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Ważne informacje dla 
farmaceutów w sprawie 
szczepień przeciw COVID-19
mgr farm. Anna Świder
Ministerstwo Zdrowia publikuje nowe informacje dotyczące 
Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Do 20 grudnia 2020 r. do szpitali węzłowych mogą zgłaszać się 
pracownicy sektora ochrony zdrowia, w tym pracownicy aptek, 
w celu zapisu do programu szczepień. Szpitale węzłowe szcze-
pią zarówno swój personel, jak i pracowników innych placówek 
medycznych, a ich wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa 
Zdrowia. Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne.

Personel szpitala węzłowego powinien zgłosić się na listę do 
18 grudnia 2020 r. Jako pierwsi zostaną zaszczepieni:

 — pracownicy szpitala węzłowego, 

 — pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

 — pracownicy Domów Pomocy Społecznej oraz Miejskich 
Ośrodków Pomocy Społecznej, 

 — pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów 
zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni 
farmaceutycznych oraz firm transportujących leki, 

 — pracownicy uczelni medycznych oraz studenci kierunków 
medycznych. 

Do programu mogą zgłosić się wszyscy pracownicy, również per-
sonel niemedyczny (np. pracownicy księgowości, dostawcy czy 
pracownicy ochrony), niezależnie od formy zatrudnienia. Osoby, 
które już wcześniej chorowały na COVID-19 także mogą wziąć 
udział w akcji. W kolejnym etapie zostaną zaszczepieni pracow-
nicy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej, pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia, oraz 
pozostali pracownicy współpracujący z podmiotami wymienio-
nymi w etapie poprzednim.

Listę zgłaszanych osób powinien zgłaszać  kierownik placów-
ki, w której pracują chętni pracownicy. Następnie lista z danymi 
osobowymi osób chętnych oraz deklaracją zgody na przetwarza-
nie danych osobowych, powinna zostać przekazana do szpitala 
węzłowego. Takie oświadczenie może być przekazane zarówno 
w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Grafik szczepień zostanie przedstawiony na podstawie informacji 
dotyczących dostaw szczepionek.

Należy śledzić strony wybranych szpitali węzłowych w celu uzy-
skania informacji. Uruchomiona została bezpłatna infolinia Na-
rodowego Programu Szczepień – pod numerem 989.[1]

Pełny komunikat dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. 

Źródła
1. gov.pl: Ministerstwo Zdrowia: Komunikat dotyczący szczepień personelu 

medycznego i niemedycznego przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych. 
17.12.2020 pełny tekst

Gdzie będzie mógł się 
szczepić przeciw COVID-19 
personel medyczny? MZ 
publikuje listę
mgr farm. Anna Świder
Na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komu-
nikat w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dla personelu 
medycznego. 

Personel medyczny oraz niemedyczny zostanie zaszczepiony 
przeciw COVID-19 w tzw. szpitalach węzłowych, których w Polsce 
jest obecnie 509. Szczepienia będą przeprowadzane przed akcją 
szczepienia populacyjnego.

W szczepieniach może wziąć udział personel medyczny, a tak-
że pracownicy administracyjno-techniczni szpitali, przychodni 
oraz aptek.[1]

Co ważne, niektóre szpitale zadeklarowały, że będą szczepić tylko 
swój personel i nie są one ujęte jako szpitale węzłowe. 

OIA w Warszawie informuje o tym, aby pracownicy aptek pilnie 
zgłaszali się do najbliższych szpitali węzłowych celem wpisania 
się na listę. Należy to zrobić  do 20 grudnia 2020 r.  – do tego 
czasu szpitale węzłowe będą zbierać dane osób chętnych do za-
szczepienia w konkretnym szpitalu węzłowym.[2]

Lista szpitali węzłowych oraz dokument potwierdzający zgodę 
na przetwarzanie danych znajdują się na  stronie Ministerstwa 
Zdrowia. 

Źródła:
1. gov.pl Ministerstwo Zdrowia: Znamy szpitale, w których będzie zaszczepiony personel 

placówek medycznych. 14.12.2020 pełny tekst
2. OIA w Warszawie: Znamy szpitale, w których będzie szczepiony personel placówek 

medycznych. 14.12.2020 pełny tekst

Pierwsza apteka 
umożliwiająca wykonanie 
szybkiego testu na COVID-19
mgr farm. Anna Świder
Pierwsza apteka w Niemczech będzie obsługiwać centrum 
szybkich testów antygenowych potwierdzających COVID-19.

Od 1 grudnia 2020 r. w Austrii zaczęto stosować szybkie testy an-
tygenowe na masową skalę. Szczególnie skupiono się na testo-
waniu dzieci  oraz  kadry nauczycielskiej. Testy te wykonywa-
ne są także w aptekach przez specjalnie przeszkolony personel, 
w wydzielonej strefie. Eksperci podkreślają, że masowe testy są 
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https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-szczepien-personelu-medycznego-i-niemedycznego-przeciw-covid19-w-szpitalach-wezlowych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-szczepien-personelu-medycznego-i-niemedycznego-przeciw-covid19-w-szpitalach-wezlowych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych
https://oia.waw.pl/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych/
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tylko częścią ogólnej strategii przyjętej w Austrii, a ich rzeczywi-
stą skuteczność trzeba będzie omówić później. W tym momencie 
sprawdzane jest jak skuteczne mogą być testy, gdy bierze w nich 
udział wiele osób. Testy są zalecane wszędzie tam, gdzie wynik 
potrzebny jest szybko – przed imprezami bądź wizytą u dziad-
ków.[1]

