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AKTUALNOŚCI

Od k iedy w aptekach będą 
dostępne szczepionk i 
przeciwko grypie?

Mimo że nowa lista refundacyjna obowiązuje już od 1 września, 
na dostępność szczepionek będzie trzeba jeszcze chwilę pocze-
kać.

Szczepionki będą sukcesywnie dostarczane do aptek do listopa-
da – w tym sezonie do Polski ma trafić 1 770 000 dawek szczepio-
nek. Liczba ta wynika z zapotrzebowania określanego na podsta-
wie wyszczepialności społeczeństwa w poprzednich latach. OPZG 
zwraca uwagę jednak, że tegoroczne zamówienie było składane 
jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 i nie uwzględnia 
pojawiającego się w związku z nią zwiększonego zainteresowania 
szczepieniem przeciwko grypie. Dane Ogólnopolskiego Progra-
mu Zwalczania Grypy mówią, że poszczególne szczepionki będą 
dostępne w terminach podanych w tabeli.[1]

Rodzaj szczepionki Przewidywana data 
dostępności

Refundacja

dla seniorów 65+ pod koniec 1. tygo-
dnia września 

50%

dla seniorów 75+ 100%

sprzedaż komercyjna brak

dla osób między 18. a 65. 
r.ż chorych przewlekle 
i kobiet w ciąży 

przełom września 
i października 

50%

donosowa szczepionka dla 
dzieci między 2. a 5. r.ż. 

druga połowa wrze-
śnia 

50%

Piśmiennictwo:  
1. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy: Kiedy szczepionki przeciwko grypie 
trafią do aptek? 

Zniesienie reglamentacji 
leków Arechin i Plaquenil
Ministerstwo Zdrowia opublikowało 31. sierpnia obwieszczenie, 
zgodnie z którym ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu le-
ków Arechin i Plaquenil zostają zniesione.

Od 1 kwietnia w aptece ogólnodostępnej można było wydać na 
jednego pacjenta nie więcej niż 2 opakowania leku Arechin na 30 
dni lub nie więcej niż 60 tabletek leku Plaquenil na 30 dni. Od 1 
września przestaje obowiązywać to ograniczenie.

Piśmiennictwo:  
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 
sierpnia 2020 r. 

NIA:  Jak  praw idł owo 
zgł aszać wady jakościowe 
produktów leczniczych? 
 
NIA przypomina, że zgłoszenie nieprawidłowości wyłącznie do 
hurtowni farmaceutycznej jest niezgodne z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 12 marca 2008 r. W pierwszej kolejności 
należy zgłosić taką informację do Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego, który następnie: 

• zabezpiecza produkt leczniczy będący przedmiotem 
zgłoszenia,

• powiadamia inspektora do spraw wytwarzania Głównego 
Inspektoratu Farmaceutycznego, właściwego dla miejsca 
wytwarzania lub importu danego produktu leczniczego,

• przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

Minister zdrow ia o 
poszerzeniu kompetencji 
farmaceutów
Podczas konferencji prasowej odbywającej się 3 września, Mi-
nister Zdrowia Adam Niedzielski został zapytany o stosunek do 
poszerzania kompetencji farmaceutów. Katarzyna Lisowska od-
niosła się w ten sposób do kwestii niezrealizowanego – mimo 
aprobaty NIA i OPZG – pomysłu prowadzenia szczepień przeciwko 
grypie w aptekach. 

Minister Zdrowia stwierdził, że jest zwolennikiem wdrożenia 
opieki farmaceutycznej w Polsce. Poinformował, że temat ten zo-
stanie poruszony na najbliższym spotkaniu z przedstawicielami 
Naczelnej Rady Aptekarskiej, podkreślając jednak, że temat opie-
ki farmaceutycznej powinien być dokładnie przedyskutowany, 
przede wszystkim w kontekście jej rozliczania. 

Minister Zdrowia wyraził nadzieję, że kwestia ta będzie ustalana 
przy współpracy środowiska farmaceutycznego. Na apel odpo-
wiedział na Twitterze Michał Byliniak wyrażając gotowość do do-
starczenia niezbędnych danych na temat opieki farmaceutycznej.
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AKTUALNOŚCI

Reklama

Trzy poziomy,  czyli jak  
w praktyce wprowadzić 
opiekę farmaceutyczną w 
Polsce
mgr farm. Agnieszka Wiesner
Redaktor w 3PG.

