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A KT U A L N O Ś C I

Czy odwołanie stanu 
epidemii wiąże się ze 
zdjęciem obowiązku 
szczepień dla 
farmaceutów?
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

16 maja 2022 r. został odwołany w Polsce stan epi-
demii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
Ogłoszono natomiast stan zagrożenia epidemicznego 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Stan zagrożenia epidemicznego nie zwalnia nadal 
z pewnych obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek 
szczepień przeciwko COVID-19, któremu podlegają 
m.in. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usłu-
gi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności 
fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie ap-
tecznym, a także studenci kształcący się na kierunkach 
przygotowujących do wykonywania zawodu medycz-
nego. Osoby te są zobowiązane zatem posiadać ważne 
unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 nie dotyczy 
osób, które wykonują test antygenowy lub moleku-
larny w kierunku SARS-CoV-2 nie później jednak niż 
w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, 
czynności zawodowych lub fachowych. W dalszym cią-
gu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w apte-
kach oraz w  budynkach, w których jest prowadzona 
działalność lecznicza.[1]

Piśmiennictwo:
1. OIA Warszawa. Informacja w sprawie odwołania stanu epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz utrzymania niektórych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 17.05.2022.

Czym jest małpia ospa 
i jakie są jej objawy? 
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Czym jest małpia ospa i jakie są jej objawy? Pacjen-
ci mogą zadawać a w aptekach pytania na temat tej 
choroby.

Małpia ospa jest chorobą podobną do ospy prawdzi-
wej, jednak jej przebieg jest łagodniejszy. Okres inku-
bacji wynosi od siedmiu do 14 dni. Początkowe obja-
wy są  grypopodobne, czyli wystąpić mogą  gorączka, 
dreszcze, uczucie zmęczenia, ból głowy i osłabienie 
mięśni, a także powiększenie węzłów chłonnych.

Następnie pojawia się rozległa wysypka na twarzy 
i ciele, w tym w jamie ustnej oraz na dłoniach i po-
deszwach stóp. Bolesne, wypukłe pęcherze są perło-
we i wypełnione płynem, często otoczone czerwonymi 
okręgami. Zmiany te z czasem pokrywają się strupami 
i ustępują w ciągu dwóch do trzech tygodni.

Jak rozprzestrzenia się wirus?
Do rozprzestrzeniania się wirusa małpiej ospy wy-
magany jest bliski kontakt z zarażoną osobą. Infekcja 
może rozwinąć się po ekspozycji na uszkodzoną skórę, 
błony śluzowe, ślinę, drogą kropelkową, a nawet kon-
takt ze skażoną pościelą. Ponadto istnieje ryzyko, iż 
strupy obecne po zagojeniu się pęcherzy mogą prze-
nosić wirusa.

Przenoszenie między ludźmi odbywa się głównie dro-
gą kropelkową, ale przez duże kropelki, które mają 
niewielki zasięg przenoszenia się w powietrzu. Do 
zakażenia wymagany jest zatem przedłużony kontakt 
twarzą w twarz.

Czy małpia ospa jest nową 
chorobą?
Małpia ospa zyskała swoją nazwę w 1958 roku, kiedy 
w koloniach małp trzymanych w celach badawczych 
wystąpiły dwa ogniska choroby podobnej do ospy. 
Główny nosiciel wirusa nie jest jednak znany. Podej-
rzewa się, że mogą być nimi afrykańskie gryzonie.

Pierwszy znany przypadek małpiej ospy u ludzi został 
zarejestrowany w 1970 roku w Demokratycznej Repu-
blice Konga, w okresie wzmożonych wysiłków na rzecz 
wyeliminowania ospy prawdziwej. Po 40 latach bez 
zgłoszonych przypadków małpia ospa ponownie po-
jawiła się w Nigerii w 2017 roku. Od tego czasu zgło-
szono ponad 450 przypadków w Nigerii i co najmniej 
osiem znanych przypadków wywiezionych za granicę.

W 2003 r. w Stanach Zjednoczonych 47 osób zachoro-
wało z powodu kontaktu ze swoimi psami preriowymi. 
Zwierzęta zostały zakażone po trzymaniu w pobliżu 
małych ssaków importowanych z Ghany. Był to był 
pierwszy przypadek wystąpienia małpiej ospy u ludzi 
poza Afryką.[1][2]

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
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1. CNN: What is monkeypox and its signs and symptoms? 20.05.2022.
2. CDC: Monkeypox.

Pracować w aptece 
otwartej chce tylko 10% 
studentów farmacji
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Z badania przeprowadzonego w marcu 2022 w ra-
mach 8 edycji programu “Recepta na Sukces” na grupie 
491 studentów kierunków farmaceutycznych wynika, 
że aż 61% studentów farmacji widzi swoją przyszłość 

w firmie farmaceutycznej. 54% ankietowanych zade-
klarowało udział w nieobowiązkowych stażach zawo-
dowych – najczęściej właśnie w firmie farmaceutycz-
nej (67%).

W aptece ogólnodostępnej pracować chce tylko 10% 
ankietowanych studentów, zaś w aptece szpitalnej je-
dynie 6%.