Pierwsza niemiecka apteka będzie obsługiwać centrum szybkich 
testów antygenowych. 2 grudnia 2020 r. weszło w życie nowe 
rozporządzenie dotyczące testów na COVID-19, w którym lokal-
ne władze mogą zlecać podmiotom trzecim tworzenie ośrodków 
testowych. Apteka, mieszcząca się w Holzgerlingen, założyła cen-
trum testowania w wynajmowanym niedaleko kompleksie biuro-
wym. Pacjenci mogą wykonać profesjonalny wymaz z nosogar-
dzieli za ok. 20-30 euro za sztukę, a wynik otrzymają za pomocą 
aplikacji. Apteka może rozliczać się ze stowarzyszeniem lekarzy 
zajmującym się ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Ba-
denii-Wirtembergii (KZVBW, niem.  Kassenärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg).

Farmaceuci koordynują organizację i centrum rozliczania, a także 
stworzyli system zarządzania jakością. W centrum szybkich te-

stów zawsze na miejscu obecny będzie farmaceuta, który odpo-
wiada za cały proces, oprócz pobierania próbek. Wymazy z jamy 
nosowo-gardłowej są wykonywane przez specjalnie przeszkolo-
nych pracowników niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK, niem. 
Deutsche Rote Kreuz).[2]

Według niemieckich ekspertów, szybkie testy antygenowe są 
mniej czułe niż laboratoryjne testy PCR. Testy antygenowe wykry-
wają zakażenie wirusem SARS-CoV-2 poprzez  wykrycie części 
białka wirusa. Procedura wygląda podobnie jak wykonanie te-
stu ciążowego – próbka (pobrana poprzez wymaz z gardła) jest 
umieszczana na kasetce testowej i w ciągu kilku minut pokazuje 
wynik pozytywny lub negatywny. Co ważne, testów antygeno-
wych nie należy mylić z testami na przeciwciała. Jeśli test antyge-
nowy wykazał wynik pozytywny, należy go zawsze potwierdzić 
przy pomocy testu PCR.[3][4]

Źródła
1. Deutschlandfunk.de: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests? 1.12.2020 pełny tekst
2. DAZ.online: Erste Apotheke betreibt Schnelltestzentrum 11.12.2020 pełny tekst
3. Marien Apotheke Wien: Fragen und Antworten zum CoV-Antigen-Schnelltest 

25.11.2020 pełny tekst
4. Bundesminiterium fur Gesundheit: Fragen und Antworten zu Antigen-Schnelltests 

zum Nachweis von SARS-CoV-2. 13.12.2020 pełny tekst
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Dla pierwszych 100 
osób gratis!

  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐

https://wydawnictwo.farm/kategoria-produktu/zestawy/


Pobierz Gońca: www.goniecapteczny.pl

poniedziałek, 28 września 2020 4Tygodnik Goniec Apteczny

OPINIE

COVID-19 może wywoływać silne zmęczenie nawet do kilku 
tygodni po zakończeniu ostrej fazy choroby.

Osłabienie i uczucie zmęczenia to jedne z najczęściej występują-
cych objawów choroby COVID-19. Statystycznie zmęczenie wy-
stępuje u 34-46% osób zainfekowanych koronawirusem.[1] O ile 
wydaje się, że znamy już wszystkie objawy aktywnej infekcji wiru-
sa SARS-CoV-2, to nie wiemy jeszcze wszystkiego o jej długofalo-
wych konsekwencjach i powikłaniach. Duża część osób powraca 
do pełni zdrowia i formy sprzed zakażenia, jednak u części pa-
cjentów niektóre objawy mogą się utrzymywać przez tygodnie, 
a nawet miesiące.

Objawy, które mogą się utrzymywać już po przejściu ostrej fazy 
choroby to:

 — kaszel,

 — płytki oddech,

 — ból stawów,

 — ból mięśni

 — ból w klatce piersiowej,

 — problemy z koncentracją,

 — depresja oraz

 — zmęczenie.[2]

Przedstawię pierwsze takie badanie dotyczące właśnie nieustę-
pującego zmęczenia po przejściu COVID-19. Ktoś może pomyśleć: 
„Zmęczenie? To chyba nic poważnego”. Oczywiście każdy z nas 
czuł się kiedyś w życiu zmęczony. Tutaj jest jednak mowa o zmę-
czeniu, które ogranicza zdolność do wykonywania codziennych 
czynności, takich jak pójście do pracy czy nawet wstanie z łóżka, 
które przed chorobą nie sprawiały żadnego problemu.

W Irlandii przeprowadzono badanie na osobach po przebytym 
COVID-19, po co najmniej 6 tygodniach od wystąpienia ostatnich 
ostrych objawów choroby. Do badania włączono 128 osób śred-
nio w wieku 49,5 lat, z których większość była hospitalizowana 
w czasie leczenia choroby. Przeważająca część grupy to kobiety, 
a ponad połowa to pracownicy służb zdrowia. Niektóre osoby 

w trakcie choroby były leczone hydroksychlorochiną oraz pred-
nizolonem. Jak się później okazało, przyjmowanie leków nie mia-
ło wpływu na występowanie zmęczenia.[1]

Zmęczenie pacjentów oceniano na podstawie specjalnej ska-
li  CFQ-11. Uczestnicy badania odpowiadali na pytania związa-
ne z ich aktualnym stanem zdrowia, porównując go z okresem 
sprzed choroby. Tego samego dnia, pacjentom pobierano prób-
ki krwi w celu sprawdzenia poziomu czynników prozapalnych. 
W badaniach uwzględniano m.in.  ilość leukocytów, neutrofili, 
limfocytów, CRP czy IL-6.

