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  Czytaj całość na www.opieka. farm🌐

Co z finansowaniem opiek i 
farmaceutycznej? 
mgr farm.  Anna Górna
redaktor prowadzący portalu opieka.farm

O finansowaniu opieki farmaceutycznej mówi się od lat. Tuż po 
powołaniu na stanowisko Minister Zdrowia Adam Niedzielski 
określił siebie jako zwolennika wdrożenia opieki farmaceutycz-
nej, podkreślił jednak, że konieczne będzie uregulowanie finan-
sowania usług realizowanych przez farmaceutów. 

Aktualnie trwają prace zespołu ds. opieki farmaceutycznej powo-
łanej przez Ministra Zdrowia. Jak mówi Maciej Miłkowski, prowa-
dzone są rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące 
zabezpieczenia środków na finansowanie opieki farmaceutycz-
nej. Kierunkiem działań jest wprowadzenie częściowego finan-
sowania opieki farmaceutycznej ze środków publicznych, jednak 
zakres finansowania wciąż pozostaje niejasny.[1] Rozliczanie opie-
ki farmaceutycznej miałoby się wiązać kwalifikowaniem pacjen-
ta do świadczeń, a więc także z dostępem do jego dokumentacji 
medycznej – która, jak twierdzi wiceminister – powinna mieć inną 
formę niż obecnie. 

Piśmiennictwo:
1. Aptekarz Polski: Maciej Miłkowski: rozmawiamy z NFZ, aby zabezpieczyć 

środki na finansowanie opieki farmaceutycznej [WIDEO] 

Polska szczepionka przeciw 
COVID-19 na etapie badań 
przedk linicznych
mgr farm.  Michał  Dąbrowski
dziennikarz medyczny portalu opieka.farm

Grupa polskich naukowców pod przewodnictwem profesora An-
drzeja Mackiewicza z Centrum Biologii Medycznej UM w Poznaniu 
opracowała prototyp szczepionki przeciw SARS-CoV-2 o nazwie 
CovidVax. W ciągu dwóch najbliższych tygodni szczepionka zosta-
nie podana zwierzętom.

Na obecnym etapie zespół opracował dwa rodzaje szczepionek: 
mysią i ludzką. W najbliższym czasie szczepionka mysia zostanie 
podana zwierzętom, aby zweryfikować odpowiedź immunolo-
giczną i na tej podstawie zaprojektowane zostaną badania kli-
niczne u ludzi.

Według prof. Mackiewicza polska szczepionka różni się zasadni-
czo od tych opracowanych przez Amerykanów czy Chińczyków. 
Naukowiec tłumaczy, że szczepionka, nad którą pracuje to gene-
tyczna szczepionka komórkowa, w której komórki nowotworowe 
zamieniono na „sztuczne wirusy”. Reszta jest prawie identyczna. 
Oprócz stymulacji do produkcji przeciwciał będzie także akty-
wować brakujące komórkowe mechanizmy obronne skierowane 
wybiórczo na wirusa.

Zespół prof. Mackiewicza przygotowuje dokumenty dla EMA 
i FDA z prośbą o zgodę m.in. na szybką ścieżkę legalizacyjną. Po 
przejściu audytów w Polsce przeprowadzanych przez GIF, zespół 
będzie mógł rozpocząć fazę wytwarzania i badań szczepionki 

u ludzi. Na sfinansowanie kolejnego etapu prac nad szczepionką 
potrzebne będzie 15-20 mln zł.[1]

PIśmiennictwo:
1. Polska Agencja Prasowa. Prof. Mackiewicz: mamy prototyp polskiej 

szczepionki na SARS-CoV-2 18.09.2020. 

Grzegorz Czelej:  Mamy 
polsk i lek  na COVID-19!
mgr farm.  Anna Górna
redaktor prowadzący portalu opieka.farm

Wstępne badania potwierdziły już skuteczność leku na bazie oso-
cza ozdrowieńców – twierdzi Biomed, producent pierwszego pol-
skiego leku na COVID-19. Lek zawiera immunoglobuliny przeciw-
ko SARS-CoV-2. W środę (23 września) rozpoczęto rozlewanie leku 
do ampułek. Lek czekają jednak badania kliniczne, w których, 
warto to podkreślić, zostanie ostatecznie oceniona skuteczność 
i bezpieczeństwo leku.

