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A KT U A L N O Ś C I

MZ w odpowiedzi na 
petycję powołuje się na 
nieaktualne przepisy
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Obecnie możliwe jest wystawienie recepty farmaceu-
tycznej dla osób niebędących członkami najbliższej 
rodziny wyłącznie w lokalu apteki ogólnodostępnej. 
Co więcej, recepta taka nie może zostać zrealizowa-
na w aptece innej niż ta, w której została wystawiona. 
W pierwszym kwartale 2022r. do MZ wpłynęły pety-
cje – według ich uzasadnienia obecna sytuacja może 
stanowić wypaczenie prawidłowego mechanizmu sto-
sowanego w przypadku wszystkich innych rodzajów 
recept.[1]

W ramach rozwiązania zaproponowano umożliwienie 
wszystkim uprawnionym obecnie farmaceutom wy-
stawianie recept w aplikacji gabinet.gov.pl, podobnie, 
jak ma to miejsce w przypadku recept pro auctore i pro 
familiae, co też nie spowoduje wzrostu kosztów po-
noszonych przez płatnika publicznego i jednocześnie 
przyczynić ma się do zwiększenia bezpieczeństwa pa-
cjentów w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

W petycjach wysunięto następujące postulaty:

 — zagwarantowanie możliwości wystawiania 
recept farmaceutycznych dla osób niebędących 
członkami najbliższej rodziny przez wszystkie 
uprawnione do tego w obecnym stanie 
prawnym osoby, tj. farmaceutów zatrudnionych 
w aptekach ogólnodostępnych, aptekach 
zakładowych, aptekach szpitalnych oraz 
punktach aptecznych, bez względu na miejsce ich 
przebywania w chwili wystawiania recepty, a więc 
także poza lokalem apteki;

 — zagwarantowanie możliwości realizacji 
tak wystawionych recept w dowolnej 
aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

 — podjęcie działań mających na celu 
harmonizację obowiązujących aktów prawnych 
w taki sposób, by wyeliminować dyskryminację 
farmaceutów niebędących pracownikami aptek 
i punktów aptecznych w zakresie ich prawa do 
wystawiania recept farmaceutycznych dla osób 
niebędących członkami najbliższej rodziny.

“Minister Zdrowia nie znajduje podstaw do inicjowa-
nia procesu legislacyjnego w przedmiocie zapropo-
nowanym przez podmioty wnoszące petycję, dlatego 
załatwił petycję w sposób negatywny“. W odpowiedzi 
wskazuje się na wyjątkowy charakter recept farma-
ceutycznych, polegający na “zastępowaniu” zaleceń 
lekarskich wynikających z przeprowadzonej przez le-
karza diagnozy.

Niestety MZ w swojej odpowiedzi odwołuje się do… 
nieaktualnej treści art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Czytamy zatem, 
że:

“Przesłanką uprawniającą do jej wystawienia jest 
wskazane w tym przepisie wystąpienie „nagłego za-
grożenia zdrowia pacjenta” – mowa więc o sytuacji 
niespodziewanej i związanej z tym niemożliwości 
uzyskania w równie nagłym trybie stosownej recepty 
lekarskiej”;

oraz

“Konsekwencją przyjęcia przesłanki nagłości zagroże-
nia zdrowia pacjenta jest przy tym uzależnienie wy-
stawienia recepty farmaceutycznej do wydania leku 
w aptece lub punkcie aptecznym. Reakcja na nagłą 
sytuację powinna być równie momentalna i polegać 
powinna na wydaniu niezbędnych dla pacjenta w da-
nym momencie produktów leczniczych”.

Słowo “nagłego” zniknęło z tego artykułu już kilka lat 
temu. Obecne jego brzmienie jest następujące:

Art. 96. 4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu 
może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, 
albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia 
pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papiero-
wej w przypadku:

a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, 
o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o sys-
temie informacji w ochronie zdrowia,

b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku 
recepty farmaceutycznej,

c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 38 ust. 
1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii do-
stępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawiera-
jących środki odurzające, substancje psychotropowe, o których 
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu nar-
komanii;

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem 
pkt 5 lit. b, oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farma-
ceutycznej;

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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cept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;

5) recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece pod-
lega ewidencjonowaniu;

6) przepisy art. 96a ust. 4 i 4a stosuje się odpowiednio.[2]

Piśmiennictwo:
1. Twitter: @OsiouP. 
2. ISAP: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 

września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
farmaceutyczne. Dz.U. 2021 poz. 1977. 