Według wyników, tylko  42% pacjentów  zgłosiło powrót do 
pełnego zdrowia. Większość pacjentów, nawet po 6 tygodniach 
odczuwała niekorzystne dolegliwości. Część z nich nie zdążyła 
powrócić jeszcze do normalnej aktywności zawodowej (31%). 
Co ciekawe, po analizie badań laboratoryjnych nie stwierdzono 
powiązania między występowaniem silnego zmęczenia, a pozio-
mami czynników prozapalnych.

Wnioski badaczy z przeprowadzonego badania:

 — COVID-19 może wywoływać silne zmęczenie nawet po 
zakończeniu ostrej fazy choroby,

 — występowanie zmęczenia nie jest powiązane z natężeniem 
ostrej fazy choroby,

 — brak jest wyraźnych różnic w poziomach cytokin 
prozapalnych u osób odczuwających i nieodczuwających 
zmęczenia,

 — stwierdzono związek między występowaniem ciężkiego 
zmęczenia po COVID-19 oraz wcześniej zdiagnozowaną 
depresją u chorego,

 — długotrwałe poinfekcyjne zmęczenie może mieć znaczący 
wpływ na jakość życia pacjentów, a także na pracodawców 
i system ochrony zdrowia.

Podobne zjawiska odnotowano przy poprzednich epidemiach 
wirusowych tj. SARS, MERS-CoV, a także po zakażeniach wirusem 
Epsteina-Barra, RRV czy HIV.[1]

Źródła:
1. Townsend L, Dyer AH, Jones K, Dunne J, Mooney A, et al. Persistent fatigue 

following SARS-CoV-2 infection is common and independent of severity of initial 
infection. 09.11.2020. pełny tekst

2. cdc.gov Long-Term Effects of COVID-19. 13.11.2020. pełny tekst

mgr farm. Michał Dąbrowski
Dziennikarz medyczny na portalu opieka.
farm.

COVID-19: długotrwałe poinfekcyjne 
zmęczenie

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240784
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html
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KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Decyzja z dn. 

16.12.2020
Zerbaxa, serie 
T024608 i T025187

2020-12-16 Merck Sharp & Dohme B.V., 

Holandia

Wycofanie 

z obrotu

Zanieczyszczenie mikrobio-

logiczne.

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

WEŹ UDZIAŁ

Jak możesz pomóc 
pacjentowi 
z nowotworem?

Weź udział w konkursie z nagrodami.
Przeczytaj artykuł o 4Flex PureGel
i wygraj podręcznik z serii  Zeszyty
 Apteczne - Ból z perspektywy farmaceuty 

KONKURS 

4Flex PureGel 

https://opieka.farm/quiz-sponsorowany/konkurs-4flex-puregel/
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Adnotacje umieszczane na recepcie przekazywane są w doku-
mencie realizacji recepty (DRR) do systemu SIM. Ich znaczenie 
jednak jest nie tylko formalne. ale też praktyczne. Niektóre infor-
macje zapisane na rewersie recepty lub w adnotacjach e-recepty 
są niezbędne przy retaksacji.

Adnotacje na e-recepcie wymagane są w przypadku:

 — wydania dawki innej niż przepisana

 — wydania postaci leku innej niż przepisana

 — realizacji recepty dla osoby poniżej 18 r.ż., gdy brak daty 
urodzenia a na recepcie brak PESEL

 — zmiany lub korekty składu leku recepturowego

 — uzupełnienia danych pacjenta gdy nie można tego zrobić 
w inny sposób

 — potwierdzenia uprawnień pacjenta do otrzymania 
bezpłatnych leków

Umieszczenie adnotacji regulowane jest przepisami zawarty-
mi w rozporządzeniu w sprawie zapotrzebowań oraz wyda-
wania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycz-
nych[1] oraz w rozporządzeniu w sprawie recept.[2]

W adnotacjach warto też umieścić informację o ustalonej od-
płatności, z jaką zrealizowano receptę, gdy na recepcie została 
wpisana nieistniejąca odpłatność (np. Chlorprotixen wpisana od-
płatność B a dostępne odpłatności R i 30%) oraz potwierdzenie 

przekazania pacjentowi wymaganych przez prawo informacji np. 
o warunkach przechowywania leku. Wszelkie informacje, które 
będą pomocne przy retaksacji (np. z jakiego powodu ograniczo-
no ilość wydawanego leku, jak odczytano nie do końca jasny za-
pis) można również wpisać w adnotacjach.