Bezpieczeństwo leków z osocza jest udowodnione kilkudziesięcio-
letnią praktyką, co potwierdzają eksperci – mówi senator PiS dr 
Grzegorz Czelej. Osocze ozdrowieńców zostało już dopuszczone 
do stosowania przez FDA, WHO, a także przez polski resort zdro-
wia. 

Wyprodukowany przez Biomed lek został pozyskany z osocza 
ozdrowieńców pochodzących z Polski. Prezes lubelskiej spółki 
Marcin Piróg informuje jednak, że z uwagi na duże zapotrzebowa-
nie osocze sprowadzane jest również zza granicy.

Podjęliśmy już działania, których celem jest sprawdzenie możli-
wości zakupu osocza ozdrowieńców z innych krajów, w tym z USA, 
skąd już kupujemy osocze do produkcji naszych innych leków oso-
czopochodnych – mówi Piróg. 

Lek z osocza ozdrowieńców wzbudził duże nadzieje. Potwierdza 
to fakt, że notowania spółki Biomed wzrosły od momentu rozpo-
częcia produkcji leku o 2000%.[1]

Piśmiennictwo:  
1. Money.pl: Biomed-Lublin pokazał swój lek na koronawirusa. “Zabija 

COVID-19!”

AKTUALNOŚCI
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OPINIE

Praca w aptece – speł nienie 
marzeń czy szara 
rzeczyw istość?
mgr farm.  Natalia Wrzosek
Praktykująca farmaceutka

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

Na pytanie zadane w tytule z łatwością odpowie każdy, kto za 
pierwszym stołem przepracował choć miesiąc. Nie potrzeba wie-
le czasu, aby ocenić, czy praca w aptece jest spełnieniem naszych 
marzeń. Wydaje mi się, że dotyczy to właściwie każdego zawo-
du… Już po kilku tygodniach wiesz „czy to jest właśnie to”. Z tego 
powodu niniejszy tekst kierowany jest przede wszystkim do osób, 
które dopiero rozpoczynają, bądź niebawem zaczną kroczyć swo-
ją ścieżką zawodową.

Studenci VI roku farmacji – stażyści – są postawieni w naprawdę 
trudnej sytuacji. Po pięciu latach spędzonych wewnątrz uczel-
nianych murów zaczynają zderzać się z realnym środowiskiem 
farmaceutycznym. Niewątpliwie czeka ich poznawczy dysonans, 
który dla jednej małej głowy może stanowić wyzwanie większe 
niż egzamin z farmakognozji. Nagle bowiem okazuje się, że 80% 
ciężko zdobytej wiedzy jest nieaktualne lub nieprzydatne w co-
dziennej pracy, a nowe koleżanki po fachu nie przypominają kre-
owanego przez uczelnianych profesorów obrazka idealnego far-
maceuty. Nie da się ukryć, że wielu farmaceutów narzeka na swój 
zawód, a swoje frustracje przelewa na każdą spotkaną osobę.

Może właśnie przerysowane wyobrażenia o swojej przyszłej pra-
cy są powodem późniejszego rozczarowania? Przez pięć lat wpaja 
nam się, że farmaceuta stanowi ważny element opieki nad pa-
cjentem. Odbieramy dyplom z myślą, że opieka farmaceutyczna 
to cudowne rozwiązanie na wszystkie problemy chorego systemu 
opieki zdrowotnej, a już dwa dni później analizujemy cele sprze-
dażowe na zapleczu swojej apteki. Zaczynamy zastanawiać się, 
czy te studia były nam w ogóle do czegoś potrzebne… Wiadomo, 
że nie wszędzie i nie zawsze tak to wygląda. Z przykrością trzeba 
jednak przyznać, że zdominowanie aptecznego rynku pracy przez 
duże firmy nie pomaga w budowaniu pozycji farmaceuty w szere-
gach zawodów medycznych.

Czy naprawdę praca w aptece jest tak denerwująca? Czy napraw-
dę lepiej jest uciekać z tego zawodu, nim jeszcze się go zaczęło? 
Co zrobić, żeby poczuć satysfakcję ze swojej pracy? Chociaż ża-
den ze mnie doradca zawodowy, postaram się wskazać kilka 
elementów, które sprawią, że z przychylniej spojrzymy na nasz 
zawód aptekarza.

Po pierwsze – zespół
Pomimo że każdy farmaceuta jest osobiście odpowiedzialny za 
swoją pracę, to w aptece nie sposób uniknąć pracy zespołowej. 
Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że osoby, którymi 
przebywamy, mają decydujący wpływ na to, jak postrzegamy na-
sze miejsce pracy. Utrzymywanie dobrych relacji w grupie wydaje 
się być zatem kluczowe, aby odczuwać zadowolenie z wykonywa-

nej profesji. Dobrze jest być życzliwym i pomocnym dla innych, 
a z pewnością zwróci się to nam z nawiązką! 