Jak Ministerstwo 
Zdrowia chce zachęcić 
do studiowania 
farmacji?
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Ministerstwo Zdrowia opracowało “System zachęt 
do podejmowania i kontynuowania studiów na wy-
branych kierunkach medycznych”. Jest to program, 
którego celem odwrócenie niekorzystnych trendów 
w zakresie liczby osób podejmujących studia na kie-
runkach medycznych.

MZ podkreśla, że “pandemia COVID-19, a co za tym 
idzie bardzo wymagające warunki pracy wywołały, 
przynajmniej przejściowo, zjawisko częściowego nie-
podejmowania pracy w zawodzie po ukończeniu stu-
diów” i odnosi to przede wszystkim do pielęgniarek, 
położnych i ratowników medycznych.

Wśród kierunków objętych programem znalazła się 
farmacja, ale też kierunki lekarski, lekarsko-denty-
styczny, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniar-
stwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Dla studentów i studentek farmacji przewidziano sty-
pendia dla osób podejmujących studia. Maksymalna 
miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000 zł. 
Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy roku 
akademickiego (od października do czerwca włącznie) 
przez 3 pierwsze lata studiów. Odbędą się 2 edycje 
przyznawania stypendiów. Kryterium otrzymania sty-
pendium będzie największa liczba punktów uzyskana 
w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów.
[1]

Piśmiennictwo:
1. MZ: System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych 

kierunkach medycznych. 01.07.2022. 
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dodatek budezonidu 
do salbutamolu do 
przerywania napadów 
astmy?
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Krótko działające agonisty receptora β2-adrenergicz-
nego (SABA) po podaniu wziewnym w ciągu 3-4 minut 
powodują trwające kilka godzin rozszerzenie oskrzeli. 
Ze względu na te właściwości znajdują zastosowanie 
w przerywaniu napadów astmy. SABA nie hamują jed-
nak nasilającego się stanu zapalnego, co naraża pa-
cjentów na ryzyko ciężkich zaostrzeń astmy. Do SABA 
należą fenoterol i salbutamol.

Zastosowanie kombinacji salbutamolu i budezonidu 
w porównaniu z samym salbutamolem jako lek ratun-
kowy może zmniejszyć ryzyko ciężkiego zaostrzenia 
astmy.

Według wytycznych GINA nie należy stosować SABA 
w monoterapii astmy. Mimo że zapewniają one krótko-
trwałe łagodzenie objawów, to nie chronią przed po-
ważnymi zaostrzeniami choroby. Częste lub regularne 
stosowanie SABA zwiększa ryzyko zaostrzeń astmy.

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją, 
którego wyniki opublikowano w czerwcu 2022 roku, 
wzięło udział 3132 pacjentów z niekontrolowaną ast-
mą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Pacjenci 
przyjmowali terapię podtrzymującą opartą o glikokor-
tykosteroidy wziewne, którą kontynuowano przez cały 
czas trwania badania.

Pacjentów podzielono na trzy równie grupy pod kątem 
składu leku stosowanego w razie napadów astmy. Na-
leżały do nich:

 — grupa z kombinacją leków z wyższą dawką GKS – 
180 μg salbutamolu i 160 μg budezonidu,

 — grupa z kombinacją leków z niższą dawką GKS – 
180 μg salbutamolu i 80 μg budezonidu,

 — grupa z samym salbutamolem w dawce 180 μg.