W przypadku recepty papierowej adnotacje umieszcza się na re-
wersie recepty. W przypadku tego typu recepty prócz wyżej wy-
mienionych powodów na rewersie zamieszcza się:

 — dane świadczeniodawcy, gdy można je ustalić na podstawie 
posiadanych danych

 — adres pacjenta uzyskany na podstawie oświadczenia

 — imię i nazwisko jeżeli na recepcie znajduje się PESEL 
uzupełniony na podstawie okazanych dokumentów

 — PESEL jeżeli na recepcie są wpisane imię i nazwisko 
uzupełniony na podstawie okazanych dokumentów

 — dane osoby wystawiającej receptę (imię i nazwisko gdy 
podany jest PWZ lub PWZ gdy podane jest imię i nazwisko 
oraz tytuł zawodowy) uzyskane na podstawie dostępnych 
informacji

 — numer karty EKUZ lub poświadczenia ustalone na podstawie 
okazanych dokumentów

Źródła
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.  tekst pełny
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. tekst pełny 

W jakich sytuacjach na recepcie 
wymagane jest umieszczenie 
adnotacji?

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

SPRAWDŹ

Dowiedz się jak pomóc 
pacjentowi z nowotworem

REKLAMA

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002008/O/D20182008.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000745/O/D20180745.pdf
https://opieka.farm/onkologia/zywienie-pacjenta-onkologicznego-pod-okiem-farmaceuty/ 
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NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Pacjent ze świerzbem w aptece
Reprint pochodzi z: Fiszki Apteczne: Pacjent z problemem pasożytniczym w aptece.

9

Co go wywołuje? 
Świerzbowiec ludzki.

Jak dochodzi do zarażenia? 
Przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub 
jej rzeczami.

Kto może się zarazić? 
Osoby, które nie dbają o regularną higienę 
(np. bezdomni).

Na co skarży się pacjent?
• silny świąd ciała (nasila się po 

rozgrzaniu skóry i w nocy),
• grudkowa, 

krostkowa 
wysypka. 
 
 

Charakterystyczny objaw: 
kanaliki w skórze układające 
się w linii prostej w kształt 
S lub C, najczęściej na dło-
niach, między palcami.

Jaka jest lokalizacja zmian skórnych? 
• u dorosłych: zgięcia  

rąk, nadgarstki,  
narządy płciowe 
u mężczyzn,  
brodawki 
sutkowe  
u kobiet,  
okolice brzucha,  
pod pachami,

• u niemowląt i dzieci  
do 2 lat: głowa, szyja,  
dłonie, podeszwy stóp,  
fałdy skórne.

  Świerzb 

10

Działania profilaktyczne powinny  
podjąć osoby, które:
• mają styczność z chorym na 

świerzb lub jego rzeczami, 
• przebywają w złych 

warunkach sanitarnych.

Działania profilaktyczne:
• unikanie kontaktu z chorym,
• upranie ubrań, ręczników, 

pościeli w temp. > 50oC, 
• zastosowanie dostępnego bez 

recepty płynu z benzoesanem 
benzylu (Novoscabin).

Jakie leki może przepisać lekarz?
• krem z 5% permetryną (Infectoscab),
• maść lub płyn na skórę z krotamitonem 

(Crotaminon Farmapol). 

Jak stosować preparaty na świerzb? 
Po kąpieli i wysuszeniu ciała wcierać w skórę 
1xdz. na noc. Omijać okolice twarzy, a u doro-
słych także owłosioną skórę głowy. Stosować 
codziennie przez 3-5 dni. Odczekać 2-3 dni, 
wziąć ponowną kąpiel oraz wymienić bieliznę 
osobistą i pościel.  

  Profilaktyka i leczenie świerzbu 
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Zeszyty apteczne

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAMÓW 
WWW.WYDAWNICTWO.FARM

Choroby pasożytnicze z perspektywy farmaceuty (wyd. I) to opracowanie na temat szeroko 
pojętych chorób pasożytniczych – czyli wywołanych przez pierwotniaki, robaki płaskie i nicienie, 
a także owady i pajęczaki. Znajdują się w nim także rozdziały poświęcone chorobom odpasożyt-
niczym, takim 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 odpo-
wiadają 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 orga-
nizmach, takich jak wszy (ludzkie, odzieżowe, łonowe), owsiki, świerzbowce, nużeńce oraz 
kleszcze.

https://wydawnictwo.farm/produkt/zestaw-problemy-pasozytnicze/
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WIEDZA PRODUK TOWA

Ksylometazolina  to stosowany donosowo sympatykomimetyk, 
który pobudza receptory α-adrenergiczne, przez co prowadzi do 
zwężenia naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa i zmniejsze-
nia obrzęku. Stosowana jest objawowo w alergicznym lub wiru-
sowym nieżycie nosa i zapaleniu zatok.

Ksylometazolina — Komu można polecać?
Preparaty z ksylometazoliną można polecić:

 — pacjentom skarżącym się na gęsty katar,

 — chorym z katarem alergicznym w skojarzeniu z lekiem 
przeciwhistaminowym,

 — pacjentom chorującym na zapalenie zatok od 6. r.ż.[1][2]

Na rynku dostępne są preparaty z ksylometazoliną do zastoso-
wania u dzieci od 2. roku życia.[3]  Jednak według rekomendacji 
bezpieczne jest ich stosowanie dopiero od 6. roku życia.[4][2]

Ksylometazolina — Jak stosować?
Zaleć dawkowanie leku z ksylometazoliną:

 — od 6. do 11. roku życia – 1-2 razy dziennie po 1 dawce 0,05 
% roztworu,

 — od 12. roku życia – 3 razy dziennie po 1 dawce 0,1 % 
roztworu,

 — maksymalnie przez 5 dni.