Po drugie – elastyczny czas pracy
Poniedziałek zmiana poranna, bo po południu masz jogę… W śro-
dę na „popo”, bo musisz załatwić sprawy w urzędzie… W przy-
szłym tygodniu dwa dyżury po 12 godzin, żeby wydłużyć weekend 
o kolejne dwa dni… W wielu aptekach funkcjonuje równoważny 
system pracy, który umożliwia dużą elastyczność grafiku. Chociaż 
na pierwszy rzut oka może wydawać się on niesprawiedliwy lub 
trudny… po kilku tygodniach takiego funkcjonowania nie zamie-
niłabym go na pracę w „standardowych”  godzinach pracy biuro-
wej. Warto wspomnieć, że do pełni sukcesu niezbędny jest zgrany 
zespół apteczny!

Po trzecie – „ prorodzinna”  atmosfera
Zawód farmaceuty jest niewątpliwie sfeminizowany. Nikogo 
więc nie dziwi, że w pewnym momencie pani magister znika zza 
pierwszego stołu, żeby oddać się macierzyństwu. Jest to natural-
ne i wpisane w scenariusze życia aptecznego. Młode farmaceutki 
mogą spokojnie spełniać się w nowej roli życiowej, nie bojąc się, 
że tracą szansę na rozwój zawodowy czy awans. Po zakończonym 
urlopie macierzyńskim zwykle nie ma problemu z powrotem do 
pełnej aktywności zawodowej. Dla wielu to jest bardzo ważny 
aspekt.

Po czwarte – „ to,  co w aptece – zostaje w aptece”
Po zamknięciu drzwi apteki po zakończonej zmianie zwykle nie 
musimy zaprzątać sobie głowy zawodowymi sprawami. Chyba, że 
omyłkowo wydaliśmy Bisacodyl zamiast Bisocardu, lub przesta-
wiliśmy przecinek w dawce narkotyku… Wierzę jednak, że takie 
sytuacje zdarzają się sporadycznie, i co do zasady po pracy może-
cie spokojnie czytać książki, pielęgnować kwiatki, piec ciasta lub 
oddawać się innym wspaniałym pasjom. Dobrze jest nauczyć się 
doceniać ten czas!

Wybierając swoją ścieżkę zawodową, warto jest odpowiedzieć 
sobie na pytanie: „co jest dla mnie istotne i w jakim stopniu”. To 
pomoże ocenić, jakiego miejsca pracy szukamy! Wymienione pięć 
aspektów pracy w aptece wybrałam całkowicie subiektywnie. 
Oczywiście można znaleźć również mnóstwo wad, negatywów 
i nie zawsze jest kolorowo… Ale czy istnieje praca idealna? Nawet 
gdybyśmy zarabiali poprzez spanie, łóżko stałoby się ostatecznie 
niewygodne, a poduszka odciskałaby się na policzku. Gdziekol-
wiek będziemy, najważniejsze jest, aby nasze horyzonty nie koń-
czyły się tam, gdzie apteczna szyba.

REKLAMA
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KOMUNIKATY GIF

REKLAMA

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego

Data  
decyzji

Podmiot odpowiedzial-
ny 

Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Brak komunikatów

Wycofania,  wstrzymania i ponowne dopuszczenia do 
obrotu produktów leczniczych
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PRAWO I REALIZACJA RECEPT

Według definicji zawartej w ustawie refundacyjnej odpowiedni-
kiem jest w odniesieniu do:[1]

 — leku – inny lek zawierający tę samą substancję czynną oraz 
mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy 
braku różnic postaci farmaceutycznej,
 — ŚSSPŻ – inny ŚSSPŻ mający ten sam albo zbliżony skład, 
zastosowanie lub sposób przygotowania,
 — wyrobu medycznego – inny wyrób medyczny mający takie 
samo przewidziane zastosowanie oraz właściwości.

W praktyce najczęściej mamy do czynienia z wydawaniem odpo-
wiedników leków. Warto więc zastanowić się, jak należy rozumieć 
te same wskazania oraz co oznacza ta sama droga podania przy 
braku różnic postaci farmaceutycznej.