Wyniki badania wskazały, że ryzyko ciężkiego za-
ostrzenia astmy było istotnie niższe, o 26%, w grupie 
otrzymującej kombinację z wyższą dawką GKS wyż-
szych niż w grupie samego salbutamolu. Częstość wy-
stępowania działań niepożądanych była podobna we 
wszystkich grupach.[1]

Piśmiennictwo:
1. Papi, A., Chipps, B. E., Beasley, R., Panettieri, R. A., Jr, Israel, E., Cooper, M., Dunsire, 

L., Jeynes-Ellis, A., Johnsson, E., Rees, R., Cappelletti, C., & Albers, F. C. (2022). 
Albuterol-Budesonide Fixed-Dose Combination Rescue Inhaler for Asthma. 
The New England journal of medicine, 386(22), 2071–2083. https://doi.
org/10.1056/NEJMoa2203163
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W I E D Z A P RO D U KTO WA    

Jak można zdefiniować insulinooporność i czym może 
być spowodowana? Wielu pacjentów zagrożonych 
rozwojem cukrzycy typu 2 może chcieć dowiedzieć 
się o tym stanie czegoś więcej. Pacjenci mogą prosić 
o wyjaśnienie czym jest insulinooporność, jakie są jej 
przyczyny i czy można ją leczyć. Czym w takim razie 
jest insulinooporność?

Krótka odpowiedź
Insulinooporność jest stanem zmniejszonej wrażliwo-
ści tkanek na insulinę. Stan ten może, ale nie musi, 
poprzedzać rozwój lub towarzyszyć zespołowi meta-
bolicznemu i cukrzycy typu 2.

Wyjaśnienie
Warto zwrócić uwagę na to, że insulinooporność nie 
jest de facto chorobą, ale stanem zmniejszonej wraż-
liwości tkanek na insulinę. Insulinooporność może, ale 

niekoniecznie musi, poprzedzać rozwój zespołu meta-
bolicznego lub cukrzycy typu 2.

Insulinooporność to zaburzenie, w którym przy pra-
widłowym stężeniu insuliny we krwi, organizm nie 
jest w stanie „włączyć” mechanizmów prowadzących 
do zmniejszenia stężenia glukozy we krwi, takich jak: 
zmniejszenie endogennej produkcji glukozy, zahamo-
wanie lipolizy, zwiększenie transportu glukozy do ko-
mórek wątroby i komórek mięśniowych oraz rozpoczę-
cie syntezy glikogenu. Zwiększone stężenie glukozy we 
krwi jest kompensowane przez zwiększoną produkcję 
insuliny przez trzustkę. W ten sposób organizm „pró-
buje” pobudzić komórki do prawidłowej reakcji. Z bie-
giem czasu komórki przestają reagować na zwiększo-
ne stężenie insuliny, a więc stają się na nią oporne.[1] 
Warto również zwrócić uwagę na związek otyłości i in-
sulinooporności. Otyłość jest jedną z przyczyn rozwoju 
oporności na insulinę. Przyrost masy ciała związany ze 
spożywaniem zbyt dużej ilości kalorii indukuje insuli-
nooporność, a ryzyko wytworzenia oporności na insu-
linę wzrasta wraz ze wzrostem otyłości. Z kolei utrata 
masy ciała poprzez ograniczenie spożywania kalorii 
odwraca insulinooporność. Jednak insulinooporność 
wydaje się przyczyniać do wzrostu masy ciała doro-

DR N. FARM. KAROLINA MATYJASZCZYK-GWARDA

Redaktorka w 3PG

Czym jest insulinooporność? 
– Wyjaśniamy!
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   słych i dzieci, w szczególności w odniesieniu do roz-

woju otyłości brzusznej. Jest to błędne koło.[2]

Przyczynami rozwoju insulinooporności mogą być, 
oprócz otyłości m.in.:[3]

 — stres,

 — przyjmowanie niektórych leków (GKS, doustne 
środki antykoncepcyjne),

 — ciąża.

Czynnikiem ryzyka rozwoju insulinooporności mogą 
być też niedobory magnezu.

W badaniu obserwacyjnym z 2003 roku wykazano, 
że u zdrowych kobiet wyższe spożycie magnezu jest 
związane z niższym stężeniem insuliny na czczo.[4] Na-
tomiast w przeglądzie systematycznym z metanalizą 
badań klinicznych z 2016 roku wykazano, że suple-
mentacja magnezu poprawia parametry wrażliwości 
na insulinę u osób zagrożonych rozwojem cukrzycy 
typu 2. Autorzy sugerują, że przyjmowanie magnezu 
może mieć znaczenie w profilaktyce cukrzycy typu 2.[5]

nsulinooporność jest czynnikiem ryzyka rozwoju cho-
rób takich jak:

 — zespół metaboliczny,

 — cukrzyca typu 2,

 — nadciśnienie tętnicze,

 — zespół policystycznych jajników (PCOS).[3]

Warto również pamiętać, że cukrzyca typu 2 może 
powodować niedobór magnezu, co jest najprawdopo-
dobniej związane ze zwiększoną diurezą osmotyczną 
prowadzącą do zwiększonego wydalania magnezu 
przez nerki. Może to prowadzić do nasilenia insulino-
oporności i pogorszenia stanu pacjenta.