Poinstruuj pacjenta, że stosując lek, należy:

 — nacisnąć pompkę aerozolu jednocześnie wciągając 
powietrze przez nos,

 — nie odchylać głowy do tyłu,

 — strumień kierować na małżowinę, a nie na przegrodę.

W odróżnieniu od aplikacji aerozolu aplikacja kropli do nosa wy-
maga odchylenia głowy.

Żel do nosa aplikuje się podobnie jak aerozol, ale dłużej utrzymu-
je się na błonie śluzowej nosa.

Ksylometazolina — Jak działa?
Ksylometazolina udrażnia nos w przeciągu 5-10 minut od zasto-
sowania i efekt ten utrzymuje się do 10 godzin.

Działa tylko objawowo, czyli stosuje się ją w celu udrożnienia 
nosa, a nie celem skrócenia czasu choroby czy zapobiegania 
innych chorobom, na przykład zapaleniu nosa i zatok przynoso-
wych.[5] (Patrz: “Leki stosowane w zapaleniu zatok”.)

Ksylometazolina — Na co uważać?
Nadmierne używanie ksylometazoliny może doprowadzić do 
wystąpienia  kataru „z odbicia”  lub  kataru polekowego,  co 
może doprowadzić do długotrwałego stosowania kropli do nosa 

(uzależnienia). Jednak z przeglądu badań dotyczących przyczyn 
ich powstawania wynika, że były one przeprowadzone na zwie-
rzętach i zdrowych ochotnikach, więc nie można ich wprost prze-
nieść na warunki kliniczne.[6]

Producenci leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej 
nosa podają informację, że nie powinny być one stosowane dłu-
żej niż 1 tydzień ze względu na ryzyko wystąpienia kataru pole-
kowgo. Jednak informacje te nie są poparte danymi z wiarygod-
nych badań.[7]

Ksylometazolinę można uznać za bezpieczną podczas karmienia 
piersią. Ważna jest jednak prawidłowa aplikacja preparatu z ksy-
lometazoliną. Jeśli zostanie połknięty z powodu nadmiernego 
odchylenia głowy, mogą pojawić się ich ogólnoustrojowe działa-
nia niepożądane (np. wzrost ciśnienia krwi).

Ksylometazolina – Na jakie interakcje 
zwracać uwagę?
W przypadku nieprawidłowej aplikacji kropli lub aerozolu z ksy-
lometazoliną może się ona dostać do krążenia ogólnego. Przy 
jednoczesnym stosowaniu z inhibitorami monoaminooksydazy, 
czyli moklobemidem, selegiliną i rasagilina, istnieje ryzyko wy-
stąpienia przełomu nadciśnieniowego, choć jest ono znikome 
przy prawidłowej aplikacji.[2]

Ksylometazolina — Dodatkowe informacje
Leki z ksylometazoliną występują również w połączeniu z innymi 
składnikami. Przykłady takich leków przedstawia poniższa tabela.

Dawka k dodatkowe 
substancje Lek

Termin 
ważności 
po otwar-
ciu

wiek

1 mg/ml hialuronian sodu Sudafed Xy-
loSpray HA

12 mie-

sięcy

od 6. roku 

życia

dekspantenol Nasic 12 tygodni od 6. roku 

życia

Septanazal 
dla dorosłych

3 miesiące od 6. roku 

życia

Otrivin 
Regenracja

24 tygo-

dnie

od 12. roku 

życia

Xylodex 0,1 % 12 tygodni od 6. roku 

życia

mgr farm. Amelia Babiarz

Ksylometazolina
Komu polecać, jak stosować, na co uważać?
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Dawka k dodatkowe 
substancje Lek

Termin 
ważności 
po otwar-
ciu

wiek

0,5 mg/ml dekspantenol Nasickids 12 tygodni od 2. roku 

życia

Septanazal 
dla dzieci

3 miesiące od 2. roku 

życia

Xylodex 0,05 
%

12 tygodni od 2. roku 

życia

bromek ipratro-

pium

Otrivin ipra 
MAX

do końca 

okresu 

ważności

od 18. roku 

życia

Leki z ksylometazoliną mogą występować w postaci aerozolu, 
kropli lub żelu. Poniższa tabela przedstawia podział leków z ksy-
lometazoliną ze względu na postać leku oraz dawkę.

Według badań stosowanie  oksymetazoliny  i ksylometazoliny 
jest równie skuteczne.[8]

Postać Dawka Przykłady leków Ważność leku po otwarciu Wiek

aerozol 1 mg/ml Otrivin do końca okresu ważności od 12. roku życia

DisnemarXylo 3 miesiące od 10. roku życia

Orinox 1 miesiąc od 12. roku życia

Sudafed XyloSpray 24 tygodnie od 6. roku życia

Xylometazolin ApteoMed 4 tygodnie od 12. roku życia

Xylometazolin Teva 1 rok od 10. roku życia

0,55 mg/ml Xylorin do końca okresu ważności od 6. roku życia

0,5 mg/ml Otrivin dla dzieci do końca okresu ważności od 2. roku życia

DisnemarXylo 3 miesiące od 2.rokużycia

Orinox 1 miesiąc od 2.roku życia

Xylometazolin APTEOMED 4 tygodnie od 2.roku życia

Sudafed XyloSpray dla dzieci 20 tygodni od 2. roku życia

krople 1 mg/ml Xylometazolin VP 60 dni od 12. roku życia

Xylometazolin WZF 0,1 % 12 tygodni od 12. roku życia

0,5 mg/ml Xylometazolin VP 60 dni od 2. roku życia

Xylometazolin WZF 0,05 % 12 tygodni od 2. roku życia

żel do nosa 1 mg/ml Xylogel 0,1 % 12 tygodni od 12. roku życia

0,5 mg/ml Xylogel 0,05 % 12 tygodni od 3.roku życia

Źródła
1. NHS: Decongestants. [dostęp: 15.08.2019]
2. Martindale: Xylometazoline hydrochloride
3. ChPL Otrivin 0,05%
4. Do Not Use Decongestants for Colds in ChildrenYoungerThan Age 6. medacape.