Definicja odpowiednika w ustawie nie precyzuje czy chodzi 
o wskazania refundacyjne, czy też o wskazania zawarte w ChPL. 
Przy zamianie leku należałoby więc wziąć pod uwagę wskazania 
refundacyjne, jak i wskazania terapeutyczne.

Ta sama droga podania przy braku różnic postaci farmaceutycz-
nej pozwala wymienić tabletki na kapsułki lub na tabletki pow-
lekane albo inne postacie o natychmiastowym uwalnianiu. Przy-
kładowo:

 — zamiast Zolaxa Rapid 0,01 g 28 tabletek ulegających 
rozpadowi w jamie ustnej można wydać Zolaxa 0,01 g 30 
tabletek powlekanych,
 — zamiast Biofenac 0,1 g 20 tabletek można wydać Biofenac 
0,1 g 20 saszetek.

Zgodnie z zapisem w art. 15 ust. 10 Ustawy Prawo Farmaceutycz-
ne różne postacie farmaceutyczne doustne o natychmiastowym 
uwalnianiu uważa się za tę samą postać farmaceutyczną.

W przypadku leków stosowanych zewnętrznie zamiana pomiędzy 
maścią, kremem czy żelem może nie być możliwa, jeżeli stopień 
uwalniania substancji czynnej z podłoża jest inny lub ze względu 
jego charakter. Przykładowo, inaczej stosuje się leki takie jak Pi-
mafucort maść i Pimafucort krem.

Kiedy wydanie opakowania innego niż przepisane 
należy odnotować?
Wydanie odpowiednika należy odnotować na recepcie oraz 
umieścić informację o takiej zamianie w Dokumencie Realizacji 
Recepty (DRR).

Nie zawsze wydanie produktu innego niż przepisany należy trak-
tować jak wydanie odpowiednika. Wydanie leku o tej samej na-
zwie, ale innym kodzie EAN (np. inna dawka, inna wielkość opako-
wania, inna postać lub lek z importu równoległego) nie wymaga 
odnotowania jako wydanie odpowiednika, tak, jak w przypadku: 

 — wydania innej dawki: Euthyrox 75 50 tabletek zamiast 
wydania Euthyrox 50 50 tabletek i Euthyrox 25 50 tabletek,
 — wydania innej wielkości opakowania: leku Valsacor 160 28 
tabletek 2 op. wydanie Valsacor 160 60 tabletek,
 — wydania innej postaci leku:
 —  zamiast Polpril 10 mg 28 tabletek wydanie Polpril 10 mg 28 
kapsułek,
 — zamiast Madopar 125 mg 100 tabletek do sporządzania 
zawiesiny wydanie Madopar 125 mg 100 kapsułek,
 — zamiast Rozex żel wydanie Rozex krem,
 — wydania leku z importu równoległego: zamiast Amlopin 5 30 
tabletek Sandoz wydanie Amlopin 5 30 tabletek Delfarma.

W przypadku wydawania leku refundowanego innego niż przepi-
sany można wydać opakowanie z liczbą dawek różną o maksy-
malnie 10% od ilości przepisanej niezależnie od tego czy jest to 
zamiennik, czy lek o tej samej nazwie np.

 — zamiast Lorista 0,05 g 28 tabl. można wydać Xartan 0,05 g 30 
tabl.
 — zamiast Cezera 5 mg 28 tabl. 3 op. można wydać Cezera 5 mg 
90 tabl. 1 op.

Wydając lek inny niż przepisany, można, zamiast produktu refun-
dowanego, wydać produkt pełnopłatny. Nie można natomiast 
w przypadku przepisania leku pełnopłatnego wydać leku refun-
dowanego ze zniżką np. Telmisartan Egis zamiast Telmisartan 
Apotex.

Nie wolno wydać zamiennika, jeżeli na recepcie lekarz umieści 
informację „nie zamieniać”  niezależnie od tego, czy jest produkt 
refundowany, czy pełnopłatny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 44 ustawy refundacyj-
nej) osoba wydająca produkt w aptece:

 — ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia 
tańszego odpowiednika leku refundowanego, którego cena 
detaliczna nie przekracza limitu finansowania,
 — może wydać na żądanie pacjenta odpowiednik, którego cena 
detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie,
 — może też wydać odpowiednik refundowany o cenie równej 
lub wyższej niż lek przepisany,
 — może również wydać lek nieobjęty refundacją.

