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  Czytaj całość na www.opieka. farm🌐

Koniec prac podkomisji 
nad projektem ustawy 
o zawodzie farmaceuty !
mgr farm.  Michał  Dąbrowski
Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu. Dziennikarz medyczny na portalu opieka.farm.

Wczoraj odbyło się ostatnie posiedzenie podkomisji nadzwyczaj-
nej rozpatrującej projekt UoZF. Tym razem trwało nieco krócej 
od poprzedniego, ale emocjonujących dyskusji na tematy ważne 
dla przyszłości farmaceutów było sporo. Rozwiano wątpliwości 
w sprawie sankcjonowania naruszenia niezależności farma-
ceutów!  Dowiedzieliśmy się także, że planowane są zmiany w za-
kazie reklamy aptek!

Wypożyczalnie rowerów w aptekach?
Niejednokrotnie dawały się we znaki różnice w punktach wi-
dzenia między przedstawicielami środowisk przedsiębiorców 
i pracodawców, a przedstawicielami Ministerstwa czy NRA i GIF. 
Pierwsza większa dyskusja dotyczyła otwarcia katalogu usług 
(innych, niż farmaceutyczne) udzielanych w aptece ogólnodo-
stępnej, czego zwolennikami była część posłów wraz ze stroną 
przedsiębiorców.

Wiceprezes NRA Marek Tomków przypominał jakie zagrożenia 
może przynieść poluzowanie takich zapisów tj. znane z prze-
szłości konkursy organizowane przez nieuczciwych właścicieli 
aptek czy wydawanie bonów na kolejne leki pod szyldem opieki 
farmaceutycznej. O zachowanie powagi i godności instytucji 
apteki apelował także jedyny przedstawiciel środowiska lekar-
skiego dr Jacek Kozakiewicz, natomiast najbardziej rzeczowo za-
brzmiała wypowiedź farmaceuty dr Piotra Merksa o konieczności 
ustalenia specjalnych procedur uzasadniających wprowadzanie 
nowych usług, jakie mają być realizowane w aptece. Poprawka 
o otwarciu katalogu usług została odrzucona.

Modyfikacja zakazu reklamy aptek?
Jedna z poprawek posła Kuleszy (Konfederacja) miała wnosić 
doprecyzowanie przepisów dotyczących zakazu reklamy ap-
tek, tak aby apteki mogły informować pacjentów o usługach 
farmaceutycznych czy opiece farmaceutycznej prowadzonych 
w konkretnych aptekach.

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan wskazywał, że Polska ma 
jedne z najbardziej rygorystycznych przepisów w zakresie re-
klamy aptek w Unii Europejskiej. Mówił m.in., że utrudnienia 
w komunikacji między apteką, a pacjentem, jakie nadaje obecne 
brzmienie zakazu, jest wykorzystywane przez „tzw. centra zdro-
wotne”, które nie posiadają wykwalifikowanego personelu jak 
apteki, ale posiadają pełną swobodę komunikacji z pacjentem 
i ją wykorzystują. Wiceprezes NRA stanowczo przeciwstawił się 
zmianom w tym przepisie, kolejny raz powołując się na pojawia-
jące się w przeszłości patologie.

Swoim głosem nieco zaskoczył wiceminister zdrowia Maciej Mił-
kowski: „Tej poprawce jesteśmy przeciw, ale w Ministerstwie są 
prowadzone analizy dotyczące ewentualnej zmiany zakazu rekla-
my aptek. Jesteśmy tutaj w pewnym sporze z Unią Europejską,  
w związku z tym i tak  będziemy to analizowali” . Poprawka zo-
stała odrzucona.

Niezależność farmaceuty będzie chroniona!
Ten temat musiał się ponownie pojawić i faktycznie wywołał naj-
większe emocje. W projekcie ustawy zapisane jest, że „podmiot 
prowadzący aptekę jest obowiązany umożliwić aptekarzowi sa-
modzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki 
farmaceutycznej lub udzielania usług farmaceutycznych.”  Pro-
jekt ustawy zakładał także, że jeżeli “podmiot w sposób uporczy-
wy  nie wykonuje tego obowiązku grozi mu cofnięcie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej” . Problem polegał na 
tym, że zapis „uporczywy”  nie jest precyzyjny i nijak nie chronił 
niezależności farmaceuty.

