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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Moderna: Szczepionka 
przeciwko SARS-
CoV-2 skuteczna w prawie 
95%
mgr farm. Anna Świder
Analityk w zakresie Market Access. Pełni funkcję dziennikarza 
medycznego na portalu opieka.farm. 

Firma biotechnologiczna Moderna ujawnia 
wyniki III fazy badań klinicznych, sprawdzających 
skuteczność szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.
Amerykańska firma biotechnologiczna Moderna ujawniła wy-
niki III fazy badań klinicznych, wskazujące na 94,5% skuteczność 
nowej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.

Informacja pojawiła się zaledwie tydzień po ogłoszeniu podob-
nego sukcesu przez firmę Pfizer. (Patrz: “Pfizer: Szczepionka prze-
ciwko SARS-CoV-2 osiąga 90 proc. skuteczność”.)

W III fazie badań klinicznych wzięło udział ponad 30 000 uczest-
ników. Na COVID-19 zachorowało 95 z nich, z czego 90 należało 
do grupy kontrolnej, otrzymującej placebo. Wśród uczestników, 
którym podano placebo, było 11 ciężkich przypadków, a wśród 
tych, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki, nie było żadnego. 

Według firmy, działania niepożądane szczepionki były na ogół ła-
godne i umiarkowane i obejmowały ból w miejscu wstrzyknięcia, 
ból mięśni, głowy oraz zmęczenie. 

Moderna ma zamiar wystąpić do FDA o uzyskanie zezwolenia 
w sytuacjach nagłych. Taki proces może zająć dwa miesiące. Fir-
ma ma zamiar opracować od 500 mln do 1 miliarda dawek szcze-
pionki dla całego świata w 2021 r.

Szczepionka firmy Moderna ma potencjalnie większą przewagę 
nad szczepionką firmy Pfizer. Ta druga wymaga przechowywania 
w temperaturze w zakresach od -70°C do -80°C, natomiast dla 
szczepionki firmy Moderna wystarczy przechowywanie w stan-
dardowej temperaturze chłodzenia od 2° C do 8°C przez 30 dni.
[1][2]

Nie jest jednak wiadome, jak długo potrwa odporność po poda-
niu szczepionki przeciwko SARS-Co-V2.[3]

Źródła
1. TheGuardian: Modern Covid vaccine candidate almost 95% effective, trials 

show 16.11.2020 pełny tekst
2. Euronews: Biotech company Moderna says early data shows its coronavirus 

vaccine is 94.5% effective 16.11.2020 pełny tekst
3. BBC: Moderna: Covid vaccine shows nearly 95% 

protection 16.11.2020 pełny tekst

Nowe poprawki do ustawy 
o zawodzie farmaceuty od 
senackiej Komisji Zdrowi
mgr farm. Michał Dąbrowski
Dziennikarz medyczny na portalu opieka.farm.

Po przyjęciu ustawy o zawodzie farmaceuty przez Sejm nadszedł 
kolejny etap i ustawa trafiła do Komisji Zdrowia w Senacie.

Przyjęte przez senacką Komisję Zdrowia poprawki do ustawy 
o zawodzie farmaceuty:

 — 7 poprawek legislacyjnych,
 — wpisanie przeprowadzania szczepień ochronnych w zakres 
opieki farmaceutycznej,
 — wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń OC dla 
farmaceutów za szkody będące następstwem udzielania 
opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych,
 — umożliwienie farmaceutom kształcenia 
podyplomowego uwzględniającego zakres kompetencji 
przyznanych w ramach udzielania świadczeń opieki 
farmaceutycznej(w tym także przeprowadzania szczepień),
 — dodanie słowa „uporczywie” w przepisie dotyczącym 
możliwości cofnięcia zezwolenia podmiotowi, który 
nie wykonuje obowiązku zapewnienia samodzielności 
farmaceuty,

Innymi słowy: żeby WIF mógł cofnąć podmiotowi zezwolenie na 
prowadzenie apteki, ten będzie musiał „uporczywie” nie prze-
strzegać art. 35 ustawy, który mówi o tym, że podmiot ma obo-
wiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie de-
cyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania 
usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych;

