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Drodzy czytelnicy!
Z przyjemnością przedstawiamy Wam drugi numer Gońca Ap-
tecznego Ekstra, z którego dowiecie się przede wszystkim, 
dlaczego tak niewielu studentów farmacji chce pracować 
w aptekach. W rozmowie z Krystianem Skrobiszem z Polskiego 
Towarzystwa Studentów Farmacji szukamy zalet i wad studio-
wania farmacji oraz odpowiedzi na to, co zniechęca oraz co za-
chęca do pracy w aptece.

Jako że wakacyjne wyjazdy sprzyjają niestety urazom, w tym 
spowodowanym przez słońce, przygotowaliśmy dla Was artykuł 
na temat filtrów UV w kroplach ocznych, zasady doboru prepa-
ratów na blizny oraz ściągę z mocowania opatrunków specjali-
stycznych.

Czy wiecie, że wokół interakcji inhibitorów pompy protonowej 
krąży wiele niejasności? Mgr farm. Konrad Tuszyński w tym nu-
merze Gońca wyjaśnia, na czym polegają te interakcje i które 
z nich są naprawdę istotne. Nie możecie pominąć tego artykułu.

Wiele dowiecie się także czytając studium przypadku dziecka 
z opryszczkowym zapaleniem jamy ustnej, które pomylić można 
z kandydozą lub aftami.

Fani medycyny naturalnej także znajdą coś dla siebie. Stworzy-
liśmy przegląd dowodów z badań klinicznych na skuteczność 
działania miodu w różnych wskazaniach.

W nowym numerze nie mogło zabraknąć także opinii – mgr 
farm. Katarzyna Woźniczka wyjaśni Wam, dlaczego tak bardzo 
lubi recepturę, a mgr farm. Roman Tomaszewski opowie o swo-
jej pracy w holenderskiej aptece.

Zachęcamy do czytania Gońca Ekstra od deski do deski. Na 
ostatnich stronach znajdziecie recenzję nowego sezonu Stran-
ger Things oraz przepis na wakacyjną tartę z owocami.
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Z badania przeprowadzonego w marcu 2022 w ramach 
8 edycji programu “Recepta na Sukces” na grupie 491 
studentów kierunków farmaceutycznych wynika, że aż 
61% studentów farmacji widzi swoją przyszłość w firmie 
farmaceutycznej. W aptece ogólnodostępnej pracować 
chce już tylko 10% ankietowanych studentów. Dlaczego? 
Mgr farm. Patrycja Cieślik szuka odpowiedzi w rozmowie 
z mgr farm Krystianem Skrobiszem.

Patrycja Cieślik: Czy dzisiaj ciężko jest dostać się 
na farmację? I czy liczba chętnych się zmniejszyła 
w ostatnich latach? Kiedy ja aplikowałam na farmację, 
a było to trochę ponad 10 lat temu, to był to kierunek, 
nazwijmy to, drugiego wyboru - zaraz po medycynie, 
gdzie było dość dużo chętnych. Teraz natomiast sły-
szałam, że dużo osób woli studiować fizjoterapię lub 
analitykę medyczną niż na farmację.

Krystian Skrobisz: Jeśli chodzi o to, czy trudno jest do-
stać się to myślę, że zależy od tego, jakie uczniowie 
szkół średnich stawiają sobie wymagania co do puła-
pu wyniku z matury. Trzeba także zauważyć, że w kon-
sekwencji zmienionego przez pandemię trybu naucza-

nia, wyniki egzaminów są trochę niższe niż te, które 
były przed 2020 r. 

P: Tak, ale z drugiej strony wszyscy pisali teraz maturę 
w okresie pandemii. Wydaje mi się, że niewiele osób 
powtarza egzamin, więc wszyscy powinni mieć gorsze 
wyniki, prawda? Więc jeśli progi były niższe, to czy po 
prostu spadła liczba chętnych?

K: Wyniki wszędzie spadają, więc też nie ma możli-
wości traktowania tego jako wyznacznika - czy to na 
farmacji, czy lekarskim, który tak, jak Pani wcześniej 
wspomniała, jest kierunkiem pierwszego wyboru dla 
osób z klas o profilu biologiczno-chemicznym. Warto 
zauważyć, że być może mniej osób decyduje się na 
studiowanie farmacji, ze względu na to, że od wielu 
lat w Polsce dane alarmują, że mamy bardzo małą licz-
bę lekarzy. Skutkiem jest zwiększenie limitu miejsc na 
kierunku lekarskim z roku na rok.

P:  Rozumiem. Jeżeli zwiększa się ta liczba miejsc, to 
więcej osób po profilu biologiczno-chemicznym może 
iść na medycynę.

Czy studenci farmacji widzą 
swoją przyszłość w aptece?

RO Z M O WA N U M E R U

MGR FARM. KRYSTIAN SKROBISZ
Tegoroczny absolwent farmacji na 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 
Pełni funkcję wiceprzewodniczącego 
Polskiego Towarzystwa Studentów 
Farmacji ds. HR.

F OT. KATA R ZY N A P E T RY KO W S KA
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U K: Nie należy ukrywać, że wiele osób traktuje farma-
cję jako okres przejściowy w toku studiów i poprawia 
maturę, aby ponownie aplikować na medycynę. Więcej 
osób przez to ma szansę dostać się na lekarski, więc 
automatycznie też mniej osób interesuje się docelowo 
farmacją.

P: Czy kojarzy Pan, ile osób kończy farmację na przy-
kład w Krakowie, w Warszawie?

K: Mogę się wypowiedzieć, ile osób ukończyło ten kie-
runek w Łodzi z własnego doświadczenia. Na pierw-
szym roku jest około 150 osób i  bardzo dużo z nich 
nie daje sobie rady i odpada ze studiów już na tym 
etapie. Trzeba przyznać, że ogrom materiału oraz tryb 
studiów jest dla wielu osób czymś nie do przejścia. 
Część osób decyduje się także na poprawę matur i po-
tem wybór innego, wymarzonego kierunku. Część z ko-
lei nie wybiera kierunku, który wymagałby wysokich 
wyników z matur, ale decyduje się na zmianę. Zawód 
farmaceuty okazuje się, że nie jest tym, co chcieliby 
robić w przyszłości. Jest również i taka grupa, która re-
zygnuje po pierwszym roku, gdyż są przedmioty, które 
są dla nich barierą.

P: I co może być taką barierą?

K: Chemia organiczna, czy nieorganiczna albo bota-
nika, które są na pierwszym roku przedmiotami bar-
dzo absorbującymi i wymagającymi. Dla niektórych 
po prostu nie jest to materiał, którego lubią się uczyć. 
Ostatecznie studia kończy mniej więcej 100 osób. Zna-
cząca liczba zatem znika z listy studentów.

P: Wydaje mi się, że jest to mniej więcej tyle, ile koń-
czyło „za moich czasów”. Zatem dla jakiej części osób 
obecnie studiujących farmację Pana zdaniem był to 
kierunek z wyboru, a dla jakiej z przypadku?

K: Myślę, że około połowa osób stawiająca swoje 
pierwsze kroki na studiach farmaceutycznych wiąże 
swoją przyszłość może nie stricte z apteką, a z szero-
ko rozumianą branżą farmaceutyczną. Wiele osób, jak 
wynika z mojego doświadczenia, interesuje się głów-
nie chemią. W związku z tym można stwierdzić, że far-
macja jest najbardziej prestiżowym kierunkiem, który 
zawiera dużą część nauk chemicznych. Kolejna część 
to około ¼ osób, która decyduje się na farmację jako 
na kierunek przejściowy, przed kolejnym podejściem 
do matury i ponowną aplikacją na kierunek lekarski.

P: A pozostali?

K: Pozostała część szuka swojej ścieżki zawodowej 
i nie do końca jest przekonana, że jest to dobra decy-

zja, ale też nie chcą tracić tego roku, więc zostaje na 
studiach. Dla innych weryfikacją jest pierwszy rok – te 
osoby nie kontynuują nauki. Dlatego tak jak wcześniej 
wspomniałem, widać duży “odsiew” studentów, zwłasz-
cza po pierwszym roku.

P: Kto, idąc na studia, wie, że to właśnie TO. Chyba nie 
znam takich osób. Zastanawiam się natomiast, co naj-
bardziej lubią przyszli farmaceuci w swoim kierunku 
studiów?

K: Myślę, że interdyscyplinarność i szeroką perspek-
tywę przyszłości. Apteka to nie jest jedyne miejsce, 
w którym możemy pracować po studiach. Teraz młodzi 
ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy są tego bardziej 
świadomi.

P: To prawda, teraz łatwiej o różnorodne oferty pracy.

K: Kolejną kwestią jest szeroki zakres zdobywanej 
wiedzy.  W związku z tym każdy może znaleźć coś dla 
siebie w trakcie trwania studiów. Zdobyta wiedza, 
zwłaszcza z zakresu farmakologii czy opieki farmaceu-
tycznej, jest przydatna w praktyce. Możemy ją wykorzy-
stać do zwiększenia skuteczności oraz bezpieczeństwa 
stosowanej farmakoterapii, czy to u siebie, czy u osób 
bliskich. Wiedza z takiego zakresu jest pożądana, je-
śli chodzi o społeczeństwo, bo każdy chce leczyć się 
skutecznie i unikać wszystkich niepożądanych działań. 
A jak wiemy, do kogo najlepiej skierować się o poradę 
z zakresu farmakoterapii? Oczywiście, do farmaceuty 
lub studenta farmacji.

P: Dokładnie tak! Już na pierwszym roku studiów, gdy 
przecież nic jeszcze nie wiedziałam o lekach, rodzina 
pytała mnie jak coś działa, co kupić na kaszel… Więc to 
faktycznie jest przydatne już po studiach. Czego nato-
miast najbardziej nie lubią przyszli farmaceuci? 

K: Myślę, że kontrowersyjna dla niektórych może być 
interdyscyplinarność, o której wspomniałem., Z jed-
nej strony jest pożądana i daje możliwość znalezienia 
w czasie toku studiów swojego konika. Jest to pomoc-
ne także przy wyborze Zakładu naukowego, w którym 
chce napisać się pracę magisterską. Z drugiej strony 
prawie każdy student spotkał się z przedmiotem, przez 
który przejście jest dla niego męką. Czasem trzeba 
zagryźć zęby, nauczyć się, aby zdać egzamin, a sama 
wiedza z przedmiotu zupełnie nie przynosi satysfakcji.

P: Dlaczego tak wiele osób chce pracować w firmach 
farmaceutycznych?

K: Myślę, że tutaj decyduje większa świadomość osób 
wchodzących na rynek i szeroko pojęta globalizacja. 

https://opieka.farm/goniec/
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U Łatwiej jest teraz dostać się do firmy niż, powiedzmy, 
około 10 lat temu. Nie stanowi problemu także zdo-
bycie wiedzy na temat ewentualnych ścieżek kariery, 
oprócz (nazwijmy to) podstawowej, którą jest wiedza 
apteczna, zdobyta w trakcie toku studiów.

P: Czy jeśli z firmą nie wyjdzie, biorą w ogóle pod uwa-
gę inne ścieżki kariery „w zawodzie? Na przykład ap-
tekę. Czy dążą do celu, robiąc wszystko, aby tylko nie 
pracować w aptece?

K: Każdy kto idzie na farmację, myśli o ewentualnej 
pracy w aptece. Jest to miejsce, gdzie teoretycznie za-
wsze znajdzie się pracę. Duże uprawnienia daje nam 
prawo do wykonywania zawodu, więc mamy pewność, 
że nikt po innym kierunku nie może pracować w ap-
tece. Ponadto wiele osób traktuje aptekę jako bez-
pieczny wybór, co widać po obecnej sytuacji na rynku 
i zwiększeniu zapotrzebowania na farmaceutów, ma-
gistrów farmacji.

P: To fakt. A dlaczego osoby decydują się na pracę 
w firmach farmaceutycznych? 

K: Jest to kwestia ofert pracy oraz nastawienia na 
rynku, że firma jest dla pracownika, a nie pracownik 
dla firmy. Mam na myśli na przykład benefity, zarobki, 
możliwość rozwoju.

P: Co jest postrzegane jako benefit?

K: Na przykład możliwość pracy zdalnej, czy bardziej 
elastyczne godziny pracy.

P: W aptekach też są elastyczne – czasem 4, czasem 
12 godzin.

K: Tak, elastyczne, ale na trochę innych zasadach niż 
w aptekach. Mam tutaj na myśli, możliwość rozpoczę-
cia dnia pracy w wygodnych dla pracownika godzi-
nach.

P: Co jeszcze może być atutem pracy w korporacji?

K: Firmy dają możliwość zatrudnienia na bardzo szero-
kiej gamie stanowisk, więc każda osoba, która poten-
cjalnie myśli o pracy poza apteką, może dopasować 
coś do swoich predyspozycji i znaleźć to, co będzie jej 
odpowiadało.

P: Nie zapominajmy o zarobkach…

K: Zarobki bardzo odstają od tych, które są propono-
wane w aptece. Może na stanowiskach asystenckich 
czy juniorskich w firmach farmaceutycznych zarobki są 
nieco niższe niż w aptece, ale po zdobyciu doświad-
czenia dwu-, trzyletniego pensja wzrasta i przebija 

znacząco oferowane magistrowi farmacji z takim sa-
mym stażem.

P: Czyli podsumowując, decydują zarobki i też sama 
świadomość perspektywy, że w ogóle można się za-
trudnić w firmie.

K: Można również wspomnieć o możliwości rozwo-
ju, ponieważ w aptece szybko się kończą. Dla mnie 
dużą blokadą przed pracą w aptece jest to, że będąc 
magistrem, mógłbym awansować na kierownika i na 
tym kończy się ścieżka kariery. W firmach natomiast 
stanowisk oraz szczebli jest znacznie więcej.  U wielu 
samorozwój decyduje nad wyborem takiej, a nie innej 
ścieżki kariery.

P: Faktycznie w aptece wypalenie zawodowe może 
przyjść szybko. Dlaczego jeszcze praca w aptece wy-
daje się studentom tak mało atrakcyjna?

