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  Czytaj całość na www.opieka. farm🌐

Szczepionk i t rafią do 
przychodni z pominięciem 
hur towni i aptek?
Redakcja
Resort zdrowia planuje zakup szczepionek przeciw grypie i prze-
kazanie ich przychodniom z pominięciem aptek i hurtowni. 

Jak donosi portal interia.biznes.pl rząd planuje interwencyjny 
zakup szczepionek przeciw grypie. Miałyby one trafić bezpośred-
nio do przychodni z pominięciem aptek i hurtowni farmaceutycz-
nych. W ten sposób planuje się zwiększyć dostępność do szcze-
pionek w grupie pacjentów powyżej 75. r.ż.[1]

Dotychczas resort zdrowia nigdy nie realizował zakupów we 
własnym zakresie. Przez pozyskanie szczepionek bezpośrednio 
od producentów, ominięty zostanie etap, którego resort nie jest 
w stanie kontrolować – czyli dystrybucja przy udziale hurtowni 
i aptek.

Podobne działanie miało miejsce w przypadku puli szczepionek 
dostępnych dla personelu medycznego. Do 14 października moż-
liwe było zgłaszanie zapotrzebowania na szczepionki przez dedy-
kowany formularz. Pula szczepionek przewidzianych dla perso-
nelu medycznego wynosiła pierwotnie 114 000. Wiemy jednak, 
że zapotrzebowanie przekroczyło 200 tysięcy. 

Aktualnie do aptek dostarczane są pojedyncze szczepionki, które 
są natychmiastowo wykupywane. Pacjenci szturmują interneto-
we serwisy umożliwiające zamówienie leku. Zapotrzebowanie 
w tym roku kilkukrotnie przekracza spekulacje. Rzecznik Mini-
sterstwa Zdrowia przyznaje, że planowana liczba szczepionek 
dostępnych w Polsce w tym sezonie ma wynieść około 3 milio-
nów sztuk, jednak wciąż poszukiwane są rozwiązane mające na 
celu poprawę dostępności. Czy będą skuteczne? 

Źródła
1. Interia Biznes: Nowy pomysły na walkę z grypą.  Listy kolejkowe 

i interwencyjne zakupy pełny tekst

Godziny dla seniora – 
czy obow iązują również 
w aptekach?
Redakcja
Od czwartku (15 października) wchodzi w życie rozporządzenie 
wprowadzające tzw. godziny dla seniora. Oznacza to, że podob-
nie jak wiosną, od poniedziałku do piątku między 10:00 a 12:00 
w placówkach handlowych można będzie obsłużyć wyłącznie 
osoby powyżej 60 r.ż. Przepisy te dotyczą również aptek, co roz-
wiewa wątpliwości pojawiające się w środowisku farmaceutycz-
nym w ostatnich dniach. 

Wyjątek stanowią sytuacje, w których wydanie leku, wyrobu 
medycznego albo ŚSSPŻ odbywa się w sytuacji zagrożenie życia 
i zdrowia pacjenta.

Jak  poprawnie realizować 
receptę z uzupełnionym OW 
NFZ?
Redakcja
15 października Ministerstwo Zdrowia opublikowało komuni-
kat, w którym wyjaśnia, jak powinny być realizowane recepty ze 
względu na to, jakie dane zostały wpisane (lub nie) w polu prze-
znaczonym na oddział NFZ. 

W tym roku został zniesiony obowiązek uzupełniania na recepcie 
kodu wojewódzkiego oddziału NFZ. W związku z tym pojawiło się 
wiele wątpliwości, jak realizować recepty, w których pole to było 
uzupełnione. 

Komunikat MZ rozróżnia kilka sytuacji: 

 — gdy w polu OW NFZ wpisano jego numer – recepta jest 
realizowana na dotychczasowych warunkach, 
 — gdy pole OW NFZ pozostało puste – recepta jest realizowana 
zgodnie z uprawnieniami pacjenta do refundacji, 
 — gdy w polu OW NFZ wpisano znak X lub 100% – recepta 
realizowana jest pełnopłatnie, nawet jeżeli w przestrzeni 
recepty przeznaczonej na wpisanie pozycji leku, przy tej 
pozycji leku, zostanie wpisana odpłatność wynikająca 
z obwieszczenia refundacyjnego.[1]

Jak informuje MZ, w praktyce uzupełnienie OW NFZ lub pozosta-
wienie pola pustego i odstąpienie od podania odpłatności za lek, 
powinien on zostać wydany: 

 — zgodnie z odpłatnością wynikającą z obwieszczenia – tylko 
w przypadku leków z jedną odpłatnością. 
 — z najwyższą odpłatnością podaną w obwieszczeniu – dotyczy 
to leków występujących w więcej niż jednej odpłatności. 