 — modyfikacja zapisu o unieruchomieniu apteki w przypadku 
naruszeń właściciela apteki uniemożliwiających realizację 
zadań przez kierownika apteki; 
modyfikacja-kompromis polega na tym, że zanim 
dojdzie do unieruchomienia apteki, najpierw nakazuje 
się usunięcie uchybień i dopiero w przypadku nieusunięcia 
uchybień w terminie, odpowiedni organ może nakazać 
unieruchomienie apteki na max. 3 miesiące,
 — doprecyzowanie przepisu dotyczącego sytuacji, w której 
farmaceuta ma prawo odmówić wykonania usługi 
farmaceutycznej, jeżeli jej wykonanie może zagrażać życiu 
lub zdrowiu pacjenta lubi innych osób; doprecyzowanie 
polega na jednoznacznym wyłączeniu z tego prawa leków 
antykoncepcyjnych i wyrobów medycznych.
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OPINIE

Wskazaniem do stosowania leków z amantadyną jest leczenie in-
fekcji wirusem grypy typu A. Hamuje ona wczesny etap replikacji 
wirusa związany z usuwaniem otoczki wirusa. Wyniki RCT jakie 
odnalazłem dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa zastosowa-
nia samej amantadyny [1][2] oraz połączenia amantydyny z ryman-
tydyną[3] nie są spójne, więc ciężko jest określić, czy amantadyna 
będzie skuteczna w przypadku zwalczania grypy.

Dlaczego zatem amantadyna ma być skuteczna w zwalczaniu 
zakażania wirusa SARS-CoV-2? Przesłanka ta wzięła się stąd, że 
skoro amantadynę stosuje się w zwalczaniu RNA wirusów, a takim 
jest wirus grypy to powinna być ona skuteczna w zapobieganiu 
infekcji wywołanej przez koronawirusa. Co więcej, pacjenci z po-
twierdzonym SARS-CoV-2 i ChP stosujący amantadynę nie mieli 
objawów infekcji wywołanej przez koronawirusa.[4]. Warto dodać, 
że w internecie można również odnaleźć m.in. relacje lekarza 
z Przemyśla, który stwierdził, iż podając Viregyt K można zwal-
czyć infekcję  SARS-CoV-2 w ciągu 48 godzin [5] Zdaniem autorów 
jednego z badań, amantadyna zmniejsza namnażanie się wirusa 
SARS-CoV-2 m.in. poprzez wpływ na początkowy etap replikacji 
wirusa (hamowanie ekspresji lizosomalnych białek takich jak ka-
tepsyny L i B). Jednak wciąż brakuje badań klinicznych potwier-
dzających tę przesłankę.[6] Nie można więc powiedzieć, że jest to 
skuteczny lek przeciwko SARS-CoV-2 na podstawie tak skąpych 
danych.

Warto dodać, że amantadynę obecnie stosuje się częściej w lecze-
niu choroby Parkinsona (ChP), głównie do łagodzenia dyskinez 
i drżenia mięśniowego. Amantadyna wpływa na przekaźnictwo 
dopaminergiczne, blokuje aktywację receptorów NMDA.[7] Jest 
dostępna na polskim rynku w postaci chlorowodorku (Viregyt K) 
i siarczanu (Amantix). Wykazano jej skuteczność w postaci wlewu 
dożylnego w łagodzeniu zaostrzeń objawów ChP m.in. przełomu 
akinetycznego.

Źródła
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influenza illness in the ferret model. Journal of virological methods, 24(1-2), 
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2. Jefferson, T., Deeks, J. J., Demicheli, V., Rivetti, D., & Rudin, M. (2004). 
Amantadine and rimantadine for preventing and treating influenza A in 
adults. The Cochrane database of systematic reviews, (3), CD001169. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001169.pub2/ abstrat

3. Alves Galvão, M. G., Rocha Crispino Santos, M. A., & Alves da Cunha, A. J. 
(2014). Amantadine and rimantadine for influenza A in children and the 
elderly. The Cochrane database of systematic reviews, 2014(11), CD002745.  
pełny tekst

4. Rejdak, K., & Grieb, P. (2020). Adamantanes might be protective from 
COVID-19 in patients with neurological diseases: multiple sclerosis, 
parkinsonism and cognitive impairment. Multiple sclerosis and related 
disorders, 42, 102163. pełny tekst

5. Można wyleczyć Covid 19 w 48 godzin [dostęp: 06.11.20] pełny tekst
6. Smieszek, S. P., Przychodzen, B. P., & Polymeropoulos, M. H. (2020). 