Przyjmowanie magnezu i leczenie jego niedoborów 
wpływa na poprawę parametrów wrażliwości na insu-
linę oraz poprawę metabolizmu glukozy. Zgodnie z da-
nymi z metaanalizy obejmującej 9 badań klinicznych 
z randomizacją przyjmowanie magnezu przez osoby 
chore na cukrzycę typu 2 przez 12 tygodni wiązało się 
ze zmniejszeniem u nich stężenia glukozy na czczo.[6] 
Natomiast w podwójnie zaślepionym badaniu klinicz-

nym z randomizacją z 2003 roku wykazano, że oprócz 
zmniejszenia stężenia glukozy na czczo przyjmowanie 
magnezu przez chorych na cukrzycę typu 2 z niedobo-
rami magnezu przez 16 tygodni związane było rów-
nież z obniżeniem poziomu hemoglobiny glikowanej, 
który jest wskaźnikiem glikemii, służącym do oceny 
wyrównania metabolicznego cukrzycy oraz z obniże-
niem wskaźnika HOMA-IR, który jest wykorzystywany 
w rozpoznaniu insulinooporności.[7]

Warto również zwrócić uwagę, że leczenie insulino-
oporności i zapobieganie cukrzycy typu 2 u pacjentów 
ze stanem przedcukrzycowym jest jednym ze wskazań 
do stosowania metforminy. W przypadku osób z insu-
linoopornością ważne są również interwencje niefar-
makologiczne takie jak:[3]

 — zmniejszenie masy ciała,

 — zwiększenie aktywności fizycznej,

 — wprowadzenie zrównoważonej diety.[8]

Piśmiennictwo:
1. Petersen, M. C., & Shulman, G. I. (2018). Mechanisms of Insulin Action and 

Insulin Resistance. Physiological reviews, 98(4), 2133–2223. https://doi.
org/10.1152/physrev.00063.2017

2. Isganaitis, E., & Lustig, R. H. (2005). Fast food, central nervous system insulin 
resistance, and obesity. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 
25(12), 2451–2462. https://doi.org/10.1161/01.ATV.0000186208.06964.91 

3. Mantzoros, C. (2022). Insulin resistance: Definition and clinical spectrum. 
UpToDate

4. Fung, T. T., Manson, J. E., Solomon, C. G., Liu, S., Willett, W. C., & Hu, F. B. (2003). 
The association between magnesium intake and fasting insulin concentration 
in healthy middle-aged women. Journal of the American College of Nutrition, 
22(6), 533–538. https://doi.org/10.1080/07315724.2003.10719332

5. Veronese N, Watutantrige-Fernando S, Luchini C, Solmi M, Sartore G, 
Sergi G, Manzato E, Barbagallo M, Maggi S, Stubbs B. Effect of magnesium 
supplementation on glucose metabolism in people with or at risk of diabetes: 
a systematic review and meta-analysis of double-blind randomized controlled 
trials. Eur J Clin Nutr. 2016 Dec;70(12):1354-1359

6. Song Y, He K, Levitan EB, Manson JE, Liu S. Effects of oral magnesium 
supplementation on glycaemic control in Type 2 diabetes: a meta-analysis of 
randomized double-blind controlled trials. Diabet Med. 2006 Oct;23(10):1050-
6.

7. Rodríguez-Morán M, Guerrero-Romero F. Oral magnesium supplementation 
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W I E D Z A P RO D U KTO WA    

Leki przeciwcukrzycowe

Wskazaniem do stosowania leków przeciwcukrzyco-
wych jest cukrzyca typu II u osób, u których redukcja 
masy, wysiłek fizyczny oraz zmiana diety okazały się 
nieskuteczne w uregulowaniu metabolizmu węglowo-
danów.