Ponadto aż 75% uważa, że nie ma dobrego dostępu do 
staży zawodowych, a według 78 % prowadzący zajęcia 
na uczelniach nie prezentują studentom możliwych 
ścieżek kariery.[1][2]

Piśmiennictwo:
1. Rp.pl: Młodzi farmaceuci wolą firmy niż apteki. 13.05.2022.
2. Facebook Recepta na sukces.
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W I E D Z A P RO D U KTO WA    

Diosmina zmikronizowana to poddany mikroniza-
cji naturalnie występujący flawonoid, który wchodzi 
w skład preparatów stosowanych w leczeniu objawów 
przewlekłej niewydolności żylnej i hemoroidów, mają-
cych status leku bez recepty (OTC).

Diosmina zmikronizowana – 
Komu polecać?
Preparaty zawierające diosminę zmikronizowaną mo-
żesz polecić osobom dorosłym, które skarżą się na:

 — uczucie ciężkości nóg,

 — ból nóg i obrzęki,

 — nocne kurcze nóg,

 — żylaki kończyn dolnych,

 — poszerzenie bardzo drobnych naczyń żylnych (tzw. 
pajączki),

 — hemoroidy.

W aptece o preparaty z diosminą częściej pytają ko-
biety, głównie ze względu na dyskomfort psychiczny 
związany z nieestetycznym wyglądem nóg (w Polsce 
na przewlekłą niewydolność żylną cierpi prawie 50% 
kobiet).[1] Ponadto, na objawy niewydolności żylnej 
mogą skarżyć się również mężczyźni, głównie pracow-
nicy biurowi lub zawodowi kierowcy, którzy większą 
część dnia spędzają w pozycji siedzącej.

Diosmina zmikronizowana – Jak 
stosować?
Dawkowanie preparatów zawierających diosminę zmi-
kronizowaną zależy od wskazania, w którym są stoso-
wane.

 — Objawy niewydolności żylnej (obrzęki, kurcze, bóle 
nóg, żylaki): 1000 mg diosminy zmikronizowanej 
raz na dobę lub w dawkach podzielonych.

 — Objawowe leczenie dolegliwości związanych 
z żylakami odbytu (chorobą hemoroidalną): 
3000 mg diosminy zmikronizowanej na dobę 
przez pierwsze 4 dni, a następnie 2000 mg 
przez kolejne 3 dni, raz na dobę lub w dawkach 
podzielonych.[2][3][4]

MGR FARM. MARTA LIBURA
Farmaceutka praktyczka

Komu polecać preparaty 
z diosminą?
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    — Wydając pacjentowi preparaty z diosminą, warto 

poinformować go, że:

 — diosminę należy przyjmować podczas posiłku,

 — w przypadku leczenia objawów przewlekłej 
niewydolności żylnej, diosmina powinna być 
zażywana co najmniej 4-5 tygodni,

 — w przypadku hemoroidów, leczenie powinno być 
krótkotrwałe, a jeśli objawy nie ustępują, pacjent 
powinien zgłosić się do lekarza.[2][3][4]

Diosmina zmikronizowana – Jak 
działa?
Diosmina należy do flawonoidów pochodzących głów-
nie z owoców cytrusowych. Obecnie jest wytwarzana 
z hesperydyny, która jest składnikiem ekstraktu z nie-
dojrzałych owoców jednego z gatunków pomarańczy.[5]

W publikacjach dotyczących diosminy najczęściej na-
trafiamy na akronim MPFF (ang. Micronized Purified 
Flavonoid Fraction), czyli zmikronizowaną, oczyszczo-
ną frakcję flawonoidową, która jest połączeniem dio-
sminy i hesperydyny w stosunku 9:1. W Polsce nie ma 
obecnie leków zawierających MPFF, natomiast jego 
półsyntetycznym odpowiednikiem jest zmikronizowa-
na diosmina otrzymywana z hesperydyny. Mikronizacja 
cząsteczki pozwala na łatwiejsze rozpuszczanie w śro-
dowisku soku żołądkowego i większe wchłanianie, co 
skutkuje zwiększeniem biodostępności diosminy.[6]

Diosmina w postaci MPFF jest wymieniania w euro-
pejskich wytycznych z 2018 roku dotyczących postę-
powania w przewlekłych chorobach żylnych kończyn 
dolnych i jest rekomendowana jako substancja sku-
teczna w redukcji objawów przewlekłej niewydolno-
ści żylnej.[7] Przedstawione w wytycznych zalecenia 
opierają się o badania kliniczne z randomizacją oraz 
metaanalizy, które charakteryzują się największą wia-
rygodnością.

Pacjentom z objawami PNŻ można polecić preparaty 
zawierające zmikronizowaną diosminę, ponieważ sub-
stancja ta:

 — zmniejsza ból, obrzęk i uczucie ciężkości nóg,

 — znosi uczucie dyskomfortu, poprawia jakość życia 
pacjentów,

 — korzystnie wpływa na proces gojenia zmian 
skórnych.