Poseł Marek Hok wraz ze stroną przedsiębiorców zaproponowali 
dodanie zapisu „w sposób rażący lub uporczywy”  w celu dodania 
bezpiecznika prawnego – głównie dla właścicieli aptek. Spotka-
li się jednak ze stanowczym sprzeciwem ze strony GIF oraz NRA 
i poprawkę odrzucono. Po chwili procedowano poprawkę prze-
wodniczącego Rychlika oraz posłanki Zawiszy, która szła w zu-
pełnie inną stronę – zakładała wykreślenie pojęcia „uporczywy”. 
Zmiana ta została przegłosowana przez posłów i można ją uznać 
za silne ugruntowanie niezależności farmaceuty .

Kwestia opieki farmaceutycznej
Jak zwykle z ciekawością przysłuchujemy się wszelkim kwestiom 
związanym z tematem opieki farmaceutycznej. Na tym posiedze-
niu temat również został poruszony w momencie gdy posłanka 
Zawisza zgłosiła poprawkę o dodaniu opieki farmaceutycznej do 
koszyka świadczeń gwarantowanych. Oczywiście została odrzu-
cona, bo w tej chwili tym tematem zajmuje się Zespół ds. OF, ale 
wiceminister Miłkowski zdradził nieco odnośnie planów MZ. „Pla-
ny są takie, że część OF będzie finansowana w formie pilota-
żu przez NFZ i dopiero po zakończeniu pilotażu te zadania będą 
przekazane do finansowania na stałe do wszystkich podmiotów 
leczniczych.”

Poza wymienionymi, rozpatrywano jeszcze wiele poprawek m.in. 
przyjętą poprawkę o możliwości unieruchomienia hurtowni czy 
apteki ogólnodostępnej o natychmiastowym rygorze wykonal-
ności. Posiedzenie zakończone zostało przyjęciem projektu usta-
wy wraz z przyjętymi poprawkami. Głosowało 7 posłów, 6 posłów 
było za przyjęciem projektu, jeden się wstrzymał od głosu. Prze-
wodniczący Rychlik podziękował wszystkim za kulturę pracy nad 
projektem. Dalsze prace odbędą się w Komisji Zdrowia.

AKTUALNOŚCI
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OPINIE

Pani jest chyba jakaś głupia! Czy wy w ogóle na czymkolwiek się 
znacie? Pani jest zwykłym sprzedawcą, pani chce mnie pouczać? – 
każdy pracujący za pierwszym stołem spotkał się z podobnymi 
komentarzami ze strony jaśnie oświeconych pacjentów i uwierz 
mi ziomeczku, chociaż nie jestem doktryną religijną, iż są to naj-
bardziej lajtowe przykłady, jakie mogę przedstawić na łamach 
owego felietonu. Czy po to kończysz jedne z najtrudniejszych 
studiów, aby być tanią siłą roboczą Resortu Zdrowia? Czy aby 
na pewno magister farmacji traktowany jest jako element owej 
słynnej Służby Zdrowia? A może faktycznie, w oczach pospołu, 
jesteśmy zwykłymi sprzedawcami zza lady w aptekach, które ze 
względu na nadmierną liberalizację rynku, wyglądają jak super-
markety? Jak do tego doszło, nie wiem.

W czasach, kiedy byłem jeszcze młody, piękny i biedny, wydział 
farmaceutyczny jawił się jako spełnienie marzeń. Niczym pustyn-
na fatamorgana przyciągał rzesze młodych ludzi spragnionych 
wiedzy i potencjalnych pieniędzy. Wysokie progi, kilkunastu kan-
dydatów na jedno miejsce, wydawałoby się – elitarne grono wy-
branych. W roku 2020, w którym piszę ów tekst, zainteresowanie 
farmą jest znikome, zgoła żadne, a ilość punktów potrzebnych, 
aby zostać przyszłym farmaceutą żenująco śmieszna. Nawet nie 
plasuje się pośród najbardziej obleganych kierunków, wyprze-
dzana chociażby przez analitykę medyczną czy kosmetologię (nic 
owym nie ujmując). Farmacja, taki magnacki, wielkopański wy-
dział dla najlepszych absolwentów szkół średnich niecieszący się 
popularnością? No, byku nie może być! Nie mam pojęcia, dlacze-
go tak się dzieje. Czarna magia. A może jednak ludzie po studiach 
wyższych nie chcą być zwykłymi sprzedawcami?