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.

W raporcie IQVIA przedstawiono proponowany model wdrożenia 
opieki farmaceutycznej w Polsce. Został on opracowany na pod-
stawie analizy aktualnej sytuacji systemu opieki zdrowotnej raz 
w oparciu o doświadczenia innych państw europejskich. Model 
zakłada wdrożenie opieki farmaceutycznej na trzech poziomach, 
które charakteryzują się wzrastającym stopniem zaawansowania 
usług i zaangażowania farmaceuty. Takie rozwiązanie ma dwie 
ważne zalety:

1.  Docelowy zakres usług świadczonych przez aptekę może być 
wdrażany poprzez stopniowe przejście z niższego poziomu na 
wyższy.

2.  Nie wszystkie placówki apteczne muszą dążyć do najwyższe-
go poziomu świadczenia usług, mogą dostosować ich zakres 
do możliwości kadrowych i lokalizacji.

Poziom I – wsparcie terapii leko-
wej i podstawowe badania dia-
gnostyczne
Poziom I modelu opieki farmaceutycznej zakłada wprowadzenie 
usług o zakresie zdefiniowanym w aktualnym projekcie ustawy 
o zawodzie farmaceuty.[1] Jedną z usług opisanych w projekcie są 
konsultacje farmaceutyczne, mające na celu sprawdzenie stoso-
wania się pacjenta do zaleceń lekarskich oraz rozwianie jego wąt-
pliwości i obaw odnośnie terapii.

Konsultacje mogą obejmować także instruktaż obsługi sprzę-
tu medycznego, np. pompy insulinowej lub inhalatora. Kolejna 
usługa – przegląd lekowy umożliwia wykrycie potencjalnych 

i rzeczywistych problemów lekowych, jak np. nieprawidłowa pora 
przyjmowania leków, duplikacja grupy terapeutycznej czy niere-
gularne stosowanie leków przez pacjenta. Identyfikacja i rozwią-
zanie problemów lekowych przyczynia się do zwiększenia bezpie-
czeństwa farmakoterapii.

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przewiduje także możli-
wość wykonywania w aptece podstawowych badań diagnostycz-
nych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych 
przez pacjenta leków. Dokładny wykaz badań możliwych do prze-
prowadzenia przez farmaceutę będzie obwieszczony rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia.

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty brak wzmianki o roli 
systemów IT we wsparciu opieki farmaceutycznej. Nie odnosi się 
on także do kwestii wglądu farmaceuty do dokumentów zawie-
rających zalecenia lekarskie dla pacjenta. Dlatego I poziom mo-
delu opieki farmaceutycznej zakłada brak wykorzystania systemu 
e-Zdrowie w świadczeniu usług.

Poziom II – apteka jako centrum 
profilaktyki i usług zdrowotnych
Poziom II modelu opieki farmaceutycznej ma na celu zwiększenie 
efektywności profilaktyki, poprzez umożliwienie farmaceutom 
wykonywania bardziej zaawansowanych badań diagnostycznych 
(w tym również takich, które wymagają pobrania krwi). Celem po-
ziomu II jest także wprowadzenie usług dedykowanych osobom 
z konkretnym schorzeniem przewlekłym, np. konsultacje dla pa-
cjentów z cukrzycą, nadciśnieniem czy astmą lub rozpoczynają-
cym terapię nowym lekiem.

Poziom II zakłada również rozszerzenie opieki farmaceutycznej o:

• pomoc w walce z uzależnieniami (np. od wyrobów 
tytoniowych, alkoholu),

• konsultacje odnośnie planu podróży
• rekomendacje dotyczące szczepień,
• blistrowanie leków.

Dodatkowe usługi, wykraczające poza obszar apteki, to np. wysył-
ka leków w nagłych przypadkach oraz prowadzenie infolinii dla 
pacjentów.

Wdrożenie poziomu II modelu musi zostać poprzedzone nada-
niem farmaceutom uprawnień do świadczenia wymienionych 
usług. Konieczne jest również zapewnienie im dostępu do infor-
macji odnośnie zaleceń lekarskich i potencjalnie także historii 
choroby pacjenta (np. wyników badań). Od strony technicznej 
jest to możliwe z użyciem Internetowego Konta Pacjenta w sys-
temie e-Zdrowie, jednak kluczowe jest dodatkowo umożliwienie 
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dostępu od strony regulacyjnej.

