 
na mleko. Pyta, czy inhalator z laktozą, który zapisał mu le-
karz, będzie dla niego bezpieczny. Wyjaśnisz, że:

☐ A. Alergia na białko mleka krowiego i nietolerancja laktozy to
dwie odrębne jednostki i nie ma powodu do obaw

☐ B. Laktoza dostaje się do płuc, więc nie ma ryzyka nietolerancji 
pokarmowej.

☐ C. Istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia odczynu alergiczne-
go i jeśli jest alternatywa, można rozważyć zamianę na pre-
parat bezlaktozowy.

☐ D. Dawka laktozy w inhalatorze jest zbyt mała, aby wywołać
jakąkolwiek reakcje niepożądaną.

Klucz: 1F, 2b, 3C

REKLAMA
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http://bit.ly/przedsprzedaz-leki
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

Jakie są powikłania źle 
kontrolowanej astmy?  

Niekontrolowana astma oskrzelowa może 
prowadzić do powikłań ze strony układu 
oddechowego.
Jakie są powikłania źle kontrolowanej 
astmy?
Astma jest powszechną chorobą układu oddecho-
wego, która dotyka osoby w różnych wieku. Pomimo 
coraz to nowych leków i nieustannie przeprowadza-
nych badań, wciąż nie daje się jej w pełni wyleczyć. 
Przepisywane leki stosuje się w celi zminimalizowa-
nia uciążliwych objawów, które mogą znacznie ogra-
niczać codzienne życie. Nieleczona astma może 
skutkować poważnymi powikłaniami, dlatego tak 
ważne jest, aby odpowiednio szybko podjąć 
skuteczne leczenie.

W jaki sposób mogę rozpoznać czy moje 
leki są dobrze dobrane?
Dobranie leków na podstawie określenia stopnia 
ciężkości choroby jest kluczowe, aby zapanować nad 
jej objawami. Jeśli chcesz sprawdzić, czy stosujesz 
leki prawidłowo, wykonaj poniższy test.

Test kontroli astmy

Jak często w ciągu ostatnich czterech tygodni 
astma powstrzymywała Cię od wykonywania 
zwykłych czynności w pracy, w szkole/na uczelni 
lub w domu?

1. Zawsze 2. Bardzo często 3. Czasami 4. Rzadko 5. 
Wcale

Jak często w ciągu ostatnich czterech tygodni 
występowały duszności?

Częściej niż raz dziennie 2. Raz dziennie 3. 3 do 6 
razy w tygodniu 4. Raz lub dwa w tygodniu 5. Wcale

Jak często w ciągu ostatnich czterech tygodni 
budziłeś się w nocy lub rano, wcześniej niż zwy-
kle, z powodu objawów związanych z astmą (np. 

świszczący oddech, kaszel, duszności, ucisk lub 
ból w klatce piersiowej)?

1. 4 noce w tygodniu lub częściej 2. 2 do 3 nocy w 
tygodniu 3. Raz w tygodniu 4. Raz lub dwa 5. Wcale

Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni używałeś 
doraźnie szybko działającego leku wziewnego?

1. 3 razy dziennie lub częściej 2. 1 lub 2 razy dziennie 
3. 2 lub 3 razy w tygodniu 4. Raz w tygodniu lub 
rzadziej 5. Wcale

Jak oceniłbyś swoją kontrolę nad astmą w ciągu 
ostatnich 4 tygodni?

1. W ogóle niekontrolowana 2. Słabo kontrolowana 
3. Umiarkowanie kontrolowana 4. Dobrze 
kontrolowana 5. W pełni kontrolowana

Po wykonaniu testu zsumuj punkty - ilość punktów 
odpowiada liczbie numerowi odpowiedzi. Liczba 
punktów:

25 – Gratulacje! W ciągu ostatnich czterech tygodni 
choroba była w pełni kontrolowana.

20-24 – Wynik zadowalający W ciągu ostatnich czte-
rech tygodni astma była dobrze kontrolowana, jed-nak 
nie była to pełna kontrola.

poniżej 20 – Wynik niezadowalający. W ciągu ostat-
nich czterech tygodni astma mogła być niewłaściwie 
kontrolowana.

Jakie mogą być skutki nieleczenia astmy 
lub źle dobranych leków?
Pamiętaj, że w astmie bardzo ważne jest regularne 
stosowanie leków. Nigdy nie przerywaj samodzielnie 
leczenia ani nie zmniejszaj dawek. Nieleczona astma 
może powodować poważne powikłania, które są 
zde-cydowanie cięższe niż skutki uboczne leków, 
których być może się obawiasz. Źle kontrolowane 
objawy astmy mogą stać się na tyle uciążliwe, że 
znacząco upośledzą codzienne funkcjonowanie. 
Zakłócenie codziennej aktywności, niedostateczny 
wypoczynek 
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Prawidłowe leczenie astmy obejmuje przyjmowanie 
sterydów wziewnych. Ich podawanie jest szczególne 
ważne u dzieci, u których rozwijająca się astma może 
w przyszłości zamienić się w jedną z powyżej wymie-
nionych chorób. Jeśli jesteś rodzicem i boisz się, że 
leki szkodzą Twojemu dziecku, pamiętaj, że zawsze 
możesz porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem, aby 
rozwiać swoje wątpliwości dotyczące bezpieczeń-
stwa stosowania leków.

Leki stosowane w napadzie duszności działają tyl-
ko doraźnie i nie poprawiają stanu zdrowia! Jeśli nie 
jesteś pewny, czy dokładnie rozumiesz, jak działają 
Twoje leki przeciwastmatyczne lub jeśli uważasz, że 
leki są źle dobrane lub nie jesteś pewien, czy stosu-
jesz je prawidłowo, skonsultuj się z farmaceutą, który 
chętnie odpowie na Twoje pytania.

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

nocny ze względu na napady duszności, ogranicze-
nie wydolności wysiłkowej, spadek wydajności pracy 
to tylko niektóre z możliwych konsekwencji nielecze-
nia astmy.

Ponadto dużo poważniejsze mogą okazać się za-
ostrzenia choroby wymagające hospitalizacji, które 
niosą ze sobą nawet ryzyko przedwczesnego zgonu. 
Nieleczona astma może powodować nieodwracalne 
zmiany w budowie układu oddechowego (np. oskrze-
la, płuca), co powoduje rozwój niewydolności odde-
chowej – chory ma stałe problemy z oddychaniem. 
Nieleczona astma może skutkować rozwinięciem się 
innych poważnych chorób układu oddechowego np. 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), ro-
zedmy płuc lub nadciśnienia płucnego.

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:

http://bit.ly/doradzam-odpowiedzialnie
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