Trend degradacji zawodu farmaceuty trzeba powstrzymać! – 
grzmią posłowie i prominentni działacze Izb Aptekarskich. Krzy-
czą nie mając absolutnie żadnych konkretnych pomysłów how to, 
czekając aż święci Damian i Kosma, patroni farmaceutów, zstąpią 
z firmamentu i odnowią oblicze polskiego aptekarstwa. To, czy 
ktoś wierzy w bajeczki i czcze gadanie – jego sprawa. Ja abso-
lutnie nie. Mam takie piękne marzenie, żeby te wszystkie mądre 
(w ich mniemaniu) głowy zaczęły w końcu słuchać głosu samego 
środowiska farmaceutów właśnie, zwłaszcza młodych ludzi zmę-

czonych statusem quo. Zwłaszcza tych wszystkich, którzy buntują 
się przeciwko aktualnemu modelowi pracy w polskiej aptece.

Kiedyś to było! – owa fraza powtarzana przez naszych starych, 
faworyzująca miniony ustrój, idealnie przedstawia obraz specy-
fikacji zamierzchłego aptekarza. Królewski serwitor – mówi Wam 
to coś panowie koledzy, panie koleżanki? Otoczeni opieką dworu 
królewskiego dostarczaliśmy nań maści wszelakiej specyfiki i leki. 
Pełni swobód obywatelskich, nie podlegając sądom miejskim, 
podróżowaliśmy po terenie całego kraju jak i świata, parając się 
alchemią, nierzadko wyprzedzając swoje czasy. W toku studiów, 
zanim osiedliśmy w danym mieście tworząc własne officinae sa-
nitatis, odwiedzaliśmy najdalsze krainy, stykając się z fantastycz-
nymi bestiami i nieznanymi ówczesnej nauce roślinami, a symbo-
lem wszelkich cnót aptekarza był jednorożec, a nie jakiś wąż na 
kiju. Jak to się ma, panowie szlachta, do czasów nam obecnych, 
kiedy magister farmacji to maszynka do zarabiania kasy właści-
cielom aptek i darmowa siła robocza Ministerstwa Zdrowia? Ka-
nał łzowy samoistnie się otwiera.

Niektórzy tryharderzy upatrują takiego stanu rzeczy w przaśnej 
epoce PRLu, zrzucając to na karb partyjnych działaczy i ich decy-
zji o upaństwowieniu aptek. Bzdura! Za taki stan rzeczy odpowie-
dzialne jest minione, acz jeszcze będące na rynku pracy, poko-
lenie farmaceutów. Uległe, niewykazujące chęci zmian, trzęsące 
portkami o swoje ciepłe posadki. Degradacji zawodu aptekarza 
należy także upatrywać u tych podmiotów, które zaczęły „super-
marketyzować”  apteki, podmiotów nastawionych na constans 
zarabianie pieniędzy i będącym przeciwko jakimkolwiek sensow-
nym transformacjom. To smutne ziomuś, ale poniekąd, do roli 
sprzedawcy zdegradowaliśmy siebie sami, godząc się na takie, 
jakie nam proponowano, a nie inne warunki pracy.

O, u was w aptece w Polsce jak w supermarkecie, inaczej jak u nas 
w Niemczech – niechaj słowa pewnej pacjentki zaświadczą o jar-
marcznym klimacie polskich aptek, a jeżeli ktokolwiek dzisiaj 
wierzy w jakąkolwiek ewolucję specyfikacji pracy aptekarza, inną 
niż, hehe, opieka farmaceutyczna, niechaj dalej pisze listy do 
Świętego Mikołaja!

REKLAMA

Od k rólewsk iego serw itora do 
zwyk ł ego sprzedawcy

mgr farm.  Michał  Grocholski
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Praktykujący farmaceuta. 
Autor poczytnego i znanego w całej Polsce bloga MGR.MAJKI.
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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

Farmaceuta ma prawo wypisać receptę “pro auctore”  lub “pro fa-
miliae”  również na antykoncepcję. Recepta taka powinna jednak 
zostać wypisana jako kontynuacja leczenia. Informacja o tym ja-
kie leki może wypisać farmaceuta jest zawarta w art. 96 ust. 4 pkt 
6 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zapis w tym punkcie odsyła do 
art. 96a ust. 4-5 („przepisy art. 96a ust. 4-5 stosuje się odpowied-
nio”) dotyczącego wystawiania recept przez pielęgniarki i położ-
ne. Należy jednak zwrócić uwagę, że farmaceuta w przeciwień-
stwie do pielęgniarek i położnych może wystawiać recepty tylko 
na produkty lecznicze o statusie Rp bez produktów zawierających 
środki odurzające i substancje psychotropowe (art. 96 ust. 4 pkt 
2) a nie może wypisać recepty na wyroby medyczne (np. paski do 

pomiaru glikemii) ani na środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego. W przypadku wystawienia e-recepty moż-
na na niej wypisać środki antykoncepcyjne na 180 dni.