Poziom III – współpraca między 
lekarzami i farmaceutami
Najbardziej zaawansowany poziom III modelu opieki farmaceu-
tycznej zakłada zacieśnienie współpracy pomiędzy lekarzami 
i farmaceutami, a także rozszerzenie działalności edukacyjnej 
farmaceutów poza obszar apteki. Te cele mogą zostać osiągnięte 
poprzez dostarczanie przez farmaceutę lekarzowi prowadzące-
mu pacjenta rekomendacji odnośnie optymalizacji terapii oraz 

prowadzenie akcji prozdrowotnych i spotkań edukacyjnych np. 
w szkołach czy firmach.

Poziom III obejmuje świadczenie zaawansowanych usług farma-
ceutycznych takich jak szczepienia w aptece (np. przeciwko gry-
pie), pomoc pacjentowi po hospitalizacji oraz konsultacje zdro-
wotne w zakresie pospolitych schorzeń wraz z wystawianiem 
recept na odpowiednie leki.

Od strony technicznej wdrożenie poziomu III musi wiązać się 
z umożliwieniem dodawania rekomendacji przez farmaceutę 
do Internetowego Konta Pacjenta. Od strony prawnej natomiast 
prowadzenie konsultacji zdrowotnych wymaga nadania farma-
ceutom uprawnień do podejmowania decyzji terapeutycznych 
i wystawiania recept na adekwatne leki.

dziennego  
zapotrzebowania na witaminy

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

WIĘCEJ NA
www.plusssz.pl

1 TABLETKA 
DZIENNIEUDOSKONALONA RECEPTURAZOBACZ FILM

Reklama

https://plusssz.pl/o-nas/
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Wycofania,  wstrzymania 
i ponowne dopuszczenia  
do obrotu produktów leczniczych

KOMUNIKATY GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego

Data  
decyzji

Podmiot 
odpowiedzialny 

Rodzaj 
decyzji Uzasadnienie

brak komunikatów

Reklama
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PRAWO I REALIZACJA RECEPT

Wystaw ianie faktur dla 
pacjenta i odbiorcy

mgr farm. Małgorzata Łęt 
redaktor ds. prawa i realizacji recept 
portalu opieka.farm

Uprawnienia dodatkowe 
pacjenta – co t rzeba 
w iedzieć?
Kody uprawnień dodatkowych (AZ, IB, IW, PO, WP, ZK, S, C) za-
pisane są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Uprawnienia te okre-
ślone są w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.[1]

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne w art. 
96a pkt 8 ust.4 opisane są identyfikatory (BW, DN, CN, IN), które 
uprawniają do refundowanych świadczeń zdrowotnych osoby 
nieubezpieczone.[2] Uprawnienia dodatkowe AZ, IB, IW, PO, WP, 
ZK osoba realizująca receptę może uzupełnić na podstawie do-
kumentów okazanych przez osobę przedstawiającą receptę do 
realizacji, natomiast uprawnień S i C nie można uzupełnić. Iden-
tyfikatory nie mogą zostać uzupełnione przez osobę realizującą 
receptę.

Uprawnienie IB 
Pacjentom posiadającym uprawnienie IB przysługują 
bezpłatnie:
• wszystkie leki gotowe zarejestrowane w Polsce o statusie 
Rp i Rpz,

• ŚSSPŻ znajdujące się na listach refundacyjnych.
Uprawnienie IB jest nadrzędne nad wpisaną odpłatnością tzn. 
nawet jeżeli lekarz wpisze odpłatność 100% lub X produkt wy-
daje się bezpłatnie. Pacjentom z tym uprawnieniem przysługują 
bezpłatnie do wysokości limitu wyroby medyczne wydawane na 
zlecenie. Pozostałe produkty wydawane są zgodnie ze wpisaną 
odpłatnością. Są to:

• leki gotowe o statusie Rpw,
• leki recepturowe,
• wyroby medyczne wydawane na receptę (testy paskowe, 
opatrunki).

Uprawnienie IW 
Pacjentom posiadającym uprawnienia IW przysługują bezpłatnie 
do wysokości limitu:
• wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i Rpw objęte 
refundacją,

• wyroby medyczne refundowane wydawane na receptę,
• wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomi-
mo posiadania przez pacjenta uprawnienia IW leki lub wyroby 

medyczne należy wydać pełnopłatnie. Pozostałe leki wydaje się 
zgodnie ze wpisaną odpłatnością.

