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  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

Dziękujemy za udział 
w V wirtualnej konferencji 
Aptecznych Wyzwań: 
Inhalatory i choroby dróg 
oddechowych
9 grudnia odbyła się V edycja wirtualnej konferencji Apteczne 
Wyzwania: Inhalatory i choroby dróg oddechowych. Podczas 
konferencji mieliśmy okazję wysłuchania wykładów dwóch pre-
legentów: dr n. med. Piotra Dąbrowieckiego oraz mgr farm. Kon-
rada Tuszyńskiego.

Tematem przewodnim były inhalatory i choroby dróg oddecho-
wych, a sama konferencja została podzielona na część wykłado-
wą oraz sesję pytań i odpowiedzi. Na zadane pytania o astmę, 
POChP oraz stosowanie inhalatora czy nebulizatora odpowie-
dział nasz gość dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

Podczas wykładu mieliśmy możliwość przeglądu produktów do 
inhalacji zaprezentowanych przez mgr farm. Konrada Tuszyńskie-
go – dyrektora ds. naukowych 3PG.

W ramach podziękowań przygotowaliśmy dla wszystkich 
uczestników materiały dodatkowe w formie przedruku roz-
działu z naszego nowego podręcznika Choroby dróg odde-
chowych. Leki, wytyczne leczenia, inhalatory i edukacja pa-
cjenta oraz kod zniżkowy do sklepu naszego Wydawnictwa 
Farmaceutycznego.

Partnerami wirtualnej konferencji Apteczne Wyzwania: Inhalato-
ry i choroby dróg oddechowych byli: 

Wydawnictwo Farmaceutyczne oraz firma Polfarmex.

Obserwujcie informacje o kolejnych wirtualnych konferen-
cjach na:

aptecznewyzwania.pl

AK TUALNOŚCI

REKLAMA
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OPINIE

Pytanie: Co polecilibyście pacjentowi chcącemu zaopatrzyć swo-
ją apteczkę w czasie pandemii COVID?

Nasza odpowiedź: Przebieg COVID-19 może być różny, od bez-
objawowego zakażenia aż po ciężką niewydolność oddechową 
i zgon.

Najczęściej występującymi objawami COVID-19 są:[1]

 — gorączka,

 — ból głowy,

 — osłabienie,

 — zaburzenia węchu i smaku,

 — ból gardła,

 — duszność,

 — suchy kaszel,

 — dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, wymioty).

W związku z tym zadbaj o to, by pacjent zaopatrzył  swoją aptecz-
kę w leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, pastylki na ból 
gardła, leki na kaszel oraz leki stosowane w przypadku biegunki 
i wymiotów.

Na gorączkę i w razie bólu
W przypadku wystąpienia gorączki, bólu głowy lub gardła pacjent 
będzie potrzebował leków przeciwbólowych i przeciwgorączko-
wych. Zaproponuj uzupełnienie apteczki w paracetamol (Apap, 
Panadol, Efferalgan, Paracetamol Biofarm) lub  ibuprofen  (Nuro-
fen, Ibuprom, Ibum).

Paracetamol jest bezpieczniejszym wyborem niż ibuprofen u pa-
cjentów z:

 — aktywną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy,

 — astmą oskrzelową,

 — nadciśnieniem tętniczym,

 — niewydolnością nerek,

 — chorobami jelit, np. chorobą Leśniowskiego-Crohna.[2][3]

Jeśli pacjent nie ma przeciwwskazań, można zarekomendować 
lek zawierający ibuprofen. Na początku pandemii pojawiły się do-
niesienia, że może on zwiększać ryzyko infekcji oraz powikłań, ale 
tych danych nie potwierdzono. Obecnie nie ma zaleceń, aby od-
radzać stosowania ibuprofenu w przypadku infekcji SARS-CoV-2.
[4]

Zwróć uwagę pacjentowi na dobowe dawki maksymalne (para-
cetamol – 4 g/dobę u osób dorosłych a u osób starszych 2-3 g/

dobę, ibuprofen – 1200 mg/dobę), tak by przy nasilonych obja-
wach nie przedawkował leku.