K: Na pewno wspomniane zarobki oraz brak perspek-
tyw awansu. To są aspekty mało satysfakcjonujące dla 
człowieka, który ma przed sobą całe swoje życie za-
wodowe.

P: Początkowe zarobki w aptekach są raczej trochę 
lepsze niż na start w firmach.

K: Zgadzam się, ale ze wzrostem stażu ta różnica zni-
ka i znacznie korzystniej wypada w takim porównaniu 
praca w korporacjach.

P: Czy tylko te zarobki odstraszają?

K: Warto też wspomnieć o tym, że odpowiedzialność 
spoczywająca na magistrze farmacji jest bardzo duża. 
Wiele osób nie jest pewna swojej wiedzy i boi się po-
pełnianych ewentualnych błędów, które są poważne, 
bo jednak związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem 
pacjenta.

P: Tak, to jest taki bezpośredni wpływ na zdrowie da-
nej osoby.

K: Myślę też, że brak reform na przestrzeni lat, jeśli 
chodzi o regulacje zawodu aptekarza. Odbija się to 
teraz, na obecnym rynku. Trochę ten kierunek jest za-
niedbany przez polityków, też nikt za bardzo o to nie 
walczył...

P: W końcu coś ruszyło…

K: Obecne zmiany są korzystne, czy to plan wprowa-
dzenia opieki farmaceutycznej, czy poszerzenie moż-
liwości aptekarzy. Zwiększenie koszyka świadczeń 
wykonywanych w aptece wpływa pozytywnie na po-
strzeganie aptek. Aby odbiło się to na rynku potrzebne 

https://opieka.farm/goniec/
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sywne. Rządzący i samorząd aptekarski nie powinni 
spoczywać na laurach.

P: Mam obawy, że i 10 lat nie starczy. Moja koleżan-
ka jest zaskoczona, że przed emeryturą doczekała się 
możliwości wystawienia dla siebie recepty. No właśnie 
- jeszcze wśród nowych przywilejów jest możliwość 
wystawiania recept pro auctore i pro familiae. 

K: Paradoksalnie, jeżeli chodzi o zawód aptekarza to 
pandemia wniosła wiele pozytywów.

P: Chociaż pierwsze miesiące były, przyznam szczerze, 
straszne.

K: Tak też słyszałem. Można było zauważyć, gdzie pa-
cjenci w pierwszej kolejności kierują się w przypadku 
problemów zdrowotnych. Jest to właśnie apteka.

P: A czy praktyki po trzecim, czwartym i staż na szó-
stym roku studiów okazują się nadal brutalnym zde-
rzeniem z rzeczywistością, czy jednak Wasze pokole-
nie już wie, czego się spodziewać, jak idzie na staż?

K: Myślę, że ten jeden miesiąc po trzecim roku jest mo-
mentem przełomowym dla wielu studentów. 

P: Co wtedy myślą studenci?

K: Ja tu widzę trzy grupy. Pierwsza grupa utwierdza 
się na tym etapie, że przyszłość chce związać z apte-
ką. Druga grupa studentów decyduje się obrać inną 
ścieżkę zawodową. Trzeci rok to jest taki moment, 
że do końca studiów jest jeszcze trochę czasu i jest 
możliwość zgłębienia innych możliwości zatrudnienia, 
ścieżek po studiach.

P: A trzecia grupa?

K: Najmniej liczna, ale jednak obecna, to osoby, które 
będąc już na półmetku, decydują się na moment prze-
łomowy w życiu i zmianę kierunku studiów.

P: Po czwartym roku są już inne praktyki.

K: Tak, odbywają się one w aptece szpitalnej. Studen-
ci mają wtedy pierwszą styczność z pracą farmaceuty 
szpitalnego. W wyniku tego niektórzy przekonują się 
do takiej pracy i myślą o związaniu z nią swojej przy-
szłości.

P: Czyli jak student trafia na staż apteczny, ma już wy-
robioną opinię?

K: Staż na szóstym roku jest momentem, który osta-
tecznie weryfikuje oczekiwania studentów. Trzeba 
przyznać, że praktyki miesięczne w niewielkim stop-
niu “dotykają” temat, a półroczne zgłębiają całą gamę 

obowiązków farmaceuty w aptece. Część osób utwier-
dza się w tym, że to jest to, co chcą robić w dorosłym 
życiu, a część osób decyduje się na zmiany. Wszystko 
zależy od oczekiwań. 

P: Co najbardziej odstrasza od pracy w aptece ogólno-
dostępnej? Jaki element tej pracy?

K: Ciężko jest założyć jedną rzecz, jest to kwestia in-
dywidualna. Jeśli ktoś jest introwertykiem, to kontakt 
z pacjentem może być odstraszający. Istnieją również 
roszczeniowi pacjenci i trzeba wtedy postawić na 
swoim, wyrazić chęć do rozmowy i szerzenia swojej 
wiedzy zdobytej na studiach. Duże znaczenie ma rów-
nież wiele regulacji związanych z pracą w aptece, m.in. 
,,Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept. 
Na każdym kroku magister musi mieć otwarty umysł 
i weryfikować na bieżąco wydawane leki dla pacjen-
tów. Jednym aspektem, który można zarzucić studiom 
jest to, że w toku całych studiów pojawia się tylko je-
den przedmiot związany bezpośrednio z pracą apteka-
rza, czyli farmacja praktyczna w aptece. Jest to jedynie 
kilka zajęć. Wolałbym, aby tutaj przyłożono większą 
uwagę na przygotowanie praktyczne do tej pracy.

P: Pamiętam, że na studiach mówiono nam, że nie ma 
sensu zbytnio przykładać się do tego, jakie są regula-
cje w tym momencie, ponieważ gdy zaczniemy pracę, 
będą już inne. Dokładnie tak się stało, gdy skończyłam 
studia.

K: Jeśli chodzi o to, co jest największym odstrasza-
czem, to chyba właśnie to bycie na bieżąco ze wszyst-
kimi aspektami prawnymi.

P: Ale przecież w firmie też trzeba się rozwijać oraz 
dokształcać. 

K: Tak, ale myślę, że to firma na bieżąco informuje 
o zmianach, robi różne szkolenia i daje możliwość 
zdobycia nowych informacji. Natomiast w aptece, 
bywa z tym różnie…  

P: Może właściciele sieci czy aptek prywatnych po-
winni organizować szkolenia dla swoich pracowników 
w momencie, gdy wchodzą zmiany w prawie?

K: Myślę, że powinny być organizowane szkolenia, ale 
oparte na debatach, dyskusjach. Suchy wykład nie za-
wsze jest efektywny.

P: Tak, tak. Nie mam wglądu w procedury każdego pra-
codawcy. Jednak z doświadczenia widzę, że faktycznie 
mogłoby to być pomocne w czasie pracy w aptece. 
Gdyby był to jasny kanał przekazu, a nie szukanie po 
newsach.

https://opieka.farm/goniec/


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

LIPIEC — SIERPIEŃ 20229 | GONIEC APTECZNY EKSTRA

MAGAZYN 3PG

R
O

Z
M

O
W

A
 N

U
M

E
R

U K: Tutaj zdecydowanie zgodzę się z Panią.

P: Jakie jest nastawienie studentów do opieki farma-
ceutycznej i czy pokładają w niej duże nadzieje?

K: Myślę, że bardzo entuzjastycznie do tego podchodzą. 
Czasami nawet studenci przychodzą do prowadzących 
i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Przedmioty jak np. 
opieka farmaceutyczna czy farmakoterapia są prak-
tyczne, przekazują wiedzę, którą możemy wykorzystać. 
Zdarza się również, że studenci proszą o zwiększenie 
liczby godzin.

P: Nie do wiary!

K: My jednak nie mamy bezpośredniego wpływu na 
programu studiów, jednak często tworzone są fakul-
tety związane z tymi przedmiotami. Moim zdaniem 
bardziej praktyczne przedmioty mają większy sens, 
ponieważ możemy poznać praktyczne aspekty pracy 
w przyszłości. Ponadto są one ciekawsze. Przykładowo 
wiedzę z farmakologii możemy wykorzystać potem na 
opiece farmaceutycznej.

P: Czy farmakologii nie jest czasem za mało?

K: Ciężko stwierdzić, ponieważ każdy odnajduje przed-
miot, który lubi. Mogą być osoby, które nie przepadają 
za farmakologią, a bardziej wiążą przyszłość z pra-
cą w laboratorium. Wtedy więc farmakologia może 
być dla nich mniej interesująca, ponieważ woleliby 
przedmioty chemiczne. Warto też wspomnieć o opiece 
farmaceutycznej, ponieważ jest to sposób na rozwój 
naszego zawodu aptekarza – z jednej strony zwięk-
sza prestiż zawodu, z drugiej strony może pozytywnie 
wpłynąć na zarobki.

P: Jeśli farmaceuci chcą pracować w aptece otwartej, 
to jak widzą swoją pracę? Bardziej za biurkiem, czy 
jednak z pacjentem?

K: Wszystko zależy od typu osobowości oraz podejścia 
studentów. Każdy jest inny. Są tacy, którzy lubią kon-
takt z pacjentem i chcą pomóc, doradzić mu. Jednak są 
też osoby, które wolą zacisze pokoju kierownika, przej-
rzenie faktur, co jest pracą spokojniejszą.

P: Jakby musiał Pan obstawić to…?

K: Pierwszym wyjściem jest praca przy pierwszym sto-
le. Dopóki nie przychodzimy na praktyki po trzecim 
roku, to wielu z nas nie spodziewa się, jak dużo jest 
pracy z dokumentami, z weryfikacją recept, zamówie-
niami. Dopiero wtedy poznajemy pracę od podstaw. 

P: Z mojego doświadczenia wynika jednak, że często 
farmaceuci uciekają „do tyłu”... 

K: To jest właśnie weryfikacja. Mogę powiedzieć, jak 
wyglądało to podczas mojego stażu aptecznego. Te 
pierwsze kilka godzin, gdzie za pierwszym stołem daje 
satysfakcję, że można doradzać pacjentom. Z czasem 
i ze zmęczeniem przychodził moment, w którym wo-
lałem „udać się na tył” i odpocząć, bez potrzeby kon-
taktu z innymi. Myślę, że tutaj należałoby znaleźć złoty 
środek.

P: Czy studenci, a właściwie już świeżo upieczeni ab-
solwenci farmacji czują się przygotowani do pracy 
z pacjentem?

K: Trudno stwierdzić. Większość osób boi się tego. 
Zwłaszcza widać to na stażu. Studenci czują obawę 
przed pierwszym stołem, gdyż jest to duża odpowie-
dzialność. W trakcie studiów na przedmiotach, takich 
jak prawo farmaceutyczne czy etyka, poznajemy kon-
sekwencje odnośnie tego, co dzieje się w razie pomył-
ki. Jednak jest to kwestia obycia i z każdym miesiącem 
stażu bardziej zyskujemy pewność siebie, wykorzystu-
jemy nabytą wiedzę.

P: Oj, z czasem przychodzi więcej luzu. Chociaż może 
to nie najlepsze określenie.

K: Z czasem wszystko się bardziej systematyzuje. Trze-
ba przyznać, że wykorzystanie wiedzy tak naprawdę 
pozwala nam na zgłębienie jej po godzinach, doczy-
tywanie o interakcjach i działaniach niepożądanych 
leków. Zyskujemy pewność i czujemy się bardziej przy-
gotowani.

P: Mimo tego bezbłędność jest niemożliwa.

K: To prawda. Ponadto, aby być dobrym magistrem, 
który jest pewny swojej wiedzy, konieczna jest uaktu-
alnianie jej na bieżąco. To nie jest zawód, w przypadku 
którego, gdy skończymy studia, porzucamy całkowicie 
samokształcenie. 

P: To jeszcze raz zapytam. Dlaczego tylko 10% studen-
tów farmacji chce pracować w aptece?

K: Wynika to z kwestii finansowych oraz samorozwoju. 
Zawód ten nie posiadał żadnych reform na przestrze-
ni lat. Nie było widać jego bezpośredniego rozwoju, 
zwłaszcza dla osób z zewnątrz. Nagle, gdy nastąpiła 
pandemia, pojawiły się szczepienia, czy wystawianie 
recept pro auctore i pro familiae. Wiele osób dowie-
działo się, że magistrzy farmacji posiadają wiedzę, 
która daje im takie możliwości. Pojawiła się większa 
świadomość społeczeństwa odnośnie istotności na-
szej pracy. Niestety zmiany te, w mojej opinii, pojawiły 
się zbyt późno.

https://opieka.farm/goniec/
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Blizna (ang. scar) jest to zmiana powstała w procesie 
gojenia rany w wyniku zastąpienia ubytku skóry wła-
ściwej tkanką łączną włóknistą. Blizna może powstać 
zarówno po nacięciu chirurgicznym, jak i w następ-
stwie urazu, w tym otarcia naskórka.

Ostateczny wygląd blizny można ocenić dopiero po 
min. 3 tygodniach, a nawet po kilku latach, gdy za-
kończy się ostatni etap procesu gojenia rany (tzw. faza 
przebudowy). Dochodzi wtedy do powolnej przebu-
dowy i organizacji ułożonych początkowo w sposób 
nieregularny włókien kolagenu, w wyniku czego bli-
zna stopniowo się wygładza i blednie, a skóra staje się 
bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Faza 
przebudowy jest momentem, w którym można już roz-
począć terapię blizny.

Każda rana wiąże się ostatecznie z powstaniem blizny, 
jednak większość z nich z czasem staje się mało wi-
doczna. Warto jednak zaznaczyć, że całkowite usunię-
cie blizny jest niemożliwe. Poza rodzajem i kształtem 
rany ostateczny wygląd blizny uzależniony jest także 
od wieku pacjenta, jej lokalizacji, sposobu gojenia 
się rany, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także od 
uwarunkowań genetycznych.