Jeżeli zostanie wystawiona recepta papierowa, to może się na 
niej znaleźć ilość leku na nie więcej niż 120 dni a środka antykon-
cepcyjnego na 60 dni.

Te same przepisy odnoszą się do wystawiania recept farmaceu-
tycznych. W przypadku środków antykoncepcyjnych są jednak 
kontrowersje związane z uznaniem ich lub nie za niezbędne do 
stosowania w zagrożeniu zdrowia.

Czy mogę zapisać sobie 
antykoncepcję pro auctore?

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

REKLAMA



Pobierz Gońca: www.opieka.farm/goniec

poniedziałek, 05 października 2020 6Tygodnik Goniec Apteczny

NOTATKA Z WYDAWNICTWA FARMACEUTYCZNEGO

Leczenie bólu miesiączkowego
Przedruk pochodzi z podręcznika Zeszyty Apteczne: Intymne problemy kobiet z perspektywy farmaceuty
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Zeszyty Apteczne

Zamów na:

WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Zobacz też

Zeszyty Apteczne: Intymne problemy kobiet z perspektywy farmaceuty to publikacja poświęcona 
kobietom i schorzeniom intymnym, które często bywają tematem tabu. Zeszyt ten to odpowiedź na 
pytania:

 – Jakie leki mają potwierdzoną skuteczność w łagodzeniu bólu miesiączkowego?
 – Jak pomóc pacjentce z problemem obniżonego popędu seksualnego?
 – W jaki sposób odróżnić bakteryjne i grzybicze zapalenie pochwy od rzęsistkowicy?
 – Jak skutecznie leczyć infekcje intymne?

W publikacji omówiono także tematy halitozy, łysienia czy też wulwodynii. Podręcznik ten powstał 
przy współpracy z wenerologiem, ginekologiem i psychoseksuologiem. 
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WIEDZA PRODUKTOWA

Dekstrometorfan (DXM) jest pochodną morfiny o działaniu prze-
ciwkaszlowym, dostępną w postaci syropów i tabletek, zarówno 
jednoskładnikowych, jak i złożonych. Dekstrometorfan jest jed-
nym z najlepiej przebadanych związków działających przeciw-
kaszlowo.[1]

Dekstrometorfan – Komu można polecać?
Preparaty z dekstrometorfanem możemy polecić rodzicowi, który 
u dziecka powyżej 6 r.ż. skarży się na:

 — kaszel bez odkrztuszania wydzieliny,
 — kaszel suchy i duszący,
 — ból podczas kaszlu,
 — brak snu ze względu na męczący kaszel.

Dekstrometorfan jest przeciwwskazany u pacjentów chorujących 
na astmę, ale można go stosować u pacjentów z POChP.

Nie rekomenduj dekstrometorfanu kobietom w ciąży – jego sto-
sowanie wydaje się być zbędnym ryzykiem. O lekach przeciw-
kaszlowych, które można stosować w ciąży pisaliśmy w innym 
opracowaniu.

Ze względu na powszechność użycia DXM i jednocześnie brak do-
niesień o groźnych działaniach niepożądanych u dzieci karmio-
nych piersią, których matki stosowały dekstrometorfan, można 
uznać go za zgodny z karmieniem piersią.[2]

Dekstrometorfan – Jak stosować?
W tabeli poniżej przedstawiono dawkowanie dekstrometorfanu 
w zależności od wieku chorego. Informując pacjenta o dawko-
waniu, zwróć uwagę na sposób zapisu dawki dekstrometorfanu 
w danym preparacie. W przypadku syropów zawartość DXM może 
być podana na 1 ml lub na 5 ml.

Dawkowanie dekstrometorfanu w zależności od wieku chorego 
przedstawiliśmy w tabeli.

pacjent
dawka jednorazowa

maksymalna 
dawka dobowaco 4 godziny co 6-8 go-

dzin

dzieci 4-6 lat 2,5-5 mg 7,5 mg 30 mg

dzieci 6-12 lat 5-10 mg 15 mg 60 mg

dorośli 10-20 mg 30 mg 120 mg

Dekstrometorfan – Jak działa?
Dekstrometorfan wykazuje działanie ośrodkowe poprzez ha-
mowanie ośrodka kaszlu oraz ośrodka oddechowego w rdzeniu 
przedłużonym. Powoduje zahamowanie odruchu kaszlowego 
oraz spłycenie i spowolnienie oddechu.