W przypadku recept wystawionych dla osób, które ukończyły 75. 
r.ż. osoba realizująca receptę ma obowiązek poinformować pa-
cjenta o możliwości nabycia innego leku objętego wykazem i na 
żądanie pacjenta wydać ten lek.

W przypadku kobiet w ciąży obowiązują te same zasady w zakre-
sie leków objętych wykazem i wydawanych dla kobiet w ciąży 
bezpłatnie. W obydwu przypadkach osoba realizująca receptę 

Odpow iednik i – czym są i k iedy 
należy odnotować ich wydanie?

mgr farm.  Małgorzata Łęt 
dziennikarz ds. prawa i realizacji recept 
na portalu opieka.farm
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nie musi się kierować kryterium ceny. W przepisach jednak nie 
uwzględniono możliwości zamiany leku znajdującego się w wyka-
zach na lek, za który pacjent musiałby wnieść opłatę.

Temat zamienników jest szeroki i w wielu sytuacjach trudno oce-
nić, jak postąpić prawidłowo. Temat zostanie rozwinięty w kolej-
nych artykułach na podstawie przykładów. Zachęcamy do prze-
syłania trudnych przypadków, z którymi zetknęliście się w swojej 
pracy. 

Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

REKLAMA
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NOTATKA Z WYDAWNICTWA FARMACEUTYCZNEGO

Ból k rzyża 
Przedruk pochodzi z podręcznika Zeszyty Apteczne: Ból z perspektywy farmaceuty 
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Zeszyty Apteczne

Zamów na:

WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Zobacz też

Zeszyty Apteczne: Ból z perspektywy farmaceuty (wyd. I) to tom w całości poświęcony zagadnieniu 
bólu, który towarzyszy większości znanych chorób oraz ich powikłaniom, a także rolą farmaceuty, do 
któregoprzychodzi pacjent. W podręczniku znajdują się odpowiedzi na pytania:

 – Jak prowadzić wywiad, gdy pacjent zgłasza się z bólem do apteki?
 – Co o skuteczności i bezpieczeństwie surowców naturalnych na bóle kręgosłupa i "regenerację 

stawów" mówią źródła naukowe?
 – Co oznaczają różne pojęcia związane z medycyną opartą na faktach (EBM)?
 – Jakie jest działanie i zastosowanie kooanagetyków (jak leki przeciwdepresyjne i przeciwpadacz-

kowe)?

W podręczniku zostały omówione również niesteroidowe leki przeciwapalne oraz inne nieopioidowe 
leki przeciwbólowe i opioidy, ze szczegółowym opisem stosowania nowych postaci leku.
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WIEDZA PRODUKTOWA

Sildenafil to lek znajdujący zastosowanie w terapii zaburzeń erek-
cji oraz nadciśnienia płucnego. Bez recepty (OTC) dostępny jest 
w postaci tabletek powlekanych lub tabletek do rozgryzania i żu-
cia i jest przeznaczony do stosowania przez dorosłych mężczyzn 
z zaburzeniami erekcji.

Sildenafil – Komu polecać?
Zgodnie z rekomendacjami EAU (European Association of Urolo-
gy), lekami 1. rzutu są stosowane doustnie inhibitory fosfodieste-
razy 5, wśród których wyróżniamy sildenafil (dostępny w prepara-
tach OTC i na receptę) oraz tadalafil, wardenafil i awanafil, które 
w Polsce dostępne są jedynie na receptę.[1]

Sildenafil możesz więc polecić dorosłym mężczyznom, zgłasza-
jącym problem z erekcją, skarżącym się na krótkie, niezadawa-
lające stosunki i trudność w osiągnięciu i utrzymaniu erekcji, 
zwłaszcza gdy:

 — chorują na cukrzycę (również z towarzyszącą neuropatią), 
hiperlipidemię, nadciśnienie tętnicze, szczególnie w wieku 
podeszłym,[1,2]

 — stosują substancje psychoaktywne np. marihuanę, są 
uzależnieni od narkotyków, często piją alkohol,[3,4,5]

 — prowadzą mało aktywny tryb życia, są otyli,[1,6]

 — zażywają leki sprzyjające zaburzeniom seksualnym, 
np. leki przeciwdepresyjne (szczególnie z grupy SSRI), 
neuroleptyki, leki hipotensyjne (szczególnie beta-blokery), 
przeciwpadaczkowe,[7,8]

 — są w wieku podeszłym, występuje u nich przerost prostaty, 
przebyli laparoskopowe usunięcie prostaty,[1,9]

 — zaburzenia erekcji mają tło psychiczne, pacjenci cierpią na 
depresję, zaburzenia lękowe,[7,10]