Amantadine disrupts lysosomal gene expression: A hypothesis for COVID19 
treatment. International journal of antimicrobial agents, 55(6), 106004. 
pełny tekst

7. Elkurd, M. T., Bahroo, L. B., & Pahwa, R. (2018). The role of extended-release 
amantadine for the treatment of dyskinesia in Parkinson’s disease patients. 
Neurodegenerative disease management, 8(2), 73–80. abstrakt

Czy amantadyna (Amantix, 
Viregyt K) jest skutecznym lekiem 
na Covid-19?

dr n. farm. Bartłomiej Rospond
Redaktor naukowy w 3PG.
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PRAWO I REALIZACJA RECEPT

O czym pamiętać podczas realizacji recepty 
transgranicznej?
Recepta transgraniczna to recepta na produkt leczniczy lub wy-
rób medyczny wystawiona przez osobę uprawnioną do wysta-
wiania recept w państwie należącym do UE lub państwie człon-
kowskim EFTA podlegająca realizacji w innym państwie UE, 
w którym recepta jest realizowana.[1]

Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane:

 — imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 — datę urodzenia pacjenta,
 — imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 — kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł 
zawodowy),
 — dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej 
receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub 
faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym),
 — dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz 
oznaczenie państwa, w którym recepta została wystawiona,
 — nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) 
w przypadku produktu leczniczego,
 — nazwę własną, jeżeli przepisany produkt jest biologicznym 
produktem leczniczym lub osoba wystawiająca receptę 
uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych 
– w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody 
użycia nazwy własnej,
 — postać, moc, ilość i sposób dawkowania,
 — datę wystawienia recepty,
 — podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany produkt 
leczniczy o kategorii dostępności Rpw.

Recepta transgraniczna jest realizowana pełnopłatnie.

Jeżeli recepta transgraniczna nie została zrealizowana w innym 
państwie członkowskim, to może zostać zrealizowana w Polsce 

pełnopłatnie lub jeżeli spełnia wszystkie wymagania recepty re-
fundowanej, to również jako recepta refundowana.

Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Pol-
ska niebędąca receptą transgraniczną (recepta zagraniczna spoza 
UE) jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera nastę-
pujące dane:

 — imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 — adres pacjenta,
 — nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo 
nazwę handlową,
 — postać, moc i ilość,
 — datę wystawienia recepty,
 — dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub 
pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

Przepisy nie określają, w jakim języku recepty mają być wystawio-
ne. Recepty transgraniczne i recepty z państw spoza Unii i EFTA 
wystawiane są w postaci papierowej.

Recepty dla cudzoziemców mogą też być wystawione w Pol-
sce. (Patrz: “Farmaceuta, lekarz, pielęgniarka i położna – na co 
może wystawić receptę i zapotrzebowanie? [tabela]”.) Jeżeli pa-
cjent posiada kartę EKUZ lub poświadczenie z NFZ to recepta 
może zostać wystawiona jako recepta refundowana. Na takiej 
recepcie musi się znaleźć seria i numer paszportu albo innego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość, o ile pacjent nie posiada 
numeru PESEL. 

Prócz danych pacjenta recepta refundowana wystawiona dla pa-
cjenta posługującego się kartą EKUZ lub poświadczeniem NFZ 
musi też zawierać informację o państwie, w którym znajduje się 
instytucja właściwa dla pokrycia kosztów leczenia pacjenta wyra-
żoną symbolem tego państwa. Dane te osoba realizująca receptę 
może uzupełnić na podstawie okazanych przez pacjenta doku-
mentów.[2]

Źródła
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne tekst 

jednolity pełny tekst .pdf
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie 

recept pełny tekst .pdf

Recepty transgraniczne, spoza 
UE i dla obcokrajowców – zasady 
wystawiania i realizacji

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

Dowiedz się więcej

Co można polecić w diecie 
dla pacjenta onkologicznego?
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16. Opryszczka

Opryszczka zwykła (łac. Herpes simplex, 
ang. herpes) to choroba zakaźna, wywoła-
na przez wirusy HSV-1 i HSV-2 (Herpes 
simplex virus). 

Infekcja wirusem opryszczki jest jedną 
z najczęściej spotykanych infekcji wiru-
sowych. Ocenia się, że nawet 67% doro-
słej populacji krajów zachodnich posia-
da serologiczne oznaki infekcji wirusem 
opryszczki, nawet mimo braku widocz-
nych objawów.[1]

W codziennej praktyce farmaceuta naj-
częściej ma styczność z opryszczką war-
gową (potocznie zimnem lub febrą), dla-
tego to jej poświęcona jest większa część 
rozdziału. Skrótowo opisano również 
m.in. opryszczkowe zapalenie jamy ust-
nej i dziąseł oraz opryszczkę narządów 
płciowych. 

