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Rząd Szkocji zapłaci 
aptekom za każde wykonane 
szczepienie przeciw COVID-19
mgr farm. Anna Świder

Szkocki rząd zapłaci aptekom, które zdecydują się na wykony-
wanie szczepień przeciw COVID-19. Apteki nie mogą być jednak 
głównym centrum przeprowadzania szczepień, ze względu na 
ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Szkockie apteki, które zdecydują się na wzięcie udziału w progra-
mie szczepień przeciw COVID-19, otrzymają £12,58 za każdą po-
daną dawkę szczepionki, co daje £25,16 za cały cykl (dwie dawki).

Apteki nie będą musiały podawać obu dawek szczepionki, aby 
otrzymać dofinansowanie.

Chociaż poszczególne komisje zdrowia mogą zlecać wykonywa-
nie usługi innym podmiotom, to apteki nie mają być głównym 
wykonawcą w programie szczepień. Według rządu szkockiego, 
wymagania dotyczące kontrolowania rozprzestrzeniania się za-
każenia SARS-CoV-2 oraz dystansowania społecznego ogranicza-
ją możliwość udziału lokalnych aptek w programie szczepień.[1]

Źródła:
1. Pharmacy magazine: Scotland to pay pharmacies £12.58 per Covid-19 

jab 27.11.2020 pełny tekst

USA: Farmaceuci i stażyści 
mogą szczepić przeciw 
COVID-19
mgr farm. Anna Świder

Nowe wytyczne określają, jakie wymagania muszą spełniać far-
maceuci w USA, aby móc zyskać uprawnienia do podawania 
szczepionki przeciw COVID-19.

8 kwietnia 2020 r. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej 
w USA wydał awaryjną deklarację umożliwiającą farmaceutom 
stanie się osobami ubezpieczonymi oraz uprawnionymi do na-
bycia, wydania oraz podania szczepionki przeciw COVID-19, bez 
ryzyka odpowiedzialności. We wrześniu 2020 r. wydano pierwsze 
wytyczne w tej sprawie dla licencjonowanych farmaceutów oraz 
stażystów działających pod nadzorem wykwalifikowanego far-
maceuty. Miesiąc później rozszerzono deklarację, aby umożliwić 
zamawianie i administrowanie szczepionką technikom farma-
ceutycznym. 

Każdy farmaceuta w USA powinien zapoznać się z wytycznymi 
HHS. Aby zakwalifikować się do programu, farmaceuta jest zo-
bowiązany do:

 — stosowania tylko szczepionek zatwierdzonych przez FDA,

 — podania szczepionki zgodnie z ustanowionym 
harmonogramem szczepień, 

 — odbycia 20 godzin szkolenia akredytowanego, 

 — ukończenia podstawowego szkolenia w zakresie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, 

 — przestrzegania wymogów dotyczących prowadzenia 
dokumentacji oraz

 — postępować zgodnie z wytycznymi CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention). 

Takie nadanie uprawnień farmaceutom w Stanach Zjednoczo-
nych jest dużą szansą na uznanie ich oraz innych pracowników 
aptek za pierwszą linię opieki zdrowotnej. Niewielu innych pra-
cowników służby zdrowia ma dostęp do tak szerokiej populacji 
pacjentów i lokalnej społeczności oraz zdobywa ich zaufanie.[1]

Źródła
1. PharmacyTimes: HHS Empowers Pharmacists to Administer COVID-19 Vaccine. 

30.11.2020 pełny tekst

Czy warto się szczepić przeciw 
COVID-19? Stanowisko PAN
mgr farm. Michał Dąbrowski

Zespół ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk przedstawił swoje 
stanowisko w sprawie szczepień przeciw COVID-19.

Zbliża się przełomowy moment, w którym Polska będzie dyspo-
nowała szczepionką przeciw COVID-19. Rząd i cała służba zdro-
wia rozpoczęła przygotowania do tego wielkiego przedsięwzię-
cia, jakim jest przeprowadzenie milionów szczepień w Polsce. 
U części społeczeństwa pojawiają się jednak wątpliwości odno-
śnie skuteczności czy bezpieczeństwa szczepionki opracowanej 
w krótszym niż zwykle czasie. Przed nami ważne wyzwanie, czyli 
edukacja społeczeństwa oraz konieczność przekazywania rzetel-
nych informacji na temat korzyści i ryzyka, jakie niosą szczepionki 
przeciw COVID-19 w okresie pandemii. Swoje stanowisko przed-
stawił zespół ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk.