Źródła
1. Ministerstwo Zdrowia: Komunikat w sprawie wystawiania recept dla kobiet 

w ciąży i populacji 75+ pełny tekst
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https://biznes.interia.pl/finanse/news-nowy-pomysly-na-walke-z-grypa-listy-kolejkowe-i-interwencyjn,nId,4792683
https://wydawnictwo.farm/produkt/monografie-farmaceutyczne-zespol-suchego-oka/
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OPINIE

Krzysztof Pytel
Konsultant category management & pricing. 
Certyfikowany trener biznesu. Autor dwóch książek, 
które kompleksowo wspierają efektywność 
biznesową aptek oraz pracę farmaceutów. 

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.

Realia funkcjonowania polskich aptek w ostatnich latach uległy 
dużej zmianie. Coraz więcej wymagań stawianych aptekom wią-
żących się z dodatkowymi kosztami oraz zbyt niska rentowność 
sprzedaży leków refundowanych sprawiają, że coraz więcej aptek 
zmuszonych jest do wprowadzania mechanizmów zwiększają-
cych sprzedaż oraz poprawiających marżę. Jednym z czynników 
mających rozwijać sprzedaż są określone wymagania stawiane 
personelowi pierwszego stołu. Problem w tym, że dla wielu far-
maceutów wymagania te nie są zgodne z ich poczuciem etyki za-
wodu farmaceuty.

„Apteka to nie sklep”

„Nie chcę być jak sprzedawca na stacji benzynowej”

„Nie chcę wciskać pacjentowi dodatkowych preparatów”

Rozmawiając z farmaceutami podczas konferencji czy różnych 
innych sytuacji, w których poruszamy temat sprzedaży w apte-
ce, powyższe uwagi pojawiają się niemal zawsze. Zupełnie się 
temu nie dziwię. Poczucie, że zadaniem farmaceuty nie powinno 
być sprzedawanie, jest dość powszechne. Czy wobec tego da się 
pogodzić nowe realia funkcjonowania aptek z etyką zawodu far-
maceuty? Absolutnie tak. Wiem to, ponieważ z dokładnie z takim 
samym podejściem spotykam się na szkoleniach, które prowa-
dzę. Niemal zawsze zaczynamy je od wyżej wspomnianych obaw. 
Kończymy natomiast zupełnie inaczej. Najczęściej słyszę mniej 
więcej takie wnioski:

Teraz wiem, że da się inaczej i że mogę realizować swoje zadania 
w zgodzie z samym sobą, dobrem pacjenta oraz etyką zawodu far-
maceuty.

Jak się okazuje, problemem nie jest sama sprzedaż czy to, że pro-
ponujesz pacjentowi określone produkty. Problemem najczęściej 
jest sposób, w jaki to robisz. To z kolei przekłada się na odmowę 
pacjenta lub inne jego reakcje nie koniecznie przyjemne dla Cie-
bie. Efekt jest taki, że masz poczucie, że robisz coś, czego pacjent 
nie chce.

Rozwinę krótko trzy powyższe elementy, a potem podpowiem Ci, 
co możesz zrobić, żeby ułatwić sobie pracę i dostarczyć pacjento-
wi takiej obsługi, którą doceni.