Skuteczność leków flebotropowych, w tym diosminy, 
w łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności 

żylnej potwierdza również przegląd Cochrane z 2016 
roku.[8]

Ponadto, badanie kliniczne z randomizacją wykazało, 
że zmikronizowana diosmina jest skuteczna w obja-
wowym leczeniu choroby hemoroidalnej.[9]

Diosmina zmikronizowana – Na 
co uważać?
Stosowanie diosminy zmikronizowanej jest uważane 
za bezpieczne i nie wiąże się z poważnymi działaniami 
niepożądanymi. Brakuje danych dotyczących bezpie-
czeństwa stosowania w okresie ciąży i laktacji, a pro-
ducenci preparatów nie zalecają stosowania diosminy 
w tym okresie. Badania na zwierzętach nie wykazały 
jednak szkodliwego wpływu na przebieg ciąży i poro-
du ani rozwój płodu.[2]

Warto jednak zaznaczyć, że według autorów bazy 
e-lactania.org diosmina jest flawonoidem naturalnie 
występującym w żywności i jej stosowanie w okresie 
karmienia piersią wiąże się z bardzo małym ryzykiem 
dla dziecka.[10]

Działania niepożądane są rzadkie i obejmują głównie 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, 
biegunkę) oraz ból i zawroty głowy, a także wysypkę 
i świąd skóry.[2][3][4]

Diosmina zmikronizowana – Na 
jakie interakcje zwracać uwagę?
Brakuje danych opisujących klinicznie istotne interak-
cje diosminy z innymi produktami leczniczymi.

Niewielkie badanie z udziałem zdrowych ochotników 
wykazało, że diosmina hamuje aktywność cytochromu 
P450, zwiększając stężenie metronidazolu.[11]

Badanie przeprowadzone z udziałem 12 zdrowych 
mężczyzn wykazało, że diosmina może wydłużać czas 
eliminacji i zwiększać maksymalne stężenie w osoczu 
diklofenaku sodu.[12]

Diosmina zmikronizowana – 
Dodatkowe informacje
Warto zaznaczyć, że podstawą w zapobieganiu pro-
gresji przewlekłej niewydolności żylnej jest leczenie 
uciskowe przy użyciu rajstop lub pończoch ucisko-
wych, które wspomagają prawidłowe funkcjonowa-
nie niewydolnych zastawek żylnych kończyn dolnych, 
jednak ten rodzaj terapii nie jest akceptowany przez 
większość pacjentów, ze względu na wysoki koszt, dys-

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
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   komfort w noszeniu, trudności w zakładaniu, a także 

względy estetyczne. W takim przypadku szczególnie 
warto polecać pacjentom preparaty doustne ze zmi-
kronizowaną diosminą.[5]

Wydając pacjentom preparaty zawierające diosminę 
w celu redukcji objawów przewlekłej niewydolności 
żylnej, warto poinformować ich, że działanie terapeu-
tyczne diosminy można zwiększyć poprzez odpowied-
ni styl życia:

 — ograniczenie przebywania w pozycji stojącej przez 
dłuższy czas,

 — unikanie ekspozycji na promieniowanie słoneczne,

 — utrzymanie odpowiedniej masy ciała,

 — noszenie rajstop i pończoch uciskowych.

Natomiast w przypadku stosowania przez pacjentów 
diosminy w łagodzeniu objawów hemoroidów, warto 
zaznaczyć, że doustne przyjmowanie diosminy nie wy-
klucza jednoczesnego stosowania innych preparatów 
doodbytniczo.

Piśmiennictwo:
1. Tomasz Zubilewicz, Jacek Wroński, Jerzy Michalak: Przewlekła niewydolność 

żylna. Od objawu i rozpoznania do leczenia. Medycyna Rodzinna 2/2002, s. 
96-100.

2. ChPL Diohespan max, 1000 mg, tabletki
3. ChPL Diosminex Max, 1000 mg, tabletki powlekane
4. ChPL DIH, 500 mg, tabletki powlekane
5. Chudek J., Ziaja D. Farmakoterapia przewlekłej choroby żylnej w świetle 

medycyny opartej na faktach. Chirurgia Polska. 2013. 15(1): 58-65.
6. Garner, R. C., Garner, J. V., Gregory, S., Whattam, M., Calam, A., & Leong, D. 

(2002). Comparison of the absorption of micronized (Daflon 500 mg) and 
nonmicronized 14C-diosmin tablets after oral administration to healthy 
volunteers by accelerator mass spectrometry and liquid scintillation counting. 
Journal of pharmaceutical sciences, 91(1), 32–40.

7. Nicolaides, A., Kakkos, S., Baekgaard, N., Comerota, A., de Maeseneer, M., Eklof, 
B., Giannoukas, A. D., Lugli, M., Maleti, O., Myers, K., Nelzén, O., Partsch, H., & 
Perrin, M. (2018). Management of chronic venous disorders of the lower limbs. 
Guidelines According to Scientific Evidence. Part I. International angiology : 
a journal of the International Union of Angiology, 37(3), 181–254.