Początek działania przeciwkaszlowego dekstrometorfanu po po-
daniu doustnym występuje po 15-30 minutach i utrzymuje się 
przez 5-6 godzin.

W tabeli przedstawiono skuteczność działania przeciwkaszlowe-
go dekstrometorfanu w dawkach dostępnych w preparatach bez 
recepty.[3]

Zakażenie Dorośli Dzieci

Dolnych dróg 
oddechowych

wykazano efekt 
przeciwkaszlowy

efekt przeciwkaszlowy 
nieznacznie lepszy od 
placebo

Górnych dróg 
oddechowych

nie wykazano 
skuteczności

nie wykazano skuteczności

Dekstrometorfan – Na co uważać?
Działania niepożądane są łagodne i występują rzadko. Dekstro-
metorfan może powodować:

 — senność,
 — zawroty głowy,
 — zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.[4]

Do objawów przedawkowania można zaliczyć:

 — halucynacje,
 — euforię,
 — niekontrolowany śmiech,
 — pobudzenie,
 — tachykardię,
 — rozszerzenie źrenic,
 — oczopląs,
 — w skrajnych przypadkach nawet śpiączkę.

Objawy te są często obserwowane u osób stosujących dekstro-
metorfan w celach rekreacyjnych. 

Dekstrometorfan – Na jak ie interakcje zwracać 
uwagę?
Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego za-
lecamy, aby odradzić stosowanie dekstrometorfanu pacjentom 
przyjmującym:

 — inhibitory monoaminooksyazy (IMAO) – selegilinę, rasagilinę, 
moklobemid,
 — selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny 
(SSRI) – paroksetynę, fluoksetynę, fluwoksaminę, sertralinę 
i citalopram.[5][6]

Leki hamujące metabolizm DXM zwiększają stężenie dekstrome-
torfanu we krwi, co powoduje nasilenie działań niepożądanych. 
Interakcje te są nieistotne klinicznie, jednakże mogą okazać się 
groźne dla osób będących tzw. szybkimi metabolizerami. Doty-
czy to jednak rzadko stosowanych leków, takich jak: bupropion 
(Wellbutrin XR), cynakalcet (Cinacalcet Accord), linezolid (Linezo-
lid Adamed) czy styrypentol (Diacomit).[6]

Podczas stosowania dekstrometorfanu pacjenci powinni unikać 
spożywania alkoholu. Alkohol zwiększa biodostępność DXM, co 

Dekstrometor fan
Komu polecić, jak stosować, na co uważać?

mgr farm.  Roksana Cimała
Redaktor w 3PG.
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zwiększa działanie depresyjne leku na OUN i nasila działania nie-
pożądane. Mogą wystąpić zawroty głowy, senność oraz osłabie-
nie koncentracji.[4]

Dekstrometorfan może być łączony z gwajafenezyną, która jest 
lekiem wykrztuśnym również hamującym odruch kaszlu, lecz 
w innym mechanizmie działania.

Dekstrometorfan nie wchodzi w interakcje z pożywieniem.[4]

Dekstrometorfan – Dodatkowe informacje
Dostępne w Polsce preparaty dekstrometorfanu przedstawiono 
w tabeli poniżej:

Kat. Preparat Postać Dawka deks-
trometorfanu

Dodatkowe 
substancje

Opako-
wania

OTC Acodin tablet-
ki

15 mg brak 20 table-
tek

OTC Acodin 
Duo

syrop 15 mg/5ml 
3 mg/ml

deks-
pantenol 
50 mg/5ml

100 ml

Rx Acodin 
Junior

syrop 7,5 mg/5ml 
1,5 mg/ml

deks-
pantenol 
50 mg/5ml

100 ml

OTC Actifed syrop 10 mg/5ml 
2 mg/ml

pseudo-
efedryna 
30 mg/5ml 
triprolidyna 
1,25 mg/5ml

100 ml

OTC Acti-trin syrop 10 mg/5ml 
2 mg/ml

pseudo-
efedryna 
30 mg/5ml 
triprolidyna 
1,25 mg/5ml

100 ml

OTC Cerugrip tablet-
ki

10 mg paracetamol 
325 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

20 table-
tek

OTC Dexacaps kap-
sułki 
twar-
de

20 mg wyciąg suchy 
z kwiatosta-
nu lipy 67 mg 
wyciąg suchy 
z ziela melisy 
50 mg