PAN zwraca uwagę na dotychczasowy, opłakany w skutkach, 
wpływ pandemii na śmiertelność i zdrowie naszego społeczeń-
stwa. Przykładowo,  śmiertelność  osób powyżej 65 r.ż. wzrosła 
o ponad 100%, porównując pierwszy tydzień listopada 2020 roku 
z poprzednimi latami. Walka z pandemią, w przypadku braku 
skutecznego leczenia czy szczepionki, sprowadza się do zaleceń 
higienicznych i ograniczania kontaktów społecznych, które bez-
pośrednio dotykają każdego z nas. To z kolei ma ogromny wpływ 
na gospodarkę i może doprowadzić do spadku PKB nawet o 8%.

Współczesne szczepionki są skuteczne i bezpieczne, a rzadko wy-
stępujące powikłania poszczepienne są dobrze zbadane i łatwo 
można je leczyć. Szczepionki przeciw takim chorobom jak odra, 
tężec, krztusiec, polio, świnka, różyczka czy WZW typu B pozwo-
liły na ograniczenie zachorowań nawet w 95-99%. Ryzyko wystą-
pienia reakcji anafilaktycznej wynosi ok. 1,3 na 1 000 000 podań. 
Zgony po szczepieniach w praktyce nie występują, natomiast 
łagodne odczyny poszczepienne (1/100) ustępują zwykle samo-
istnie. Według danych, podobnie ma być ze szczepionką przeciw 
COVID-19.

AK TUALNOŚCI

https://www.pharmacymagazine.co.uk/scotland-to-pay-pharmacies-12.58-per-covid-19-jab
https://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2020/november2020/hhs-empowers-pharmacists-to-administer-covid-19-vaccine
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Dla Polski najważniejszą organizacją, która weryfikuje bezpie-
czeństwo szczepionki, jest  Europejska Agencja Leków  (EMA). 
EMA, po przeanalizowaniu pełnej dokumentacji z badań przed-
klinicznych i klinicznych, dopuszcza szczepionkę do użytku na 
terenie Unii Europejskiej. Poza tym sama realizuje szczegółowe 
badania obserwacyjne stanu zaszczepienia, bezpieczeństwa 
i skuteczności szczepień. Na ostateczną opinię EMA, póki co cze-
kamy.

Pomimo tego, że są kwestie, o których nie wiemy wszystkie-
go odnośnie szczepionki, jak np. czas trwania immunizacji po 
dwóch dawkach, to nie ma wątpliwości, że korzyści wynikające 
z jej przyjęcia przewyższają ryzyko i szczepić się warto.

Według stanowiska PAN, szczepionki sprawią, że:

 — osoby zaszczepione w ogromnej większości przypadków nie 
zachorują na COVID-19,

 — osoby zaszczepione nawet jeśli się zakażą, to przejdą 
chorobę łagodnie,

 — osoby zaszczepione nie będą zakażały innych w ogóle 
lub w rzadkich przypadkach zachorowań będą zakażały 
w mniejszym stopniu,

 — jeśli zaszczepimy się powszechnie, epidemia wygaśnie.[1]

Źródła
1. pan.pl Stanowisko 7. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Szczepienie jest 

jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść 
z pandemii 15.12.2020 pełny tekst

  Czytaj całość na www.opieka.farm🌐
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https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3210-stanowisko-7-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-szczepienie-jest-jedynym-racjonalnym-wyborem-dzieki-ktoremu-bedziemy-mogli-szybciej-wyjsc-z-pandemii
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OPINIE

Dlaczego możemy się cieszyć z UoZ? Zapraszamy do przeczy-
tania kolejnego felietonu autorstwa mgr farm. Natalii Wrzo-
sek, doktorantki z Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceu-
tycznego GUMed.

Niniejsza opinia przedstawia wyłącznie stanowisko/ocenę jej auto-
ra i nie może być, przez domniemanie lub w jakikolwiek inny sposób, 
utożsamiania ze stanowiskiem jakiejkolwiek innej osoby fizycznej i/
lub prawnej.