Co na katar? Co w przypadku utraty węchu?
Katar infekcyjny charakteryzuje się nadmiernym gromadzeniem 
wydzieliny oraz uczuciem zatkanego nosa. Wydzielina z nosa jest 
wysoce zakaźna, jej przenoszenie się np. podczas kichnięcia po-
woduje rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Z kolei zatkany 
nos nie spełnia swojej funkcji ochronnej, pacjent oddycha przez 
usta, śluzówka jamy ustnej jest niewystarczająco nawilżona, 
a to z kolei wpływa na zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. 
W związku z tym zaproponuj dołączenie do apteczki leku obkur-
czającego naczynia krwionośne śluzówki nosa, do których nale-
żą: ksylometazolina (Otrivin, Xylorin) oraz oksymetazolina (Na-
sivin). Przypomnij pacjentowi, że tego typu leki należy stosować 
maksymalnie do 5 dni, ponieważ przy długotrwałym stosowaniu 
możliwe jest wystąpienie polekowego zapalenia błony śluzowej 
nosa.[5] Utrata węchu i smaku stały się charakterystycznymi obja-
wami, dzięki którym wysoce prawdopodobnie można zdiagno-
zować COVID-19. Niestety nie ma leku, który możesz zarekomen-
dować pacjentowi w przypadku wystąpienia u niego zaburzeń 
smaku i węchu. Jeśli po upływie miesiąca węch nie powróci, je-
dyną opcję terapeutyczną stanowi terapia węchowa, ale to temat 
na inne opracowanie.[6][7]

Mukolityki i leki przeciwkaszlowe
Warto również zaproponować pacjentowi uzupełnienie apteczki 
w leki mukolityczne. W leczeniu kaszlu z dusznościami w prze-
biegu COVID-19 może sprawdzić się bromheksyna  (Flegamina, 
Flegafortan). Według randomizowanego badania klinicznego 
oceniającego skuteczność bromheksyny w COVID-19, przepro-
wadzonego na przełomie kwietnia i maja 2020 roku w Iranie, 
bromheksyna jest bezpiecznym lekiem, który łagodzi przebieg 
COVID-19 ze strony układu oddechowego i wykazuje działanie 
przeciwzapalne.[8] Lewodropropizyna (Levopront) również może 
być stosowana w terapii kaszlu w przebiegu COVID-19. Według 
metaanalizy z 2015 roku oceniającej skuteczność i bezpieczeń-
stwo stosowania lewodropropizyny, charakteryzuje się ona sku-
tecznością zarówno u dzieci jak i dorosłych, jest dobrze tolero-
wana i wysoce bezpieczna w porównaniu z ośrodkowymi lekami 
przeciwkaszlowymi. Lewodropropizynę, jak każdy lek działający 
przeciwkaszlowo, należy stosować możliwie krótko, kiedy kaszel 
jest męczący i najlepiej tylko na noc.[9][10]

Leki na biegunkę i wymioty
Dolegliwości ze strony układu pokarmowego są również częstym 
objawem COVID-19. Mogą stanowić jedyny objaw zakażenia 
SARS-CoV-2, lub poprzedzać objawy takie jak gorączka, kaszel 
i duszności.[11][12]. Jeśli u pacjenta wystąpi biegunka lub wymio-

mgr farm. Mariola Zemła
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje w aptece 
ogólnodostępnej. Redaktor w 3PG.

Co polecić pacjentowi do domowej 
apteczki w czasie pandemii? [Q&A]
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ty nie można doprowadzić do odwodnienia organizmu, dlate-
go warto, by   miał w   swojej apteczce elektrolity. Oprócz tego 
w przypadku biegunki lekiem o udowodnionej skuteczności 
jest loperamid (Laremid, Stoperan).

Leki na ból gardła
Nie ma wytycznych rekomendujących konkretny lek stosowany 
w przypadku bólu gardła w przebiegu COVID-19. Zaproponuj 
pacjentowi leki do stosowania miejscowego w formie pastylek 
lub tabletek do ssania, które są najskuteczniejsze w przypadku 
infekcji wirusowych. Są to leki, które działają przeciwbólowo 
i przeciwzapalnie, czylizawierają  w swoim składzie np. flurbipro-
fen (Strepsils Intensive).[13] Równie skuteczne są leki, które działają 
miejscowo odkażająco i znieczulająco w tym połączenie chlorku 
cetylpirydyniowego i lidokainy (Orofar Max).[14]

Preparaty mające podnosić odporność
Pacjentowi proszącemu o preparat “na odporność” (odczuwają-
cemu potrzebę zakupienia czegoś na odporność…) możesz po-
lecić np. witaminę C i D3.