W kontekście opryszczki narządów płcio-
wych, wirusa HSV nie należy mylić z wi-
rusem HPV (ang. human papilloma virus), 
czyli wirusem brodawczaka ludzkiego, bę-
dącego przyczyną powstawania łagodnych 
zmian skórnych (czyli brodawek), jak rów-
nież nowotworów narządów płciowych. 
Wirus HPV został szczegółowo opisany 
w rozdziale 16, w którym znajduje się rów-
nież tabela przedstawiająca różnice mię-
dzy infekcjami HSV i HPV.

16.1. Drogi zakażenia 
wirusem opryszczki

Wirus HSV-1 jest bardzo powszechny. 
Do zarażenia dochodzi poprzez ślinę, ale 
również skażone przedmioty. Zakażenie 
wirusem HSV-2 jest przenoszone tylko 
drogą płciową i jest znacznie rzadsze.

Oba wirusy nigdy nie ulegają eliminacji – 
raz zarażona osoba pozostaje nosicielem 
wirusa do końca życia. Okresowo do-
chodzi do reaktywacji uśpionych zazwy-
czaj wirusów w postaci pęcherzykowej 
wysypki. Nie istnieją szczepionki prze-
ciw HSV. Tak zwane „zimno” jest reak-
tywacją HSV-1. Jego ludowa nazwa pra-
widłowo sugeruje, że za reaktywację mo-
że być odpowiedzialne np. wychłodzenie, 
powodujące chwilowe obniżenie odpor-
ności gospodarza. Czynna infekcja wiru-
sem opryszczki ma charakter samoogra-
niczający. [2,3]

16.2. Postacie i przyczyny 
opryszczki

Po infekcji pierwotnej wirus osiada w oko-
licznch zwojach nerwowych, gdzie pozo-
staje uśpiony do czasu zadziałania bodź-
ca wywołującego. Do takich bodźców na-
leżą: spadek odporności, stres, zmęcze-
nie fizyczne, urazy w okolicy ust, macera-
cja skóry, działanie promieni słonecznych 
(np. intensywne opalanie się) oraz przyj-
mowanie leków immunosupresyjnych. 

Najczęstszą postacią zakażenia wirusem 
Herpes simplex jest opryszczka okolic ust, 
zwana opryszczką wargową, wywołana 
przez typ 1 wirusa HSV.[2,4]

Choroby zakaźne i szczepienia ochronne  |  165

NOTATKA Z WYDAWNICTWA FARMACEUTYCZNEGO

Opryszczka
Reprint pochodzi z podręcznika: Zeszyty Apteczne: Choroby zakaźne i szczepienia ochronne
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16.2.1. Opryszczka wargowa
Pierwotna infekcja opryszczką ma miej-
sce najczęściej w okresie niemowlęcym 
lub w dzieciństwie na skutek wniknięcia 
wirusa do jamy ustnej. Taka infekcja ma 
często charakter bezobjawowy i może mi-
nąć niezauważona. Kolejne, nawracające 
zmiany opryszczkowe początkowo obja-
wiają się zaczerwienieniem, bólem i pie-
czeniem w okolicy ust. Następnie powsta-
je grudka, która przekształca się w pę-
cherz wypełniony płynem surowiczym, 
który po pewnym czasie pęka. W płynie 
zawarty jest wirus HSV 1, dlatego taki pę-
cherz jest potencjalnym źródłem zakaże-
nia, a wirus może zostać łatwo przekaza-
ny innej osobie.
Proces powstania i pęknięcia pęche-
rza zwykle trwa do 3 dni. Nieleczo-
na opryszczka wargowa mija po ok. 7 
dniach, a po 14 dniach dochodzi do od-
budowy naskórka. Do rzadko występują-
cych powikłań opryszczki wargowej na-
leży wyprysk opryszczkowaty Kaposiego, 
czyli rozległe zmiany opryszczkowe, któ-
re występują przede wszystkim u pacjen-
tów z obniżoną odpornością oraz wśród 
pacjentów długo stosujących miejsco-
we glikortykosteroidy. Stan pacjentów 
w przebiegu wyprysku opryszczkowate-
go Kaposiego jest ciężki i często wyma-
ga szpitalnego leczenia ogólnego. Najbar-
dziej narażeni są pacjenci z atopowym za-
paleniem skóry.[2,3]

16.2.2. Opryszczkowe 
zapalenie jamy ustnej 
i dziąseł

Na opryszczkowe zapalenie jamy ustnej 
i dziąseł narażone są głównie dzieci do 5. 

roku życia. Prócz typowych objawów, ta-
kich jak obecność surowiczych pęcherzy 
połączona z silnym świądem, często wy-
stępują: gorączka, powiększenie węzłów 
chłonnych i znaczne osłabienie.