 — przebyli uraz rdzenia kręgowego.[11,12]

Sildenafil – Jak  stosować?
Leki OTC zawierające sildenafil występują w postaci:

 — tabletek powlekanych, które należy połknąć w całości i popić 
wodą,
 — tabletek do rozgryzania i żucia, które przed połknięciem 
należy rozgryźć i żuć przez chwilę, aż do rozpuszczenia. 
Ich zaletą jest to, że nie muszą być popijane, co ułatwia ich 
przyjmowanie w każdych warunkach oraz są łatwiejsze do 
stosowania przez mężczyzn mających problem z połykaniem 
tabletek.

U większości mężczyzn skuteczna będzie dawka 25 mg, dlate-
go warto zalecić stosowanie takiej dawki i ewentualnie później 
zwiększyć ją do 50 mg. W 24-tygodniowym badaniu wykazano, 
że poprawa erekcji wystąpiła u 56%, 77% i 84% mężczyzn, którzy 
przyjmowali odpowiednio 25, 50 i 100 mg sildenafilu. Warto do-
dać, że zgodnie z wytycznymi EAU (ang. European Association of 
Urology), początkowa dawka powinna wynosić 50 mg sildenafilu 
na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.[1]

Mężczyźni z uszkodzeniem wątroby, nerek oraz w wieku powyżej 
65. r.ż. powinni przyjmować sildenafil w dawce 25 mg/dobę.[13]

Pacjentów zażywających sildenafil warto poinformować, że lek:

 — jest skuteczny tylko po uprzedniej stymulacji seksualnej,
 — zaczyna działać zwykle po 0,5-1 godziny, jednak czas ten jest 
różny u poszczególnych pacjentów,
 — nie powinien być stosowany częściej niż raz na dobę,
 — może zacząć działać później, jeśli jest zażywany podczas 
posiłku.[14,15]

Sildenafil – Jak  działa?
Fizjologicznie erekcję umożliwia uwalnianie tlenku azotu w cia-
łach jamistych prącia podczas pobudzenia seksualnego. Następ-
nie na skutek kaskady reakcji dochodzi do zwiększenia stężenia 
cGMP, co powoduje rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych 
i umożliwia napływ krwi do prącia.[16]

Sildenafil jest selektywnym inhibitorem fosfodiesterazy 5, któ-
ra odpowiada za rozkład cGMP w ciałach jamistych prącia. Lek 
wzmacnia naturalny mechanizm umożliwiający erekcję, jednak 
nie jest inicjatorem erekcji i aby możliwe było osiągnięcie wzwo-
du, konieczna jest stymulacja seksualna.[17,1]

Sildenafil – Na co uważać?
Sildenafil jest lekiem o wysokiej skuteczności, tolerancji oraz do-
brym profilu bezpieczeństwa. Jednoczesne zażywanie sildenafilu 
z lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, czy 
lekami przeciwdepresyjnymi jest uważane za bezpieczne.[1]

Produkty przeznaczone do leczenia zaburzeń erekcji, w tym te 
zawierające sildenafil, nie powinny jednak być stosowane u męż-
czyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. 
z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi 
jak niestabilna dusznica bolesna lub ciężka niewydolność serca).

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku 
są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe. Ob-
jawy, jakie mogą wystąpić bardzo często to ból głowy, a często: 
zawroty głowy, zaburzenia widzenia, uderzenia gorąca, nagłe za-
czerwienienie, uczucie zatkanego nosa, nudności.[14,15]

Sildenafil – Na jak ie interakcje zwracać uwagę?
Należy uprzedzić pacjenta, aby nie stosował sildenafilu w przy-
padku, gdy przyjmuje:

 — azotany: nitroglicerynę (Nitromint, Sustonit), monoazotan 
izosorbidu (Effox, Mononit), 
 — donory tlenku azotu (rekreacyjnie stosowany azotan amylu, 
tzw. poppers),

ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do nie-
bezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego.[13]

Ponadto, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stoso-
waniu sildenafilu z α-blokerami, przede wszystkim doksazosyną 

Sildenafil 
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?

mgr farm.  Marta Libura
Redaktor w 3PG.
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(Cardura, Zoxon), i w tym przypadku rozpocząć dawkowanie od 
25 mg sildenafilu na dobę.[1]