Do tej pory swojej ustawy zawodowej doczekali się między inny-
mi lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, psychologo-
wie oraz fizjoterapeuci. Przeszukując dziennik ustaw zaskoczyła 
mnie nawet na Ustawa o zawodzie felczera, która została uchwa-
lona już w 1950 roku… 

Natomiast w grudniu farmaceutyczne media branżowe zdomi-
nowała jedna informacja. Ustawa o zawodzie farmaceuty została 
przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie pod-
pisana przez Prezydenta! Mówi się, że farmaceuci czekali na ten 
moment 30 lat. Ale na co dokładnie? Co takiego zawiera ten do-
kument i co czyni go tak wyjątkowym? Czy rzeczywiście otwiera 
on nowy, wspaniały rozdział w historii polskiego aptekarstwa? 
Przyjrzyjmy się mu bliżej… Poniżej zebrałam kilka najciekaw-
szych (moim zdaniem) wątków, które porusza i wprowadza nowa 
Ustawa. 

Farmaceuta oficjalnie uznany zawodem 
medycznym
… i w dodatku samodzielnym! Odwiecznie trwająca dyskusja, 
czy magistrowie farmacji mogą nazywać się przedstawicielami 
zawodu medycznego, została zakończona. Problemy w interpre-
tacji obowiązujących przepisów sprawiały, że na to pytanie nie 
było dotąd jednoznacznej odpowiedzi. Nasza profesja nie wypeł-
niała bowiem w pełni definicji zawartej w Ustawie o działalności 
leczniczej, jednak z drugiej strony Prawo farmaceutyczne w art. 
2a ust. 2 zawarła się lista przedstawicieli systemu ochrony zdro-
wia określając ich mianem zawodów medycznych. W tym szere-
gu wymieniono również farmaceutę. Jednak czy ta ostateczna 
kwalifikacja cokolwiek zmienia w kontekście naszej codziennej 
pracy? Posiadanie statusu samodzielnego zawodu medycznego 
upoważnia nas do udzielania świadczeń zdrowotnych, za które 
jesteśmy osobiście odpowiedzialni. Jednocześnie wymaga to od 
nas dodatkowego zaangażowania intelektualnego podczas każ-
dej czynności, jaką wykonujemy względem pacjenta. Od roli wy-
łącznie wydawczej – wypełniającej zalecenia lekarskie w postaci 

recepty – oficjalnie awansowaliśmy do roli opiekuna farmakote-
rapii pacjenta podejmującego niezależne decyzje w granicach 
swoich kompetencji zawodowych. 

Opieka farmaceutyczna świadczeniem 
medycznym!
I słowo stało się ciałem… chociaż może jeszcze nie do końca, 
ale jesteśmy na dobrej drodze! Opieka farmaceutyczna, której 
poświęcone zostało do tej pory dziesiątki podręczników, szko-
leń i kursów nareszcie uzyskała należytą definicję i prawne ramy. 
Ciężko powiedzieć, czy te ramy są wystarczające i odpowiednio 
doprecyzowane. Zapewne dopiero czas pokaże, jak prawo za-
działa w praktyce i jak będzie wykorzystywane przez konkretne 
podmioty. Niezbędne są jeszcze szczegółowe akty wykonawcze 
szczegółowo opisujące świadczenie opieki farmaceutycznej. Nie-
wątpliwie jednak sukcesem jest to, że została ona zakwalifikowa-
na jako świadczenie medyczne, co otwiera furtkę do potencjalnej 
refundacji, a pacjentowi gwarantuje poszanowanie jego praw.

Nowe usługi farmaceutyczne
Ustawa o zawodzie rozszerzyła wachlarz usług farmaceutycz-
nych, jakie może wykonywać farmaceuta. Oprócz wydawania 
produktów leczniczych z apteki, wraz informacją o ich sposo-
bie działania i przechowywania, magister farmacji jest prawnie 
upoważniony między innymi do przeprowadzania wywiadu 
farmaceutycznego.   Rozwiano również wątpliwości związane 
z możliwością mierzenia ciśnienia w aptece. Niebawem powinno 
powstać również rozporządzenie określające inne badania dia-
gnostyczne, jakie będą w obszarze kompetencji farmaceuty.