Podział leków 
przeciwcukrzycowych
Wśród leków przeciwcukrzycowych wyróżnia się: bi-
guaidy, pochodne sulfonylomocznika, glinidy, tiazo-
lidynodiony, inhibitory SGLT-2, inhibitory peptydazy 
dipeptydowej-4, inhibitory α-glukozydazy, agonisty 
receptora GLP-1.

Biguanidy
Lek grupy biguanidów to:

metformina (Avamina, Formetic, Glucophage, Metformax, 
Siofor).

Metformina jest stosowana w cukrzycy typu II jako lek 
pierwszego wyboru, ponieważ najsilniej spośród do-
ustnych leków przeciwcukrzycowych obniżania stęże-
nie glikowanej hemoglobiny, co świadczy o jej najlep-
szej skuteczności.

Efekt terapeutyczny metforminy pojawia się w ciągu 
kilku dni od pierwszego podania.

Insulinotropowe doustne leki 
przeciwcukrzycowe
I generacja pochodnych sulfonylomocznika przestała 
być stosowana w praktyce klinicznej ze względu na 
zwiększone ryzyko hipoglikemii, hiponatremii oraz in-
cydentów sercowo–naczyniowych. Do I generacji na-
leży tolbutamid i chlorpropamid.

Pochodne sulfonylomocznika II generacji to:

 — glipizyd (Glipizide BP),

 — gliklazyd (Diaprel MR, Gliclada),

 — glimepiryd (Amaryl, Glibetic),

 — glikwidon (Glurenorm).

Pochodne sulfonylomocznika zwiększają wydzielanie 
insuliny i zazwyczaj stosowane są w połączeniu z in-

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm
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   nymi lekami przeciwcukrzycowymi. Mogą wywoływać 

wzrost masy ciała i charakteryzują się ryzykiem hipo-
glikemii. 

Glinidy
Do grupy glinidów zaliczamy:

 — nateglinid,
 — repaglinid.

Glinidy podobnie jak pochodne sulfonylomocznika 
zwiększają wydzielanie insuliny, posiadają jednak inny 
punkt uchwytu. Glinidy są zarejestrowane, ale niedo-
stępne w Polsce.

Tiazolidynediony (glitazony)
Leki grupy glitazonów to:

pioglitazon (Pioglitazone Accord, Pioglitazone Bioton).

Do glitazonów należy również rosiglitazon wycofany 
przez EMA.

Glitazony zmniejszają produkcję glukozy w organi-
zmie i zwiększają jej wykorzystanie przez zwiększenie 
wrażliwości tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz wą-
troby na działania insuliny. Mogą wywoływać wzrost 
masy ciała. Tę grupę leków szerzej omówiliśmy w in-
nym opracowaniu. 

Inhibitory SGLT2 (flozyny)
Leki grupy flozyn to:

 — dapagliflozyna (Forxiga),

 — empagliflozyna (Jardiance),

 — ertugliflozyna (Steglatro),

 — kanagliflozyna (Invocana).

Głównym działaniem flozyn jest blokowanie wchła-
niania zwrotnego glukozy z moczu pierwotnego. Mogą 
powodować obniżenie masy ciała i nasilone pragnie-
nie.

Inhibitory peptydazy dipeptydowej-4 (gliptyny)
Leki grupy gliptyn to:

 — saksagliptyna (Onglyza),

 — sitagliptyna (Januvia),

 — linagliptyna (Trajenta),

 — alogliptyna (Vipidia),

 — wildagliptyna (Galvus).

Gliptyny powodują wzrost wydzielania insuliny zależ-
ny od nasilenia hiperglikemii. Nie wpływają na zmianę 
masy ciała. 

Inhibitory α-glukozydazy
Leki grupy inhibitorów α-glukozydazy to:

 — akarboza (Glucobay, Adeksa).

Inhibitory α-glukozydazy powodują obniżenie trawie-
nia cukrów w jelicie oraz obniżenie wchłaniania wę-
glowodanów. Nie wpływają na masę ciała pacjenta.

Agonisty receptora GLP-1 (inkretynomimetyki)
Leki z grupy agonistów receptora GLP-1 to:

 — eksenatyd (Bydureon, Byetta),

 — liraglutyd (Saxenda),

 — liksysenatyd (Lyxumia).