8. Martinez-Zapata, M. J., Vernooij, R. W., Uriona Tuma, S. M., Stein, A. T., Moreno, 
R. M., Vargas, E., Capellà, D., & Bonfill Cosp, X. (2016). Phlebotonics for venous 
insufficiency. The Cochrane database of systematic reviews, 4(4), CD003229.

9. Dimitroulopoulos, D., Tsamakidis, K., Xinopoulos, D., Karaitianos, I., Fotopoulou, 
A., & Paraskevas, E. (2005). Prospective, randomized, controlled, observer-
blinded trial of combined infrared photocoagulation and micronized purified 
flavonoid fraction versus each alone for the treatment of hemorrhoidal 
disease. Clinical therapeutics, 27(6), 746–754.

10. Diosmin. In e-lactancia.org [dostęp 25.08.2020]
11. Rajnarayana, K., Reddy, M. S., & Krishna, D. R. (2003). Diosmin pretreatment 

affects bioavailability of metronidazole. European journal of clinical 
pharmacology, 58(12), 803–807. 

12. Rajnarayana, K., Venkatesham, A., & Krishna, D. R. (2007). Bioavailability of 
diclofenac sodium after pretreatment with diosmin in healthy volunteers. Drug 
metabolism and drug interactions, 22(2-3), 165–174.
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Hydrooptima senior – Analiza 
produktu i opinia redakcji

MGR FARM. KATARZYNA WOŹNICZKA
Redaktorka w 3PG

W obrocie aptecznym w ostatnim czasie pojawiło się 
wiele suplementów diety, które nawiązują do działa-
nia płynu nawadniającego i według deklaracji pro-
ducentów mają wspierać optymalne nawodnienie 
i gospodarkę wodno-elektrolitową. Suplement diety 
Hydrooptima Senior według producenta oprócz opty-
malnego nawodnienia dzięki zawartości wyciągu z pe-
stek winogron ma wspomagać krążenie żylne w koń-
czynach dolnych.

Skład suplementu Hydrooptima 
Senior
Deklarowany skład suplementu diety Hydrooptima 
Senior według producenta przedstawia tabela 1.[1]

Tabela 1 Deklarowany skład suplementu diety Hydrooptima 
Senior.

Składniki Zawartość w 1 tabletce

Sód 100 mg

Potas 250 mg

Chlor 80 mg

Magnez 40 mg

Wyciąg z pestek winogron 10 mg

Glukoza 100 mg

Opinia do składu
W skład preparatu Hydrooptima Senior wchodzą elek-
trolity i glukoza, które są składnikami doustnego pły-
nu nawadniającego rekomendowanego przez WHO. 
Stężenia elektrolitów i glukozy odbiegają znacząco od 
stężeń w rekomendowanym płynie nawadniającym. 
Producent nie podał też osmolarności przygotowa-
nego roztworu, więc ciężko ocenić jego efektywność 
w procesie nawadniania. [2]

Dodatek wyciągu z pestek winogron w deklarowanej 
dawce 20 mg jako składnika poprawiającego krążenie 
krwi żylnej ciężko uzasadnić na podstawie dostępnych 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
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   badań. Faktycznie według opublikowanego w 2004 

roku badania z randomizacją dowiedziono, że stoso-
wanie ekstraktu z pestek winogron przez 4 tygodnie 
poprawiło przepływ krwi żylnej w porównaniu z grupą 
kontrolną. Jednak pacjenci biorący udział w badaniu 
przyjmowali ekstrakt z pestek z winogron w dawce 2 g 
na dobę (czyli w 100-krotnie większej niż deklarowa-
na przez producenta w suplemencie diety Hydroopti-
ma Senior). Dodatkowo zawartość polifenoli w stoso-
wanym ekstrakcie wynosiła 1 g.[3]

Warto zwrócić uwagę, że preparat ten jest dedykowa-
ny osobom starszym, które mogą stosować leki mające 
wpływ na gospodarkę wodno-elektrolitową. Stosowa-
nie dodatkowego niekontrolowanego źródła potasu 
może skutkować ryzykiem wystąpienia objawów hi-
perkaliemii u osób stosujących leki z takich grup jak:

 — antagonisty aldosteronu (np. spironolakton, 
eplerenon),

 — inhibitory konwertazy angiotensynowej (np. 
enalapryl, lizynopryl, peryndopryl),

 — antagonisty receptora angiotensyny (np. 
walsartan, losartan, telmisartan),

 — preparaty potasu dostępne na receptę (Kaldyum, 
Kalipoz Prolongatum, Kalium effervescens 
bezcukrowy).

Forma suplementu Hydrooptima 
Senior
Suplement diety Hydrooptima Senior jest dostępny 
w formie tabletek musujących rozpuszczalnych w wo-
dzie.

Opinia na temat formy
Forma rozpuszczalna w wodzie dodatkowo zwiększa 
spożycie płynów przez osoby starsze, co może być 
uznane za dodatkową korzyść.

Stosowanie suplementu 
Hydrooptima Senior
Producent zaleca stosowanie dwóch tabletek suple-
mentu na dobę.