Pękające pęcherzyki prowadzą do powsta-
nia bolesnych owrzodzeń w jamie ustnej. 
Istnieje również możliwość przeniesienia 
pęcherzyków na skórę dłoni i twarzy za 
pośrednictwem śliny. Pomocne w lecze-
niu opryszczkowego zapalenia jamy ustnej 
i dziąseł może być podawanie pokarmów 
płynnych i półstałych, lekka dieta oraz du-
ża podaż płynów. U pacjentów z silnym 
bólem jamy ustnej można zamiast szczot-
kowania zębów stosować płukanie jamy 
ustnej roztworem chlorheksydyny (Corso-
dyl) w celu zmniejszenia kumulacji płytki 
nazębnej i ograniczenia ryzyka wtórnej in-
fekcji bakteryjnej. U dorosłych opryszcz-
kowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł wy-
stępuje bardzo rzadko.[2,4]

16.2.3. Opryszczka narządów 
płciowych

Opryszczka narządów płciowych zazwy-
czaj spowodowana jest infekcją wirusem 
HSV-2, a do zakażenia dochodzi wyłącz-
nie poprzez kontakty seksualne. Ryzyko 
zakażenia wzrasta u kobiet w wieku śred-
nim oraz u pacjentek cierpiących z powo-
du innych chorób zakaźnych przenoszo-
nych drogą płciową (na przykład infekcji 
HPV) oraz chorób układu moczowego. 
Do czynników ryzyka należy zaliczyć ini-
cjację seksualną w bardzo młodym wie-
ku, dużą liczbę partnerów seksualnych 
oraz niestosowanie prezerwatyw.[4] 
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Zamów na:

WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Zobacz też

ZESZYTY APTECZNE

Zeszyty Apteczne: Choroby zakaźne i szczepienia ochronne (wyd. I) to publikacja na temat powszech-
nie występujących chorób zakaźnych oraz przystępne źródło wiedzy na temat szczepionek dostęp-
nych w  aptece. W podręczniku znajdziesz m.in. odpowiedzi na pytania:

 – Jaki jest podział szczepionek i jakie są różnice między nimi?
 – Jakie preparaty bez recepty możemy wydać do wspomagania leczenia ospy, półpaśca, opryszcz-

ki czy zakażeń wirusem brodawczaka?
 – Jakie składniki pomocnicze występują w szczepionkach i jakie spełniają funkcje?
 – Jakie leki antyretrowirusowe mogą być zamówione na stan apteki i na czym polega profilakty-

ka  HIV?
 – Czym są i jakie argumenty mają ruchy antyszczepionkowe?

W Zeszycie opisane zostały choroby takie jak grypa, opryszczka, ospa wietrzna i półpasiec, a także 
różyczka i odra. Poruszono również temat zakażen pneumokokowych i meningokokowych oraz cho-
rób ograniczonych dzięki powszechnym szczepieniom, jak krztusiec, błonica i tężec. W podręczniku 
znalazł się także opis zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, kleszczowego zapalenia opon móz-
gowych i wscieklizny. Cała treść Zeszytu była konsultowana przez specjalistów, m.in. w dziedzinie 
chorób zakaźnych.

http://www.goniecapteczny.pl
https://wydawnictwo.farm/produkt/choroby-zakazne-i-szczepienia-ochronne/
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WIEDZA PRODUKTOWA

Furoinian mometazonu (Mometasoni furoas) to syntetyczny gli-
kokortykosteroid (steryd), od niedawna dostępny również bez 
recepty, który w postaci aerozolu donosowego (50 µg/dawkę) 
wskazany jest w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej 
nosa.

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

 — wodnisty katar,
 — wielokrotne kichanie tzw. salwy kichania,
 — swędzenie i uczucie zatkanego nosa.[2]

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

O wytycznych leczenia ANN pisaliśmy w osobnym artykule:

 — (Patrz: “Wytyczne leczenia alergicznego nieżytu nosa (ANN)”.)