Uprawnienie ZK 
Pacjentom posiadającym uprawnienia ZK przysługują bezpłatnie 
do wysokości limitu:
• wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i Rpw objęte 
refundacją.

• Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to 
pomimo posiadania przez pacjenta uprawnienia ZK leki lub 
wyroby medyczne należy wydać pełnopłatnie.

Bezpłatnie pacjentom z uprawnieniem ZK przysługują leki Rx 
i OTC zamieszczone w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lutego 2010r.[3] Receptę na leki z tej listy nale-
ży zrealizować bezpłatnie nawet jeżeli lekarz wpisał odpłatność 
100% lub X.

Uprawnienie PO (uprawnieni żołnierze i pracownicy) 
Pacjentom posiadającym  uprawnienie PO- uprawnionym 
żołnierzom i pracownikom  przysługują bezpłatnie:
• wyroby medyczne wydawane na receptę refundowane,
• leki recepturowe.

Pacjentom z tym uprawnieniem przysługują bezpłatnie do wyso-
kości limitu:

• wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i Rpw objęte 
refundacją,

• wyroby medyczne wydawane na zlecenie.
Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomi-
mo posiadania przez pacjenta uprawnienia PO leki należy wydać 
pełnopłatnie.

Uprawnienie PO (weterani poszkodowani 
w działaniach poza granicami państwa) 
Pacjentom posiadającym  uprawnienie PO- weteranom 
poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa  
przysługują bezpłatnie:
• wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i Rpw refundowane,
• wyroby medyczne refundowane wydawane na receptę,
• leki recepturowe.

Pacjentom z tym uprawnieniem przysługują bezpłatnie do wyso-
kości limitu wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo 
posiadania przez pacjenta uprawnienia PO leki lub wyroby me-
dyczne należy wydać pełnopłatnie. Leki OTC z listy o ile apteka 
ma podpisaną umowę z jednostką wojskową.

Uprawnienie WP 
Pacjentom posiadającym uprawnienie WP w zależności od 
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rodzaju pełnionej służby przysługują bezpłatnie:
• wszystkie leki gotowe o statusie Rp, Rpz i  Rpw 
refundowane,

• wyroby medyczne wydawane na receptę,
• środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
refundowane,

• leki recepturowe,
• produkty lecznicze, wyroby medyczne i ich wyposażenie.

Pacjentom posiadającym uprawnienie AZ przysługują bezpłat-
nie: leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście 
[4]

Uprawnienie S
Pacjentom posiadającym uprawnienie S przysługują bezpłatnie:

• zarejestrowane leki o statusie Rp, Rpz i Rpw objęte 
refundacją zgodnie z wykazem z obwieszczenia MZ w 
sprawie leków refundowanych,

• środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
refundowane zgodnie z wykazem z obwieszczenia MZ w 
sprawie leków refundowanych,

• wyroby medyczne wydawane na receptę zgodnie 
z wykazem z obwieszczenia MZ w sprawie leków 
refundowanych.

Jeżeli na recepcie zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo 
wpisanego na recepcie uprawnienia S leki lub wyroby medyczne 
należy wydać pełnopłatnie.

Uprawnienie C
Pacjentkom posiadającym uprawnienie C przysługują bezpłat-
nie leki gotowe objęte refundacją zgodnie z wykazem z obwiesz-
czenia MZ w sprawie leków refundowanych. Jeżeli na recepcie 
zaznaczono odpłatność 100% lub X to pomimo wpisanego na 
recepcie uprawnienia S leki lub wyroby medyczne należy wydać 
pełnopłatnie.

Reklama

energy complex

• KOFEINA
• GUARANA
• BAKOBA
• YERBA MATE
• MAGNEZ
• WITAMINY

NA ZMĘCZENIE

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

WIĘCEJ NA
www.plusssz.pl

ZOBACZ FILM

https://plusssz.pl/o-nas/
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Sympatykomimetyk  czy
antyhistaminik? 
Przedruk z publikacji: Zeszyty apteczne: Przeziębienie i grypa z perspektywy farmaceuty
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Zeszyty Apteczne

Zamów na:

WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Czytaj Więcej

Zeszyty Apteczne: Przeziębienie i grypa z perspektywy farmaceuty wydanie II to praktyczny podręcz-
nik poświęcony tematowi przeziębienia i innych chorób górnych dróg oddechowych. Znajdziesz w 
nim odpowiedzi na pytania:

 – Jak odróżnić przeziębienie od grypy?
 – Który z leków przeciwbólowych w postaci saszetek wybrać na objawy przeziębienia?
 – Jakie preparaty immunostymulujące są skuteczne?
 – Czy zawsze należy obniżać gorączkę?