10 kap-
sułek

OTC Dexapico syrop 6,5 mg wyciąg wod-
ny z kwia-
tostanu lipy 
1,625 g

115 ml

OTC Dexapini syrop 6,5 mg wyciąg 
sosnowy 
430 mg 
nalewka 
z owoców 
kopru 65 mg

115 ml

OTC Gripbloc-
ker 
Express

kap-
sułki 
mięk-
kie

12 mg paracetamol 
300 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

10 kap-
sułek 
20 kap-
sułek

OTC Gripex tablet-
ki

10 mg paracetamol 
325 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

10 table-
tek 
24 
tabletki

Kat. Preparat Postać Dawka deks-
trometorfanu

Dodatkowe 
substancje

Opako-
wania

OTC Gripex 
Hot 
Zatoki

pro-
szek 
do 
spo-
rzą-
dzania 
roz-
tworu

20 mg paracetamol 
650 mg 
pseudoefe-
dryna 60 mg 
chlorfenira-
mina 4 mg

8 sasze-
tek

OTC Gripex 
Max

tablet-
ki

15 mg paracetamol 
500 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

10 table-
tek 
20 table-
tek

OTC Gripex 
Noc

tablet-
ki

15 mg paracetamol 
500 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg 
chlorfenira-
mina 2 mg

12 table-
tek

OTC Grypolek tablet-
ki

15 mg paracetamol 
325 mg 
gwajafenazy-
na 200 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

24 
tabletki

OTC Grypo-
stop

tablet-
ki

15 mg paracetamol 
325 mg 
pseudoefe-
dryna 30 mg

12 table-
tek 
24 
tabletki

OTC Robi-
tussin 
Antitussi-
cum

syrop 7,5 mg/5ml 
1,5 mg/ml

brak 100 ml

OTC Robi-
tussin 
Junior

syrop 3,75 mg/5 ml 
0,75 mg/ml

brak 100 ml

OTC Tussal 
Antitussi-
cum

tablet-
ki

15 mg brak 10 table-
tek

OTC Tussidex kap-
sułki 
mięk-
kie

30 mg brak 10 kap-
sułek

OTC Tussidex 
mite

kap-
sułki 
mięk-
kie

15 mg brak 15 kap-
sułek

OTC TussiDrill syrop 5 mg/5 ml 
1 mg/ml

brak 150 ml

OTC Vicks 
MedDex

tablet-
ki

7,33 mg brak 12 table-
tek

OTC Vicks 
MedDex 
o smaku 
miodu 
na kaszel 
suchy

syrop 6,65 mg/5ml

1,33 mg/ml

brak 120 ml

Źródła
1. Morice A, Kardos P. Comprehensive evidence-based review on European 

antitussives. BMJ Open Resp Res 2016. pełny tekst
2. E-lactancia: Dextrometorphan. [dostęp: 15.08.219]
3. Hryniewicz W., Albrecht P., Radzikowski P.: Rekomendacje postępowania 

w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016. pełny tekst.pdf
4. ChPL Acodin
5. Shan Yin. Over-the-counter cough and cold preparations. Approach to 

pediatric poisoning. UpToDate. abstrakt [aktualizacja: 22.10.2019]
6. Preston CL: Stockley’s Drug Interactions ed.11. 2016.
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ŚCIĄGA APTECZNA

Masa jednej k ropli
Tabela z masą pojedynczej kropli dla wybranych cieczy oraz ilością kropli zawartą w jednym gramie.

Poniżej znajdziesz tabelę z masą jednej kropli oraz ilością kropli zawartych w jednym gramie wybranej cieczy. 

Na portalu dostępne jest również zestawienie gęstości witamin 

Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość kropli w 1 gra-
mie

masa 1 kropli 
(mg)

woda oczyszczona Aqua purificata 20 50

96% etanol Ethanloum 96% (V/V) 65 15

85% glicerol Glicerolum 85% 23 44

nalewka z ziela konwalii Convallariae majalis tinctura 53 19

nalewka z korzenia kozłka Valerianae tinctura 53 19

etanolowy roztwór jodu Iodi solutio spirituosa 55 18

10% kwas solny Acidum hydrochloricum 10% 21 49

płyn Burowa Aluminii subacetatis solutio 21 48

olejek cytrynowy Citri oleum 51 19

olejek miętowy Menthae piperitae oleum 51 19

Źródła
1. Jachowicz, R. (red.). Receptura Apteczna. PZWL, 2017.
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Jak nazywa się lek Arka?