com, 2018. [dostęp: 15.08.2019]
5. Wytske J, Fokkens, Valerie J, Lund, Joachim Mullol, Claus Bachert et 

al.: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps – EPOS 
2012. Otolaryngologia, 2013. 

6. Mortuaire G et al.: Rbound congestion and rhinitis medicamentosa: Nasal 
decongestants in clinical Practice. Critical review of the literature by a medical panel. 
European Annals of Otorinolaryngology, Head and Neck Diseases. 2013. abstrakt

7. BMJ: Does Rhinitis medicamentosa (rebound congestion to topical decongestants) 
exist. 2011. [dostęp: 27.08.2019]

8. Eskiizmir G et al.: Comparative analysis of the decongestive effect of 
oxymetazoline and xylometazoline in healthy subjects. EuropeanJournal of Clinical 
Pharmacology. 2011. 
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https://opieka.farm/rejestracja/ 
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ŚCIĄGA APTECZNA

Preparaty na wszawicę
Nazwa Postać Status Skład Wskazówki do stosowania

Artemisol 100 mL płyn OTC - Absinthi et Tanaceti herbae 

tinctura (nalewka z piołunu 

i wrotyczu). - kwas octowy

“Skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu”. 

Nie stosować w przypadku ran lub uczulenia na Asteraceae (astrowate, złożone). Przeciwwskazany 

u dzieci poniżej 7 lat. Nie stosować częściej niż 2 razy w miesiącu.

Delacet 100 mL płyn OTC - Delphinii consolidae tinctu-

ra (nalewka z ostróżeczki polnej 

- kwas octowy

“Skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.” 

Dorośli,  dzieci od 6 roku życia: włosy zwilżyć obficie płynem, zawiązać chustką lub folią i pozosta-

wić na 2-3 godziny. Następnie dokładnie umyć włosy wodą i wyczesać gęstym grzebieniem.

Sora Forte 50 mL szampon OTC 1% permetryna Na zmoczone włosy nałożyć szampon, rozprowadzić dokładnie, szczególnie za uszami i z tyłu 

głowy.  Pianę należy pozostawić na 10 minut, po czym spłukać włosy wodą i starannie wyczesać 

grzebieniem. Po upływie 10 dni, kurację należy powtórzyć. Preparat przeciwwskazany u dzieci 

poniżej 3 roku życia.

Sora 100 mL płyn wyrób 

medyczny

dimetikon Suche włosy należy pokryć na całej długości. Włosy długie powinno rozdzielić się na pasma i nakła-

dać na nie płyn osobno.  Delikatnie wmasować w skórę głowy i pozostawić na 60 minut. Po czym 

włosy należy wyczekać i umyć.

Hedrin Raz 60 mL żel 

w sprayu

wyrób 

medyczny

- dimetikon, 

- 1,6,10-dodekatrien-3-ol 

- 3,7,11-trimetyloPEG 

- silikon

Nałożyć szampon bezpośrednio na całą powierzchnię włosów bez uprzedniego nawilżania, 

dokładnie umyć i spłukać wodą. Może być stosowany u dzieci powyżej 6 miesiąca życia i kobiety 

ciężarne.

Hedrin 50/100 mL płyn wyrób 

medyczny

- dimetikon 

- cyklometikon

Równomiernie nałożyć roztwór na suche włosy upewniając się, że skóra głowy została w całości 

pokryta preparatem. Pozostawić preparat na włosach na 1 godzinę. Umyć włosy zwykłym szampo-

nem, spłukać obficie wodą. Zastosować ponownie po 7 dniach.

Linicin 100 mL lotion wyrób 

medyczny

- dimetikon, 

- witamina E, 

- olejek migdałowy, 

- olej z pestek moreli

Po nałożeniu na włosy i skórę głowy pozostawić preparat na 15-20 minut. Następnie zmyć za 

pomocą szamponu i letniej wody. Na koniec wyczesać. Powtórzyć po 10 dniach. Jeżeli wszawica 

dotyczy kilka osób z rodziny to wszystkie zarażone osoby powinny zastosować preparat tego 

samego dnia.

Nyda, aerozol 

likwidujący wszy 

50 ml

aerozol wyrób 

medyczny

92% dimetykon, triglicerydy, 

wosk z jojoby, substancje 

zapachowe.

Suche włosy należy dokładnie zwilżyć preparatem i wmasować go. 

Pozostawić preparat na włosach na 1 godzinę, a następnie wyczesać włosy grzebieniem i zmyć 

preparat zwykłym szamponem. Wynik leczenia należy zawsze sprawdzić po 8-10 dniach. W razie 

potrzeby użycie preparatu należy powtórzyć.