„Apteka to nie sklep”  Oczywiście, że apteka to nie sklep. Tyle tylko, 
że jak już wspomniałem, musi zarabiać, żeby mogła funkcjono-
wać. Po drugie, kiedy pytam farmaceutów, czy w ostatnich latach 
zachowanie pacjentów w aptekach uległo zmianie i czy teraz 
mają wobec Ciebie większe wymagania, odpowiedź zawsze jest 
ta sama: „tak, pacjent się zmienił, jego zachowanie i oczekiwania 

również”. Innymi słowy, musisz zdać sobie sprawę, że dzisiaj do 
apteki nie przychodzi już tylko pacjent. Przychodzi pacjent-klient. 
To sprawia, że Ty musisz mieć umiejętności zarówno bycia farma-
ceutą jak i sprzedawcą. Oczywiście nie takim sprzedawcą, który 
wciska niepotrzebne produkty, ale na pewno takim, który potrafi 
udzielić porady w świecie wszechobecnego dr.google.

„Nie chcę być jak sprzedawca na stacji benzynowej”. No właśnie. 
Umiejętność rozmowy z pacjentem w taki sposób, żeby każda 
Twoja propozycja była wartościową poradą, a nie sprzedawa-
niem jest bardzo ważna. Studia farmaceutyczne niestety nie do-
starczyły Ci tej umiejętności, więc musisz ją zdobyć podczas szko-
leń lub doskonaląc się na własną rękę.

„Nie chcę wciskać pacjentowi dodatkowych preparatów” . Wciskać 
niepotrzebnych preparatów nie powinieneś, bo to na pewno nie 
jest zgodne z etyką Twojego zawodu. Jednak jest różnica pomię-
dzy wciskaniem niepotrzebnych preparatów a udzieleniem pora-
dy, informującej pacjenta, że dodatkowy preparat może mu być 
potrzebny.

Co możesz zrobić? 
Po pierwsze pamiętaj o tym, że pacjent nie jest ekspertem takim 
jak Ty i musisz mówić do niego w sposób prosty i zrozumiały. Po 
drugie, żeby pacjent zdecydował się na zakup dodatkowego pre-
paratu, musi wiedzieć, po co miałby go kupować. Kiedy proponu-
jesz pacjentowi osłonę do zakupu antybiotyku, to robisz to nie-
mal automatycznie, ponieważ wiesz, że jest to dla niego dobre. 
Wiesz, że dzięki temu zyskuje bezpieczeństwo terapii. Pytanie, 
czy z taką samą lekkością proponujesz np. zakup tabletek prze-
ciw wypadaniu włosów każdej pacjentce, która kupuje szampon 
przeciw wypadaniu włosów. Sądzę, że nie. W tym wypadku Twoje 
poczucie „wciskania”  na pewno jest większe niż w przypadku pro-
biotyku, mimo że połączenie szamponu z tabletkami na pewno 
zwiększy skuteczność terapii.

Porównaj dwa poniższe komunikaty. W obydwóch zakładam, 
że pacjentka kupuje szampon przeciw wypadaniu włosów, a Ty 
chcesz dodatkowo zaproponować odpowiednie tabletki.

Pierwszy komunikat:

Polecam dodatkowo tabletki przeciw wypadaniu włosów. Są 
w promocji w bardzo dobrej cenie.

Drugi komunikat:

Zalecam wzmocnienie kuracji tabletkami przeciw wypadaniu wło-
sów. Łączne ich stosowanie z szamponem sprawi, że włosy będą 
mocniejsze.

Odnosząc się do trzech wyzwań, które zdefiniowaliśmy na wstę-
pie, zadam Ci kilka pytań. Odpowiedź na te pytania pozostawiam 
Tobie.

 — Który z dwóch powyższych komunikatów spotykasz 
w sklepie, a zdecydowanie nie pasuje on do apteki (choć 
niestety jest w niej dość częsty)?
 — Który komunikat brzmi jak wartościowa porada i nie jest 
komunikatem stricte sprzedażowym?

Sprzedaż w aptece.  Jak  to zrobić 
z zachowaniem etyk i zawodu?
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KOMUNIKATY GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego

Data  
decyzji

Podmiot odpowiedzial-
ny 

Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Brak komunikatów

Brak  komunikatów

 — Z którego komunikatu pacjentka dowiedziała się czegoś 
wartościowego, czego być może nie wiedziała i nawet jeżeli 
dzisiaj nie skorzysta z Twojej propozycji, to jest szansa, że 
kolejnym razem odwiedzi właśnie Ciebie, bo wie, że dobrze 
jej doradzisz?
 — W przypadku, którego komunikatu pacjentka nie będzie 
miała poczucie, że próbujesz jej coś wcisnąć?
 — Z którym komunikatem Ty czujesz się lepiej i jest bliższy 
Twojemu poczuciu wykonywania zawodu farmaceuty?