Mometazon donosowy – Jak stosować?
W celu opanowania objawów choroby, mometazon w postaci do-
nosowej należy stosować raz dziennie, podając dwie dawki aero-
zolu do każdego otworu nosowego (łącznie 200 µg leku na dobę). 
Po uzyskaniu poprawy i w trakcie leczenia podtrzymującego ilość 
można zredukować do jednej dawki do każdego otworu nosowe-
go, raz dziennie (łączne 100 µg leku na dobę).

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

 — skontaktował się z lekarzem, jeżeli w ciągu 14 dni nie 
zaobserwuje poprawy,
 — nie stosował preparatu dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji 
lekarskiej,
 — przyjmował lek regularnie – u części chorych początek 
działania leku występuje po 12 h od podania pierwszej 
dawki, u niektórych jednak, efekt leczniczy widoczny jest 
dopiero po upływie 48 h od rozpoczęcia leczenia.[1]

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

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

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

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

 — zakażeń błony śluzowej nosa np. wirusem opryszczki 
pospolitej, gdyż glikokortykosteroid podany miejscowo 
może osłabić odpowiedź immunologiczną, co 
w konsekwencji nasili objawy zakażenia,
 — niedawno przebytego zabiegu chirurgicznego lub urazu 
nosa, ponieważ glikokortykosteroidy mogą spowalniać 
proces gojenia ran.[8]

Ponadto odradzimy stosowanie mometazonu w aerozolu, jeśli 
pacjent:

 — choruje lub chorował na gruźlicę,
 — ma zdiagnozowane jakiekolwiek inne zakażenie bakteryjne, 
wirusowe lub grzybicze,
 — cierpi na mukowiscydozę,
 — przyjmuje inne glikokortykosteroidy w formie zastrzyków lub 
postaci doustnej.[1]

Częste działania niepożądane w czasie terapii mometazonem do-
nosowym to: krwawienie z nosa, uczucie pieczenia lub podraż-
nienia nosa, ból głowy i zapalenie gardła.

Działania ogólnoustrojowe glikokortykosteroidów stosowanych 
miejscowo występują jedynie podczas stosowania dużych dawek 
przez długi czas. W przypadku pojedynczego donosowego po-
dania leku w dawce 400 µg, jego biodostępność wynosi poniżej 
0,1%.[9]

W rzadkich przypadkach może jednak dojść do poważnych za-
burzeń ze strony narządu wzroku takich jak centralna chorio-
retinopatia surowicza,[10] którą obserwowano po systemowym 
i miejscowym stosowaniu glikokortykosteroidów. Jeżeli pacjent 
zauważy u siebie niepokojące objawy np. nieostre widzenie nale-
ży skierować go do lekarza.

Producenci nie zalecają stosowania mometazonu donosowe-
go u kobiet w ciąży i karmiących piersią, ze względu na brak 
danych lub ograniczone doniesienia na temat bezpieczeństwa 
stosowania preparatu w tej grupie pacjentów. Jednak mając na 
uwadze niewielki stopień przenikania substancji leczniczej do 
mleka matki przyjmuje się, że mometazon donosowy można sto-
sować w okresie karmienia piersią.[11]

Mometazon donosowy
Komu polecić, jak stosować, na co uważać? 

dr n. med., mgr farm. Ewelina Russjan
Redaktor w 3PG. 

http://www.goniecapteczny.pl
https://opieka.farm/farmakologia/off-label/
https://opieka.farm/opracowania/wytyczne-leczenia-alergicznego-niezytu-nosa/
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Mometazon donosowy – Dodatkowe informacje
Preparaty z donosowym mometazonem (50 µg/dawkę) to:

 — lek bez recepty: Momester Nasal, Pronasal 
Control i Nasometin Control,
 — leki na receptę: Eztom, Metmin, Momester, Nasometin, 
Nasonex, Pronasal.