e-farmaceuta
Warte podkreślenia jest, że po raz pierwszy umożliwiono wprost 
przeprowadzenie wywiadu i udzielanie porad farmaceutycz-
nych na odległość. Pomimo że konieczność odbierania telefonu 
w aptece i pomoc osobie po drugiej stronie słuchawki jest czymś 
naturalnym, to niniejszy zapis ma wydaje się mieć dodatkowe 
znaczenie. Coraz więcej naszych koleżanek i kolegów po fachu 
prowadzi aktywną działalność w sieci, dzieląc się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z pacjentami. Niejednokrotnie prowadzą za 
pośrednictwem Internetu indywidualne poradnictwo. Analizując 
wprost przepisy ustawy, od teraz ich praca będzie mogła zostać 
uznana jako usługi farmaceutyczne, a oni sami będą wykonywać 
zawód farmaceuty z całym bagażem odpowiedzialności zawodo-
wej.

mgr farm. Natalia Wrzosek
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Czynna zawodowo 
farmaceutka. Członkini Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Realizuje doktorat dotyczący 
e-recepty w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.

Prezent pod choinkę: Ustawa 
o zawodzie farmaceuty
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Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny
Od wielu lat nieustannie walczymy o wskrzeszenie prestiżu nasze-
go zawodu. Omawiana ustawa miała być wisienką na torcie, która 
pozwoli patrzeć na magistra farmacji jako wartościowego i kom-
petentnego przedstawiciela systemu ochrony zdrowia. Polskie 
uniwersytety niezmiennie dbają o najlepsze wykształcenie mło-
dych adeptów aptekarzy, dając gwarancję edukacji na poziomie 
europejskim. Dlatego zapisy niniejszej ustawy dotyczące Farma-
ceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego wzbudzają wiele obaw 
w naszym środowisku z powodu możliwie zbyt prostych wyma-
gań postawionych kandydatom na farmaceutę z dyplomem napi-
sanym na przykład cyrylicą. „Niech jadą!” – rzekła niegdyś posłan-
ka Józefa Hrynkiewicz w reakcji na odpływ kadr medycznych za 
zachodnią granicę… Egzaminy weryfikacyjne, które mają ułatwić 
uznawanie kwalifikacji zawodowych lekarzy, stomatologów i far-
maceutów spoza Unii Europejskiej można podsumować nowym 
hasłem: „Niech przyjadą!”.

Należyta staranność
Zgodnie z zapisami nowej ustawy, farmaceuta ma obowiązek wy-
konywać zawód z należytą starannością, poszanowaniem praw 
pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo zgodnie ze wskaza-
niami aktualnej wiedzy farmaceutycznej i medycznej, dostęp-
nymi mu metodami oraz zgodnie z zasadami etyki i deontologii 
zawodowej. O ile poszanowanie praw pacjenta czy zapewnienie 
bezpieczeństwa wydają się raczej oczywiste, wielu z nas może 
sobie zadać pytanie, czym jest wspomniana „należyta staran-
ność”? Nie ma jednej stałej definicji, ponieważ jest ona zależna od 
branży, w jakiej funkcjonujemy. Nie będzie również nigdy dwóch 
identycznych sytuacji. Należyta staranność to cecha, jaka będzie 
weryfikowana podczas postępowania odszkodowawczego. Kiedy 
– nie daj Boże – popełnimy błąd na szkodę pacjenta, nasza praca 
zostanie przeanalizowana, aby potwierdzić, że nie dopuszczono 
się rażącego niedbalstwa, które jest przeciwieństwem należytej 
staranności.

Możliwość podania leku
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta apte-
karz zgodnie z nowymi przepisami może podać produkt leczni-
czy, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających środki 
odurzające lub substancje psychotropowe oraz prekursorów 
kategorii 1. Kolejne rozszerzenie kompetencji to konsekwencja 
uznania zawodu jako samodzielny i medyczny. Mając taki status, 
jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy osobom, które jej po-
trzebują. W mojej opinii zapis jest jednak zbyt ogólny, żeby gwa-

rantować bezpieczeństwo aptekarzowi. Brakuje wytycznych do-
tyczących udokumentowanego wywiadu, sprawdzenia uczuleń, 
ubezpieczenia czy wglądu w dokumentację medyczną pacjenta. 
Uważam, że bez tych podstawowych warunków zapis pozostanie 
martwym, gdyż ciężko będzie znaleźć magistra farmacji, który od-
waży się na podanie leku osobie, której historii choroby nie zna. 