Wydanie drugie to odpowiedź na dynamiczne zmiany rynku aptecznego, od czasu I wydania z obrotu 
zniknęło prawie 50 preparatów, a pojawiło się około 30 nowych. Treść podręcznika była konsultowana 
przez pulmonologa, otalaryngologa oraz pediatrę.
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WIEDZA PRODUKTOWA

Pyrantel
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?

mgr farm. Maria Możdżeń
redaktor w 3PG

Pyrantel to substancja lecznicza o działaniu przeciwpasożytni-
czym, wskazana w przypadku zakażeń robakami obłymi. Na ryn-
ku dostępny jest bez recepty w postaci tabletek 250 mg i zawiesi-
ny doustnej w stężeniu 250 mg/5 ml.

Pyrantel — Komu można polecać? 
Preparaty z pyrantelem, w zależności od postaci leku, polecić 
można:
• dorosłym zakażonym owsikiem (u których wystąpią 
charakterystyczne objawy, takie jak: świąd odbytu, utrata 
łaknienia, drażliwość czy też wtórne zakażenia bateryjne 
skóry wokół odbytu),

• rodzicom dzieci zakażonych owsikiem (zawiesinę mogą 
oni zastosować u swoich dzieci od 2. r.ż., tabletki z kolei od 
6.r.ż.),

• osobom mieszkającym wspólnie z zakażonymi owsikiem.
Mimo że substancja lecznicza – pyrantel, może być skuteczna 
w przypadku glistnicy i zakażeń tęgoryjcem, jest to zastosowanie 
off label. Pacjentów zgłaszających: silne bóle brzucha, zaburzenia 
trawienne, ogólne osłabienie organizmu czy też męczący kaszel, 
występujący głównie w nocy, warto skierować do lekarza, gdyż 
objawy te wskazywać mogą na zakażenia glistą ludzką.

Pyrantel — Jak stosować?
W owsicy całą dawkę leku (uzależnioną od masy ciała pacjen-
ta) stosuje się jednorazowo. W zakażeniach tęgoryjcem i glistą 
ludzką decyzję o leczeniu podejmuje lekarz. W glistnicy schemat 
dawkowania jest identyczny jak w owsicy ( jednorazowa dawka 
leku uzależniona od masy ciała), jednak pyrantel nie jest lekiem 
pierwszego rzutu w tym wskazaniu. W przypadku zakażenia tęgo-
ryjcem dawkę leku należy powtarzać przez 3 kolejne dni. Maksy-
malna dawka, jaką można przyjąć jednorazowo to 1 g.

Pyrantel można przyjmować w trakcie posiłku lub na pusty żołą-
dek o dowolnej porze dnia, popijając pełną szklanką wody. Może 
być także podawany z mlekiem i sokiem owocowym.[1]

W trakcie leczenia bardzo ważne jest zachowanie podstawowych 
zasad higieny. Warto pamiętać, aby:

• wyprać w gorącej wodzie i uprasować bieliznę osobistą oraz 
pościel,

• brać poranny prysznic, kąpiel bądź podmywać okolice 
odbytu ciepłą wodą z mydłem, co znacznie ograniczy 
możliwość autoinwazji,

• dokładnie sprzątać mieszkanie, ponieważ jaja owsika 
w ciepłych i suchych miejscach pozostają zakaźne do 2 dni.

U dzieci (od 2 r.ż.) praktyczniejszą formą jest zawiesina, u star-
szych (od 6. r.ż.) zastosować można tabletki, które przed połknię-
ciem należy dokładnie pogryźć lub rozkruszyć.

W przypadku pozytywnego wyniku badania parazytologicznego 

po 14 dniach od zakończenia kuracji bądź nawrotu objawów, po-
wtórną dawkę leku przyjąć można po 2-3 tygodniach.

Pyrantel — Jak działa?
Pyrantel działa tylko w świetle jelita porażając mięśnie pasoży-
tów, dzięki czemu unieruchomione mogą zostać usunięte z jelit 
za pomocą ruchów perystaltycznych. Działa na pasożyty dojrzałe 
oraz te we wczesnym stadium rozwojowym.