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

 — objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego 
zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci powyżej 
3 r.ż.,
 — polipów nosa u osób dorosłych powyżej 18. r.ż.[12,13]

Źródła
1. ChPL Momester Nasal
2. Allergic Rhinitis and its Impact of Asthma (ARIA) – 2016 revision. pełny tekst
3. Stjärne P, Mösges R, Jorissen M, Passàli D, Bellussi L, Staudinger H, Danzig 

M.: A randomized controlled trial of mometasone furoate nasal spray for 

the treatment of nasal polyposis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 
132(2): 179–85. abstrakt

4. Onrust SV, Lamb HM.: Mometasone furoate: a review of its intranasal use in 
allergic rhinitis. Drugs. 1998; 56(4): 725–45. abstrakt

5. Cervin A, Andersson M.: Intranasal steroids and septum perforation–an 
overlooked complication? A description of the course of events and 
a discussion of the causes. Rhinology. 1998; 36(3):128-32. abstrakt

6. Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta Momester Nasal
7. Onrust SV, Lamb HM.: Mometasone furoate: a review of its intranasal use in 

allergic rhinitis. Drugs. 1998; 56(4): 725–45. abstrakt
8. Slominski AT, Zmijewski MA.: Glucocorticoids Inhibit Wound Healing: Novel 

Mechanism of Action. J Invest Dermatol. 2017; 137(5):1012-1014. abstrakt
9. Onrust SV, Lamb HM.: Mometasone furoate: a review of its intranasal use in 

allergic rhinitis. Drugs. 1998; 56(4): 725–45. abstrakt
10. Haimovici R, Gragoudas ES, Duker JS, Sjaarda RN, Eliott D.: Central 

serous chorioretinopathy associated with inhaled or intranasal 
corticosteroids. Ophthalmology. 1997; 104(10):1653-60. abstrakt

11. Drugs and Lactation Database LactMed. dostęp: 18.08.2019. pełny tekst
12. ChPL Eztom
13. ChPL Nasometin
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ŚCIĄGA APTECZNA

Przykłady dostępnych preparatów 
na polskim rynku preparatów 
z acyklowirem, stosowanych 
w leczeniu opryszczki wargowej.  
 Tabela 17. Przykłady dostępnych na polskim rynku preparatów z acyklowirem, stosowanych w leczeniu opryszczki 

Preparat Postać Dawka Dostępność Opakowanie

Heviran

Hascovir

tabletki powlekane 200, 400 i 800 mg Rp 30 tab.

Hascovir control

Heviran comfort

Hevipoint

tabletki 200 mg OTC 25 tab.

Hevipoint sztyft 50 mg/g OTC 3 g

Hascovir zawiesina doustna 200 i 400 mg/5 ml Rp 150 ml

Hascovir lipożel pro żel 50 mg/g OTC 3 g

Hascovir pro krem 50 mg/g OTC 5 g

Zovirax intense krem 50 mg/g OTC 2 g

Zovirax duo krem 50 mg/g 

(+ 10 mg/g hydrokortyzonu)

OTC 2g

Sprawdź

Poznaj alternatywy 
w diecie pacjenta 
onkologicznego

REKLAMA

http://www.goniecapteczny.pl
https://opieka.farm/onkologia/zywienie-pacjenta-onkologicznego-pod-okiem-farmaceuty/
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Czym się różni APAP od Ibupro-
mu?

Ten pierwszy zawiera AMOL.

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Sprawdź swoją wiedzę – N-acetylocysteina

Celem testów jest sprawdzenie swojej własnej 
wiedzy i przygotowania do sprawowania bardziej 
odpowiedzialnej opieki nad pacjentem. Test jest jed-
nokrotnego wyboru.  

Pytanie 1. Którym pacjentom zdecydowanie odradzimy sto-
sowania leku z acetylocysteiną? 
☐ A. chorującym na wrzody żołądka

☐ B. kobietom w ciąży

☐ C. matkom karmiącym

☐ D. wszystkim wymienionym

Pytanie 2. W jakich innych wskazaniach wykorzystywana 
jest N-acetylocysteina? 
☐ A. zatrucia ibuprofenem

☐ B. leczenie zespołu suchego oka

☐ C. zatrucia metamizolem

☐ D. brak poprawnej odpowiedzi

Pytanie 3. Acetylocysteinę zaleca się stosować:
☐ A. >14 r.ż.: 600 mg 1 x lub 200 mg 3 x dziennie

☐ B. najpóźniej do godziny 17.00

☐ C. tylko do 14 dni bez konsultacji lekarskiej

☐ D. wszystkie odpowiedzi są poprawne 

Pytanie 4. Zapach siarki wyczuwalny po otarciu leku z ace-
tylocysteiną świadczy o:
☐ A. inaktywacji substancji czynnej

☐ B. wadliwej produkcji i zanieczyszczeniach leku

☐ C. obie odpowiedzi są prawidłowe

☐ D. brak prawidłowej odpowiedzi

Klucz: A1, B2, A3, D4

http://www.goniecapteczny.pl
https://opieka.farm/author/opieka-farm/
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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:

Czym różnią się leki osłonowe 
na żołądek, jelita i wątrobę?