Sildenafil jest metabolizowany przy udziale izoenzymów CYP450, 
dlatego przyjmowanie go wraz z lekami zwiększającymi lub ha-
mującymi aktywność CYP450 może prowadzić do interakcji. Do-
tyczy to leków takich jak: itrakonazol (Itrax, Orungal) i erytromy-
cyna (Erythromycinum TZF).[13]

Sildenafil – Dodatkowe informacje
Wydając pacjentowi lek zawierający sildenafil, warto poinformo-
wać go, że:

 — przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn 
powinien zorientować się, w jaki sposób reaguje na lek, 
ponieważ może on spowodować wystąpienie zawrotów 
głowy i zaburzeń widzenia,
 — zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona 
po spożyciu alkoholu i aby maksymalnie wykorzystać 
możliwości lecznicze, nie należy spożywać znacznych ilości 
alkoholu przed zażyciem leku.

Istnieje kilka badań, które wykazały skuteczność sildenafilu w le-
czeniu przedwczesnego wytrysku, lecz zgodnie z wytycznymi EAU 
inhibitory fosfodiesterazy 5 nie są lekami 1. rzutu w tym scho-
rzeniu. Czasami sildenafil jest stosowany w połączeniu z innymi 
lekami, np. sertraliną, paroksetyną i dapoksetyną, a połączenie 
to wykazuje lepszą skuteczność niż monoterapia wymienionymi 
lekami.[1]

W tabeli poniżej przedstawiono leki zawierające sildenafil.

Kat. Preparat Postać Dawka

OTC Inventum tabletki do rozgry-
zania i żucia

25 mg

OTC Maxigra Go tabletki do rozgry-
zania i żucia

25 mg

OTC Maxon Active tabl. powl. 25 mg

OTC Mensil tabletki do rozgry-
zania i żucia

25 mg

OTC Silcontrol tabl. powl. 25 mg

OTC Valinger tabl. powl. 25 mg

OTC Maxon Forte tabl. powl. 50 mg

Rp Falsigra tabl. powl. 100 mg

Rp Inventum tabletki do rozgry-
zania i żucia

25 mg

Rp Lekap tabl. powl. 100 mg

Rp Maxigra tabl. powl. 50 mg i 100 mg

Rp Maxon tabl. powl. 100 mg

Rp Silcontrol FC tabl. powl. 50 mg i 100 mg

Rp Sildenafil Actavis tabl. powl. 50 mg i 100 mg

Rp Sildenafil Apotex tabl. powl. 100 mg

Rp Sildenafil Bluefish tabl. powl. 100 mg

Rp Sildenafil Espefa tabl. powl. 100 mg

Rp Sildenafil Genoptim tabl. powl. 100 mg

Rp Sildenafil Medana tabl. powl. 50 mg i 100 mg

Rp Sildenafil Medreg tabl. powl. 100 mg

Rp Sildenafil Ranbaxy tabl. powl. 100 mg

Rp Sildenafil Sandoz tabletki 100 mg

Rp Sildenafil SymPhar tabl. powl. 50 mg i 100 mg

Rp Sildenafil SymPhar tabletki do rozgry-
zania i żucia

50 mg i 100 mg

Rp Sildenafil Teva tabl. powl. 100 mg

Rp Viagra tabl. powl. 25 mg

Rp Viagra tabl. powl. 50 mg i 100 mg

Rp Viagra Direct tabl. powl. 50 mg

Rp Vizarsin tabl. powl. 100 mg

Rp Vizarsin tabletki ulegające 
rozpadowi w ja-
mie ustnej

50 mg i 100 mg
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ŚCIĄGA APTECZNA

Bezlaktozowe odpow iednik i leków

Preparat zawierający laktozę Bezlaktozowy odpowiednik Substancja czynna

Euthyrox (od 2019 r. bez laktozy) Letrox, Eltroxin lewotyroksyna

Lyrica, Egzysta Pregabalin Sandoz pregabalina

Verpin Isoptin werapamil

Sortis, Atoris, Torvacard, Storvas Atorvasterol, Tulip, Torvalipin atorwastatyna

Beto ZK Betaloc ZOK, Metocard ZK, Bloxazoc, Iviprolol bursztynian metoprololu

Tabex Desmoxan cytyzyna

Ircolon, Tribux Debretin trimebutyna

ApoBetina, Histigen, Polvertic, Vestibo Betaserc, Betaserc ODT betahistyna

Helicid, Ortanol Max, Polprazol PPH, Bioprazol omeprazol

Carbo medicinalis MF Carbo medicinalis VP węgiel aktywny

Diuver, Toramide, Trifas Diured torasemid

No-Spa Deespa drotaweryna

Lercan, Lecalpin, Primacor Karnidin lerkanidypina

Claritine, Claritine Allergy, Flonidan Loratadyna Galena loratadyna
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Jak nazywa się dawka dla brata farmaceuty?