Powyższe przykłady i komentarz do nich to najprostszy z możli-
wych sposobów, jakie znam, którym mogę Ci zobrazować różnicę 
na poziomie komunikacji z pacjentem. Różnice te mają ogromny 
wpływ nie tylko na końcową decyzję pacjenta, ale też na odbiór 
i ocenę Twojej osoby jako farmaceuty. Jestem przekonany, że 
wpływają również na komfort Twojej pracy i to, jak czujesz się 
w rozmowie z pacjentem.

O czym wato pamiętać?
Po pierwsze: Chcąc udzielić pacjentowi wartościowej porady, 
mów o tym co zyska w kontekście jakości, bezpieczeństwa czy 
wygody. Pamiętaj o tym również wtedy, kiedy preparat, który mu 
proponujesz, ma słabszy skład od tego po który przeszedł, ale za 
to dużo mniejszą tabletkę, która będzie wygodniejsza lub bez-
pieczniejsza dla osoby mającej problem z połykaniem. Pacjent 
sam zdecyduje, co wybrać. Być może tym razem wybór będzie 
inny niż byś chciał, ale kolejnym razem przyjdzie właśnie do Cie-
bie. Może też skorzystać z Twojej porady tu i teraz. Nie dowiesz 
się, jeżeli nie spróbujesz.

Po drugie: wbrew pozorom cena nie jest kluczowym czynnikiem 
większości decyzji zakupowych. Jeżeli pacjent dowie się, za co 
płaci więcej i co zyska, często chętnie zdecyduje się na Twoją, 
droższą propozycję. Jeżeli Ty tego nie zrobisz, może to zrobić far-
maceuta w innej aptece.

Po trzecie: zwroty takie jak „zalecam”, „warto”, „najskuteczniejszy 
będzie…” itp. są znacznie lepsze i mniej sprzedażowe niż „pole-
cam” czy „proponuję”.

Po czwarte: pamiętaj, że, podobnie jak w przypadku wyższej ceny, 
za każdym razem, kiedy unikasz zaproponowania pacjentowi do-
datkowego preparatu, narażasz się na sytuację, w której zrobi to 
inny farmaceuta w innej aptece. Jeżeli zrobi to we właściwy spo-
sób, zyska w oczach pacjenta, Ty natomiast stracisz.

Jak widzisz, możesz pogodzić misję swojego zawodu i poczucie 
etyki z ważnymi dla apteki aspektami sprzedażowymi. Żeby to 
zrobić, potrzebne jest właściwe nastawienie i trochę pracy nad 
umiejętnościami. Jeżeli skutecznie przeprowadzisz w sobie takie 
zmiany, ułatwisz sobie pracę, zwiększysz jej skuteczność, a pa-
cjent z całą pewnością będzie zadowolony z każdej wizyty w Two-
jej aptece.

Więcej podobnych treści znajdziesz w książce Rekomendacja 
w aptece: Jak realizować obsługę sprzedażową pacjenta w zgodzie 
z etyką zawodu farmaceuty – do kupienia w sklepie Wydawnictwa 
Farmaceutycznego.

REKLAMA

Przeziębienie i odporność
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https://wydawnictwo.farm/produkt/rekomendacja-w-aptece-jak-realizowac-obsluge-sprzedazowa-pacjenta-w-zgodzie-z-etyka-zawodu-farmaceuty/
https://wydawnictwo.farm/produkt/rekomendacja-w-aptece-jak-realizowac-obsluge-sprzedazowa-pacjenta-w-zgodzie-z-etyka-zawodu-farmaceuty/
https://wydawnictwo.farm/produkt/rekomendacja-w-aptece-jak-realizowac-obsluge-sprzedazowa-pacjenta-w-zgodzie-z-etyka-zawodu-farmaceuty/
https://aptecznewyzwania.pl
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Skargę na farmaceutę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej może zgłosić pacjent. Może być ona też wynikiem przeprowa-
dzonej kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną lub inne organy 
kontrolne.