W czasie trwania infekcji, w wyniku zwiększonego zapotrzebo-
wania metabolicznego, poziom witaminy C spada, dlatego jej do-
datkowa suplementacja może zmniejszyć nasilenie i czas trwania 
wirusowych infekcji układu oddechowego, w tym COVID-19. Na 
podstawie przeglądu z października 2020 roku, w którym zostały 
poddane analizie badania dotyczące witaminy C, nie można wy-
kluczyć jej znaczenia w zapobieganiu i leczeniu zapalenia płuc 
związanego z COVID-19.[15]  Witamina C (np.  Ascorvita) nie jest 
toksyczna, jej nadmiar przekraczający dzienne zapotrzebowanie 
zostaje usunięty przez nerki.

Witamina D3  (Vigantol, Vigantoletten) odgrywa znaczącą rolę 
w mechanizmach obronnych, zapalnych i odpornościowych. 
Kumuluje się w organizmie człowieka, a jej nadmiar jest szko-
dliwy, dlatego stosowanie dużych dawek powinno odbywać się 
pod nadzorem lekarza. W październiku 2020 roku opublikowano 
przegląd dostępnych badań, na podstawie których można wnio-
skować, że zasadne jest stosowanie witaminy D3 w celu zapobie-
gania oraz łagodzenia przebiegu COVID-19.[16] Dlatego też zapro-
ponuj pacjentowi uzupełnienie apteczki o preparat zawierający 
witaminę D3.

Przypomnij pacjentowi, że jeśli choruje przewlekle i bierze na sta-
łe jakieś leki, powinien zadbać o ich wystarczającą ilość, by w cza-
sie ewentualnej izolacji lub kwarantanny żadnych leków mu nie 
zabrakło.
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KOMUNIKATY GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 

10.12.2020
Tramal krople, seria  
01422PA termin: 
2023-10-31

2020-12-10 STADA Arzneimittel AG, 

Niemcy 

Wycofanie 

z obrotu 

Podejrzenie braku spełnienia 

wymagań jakościowych, 

wycofanie na wniosek pro-

ducenta

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

Weź udział

IBS: Zespół jelita drażliwego 
– naturalna innowacja w leczeniu
Szkolenie o IBS: przyczyny, objawy 
i łagodzenie dolegliwości.

REKLAMA

https://pierwszystol.pl/colilen/
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PRAWO I REALIZACJA RECEPT

Recepta weterynaryjna to recepta wystawiana przez lekarzy we-
terynarii na leki i materiały medyczne stosowane w lecznictwie 
zwierząt. W druki takich recept osoba upoważniona do ich wy-
stawiania może zaopatrzyć się w każdej hurtowni weterynaryj-
nej. Druki te charakteryzują się zielonym pasem szerokości 3 mm 
biegnącym od górnego, prawego do dolnego, lewego rogu. Wy-
jątkiem jest druk na środki odurzające i psychotropowe, który 
charakteryzuje się kolorem różowym z biegnącym po przekątnej 
jasnozielonym paskiem oraz którego kopię lekarz weterynarii ma 
obowiązek zachować.[1]

Recepta weterynaryjna zawiera takie dane jak:

 — firma lub nazwa, pod jaką działa lekarz weterynarii,

 — siedziba i adres firmy,

 — oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności,

 — imię, nazwisko lekarza weterynarii,

 — adres lekarza weterynarii działającego pod firmą lub nazwą.

 — specjalizację wystawiającego receptę,

 — numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii,

 — gatunek zwierzęcia,

 — płeć zwierzęcia,

 — rasę zwierzęcia,

 — liczbę zwierząt (jeśli przepisana ilość leku przeznaczona jest 
dla więcej niż jednego osobnika),

 — szczegółowe informacje o sposobie dawkowania

 — czytelna nazwa i ilość produktu leczniczego, a w przypadku 
leku recepturowego nazwy i ilości surowców 
farmaceutycznych potrzebnych do sporządzenia leku,

 — imię i nazwisko właściciela zwierzęcia,

 — data wystawienia recepty,

 — podpis lekarza weterynarii.

W przypadku, gdy leki przepisane na recepcie weterynaryjnej 
będą stosowane przez wystawiającego receptę lekarza wetery-
narii, na dokumencie niezbędny jest zapis „ad usum propium” 
(łac. do użytku własnego).