Nieskuteczny jest jednak wobec larw w trakcie migracji w tkan-
kach – w przypadku owsików bytujących wyłącznie w jelicie, nie 
jest to istotna informacja, będzie mieć znaczenie w przypadku za-
stosowania leku off label.

Pyrantel — Na co uważać?
Według producenta, leku z pyrantelem nie należy stosować 
u matek karmiących piersią, a jeśli występuje konieczność 
jego przyjęcia, zalecane jest zaprzestanie karmienia. Niemniej 
jednak biorąc pod uwagę jego słabe wchłanianie z przewodu 
pokarmowego, a co za tym idzie znikome przenikanie do mleka 
matki, oraz brak zgłoszeń o działaniu szkodliwym u dzieci 
karmionych piersią, których matki stosowały pyrantel, można go 
uznać za zgodny z karmieniem piersią.[2]

W przypadku kobiet ciężarnych brakuje badań co do bezpie-
czeństwa zastosowania pyrantelu. Z uwagi na słabe wchłanianie 
z przewodu pokarmowego, może być stosowany w ciąży tylko 
w razie wyraźnej potrzeby (potwierdzonej infekcji).

Działania niepożądane leków z pyrantelem występują rzadko, 
mogą to być dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego 
(nudności, wymioty czy bóle brzucha) i zawroty głowy.

Pyrantel — Na jakie interakcje zwracać uwagę?
Interakcje pyrantelu są rzadkie i mało istotne klinicznie. Przy jedno-
czesnym stosowaniu teofiliny (Theovent, Euphyllin long, Theospirex) 
może dojść do zwiększenia stężenia teofiliny we krwi, jednak jest to 
interakcja mało istotna klinicznie.

Pyrantel — Dodatkowe informacje 
Aktualnie w Polsce embonian pyrantelu dostępny jest w dwóch 
preparatach bez recepty:
• Pyrantelum Medana – zawiesina doustna 250 mg/5 ml,
• Pyrantelum Polpharma – tabletki 250 mg.
• Po otwarciu zawiesinę należy zużyć do 21 dni.

Według przeglądu systematycznego z metaanalizą porównujące-
go skuteczność leków przeciwpasożytniczych w przypadku glist-
nicy pyrantel jest równie skuteczny co mebendazol (Veromox) czy 
albendazol (Zentel),[3] jednak zastosowanie w preparatach OTC 
ogranicza się jedynie do zakażeń owsikiem (Enterobius vermicu-
laris).
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Reklama

Piśmiennictwo:  
Drugs.com: Pyrantel [dostęp 11.08.2019]]
e-lactancia.org: Pyrantel Embonate. [dostęp: 9.08.2019]
Keiser J, Utzinger J. Efficacy of current drugs against soil-transmitted helminth infections: systematic review and meta-analysis. JAMA 2008; 299(16): 1937-1948 
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ŚCIĄGA APTECZNA

Skuteczność metod 
antykoncepcy jnych

Metoda antykoncepcji Wskażnik  
Pearla Skład Forma stosowania Częstotliwość  

stosowania
implant 0-0,3 etonogestrel podskórnie do 3 lat
wkładka hormonalna/z mie-
dzią

0,1-1,2 lewonorgestrel/miedź wewnątrzmacicznie 3-5 lat/5-10 lat

iniekcja 0-1 octan medroksyprogesteronu domięśniowo co 3 miesiące

tabletka 0-2,18 progestagen + estrogen/tylko 
progestagen

doustnie codziennie o tej samej 
porze

plaster transdermalny 0,7-1,2 norelgestromin + etynyloestradiol na skórę co tydzień

pierścień dopochwowy 0,25-1,23 etonogestrel + etynyloestradiol dopochwowo co 3 tygodnie

prezerwatywa 13 - na penisie przy każdym stosunku

metody świadomej płod-
ności

24 - obserwacja objawów 
płodności

codziennie
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Poziomo:
1. ACC, czyli ______
2. Szerokie ____ działania - mogą 
mieć antybiotyki.
3. Bromek ____
4. polihydroksylowy alkohol 
stosowany jako diuretyk 
osmotyczny
5.Jeden z głównych skutków 
biegunki.
6. Metal szlachetny w nanokoloidzie
7. szorstki i matowy głos
8. _____ coli.

Pionowo:
1. RZS, choroba Hashimoto, czyli 
choroby _______

Krzyżówka Apteczna #5

Który minerał jest najbardziej rozmowny?