Opinia na temat stosowania
Stosowanie suplementu diety Hydrooptima Senior 
w zalecanych przez producenta dawkach jest klinicz-

nie nieuzasadnione, ponieważ deklarowane dawki 
składników aktywnych prawdopodobnie nie przyniosą 
korzyści w postaci poprawy nawodnienia ani poprawy 
krążenia.

Opinia o suplemencie 
Hydrooptima Senior
Stosowanie suplementu diety Hydrooptima Senior nie 
ma uzasadnienia klinicznego. W przypadku ryzyka od-
wodnienia (biegunka, wymioty, wysiłek fizyczny) zaleć 
pacjentowi stosowanie preparatów o podanej osmo-
molarności, zbliżonej do zaleconego przez WHO do-
ustnego płynu nawadniającego (245 mOsm/L).[2]

Do codziennego nawadniania zaleć pacjentowi wodę. 
Według zaleceń Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeń-
stwa i Żywności (ang. EFSA – European Food Safety 
Authority) z 2010 r. dzienne zapotrzebowanie na płyny 
u osób dorosłych wynosi:[4]

 — 2000 ml u kobiet,

 — 2500 ml u mężczyzn.

Podane wartości dotyczą osób dorosłych (w tym osób 
w podeszłym wieku) i uwzględniają płyny dostarczane 
w pożywieniu (ok. 20% dziennego zapotrzebowania na 
płyny, w zależności od diety).

Podobne na rynku
Na rynku dostępne są suplementy diety o podobnych 
podanych przez producentów zastosowaniach:

 — Litorsal Senior,

 — PLUSSSZ Elektrolity Senior 100% COMPLEX.

Dla nawadniania w przypadku biegunki lub wymiotów 
lepszym wyborem jest lek (Gastrolit) lub żywność spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego (np. Orsalit).

Piśmiennictwo:
1. Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. Portfolio produktowe. Hydrooptima Senior.
2. World Health Organization. (2006). Oral rehydration salts : production of the 

new ORS. World Health Organization.
3. Clifton P. M. (2004). Effect of Grape Seed Extract and Quercetin on 

Cardiovascular and Endothelial Parameters in High-Risk Subjects. Journal of 
biomedicine & biotechnology, 2004(5), 272–278.

4. Mizray I in., (2017). Woda istotnym składnikiem pokarmowym diety osób 
w wieku podeszłym. Probl Hig Epidemiol 2017, 98(2): 118-124.
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P RAW O I  R E A L I Z AC J A R E C E P T

Receptę weterynaryjną może wystawić tylko lekarz 
weterynarii. Może to zrobić jedynie w celu:

 —  zaopatrzenia właściciela zwierzęcia w leki dla 
zwierzęcia,

 —  zaopatrzenia swojej działalności w zapas leków 
na nie więcej niż 14 dni średniego zużycia.

Warunkiem wystawienia takiej recepty jest też brak 
dopuszczenia do obrotu odpowiednich leków dla 
zwierząt.

Lekarz weterynarii może przepisać następujące leki:

 —  Leki „podstawowe”,

 —  Leki silnie działające,

 —  Leki bardzo silnie działające,

 —  Leki zawierające środki odurzające lub substancje 
psychotropowe.

Zwrócę uwagę, że leki odurzające i psychotropowe 
na potrzeby własnej praktyki, lekarz weterynarii może 
zakupić wyłącznie na zapotrzebowanie, za zgodą Wo-
jewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Nie może 
wystawić recepty „ ” na leki z tych grup. W tabeli 1 po-
równałem wymogi dla różnych grup leków.

Co może być 
przepisane na recepcie 
weterynaryjnej?

MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI
Redaktor ds. prawa i realizacji recept. 
Aktywny członek samorządu. Czynny 
zawodowo farmaceuta. Specjalista 
farmacji aptecznej.

Tabela 1 Wymogi dla grup leków. 

Lek Recepta Sposób użycia Możliwość powtarzania Osoba realizująca

leki biała Rp. z zielonym 
paskiem

można napisać 
„WIADOMO”

dozwolone technik farmaceutyczny 
lub magister farmacji

leki silnie działające biała Rp. z zielonym 
paskiem

wymagany dozwolone technik farmaceutyczny 
lub magister farmacji

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
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Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.974
2. Ustawa z dn. 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych. Dz.U.2019.1140.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 09.05.2003 r. w sprawie wystawiania 

przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe 
przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Dz.U.2003.891.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 09.05.2003 r. w sprawie wystawiania 
przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe 
przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Dz.U.2003.891.

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31.12.2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na 
produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą 
stosowane u zwierząt. Dz.U.2011.56.

6. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977.
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. w sprawie recept. 

Dz.U.2020.2424.
8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające 

rozporządzenie sprawie recept. Dz.U.2021.1114.
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2012 r. w sprawie leków, które 

mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków 
recepturowych. Dz.U.2012.1259.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.09.2006 r. w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 
I i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dz.U.2021.166.

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.09.2006 r. w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 
I i preparatów zawierających te środki lub substancje.Dz.U.2021.166. 