Rodzaje blizn
Rodzaj, wielkość i głębokość rany, a także indywidu-
alne predyspozycje pacjenta wpływają na ostateczny 
wygląd blizny. Ze względu na wygląd wyróżnia się bli-
zny linijne (powstają w wyniku ran ciętych o równych 
i gładkich brzegach, które dobrze się goją przez tzw. 
rychłozrost), blizny zanikowe (atroficzne, leżące po-
niżej poziomu skóry i przypominające miejscowe za-
głębienie), blizny przerostowe (powstające w wyniku 
nadprodukcji kolagenu, nie przekraczające jednak gra-
nic pierwotnej rany) i bliznowce (keloidy, podobnie jak 
blizny przerostowe powstające w wyniku nadmiernej 
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Jakimi preparatami na blizny 
dysponujemy w aptekach?
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W produkcji kolagenu, jednak zasięgiem przekraczające 
granice pierwotnej rany). Wyróżnić można również 
specyficzny rodzaj blizn, jakimi są przykurcze blizno-
wate, które powstają, gdy skóra „kurczy się” i napręża 
w sposób, który utrwala w nienaturalnej pozycji rucho-
me części ciała lub gdy blizna powoduje przemiesz-
czenie tkanek do nieprawidłowej pozycji.[1]

Preparaty dostępne bez recepty
W przypadku blizn można zarekomendować pacjen-
towi preparaty do stosowania miejscowego na bazie 
silikonów lub zawierające wyciąg z cebuli.

Preparaty na bazie silikonów
Preparaty na bazie silikonów dostępne są w postaci 
plastrów, żeli oraz kremów zawierających polisiloksa-
ny, dwutlenek krzemu lub cyklopentasiloksan. Tworzą 
one na bliźnie warstwę okluzyjną, która zatrzymuje 
wilgoć i poprawia hydratację warstwy rogowej. Ma to 
wpływ na zmniejszenie aktywności fibroblastów za po-
średnictwem szlaków sygnałowych komórek naskórka. 
Efektem tego jest zmniejszenie ilości wytwarzanego 
kolagenu i tkanki łącznej, a tym samym zmniejszenie 
objętości i wielkości blizny. Przyczynia się to także do 
poprawy jej koloru i elastyczności.[2]

Używanie żeli na bazie silikonów, np. wyrobów Blizna-
sil, Sutricon i Silaurum, jest równie skuteczne co sto-
sowanie plastrów takich jak Sutricon i Sikatris. Żele są 
natomiast łatwiejsze w użyciu dla pacjentów. Na rynku 
dostępny jest także zawierający m.in. olej silikonowy 
krem Cicatridina. Należy jednak pamiętać, że postać 
kremu zastosowana samodzielnie będzie wykazywała 
mniejszą skuteczność niż żele. Warto wtedy zalecić za-
stosowanie dodatkowego opatrunku okluzyjnego.

Preparaty na bazie silikonów są skuteczne głównie 
w przypadku świeżych blizn. Plastry należy stosować 
przez 12–24 godz. na dobę przez min. 12 miesięcy 
Żele silikonowe powinny być natomiast stosowane 
przez 3–6 miesięcy 2 razy na dobę. Ponadto należy 
zwrócić pacjentowi uwagę, że żel powinien być na-
kładany cienką warstwą na czystą i suchą skórę. Nie 
należy wkładać ubrań do momentu jego wyschnięcia, 
aby nie rozmazać utworzonego filmu.

Preparaty z wyciągiem z cebuli
Obecne w ekstrakcie z cebuli kwercetyna i kemferol 
hamują proliferację fibroblastów i produkcję kolage-
nu. Dzięki temu występuje mniejsze prawdopodobień-
stwo wystąpienia przerostu blizny. Wyciąg z cebuli wy-
kazuje też działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne. 

Wadą preparatów na bazie wyciągu z cebuli, do któ-
rych należą leki Cepan i Contractubex, jest ich charak-
terystyczny zapach, który zmniejsza komfort stosowa-
nia.

Według wyników niewielkiego badania klinicznego 
bez grupy kontrolnej z 2009 roku preparaty na bazie 
silikonów wykazują większą skuteczność niż lek Con-
tractubex zawierający połączenie wyciągu płynnego 
z cebuli, heparyny i alantoiny.[3]

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Poinformuj pacjenta, że aby skuteczność dostępnych 
bez recepty preparatów na blizny była jak największa, 
konieczna jest systematyczność i stosowanie ich przez 
przynajmniej kilka miesięcy.

Leki na receptę
W terapii blizn przerostowych i keloidów powszechnie 
stosuje się sterydoterapię w formie iniekcji. Lekiem 
z wyboru jest acetonid triamcynolonu (Kenalog). Jeżeli 
sterydoterapia nie przynosi efektów, lekarz może zde-
cydować również o podaniu iniekcji z fluorouracylem.
[4] Alternatywą dla tych zabiegów są iniekcje z werapa-
milu, który jako bloker kanałów wapniowych przyspie-
sza degradację tkanki bliznowatej poprzez indukowa-
nie sekrecji kolagenazy, czyli enzymu rozkładającego 
kolagen.[5]

Do zapobiegania nawrotom zmian o charakterze bli-
znowców stosuje się także 5% krem zawierający imi-
kwimod. W Polsce lek przeciwwirusowy dostępny jest 
pod nazwą Aldara i stosowany jest m.in. w terapii kłyk-
cin kończystych. Imikwimod jest modulatorem odpo-
wiedzi immunologicznej, który stymuluje interferon do 
nasilenia rozpadu kolagenu, a także zmienia ekspresję 
genów związanych z apoptozą.[2] Niestety, ze względu 
na sprzeczne wyniki badań dotyczące skuteczności 
imikwimodu w tym wskazaniu jest on zalecany jedy-
nie jako alternatywny środek wspomagający.[5]

Preparaty dodatkowe
Na ostateczny wygląd blizny duży wpływ ma właściwe 
postępowanie w początkowej fazie po zranieniu. War-
to upewnić się, że pacjent wie, jak prawidłowo oczy-
ścić, odkazić i opatrzyć ranę, gdyż dopuszczenie do in-
fekcji lub uszkodzenia może prowadzić do powstania 
bardziej obszernej zmiany. Im mniejszy stan zapalny, 
tym mniej widoczna i bardziej prosta blizna.

https://opieka.farm/goniec/
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W Do pielęgnacji blizn polecić można także takie pro-
dukty jak:

 — Bio-Oil – według deklaracji producenta zawiera 
olej z nagietka, olejki rumiankowy, lawendowy 
i rozmarynowy, witaminę E oraz etyloheksanian 
cetearylu – opisywany jako kluczowy składnik 
o nazwie PurCellin Oil, który zmienia konsystencję 
produktu. Bio-Oil był obiektem kilku badań, w tym 
niewielkiego podwójnie zaślepionego badania 
klinicznego z randomizacją z 2010 roku, którego 
wyniki wskazywały na poprawę wyglądu blizn po 
8 tyg. stosowania u 92% osób w grupie badanej.[6]

 — Krem z masy perłowej NoScar – według deklaracji 
producenta zawiera masę perłową, kwas 
hialuronowy oraz komórki macierzyste z wąkrotki 
azjatyckiej. Proszek perłowy jest szeroko używany 
w tradycyjnej medycynie chińskiej, przede 
wszystkim jako środek poprawiający wygląd skóry. 
Brakuje obecnie dowodów z badań klinicznych, 
które potwierdzałyby jego skuteczność 
w rozjaśnianiu i wygładzaniu blizn. Opublikowany 
w 2021 roku przegląd literatury wskazuje, że 
proszek perłowy może wpływać pozytywnie 
na proces gojenia ran, działa antyoksydacyjne, 
przeciwzwłóknieniowo i przeciwzapalnie. Są to 
jednak wnioski wyciągnięte jedynie na podstawie 
badań komórkowych.[7]

 — Snailmed – to seria kosmetyków, w tym maści 
na blizny i problemy skóry, których producent 
deklaruje ponad 40% zawartość śluzu ślimaka. 
W niewielkim podwójnie zaślepionym badaniu 
klinicznym oceniano skuteczność kremu ze 
śluzem ślimaka w poprawie nawilżenia skóry 
po zastosowaniu laserowego resurfacingu. 
Stwierdzono, że stosowanie kremu znacząco 
poprawiło nawilżenie skóry i odnowę bariery 
skórnej. Preparat nie zmniejszył natomiast 
zaczerwienienia skóry i przebarwień pozapalnych.
[8]

 — Kremy i żele, które zawierają kwas azelainowy 
– dostępne jako leki OTC pod nazwą Skinoren 
lub kosmetyki Acne-Derm i Hascoderm lipożel. 
Kwas azelainowy wykazuje m.in. działanie 
keratolityczne, przeciwzapalne i odbarwiające 
przebarwienia. Może być zatem polecony 
pacjentom, którzy zgłaszają nierówny koloryt 
skóry, np. po przebytym trądziku.

Warto również zwrócić uwagę, że szczególnie świeże 
blizny nie powinny być narażone na działanie promie-

niowania światła słonecznego. Jeżeli stopień wygoje-
nia rany już na to pozwala, zaleć pacjentowi stosowa-
nie preparatów z wysokim filtrem przeciwsłonecznym.

Piśmiennictwo:
1. NHS. (2020). Scars. Aktualizacja: 23.10.2020. Pobrano z: https://www.nhs.uk/

conditions/scars/
2. Block, L., Gosain, A., King, T. W. (2015). Emerging Therapies for Scar Prevention. 

Advances in wound care, 4(10), 607–614. https://doi.org/10.1089/
wound.2015.0646
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silicone gel, silicone gel sheeting, and topical onion extract including heparin 
and allantoin for the treatment of postburn hypertrophic scars. Burns: journal 
of the International Society for Burn Injuries, 35(8), 1097–1103. https://doi.
org/10.1016/j.burns.2009.06.206

4. Goldstein, A. O., Hong, A. M. (2021). Keloids and hypertrophic scars. UpToDate. 
Aktualizacja: 16.02.2021.

5. Ojeh, N., Bharatha, A., Gaur, U., Forde, A. L. (2020). Keloids: Current and 
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oilprofessional.co.uk/resources/section-6-bio-oil-clinical-research/

7. Loh, X. J., Young, D. J., Guo, H., Tang, L., Wu, Y., Zhang, G., Tang, C., Ruan, H. 
(2021). Pearl Powder-An Emerging Material for Biomedical Applications: 
A Review. Materials (Basel, Switzerland), 14(11), 2797. https://doi.org/10.3390/
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8. Theerawattanawit, C., Promvaranon, T., Rerknimitr, P., Asawanonda, P., Noppakun, 
N., Kumtornrut, C. (2021). Snail Soothing and Repairing Cream Improves Skin 
Hydration after Ablative Fractional CO2 Laser: A Split-Face Randomized 
Double-Blinded Placebo-Controlled Trial. Skin pharmacology and physiology, 
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Opatrunki mogą być samoprzylepne, na przykład opa-
trunki z taśmą klejącą na obrzeżu czy opatrunki hy-
drokoloidowe. Wiele opatrunków specjalistycznych 
wymaga jednak dodatkowego mocowania.

Do mocowania opatrunku lub zestawu opatrunków 
służą wyroby takie jak:

 — Opaska dziana podtrzymująca - bez wiązania 
supełków i nakładania metalowych żabek, trzeba 
ją zakleić przylepcem,

 — siatka opatrunkowa (Codofix) lub opaska 
kohezyjna (np. Peha-haft) – zalecane na opatrunki 
zakładane na kończynach, obłych częściach 
ciała, zwłaszcza gdy skóra wokół rany jest w złej 
kondycji,

 — Przylepce – opatrunki podkleja się na brzegach 
lub mocuje się opatrunek kilkoma paskami 
przylepca w poprzek opatrunku.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Opatrunków specjalistycznych zazwyczaj nie zaleca się 
zaklejać w całości.

Rodzaje przylepców
Przylepce są zwykle wykorzystywane do umiejscowie-
nia kompresów gazowych na powierzchni rany lub za-
bezpieczenia niewielkich uszkodzeń skóry, np. otarć na 
palcach. Ponadto mogą służyć do mocowania wenflo-
nów lub sond. Wśród przylepców dostępnych na rynku 
znajdziemy m.in. Omnipor ( 5 m × 5 cm), Omnifix E (15 
cm × 10 m), Omniplast (5 m × 2,5 cm), Omnifilm (5 m × 
2,5 cm), Omnifix Elastic (10 m × 5 cm). 

MGR FARM. MAGDALENA MICHNIEWSKA
Redaktorka w 3PG

Jak mocuje się  
opatrunki specjalistyczne?

O P I E KA F A R M AC E U TYCZ N A
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A Ponadto przylepce możemy podzielić na:

 — Mocno mocujące:

• skóra normalna – tkaninowe (Omniplast, Polovis 
Plus),

•  skóra wrażliwa – jedwabne (Omnisilk, Polosilk),

 — Łagodnie mocujące, które przepuszczają 
powietrze i parę wodną, łatwo dają się usunąć i są 
delikatne:

• włókninowe (Omnipor, Polopor),

•  foliowe (Omnifilm) – przezroczyste.

Przylepce w rolce
Przylepce w rolce są wygodne, gdyż mogą zabezpieczyć 
nawet cały opatrunek i podtrzymywać go nawet przez 
5-7 dni. Chociaż zazwyczaj nie zaleca się zakrywania 
opatrunków specjalistycznych w całości, możliwe jest 
dobre zamocowanie dużych opatrunków. Przylepce ta-
kie jak Omnifix E i Omnifix elastic dobrze dopasowują 
się do opatrunków na różnych stawach. Z kolei plastry 
foliowe Hydrofilm są wodoodporne – nie zaleca się 
natomiast stosować ich na rany powikłane, zakażone, 
silnie krwawiące i z dużym wysiękiem.

Przycinanie opatrunków
Opatrunek powinien być dostosowany wielkością do 
rany. Większość opatrunków powinna wystawać ok. 
2 cm poza granice rany. W przypadku opatrunków 
obramowanych, ich wielkość najczęściej podana jest 
z obramowaniem. Niektóre opatrunki mają również 
wydrukowaną na opakowaniu miarkę.