Niezależność
Od wielu lat problem podwójnej roli instytucji jaką jest apteka, 
stwarzał wątpliwości w związku z zapewnieniem samodzielności 
zawodowej farmaceuty. Z jednej strony jest to placówka ochrony 
zdrowia publicznego, z drugiej zaś – przedsiębiorstwo, które po-
wstało, aby zarabiać pieniądze. Właściciel przedsiębiorstwa może 
zatrudniać pracowników i wydawać im polecenia służbowe. 
W sklepie obuwniczym nie wzbudzałoby to żadnych kontrower-
sji, ale farmaceuta jest zawodem zaufania publicznego i w swo-
ich działaniach na rzecz pacjentów powinien bazować przede 
wszystkim na aktualnej wiedzy medycznej i farmaceutycznej, 
a nie na wykresie obrazującym wyniki sprzedaży marki własnej 
sieci. Walka o zapewnienie niezależności podczas podejmowa-
nia decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej czy 
wykonywania usług trwała do samego końca. Bez niezależności 
farmaceuty nie można mówić o prawidłowym i rzetelnym wyko-
nywaniu zawodu z należytą starannością.   Ostatecznie ustawa 
została przyjęta gwarantując autonomię aptekarza, dodatkowo 
ubogacona o przepisy karne, które umacniają tę gwarancję groź-
bą unieruchomienia apteki na naruszenie omawianej niezależno-
ści.

Nowa Ustawa o zawodzie zawiera jeszcze wiele ciekawych krucz-
ków, jak na przykład sześć dni dodatkowego urlopu szkoleniowe-
go, czy możliwość wykonywania zawodu w ramach jednoosobo-
wej działalności gospodarczej.  Każdy z nich niesie ze sobą nowe 
możliwości, ale jednocześnie kolejną dozę odpowiedzialności i ry-
zyka. Ustawa o zawodzie farmaceuty jest niewątpliwie ogromnym 
osiągnięciem. Za wcześnie na to, żeby oceniać, czy jest napisana 
dobrze czy źle. Czasami coś, co wydaje się w teorii cudownym 
rozwiązaniem – w praktyce nie działa jak powinno. Zakładam, że 
pewne instytucje już teraz głowią się wraz ze swoimi prawnikami 
jak obejść niewygodne dla nich prawo. Musimy być zatem czujni, 
i stale pilnować naszej ciężko zdobytej niezależności. Życzę nam 
wszystkim, Drodzy Farmaceuci, aby ten akt prawny był prawdzi-
mym punktem zwrotnym, który pozwoli na wprowadzenie nowej 
jakości do polskich aptek. Let’s make pharmacy great again! 

SPRAWDŹ

Co polecić na kondycję włosów 
i problemy skóry głowy?

REKLAMA

https://opieka.farm/wiedza-produktowa/vitapil-komu-polecic-jak-stosowac-na-co-uwazac/ 
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PRAWO I  REALIZACJA RECEPT

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie farmaceu-
ty. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Oto 
pełna nazwa tego długo oczekiwanego i bardzo ważnego do-
kumentu, który właśnie został podpisany przez Andrzeja Dudę. 
Podpis Prezydenta stanowi ostatni etap procesu legislacyjne-
go w Polsce. Teraz ustawa zostanie opublikowana w  Dzienniku 
Ustaw RP i wejdzie w życie po 3 miesiącach, z wyjątkiem zapisu 
o receptach kontynuowanych, który wchodzi w życie po upły-
wie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Sejm przekazał ustawę Prezydentowi 10 grudnia, po tym jak po-
prawki Senatu zostały odrzucone.   Ustawa reguluje zasady uzy-
skiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego 
wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Ustawa de-
finiuje wykonywanie zawodu farmaceuty jako – mające na celu 
ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego 
– sprawowanie opieki farmaceutycznej, udzielanie usług farma-
ceutycznych, wykonywanie zadań zawodowych oraz wykonywa-
nie innych czynności, zdefiniowanych w ustawie.