Lekarka

Suchar apteczny

Drodzy Farmaceuci, prezentujemy wydanie specjalne testu wie-
dzy poświęcone w całości Przeglądowi Lekowemu. Co wiesz 
o tej usłudze? Test składa się z 5 pytań jednokrotnego wyboru. 
Początek formularza

1.Przegląd lekowy musi być wykonany:
A. za zgodą lekarza prowadzącego.

B. w wydzielonym pokoju konsultacyjnym

C. w oparciu o wytyczne uznanych towarzystw naukowych.

D. w oparciu o przyjętą w aptece procedurę

2.Pan Krzysztof z pytania 1.  i 3.  zgłosił  się po 
miesiącu do Twojej apteki z opakowaniem leku 
Plaquenil (hydroksychlorochina),  zakupionym 
w innej aptece.  Twierdzi,  że dostał  lek  bez 
polsk iej ulotk i!  Nie zna francuskiego i chciałby się 
dowiedzieć,  jak ich działań niepożądanych może się 
spodziewać.  W takiej sytuacji:
A. Poinformujesz pacjenta o tym, że najbezpieczniej realizować 
recepty w jednej aptece, u farmaceuty który wie, jakie leki są 
stale stosowane. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko interak-
cji i duplikacji leków pisanych przez różnych lekarzy.

B. Polecisz wybierać apteki, w których jest najlepsza obsługa 
i opieka farmaceutyczna. Warto wybrać swoją aptekę i w niej 
wykupywać wszystkie leki.

C. Delikatnie dasz do zrozumienia, że niegrzecznie jest znów 
prosić o konsultację w jednej aptece, a robić zakupy w innej. Po-
informujesz, że z kolejną receptą zapraszasz do swojej apteki, 
w której zawsze może liczyć na fachową pomoc i konsultację.

D. Poinformujesz, że lek bardzo często powoduje nudności 
i bóle brzucha. Jeśli będą wyjątkowo silne, należy zgłosić się 
do lekarza. Jeśli zaobserwuje u siebie biegunkę, świąd, wysyp-
kę lub problemy ze wzrokiem, niech nie przerywa leczenia, ale 
musi skontaktować się z lekarzem.

E. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

3.  Pani Zofia l.  70 stosuje lek  przeciwdepresyjny 
(sertralinę),  naproksen w dawce 500 mg (Apo-

Napro) i dojelitową aspirynę kardiologiczną 
(150 mg).  Które zalecenia dla pacjenta mogą być 
uznane za przekraczanie kompetencji farmaceuty?
A. Pacjent powinien stosować niższą dawkę aspiryny, bo zapisana 
może zwiększać ryzyko wrzodów nie przynosząc dodatkowej ko-
rzyści w porównaniu z 75 mg.

B. Pacjent powinien odstawić zalecony przez lekarza naproksen, 
jeśli zaobserwuje u siebie objawy krwawienia z górnego odcinka 
przewodu pokarmowego (np. smolisty stolec)

C. Naproksen znosi działanie przeciwpłytkowe aspiryny, więc po-
winien być stosowany na 8h przed lub 4h po niej

D. Pacjent powinien zapytać lekarza o potrzebę stosowania lecze-
nia osłonowego lekiem z grupy PPI

4.  Metoda papierowej torby polega na tym,  że 
Pacjent:
A. przy zakupie nowego leku przynosi torbę z aktualnie stosowa-
nymi preparatami, co pozwala uniknąć duplikacji i interakcji.

B. przynosi do apteki wszystkie stosowane przez siebie leki.

C. trzyma w osobnych torbach leki pisane przez różnych lekarzy.

D. leki po terminie trzyma w papierowej torbie.

5.  Istotą przeglądu lekowego jest m. in. :
A. Wykrycie wszystkich interakcji leków i zestawienie ich na rapor-
cie dla lekarza.

B. Ocena, czy pacjent dawkuje leki zgodnie z najnowszymi bada-
niami.

C. Analiza farmakoterapii pod kątem zgodności z nowymi wytycz-
nymi.

D. Identyfikacja problemów lekowych takich jak działania niepo-
żądane leków lub zbyt wysoka cena leczenia.

Sprawdź swoją w iedzę:  Przegląd Lekowy 

Poprawne odpowiedzi 1 d, 2e, 3a, 4b, 5d
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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.