Większość opatrunków można przycinać, jednak nale-
ży pamiętać, że po otworzeniu, a zwłaszcza przecię-
ciu, tracą jałowość. Zazwyczaj nie zaleca się przycinać 
opatrunków z dodatkowym brzegiem. Do opatrunków, 
których nie można przycinać w żadnej sytuacji należą 
opatrunki z węglem (mogą się sypać), superabsorbenty 
i inne opatrunki o złożonej strukturze, które posiadają 
warstwę o specjalnej funkcji zamkniętej w torebce, np. 
HydroCleanPlus i Allevyn Life.

Ryc. 1 Opatrunek foliowy Hydrofilm (fot. Shutterstock)

F OT. H A RT M A N N

Ryc. 2 Mocowanie opatrunku przy pomocy opaski kohezyjnej 
(fot. Shutterstock)

F OT. H A RT M A N N

Ryc. 3 Mocowanie opatrunku przy pomocy przylepca  
(fot. Shutterstock)
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Od pewnego już czasu dostępne są na rynku olejowy 
koncentrat witaminy A oraz czysta witamina E. Roz-
twory wodne cieszą się jednak w dalszym ciągu więk-
sza popularnością w zakresie wykorzystywania ich 
jako surowce do receptury.

Czym się zatem charakteryzują te innowacyjne olejo-
we surowce?

Witamina A
Palmitynian retinolu, inaczej witamina A, to surowiec 
recepturowy stosowany jako składnik leków w postaci 
maści, kremów, emulsji i czopków. Na rynku dostępny 
jest koncentrat olejowy witaminy A bez dodatku so-
lubilizatorów, który daje mniej niezgodności receptu-
rowych od solubilizatu wodnego witaminy A (krople 

doustne). Palmitynian retinolu 1,0 MIU/g jest dostęp-
ny w formie dwupaku z dodatkową butelką, w której 
można sporządzić rozcieńczony roztwór pomocniczy 
z olejem rzepakowym lub lnianym.

Palmitynian retinolu jest przejrzystą, żółtą lub brud-
nożółtą, oleistą cieczą pozbawioną zapachu i smaku. 
Produkowany jest syntetycznie w reakcji estryfikacji 
retinolu i kwasu palmitynowego. Palmitynian reti-
nolu w stężeniu 1,0 MIU/g jest roztworem witaminy 
A w oleju arachidowym. Jedna kropla tego roztworu 
zawiera 34 500 j.m. witaminy A.

Niezgodności a koncentrat witaminy A
Palmitynian retinolu w postaci roztworu olejowego 
może dawać niezgodności ze składnikami recepturo-
wymi, takimi jak:[1]

 — roztwory wodne (składniki nie mieszają się),

 — podłoża uwodnione (rozwarstwienie maści),

 — guma arabska (enzymy zawarte w gumie arabskiej 
mogą doprowadzić do utlenienia i unieczynnienia 
witaminy A).

Nowe postacie witamin 
do receptury aptecznej

MGR FARM. JOANNA KŁAK
Redaktorka w 3PG

R E C E P T U RA

F OT. S H U T T E R S TO C K

https://opieka.farm/goniec/


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

LIPIEC — SIERPIEŃ 202216 | GONIEC APTECZNY EKSTRA

MAGAZYN 3PG

R
E

C
E

P
T

U
R

A

Tradycyjne zastosowanie witaminy A
Tradycyjnie witamina A jest stosowana na skórę i bło-
ny śluzowe jako składnik pobudzający regenerację 
skóry uszkodzonej na skutek urazów mechanicznych, 
oparzeń, infekcji i stanów zapalnych. Witamina A przy-
spiesza podziały komórkowe w skórze, znosi suchość, 
szorstkość i nadmierną keratynizację naskórka. Leki 
z witaminą A stosuje się w terapii chorób skóry prze-
biegających ze stanem zapalnym i zaburzeniami ke-
ratynizacji (np. łuszczycy i trądziku młodzieńczego). 
Dodatkowo palmitynian zmiękcza skórę i poprawia jej 
funkcje barierowe.[2]

Działanie witaminy A w świetle badań 
klinicznych
Palmitynian retinolu to substancja lecznicza o dzia-
łaniu regenerującym, przeciwstarzeniowym i norma-
lizującym keratynizację skóry. W badaniu klinicznym 
z randomizacją z 2013 roku zaobserwowano, że sto-
sowanie olejowego preparatu z palmitynianem reti-

nolu znosi szorstkość skóry, poprawia jej pigmentację 
i jędrność.[3] W innym badaniu porównawczym z 2021 
roku, oceniającym skuteczność hydrożelu z palmity-
nianem retinolu w leczeniu trądziku pospolitego, opi-
sano redukcję liczby zmian zapalnych i niezapalnych 
oraz poprawę ogólnego wyglądu skóry.[4]

Witamina E
Witamina E, czyli octan tokoferylu, to surowiec re-
cepturowy stosowany jako składnik leków w postaci 
maści, kremów, emulsji, mieszanek i czopków, rzadziej 
leków do użytku wewnętrznego. W preparatyce leków 
recepturowych można wykorzystywać witaminę E pro 
receptura (bez substancji pomocniczych) lub krople 
doustne z solubilizowanym octanem tokoferylu (Vita-
minum E Medana, Vitaminum E Hasco).

Tokoferol to żółtawa, przejrzysta, oleista i lepka ciecz 
bez zapachu i smaku. Składnik ten otrzymuje się natu-
ralnie, z olejów roślinnych lub drogą syntezy chemicz-
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rylu jest pochodną estrową tokoferolu o zmniejszonej 
podatności na utlenianie, dzięki czemu charakteryzuje 
się większą stabilnością chemiczną.

Niezgodności a czysta witamina E
Octan tokoferylu pro receptura daje niezgodności re-
cepturowe z roztworami wodnymi, nadtlenkami i jona-
mi metali, zwłaszcza żelaza, miedzi i srebra. Może ad-
sorbować się na powierzchni opakowań wykonanych 
z tworzyw sztucznych.

Octan tokoferylu w postaci solubilizatu wodnego 
może dodatkowo dawać niezgodności ze składnikami 
recepturowymi, takimi jak [5],[6],[7]:

 — parafina ciekła (nie miesza się z solubilizatami 
wodnymi),

 — euceryna (ze względu na obecność emulgatora 
o/w o przeciwnych właściwościach dochodzi do 
rozwarstwienia się maści uwodnionej).

Tradycyjne zastosowanie witaminy E
Tradycyjnie witamina E jest stosowana na skórę i bło-
ny śluzowe jako składnik o działaniu normalizującym, 
pielęgnującym, przyspieszającym regenerację i opóź-
niającym procesy starzenia (przeciwutleniającym). Wi-
tamina E przyspiesza gojenie drobnych ran i uszko-
dzeń, owrzodzeń oraz oparzeń, poprawia ukrwienie 
skóry i jej koloryt. Jest częstym składnikiem kremów, 
emulsji i płynów przeznaczonych do leczenia trądziku 
młodzieńczego i różowatego, chorób zapalnych i aler-
gicznych skóry, blizn oraz oparzeń.[8]

Działanie witaminy E w świetle badań 
klinicznych
Octan tokoferylu to substancja lecznicza charaktery-
zująca się wysoką skutecznością w przyspieszaniu go-
jenia uszkodzeń oraz stanów zapalnych skóry i błon 
śluzowych. W badaniu klinicznym z randomizacją 
z 2022 roku, porównującym skuteczność maści z oc-
tanem tokoferylu i maści z nitrogliceryną w leczeniu 
przewlekłej szczeliny odbytu, zaobserwowano, że pre-
parat w witaminą E skuteczniej znosił ból po 8 tygo-
dniach leczenia, szybciej goił ranę i dłużej zapobiegał 
nawrotowi choroby.[9] W innym badaniu klinicznym 
z 2009 roku oceniono, że żel zawierający octan tokofe-
rylu był skuteczniejszy w znoszeniu bólu i szybciej goił 
owrzodzenia skóry palców w porównaniu ze standar-
dową pielęgnacją u pacjentów z twardziną układową.
[10]
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Miód jest produktem wytwarzanym przez pszczoły 
z gatunku Apis mellifera. Powstaje on z nektaru kwia-
tów roślin miododajnych, takich jak rzepak, gryka, lipa, 
akacja (miód nektarowy) oraz ze spadzi, czyli soku 
drzew iglastych i liściastych, wypływającym z komórek 
uszkodzonych przez mszyce lub czerwce (miód spa-
dziowy). Jednym z rodzajów miodu nektarowego jest 
miód manuka, który uzyskiwany jest nektaru krzewów 
manuki (Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst.) 
występujących na terenie Nowej Zelandii i południo-
wej Australii. Miód jest powszechnie stosowany jako 
substancja słodząca, środek nawilżający w mydłach 
i kosmetykach, a także jako produkt wykorzystywany 
do celów leczniczych.

Działanie i zastosowanie miodu
Główny składnik miodu to cukier inwertowany, który 
jest produktem hydrolizy sacharozy do mieszaniny 
fruktozy i glukozy pod wpływem enzymu inwertazy 
wytwarzanego przez pszczoły. Ponadto miód zawie-
ra sacharozę, maltozę, dekstryny, jak również kwasy 
organiczne, enzymy, białka oraz witaminy A, B2, B6 
i C. Barwa miodu zależy z kolei od rodzaju i proporcji 
barwników, z których największe znaczenie mają ka-
rotenoidy takie jak beta-karoten czy ksantofil. Działa-
nie przeciwbakteryjne miodu przypisuje się natomiast 
przede wszystkim nadtlenkowi wodoru (H2O2), który 
jest produktem ubocznym w reakcji enzymatycznego 
przekształcania glukozy do kwasu glukonowego. Ta 
korzystna właściwość miodu zanika jednak po jego 
podgrzaniu lub długotrwałym wystawieniu na dzia-
łanie promieni słonecznych. Inne cechy, które mogą 
przyczyniać się do przeciwbakteryjnego działania, to 
obecność lizozymów, niskie pH i wysoka osmolarność 
miodu. Badania kliniczne potwierdziły skuteczność 
miodu w łagodzeniu kaszlu i suchości oczu, w uspraw-

Miód – przegląd 
badań klinicznych

DR N. MED. EWELINA RUSSJAN
Redaktorka w 3PG
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nianiu gojenia się ran, oparzeń, owrzodzeń stopy cu-
krzycowej, w leczeniu zapalenia w obrębie jamy ustnej 
i trądziku różowatym. Niektóre badania wskazują na 
potencjalną skuteczność miodu w leczeniu owrzodze-
nia rogówki, cukrzycy, biegunki, bolesnego miesiącz-
kowania, opryszczki i w redukcji bólu po usunięciu mi-
gdałków, jednak wyniki są niewystarczające. Miód jest 
prawdopodobnie nieskuteczny w leczeniu zapalenia 
błony śluzowej nosa i zatok.

Skuteczność miodu potwierdzona 
w badaniach klinicznych
Badania kliniczne potwierdziły skuteczność miodu 
w łagodzeniu kaszlu i suchości oczu, w usprawnianiu 
gojenia się ran, oparzeń, owrzodzeń stopy cukrzyco-
wej, w leczeniu zapalenia w obrębie jamy ustnej i trą-
dziku różowatym.

Kaszel
liczne pojedyncze badania kliniczne wykazały, że 
przyjmowanie 2,5–10 ml miodu (0,5–2 łyżeczki) przed 
snem wpływa na redukcję nasilenia kaszlu w ciągu 
nocy oraz na poprawę snu w porównaniu z placebo 
u dzieci powyżej 2. r.ż. cierpiących na infekcje górnych 
dróg oddechowych.[1] Przegląd Cochrane 6 badań kli-
nicznych wykazał, że stosowanie miodu przyczynia się 
do redukcji kaszlu skuteczniej niż brak terapii, placebo 
czy difenhydramina i jest co najmniej równie skutecz-
ne co dekstrometorfan.[2]

Suchość oczu
Badanie z udziałem 24 pacjentów w wieku 20–55 lat 
wykazało, że stosowanie kropli do oczu zawierających 
miód manuka 2 razy dziennie przez dwa tygodnie 
wpływa na zmniejszenie niektórych objawów dyskom-
fortu u osób, które cierpią na suchość oczu spowodo-
waną noszeniem soczewek kontaktowych. Warto jed-
nak zaznaczyć, że prawdopodobnie, aby uzyskać lepsze 
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A wyniki, konieczne jest dłuższe stosowanie, a efekty 
były bardziej zauważalne u pacjentów z bardziej na-
silonymi objawami.[3]

Trudno gojące się rany
W przeglądzie systematycznym Cochrane dotyczącym 
miejscowego i ogólnoustrojowego leczenia ran przed-
stawiono silne dowody na korzystne efekty ze stoso-
wania miodu w schorzeniach takich jak owrzodzenia 
żylne, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe i owrzodze-
nia tętnic.[4] Prawdopodobne jest, że miód wpływa na 
przyśpieszenie ziarninowania i epitelizacji naskór-
ka, zmniejszenie bólu i wysięku ropnego, a także na 
skrócenie czas jego gojenia. Jednak przegląd Cochra-
ne obejmujący badania dotyczące leczenia samego 
owrzodzenia żylnego nóg wykazał, że preparaty na 
bazie miodu nie zapewniają korzyści w stosunku do 
czasu gojenia lub całkowitego wyleczenia w porów-
naniu ze standardową opieką.[5]

Oparzenia
W przeglądzie Cochrane, oceniającym dane kliniczne 
z 26 badań, który dotyczył stosowania miodu w miej-
scowym leczeniu ran ostrych i przewlekłych, wykaza-
no, że stosowanie miodu może powodować lepsze go-
jenie się oparzeń w porównaniu z konwencjonalnymi 
opatrunkami, a także zmniejsza ogólne ryzyko działań 
niepożądanych w porównaniu z leczeniem sulfadiazy-
ną srebra. Miód może wykazywać lepsze działanie od 
niektórych konwencjonalnych materiałów opatrunko-
wych. Warto jednak zaznaczyć, że badania były niskiej 
jakości.[6]