W celu umożliwienia farmaceutom aktywnego i znaczącego 
udziału w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdro-
wia i farmakoterapią, przyznano im uprawnienia w zakresie do-
radztwa farmaceutycznego, w szczególności:

 — prowadzenia konsultacji farmaceutycznych – w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze 
stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych 
lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego,

 — wykonywania przeglądów lekowych wraz z oceną 
farmakoterapii – w celu wykrywania i rozwiązywania 
problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
w procesie farmakoterapii,

 — opracowywania indywidualnego planu opieki 
farmaceutycznej – w celu określenia celów 
terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta 
stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów 
rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, 
promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki 
zdrowotnej,

 — wykonywania prostych badań diagnostycznych – w celu 
oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez 
pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych 
występujących u pacjenta, oraz proponowania metod 
i badań diagnostycznych,

 — wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia 
lekarskiego.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 3 miesięcy od 
dnia ogłoszenia.[1]

Źródła
1. prezydent.pl Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie 

farmaceuty 18.12.2020. pełny tekst

Ustawa o zawodzie farmaceuty 
podpisana przez Prezydenta!

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

KOMUNIKAT Y GIF

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzia-

ny 
Rodzaj decy-
zji Uzasadnienie

Brak komunikatów

Wycofania, wstrzymania i ponowne dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2037,prezydent-podpisal-cztery-ustawy.html
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NOTATKA Z WYDAWNIC T WA FARMACEUT YCZNEGO

Jak używać inhalatora Turbuhaler?
Reprint pochodzi z drugiego wydania fiszek: Inhalatory i nebulizacja

1

NEBULIZACJA I INHALATORY

WYDANIE I1 (2020)

FISZKI FARMACEUTYCZNE

ZAMÓW FISZKI NA STRONIE WWW.WYDAWNICTWO.FARM

https://wydawnictwo.farm/produkt/fiszki-farmaceutyczne-nebulizacja-i-inhalatory/
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WIEDZA PRODUK TOWA

Comirnaty (od Covid i mRNA) jest lekiem do czynnego uodparnia-
nia pacjentów w celu zapobiegania COVID-19 i jest przeznaczo-
na dla osób powyżej 16. r.ż. Zawiera informacyjny RNA (mRNA), 
zamknięty w nanocząsteczkach lipidowych, umożliwiających 
przedostanie się do komórek. W mRNA zawarta jest „instrukcja” 
wyprodukowania białka S, unikalnego dla wirusa SARS-CoV-2. 
Białko S następnie jest rozpoznawane przez organizm jako obce, 
co powoduje wywołanie odpowiedzi immunologicznej. mRNA 
nie pozostaje w organizmie, lecz ulega rozpadowi niedługo po 
zaszczepieniu, dlatego nie jest możliwe zachorowanie na CO-
VID-19 po podaniu szczepionki.

Comirnaty  podaje się  domięśniowo, najlepiej do mięśnia na-
ramiennego. Cykl szczepienia składa się z podania  dwóch da-
wek. Kolejna dawka powinna zostać podana co najmniej po 21 
dniach  od pierwszej. Pełna ochrona następuje po  7 dniach  od 
podania drugiej dawki. Nie wiadomo natomiast jak na jak długo 
uodporniona jest osoba zaszczepiona – na te dane musimy jesz-
cze poczekać.

Comirnaty jest przeciwwskazane w przypadku jednocześnie wy-
stępującej ciężkiej choroby z gorączką lub ostrą infekcją i oczy-
wiście nadwrażliwości na składniki (jak w przypadku każdego 
innego leku).

Każdy pacjent powinien być obserwowany przez 15 minut od 
podania szczepionki i w razie wystąpienia reakcji anafilaktycznej, 
powinno się wdrożyć odpowiednie metody leczenia.  Pacjenci 
z łagodną infekcją lub niewielką gorączką mogą również przystą-
pić do szczepienia. 

Nie przeprowadzono badań na osobach z  obniżoną odporno-
ścią oraz przyjmujących leczenie immunosupresyjne. W tej gru-
pie pacjentów skuteczność Comirnaty może okazać się mniejsza. 

Nie ma także wystarczających danych w przypadku stosowania 
szczepionki u  kobiet w ciąży  oraz  karmiących piersią.  Comirna-
ty można podać tylko jeśli „korzyści przewyższają ryzyko dla mat-
ki i płodu”.

Działania niepożądane związane z Comirnaty zostały ocenione na 
łagodne do umiarkowanych i zwykle ustępowały po kilku dniach 
od podania szczepionki. Działania niepożądane zaobserwowane 
u uczestników badań klinicznych obejmowały:

 — ból w miejscu wstrzyknięcia (>80%),

 — zmęczenie (>60%), 

 — ból głowy (>50%), 

 — ból mięśni oraz dreszcze (>30%),

 — ból stawów (>20%), 

 — gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (>10%).