Lek Recepta Sposób użycia Możliwość powtarzania Osoba realizująca

leki bardzo silnie dzia-
łające

biała Rp. z zielonym 
paskiem

wymagany zakazane magister farmacji

leki zawierające substan-
cje psychotropowe z grup 
III-P / IV-P

biała Rp. z zielonym 
paskiem

wymagany zakazane technik farmaceutyczny 
lub magister farmacji

leki zawierające sub-
stancje psychotropowe 
z grupy II-P

różowa Rpw. z zielo-
nym paskiem

wymagany zakazane magister farmacji

leki zawierające środki 
odurzające z grupy II-N

biała Rp. z zielonym 
paskiem

wymagany zakazane magister farmacji

leki zawierające środki 
odurzające z grupy I-N

różowa Rpw. z zielo-
nym paskiem

wymagany zakazane magister farmacji

REKLAMA

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
https://wydawnictwo.farm/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

NIEDZIELA, 29 MAJA 202212 | GONIEC APTECZNY

O D P O W I E D Z I  N A P YTA N I A CZYT E L N I KÓ W

PYTANIE CZYTELNIKA

Etyka kontra przedsiębiorczość. Czy korzystanie z jakichkolwiek portalów (np. kto ma lek) celem 
poinformowania pacjenta, w jakiej innej aptece będzie dostępny lek (brak w hurtowni danej apteki 
np. Clexane) jest działaniem pracownika na szkodę przedsiębiorstwa? Proszę o szersze wyjaśnienie.

NASZA ODPOWIEDŹ

Nie, w razie niedostępności leku w aptece, wskazanie pacjentowi innej apteki jako miejsca, 
w którym może zakupić lek, nie musi być działaniem na szkodę przedsiębiorcy. Wszystko jed-
nak zależy od tego, w jaki sposób będzie przebiegała ta rozmowa z pacjentem.

W opisanej sytuacji należy rozważyć różne scenariusze. Pierwszy z nich jest taki, że nawet nie 
zaproponujemy pacjentowi zamówienia leku na kolejny dzień lub sprawdzenia jego dostęp-
ności w hurcie, np.

 — “Proszę pójść do apteki XYZ, oni mają ten lek taniej, bez sensu, żebym zamawiała go dla 
Pani.”

 — “Nie mam leku. Do widzenia.”

 — Inna znów jest sytuacja, kiedy leku nie ma, bo przykładowo:

 — leku brakuje w hurtowniach,

 — lek jest w hurtowniach, ale pacjent potrzebuje mieć go już teraz,

 — nieumyślnie doszło do sytuacji, że lek nie dotarł na czas, a pacjent nie może dłużej czekać.

Jeżeli apteka nie ma leku na stanie i z jakiejś przyczyny nie jest w stanie zapewnić pacjentowi 
dostępu do niego, pacjent i tak będzie musiał szukać go w innej aptece. Innymi słowy – i tak 
go “u nas” nie kupi. W związku z tym nie ma w takim przypadku możliwości działania na szko-
dę pracodawcy, bo nie było możliwości osiągnięcia korzyści przez pracodawcę – właśnie ze 
względu na brak możliwości zamówienia leku lub pilną potrzebę pacjenta zastosowania leku 
danego dnia.

Czy wskazanie pacjentowi 
innej apteki jest działaniem 
na szkodę pracodawcy?

ZADAJ SWOJE PYTANIE: OPIEKA.FARM/ZAPYTAJ

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka prowadząca portalu opieka.farm.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
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ZADAJ SWOJE PYTANIE: OPIEKA.FARM/ZAPYTAJ

Ustawa Prawo Farmaceutyczne reguluje w pewien sposób obowiązek apteki do posiadania 
leków, nie omawia jednak kwestii właściwego postępowania w razie braku możliwości ich 
nabycia “na czas”. Poniżej odpowiedni artykuł.

Art. 95. 1. Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejsco-
wej ludności.

3.Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku 
recepturowego, farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1, powinien zapewnić jego nabycie w tej 
aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.[1]

Jeżeli dołożyliśmy wszelkich starań, aby sprowadzić lek, to wskazanie pacjentowi miejsca, 
gdzie może go zakupić, nie spełnia warunków umyślnego wyrządzenia szkody przez pracow-
nika.

Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U. 2021 poz. 1977.

REKLAMA
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ZADAJ SWOJE PYTANIE: OPIEKA.FARM/ZAPYTAJ

Ile igieł można wydać na 
recepcie, na której zapisano 
4 opakowania po 100 szt. 
i dawkowanie “1 × 1”?
PYTANIE CZYTELNIKA

Ile igieł refundowanych można wydać? Lekarz wystawił receptę na 4 op. igieł po 100 szt. Dawkowa-
nie 1×1. Recepta miesięczna, nie roczna. Ile igieł można wydać przy takim zapisie?