Stosowanie niektórych grup leków wymaga przyjmo-
wania dodatkowo tzw. leków osłonowych. Chociaż 
ogólna nazwa może sugerować, że leki osłonowe za-
wsze są takie same, w rzeczywistości stosujemy różne 
leki w celu ochrony żołądka, jelit i wątroby.

O co chodzi z tą “osłoną” żołądka, jelit 
i wątroby?
Stosowanie niektórych grup leków wymaga przyjmo-
wania dodatkowo tzw. leków osłonowych. Chociaż 
ogólna nazwa może sugerować, że leki osłonowe za-
wsze są takie same, w rzeczywistości stosujemy różne 
leki w celu ochrony żołądka, jelit i wątroby. 

Osłona żołądka, czyli gastroprotekcja
Przy niektórych lekach przeciwbólowych i przeciwza-
palnych wskazane jest stosowanie tzw. osłony na żo-
łądek w celu zapobiegania wrzodom i zgadze. Leki te 
zmniejszają kwasowość soku żołądkowego, zmniej-
szając szansę na wystąpienie podrażnienia błony ślu-
zowej żołądka.

Do najczęściej stosowanych leków z tej grupy nale-
żą omeprazol (Ortanol, Polprazol, Helicid Control) 
i pantoprazol (Gerdin, Panzol Pro). Stosowane w od-
powiednich dawkach są skuteczne i dobrze tolerowa-
ne.

Gdy pojawia się konieczność zastosowania leku, 
pierwszą tabletkę należy zażyć od razu, a następną 
kolejnego dnia rano – na czczo, 30-60 minut przed 
śniadaniem. Pamiętaj, że leki z tej grupy nie powinny 
być stosowane dłużej niż 14 dni bez konsultacji z le-
karzem. 

Osłona jelit, czyli probiotyki przy 
antybiotykoterapii
Antybiotyki działają poprzez zwalczanie bakterii cho-
robotwórczych, jednak często niszczą one również 
naturalną florą bakteryjną jelit. W jelicie człowieka 

bytuje ponad 400 gatunków bakterii, głównie szcze-
py Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Hamują one 
rozwój bakterii patogennych w jelicie, wpływają na 
funkcjonowanie układu odpornościowego, uczest-
niczą w prawidłowym trawieniu pokarmu. Ponad-
to biorą udział w tworzeniu witamin z grupy B oraz 
wchłanianiu witaminy K. 

Zaburzenia flory jelitowej mogą objawiać się wystą-
pieniem biegunki poantybiotykowej – w trakcie 
przyjmowania antybiotyku lub do kilku tygodni po 
jego zastosowaniu.

Na polskim rynku dostępnych jest kilka szczepów 
probiotycznych, które uzupełniają florę jelitową po 
każdym przyjęciu antybiotyku – preparaty stosowane 
jako osłona w tym wskazaniu to probiotyki. Wybiera-
jąc probiotyk, zwróć uwagę, aby zawierał 3-członową 
nazwę szczepu wraz z jego numerem, np. Lactobacil-
lus Ramnosus GG (ATCC 53103) oraz, aby preparat po-
siadał status leku lub był produkowany przez spraw-
dzoną firmę.

Osłona wątroby
Wątroba sama w sobie ma bardzo dużą zdolność re-
generacji – nawet po uszkodzeniu spowodowanym 
niedokrwieniem, infekcją lub działaniem substancji 
toksycznych, jest w stanie sama się zregenerować. 
Z tego powodu dodatkowe jej wspomaganie zazwy-
czaj nie jest konieczne. Pamiętaj jednak, że niektóre 
leki, nadużywanie alkoholu, długotrwała niewłaści-
wa dieta i tryb życia mogą osłabiać funkcje wątroby.

W takich sytuacjach możesz zastosować leki osła-
niające wątrobę. Są to np. leki zawierające fosfolipi-
dy (Essentiale forte), które mogą pobudzać odbudowę 
komórek wątroby, a także leki z sylimaryną (Sylima-
rol) działającą ochronnie na wątrobę. 

http://www.goniecapteczny.pl
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