Jeżeli recepta została wystawiona na leki, które będą stosowane 
u zwierząt hodowlanych, których tkanki i produkty mogą być 
spożywane przez ludzi, lekarz weterynarii ma obowiązek za-
chować kopię takiej recepty oraz umieścić na niej czas karencji. 
W przypadku wykonywania leku recepturowego na podstawie 
takiej recepty, farmaceuta ma obowiązek umieścić czas karencji 
na etykiecie leku.

Recepty weterynaryjne realizowane są zawsze pełnopłatnie.[2]

Recepty weterynaryjne podlegają kontroli dwóch organów kon-
trolujących takich jak Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja 
farmaceutyczna. Pierwszy organ ocenia zgodność dokumenta-
cji prowadzonej przez lekarza weterynarii z danymi znajdujący-
mi się na receptach, a także poprawność wystawienia samych 
recept. Inspekcja farmaceutyczna ocenia poprawność realizacji 
recepty oraz sprawdza przestrzeganie przez farmaceutów termi-
nów realizacji recept.

Źródła
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie recept 

weterynaryjnych
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie recept 

weterynaryjnych

Recepta weterynaryjna – zasady 
wystawiania i realizacji

mgr farm. Daniel Bartyński
Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

SPRAWDŹ

Dowiedz się jak pomóc 
pacjentowi z nowotworem

REKLAMA

https://opieka.farm/onkologia/zywienie-pacjenta-onkologicznego-pod-okiem-farmaceuty/ 
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NOTATKA Z WYDAWNICTWA FARMACEUTYCZNEGO

Pluskwa domowa – objawy 
ukąszenia
Reprint pochodzi z podręcznika: Choroby pasożytnicze z perspektywy farmaceuty



Pobierz Gońca: www.goniecapteczny.pl

poniedziałek, 28 września 2020 9Tygodnik Goniec Apteczny



Pobierz Gońca: www.goniecapteczny.pl

poniedziałek, 28 września 2020 10Tygodnik Goniec Apteczny

Zeszyty apteczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Choroby pasożytnicze z perspektywy farmaceuty (wyd. I) to opracowanie na temat szeroko po-
jętych chorób pasożytniczych – czyli wywołanych przez pierwotniaki, robaki płaskie i nicienie, a także 
owady i pajęczaki. Znajdują się w nim także rozdziały poświęcone chorobom odpasożytniczym, ta-
kim jak borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Z uwagi na farmaceutyczny charakter podręcznika, 
najwięcej miejsca poświęcono opisowi leków przeciwrobaczych i insektycydów dostępnych w aptece 
otwartej, dzięki czemu poszerzysz swoją wiedzę o leczeniu powszechnie występujących schorzeń, jak 
wszawica, owsica, nużyca czy glistnica. Oprócz tego Zeszyty odpowiadają na następujące pytania:

• Jak rozmawiać z osobą lękającą się pasożytów? (i czym jest parazytofobia?)
• Jakie są dostępne przyrządy do usuwania kleszczy?
• Dlaczego tzw. dieta tasiemcowa jest mitem?
• Co o skuteczności alternatywnych metod leczenia mówią badania naukowe?
• Jak wygląda epidemiologia chorób odkleszczowych w Polsce?

Oprócz tasiemców i nicieni autorzy skupili się także na bliższych praktyce aptekarskiej organizmach, 
takich jak wszy (ludzkie, odzieżowe, łonowe), owsiki, świerzbowce, nużeńce oraz kleszcze.

https://wydawnictwo.farm/produkt/zeszyty-apteczne-choroby-pasozytnicze-z-perspektywy-farmaceuty/
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WIEDZA PRODUKTOWA

Tran to olej otrzymywany z wątroby dorsza oraz innych ryb z ro-
dziny dorszowatych, w którego skład wchodzą kwasy z rodziny 
omega-3 (EPA i DHA) oraz witamina A i witamina D.

Tran – Komu można polecać?
Pamiętaj, że tran jest stosunkowo mało wydajnym źródłem kwa-
sów omega-3 oraz witaminy D, zwłaszcza biorąc pod uwagę do-
stępne obecnie na rynku preparaty zawierające te składniki (estry 
etylowe EPA i DHA, witamina D). Tematykę odporności i prepara-
tów immunostymulujących poruszyliśmy także w innym opraco-
waniu. (Patrz: “Substancje immunostymulujące”.)