Agonisty receptora GLP-1 powodują wzrost wydziela-
nia insuliny zależny od hiperglikemii. Dodatkowo ob-
niżają łaknienie. Powodują obniżenie masy ciała. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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P RAW O I  R E A L I Z AC J A R E C E P T

W przepisach czytamy, że
4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem re-
cept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;[1]

Recepta farmaceutyczna jest nadal receptą pełnopłat-
ną (na 100%), natomiast recepty na siebie i na rodzinę 
są refundowane (to te opisane w art. 95b ust. 3 Prawo 
farmaceutyczne).

Przez rodzinę rozumie się tu:

 — małżonka,

 — osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (czyli 
partnera/partnerkę),

 — krewnych lub powinowatych w linii prostej (czyli 
to rodzic, dziecko, babcia, dziadek, pradziadek, 
wnuk, teść itd.)

 — krewnych w linii bocznej do stopnia 
pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby 
wystawiającej (będzie to brat, siostra, bratanek, 
siostrzeniec itd). 

Piśmiennictwo:
1. USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 

Recepta pro auctore i pro 
familiae refundowana

MGR FARM. EFFIOM UMAN-NTUK
Prezes Zarządu 3PG
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O D P O W I E D Z I  N A P YTA N I A CZYT E L N I KÓ W

PYTANIE CZYTELNIKA 

Rp : 1% Kalii jodati sol. 100ml DS. do jonoforezy

czy zapis ” do jonoforezy” wystarczy do zrealizowania tej recepty ? czy wymagana jest częstotliwość 
stosowania? Dziękuję za odpowiedź.

NASZA ODPOWIEDŹ

W mojej opinii niestety taki zapis dawkowania uniemożliwia zrealizowanie recepty. Leki do stosowa-
nia zewnętrznego na skórę nie muszą mieć określonego dawkowania, ale muszą mieć podaną często-
tliwość aplikacji. Poniżej podaję adekwatny fragment rozporządzenia w sprawie recept.

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, 
błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem 
dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość 
produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu me-
dycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniej-
szych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, 
środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilości leku, o której 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji (…)

– z wyłączeniem (…) produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego 
na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na 
tej recepcie częstotliwość stosowania (…).[1]

Piśmiennictwo:
1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie sprawie recept. Dz.U.2021.1114

Czy dawkowanie 
“do jonoforezy” jest 
wystarczające do realizacji 
recepty na lek recepturowy?

ZADAJ SWOJE PYTANIE: OPIEKA.FARM/ZAPYTAJ

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna opieka.farm

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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P O M O C E I  Ś C I ĄG I  A P T E CZ N E  

Pochodne sulfonylomocznika II 
generacji dostępne w Polsce
Substancja Preparaty Postać Stosowanie Początek działania Czas działania

glipizyd Glipizide BP, 
Glibenese GITS

tabletki 30 min przed posił-
kiem

1–3 godz. 12–24 godz.

gliklazyd Diaprel MR, 
Gliclada

tabletki o zmodyfiko-
wanym uwalnianiu

w trakcie posiłku 6 godz. 24 godz.

glimepiryd Amaryl, Glibetic tabletki krótko przed lub 
w trakcie posiłku

2–3 godz. 24 godz.

glikwidon Glurenorm tabletki na samym początku 
posiłku

1–3 godz. 8–10 godz.

REKLAMA

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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D L A N A J M ŁO D S ZYC H PAC J E N TÓ W

Kolorowanka
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Rozdział 19.  
zioła i inne surowce naturalne 
stosowane w cukrzycy

są obiecujące wyniki badań klinicznych, 
które wykazały poprawę tolerancji glu-
kozy (Lown i in., 2017), zmniejszenie 
biodostępności skrobi (Józefczuk i in., 
2017), obniżenie IG posiłków (Wang 
i in., 2018) i obniżenie glikemii (Kimura 
i in., 2007), po spożyciu wyciągów z liścia 
morwy z posiłkami. Nie wiadomo jak na 
razie, jak to działanie faktycznie przekła-
da się na wyniki leczenia cukrzycy, jed-
nak z uwagi na dobry profil bezpieczeń-
stwa preparatów z liściem morwy są one 
prawdopodobnie pierwszym wyborem 
dla pacjentów szukających dodatkowych 
preparatów naturalnych.