Brodawka.

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Krzyżówka Apteczna

Poziomo:
2. cechują ją napady m.in. kloniczne i toniczne
4. działanie na skórę, które wykazuje np. kwas salicylowy
5. autoimmunologiczna choroba skóry
6. inaczej: wosk uszny
7. zmikronizowana, stosowana np. w obrzękach nóg
8. inaczej: klimakterium
10. mogą go wypłukiwać lub oszczędzać niektóre leki 
stosowane w nadciśnieniu
 
Pionowo:
1. zawiera izoflawony
3. łączy się z receptorami nikotynowymi lub 
muskarynowymi
9. inaczej: wielomocz
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

Materiał edukacyjny. Pochodzi z portalu opieka.farm. Nie zastępuje 
konsultacji lekarza lub farmaceuty. Nie stanowi reklamy żadnego produk-
tu. © 2020 opieka.farm sp. z o.o.

Pieczęć apteki:

Jak ie mogą być przyczyny 
szumu w uszach?

Szumy uszne to częsty problem dotykający zwłaszcza 
osoby starsze. Ciągłe odczuwanie dzwonienia, tęt-
nienia czy szelestu w uszach pograsza samopoczucie 
i obniża jakość życia. Szumy uszne można podzielić 
na subiektywne, czyli odczuwane tylko przez chorego 
(stanowiące zdecydowaną większość) oraz obiektyw-
ne, które mogą być słyszane przez osobę wykonującą 
badanie.

Co może powodować szumy uszne 
sł yszalne tylko przez Ciebie?
Przyczynami szumów usznych, które odczuwa tylko 
pacjent, są najczęściej:

 — schorzenia narządu słuchu: głuchota starcza, 
osteoskleroza (choroba kosteczek słuchowych), 
nagła głuchota, choroba Meiner’a (gromadzenie 
płynu w uchu wewnętrznym),
 — narażenie na bardzo głośne dźwięki, długotrwałe 
przebywanie w miejscach o dużym natężeniu 
dźwięku może powodować odczuwanie szumu 
w uszach,
 — choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie 
rozsiane, nowotwór,
 — urazy np. powstałe podczas operacji mózgu, 
kręgosłupa szyjnego, głowy, wstrząs błędnika,
 — niektóre leki mogą wpływać niekorzystnie na 
ucho wewnętrzne, możemy do nich zaliczyć 
m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe: 
kwas acetylosalicylowy (Aspiryna), ibuprofen 
(Ibum, Ibuprom), furosemid, niektóre 
antybiotyki stosowane w ciężkich infekcjach (np. 
neomycyna, gentamycyna, tobramycyna), leki 
przeciwnowotworowe, leki przeciwmalaryczne,
 — infekcje – do pojawienia się szumów u chorego 
może doprowadzić np. kiła, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych lub wysiękowe zapalenie 
ucha środkowego,

 — niedokrwistość – zbyt mała ilość czerwonych 
krwinek i hemoglobiny powoduje niedotlenienie 
ucha wewnętrznego,
 — nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, 
wpływające na niedostateczne dotlenienie 
mózgu,
 — współistnienie zaburzeń psychicznych.

Przyczyny szumów usznych 
obiektywnych,  czyli sł yszalne także dla 
lekarza
Szumy uszne odczuwane zarówno przez pacjenta, jak 
i dające się rozpoznać przez osoby z jego otoczenia, 
w tym lekarza, może powodować:

 — zwężenie lub niedrożność tętnic kręgowych 
lub szyjnych powstałe na skutek zmian 
miażdżycowych,
 — guzy ucha środkowego,
 — połączenie naczyń tętniczych i żylnych, tzw. 
przetoka tętniczo – żylna,
 — choroby mięśni czaszki oraz stawów np. stawu 
żuchwowego.

Szumy uszne mogą być objawem poważnych scho-
rzeń. Koniecznie poinformuj o nich Twojego lekarza. 
Zapamiętaj porę wystąpienia szumów, czas ich trwa-
nia oraz towarzyszące im inne objawy (ból, zachwia-
nie równowagi). Wszystkie te informacje pomogą 
w ustaleniu ich przyczyny i terapii.