Tran warto polecać w profilaktyce niedoborów kwasów ome-
ga-3 oraz jako dodatkowe źródło witaminy D, jednak niekoniecz-
nie u pacjentów, którym chcesz zaproponować efektywną tera-
pię kwasami omega-3 (np. pacjentom z hipertrójglicerydemią).

Tran możesz więc polecić:

 — dzieciom od 6. miesiąca życia – w profilaktyce 
niedoborów witaminy A i D oraz okresach obniżonej 
odporności  (Patrz: “Składniki preparatów na odporność dla 
dzieci”.),

 — osobom dorosłym oraz seniorom w okresach obniżonej 
odporności,

 — kobietom w okresie karmienia piersią.[1]

Tran – Jak stosować?
Większość preparatów tranu dostępnych na rynku to suplemen-
ty diety i należy mieć na uwadze ograniczoną kontrolę jakości 
tych produktów. Zawartość kwasów omega-3 i witamin różni się 
w zależności od konkretnego preparatu. Rozpiętość dawek jest 
dosyć spora i w przeliczeniu na 1 kapsułkę lub 5 ml płynu mieści 
się w granicach:

 — DHA od 30 mg do 600 mg,

 — EPA od 30 mg do 800 mg,

 — witaminy D od poniżej 1 μg (40 I.U.) do 10 μg (400 I.U.),

 — witaminy A od 90 μg do 800 μg.

Sposób dawkowania różni się w zależności od konkretnego pre-
paratu. Najczęściej zalecane dawki to:

 — u dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia: 5 ml na dobę

 — u dzieci od 6. miesiąca do 3. roku życia: 2,5 ml na dobę.

Z uwagi na niewielką zawartość witaminy D w tranie, u pacjen-
tów, u których zalecana jest jej suplementacja, zaproponuj od-
rębny preparat zawierający tę witaminę.

Poinformuj pacjenta, że tran najlepiej podawać wraz z posiłkami, 
aby zwiększyć efektywność terapii oraz uniknąć nieprzyjemnych 
działań niepożądanych (odbijanie, „rybi” posmak).

Tran – Jak działa?
Tran działa wielokierunkowo, z uwagi na obecność różnych 
składników, a mianowicie:

 — kwasy z rodziny omega-3 (EPA i DHA) – wpływają na 
obniżenie poziomu trójglicerydów we krwi[2] – efekt 
obserwowany jest przy długotrwałej kuracji ok. 3 g 
kwasów omega-3 na dobę, zawartość omega-3 w tranie 
waha się w granicach od 0,1 g do 1 g w przeliczeniu na 
pojedynczą dawkę, stąd u pacjentów z podwyższonym 
poziomem trójglicerydów lepszym rozwiązaniem jest 
stosowanie preparatów tranu wzbogaconych o omega-3 lub 
osobnych preparatów zawierających estry etylowe kwasów 
tłuszczowych,

 — witamina A – odgrywa istotną rolę w procesie widzenia, jest 
niezbędna do wzrostu, rozwoju i czynności nabłonka skóry 
i błony śluzowej oraz tworzenia struktury kości,

 — witamina D – reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową 
w organizmie, niestety ilość witaminy D3 w tranie jest 
zbyt niska, aby pokryć normy jej dziennego spożycia.
[3] (Patrz: “Witamina D”.)

Poinformuj pacjenta, że efekt działania tranu obserwowany jest 
przy regularnej, długotrwałej terapii.

Tran – Na co uważać?
Tran jest preparatem dobrze tolerowanym, jednak podczas jego 
stosowania mogą wystąpić nieprzyjemne zaburzenia ze strony 
układu pokarmowego (odbijanie, zgaga, „rybi” posmak). W celu 
ich uniknięcia tran należy przyjmować wraz z posiłkami, a dawkę 
dobową podzielić na 2-3 mniejsze porcje.

Nie zaleca się stosowania tranu  kobietom w ciąży  z uwagi na 
zawartość witaminy A, która w dużych dawkach może działać 
teratogennie.