Szczepionka  Comirnaty  jest dostępna w fiolkach wielodaw-
kowych, w postaci koncentratu do sporządzania dyspersji do 
wstrzykiwań. W każdej fiolce zawartych jest  5 dawek, które na-
leży wcześniej rozmrozić i rozcieńczyć. Szczepionka wymaga 
przechowywania w temp. od –90°C do -60°C (przez max. 6 mie-
sięcy). Przed podaniem należy wyjąć szczepionkę z zamrażarki, 
nie wolno jej ponownie zamrażać. Po rozmrożeniu nieotwartą 
szczepionkę można przechowywać w temp. lodówki (2-8°C) 
przez max. 5 dni lub w temp. max. 30°C do 2 h.

Brakujące dane producent zobowiązany jest uzupełnić do lipca 
2021 roku.[1]

Źródła
1. ChPL: Comirnaty. Dostęp: 27.12.2020

mgr farm. Anna Świder
Analityk w zakresie Market Access. W 3PG pełni funkcję dziennikarza 
medycznego portalu opieka.farm.

Tozinameran - Szczepionka przeciw 
COVID-19 (Comirnaty)
Co wiemy do tej pory?

SPRAWDŹ

Poznaj nowy lek, który możesz polecić 
pacjentowi do stosowania na bóle mięśniowo-
szkieletowe

REKLAMA

https://opieka.farm/aktualnosci/nowy-4flex-puregel-lek-w-postaci-bezbarwnego-zelu/ 
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ŚCIĄGA APTECZNA

Porównanie składu suplementów na 
ból kręgosłupa i rwę kulszową
W tabeli zaprezentowano przegląd suplementów diety zalecanych wg. producentów na bóle kręgosłupa, rwę kulszową lub neuropatię 
cukrzycową. Deklarowaną zawartość podano w miligramach. ALA - kwas alfa-liponowy, UMP - monofosforan urydyny.

Preparat UMP ALA Kw. 
foliowy wit. B1 wit. B2 wit. B3 wit. B5 wit. B6 wit. B12 NNKT wit. E Inne

ALAproLipon 300 0,55 0,7 8 3 wit. B7- 25 mcg 

selen- 25 mcg

ALAnerv 300 1,05 1,2 4,5 1,5 180 mg (kwas linolo-

wy, GLA)

7,5 selen - 25 mcg

Alfalipon Pro-
diab

350 1,1 1,4 12 1,4 6,3 mg GLA cynk - 7,5 mg 

chrom- 40 mcg

Biolevox Neuro 50 0,4 4 20 7 0,01

NeuroDiab 300

Neurotynox 50 0,5 1,1 3 mg 0,5 witamina D - 25 

mcg

Nervoptim 300 1,1 1,4 4,5 1,4 278,8 mg 

(w tym 65,6 mg GLA 

i 114,8 mg kwasu 

linolowego)

7,5 selen - 30 mcg

Symdiab ALA 
300

300 0,1 0,55 0,050

Symdiab ALA 
600

600 0,2 1,1 0,100

Thionerv 600 600

Tiolip 300 1,1 1,4 5 1,4 150 mg GLA 12 selen - 30 mcg

Urydynox 50 0,3 2 3 0,003
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Święta Bożego Narodzenia 2020:

Suchar apteczny

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Test wiedzy

Drodzy Farmaceuci i Technicy farmaceutyczni, prezentujemy 
kolejny test wiedzy portalu opieka.farm.

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. 
Powodzenia!

Pytanie 1. Który preparat sterydowy będzie działał najsil-
niej?

☐ A. Elocom krem

☐ B. Elocom maść

☐ C. Dermovate krem

☐ D. Flucinar maść

Pytanie 2. Tylko jednowodzian doksycykliny (Unidox) ma 
we wskazaniach leczenie trądziku młodzieńczego. Oznacza 
to, że…

☐ A. ...producent, a nie lekarz, odpowiada za wystąpienie ew. nie-
przewidzianych działań niepożądanych leczenia trądziku.

☐ B. …jeśli dermatolog zapisze Doxycyclinum TZF (hyklan doksy-
cykliny), musisz odesłać pacjenta do przepisującego celem 
poprawienia recepty.