Nyda Express 

50 ml

aerozol wyrób 

medyczny

dimetykon 92%, trójglicerydy, 

wosk z jojoby, substancje 

zapachowe

Suche włosy należy dokładnie zwilżyć preparatem i wmasować go starannie, szczególnie przy 

skórze głowy i za uszami. 

Należy pozostawić preparat na 10 minut, a następnie umyć włosy zwykłym szamponem.

Paranit 100 mL szampon wyrób 

medyczny

olej mineralny Wskazany od drugiego roku życia.  Rozprowadzić równomiernie szampon na suchych włosach. 

Wmasować w skórę głowy i pozostawić na 10 minut. Następnie starannie wypłukać włosy z szam-

ponu i wyczesać gęstym grzebieniem. Kurację należy powtórzyć po 7 dniach.

Paranit Sensitive 

Lotion do długich 

włosów 150 mL

lotion wyrób 

medyczny

- trójglicerydy kwasu kaprylo-

wego, - dimetikon, - adypinian 

dimetikonu, - witamina E

Rozprowadzic preparat na całej długości suchych włosów, ze szczególnym uwzględnieniem skóry 

za uszami i powyżej karku. Wmasować preparat w skórę głowy i pozostawić na co najmniej 8 go-

dzin (np. przez noc). Następnie włosy należy umyć zwykłym szamponem i wyczesać z martwych 

insektów. 

Pedicul Hermal 

100 mL

płyn wyrób 

medyczny

dimetikon Płyn nakładać na suche włosy i masować do całkowitego zwilżenia włosów i skóry głowy. Pozosta-

wić na około 10 minut. Po upływie 10 minut należy wyczesać włosy pasmo po paśmie, za pomocą 

gęstego grzebienia. Następnie należy dokładnie umyć włosy, raz lub dwa razy, ciepłą wodą 

i zwykle używanym szamponem.

Pipi Nitolic zestaw 

produk-

tów

wyrób 

medyczny

cyklometikon (1) Pipi Nitolic 100ml (2 x 50ml)- spray do stosowania na głowę. (2) Nitolic nit remover 20 ml – 

emulsja rozpuszczająca cementowe spoiwo, do usuwania martwych gnid. (3) Nitolic Wash 20 ml 

– dodatek do prania do usuwania wszy głowowej oraz gnid, a także wszy odzieżowej z tkanin. 

(4) Grzebień Nitolic – gesty grzebień służący do wyczesywania pasożytów. (5) Czepek ochronny 

na głowę. 
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Jak ciekawie nazwać zlot miłośników sera?

Ser-event.

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Drodzy Farmaceuci i Technicy farmaceutyczni, prezentujemy 
kolejny test wiedzy.

Celem testów jest sprawdzenie swojej własnej wiedzy i przy-
gotowania do sprawowania bardziej odpowiedzialnej opieki 
nad pacjentem. Po zatwierdzeniu odpowiedzi od razu zoba-
czysz prawidłową odpowiedź oraz jej omówienie. Jeśli nie uzy-
skasz 100%, warto powtórzyć test, aby utrwalić swoją wiedzę. 
Objaśnienia poprawnych odpowiedzi znajdziesz na portalu 
opieka.farm w zakładce Testy.

Pytanie 1. Realizujesz receptę na furazydynę (Furaginum 
Teva 50 mg), na której lekarz zapisał także witaminę C. Co 
zalecisz pacjentce?

☐ A. Stanowczo odradzisz stosowanie witaminy C z furaginą, po-
nieważ ich połączenie stwarza ryzyko kumulacji leku w or-
ganizmie.

☐ B. Zalecisz przyjmowanie zwiększonych ilości płynów nawet 
do 1,5 l dziennie.

☐ C. Zasugerujesz przyjmowanie leku z posiłkiem wysokotłusz-
czowym, co wspomaga jego wchłanianie.

☐ D. Wszystkie zalecenia są prawidłowe.

Pytanie 2. Furagina to chemioterapeutyk bardzo po-
wszechnie stosowany w infekcjach bakteryjnych dolnych 
dróg moczowych. Jakie ważne zalecenia przekażesz pa-
cjentowi wydając ten lek?

☐ A. Z furaginą należy podawać witaminę C celem zakwaszenia 
moczu.

☐ B. Osoby z cukrzycą mogą stosować osłonowo do furaginy 
kompleks witamin z grupy B, aby zmniejszyć ryzyko neuro-
patii.

☐ C. Jeśli infekcje są nawracające, możesz zalecić stosowanie 
leku codziennie w profilaktyce, np. 2 tabletki na noc, lecz nie 
dłużej niż przez 2-3 miesiące!

☐ D. Furaginy nie należy łączyć z posiłkami bogatymi w białko.

Pytanie 3. Które zdanie na temat pobierania moczu do ba-
dań jest FAŁSZEM?

☐ A. Próbkę należy pobierać zawsze ze środkowego strumienia 
moczu.

☐ B. Przechowywanie i transport moczu na podłożu transporto-
wo-wzrostowym może odbywać się w temperaturze poko-
jowej do 24 h.

☐ C. Próbkę pobraną do jałowego pojemnika można przecho-
wywać w lodówce do 4 h.