 19.2.  19.2.  
KoziERadKa PoSPoLiTa

Działanie hipoglikemizujące nasion ko-
zieradki (Trigonella foenum-graecum) 
w cukrzycy zostało potwierdzone w ba-
daniach, ale były to próby na małych gru-
pach pacjentów i nie obejmowały oceny 
wpływu na poziom hemoglobiny gliko-
wanej (Braun i Cohen, 2015). Wśród me-
chanizmów działania hipoglikemiczne-

Żaden z surowców naturalnych (w postaci 
suplementów diety czy leków ziołowych) 
nie jest rekomendowany w leczeniu czy 
profilaktyce cukrzycy, jednak z uwagi na 
potrzeby i przekonania pacjentów oraz 
dostępność licznych preparatów pocho-
dzenia naturalnego do wspomagającego 
leczenia, warto wiedzieć, co o ich sku-
teczności i bezpieczeństwie mówią bada-
nia kliniczne. 

W dalszej części vademecum omówiono 
także surowce naturalne stosowane w re-
dukcji nadwagi, w tym niektóre ze wska-
zanych w tym rozdziale.

 19.1.  19.1.  
MoRWa Biała

Mimo szerokiego zastosowania liścia 
morwy białej (Morus alba) w cukrzycy 
oraz wspomagająco w odchudzaniu jako 
surowca ograniczającego przyswajanie 
cukru przez organizm brakuje wiarygod-
nych badań potwierdzających jego ko-
rzystny wpływ na przebieg leczenia cuk-
rzycy (i wpływ na poziom hemoglobiny 
glikowanej). Niemniej jednak dostępne 

Zioła i inne surowce naturalne stosowane w cukrzycy
Reprint pochodzi z podręcznika: Cukrzyca i otyłość. Opieka farmaceutyczna, wytyczne, leki i suplementacja.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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go kozieradki wymienić można (Gupta, 
2016):

 » zmniejszanie wchłaniania glukozy 
z przewodu pokarmowego,

 » zwiększanie wrażliwości tkanek na 
insulinę,

 » wzrost wykorzystania glukozy 
przez komórki.

Nie zaobserwowano takiego efektu 
u  osób zdrowych stosujących dawkę 
nawet 5 g dziennie przez trzy miesiące 
(Gupta, 2016).

 19.3.  19.3.  
GURMaR

Kwas gymnemowy izolowany z liści 
Gymnea  sylvestre wpływa na obniżenie 
masy ciała oraz hamowanie wchłaniania 
glukozy (Gupta, 2016). Dodatkowo rośli-
nie tej przypisuje się właściwości stymu-
lujące wydzielanie insuliny, zwiększanie 
ilości wysp Langerhansa i trzustkowych 
komórek beta (Braun i Cohen, 2015).

 19.4.  19.4.  
CYNaMoN

Najbardziej znani przedstawiciele rodza-
ju cynamonowców (Cinnamomum spp.) 
to cynamonowiec cejloński (C. verum, 
inaczej C.  zeylanicum) oraz cynamo-
nowiec wonny (C. cassia). Mimo wielu 
związków zawartych w cynamonowcach 
i obiecujących wyników badań na mo-
delach zwierzęcych badania kliniczne 
nie potwierdziły jednoznacznie właści-
wości hipoglikemizujących cynamonu. 
Przegląd systematyczny z 2010 roku nie 

wykazał istotnego wpływu cynamonu na 
stężenie HbA1C (Marfani, 2010).

 19.5.  19.5.  
PRzEPĘKLa oGÓRKoWaTa – 
GoRzKi MELoN

Właściwości przeciwcukrzycowe przy-
pisuje się wszystkim częściom gorzkiego 
melona (Momordica charantia). W mo-
delach zwierzęcych wykazano znaczący 
wpływ w prewencji oraz w opóźnianiu 
występowania powikłań cukrzycowych, 
takich jak nefropatia, neuropatia, zaćma 
czy insulinooporność. 