Owrzodzenia stopy cukrzycowej 
Metaanaliza z 2019 roku obejmująca badania kli-
niczne głównie o niższej jakości z udziałem pacjen-
tów z owrzodzeniami stopy cukrzycowej wykazała, że 
stosowanie opatrunków nasączonych miodem przez 
1–2 tygodnie przyspiesza eliminację bakterii oraz 
skraca czas oczyszczenia i gojenia się rany.[7]

Zapalenie dziąseł i jamy ustnej
Podwójnie zaślepione badanie kliniczne z randomi-
zacją z udziałem 100 dzieci w wieku 2–8 lat z pier-
wotnym opryszczkowym zapaleniem dziąseł i jamy 
ustnej wykazało, że stosowanie miodu w połączeniu 
z acyklowirem prowadzi do ustąpienia zmian w jamie 
ustnej o trzy dni szybciej w porównaniu ze stosowa-
niem samego acyklowiru. Ponadto redukcji uległ ból, 
użycie leków przeciwbólowych, a pacjenci mieli mniej 
problemów z jedzeniem i piciem.[8]

Popromienne zapalenie błony śluzowej jamy 
ustnej
Chociaż istnieją sprzeczne dowody większość badań 
wskazuje, że miód może przynosić pewne korzyści 
w zapobieganiu lub zmniejszaniu objawów popro-
miennego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. Me-
taanaliza obejmująca 9 badań klinicznych z udziałem 
476 pacjentów z nowotworem głowy i szyi (poddawa-
nych radioterapii lub chemioradioterapii) wykazała, że 
doustne podawanie miodu po radioterapii może zapo-
biegać zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej i związa-
nej z tym utracie masy ciała.[9]

Trądzik różowaty
W badaniu klinicznym z randomizacją oceniano sku-
teczność miejscowego stosowania 90% miodu kanuka 
z 10% gliceryną 2 razy dziennie przez okres 8 tygo-
dni, w leczeniu trądziku różowatego u 138 dorosłych 
Nowozelandczyków. Odsetek uczestników, którzy do-
świadczyli klinicznie istotnej poprawy, był znacznie 
wyższy w grupie leczonej miodem (34,3%) w porów-
naniu z placebo (17,4%). Ponadto odsetek pacjentów, 
u których wystąpiło całkowite ustąpienie trądziku ró-
żowatego, wyniósł odpowiednio 13,2% w grupie sto-
sującej miód i 2,9% w grupie placebo.[10]

Niewystarczające lub brak 
dowodów na skuteczność miodu
Przeprowadzono ograniczone badania kliniczne wska-
zujące na potencjał terapeutyczny miodu w leczeniu 
owrzodzenia rogówki, cukrzycy typu I i II, biegunki 
związanej z zapalaniem żołądka i jelit, bolesnego mie-
siączkowania, opryszczki wargowej i bólu pooperacyj-
nego po usunięciu migdałków, jednak uzyskane wyniki 
nie są wystarczające, aby uzasadnić stosowanie miodu.

Miód okazał się z natomiast nieskuteczny w leczeniu 
zapalenia błony śluzowej nosa i zatok. Większość ba-
dań wskazuje, że aerozole donosowe lub płukanki za-
wierające miód nie łagodzą objawów skuteczniej niż 
stosowanie fizjologicznego roztworu soli.

Bezpieczeństwo stosowania 
miodu
Miód uważany jest za bezpieczny produkt spożywczy 
i leczniczy. Istnieją jednak dane wskazujące, że może 
być on szkodliwy dla niemowląt, ponieważ niektóre 
partie miodu zawierają zarodniki Clostridium botuli-
num, które mogą namnażać się w jelitach i powodo-
wać zatrucie jadem kiełbasianym.[11]

https://opieka.farm/goniec/


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

LIPIEC — SIERPIEŃ 202221 | GONIEC APTECZNY EKSTRA

MAGAZYN 3PG

M
E

D
Y

C
Y

N
A

 N
A

T
U

R
A

L
N

A Miód, który wytwarzany jest z nektaru roślin trujących, 
może być dla człowieka toksyczny. Sytuacja taka naj-
częściej występuje w Turcji w przypadku miodów pro-
dukowanych z nektaru roślin z rodzaju Rhododendron, 
występujących na wybrzeżu Morza Czarnego. Zatrucie 
„szalonym miodem”, zawierającym grajanotoksynę, 
która blokuje kanały sodowe, prowadzi do bradykardii, 
niedociśnienia, nudności, wymiotów, omdleń, a praw-
dopodobnie także do łagodnej hipotermii.

Miód stosowany doustnie może wywoływać reakcje 
alergiczne, które mogą być spowodowane różnymi 
składnikami miodu, w tym samym miodem, pyłkiem 
lub wydzieliną pszczół. W przypadku stosowania ze-
wnętrznego zgłaszano miejscowe reakcje alergiczne 
u pacjentów z wcześniej istniejącą atopią. Odnotowa-
no także alergiczne kontaktowe zapalenie skóry zwią-
zane z miodem wzbogaconym propolisem.

Miód w ciąży i podczas laktacji
Brakuje wystarczających i wiarygodnych informacji 
na temat bezpieczeństwa stosowania miodu w celach 
leczniczych u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, 
lecz spożycie go w ilościach powszechnie występują-
cych w żywności jest uważane za bezpieczne.

Preparaty dostępne na rynku 
zawierające miód
Wśród preparatów aptecznych na gardło i kaszel, któ-
rych producenci deklarują zawartość miodu znajdują 
się suplement diety Amolowe oraz wyroby medyczne 
takie jak Muconatural Complete i GrinTuss Adult. Z kolei 
wyrób Melilax Adult ma postać mikrowlewek o dzia-
łaniu wypróżnaijącym. Dostępne są także opatrunki 
siatkowe Actilite przeznaczone do stosowania na rany 
takie jak skaleczenia, odleżyny, poparzenia, otarcia, 
owrzodzenia czy rany chirurgiczne.

Piśmiennictwo
1. Natural Medicines. (2020). Honey. Aktualizacja: 24.11.2020.
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Interakcje inhibitorów 
pompy protonowej

 — Zamiana itrakonazolu na flukonazol lub 
terbinafinę, które wchłaniają się także 
w środowisku o mniejszej kwasowości. 

 — Zalecenie pacjentowi popicia leku napojem typu 
coca-cola lub pepsi, takie zalecenie znajdzie się 
też w charakterystykach leków z itrakonazolem. 

 — Jeśli IPP ma być stosowany celem leczenia zgagi, 
pacjent może na czas leczenia przeciwgrzybiczego 
stosować leki zobojętniające i zachować 
2-godzinny odstęp w czasie między przyjęciem 
leku przeciwgrzybiczego i zobojętniającego.

IPP + cefuroksym
Podniesione pH żołądka może ograniczać wchłania-
nie aksetylu cefuroksymu, a tym samym obniżać jego 
skuteczność terapeutyczną. Interakcja występuje też 
w połączeniu z lekami zobojętniającymi, ale żeby jej 
uniknąć, wystarczy zalecić 2-godzinny odstęp.

Inhibitory pompy protonowej (IPP) wchodzą w liczne 
interakcje związane z zaburzeniem wchłaniania leków, 
witamin i związków mineralnych, a niektóre także 
wywołujące zahamowanie metabolizmu niektórych 
leków za sprawą inhibicji CYP2C19. W tym artykule 
przyjrzę się tym niekorzystnym połączeniom i przed-
stawię rozwiązania, które mogą zminimalizować ryzy-
ko wystąpienia ich skutków.

IPP + itrakonazol i ketokonazol
Itrakonazol (Itrax, Orungal) i ketokonazol wchłaniają 
się w kwaśnym środowisku, więc obniżenie kwaso-
wości soku żołądkowego ogranicza ich wchłanianie. 
Jeśli pacjent potrzebuje stosować IPP, istnieją tu trzy 
wyjścia: 
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Inhibitory CYP2C19, np. omeprazol i esomeprazol, ha-
mują metabolizm klopidogrelu (Plavix, Areplex) do ak-
tywnego metabolitu, co może skutkować obniżeniem 
aktywności przeciwpłytkowej i skuteczności kardio-
protekcji. Istnieją sprzeczne doniesienia o istotność 
kliniczna tej interakcji, ale biorąc pod uwagę łatwość, 
z jaką można jej uniknąć, lepiej założyć, że ma zna-
czenie. 

Odpowiednim postępowaniem wydaje się zamiana 
omeprazolu na inny IPP, np. pantoprazol. 

IPP + metotreksat
Metotreksat (Metotab, Metex), gdy jest stosowany 
w dawkach przeciwnowotworowych, wchodzi w istot-
ne interakcje mogące skutkować wzrostem toksycz-
ności względem szpiku oraz przewodu pokarmowego. 
Bezpieczniejszym wyborem wydaje się famotydyna.

IPP + lewotyroksyna
Dawniej zakładano, że lewotyroksyna (Euthyrox, El-
troxin, Letrox) wchodzi w istotne klinicznie interakcje 
z IPP. Założenie to bazowało na obserwacji, że u pa-
cjentów ze zmniejszonym wydzielaniem soku żołąd-
kowego skuteczna dawka lewotyroksyny była wyższa 
niż u pacjentów z prawidłową czynnością przewodu 
pokarmowego. Możliwe jednak, że było to związane 
z samym zaburzeniem czynności wydzielniczej, a nie 
jedynie obniżeniem stężenia soku żołądkowego. Póź-
niejsze badania kliniczne wykazały, że interakcje mię-
dzy IPP a lewotyroksyną nie są istotne klinicznie. 

Zmniejszenie biodostępności lewotyroksyny, jakie 
obserwowano w trakcie stosowania IPP, jest najpraw-
dopodobniej związane ze schorzeniami przewodu po-
karmowego, które przebiegają ze zmianami pH soku 
żołądkowego, a nie jest bezpośrednim skutkiem sto-
sowania IPP. W związku z tym nie ma wiarygodnych 

dowodów, według których pacjenci przyjmujący lewo-
tyroksynę powinni unikać IPP. 

Ze względu na fakt, że zarówno IPP jak i lewotyrok-
syna powinny być zażywane na czczo, a interakcja nie 
wydaje się istotna klinicznie, poinformuj pacjenta, że 
nie ma konieczności ich rozdzielania i może je przyj-
mować jednocześnie.

IPP + witamina B12

IPP zmniejszają wchłanianie witaminy B12 z żywno-
ści z uwagi na fakt, że w pokarmie związana jest ona 
z białkami i do jej uwolnienia potrzebne jest kwaśne 
środowisko żołądka. IPP zmniejszają tę kwasowość, 
tym samym ograniczają wchłanianie witaminy B12. Nie 
dotyczy to jednak suplementów diety, które zawierają 
witaminy niezwiązane z białkami. 

Pacjent może stosować IPP razem z preparatami wi-
taminy B12. Jeśli jednak ją stosuje, oznacza to, że ma 
jej niedobór, który mógł być wywołany przewlekłym 
stosowaniem IPP, zatem warto zweryfikować potrzebę 
stosowania inhibitora. 

IPP + żelazo
Nie wykazano, aby samo stosowanie leków z grupy IPP 
prowadziło do rozwoju niedokrwistości z niedoboru 
żelaza, ale sugeruje się, że może opóźniać powrót do 
zdrowia u pacjentów z jego niedoborem. Obniżenie 
kwasowości żołądka ogranicza wchłanianie żelaza 
zarówno z żywności, jak i z leków oraz suplementów 
diety. 

Pacjentowi stosującemu żelazo możesz zarekomendo-
wać IPP, ale zwróć uwagę, że czas leczenia niedokrwi-
stości może się wydłużyć. 

Piśmiennictwo:
1. Tuszyński, P.K. (2021). Interakcje leków OTC. Praktyczny przewodnik po 

interakcjach leków bez recepty. Wydawnictwo Farmaceutyczne. Kraków, 
2021.
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Każdy farmaceuta zetknął się z problemem takich po-
wszechnie występujących dolegliwości jamy ustnej 
u dzieci jak kandydoza, aftoza, bolesne ząbkowanie czy 
zajady – dysponujemy preparatami, które wydajemy 
na te schorzenia praktycznie codziennie. W toku edu-
kacji i dokształcania się naszej uwadze może umknąć 
jednak jeszcze jedno schorzenie jamy ustnej, które 
dotyczy dzieci, którego rozpoznanie zwykle jest opóź-
nione z uwagi na fakt, że mylone jest z innymi częściej 
występującymi chorobami. 

Mowa o opryszczkowym zapaleniu jamy ustnej, czyli 
zakażeniu wirusem opryszczki zwykłej typu 1 (HSV-
1), które u dzieci w wieku 6 miesięcy do 5. roku ży-
cia manifestuje się w jamie ustnej i wiąże z wysoką 
gorączką i bolesnym owrzodzeniami utrudniającymi 
dziecku spożywanie posiłków i płynów, co w konse-

kwencji może prowadzić do odwodnienia i hospitali-
zacji (szczególnie w czasie tak dużych upałów, jakie 
mają miejsce w Polsce w czasie pisania tego artykułu).

Przyjrzyjmy się więc temu tematowi: jakie objawy zgła-
szane przez rodzica mogą wskazywać na opryszczko-
we zapalenie jamy ustnej, kiedy zalecane jest leczenie 
przeciwwirusowe, jakie leku przeciwgorączkowe zare-
komendować i jakie preparaty wspomagające można 
polecić.

Opis przypadku
Rodzic 2-letniego dziecka realizuje receptę na miko-
nazol w żelu do stosowania w jamie ustnej, nystaty-
nę w zawiesinie i flukonazol w zawiesinie doustnej. 
Według rodzica lekarz POZ rozpoznał kandydozę 
jamy ustnej. Objawy to stan zapalny, zmiany w ustach, 
wysoka gorączka, drażliwość, nagły początek zmian 
i niechęć spożywania płynów i posiłków. Pleśniawkę 
rozpoznano na podstawie białego nalotu na języki 
i migdałkach. 