Przedmiotem skargi może być działanie farmaceuty, jak i zanie-
chanie właściwego działania. Znajomość przepisów regulujących 
pracę farmaceuty i technika farmaceutycznego oraz organizację 
pracy w aptece jest niezbędna, aby uniknąć sytuacji narażających 
farmaceutę na pociągnięcie do odpowiedzialności zarówno za-
wodowej, karnej i finansowej. W tym opracowaniu przedstawi-
łam rzeczywiste powody wystawiania takich skarg przez pacjen-
tów, jak i organy kontrolujące.

W postępowaniu wyjaśniającym przed rzecznikiem odpowie-
dzialności zawodowej i przed sądem aptekarskim, jeśli sprawa 
zostanie tam skierowana przez rzecznika, istotne jest, czy błąd 
był wynikiem niekompetencji, zaniechania albo złej organizacji 
pracy, czy też nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy. Ważne jest 
także to, czy podjęta została próba naprawienia nieprawidłowo-
ści.

Dla bezpieczeństwa pracujących w aptece osób ważne jest, aby 
dla najważniejszych czynności wykonywanych w aptece istniały 
procedury i instrukcje, które są przestrzegane przez wszystkich 
pracowników.

Jakie skargi zgłaszają pacjenci?
Poniżej, na przykładzie prawdziwych sytuacji, przedstawiłam 
przykłady skarg zgłaszanych do Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej przez pacjentów. Były to m.in.:

 — odmowa realizacji recepty jako recepty refundowanej,
 — uchylenie się od pełnienia dyżuru,
 — nieprawidłowe odczytanie i zretaksowanie recepty, co 
spowodowało zagrożenie życia i zdrowia pacjenta,
 — niepodjęcie działań zmierzających do naprawy błędu 
w wydaniu leku,

 — wydanie leku przeterminowanego.

Jakie skargi mogą być zgłoszone przez organy 
kontrolujące?
Sprawy zgłaszane przez organy kontrolujące mogą dotyczyć:

 — nienależytego wykonywania obowiązków kierownika 
poprzez dopuszczenie do dokonywania zakupów produktów 
leczniczych od podmiotów nieuprawnionych,
 — reklamy apteki,
 — sprzedaż podmiotom nieuprawnionym np. hurtowni,
 — przygotowywanie w aptece otwartej leków cytostatycznych,
 — niezapewnienie wyposażenia receptury w wagi, korzystanie 
z wag bez aktualnej legalizacji,
 — przyjęcie i wykonanie leku recepturowego z przekroczeniem 
maksymalnych dawek składników i nienaprawienie błędu,
 — nieprzekazanie opieki nad technikiem stażystą pod 
nieobecność opiekuna,
 — kradzież produktów z apteki,
 — wydawanie leków o statusie Rx bez recepty,
 — nieprawidłowe prowadzenie książki narkotycznej,
 — nieprawidłowa realizacja recept,
 — niewłaściwe wykonywanie i wydawanie leków 
recepturowych,
 — wygłaszanie negatywnych opinii o organizacji pracy w innej 
aptece,
 — dopuszczenie do sprzedaży leków przeterminowanych,
 — wykonywanie leków recepturowych z niewłaściwie 
przechowywanych surowców.

W innym opracowaniu przedstawię prawne podstawy  odpowie-
dzialności zawodowej farmaceuty. 

Jak ie mogą być powody zł ożenia 
skargi na farmaceutę?

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

REKLAMA
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https://opieka.farm/receptura/
https://opieka.farm/receptura/
https://opieka.farm/receptura/
https://wydawnictwo.farm/produkt/zeszyty-apteczne-choroby-zakazne-i-szczepienia-ochronne/


Pobierz Gońca: www.opieka.farm/goniec

poniedziałek, 19 października 2020 6Tygodnik Goniec Apteczny

 22.1. 

 22.1.1. 

 22.1.2. 

NOTATKA Z WYDAWNICTWA FARMACEUTYCZNEGO

Gorączka
Reprint pochodzi z podręcznika: Vademecum Farmaceutyczne: Leki pierwszego wyboru. Jak rozpoznać i leczyć najczęstsze schorzenia 
i dolegliwości.
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 22.2. 

