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W sfeminizowanym farmaceutycznym świecie jest pa-
radoksalnie niewiele kobiet-szefów. Redaktorka naczel-
na Patrycja Cieślik w rozmowie z mgr farmacji Justyną 
Uman-Ntuk dowiaduje się, jakie wyzwania stoją przed 
kobietą i matką, która ma własną firmę, czym jest Kariera 
w farmacji i marketing medyczny oraz jakie są plusy i mi-
nusy porzucenia pracy w aptece.

P: Jak to jest być kobietą - szefem, czy może raczej sze-
fową?

J: Mężczyzną szefem nie byłam, więc ciężko mi odpo-
wiedzieć– szefem. [śmiech]

P: Słusznie, ale wiesz do czego zmierzam…

J: Chyba w kobiecej naturze jest to, że chcemy się 
z wszystkimi zgadzać i lubimy być lubiane. Oczekuje 
się też od nas wypełniania wielu społecznych ról i za-
chowywania się tak, jak “przystoi” matce, żonie, kobie-
cie. Funkcjonowanie w biznesie rządzi się innymi pra-
wami i trzeba zostawić te oczekiwania czy schematy 
za sobą.

P: Jesteśmy nauczone, że musimy być miłe i uśmiech-
nięte.

J: Dokładnie tak. Czasami w byciu szefem trzeba być 
twardym, negocjować, trzeba wyegzekwować pewne 
rzeczy – czy to od klientów czy od pracowników i to 
na pewno wymaga zmiany myślenia i wyjścia z tej roli.

P: Tak kulturowo mówiąc oczywiście.

J: Czy jestem kobietą czy jestem mężczyzną – po pro-
stu jestem teraz szefem i mam konkretne zadanie do 
wykonania.

P:. A czy bycie mamą-szefem jest tym samym, co bycie 
tatą-szefem?

J: Myślę, ten aspekt bycia kobietą - szefem jest dla 
mnie najtrudniejszy. Na kobiecie dużo częściej spoczy-
wa więcej obowiązków związanych właśnie z macie-
rzyństwem oraz te oczekiwania, o których mówiłam 
wcześniej są bardzo wyraźne.

P: Mówi się nawet o nieodpłatnej pracy opiekuńczej.

J: W naszym domu wypracowaliśmy sobie układ, w któ-
rym coraz bardziej mamy te role równoważne. Teraz 
moje córki mają 3,5 i niecałe 2 lata i zaczyna się nam 
już trochę “łatwiejsze” życie, ale w momencie, gdy były 

Jak to jest być marketerką, 
farmaceutką, szefową, matką 
i kobietą jednocześnie?

RO Z M O WA N U M E R U

MGR FARM. JUSTYNA UMAN-NTUK
Partner Zarządzająca agencji marketingowej 
Solutio Medica specjalizującej się w marketingu 
medycznym. Pomysłodawczyni portalu  
www.karierawfarmacji.pl.

F OT. P I OT R M L E CZ KO
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U roczniakami… To jednak ja byłam osobą, która była 
bardziej potrzebna i dużo częściej musiałam dostoso-
wywać niektóre elementy mojej pracy do życia rodzin-
nego. Gdy teraz pojawi się telefon ze żłobka, że któraś 
z dziewczyn źle się czuje lub trzeba w ciągu dnia od-
wiedzić lekarza, to możemy z mężem podzielić się po 
równo tymi obowiązkami. 

P: Odpowiadało Ci to?

J: Bycie rodzicem to oprócz radości także duża odpo-
wiedzialność i zobowiązanie, na które byłam gotowa. 
Czas spędzony z rodziną jest bezcenny. Z drugiej stro-
ny posiadam też wewnętrzny drive, który powoduje, że 
moja praca daje mi satysfakcję i po prostu cieszę się 
z wyzwania intelektualnego, jakie dla mnie stanowi. 

P: To zrozumiałe.

J: To, co jest też istotne w byciu mamą i szefem to to, że 
targają mną często sprzeczności. Często czuję wyrzuty 
sumienia jako mama. Gdy dziecko choruje i to ja idę 
do pracy a mój mąż zostanie z dziewczynkami to za-
stanawiam się, czy mnie nie potrzebują, czy nie lepiej 
spędzić ten dzień z nimi. Zmieniają się tak szybko, że 
mam to poczucie ulotności chwil, które są tu i teraz 
i już nie wrócą. Jednocześnie wiem, że rola szefa to 
też odpowiedzialność. Zatrudniam ludzi, za nich też 
jestem odpowiedzialna.

Muszę wewnętrznie znaleźć balans, co nie jest łatwe. 
To są wybory, które podejmuję każdego dnia świa-
domie i godzę się z konsekwencjami - zarówno tymi, 
które wpływają na życie zawodowe jak i na życie pry-
watne. 

P: Właśnie, ale to była twoja decyzja. Jesteś farma-
ceutką i pracowałaś jakiś czas w aptece…

J: Tak.

P: A jak to jest odejść z apteki?

J: To było coś, co było moim kolejnym dylematem we-
wnętrznym, mam wrażenie, że cały czas jestem szarga-
na jakimiś sprzecznymi myślami.

P: Zaraz zostaniemy posądzone o babskie rozmowy na 
poziomie emocjonalnym.