Farmakoterapia 
opryszczkowego zapalenia 
jamy ustnej

MGR FARM. KONRAD TUSZYŃSKI
Dyrektor ds. naukowych 3PG
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Leczenie przez 4 dni nie przyniosło jednak żadne-
go efektu, gorączka się utrzymuje, a dziecko nadal 
nie chce spożywać płynów i posiłków, płacze przy 
tym przez większą część dnia. W ustach pojawiły się 
owrzodzenia, w tym jedna zmiana na wardze. Pacjent-
ka zgłosiła, że mąż miał w ostatnim czasie opryszcz-
kę. W aptece zasugerowano kontakt z pediatrą celem 
rozpoznania opryszczkowego zapalenia jamy ustnej, 
które może być najbardziej prawdopodobną przyczyną 
stanu dziecka.

Pediatra potwierdził rozpoznanie i zalecił leczenie 
acyklowirem oraz pędzlowanie zmian fioletem gen-
cjanowym oraz paracetamol na zbicie gorączki. Za-
lecono też spożywanie chłodnych potraw, a unikanie 
kwaśnych i ciepłych. Objawy ustąpiły po 3 dniach.

Objawy 
Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej jest najczęstszą 
manifestacją pierwotnego zakażenia wirusem HSV – 
występuje u 13-30% dzieci, u których doszło do in-
fekcji. Objawia się owrzodzeniami dziąseł i błony ślu-
zowej ust, często również ze zmianami okołoustnymi. 
Zmiany pojawiają się ok. 7 dni po kontakcie z osobą 
zakażoną wirusem opryszczki (nawet bezobjawową). 

Początkowe symptomy to gorączka powyżej 38ºC, 
jadłowstręt, drażliwość, bezsenność i ból głowy.[1] Te 

objawy mogą być mylone z bolesnym ząbkowaniem 
(a w omawianym wcześniej przypadku pomylone 
były z kandydozą jamy ustnej). Zmiany w jamie ust-
nej są z początku czerwone, mogą krwawić, a z czasem 
w środku pojawiają się żółte pęcherzyki z czerwoną 
otoczką. Następnie zmieniają się w białawe owrzodze-
nia (Rycina na wstępie) przypominające afty. Zmiany 
goją się średnio w ciągu 12 dni. Inne objawy to nie-
przyjemny zapach z ust dziecka oraz niechęć do jedze-
nia do picia (średnio 7-9 dni). To z kolei może prowa-
dzić do odwodnienia. Po ustąpieniu objawów wirus 
przechodzi w fazę uśpienia i z czasem może manife-
stować się jako opryszczka wargowa w późniejszym 
życiu. Należy zwrócić uwagę rodzica, że wkładanie pal-
ców do ust w tym okresie może prowadzić do zastrzału 
opryszczkowego. Komplikacji może być wiele, ale są 
one rzadsze.[2]

Leczenie objawowe
Tak naprawdę najważniejszą interwencją jest podawa-
nie płynów, czyli nawadnianie dziecka oraz kontrola 
bólu i gorączki. Zalecić można paracetamol. Stosowa-
nie ibuprofenu również znajduje się w różnych zale-
ceniach, lecz w związku z tym, że istnieją teoretycz-
ne przesłanki, że może on zwiększać nadkażeń zmian 
wirusowych (po raz pierwszy zaobserwowano u dzieci 
z ospą wietrzną), bezpieczniejszą opcja wydaje się pa-
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racetamol. Zmiany na ustach można potraktować ma-
ścią z wazeliną. Stosowanie preparatów miejscowych 
nie jest rekomendowane w dostępnych wytycznych, 
choć można rozważyć polecenie wyrobów medycz-
nych zawierających środki powlekające oraz oktenidy-
nę – ich skuteczność jest jednak nieznana.

Leczenie miejscowe jest też problematyczne z uwagi 
na fakt, że leki z lidokainą i benzokainą nie mają od-
powiedniego profilu bezpieczeństwa (choć są tak po-
pularne w Polsce), a większość dostępnych preparatów 
to wyroby medyczne, a nie leki. Ponadto dziecko jest 
bardzo drażliwe i nie pozwoli na nakładanie żeli na 
zmiany. Pozostaje wykorzystać spraye w aerozolach 
(np. z benzydaminą) lub wyroby medyczne z oktenidy-
ną z uwagi na dostępne aplikatory.

Leczenie przyczynowe
Leczenie acyklowirem włączane jest tylko w ciągu 
4 dni od wystąpienia objawów. W badaniu klinicznym 
z randomizacją z 2009 roku wykazano, że u dzieci bez 
zaburzeń odporności włączenie acyklowiru w ciągu 
3-4 dni od wystąpienia objawów skracało czas ich 
trwania o 3-6 dni.[3] 

Zalecane dawkowanie to 15 mg na kg masy ciała 
(maksymalnie 200 mg na dawkę) 5 dni w tygodniu 
przez 5-7 dni.[2] W Polsce dostępność zawiesiny z acy-
klowirem jest ograniczona (często brakuje jej w hur-
towniach), więc można sporządzić proszki.

Jeśli od wystąpienia objawów minęło więcej niż 4 dni, 
zalecane jest leczenie objawowe. W omawianym wcze-
śniej przypadku zalecono jednak acyklowir z uwagi na 

Ryc. 1 Charakterystyczne owrzodzenia w przebiegu opryszcz-
kowego zapalenia jamy ustnej (fot. James Heilman, CC-BY-
-SA-3.0)

pojawianie się nowych zmian. Należy pamiętać, że 
leczenie przeciwwirusowe będzie inne w przypadku 
dzieci z zaburzeniami odporności – w nich zalecony 
może być acyklowir w podaniu dożylnym, a doustnie 
stosowane będą znacznie wyższe dawki.

Piśmiennictwo:
1. Heliotis, I., Whatling, R., Desai, S., & Visavadia, M. (2021). Primary herpetic 

gingivostomatitis in children. BMJ (Clinical research ed.), 375, e065540. 
2. Keels, M. A. i Clements, D. A. (2022). Herpetic gingivostomatitis in young 

children. UpToDate
3. Hudson, B. I Powell, C. (2009). Towards evidence based medicine 

for paediatricians. Does oral aciclovir improve clinical outcome 
in immunocompetent children with primary herpes simplex 
gingivostomatitis?. Archives of disease in childhood, 94(2), 165–167.
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Zanim rozpoczęłam studiakwestia na wydziale farma-
ceutycznym wyobrażałam sobie, że sporządzanie le-
ków recepturowych należy do najważniejszych zadań 
apteki. 

Jako młoda pacjentka przynosiłam recepty na leki 
robione wypisane przez dermatologa do osiedlowej 
apteki. Pani w białym fartuchu czytała treść recep-
ty, której skład był dla mnie zupełnie niezrozumiały 
i proponowała termin odbioru leku. Nie przyszło mi 
do głowy, żeby denerwować się, że muszę na ten lek 
poczekać, bo w moim wyobrażeniu było to coś nie-
zwykle istotnego, a dobry produkt wymaga po prostu 
czasu. Miałam wtedy poczucie, że lek będzie sporzą-
dzony specjalnie dla mnie, skrojony na moje potrzeby, 
a osoba, która będzie go wykonywać posiada ku temu 
specjalistyczną wiedzę. W tamtym czasie miałam wra-

żenie, że żadne maści gotowe nie były tak skuteczne 
w leczeniu mojej skóry jak płyn robiony sporządzany 
co miesiąc w „mojej” aptece. Ciężko mi teraz zweryfiko-
wać czy tak było naprawdę, ale daje mi to wyobrażenie 
jakie odczucia mogą mieć pacjenci, którzy przynoszą 
receptę na lek robiony do apteki. 

 W trakcie studiów dowiedziałam się, że nie każda ap-
teka, pomimo ustawowego obowiązku wykonuje leki 
recepturowe. Wybierając aptekę na letnie praktyki lub 
6-ścio miesięczny staż ja i moi koledzy ze studiów kie-
rowaliśmy się wskazówkami starszych roczników do-
tyczących ilości sporządzanych leków recepturowych. 
Im więcej leków robionych, tym bardziej taka apteka 
była dla nas atrakcyjna, bo jak wiadomo praktyka czyni 
mistrza.

Izba recepturowa oazą spokoju
Swoją praktykę zawodową zaczęłam od dużej apteki 
całodobowej, w którą odwiedzało nawet tysiąc pacjen-
tów dziennie, ale także posiadała prężnie rozwiniętą 
recepturę. Nigdy nie odsyłaliśmy pacjentów z lekiem 

Czy receptura w 2022 roku 
ma nadal sens?
Felieton mgr farmacji Katarzyny Woźniczki o tym, czy 
w nowoczesnej aptece jest jeszcze miejsce na tradycyjne 
wykonywanie leków na recepturze.

MGR FARM. KATARZYNA WOŹNICZKA
Redaktorka w 3PG
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do zrobienia, jeżeli recepta była wypisana poprawnie, 
a składniki były dostępne w hurtowni.

Izba recepturowa była w tym czasie dla mnie miej-
scem wytchnienia i spokoju. Osoba, która wchodziła 
do receptury zamykała za sobą drzwi i nikt jej nie prze-
szkadzał, bo cały personel miał świadomość, że wyko-
nanie nawet najprostszej maści po raz setny wymaga 
maksymalnego skupienia. Dobrą praktyką której się 
tam nauczałam było wzajemne sprawdzanie dawek 
odważanych surowców przed przystąpieniem do pracy, 
dawało mi to poczucie bezpieczeństwa i wewnętrzne-
go spokoju, bo w recepturze nie ma drogi na skróty. 

W jednej z aptek w której pracowałam wyspecjalizo-
waliśmy się w sporządzaniu kapsułek z niskimi dawka-
mi naltreksonu. Bywały dni, że sporządzaliśmy nawet 
pięćset takich kapsułek dla pacjentów z całego woje-
wództwa. To uczucie maksymalnego skupienie na pra-
cy wywołało we mnie silne skojarzenie z performen-
sem Mariny Abramović Counting the rice (liczenie ryżu). 
W którym odwiedzający wystawę zakłada słuchawki 
wyciszające, aby maksymalnie skupić się na pracy i li-
czy ziarna ryżu i soczewicy. Podobnie podczas jak pod-
czas sporządzania leku, nic innego się wtedy nie liczy.

Farmaceuci i technicy 
farmaceutyczni w roli ekspertów
Wykonanie leku receptorowego to nie tylko odtwarza-
nie zapisu na recepcie. Farmaceuta i technik farmaceu-
tyczny analizuje receptę pod względem potencjalnych 
niezgodności, sprawdza dawki maksymalne, dobiera 
odpowiednie opakowanie lub nawet vehiculum tak aby 
wykonany lek był maksymalnie skuteczny i bezpieczny 
w zastosowaniu. 

Często to lekarz zwraca się do fachowego personelu 
apteki jako do grupy ekspertów w swojej dziedzinie 
z zapytaniem o możliwości sporządzenia leku recep-
turowego, który może być szansą na skuteczne wyle-
czenie pacjenta. Wiąże się to wtedy z koniecznością 
przejrzenia dostępnej, często zagranicznej literatury 
i ocena możliwości wykonania leku przez aptekę. 

W mojej praktyce ostatnio zetknęłam się z ciekawym 
przypadkiem pacjenta poszukującego żelu z werapa-
milem do stosowanie zewnętrznego, który może być 
skuteczny w leczeniu choroby Peyroniego. Jest to trud-
na w leczeniu, postępująca choroba prącia, której prze-
bieg wiąże się ze znacznym obniżeniem jakości życia 
pacjentów. Nie ma podobnego preparatu handlowe-
go zarejestrowanego w Polsce, ale dzięki współpracy 
z urologiem i możliwościom  jakie dają nowoczesne 
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wyleczenie pacjenta. Właśnie ten element satysfakcji 
jaki daje praca w recepturze zachęca coraz więcej far-
maceutów i techników farmaceutycznych do samoroz-
woju w tej dziedzinie farmacji aptecznej.

Receptura w mediach
Wraz z rozwojem mediów społecznościowych takich 
jak: facebook, instagram, a nawet tiktok w ostatnim 
czasie pojawiło się wielu twórców i twórczyń inter-
netowych, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami 
z receptury i są jej prawdziwymi pasjonatami. Udzie-
lając praktycznych wskazówek pokazują, że receptura 
nie jest trudna, a możliwości jakie daje są opcją dla 
farmaceutów i techników farmaceutycznych, żeby brać 
czynny udział w leczeniu pacjenta. Niektórzy z nas 
mieli szczęście poznać podczas swojej praktyki za-
wodowej osoby, które na recepturze znały się jak nikt. 
Zdradziły swoje sekrety na idealne globulki bez pę-
cherzyków powietrza albo wiedziały jak uratować każ-
dą maść, dziś dzięki mediom społecznościowym tacy 
eksperci są bliżej nas.

Szansa na nowoczesne leczenie
Receptura może kojarzyć się z czymś tradycyjnym, ale 
tak naprawdę może być szansą dla wielu pacjentów 
na nowoczesne leczenie niedostępne w Polsce. Takim 
przykładem mogą być krople oczne z atropiną w ni-
skim stężeniu lub postacie doustne proszków z minok-
sydylem lub sildenafilem. Również aspekt ekonomicz-
ny jest ważny, koszt leku recepturowego wypisanego 
na ryczałt może być znacznie niższy niż leku gotowe-
go jak jest w przypadku wcierek z minoksydylem, co 
zdecydowanie działa na korzyść w aspekcie dostęp-
ności leczenia. Mam wrażenie, że w ostatnich latach 
receptura przechodzi jednak renesans albo chociaż 
pozytywne zmiany nadające jej cechy innowacyjności. 
Doczekaliśmy się butelek do kropli ocznych z wbudo-
wanym systemem, który pozwala zachować jałowość, 
dostępne są też nowoczesne podłoża żelowe i lipo-
somalne, co daje farmaceutom i technikom farma-
ceutycznym nowe możliwości w sporządzaniu leków. 
W końcu konopie medyczne zostały zarejestrowane 
jako surowiec do receptury aptecznej, a wielu farma-
ceutów bierze udział w opracowywaniu nowych po-
staci leku konopnego, bo kto ma mieć większą wiedzę 
na ten temat niż my?