Dlaczego zamiennik i są tańsze 
od leków oryginalnych?

Większość leków oryginalnych ma swoje odpowied-
niki, które bezpiecznie możesz zamieniać. Producent 
wykonując badania biorównoważności deklaruje, że 
zamiana leku nie będzie mieć wpływu na skuteczność 
i bezpieczeństwo leczenia.

Dlaczego zamiennik i są tańsze od leków 
oryginalnych?
Po wygaśnięciu ochrony patentowej leku oryginal-
nego, na rynek mogą zostać wprowadzane jego od-
powiedniki – tzw. generyki. Zawierają one dokładnie 
tę samą substancję leczniczą, jednak mogą różnić się 
ceną. Dlaczego tak jest?

Co wpływa na cenę leku oryginalnego?
Przed wprowadzeniem nowego leku na rynek, za 
względu na rygorystyczny system kontroli bezpie-
czeństwa i skuteczności, musi on przejść szereg ba-
dań klinicznych. Badania te, w zależności od rodza-
ju badanego związku chemicznego, trwają od 8 do 
10 lat, a ich koszty liczy się w milionach dolarów. Co 
ciekawe, pozytywnie ocenianych jest zaledwie nie-
wielki procent. Na ostateczną cenę leków wpływają 
więc koszty badań klinicznych. Producent z pienię-
dzy uzyskanych ze sprzedaży leku musi pokryć koszty 
niezbędnych badań niezbędnych procesie wprowa-
dzania leków na rynek. W praktyce na wprowadzanie 
nowych, oryginalnych leków stać jedynie ogromne 
zagraniczne koncerny, których rozwój idzie w parze 
z rozwojem medycyny i zapotrzebowaniem na coraz 
to nowe leki.

Czy odpowiednik i zawsze są tańsze?
Aby odpowiednik został dopuszczony do obrotu, pro-
ducent musi wykazać, że substancja lecznicza wyka-
zuje taki sam profil wchłaniania, a co za tym idzie takie 
samo działanie na organizm człowieka. W tym celu 

prowadzone są tzw. badania równoważności.  Jest 
to jednak znacznie prostsze i mniej czasochłonne niż 
badanie działania leku od zera. Ze względu na znacz-
nie uproszczony system rejestracji znacząco spadają 
koszty wprowadzenia leku na rynek, a co za tym idzie 
– spada też cena dla pacjenta.

Lek oryginalny jest zazwyczaj droższy od odpowied-
ników, choć czasami różnica ta jest nieznaczna. Zda-
rza się też tak, że lek oryginalny jest tańszy od odpo-
wiednika. Często, gdy lek i jego odpowiedniki trafiają 
na listę leków refundowanych, cena oryginału ulega 
obniżeniu. Skład leku oryginalnego rzadko ewoluuje 
i może się okazać, że odpowiednik (generyk) zawie-
ra bezpieczniejsze substancje pomocnicze, ponie-
waż został opracowany później i w jego produkcji 
uwzględnione zostały najnowsze odkrycia z zakresu 
produkcji leku.

Przykładowo jeden z oryginalnych leków na jaskrę, 
zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalko-
niowy, którego długotrwałe stosowanie prowadzi do 
uszkodzenia powierzchniowych tkanek oka. Produ-
kowane przez polskie firmy zamienniki są pozbawio-
ne jakichkolwiek konserwantów, ponieważ występu-
ją w jednorazowych dozownikach. Zamienniki leków 
mogą się też różnić postacią leku, np. niektóre mogą 
rozpuszczać się w łyżce wody, co ułatwia połykanie.

Czy lekarz przepisuje mi lek i oryginalne 
czy odpowiednik i?
W Polsce lekarze bardzo często zlecają swoim pacjen-
tom odpowiedniki leków oryginalnych, często celem 
uniknięcia wysokich kosztów terapii lub zastąpienia 
leku, którego nie można dostać w hurtowni.

Czy mogę zamieniać swój lek  na 
odpowiednik?
Większość leków oryginalnych ma swoje odpowied-
niki, które bezpiecznie możesz zamieniać. Producent, 
wykonując badania biorównoważności, deklaruje, że 
zamiana leku nie będzie mieć wpływu na skuteczność 
i bezpieczeństwo leczenia. Jeśli masz jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące wydawania odpowiedników, 
poproś farmaceutę o pomoc i dokładniejsze wyja-
śnienie.