☐ D. W przypadku dzieci niedopuszczalne jest przelewanie 
próbki do pojemnika z wyparzonego nocnika.Incorrect re-
sponse

Klucz: 1B, 2B, 3A
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Pieczęć apteki:

Atopowe Zapalenie Skóry (AZS) – co 
może nasilać objawy?

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła choroba zapalna 
związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu 
odpornościowego. Uważana jest za jedną z najczęstszych 
chorób alergicznych. Stan zapalny skóry powstaje na sku-
tek kontaktu z czynnikiem uczulającym tzw.  alergenem. 
Objawy choroby to suchość skóry, intensywny świąd, pę-
kanie skóry, powstawanie grudek, zaczerwienie i sączące 
się rany. Unikanie czynników, które mogą powodować na-
głe pogorszenie stanu skóry, zwiększa skuteczność lecze-
nia.

 — Alergeny kontaktowe stanowią najczęstszą 
przyczynę zaostrzeń choroby u starszych dzieci 
i u dorosłych. Nieprawidłowości budowa naskórka 
mogą ułatwiać kontakt alergenów z komórkami 
układu odpornościowego i wywoływać reakcję 
alergiczną. Najczęstsze alergeny to sierść zwierząt, 
roztocza i pyłki traw (z ich powodu choroba może 
zaostrzać się sezonowo). Jeśli nie wiesz, co może 
powodować alergię, wykonaj podstawowe badanie na 
określenie alergenu – testy skórne lub z krwi.

 — Alergeny pokarmowe. Najczęstsze alergeny 
pokarmowe to jaja kurze, mleko, orzechy, sery, 
pszenica, soja, kakao, cytrusy.

 — Niekontrolowane drapanie skóry. Chorobie 
towarzyszy intensywny świąd, który wyzwala 
konieczność ciągłego drapania i uszkadzania przez to 
skóry. Powstawanie drobnych ran i zadrapań sprzyja 
powstawaniu infekcji bakteryjnych, które dodatkowo 
pogarszają stan naskórka. Ulgę przy nadmiernym 
swędzeniu może przynieść zimny prysznic, okłady 
z gazy nasączonej zimną wodą lub zastosowanie 
kremu nawilżającego.

 — Nieodpowiednia pielęgnacja. Bardzo ważnym 
elementem leczenie AZS jest nawilżenie 
i natłuszczanie skóry. Preparaty natłuszczające, czyli 
tzw. emolienty (do mycia i smarowania skóry) stosuj 
regularnie, zarówno w okresie wyraźnego nasilenia 
objawów, jak i w momentach, gdy ustępują. Chronią 
one przed utratą wody ze skóry.

 — Nieprawidłowe stosowanie leków. Główną 
grupą leków stosowanych na skórę w AZS są 
glikokortykosteroidy – maści i kremy sterydowe. 
Należy stosować je dokładnie według zaleceń lekarza 
– przez jak najkrótszy czas potrzebny do opanowania 
objawów (do dwóch tygodni), w odpowiedniej 

ilości. Pamiętaj, że w dawkach leczniczych 
glikokortykosteroidy uznawane są za leki bezpieczne, 
dlatego nigdy nie przerywaj samodzielnie leczenia 
z obawy przed działaniami niepożądanymi leku.

 — Zanieczyszczenia powietrza. Zauważono, że 
mieszkańcy dużych miast częściej chorują na AZS, 
co prawdopodobnie spowodowane jest większym 
stopniem zanieczyszczenia powietrza. Dym 
tytoniowy również niekorzystnie wpływa na zmiany 
skórne, dlatego unikaj przebywania w zadymionych 
pomieszczeniach.

 — Woda. Kontakt skóry z wodą chlorowaną powodować 
uczucie pieczenia, dlatego unikaj częstego 
i długotrwałego korzystania z basenów z wodą 
chlorowaną. Zdecydowanie lepsza dla skóry jest woda 
ozonowana. Niekorzystnie wpływa na skórę także tzw. 
twarda woda (czyli zawierająca dużą ilość składników 
mineralnych).

 — Przegrzewanie. Przylegające materiały i tworzywa 
sztuczne mogą być przyczyną zmian wypryskowych 
na skórze. Należy nosić przewiewną odzież i unikać 
długotrwałego noszenia rękawic gumowych 
(szczególnie w przypadku zmian na dłoniach), pod 
którymi skóra będzie się zaparzać. Zawarte w pocie 
związki takie jak sól, mocznik i kwasy organiczne będą 
drażnić skórę, nasilając świąd.

 — Suche powietrze. Codziennie przebywanie 
w klimatyzowanych pomieszczeniach nasila 
wysuszenie skóry, a co za tym idzie, świąd. Warto 
zastosować w sezonie grzewczym w domu nawilżacze 
powietrza lub rozłożyć w pokoju mokry ręcznik do 
odparowania.

 — Stres i zmęczenie. Istnieją badania mówiące, że 
stres może nasilać objawy AZS. Pamiętaj, że życie 
w pośpiechu, lęku i ciągłym stresie będzie zmniejszać 
skuteczność terapii. Postaraj się, aby każdego dnia, 
w Twoim planie dnia znalazł się czas na odpoczynek, 
relaks i odpowiednia ilość snu.

Pamiętaj, że leczenie i pielęgnacja skóry w AZS wymaga 
cierpliwości. Tylko odpowiednie stosowanie leków połą-
czone z regularną i systematyczną pielęgnacją skóry może 
przynosić oczekiwane efekty. W razie pytań skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą.
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