Czy receptura w 2022 odejdzie 
w zapomnienie?
Chociaż osobiście obserwuję pozytywne zmiany 
w ostatnich latach w recepturze i jestem pewna, że wy-
konywanie leków przez apteki jest niezbędne, to spo-
tykam też się z niechęcią w środowisku aptekarskim 
do receptury. Podejrzewam, że może to być związane 
z faktem, że rozwinięcie receptury w aptece wymaga 
czasu, współpracy właściciela, kierownika i całego 
personelu apteki, wymaga też dodatkowych nakładów 
finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu umoż-
liwiającego lub usprawniającego pracę w recepturze. 
Dodatkowo wykonywanie leków recepturowych wiąże 
się z dodatkową odpowiedzialnością, a niekoniecznie 
z większymi zarobkami i może sprawiać wrażenie, że 
receptura jest zarezerwowana tylko dla pasjonatów, 
chociaż w praktyce przynosi realne korzyści finansowe 
dla apteki. 

Na koniec może to zabrzmi trochę patetycznie, ale 
w końcu pracujemy w białych fartuchach: Receptura 
jest magią farmacji (cytując moją opiekunkę stażu). 
W końcu zaklęcie Misce fiat rozumieją tylko wybrani.
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W jakim kraju i w jakiej 
miejscowości pracujesz?
Pracuję w Holandii. Obecnie w Maxima Medisch Cen-
trum w Veldhoven. Wcześniej pracowałem w aptekach 
otwartych jako drugi aptekarz w Bredzie, Panningen, 
Venlo oraz jako kierownik w miejscowości Gemert.

Jak wygląda Twój typowy dzień 
pracy?
Aptekarz w aptece otwartej pracuje na jedną zmianę. 
Pełny wymiar godzin to 38 na tydzień. Przeważnie pra-
cuje się 4x9 godzin z jednym wolnym dniem w tygo-
dniu. Ja pracowałem od 8:30 do 18:00 czyli od otwar-
cia do zamknięcia apteki. Normą są pewne nadgodziny 
(można je przeważnie dosyć elastycznie „wybierać”), 

zwłaszcza pod koniec dnia w celu sprawdzenia recept 
i list z problemami lekowymi. Farmaceuta jest praw-
nie zobowiązany, aby recepty zostały sprawdzone tego 
samego dnia, w którym były realizowane. Farmaceuta 
nie musi być natomiast stale dostępny w aptece. Może 
również udzielić konsultacji z domu.

Podział obowiązków jest dosyć jasny, asystenci ap-
tekarza (technicy farmaceutyczni) odpowiadają za 
zamawianie i przyjęcie zamówień, przyjęcie i wstęp-
ną kontrolę merytoryczną recepty, rozwiązanie mniej 
skomplikowanych problemów lekowych, przygotowa-
nie oraz wydanie leków pacjentowi wraz z instrukcją 
ich stosowania (również leków narkotycznych). Oma-
wiają również ewentualne interakcje i przeciwskaza-
nia, a także udzielają odpowiedzi na ewentualne py-
tania pacjenta.

Aptekarz (farmaceuta) odpowiada za kontrolę proce-
sów aptecznych, nadzorowanie jakości w aptece, po-
moc asystentom w razie skomplikowanych problemów 
lekowych lub trudniejszych pytań pacjentów. Farma-
ceuta może również wspomóc asystentów w wyko-

Jak pracuje się 
w holenderskiej aptece?

MGR FARM. ROMAN TOMASZEWSKI
Farmaceuta pracujący w aptece 
w Holandii 
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 nywaniu ich zadań jeśli zajdzie taka potrzeba. W Ho-
landii farmaceuta kontroluje aktualność i poprawność 
farmakoterapii, również u osób chronicznie zażywają-
cych leki. Wykonuje również przeglądy lekowe według 
wskazań Ministerstwo Zdrowia. Wytyczne są zakon-
traktowane przez ubezpieczalnie – nie za każdego pa-
cjenta apteka dostanie refundację. Ponadto nie każdy 
pacjent kwalifikuje się do przeglądu – zakwalifikować 
może go farmaceuta w porozumieniu z lekarzem ro-
dzinnym lub geriatrą.

W niektórych aptekach można spotkać również perso-
nel uzupełniający: pomoc apteczną, menedżera farma-
ceutycznego i konsultanta farmaceutycznego.

Pomoc apteczna wspomaga techników w zadaniach 
nie wymagających ich uprawnień, takich jak przyjmo-
wanie towaru i rozkładanie przygotowanych leków na 
odpowiednie miejsca w aptece. Pomoc apteczna może 
również przejąć niektóre z zadań aptekarza, na przy-
kład cykliczne rozliczanie kas czy też kontrolę faktur 
dla pacjentów oraz ubezpieczalni. Ponadto może rów-
nież pełnić funkcję dostawcy leków do domów pacjen-
tów. Każda apteka świadczy bezpłatnie taką usługę.

Menedżer farmaceutyczny wypełnia zadania apteka-
rza związane z zarządzaniem apteką i personelem. 
Przygotowuje roczne sprawozdania, przeprowadza cy-
kliczne rozmowy z personelem, organizuje spotkania 
organizacyjno-szkoleniowe i poszukuje nowego per-
sonelu. 

Konsultant farmaceutyczny to z kolei osoba, która 
pod względem merytorycznym w wielu przypadkach 
może zastąpić aptekarza. Konsultant jest osobą, która 
jako pierwsza wspomaga techników w rozwiązywaniu 
skomplikowanych problemów lekowych lub odpo-
wiada na pytania pacjentów, które wykraczają poza 
kompetencje techników. Konsultant farmaceutyczny 
wspomaga aptekarza w kontroli farmakoterapii oraz 
w wykonywaniu przeglądów lekowych. 

Zarówno menedżer farmaceutyczny jak i konsultant 
farmaceutyczny są to tytuły uzyskiwane po 3-letnich 
studiach licencjackich. Często na studia w tych kie-
runkach decydują się asystenci aptekarza po zdobyciu 
pewnego doświadczenia w aptekach.

Kontakt farmaceuty z pacjentem jest przeważnie do-
syć ograniczony. Podchodzi on do pierwszego stołu na 
wyraźną prośbę asystenta lub pacjenta.

Jak wygląda typowa apteka 
w Holandii
Do pomieszczeń aptecznych należą sala ekspedycyj-
na z pierwszym stołem, pokój do konsultacji z pacjen-
tem (wymagany przez ubezpieczalnie), przestrzeń do 
przygotowywania leków oraz, bardzo rzadko, receptu-
ra. Apteki nie mają obowiązku wykonywać receptury 
– osobiście nie pracowałem jeszcze w takiej aptece. 
Wymogi jakościowe zgodne z praktyką GMP są tak wy-
sokie i kosztowne, że niewiele aptek jest sobie w sta-
nie na to pozwolić.

W praktyce recepturę wykonują apteki, które się w tym 
specjalizują i tylko to robią. Typowe apteki otwarte 
przyjmują recepty na leki robione, zamawiają i płacą 
za przygotowanie leków recepturowych aptekom re-
cepturowym. Jeśli lek ma niestandardowy i drogi skład, 
apteka musi dodatkowo odpowiednio umotywować 
takie zamówienie (w porozumieniu z lekarzem), że jest 
ono racjonalne. W holenderskim systemie ochrony 
zdrowia bardzo dba się o to, żeby nie wydawać zbęd-
nych pieniędzy na terapie niezgodne z wytycznymi lub 
o niepotwierdzonej skuteczności.

W aptece znajdują się także gabinet aptekarza, gabinet 
dla asystentów do wykonywania zadań wymagających 
większej koncentracji, kuchnia/kantyna, toaleta, mały 
magazyn, śluza dla dostawcy towaru. Towar przeważ-
nie przyjeżdża rano przed otwarciem apteki. Procesy 
apteczne przebiegają zgodnie z FLOW/LEAN.  

Wymień po jednej zalecie 
i wadzie pracy farmaceuty 
w Holandii względem polskich 
realiów.
Większość zalet, które mógłbym wymienić wynika 
z pozycji aptekarza w łańcuchu służby zdrowia oraz 
odpowiedzialności, z która się ta pozycja wiążę. Ujmę 
to w ten sposób – with great power comes great re-
sponibility. Farmaceuta z jednej strony ma więcej do 
powiedzenia i pełni bardzo ważną rolę osoby współ-
leczącej (medebehandelaar), z drugiej strony wiąże się 
to z większą odpowiedzialnością, na przykład z pocią-
gnięciem do odpowiedzialności za niepowodzenie lub 
nieskuteczność terapii.

Przede wszystkim aptekarz w Holandii jest postrzega-
ny jako medebehandelaar, współ-leczący (czyt. rów-
nież współodpowiedzialny za leczenie). Dokonuje kon-
troli merytorycznej zleconego leczenia i w razie uwag 
jest zobowiązany podjąć kontakt z lekarzem w celu 

https://opieka.farm/goniec/
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wyjaśnienia/zakwestionowania poprawności przepi-
sanej terapii. Aptekarz może w skrajnych przypadkach 
odmówić wydania leku jeśli leczenie nie jest meryto-
rycznie dobrze uzasadnione.

Czy farmaceuta w Holandii ma 
uprawnienie do wystawianie 
recept pro auctore i pro familae?
Farmaceuta nie ma takiej możliwości, natomiast kon-
takt z lekarzem jest dużo łatwiejszy. Ponadto lekarze 
również mają swoich asystentów, co usprawnia proces 
wystawiania recept.

Czy farmaceuta może wystawić 
receptę farmaceutyczną?
Aptekarz może wydać lek bez przepisu lekarza, jeśli 
uważa to za konieczne. Wynika to z jego kompetencji. 
Do sytuacji, kiedy aptekarz musi wydać lek bez prze-

pisu lekarza zachodzi jednak niezmiernie rzadko, gdyż 
teoretycznie w każdym momencie możemy podjąć 
kontakt z lekarzem lub jego asystentem i po konsul-
tacji wydać lek. 

Inspekcja zdrowia wyznaje zasadę Comply or explain. 
Jeśli farmaceuta wyda lek bez przepisu lekarza i do-
brze je uzasadni, inspektor wizytujący nie będzie miał 
do tych działań większych uwag.

Czy w holenderskiej aptece 
pacjent może się zaszczepić?
Tak, prawnie utrudnia to jednak zasada, że pacjent 
przez 15 minut po szczepieniu musi być pod obserwa-
cją i jeżeli konieczne, musi być możliwa niezwłoczna 
konsultacja lekarska. Jest to teoretycznie wykonalne 
w aptekach, które zlokalizowane są w budynkach przy-
chodni. W praktyce szczepienia wykonywane są w nie-
wielu aptekach.

F OT. S H U T T E R S TO C K
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 Jakie kompetencje posiadają 
farmaceuci pracujący w Holandii, 
których nie posiadają farmaceuci 
w Polsce?
W Holandii przeglądy lekowe są powszechną usłu-
gą, której dostępność jest wymagana przez Inspekcję 
Zdrowia. Apteka musi również spełnić pewne mini-
mum w zakresie ilości wykonanych przeglądów. Są 
one prowadzone we współpracy z lekarzem rodzinnym 
lub geriatrą u osób starszych (65+) z farmakoterapią 
złożoną z co najmniej 5 leków oraz dodatkowym czyn-
nikiem ryzyka (zaburzenie czynności nerek, zaburzona 
kognicja, zwiększone ryzyko upadku, brak compliance).

Farmaceuci w Holandii przeprowadzają też szeroko 
zakrojoną kontrolę farmakoterapii. W Polsce farma-
ceuta, dokonuje kontroli formalno-merytorycznej, co 
sprowadza się przede wszystkim do sprawdzenia re-
cepty jako dokumentu. W Holandii natomiast w ogóle 
nie zwraca się uwagi na kwestie formalne i czy daw-
kowanie się zgadza, ale przede wszystkim czy został 
wybrany odpowiedni lek, w odpowiedniej dawce we-
dług wytycznych dla danego wskazania, a także czy lek 
wchodzi w interakcje z innymi lekami pacjenta i czy są 
jakieś przeciwwskazania. Sprawdza się też, dlaczego 
lekarz przepisuje droższy lek z danej grupy (np. staty-
nę) – istotna jest optymalizacja kosztów terapii.

Farmaceuci przeprowadzają ponadto kontrolę prze-
wlekłej farmakoterapii. Przykładami są:

 — periodyczna kontrola poprawności stosowania 
leków wziewnych – sprawdza się na przykład, czy 
dany inhalator wciąż pasuje do pacjenta – jego 
stylu życia i siły wdechu,

 — kontrola stosowanych powyżej dwóch lat leków 
przeciwdepresyjnych - czy odbyła się ewaluacja 
przez lekarza i czy możliwe jest obniżenie dawki 
i zakończenie leczenia,

 — ustalenie, czy przyjmowane są leki 
przeciwpłytkowe, jeśli w użyciu są nitraty,

 — ustalenie obecności profilaktyki osteoporozy 
w postaci przyjmowania bisfosfonianów, witaminy 
D i wapnia w trakcie długotrwałej terapii 
kortykosteroidami,

 — sprawdzanie, dlaczego przy wskazaniu nie są 
stosowane inhibitory pompy protonowej lub 
czy nie są zbędnie przyjmowane przy braku 
wskazania,

 — kontrola poprawności kombinacji leków 
przeciwzakrzepowych,

 — kontrola skuteczności stosowanej dawki statyn.

Masz jakąś ulubioną anegdotkę 
związaną z pracą w aptece?
W trackie pierwszych dni w aptece przeżyłem niemały 
szok, kiedy podczas kontroli recept na awersie recepty 
widniały rozmaite notatki od asystentów, przekreśle-
nia, podkreślenia, zakreślenia (a nawet buźki, kwiatki 
i serduszka) – a były to czasy, gdy w Polsce nie było 
jeszcze e-recept. Czułem wtedy niepokój równy temu, 
który student farmacji czuje kontrolując wyniki z egza-
minu poprawkowego z chemii leków.