Tran – Na jakie interakcje zwracać uwagę?
Kwasy omega-3, które są składnikiem tranu, stosowane w więk-
szych dawkach (4 g) mogą umiarkowanie wydłużać czas krwa-
wienia, o czym poinformuj pacjentów przyjmujących doustne 
środki przeciwzakrzepowe oraz tych, u których występuje duże 
ryzyko krwotoku (np. po zabiegach chirurgicznych).[4] Tran zawie-
ra stosunkowo niedużo kwasów DHA i EPA i ryzyko interakcji jest 
znikome.

mgr farm. Magdalena Golec
Farmaceutka i dietetyk

Tran (olej z wątroby dorsza)
Komu polecać, jak stosować, na co uważać?

https://opieka.farm/suplementacja/dha/
https://opieka.farm/przeziebienie/substancje-immunostymulujace/
https://opieka.farm/przeziebienie/skladniki-preparatow-na-odpornosc-dla-dzieci/
https://opieka.farm/przeziebienie/skladniki-preparatow-na-odpornosc-dla-dzieci/
https://opieka.farm/suplementacja/dha/
https://opieka.farm/suplementacja/witamina-d/
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Tran – Dodatkowe informacje
Większość dostępnych na rynku preparatów tranu to suplemen-
ty diety, rejestrację jako lek OTC posiada obecnie jeden produkt 
– Tran Hasco. Tran dostępny jest w kapsułkach oraz w butelkach.

Przegląd Cochrane z 2018 roku na temat spożywania kwasów 
omega-3 w chorobach sercowo-naczyniowych nie potwierdza 
wpływu zwiększonego spożycia EPA i DHA na zmniejszenie ry-
zyka chorób serca, udaru mózgu lub zgonu z ich powodu. Prze-
gląd potwierdza natomiast wpływ EPA i DHA na obniżenie pozio-
mu trójglicerydów we krwi (w zależności od dawki odnotowano 
obniżenie poziomu TG do maksymalnie 15%), a także niewielki 
wpływ EPA i DHA na podwyższenie poziomu cholesterolu zarów-
no HDL, jak i LDL.[5]

Badania wskazują korzystny efekt dodatkowej suplementacji EPA 
(ok. 2 g dziennie) u osób z poważną depresją.[6][7]

Podawanie tranu w powyższych przykładkach byłoby niestety 
nieefektywne, lepszym rozwiązaniem jest suplementacja estrów 
etylowych kwasów omega-3.

Nienasycone kwasy tłuszczowe są podatne na utlenianie, na sku-
tek którego mogą powstawać bardzo niekorzystne dla zdrowia 
nadtlenki. Bardzo istotna jest więc kontrola jakości tranu, zwłasz-

cza pod względem stopnia jego utlenienia. Wyraźny  rybi za-
pach tranu może świadczyć o utlenieniu znacznej części kwasów 
omega, a tym samym o niskiej jakości produktu.

W 2016 roku Instytut Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji 
przeprowadził badanie wybranych preparatów tranu pod wzglę-
dem m.in. zawartości kwasów omega, witamin oraz zanieczysz-
czeń, a także świeżości produktów. Wszystkie badane produkty 
spełniały kryteria jakości i czystości, chociaż niektóre mieściły się 
w górnych granicach norm

. 
Źródła
1. ChPL Tran Hasco
2. Abdelhamid AS et al: Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention 

of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018. 
3. ChPL Tran Hasco
4. ChPL Lipasterix
5. Abdelhamid AS et al: Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention 

of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018. t
6. RJT Mocking et al.: Meta-analysis and meta-regression of omega-3 polyunsaturated 

fatty acid supplementation for major depressive disorder. Transl Psychiatry 2016. 
7. Sublette ME et al.: Meta-analysis of the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) in 

clinical trials in depression. J Clin Psychiatry. 2011.

REKLAMA

DOWIEDZ SIĘ

Jak możesz pomóc 
pacjentowi 
z nowotworem?

https://opieka.farm/wiedza-produktowa/supportan-drink-komu-polecic-jak-stosowac-na-co-uwazac/
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ŚCIĄGA APTECZNA

Pojęcia związane z EBM cz. 1 

Przegląd systematyczny
Przegląd systematyczny (ang. systematic review) to badanie naukowe, które ma za zadanie znaleźć odpowiedź na konkretnie sformuło-
wane pytanie kliniczne (PICO, P – badana populacja, I – zastosowana interwencja w grupie badanej, C – zastosowana kontrola w grupie 
kontrolnej, O – obserwowany punkt końcowy) z wykorzystaniem ścisłych kryteriów wyszukiwania, włączenia i wyłączenia publikacji, ich 
analizy i oceny. Całe postępowanie opisane jest w przygotowanym a priori protokole badania.