NASZA ODPOWIEDŹ

Lekarz może przepisać jednorazowo maksymalnie ilość wyrobu medycznego niezbędną do 
360-dniowego okresu stosowania, przy czym osoba realizująca receptę może wydać jedno-
razowo ilość potrzebną na 180 dni. Nie ma przy tym znaczenia, czy recepta jest ważna mie-
siąc, czy rok. Refundowane igły do penów dostępne są na dzień pisania tych słów wyłącznie 
w opakowaniach po 100 sztuk. W tym wypadku można zatem wydać 3 opakowania igieł po 
100 sztuk (czyli ilość zaokrągloną w dół), przy czym sprzedaż musi się odbyć w trzech trans-
akcjach.

W mojej opinii dzielenie opakowań refundowanych wyrobów medycznych, np. pasków do 
glukometru lub właśnie igieł do penów, nie jest możliwe, gdyż nie przewiduje go Rozporzą-
dzenie MZ w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.[1]

Piśmiennictwo:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U. 2018 poz. 2008.

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka prowadząca portalu opieka.farm.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
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P O M O C E I  Ś C I ĄG I  A P T E CZ N E  

Czy podane na recepcie 
dawkowanie jest prawidłowe?
Tabela zestawia kilka możliwych zapisów dawkowania i podaje interpretację ich poprawności według nowej de-
finicji z 2021 roku.

Zapis dawkowania Dodatkowe informacje Poprawność Komentarz

2x1 TAK jest częstotliwość podania i ilość jednostek, domyślnie 
na dobę

1x1 maść TAK raz dziennie po 1 jednostce, najczęściej po 1 g

1-0-0 TAK jest ilość jednostek i pory podania, domyślnie - na dobę

10-14-18 insulina TAK jest ilość jednostek i pory podania, domyślnie - na dobę

1 tabl rano TAK jest ilość jednostek i częstotliwość, domyślnie - na dobę.

s.c. 1xdz ampułkostrzykawka NIE brak ilości jednostek, mimo, że najczęściej jest to jedno-
razowa postać, to nie wiadomo, czy tylko jedna ampułko-
strzykawka ma być zaaplikowana, takie dawkowanie nie 
jest policzalne

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
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D L A N A J M ŁO D S ZYC H PAC J E N TÓ W

Kolorowanka
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N OTAT KA Z P O D R Ę CZ N I KA

Leki i karmienie piersią  |  241 

Rozdział 34. 

Leki stosowane w niewydolności żylnej, 
żylakach nóg i odbytu a karmienie 
piersią

sie karmienia piersią (Aflofarm, 2014), a produ-
cent leku Procto-Glyvenol dopuszcza stosowanie 
zarówno postaci czopków, jak i kremu w okresie 
karmienia piersią (Recodrati, 2009). 

 34.1.3.  34.1.3.  
Standaryzowana zawiesina kultury 
bakteryjnej Escherichia coli

Standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej 
E. coli znajduje się w leku Posterisan, dostępnym 
w postaci czopków i kremu. Według ChPL nie 
są znane przeciwwskazania do stosowania leku 
w okresie karmienia piersią (Dr. Kade, 2014).

WSKazÓWKa PRaKTYCzNa d

Według ChPL w leczeniu miejscowym 
żylaków odbytu możesz polecić kobiecie 
karmiącej czopki z lidokainą i tribenozydem 
Procto-Hemolan i Procto-Glyvenol oraz krem 
z lidokainą i tribenozydem Procto-Glyvenol, 
a także lek zawierający zawiesinę kultury 
bakteryjnej E. coli (Posterisan).

 34.2.  34.2.  
LEKi, KTÓRE MoŻNa PoLECiĆ Na 
PodSTaWiE BadaŃ

Według danych literaturowych istnieje więcej le-
ków, które są bezpieczne dla kobiet karmiących. Są 
to leki zawierające flawonoidy (diosminę, trokse-

Okres ciąży sprzyja rozwojowi niewydolności 
żylnej oraz powstawaniu żylaków nóg i odbytu 
(potocznie zwanych hemoroidami). W leczeniu 
żylaków nóg, objawiających się uczuciem ciężkości 
nóg, bólem nóg oraz nocnymi kurczami oraz w le-
czeniu hemoroidów można polecić leki doustne 
lub miejscowe. 

 34.1.  34.1.  
LEKi, KTÓRE MoŻNa PoLECiĆ zGodNiE 
z CHPL

Leki, które zgodnie z ChPL możesz polecić kobie-
cie karmiącej, to: Venoruton 300, czopki Procto He-
molan, krem i czopki Procto Glyvenol oraz czopki 
Posterisan. 

 34.1.1.  34.1.1.  
okserutyna

ChPL środka Venoruton 300 zawierającego fla-
wonoid okserutynę dopuszcza jego stosowanie 
u kobiet karmiących (Stada, 2009). Jest to jedyny 
lek w postaci doustnej, którego ChPL zezwala na 
stosowanie w okresie karmienia piersią.