TALK

Suchar apteczny
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

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.

Pieczęć apteki:

Kolonoskopia – co musisz 
w iedzieć?

Kolonoskopia to badanie jelita grubego przy pomocy kolonosko-
pu – długiego, cienkiego i giętkiego przewodu zaopatrzonego 
w kamerę. 

Jak się przygotować?
Przed wykonaniem kolonoskopii najważniejsze jest dokładne 
oczyszczenie jelita z resztek pokarmowych, co umożliwia ocenę 
wizualną ściany jelita. Nieodpowiednie przygotowanie do bada-
nia sprawia, że jest ono trudniejsze technicznie, trwa dłużej, jest 
obarczone większym ryzykiem przeoczenia zmian chorobowych 
i częściej kończy się niepowodzeniem, dlatego musi być powtó-
rzone. 

Na kilka dni przed planowanym badaniem powinieneś przejść 
na dietę ubogoresztkową – unikaj spożywania posiłków z ziarna-
mi i nasionami, owoców, warzyw, tłustych potraw, przetworów 
mlecznych i napojów gazowanych.  Należy wykluczyć z diety 
owoce pestkowe (winogrona, kiwi, truskawki), pomidory i sok 
pomidorowy oraz nasiona siemienia lnianego, ziarniste pieczywo 
i mak. Na 1-2 dni przed badaniem nie powinieneś przyjmować 
stałych pokarmów, kawy, alkoholu i napojów gazowanych. Zale-
ca się dietę płynno-papkową.

W dniu poprzedzającym badanie powinien pić dużo klarownych 
płynów (woda, klarowne zupy, buliony, rozcieńczone syropy 
i soki bez miąższu, herbaty ziołowe), a unikać picia czerwonych 
płynów, takich jak sok z buraka. W dniu badania nie należy przyj-
mować żadnych posiłków.

W dobie poprzedzającej badanie rozpoczniesz też terapię wybra-
nym środkiem przeczyszczającym. Konkretny preparat, jego daw-
kę i sposób przyjmowania wybiera lekarz. O to, jak powinieneś 
stosować lek, zapytaj swojego farmaceutę.

Podczas stosowania leku przeczyszczającego, pamiętaj, żeby 
w miejsach, w których przebywasz, był dostęp do toalety – 
w związku z przyjęciem leku przeczyszczającego pojawią się 
u Ciebie liczne wypróżnienia (biegunka), a nawet płynna treść.

Kolonoskopia a choroby przewlekłe
Zalecenia do kolonoskopii mają charakter indywidualny oraz 
uwzględniają wszystkie choroby przewlekłe. Jest to szczególnie 
istotne, jeśli chorujesz na cukrzycę lub przyjmujesz leki prze-
ciwzakrzepowe. Jeśli cierpisz na choroby przewlekłe wymagające 
stałego przyjmowania leków, poinformuj o tym lekarza i personel 

wykonujący badanie. Pamiętaj o tym, że:

• leki stosowane przewlekle należy przyjąć co najmniej 1 h 
przed lub po spożyciu środka przeczyszczającego,

• w dniu badania powinieneś zażyć poranną dawkę leków, 
popijając je wodą, 

• jeśli przyjmujesz leki obniżające krzepliwość krwi np. 
(Xarelto, Plavix, Clopidix, Areplex, Fraxiparyne, Clexane, 
Ticlid, Aclotin, Ticlo, Warfin) zapytaj farmaceutę lub lekarza 
o właściwy sposób postępowania.

Jak przebiega badanie?
Kolonoskopię przeprowadza się w pozycji leżącej. Kolonoskop 
wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. Przed zabiegiem 
otrzymasz leki uspakajające i przeciwbólowe. U dzieci zabieg ten 
wykonuje się w znieczuleniu. Mimo wszystko podczas zabiegu 
możesz odczuwać wzdęcia i rozpieranie oraz ból, o którym powi-
nieneś poinformować lekarza.

Po zakończeniu badania możesz czuć osłabienie, dlatego zadbaj 
o to, by wrócić do domu pod opieką drugiej osoby (nie powinie-
neś prowadzić samochodu). Skontaktuj się z lekarzem, jeśli po 
badaniu wystąpią u Ciebie objawy takie jak:

• gorączka,
• dreszcze,
• ból brzucha,
• czarny, smolisty stolec.