W odróżnieniu od przeglądu narracyjnego, autorami nie muszą być eksperci w dziedzinie, lecz zazwyczaj trwa dłużej i wykonywany jest 
przez duży zespół autorów.

Metody statystyczne (metaanaliza) mogą zostać użyte do analizy i podsumowania włączonych w przegląd badań, ale nie jest to wy-
mogiem. W przypadku braku dowodów na skuteczność czy efektywność danej interwencji autorzy często rekomendują konieczność 
przeprowadzenia dalszych badań.

Przegląd systematyczny, zwłaszcza taki zawierający metaanalizę, stanowi główne źródło wiedzy dla praktyków poszukujących wiarygod-
nych danych dotyczących efektów zastosowania określonej interwencji (stosowania leków, zabiegów, zaleceń dietetycznych, itp.). Opisy 
pojedynczych przypadków, pojedyncze badania obserwacyjne lub interwencyjne mogą okazać się niereprezentatywne i prowadzić do 
błędnych wniosków. Przegląd systematyczny opiera się na znacznie większej liczbie przypadków i minimalizuje błędy wynikające z su-
biektywnego doboru badań przez autorów, co zwiększa pewność, że przedstawione w nim wyniki zastosowane w codziennej praktyce 
mogą dać pożądane efekty.

Przykładem są przeglądy Cochrane, organizacji non-profit wyznaczającej standardy wykonywania przeglądów systematycznych.

Przegląd narracyjny
Przegląd narracyjny (ang. narrative review) to opracowanie i dyskusja nad aktualnym stanem wiedzy dotyczącym danego zagadnienia.

Zawiera krytyczną analizę publikacji dotyczących określonego problemu, lecz w odróżnieniu od przeglądu systematycznego, nie jest 
wykonywany według ściśle określonego, przyjętego przed rozpoczęciem pracy, protokołu badania. Autorami muszą być eksperci w da-
nej dziedzinie.

W przypadku braku dowodów na skuteczność czy bezpieczeństwo danej interwencji autorzy sugerują rekomendację opartą na własnej 
opinii i doświadczeniu, przez co przeglądy tego typu są obarczone większym błędem oraz większym ryzykiem konfliktu interesu.

Metaanaliza
Metaanaliza jest procesem połączenia wyników różnych, niezależnych badań za pomocą metod statystycznych.  Ma ona na celu połą-
czenie danych i określenie ogólnego trendu wyników badań dotyczących tego samego założenia. W metaanalizie nie zbiera się nowych 
danych, ale łączy się wyniki badań już przeprowadzonych, co zwiększa znacznie ogólną liczbę przebadanych przypadków, jednocześnie 
umożliwiając na wyciąganie jednoznacznych wniosków. Metaanaliza jest zwykle elementem przeglądu systematycznego.

https://opieka.farm/leksykon/metaanaliza/
https://opieka.farm/leksykon/cochrane/
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Nadesłane przez czytelnika w konkursie.
Korzystam z Gońca Aptecznego 
Co tydzień dowiem się coś nowego. 
Lubię zgłębiać z nim wiedzę 
Tylko kliknę i już z nim siedzę;) 
To tygodnik bardzo ciekawy 
Wszystkim polecam, udanej zabawy;)

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Celem testów jest sprawdzenie swojej własnej wiedzy i przy-
gotowania do sprawowania bardziej odpowiedzialnej opieki 
nad pacjentem. W przypadku zadania opisującego wizytę pa-
cjenta, należy wybrać najbardziej właściwe postępowanie.

Wyjaśnienie poprawnych odpowiedzi znajduje się na Stronie 
testu.

Pytanie 1. Według aktualnie obowiązujących norm ciśnie-
nie tętnicze na poziomie 135/95 mm Hg klasyfikowane bę-
dzie jako:

☐ A. Prawidłowe

☐ B. Wysokie prawidłowe

☐ C. Izolowane nadciśnienie rozkurczowe

☐ D. Nadciśnienie 1. stopnia

Pytanie 2. W chorobie niedokrwiennej serca stosuje się ni-
troglicerynę w sprayu pod język, ponieważ:

☐ A. Rozszerza naczynia wieńcowe chroniąc przed zawałem

☐ B. Zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu

☐ C. Poprawia przeżywalność w razie incydentu sercowo-naczy-
niowego

☐ D. Poprawia jakość życia znosząc ból dławicowy

Pytanie 3. Pacjent pyta Cię, czy warto stosować kwasy ome-
ga-3. Które efekty ich stosowania faktycznie znalazły po-
twierdzenie w badaniach klinicznych?