☐ C. …hyklan doksycykliny jest nieskuteczny w tym wskazaniu.

☐ D. …tylko jednowodzian może być stosowany długotrwale 
z uwagi na lepszą tolerancję ze strony przewodu pokarmo-
wego.

Pytanie 3. Które substancje lecznicze mają udokumento-
waną skuteczność w leczeniu lub łagodzeniu bólu związa-
nego z aftami?

☐ A. diglukonian chlorheksydyny

☐ B. doksycyklina (miejscowo)

☐ C. montelukast

☐ D. wszystkie wymienione

Pytanie 4. Leki, których zdecydowanie NIE można stoso-
wać do leczenia oparzeń słonecznych, to:

☐ A. 1% diklofenak w żelu

☐ B. 0,5% hydrokortyzon w kremie

☐ C. 220 mg naproksenu w tabletkach

☐ D. 2% lidokaina w żelu

Klucz: 1C, 2A, 3D, 4D
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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:

Przedwczesny wytrysk – objawy, 
przyczyny i skuteczne leki

Przedwczesny wytrysk to problem, który dotyka wie-
lu mężczyzn.  Może mieć charakter wrodzony (trwają-
cy całe życie) albo nabyty (objawiający się znacznym 
skróceniem czasu do wystąpienia wytrysku w porów-
naniu do wcześniejszych stosunków). Objawia się wy-
stępowaniem wytrysku przed penetracją lub w ciągu 
1 minuty od jej rozpoczęcia. Jeśli objawy utrzymują 
się przez dłuższy czas, problem wymaga konsultacji 
urologicznej i czasem specjalistycznego leczenia.

Co może być przyczyną dolegliwości?
Przedwczesny wytrysk może mieć wiele przyczyn. 
Zaliczyć można do nich między innymi:

 — długą abstynencją seksualną i łączące się z nią 
duże napięcie seksualne, nadpobudliwość 
seksualną;

 — brak świadomości mężczyzny, że jego zaburzenie 
seksualne może być leczone,

 — strach, stres, presja czy inne przyczyny 
psychiczne,

 — za małe napięcie mięśni zwieraczy cewki 
moczowej,

 — choroby, takie jak zapalenie prostaty czy infekcje 
dróg moczowych; urazy np. rdzenia kręgowego.

Jak leczy się przedwczesny wytrysk?
Wiele mężczyzn nie jest świadomych, że problem 
może być skutecznie leczony. Medycyna dysponuje 
obecnie kilkoma możliwościami terapii zaburzeń sek-
sualnych, zależnie od przyczyny ich występowania. 
W problemie przedwczesnego wytrysku zastosowa-
nie znajdują:

 — spray z lidokainą (środkiem znieczulającym), 
stosowany na członka przed stosunkiem (lek 
dostępny bez recepty),

 — prezerwatywy z benzokainą, czyli innym 
środkiem znieczulającym,

 — niektóre z leków na receptę zwykle stosowanych 
w leczeniu depresji, takie jak: paroksetyna 
(Parogen, Paxtin), fluoksetyna (Seronil), sertralina 
(Zoloft, Asertin), 

 — tramadol - lek przeciwbólowy na receptę,
 — dapoksetyna (Priligy) – lek na receptę 
w tabletkach do leczenia przedwczesnego 
wytrysku,

 — leki „z grupy Viagry” np. sildenafil 
(Maxigra, Maxon, Mensil) stosuje się je zwłaszcza 
wtedy, kiedy obok przedwczesnego wytrysku 
występują problemy z erekcją, często stosuje 
się kombinacje z wcześniej wspomnianą grupą 
leków w celu uzyskania optymalnego efektu.

Ważnym elementem leczenia są również metody nie-
farmakologiczne takie jak np. terapia u psychologa. 
Zestawy ćwiczeń, które zaleci Ci specjalista, mogą 
okazać się bardzo pomocne i mogą pozwolić Ci na 
samodzielne uzyskanie kontroli nad wytryskiem. 

Dobrym rozwiązaniem jest również terapia dla par, 
polegająca na uczestnictwie w psychoterapii obojga 
partnerów. 

Przedwczesny wytrysk jest problemem często spoty-
kanym i nie wstydź się porozmawiać o nim z farma-
ceutą, który pomoże wybrać preparat, a w razie ko-
nieczności pokieruje do specjalisty. 
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