Metaanaliza 10 badań klinicznych wy-
kazała, że spożywanie gorzkiego melona 
przyczynia się do redukcji stężenia gluko-
zy oraz HbA1C, lecz jakość badań była ni-
ska (Peter i in., 2019). Analiza 4 badań kli-
nicznych wykazała, że dostępne obecnie 
wnioski z badań są sprzeczne, niemniej 
jednak M. charantia jest prawdopodob-
nie obiecującym surowcem, mogącym 
zmniejszać stężenie we krwi glukozy 
i HbA1C. Dodatkowo roślina może mieć 
korzystny wpływ na objawy towarzyszące 
cukrzycy takie jak zwiększone oddawanie 
moczu (poliuria i nokturia – nocne odda-
wanie moczu), wzmożone pragnienie czy 
wzrost masy ciała (Ooi, Yassin i Hamid, 
2012). 

 19.6.  19.6.  
iMBiR LEKaRSKi

Imbir (Zingiber officinale), obok zasto-
sowania w przypadku zaburzeń trawien-
nych czy wymiotów, wykazuje pewne 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
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działanie przeciwcukrzycowe oraz hipoli-
pemizujące. W badaniu z randomizacją, 
w którym pacjenci przyjmowali 3 razy 
dziennie po 1 g imbiru przez 8 tygodni, 
zaobserwowano znaczące obniżenie stę-
żenia glukozy we krwi, wzrost wydziela-
nia insuliny i wzrost insulinowrażliwości 
(Braun i Cohen, 2015).

 19.7.  19.7.  
EKSTRaKT z PESTEK WiNoGRoN

Dostępne są badania na niewielkiej gru-
pie pacjentów potwierdzające korzystny 
wpływ ekstraktu z pestek winogron na 
lepszą kontrolę poposiłkowego stężenia 
glukozy i poprawę markerów zapalnych 
u otyłych chorujących na cukrzycę. Do-
datkowo wykazano aktywność związków 
zawartych w ekstrakcie z pestek wino-
gron w kierunku kontroli trzewnej tkanki 
tłuszczowej (Braun i Cohen, 2015). Po-
dobnie jak w przypadku innych surow-
ców efekty te wymagają potwierdzenia 
w badaniach na większych grupach cho-
rych.

Piśmiennictwo:
Braun, L., Cohen, M. (2015). Herbs and Natural Supple-

ments: An Evidence-Based Guide. Elsevier.
Gupta, R. C. (2016). Nutraceuticals. Efficacy, safety and 

toxity. Elsevier.
Józefczuk, J., Malikowska, K., Glapa, A., Stawińska-Wi-
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Podręcznik Cukrzyca i otyłość. Opieka farmaceutyczna, wytyczne, leki i suplementacja to 
kompendium wiedzy w pełni poświęcone zagadnieniom związanym z opieką farmaceutyczną 
nad pacjentami chorującymi na cukrzycę i/lub zmagającymi się z otyłością. Podręcznik 
w przystępny sposób przedstawia najistotniejsze z punktu widzenia pracowników opieki 
zdrowotnej aspekty związane z farmakoterapią. Omówione zostały grupy stosowanych leków 
(biguanidy, pochodne sulfonylomocznika, glinidy, tiazolidynodiony, inhibitory alfa-glukozydazy, 
gliptyny, flozyny, insuliny, analogi GLP-1 i leki redukujące masę ciała), mechanizm ich działania 
i potencjalne działania niepożądane i interakcje. Ponadto w podręczniku opisano typy cukrzycy, 
różnice między nimi, postępowanie w przypadku hipo- i hiperglikemii oraz aspekty takie jak:
• prawidłowa obsługa pena insulinowego, wymiana wkładu i sposoby podania insuliny,
• pomiar glikemii przy użyciu glukometru, prowadzenie dzienniczka pomiarowego,
• korzystanie z pompy insulinowej.
Podręcznik w przystępny sposób przedstawia również informacje dotyczące fizjologii trzustki 
i mechanizmów odpowiedzialnych za regulację stężenia glukozy, co pozwala zrozumieć zmiany 
poziomu glikemii w ciągu dnia, a w związku z tym również działanie leków, przede wszystkim 
różnych rodzajów insulin. W publikacji omówiono również wytyczne Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego w zakresie zasad doboru leków przeciwcukrzycowych oraz skuteczność 
surowców naturalnych w obniżaniu glikemii i wspieraniu utraty masy ciała.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220610_promocja
https://wydawnictwo.farm/produkt/cukrzyca-i-otylosc-opieka-farmaceutyczna-wytyczne-leki-i-suplementacja/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220708_promocja
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