 34.1.2.  34.1.2.  
Czopki i kremy z lidokainą i tribenozydem

Czopki i kremy doodbytnicze zawierające połą-
czenie lidokainy i tribenozydu dostępne na rynku 
to: Procto-Hemolan i Procto-Glyvenol. Choć są to 
odpowiedniki producent leku Procto-Hemolan do-
puszcza stosowanie tylko postaci czopków w okre-

Leki stosowane w niewydolności żylnej, żylakach nóg i odbytu 
a karmienie piersią
Reprint pochodzi z podręcznika: Leki i karmienie piersią. Bezpieczeństwo farmakoterapii, produkty mlekozastępcze, 
laktatory i akcesoria
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rutynę) i escynę. Według ChPL środków zawiera-
jących te substancje czynne nie zaleca się stosowa-
nia w okresie piersią, chociaż nie ma przesłanek 
wskazujących na ich szkodliwość. 

 34.2.1.  34.2.1.  
Flawonoidy (diosmina, trokserutyna)

Flawonoidami (diosmina, trokserutyna) rekomen-
dowanymi w leczeniu objawowym niewydolności 
żylnej, żylaków nóg i odbytu są diosmina, trokse-
rutyna i okserutyna. ChPL środków zawierających 
diosminę i trokserutynę odradzają ich stosowanie 
u kobiet karmiących ze względu na brak danych 
o bezpieczeństwie (Polfarmex, 2018; Hasco-Lek, 
2009; 2014 Laboratoires Innothera, 2014). Brakuje 
danych z innych źródeł dotyczących bezpieczeń-
stwa flawonoidów u kobiet karmiących. Jedyną 
bazą danych zawierającą informacje na ten temat 
jest e-lactancia.org, według której są to flawo-
noidy naturalnie występujące w pożywieniu, dla 
których nie ma danych o szkodliwości u kobiet 
karmiących. Można więc uznać te flawonoidy za 
bezpiecznie dla dzieci karmionych piersią (e-lac-
tancia.org, 2018). 

 34.2.2.  34.2.2.  
Escyna

Escynę w postaci doustnej (Aescin) możesz polecić 
kobiecie karmiącej w objawowym leczeniu niewy-
dolności żylnej, żylaków nóg i odbytu. Nie wyka-
zano jej zdolności do przenikania do pokarmu. 
Wysoka masa cząsteczkowa, wynosząca ok. 1130, 
pozwala założyć, że nie przenika ona do pokarmu, 
dlatego można uznać ją za bezpieczną dla dzieci 
karmionych piersią (e-lactancia.org, 2017), mimo 
że w ChPL znajdziemy informację, że nie należy 
stosować produktów leczniczych z escyną w okre-
sie karmienia piersią (Teva, 2009).

 34.3.  34.3.  
LEKi NiEREKoMENdoWaNE

Do leków niezalecanych w okresie karmienia pier-
sią ze względu na brak danych należy dobezylan 
wapnia oraz lek złożony Hemorol. 

 34.3.1.  34.3.1.  
dobezylan wapnia

Dobezylan wapnia przenika do mleka kobiecego 
w bardzo małych ilościach, dlatego ChPL środków 
zawierających dobezylan wapnia odradza jego sto-
sowanie przez kobiety karmiące. Brakuje danych 
z innych źródeł dotyczących bezpieczeństwa do-
bezylanu wapnia u kobiet karmiących. Jedyną bazą 
danych zawierającą informacje na ten temat jest 
e-lactancia.org, według której dobezylan wapnia 
w okresie karmienia można uznać za dopuszczal-
ny, ale lepiej polecać bezpieczniejsze leki, tj. za-
wierające flawonoidy lub escynę (e-lactancia.org, 
2018).

 34.3.2.  34.3.2.  
Lek złożony Hemorol

Hemorol to lek złożony zawierający benzokainę 
oraz wyciągi z ziela żarnowca, kory kasztanow-
ca, kłącza pięciornika, ziela krwawnika, kwiatu 
rumianku i korzenia pokrzyku. W ChPL środka 
Hemorol znajdziemy informację, że nie badano 
bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią 
(Herbapol, 2013). 
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Podręcznik Leki i karmienie piersią. Bezpieczeństwo farmakoterapii, produkty 
mlekozastępcze, laktatory i akcesoria z serii Vademecum Farmaceutyczne stanowi 
skondensowany zbiór najistotniejszych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania 
wielu grup leków w okresie karmienia piersią. Podręcznik powstał w odpowiedzi na brak na 
polskim rynku opracowań poświęconych bezpieczeństwu farmakoterapii w okresie laktacji 
z uwzględnieniem wiodących na świecie klasyfikacji. Jego treść została oparta o aktualne 
badania naukowe, co stanowi kontrę dla dokumentów, po które najczęściej sięgają pracownicy 
opieki zdrowotnej, czyli Charakterystyk Produktów Leczniczych, w których zwykle znajdziemy 
informacje, że dany lek nie powinien być stosowany w okresie laktacji (co przeczy aktualnej 
wiedzy medycznej), co przekłada się na lęk zarówno u osoby ordynującej, jak i wydającej lek, 
a nawet samej pacjentki, przez co istnieje ryzyko bezzasadnego zaniechania terapii
i pogorszenia stanu zdrowia.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
https://wydawnictwo.farm/produkt/leki-i-karmienie-piersia/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220529_promocja
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