 22.3. 
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Zeszyty Apteczne

Zamów na:

WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Zobacz też

Zeszyty Apteczne: Przeziębienie i grypa z perspektywy farmaceuty wydanie II to praktyczny podręcznik 
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.

https://wydawnictwo.farm/produkt/zeszyty-apteczne-przeziebienie-i-grypa-z-perspektywy-farmaceuty-wydanie-ii/
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WIEDZA PRODUKTOWA

Redakcja 
Oktenidyna i fenoksyetanol to substancje wchodzące w skład an-
tyseptyku w postaci aerozolu na skórę i błony śluzowe.

Oktenidyna z fenoksyetanolem – Komu polecić?
Preparat z oktenidyną i fenoksyetanolem można polecić osobom 
w każdym wieku, które:

 — potrzebują preparatu do odkażania skóry lub/i błon 
śluzowych,
 — kupują materiały opatrunkowe (plastry, bandaże, 
kompresy),
 — uzupełniają domową lub wakacyjną apteczkę,
 — kupują maści przeciwgrzybicze do stóp (może być stosowany 
wspomagająco w leczeniu grzybicy),
 — potrzebują preparatu antyseptycznego na małe 
powierzchowne rany,
 — pracują w gabinetach lekarskich, dentystycznych 
i potrzebują środka do dezynfekcji skóry przed zabiegami 
niechirurgicznymi.

Oktenidyna z fenoksyetanolem – Jak stosować?
Miejsce urazu spryskujemy aerozolem aż do całkowitego zwilże-
nia lub przecieramy za pomocą gazików nasączonych roztwo-
rem. Należy odczekać co najmniej 1 minutę lub do całkowitego 
wyschnięcia preparatu. Następnie można założyć opatrunek na 
ranę. Aerozol stosujemy 1 x  na dobę. Jeśli leczenie trwa dłużej niż 
14 dni, powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza.

W przypadku wspomagania leczenia grzybicy międzypalcowej 
preparat należy nakładać 2 x  na dobę na palce.

Oktenidyna z fenoksyetanolem – Jak działa?
Aerozol działa przeciwbakteryjne (także względem mykobakte-
rii), grzybobójczo, przeciwwirusowo oraz przeciwpierwotniako-
wo (działanie utrzymuje się przez około godzinę). 

Oktenidyna z fenoksyetanolem – Na co uważać?
Zwróć uwagę, aby pacjent nie używał preparatu do płukania bar-
dzo głębokich ran. Istnieje wtedy ryzyko, że lek przedostanie się 
do krwiobiegu i może wywołać uporczywy obrzęk i rumień.

Oktenidyna z fenoksyetanolem – Na jakie interakcje 
zwracać uwagę?
Pacjent nie powinien po odkażeniu rany oktenidyną stosować 
jodopowidonu – grozi to wytrąceniem trudno zmywalnego, 
ciemnego osadu na skórze.

Oktenidyna z fenoksyetanolem – Dodatkowe 
informacje
Aerozol z oktenidyną i fenoksyetanolem może być stosowany 
przez 1 rok  po otwarciu.

Połączenie oktenidyny i fenoksyetanolu pozwala uzyskać szerokie 
spektrum działania i tym samym wysoką skuteczność preparatu. 

Oktenidyna z fenoksyetanolem 
Komu polecać, jak stosować, na co uważać? 

REKLAMA
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https://wydawnictwo.farm/produkt/fiszki-apteczne-pacjent-geriatryczny-w-aptece/
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ŚCIĄGA APTECZNA

Które lek i można ł ączyć w jednej 
nebulizacji?
Poniższa tabela to podsumowanie różnych badań i dostarcza odpowiedzi na pytanie, czy można mieszać wybrane leki w jednej nebuliza-
cji. W polu Szukaj wpisz nazwę międzynarodową, żeby łatwiej sprawdzić czy opisano niezgodność. 