Wówczas w Polsce recepta, a zwłaszcza jej awers, był 
świętością i każda najmniejsza nanoszona zmiana 
musiała być podpisana, opieczętowana i uświęcona. 
W Holandii nikt się formą recepty bardzo nie przej-
mował, recepta mogła być wydrukowana na papierze 
A6 lub A4, wydrukowana jak paragon, napisana na ser-
wetce z pobliskiej kawiarni, przesłana pocztą, elektro-
nicznie lub krukiem. Jak się okazało, w aptece normą 
jest wykorzystywanie awersu lub rewersu do zapisu 
ważnych informacji czy to dla aptekarza czy też dla 
asystenta, który lek będzie pacjentowi wydawał.    

Częstą praktyką było przekreślanie nazwy leku, daw-
ki, ilości czy dawkowania oraz odręczne naniesienie 
zmian z adnotacją „po konsultacji telefonicznej z le-
karzem”, „po konsultacji z aptekarzem”, „na podstawie 
historii farmakoterapii pacjenta”, „po konsultacji z pa-
cjentem”.  

Drugi raz szok przeżyłem kiedy zobaczyłem z jaką swa-
wolą asystenci zamieniają maści na kremy i vice versa. 
Jak się okazało lekarze (poza może dermatologami) 
nie przywiązują wielkiej wagi do postaci leków der-
matologicznych i na receptę wpisują pierwszą postać 
leku, która pojawi się w ich systemie informatycznym.

Trzeci raz przecierałem oczy ze zdumienia kiedy za-
uważyłem, że asystenci wystawiają recepty farmaceu-
tyczne na antykoncepcję hormonalną oraz insulinę. 
Jak się okazało po pierwszej recepcie od lekarza na 
wyżej wymienione leki, apteka może ponawiać tę re-
ceptę bez żadnych znacznych ograniczeń wystawiając 
receptę farmaceutyczną.

https://opieka.farm/goniec/
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To, że promieniowanie UV jest szkodliwe dla skóry i że 
ważne jest stosowanie filtrów ochronnych w kremie 
jest powszechnie wiadome. Niewiele osób zdaje sobie 
jednak sprawę, że promieniowanie UV uszkadza także 
struktury oka, przyspieszając ich starzenie i prowadząc 
do rozwoju zaćmy czy różnego typu nowotworów. Na 
rynku dostępne są preparaty chroniące powierzchnię 
oka przed promieniowaniem UV.

Kiedy warto wybrać krople 
nawilżające z filtrem UV?
Nawilżające krople do oczu z filtrem UV będą dobrym 
wyborem dla osób, które uskarżają się na suchość oczu 
i często i długo przebywają na słońcu między godziną 
10:00 a 16:00, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze.

Na szkodliwe działanie promieni UV narażone są 
zwłaszcza osoby uprawiające sporty wodne lub nar-
ciarstwo, ponieważ światło UV odbija się od wody 
i śniegu. Krople nawilżające z filtrem będą dobrym 
wyborem szczególnie dla osób z chorobami oczu.

Jak oko „broni się” przed 
promieniowaniem?
Struktury oka są tak skonstruowane, aby jak najlepiej 
chronić siatkówkę, gdzie dochodzi do wytworzenia 
impulsów nerwowych. Rogówka pochłania większość 
promieniowania UV, ale pozostała część przedostaje 
się dalej w głąb oka, gdzie przez źrenicę w tęczówce 
dociera do soczewki.

Soczewka pochłania zmienną ilość promieniowania 
UV, co uzależnione jest od wieku. Najbardziej narażo-
ne są dzieci, ponieważ z wiekiem soczewka zaczyna 
żółknąć i pochłania większy zakres promieniowania.

Dodatkowo za ochronę oka przed promieniowaniem 
UV odpowiadają także kwas askorbinowy obecny 

Filtry UV w kroplach 
ocznych

MGR FARM. ROKSANA CIMAŁA-NOWAK
Redaktorka w 3PG
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w soczewce i bezwarunkowe odruchy mrużenia oczu 
zmniejszające źrenice. Jest to wystarczająca ochrona, 
gdy promieniowanie nie jest zbyt nasilone.

Długotrwała ekspozycja wymaga jednak dodatkowej 
ochrony w postaci filtrów UV. Silne promieniowanie 
powoduje wytwarzanie reaktywnych form tlenu, które 
następnie oddziałują ze zdrowymi komórkami, prowa-
dząc do ich uszkodzenia i chorób oczu.

Aktinokinol o działaniu 
przeciwutleniającym
W badaniu przeprowadzonym na królikach wykazano, 
że zastosowanie kropli zawierających filtr UV, sub-
stancję o działaniu przeciwutleniającym – aktinokinol, 
zmniejszało ryzyko uszkodzeń rogówki i hamowało 
uszkodzenia wywołane stresem oksydacyjnym[1]. Do-
stępne na polskim rynku krople nawilżające do oczu 

F OT. S H U T T E R S TO C K

zawierające aktinokinol to Hyabak, Hyabak UD i Kom-
pin.

Działanie ochronne kropli do oczu z przeciwutlenia-
czami potwierdzają także inne badania na zwierzę-
tach z 2018 r., gdzie zastosowano miejscowo krople 
o złożonym składzie zawierające ryboflawinę, glikol 
d-alfa-tokoferylo-polietylenowy, prolinę, glicynę, lizy-
nę i leucynę[2].

Piśmiennictwo:
1. Čejka, Č., Luyckx, J., Ardan, T., Pláteník, J., Širc, J., Michálek, J., & Čejková, J. (2010). 

The effect of actinoquinol with hyaluronic acid in eye drops on the optical 
properties and oxidative damage of the rabbit cornea irradiated with UVB rays. 
Photochemistry and photobiology, 86(6), 1294–1306. https://doi.org/10.1111/
j.1751-1097.2010.00796.x

2. Vizzarri, F., Palazzo, M., Bartollino, S., Casamassima, D., Parolini, B., Troiano, P., 
Caruso, C., & Costagliola, C. (2018). Effects of an antioxidant protective topical 
formulation on eye exposed to ultraviolet-irradiation: a study in rabbit animal 
model. Physiological research, 67(3), 457–464. https://doi.org/10.33549/
physiolres.933759

https://opieka.farm/goniec/
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Czwarty sezon Stranger Things przynosi odpowiedzi 
na wiele pytań, które do tej pory nurtowały fanów jed-
nego z najpopularniejszego seriali Netflixa. Uwaga – 
recenzja zawiera spojery.

Bracia Duffer przygotowali dla nas wiele niespodzia-
nek, które w połączeniu tworzą istny rollercoaster. 
Wielowątkowość czwartego sezonu, mnogość miejsc 
i podział głównych bohaterów na mniejsze grupy zo-
stały wytłumaczone w dwóch ostatnich odcinkach. 
Druga strona jest rojem, jednym wielkim organizmem 
i nie można pokonać jej uderzając tylko w jedno miej-
sce. 

Czwarty sezon, a zwłaszcza dwa ostatnie odcinki za-
spokajają oczekiwania fanów. Pośród lepszych mo-
mentów, easter egg’ów i nieoczekiwanych zwrotów ak-

cji kryją się jednak wady produkcji, które mogą wybić 
widza z transu oglądania np. lokowanie takich produk-
tów jak Vans czy Coca-Cola. 

Twórcy w tym sezonie nie oszczędzają postaci, na każ-
dym kroku rzucają im nowe wyzwania, nie każdy z bo-
haterów wychodzi z nich obronną ręką. Na to co zosta-
ło dalej zaplanowane dla naszych bohaterów niestety 
musimy jeszcze poczekać. 

1 vs 11
Początek końca — tylko czego?

KINGA PIETRASZEWSKA
Specjalistka ds. marketingu w 3PG

W W O L N Y M CZ A S I E

KA D R Z S E R I A L U  „S T RA N G E R T H I N G S” F OT. F I L M W E B
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Uniwersum Stranger Things powoli dąży do zamknię-
cia. Nadchodzi ostateczna wojna, to co obserwowali-
śmy dotychczas to jedynie przedsmak tego co zostało 
zaplanowane w piątym sezonie. Zakończenie czwar-
tego sezonu jednoznacznie zapowiada ostateczną 
rozgrywkę pomiędzy dwoma światami. Świat Vec-
ny zaczyna przenikać do Hawkins. Jedynka jest ran-
ny i cierpi, ale zbiera siły, aby uderzyć w Hawkins ze 
zdwojoną mocą. Preludium się zakończyło, a jedyne co 
nam pozostało, to słuchać Kate Bush w oczekiwaniu 
na piąty sezon. 

Wszyscy fani Stranger Things są 
zachwyceni? 
Drużyna z Hawkins kazała długo na siebie czekać, 
oczekiwania rosły, a promocja czwartego sezonu za-
skakiwała wszystkich - nawet tych, którzy do tej pory 
nie oglądali serialu. Czy czwarty sezon spełnił moje 
oczekiwania? Nie do końca, liczyłam na ostateczne 
starcie dobra ze złem, w tym wypadku 1 z 11, w za-
mian otrzymałam preludium ostatecznej rozgrywki. 
Jak zawsze za największy plus serialu można wymienić 
efekty specjalne, muzykę oraz grę młodych aktorów.

Czy czekam na piąty sezon? Oczywiście, liczę na to, że 
czwarty sezon był zapowiedzią piątego, który okaże się 
fantastycznym zakończeniem przygód w Hawkins.

KA D R Z S E R I A L U  „S T RA N G E R T H I N G S” F OT. F I L M W E B
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Tarta to bardzo proste do wykonania a zarazem prze-
pyszne ciasto. Tarty możemy przygotowywać na słono, 
lub na sodko, w zależności od tego kto co lubi lub na 
co ma ochotę. Kombinacje są nieograniczone, mie-
szanie dodatków zależy tylko i wyłącznie od naszych 
preferencji. Według mnie jednak „królową tart” jest 
najprostsza tarta z kremem mascarpone i świeżymi, 
soczystymi letnimi owocami takimi jak truskawki, ma-
liny, borówki, czy czereśnie. 

Poniższy przepis, to inspiracja ze strony internetowej 
kwestiasmaku.com. Przepis ten jest prosty, a więc 
nawet laik w pieczeniu będzie w stanie przygotować 
przepyszną niespodziankę na letnie przyjęcie. Zapra-
szam do pieczenia! 

Tarta z kremem 
mascarpone i owocami

KATARZYNA PIERON
Koordynatorka w 3PG

K U C H N I A

SKŁADNIKI
Ciasto kruche: 

 —250 g mąki pszennej

 —150 g masła (zimnego)

 —szczypta soli

 —1/3 szklanki cukru pudru

 —1 jajko

Krem mascarpone:

 —250 g mascarpone (zimne)

 —100 ml śmietanki 30% (zimnej)

 —3 łyżki cukru pudru

 —1 łyżka cukru wanilinowego

Dodatki:

 —Wasze ulubione owoce

 —Wiórki z czekolady

F OT. KATA R ZY N A P I E RO N
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CIASTO KRUCHE
Przygotowanie domowego spodu tarty nie jest trudne 
jak wielu osobom może się wydawać. Cały sekret, to 
dodanie samego żółtka jajka, aby ciasto było napraw-
dę kruche i żółte.

 — Mąkę należy przesiać przez sitko do miski, lub na 
stolnicę. Następnie dodajemy do przesianej mąki 
drobno pokrojone, zimne masło. Wszystko siekamy 
nożem lub rozcieramy palcami. 

 — Następnie dodajemy żółtko i zagniatamy ciasto 
do momentu powstania gładkiej, jednolitej masy. 
Zagniatamy ciasto w kulkę i odstawiamy do 
lodówki na „leżakowanie” na pół godziny.

 — Formę na tartę, najlepiej o podstawowej średnicy 
24 – 26 cm, smarujemy masłem. Ciasto wyjęte 
z lodówki, rozwałkowujemy na stolnicy posypanej 
mąką (mąka sprawia, że ciasto nie przykleja się 
do stolnicy i wałka) na grubość około 1 – 2 cm. 
Średnica rozwałkowanego ciasto musi być 
oczywiści większa niż forma.

 — Placek z ciasta przekładami do formy na 
tartę i formujemy je. Ciasto, które pozostało 
ponad formę odcinamy delikatnie nożem. 
Spód oczywiście dziurkujemy widelcem, aby 
powietrze miało możliwość ulatniania się 
i podczas pieczenia nie powstał tzw. „namiot” 
z ciasta. Wyłożoną formę wstawiamy do lodówki, 
a piekarnik nagrzewamy do 190 stopni.

 — Przystępując do pieczenia musimy zabezpieczyć 
ciasto przed podniesieniem się, czyli tzw. 
„namiotem”. Ciasto nakrywamy folią aluminiową, 
na spód wysypujemy obciążeniem w postaci np. 
fasoli lub ryżu. 

 — Do nagrzanego piekarnika wstawiamy tartę 
i pieczemy przez 15 min, następnie zdejmujemy 
folię z obciążeniem i pieczemy przez kolejne 
15 – 20 minut, lub do czasu osiągnięcia złotego 
koloru. Po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika 
i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. 

KREM MASCARPONE
 — Mascarpone mieszamy razem ze śmietanką, 
cukrem pudrem i cukrem wanilinowym i ubijamy 
przez ok. 2 -3 minuty do momentu aż krem 
zwiększy swoją objętość i powstanie z niego 
przepyszna, „biała chmurka”.

WYKOŃCZENIE
 — Krem wykładamy na ostudzony spód tarty, 
a następnie dekorujemy pokrojonymi, wcześniej 
dobrze umytymi i dokładnie osuszonymi, 
owocami. Tartę można udekorować truskawkami, 
borówkami, malinami, lub czereśniami. W tej 
kwestii nic Was nie ogranicza!

 — Czekoladę (gorzką lub mleczną) przed starciem 
na tarce z grubymi oczkami, wkładamy na 20 
min do lodówki, aby stwardniała. Po tym czasie 
trzemy czekoladę na tarce, a następnie wiórkami 
dekorujemy gotową tartę. 

Smacznego! 
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