☐ A. Obniżenie cholesterolu całkowitego (HDL i LDL)

☐ B. Obniżenie poziomu trójglicerydów

☐ C. Obniżenie ciśnienia krwi

☐ D. Wszystkie wymienione

Pytanie 4. Dopasowanie mankietu ciśnieniomierza przy 
pomiarze ciśnienia jest bardzo ważne. Stosowanie zbyt 
ciasnego mankietu, na przykład średniej wielkości u osoby 
otyłej, przełoży się na:

☐ A. Znacznie zawyżony wynik.

☐ B. Znacznie zaniżony wynik.

☐ C. Problemy z ukrwieniem ręki (ręka usycha i pojawia się nie-
dowład często mylony z udarem).

☐ D. Nie wpłynie na wynik, lecz na komfort pacjenta, co zmniej-
szy jego chęć do regularnych pomiarów.

Pytanie 5. Wskaż zestaw leków, które obniżają stężenie po-
tasu we krwi:

☐ A. salbutamol, indapamid, hydrokortyzon, insulina

☐ B. klopamid, naproksen, propranolol, formoterol

☐ C. walsartan, amiloryd, insulina, fenoterol

☐ D. prednizolon, enalapryl, ketoprofen, furosemid

KLUCZ do testu: Klucz: 1D, 2D, 3B, 4A, 5A

https://opieka.farm/kardiologia/test-wiedzy-kardiologia/
https://opieka.farm/kardiologia/test-wiedzy-kardiologia/
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MATERIAŁY DLA PACJENTA

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

Pieczęć apteki:

Farmaceuta może wykonać 
lek specjalnie dla Ciebie, czyli 
o lekach recepturowych

Lek recepturowy to produkt leczniczy sporządzany 
wyłącznie w aptece według specjalnie wypisanej re-
cepty lekarskiej lub jej odpisu. Choć leki recepturo-
we coraz częściej wypierane są przez leki gotowe, to 
jednak dla niektórych osób wciąż są podstawą lecze-
nia, a korzyści z ich stosowania nierzadko przewyż-
szają preparaty gotowe. Rynek leków recepturowych 
ciągle się rozwija, podczas ich wykonywania wyko-
rzystuje się coraz to nowe technologie i surowce.

Dlaczego warto wybrać lek recepturowy?
Ciężko jest porównywać leki recepturowe z lekami 
gotowymi, ponieważ obie grupy leków znacznie się 
różnią. Warto jednak wymienić kilka zalet leków re-
cepturowych. Najważniejsze z nich to:

 — możliwość dostosowania odpowiedniej postaci 
leku, właściwej dla danego pacjenta,

 — możliwość dobrania indywidualnej dawki do 
wieku czy stanu pacjenta,

 — możliwość wykorzystania wyjątkowych 
składników, które w przemyśle z różnych 
względów nie są wykorzystywane,

 — brak środków konserwujących, przez co są 
polecane osobom ze schorzeniami skóry (m.in. 
w alergii),

 — dostępność na refundację – koszt leku 
recepturowego to zazwyczaj około 10 zł (!).

Warto wiedzieć, że istnieją takie schorzenia, dla któ-
rych znalezienie leku gotowego jest prawie niemoż-
liwe. To właśnie preparaty recepturowe wciąż dają 
nam jedyną w swoim rodzaju szansę indywidualiza-
cji leczenia.

Substancje farmaceutyczne stosowane w recepturze 
są zarejestrowane w Polsce jako surowce do sporzą-
dzenia leków, w związku z tym, leki przygotowane 
na ich bazie są refundowane dla pacjenta za opłata 
ryczałtową (R). Przykładowo za tubkę stugramowej 
maści zapłacisz aktualnie 13 zł. Leki recepturowe 
w naszym kraju mogą być sporządzane wyłącznie 
w aptekach dysponujących odpowiednim zaple-
czem lokalowym oraz wyposażeniem, co gwarantuje 
jakość otrzymanego produktu.

Choć leki recepturowe przepisuje się coraz rzadziej, 
to ich rola w lecznictwie jest bardzo istotna! Zapytaj 
farmaceutę o możliwość wykonywania leków recep-
turowych w Twojej aptece, z pewnością udzieli Ci 
wszystkich niezbędnych informacji na ten temat.
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