Czy można 
mieszać?

ipratro-
pium 
(Atrovent)

ipratro-
pium 
+fenoterol 
(Berodual)

salbutamol 
(Ventolin)

budezonid 
(Pulmicort)

propionian 
flutikazonu 
(Flixotide)

sól hiper. 
(Nebudo-
se hiper-
tonic)

kromo- 
glikan 
disodo-
wy

dornaza-
-alfa 
(Pulmozy-
me)

ambroksol 
(Muco-
solvan)

ipratro-
pium 
(Atrovent)

- - TAK TAK TAK NIE, brak 
badań

TAK NIE, nie-
zgodne 

TAK

Ipratro-
pium 
+fenoterol 
(Berodual)

- - NIE, 
klinicznie 
niewłaści-
we połą-
czenie

TAK NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

NIE, nie-
zgodne 

TAK

salbutamol 
(Ventolin)

TAK NIE, 
klinicznie 
niewłaści-
we połą-
czenie

- TAK TAK NIE, brak 
badań

TAK NIE, nie-
zgodne 

TAK

budezonid 
(Pulmicort)

TAK TAK TAK - NIE, 
klinicznie 
niewłaści-
we połą-
czenie

TAK TAK TAK NIE, nie-
zgodne 

propionian 
flutikazonu 
(Flixotide)

TAK NIE, brak 
badań

TAK NIE, 
klinicznie 
niewłaści-
we połą-
czenie

- NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

NIE, nie-
zgodne 

NIE, brak 
badań

sól hiperto-
niczna 
(Nebudose 
hipertonic)

NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

TAK NIE, brak 
badań

- NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

kromo-
glikan 
disodowy

TAK NIE, brak 
badań

TAK TAK NIE, brak 
badań

NIE, nie-
zgodne 

- NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

Dornaza-
-alfa 
(Pulmozy-
me)

NIE, nie-
zgodne 

NIE, nie-
zgodne 

NIE, nie-
zgodne 

TAK NIE, nie-
zgodne 

NIE, nie-
zgodne 

NIE, brak 
badań

- NIE, brak 
badań

ambroksol 
(Muco-
solvan)

TAK TAK TAK NIE, nie-
zgodne 

NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

NIE, brak 
badań

 
Źródła
1. Wolfgang Kamin, Frank Erdnüss, Irene Krämer, Inhalation solutions: Which ones may be mixed? Physico-chemical compatibility of drug solutions in nebulizers — 

Update 2013, In Journal of Cystic Fibrosis, Volume 13, Issue 3, 2014, Pages 243-250, ISSN 1569-1993, pełny tekst
2. W. Kamin, A. Schwabe, I. Kramer: Inhalation solutions: which one are allowed to be mixed? Physico-chemical compatibility of drug solutions in nebulizers, J Cyst 

Fibros, 5 (2006), pp. 205-213 pełny tekst .PDF

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569199313001562
https://ac.els-cdn.com/S1569199306000415/1-s2.0-S1569199306000415-main.pdf?_tid=7587cf14-b693-11e7-a5ae-00000aab0f02&acdnat=1508613191_c8090926f5c9c37ade259961f4800c20
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Co mówi farmaceuta gdy spadnie 
na niego magnez?

O Mg

Suchar apteczny

Poziomo:  
2. Aqua pro usum _____ 
4. Np. L. rhamnosus GG 
6. Pochodna imidazolu w globulkach 
dopochwowych. 
7. Insulina ludzka, w której zamieniono 
miejscami prolinę i lizynę. 
8. Anafilaktyczny, septyczny, 
hipowolemiczny... 
9. Inaczej: efetonina 
10. Obok agaru.
 
Pionowo:   
1. Łańcuchowa reakcja polimerazy. 
3. W niej heparyny drobnocząsteczkowe. 
5. Baza Leków i Środków Ochrony 
Zdrowia to w skrócie ____

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Krzyżówka Apteczna
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

Materiał  edukacyjny.  Pochodzi z portalu opieka.farm. Nie zastępuje kon-
sultacji lekarza lub farmaceuty. Nie stanowi reklamy żadnego produktu. © 
2020 opieka.farm sp. z o.o.

Pieczęć apteki:

Brak  apety tu u dorosł ych
Brak łaknienia może być skutkiem niedawno prze-
bytej infekcji, poważnej, osłabiającej organizm, 
choroby, leczenia onkologicznego, stresu, depresji, 
przemęczenia czy szybkiego trybu życia. Zaburzenia 
apetytu mogą się też pojawić podczas zażywania nie-
których leków. 

Brak apetytu u dorosłych to problem, z którym zma-
ga się wiele osób, szczególnie w starszym wieku. Nie 
wolno go bagatelizować, ponieważ przedłużająca się 
niechęć do jedzenia doprowadza do niedożywienia, 
osłabienia odporności, a w skrajnych sytuacjach – do 
wyniszczenia organizmu.

Co może być przyczyną braku apetytu?
Brak łaknienia może być skutkiem niedawno przeby-
tej infekcji, poważnej, osłabiającej organizm choroby, 
leczenia onkologicznego, stresu, depresji, przemę-
czenia czy szybkiego trybu życia. Zaburzenia apetytu 
mogą się też pojawić podczas zażywania niektórych 
leków takich jak np.: 

 — paracetamol w połączeniu z kodeiną (Antidol, 
Efferalgan codeine, Dafalgan codeine),
 — niektóre antybiotyki np. tetracyklina 
(Tetracyclinum TZF),
 — leki przeciwgrzybicze – flukonazol (Flukonazol 
Actavis),
 — hydroksychlorochina (Plaquenil),
 — chlorochina (Arechin) stosowane w malarii 
i w reumatoidalnym zapaleniu stawów,
 —metylofenidat stosowany w ADHD (Concerta, 
Medkinet).

Preparaty ziołowe
W leczeniu braku apetytu można sięgnąć po prepara-
ty oparte na naturalnych surowcach roślinnych. Sku-
tecznym preparatem w leczeniu zaburzeń łaknienia 
jest Nalewka Gorzka ( jednorazowa dawka to 10 – 12 
kropli) – jej koszt to ok. 5 zł.

Inne preparaty stosowane przy braku apetytu, połą-
czonym z zaburzeniami trawienia: Artecholin N (płyn 
do stosowania przed posiłkiem), Zioła poprawiające 
trawienie Labofarm (w postaci naparu sporządzonego 

z saszetki), Krople żołądkowe (w postaci kropli, do po-
dania z wodą). Jeśli nie chcesz korzystać z gotowych, 
wieloskładnikowych preparatów, możesz stworzyć 
własną mieszankę, wykorzystując takie zioła jak:

 — korzeń goryczki (Gentianeae radix), 
 — liść bobrka (Menyanthidis folium),
 — owocnia pomarańczy gorzkiej (Auranti amara 
perycarpium),
 — ziele drapacza (Cnici benedicti herba),
 — korzeń mniszka (Taracaci radix),
 — ziele tysiącznika (Centuri herba),
 — korzeń cykorii podróżnika (Cichorii radix).

Preparaty poprawiające trawienie najlepiej jest za-
stosować około pół godziny przed posiłkiem. Zioła 
wspomagają wydzielanie soków trawiennych w prze-
wodzie pokarmowym, dlatego też trzeba chwilę od-
czekać, aby ich działanie przypadło na czas spoży-
wania posiłku. Zioła przede wszystkim zwiększają 
wydzielanie soków trawiennych, co powoduje wzrost 
apetytu i poprawia funkcjonowanie układu pokar-
mowego.

Pamiętaj, że jeśli cierpisz na chorobę wrzodową żo-
łądka lub dwunastnicy , preparaty wzmagające ape-
tyt nie są wskazane.

Co mogę zmienić w swojej diecie?
Pamiętaj, że najlepsze mogą okazać się najprostsze 
rozwiązania. Człowiek jako istota społeczna lubi jeść 
w towarzystwie, lubi ładnie wyglądające potrawy 
oraz zapachy pobudzające zmysły. W zależności od 
preferencji warto w codzienne menu włączać swo-
je ulubione potrawy  lub jeść bardzo urozmaicane 
posiłk i. Pamiętaj też o zachowywaniu stałych pór 
posiłków.  Organizm przystosowuje się do określo-
nych godzin jedzenia, a z czasem można zauważyć, że 
przed stałą godziną posiłku pojawi się uczucie głodu 
i w dalszej perspektywie stałe pory posiłków wpłyną 
na polepszenie trawienia.
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