J: Po skończeniu studiów pracowałam w aptece, a wła-
ściwie w kilku aptekach. Pracowałam weekendami 
w dużych aptekach w Krakowie i pomagałam mężowi 
prowadzić aptekę, choć nie była to moja podstawowa 
aktywność zawodowa.

P: Czyli coś Cię jeszcze wtedy z tą apteką łączyło. A po-
tem…

J: Dla mnie odejście z pracy w aptece, zdecydowanie 
“już nie będę pełniła roli klasycznego farmaceuty” 
było pewnym punktem odcięcia. Może to trochę jak 
często się słyszy: „tyle lat się uczyłaś i teraz wszystko 
do zmarnowania, po co szłaś na farmację, żeby zajmo-
wać się marketingiem?”.

P: Tak, to się często słyszy, że szkoda zmarnowanych, 
w cudzysłowie, lat studiów.

J: Tak, to chyba najczęstszy tekst mojej mamy (śmiech). 
Oczywiście cała lata studiów wspominam rewelacyj-
ne, moja uczelnia oraz samo miasto stwarzało ogrom 
możliwości do rozwoju w wielu obszarach. Organiza-
cje studenckie, wyjazdy międzynarodowe, Erasmus czy 
praktyki w branży to tylko część z nich. Teraz prowadzę 
agencję marketingową, która specjalizuje się w rynku 
medycznym i moje wykształcenie jest ogromnym atu-
tem. Klienci doceniają to, że mogą ze mną rozmawiać 
nie tylko o marketingu, ale i o aspektach medycznych 
swojej działalności. Z klasycznym marketerem nie jest 
to możliwe.

P: Nie hejtując pracy w aptece, to pomagasz farma-
ceutom w pewien sposób otworzyć się na inne ścieżki 
zawodowe. Mówię o Karierze w farmacji.

J: Tak, Kariera w farmacji to mój projekt-dziecko. Celem 
portalu, a także certyfikowanych kursów, które oferu-
jemy na naszej platformie, jest pomoc w znalezieniu 
swojego miejsca na farmaceutycznym rynku pracy. 
Jako studentka szukałam informacji jakie mam moż-
liwości po farmacji – co mogę robić, gdzie moje wy-
kształcenie i umiejętności będą cenione. W 2015-2017 
takich nie można było tego znaleźć w Internecie. Ktoś 
znajomy dostał pracę w badaniach klinicznych i pocz-
tą pantoflową dowiedziałam się jak to wygląda, sama 
szukałam stażu w AOTMiT i byłam na tyle uparta, że 
mnie przyjęli. Ale to wszystko wymagało determinacji 
i posiadania sieci znajomych, którzy już tą drogę prze-
szli. Postanowiłam, że pomogę innym osobom, które 
tak jak i ja szukały swojego miejsca i tak powstała Ka-
riera w Farmacji. P: I to Cię natchnęło?

P: Jak rozwijał się ten projekt?

J: Zaraz po studiach założyłam portal Kariera w farma-
cji. Początkowo publikowaliśmy głównie informacje 
na temat możliwych ścieżek zawodowych, praca pracy 
oraz wywiady z farmaceutami rozwijającymi ciekawe 
kariery. Zaczęliśmy tez tworzyć zaczątki wiedzy me-
rytorycznej przydatnej w pracy w różnych obszarach 
farmacji – badaniach klinicznych, rejestracji leków 
lub pharmacovigilance. Rozwinęliśmy własne media 
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U społecznościowe zbudowaliśmy bazy newsletterowe 
i cały czas staraliśmy się znaleźć sposoby na przeka-
zanie tej wiedzy. Robiliśmy szkolenia stacjonarne, tar-
gi pracy, webinary, pisaliśmy ebooki, moderowaliśmy 
grupy tematyczne. 

P: A jakbyś miała powiedzieć w skrócie, czym jest „Ka-
riera w farmacji”?

J:  Dziś z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy pierw-
szym przystaniem na drodze do zbudowania interesu-
jącej kariery w branży farmaceutycznej. Jeśli interesuje 
Cię obszar farmacji, ale nie wiesz, co zrobić, to na pew-
no Ci w tym pomożemy.... a już na pewno dzięki nam 
dowiesz się, co może być dla Ciebie, a co nie. 

Kariera w farmacji to ogrom wiedzy podanej w bardzo 
różnorodny sposób. Mamy rozbudowane, bezpłatne 
bazy wiedzy na temat badań klinicznych, rejestracji 
leków, pharmacovigilance, market access, evidence 
based medicine, budowania profesjonalnego profilu 
na LinkedIn. W każdym z tych obszarów mamy (lub 
niebawem będziemy mieć) certyfikowane kursy przy-
gotowujące do pracy lub dostarczające teoretycznej 
i praktycznej wiedzy. Raz w kwartale organizujemy 
webinary dla osób szukającej swojej drogi zawodowej. 
Dla osób z doświadczeniem posiadamy też własny 
podcast Pharma insider talk. A do tego aktywnie pro-
wadzimy profile na Facebooku, Instagramie i LinkedIn, 
gdzie w lekki sposób staramy się przemycać wiedzę 
i motywację

P: …czyli kariera pozwala skorzystać z twoich do-
świadczeń i doświadczeń wielu innych osób.

J: tak :)

P: Gdzie można posłuchać podcast Pharma Inside talk?

J:   Wpisując Pharma insider talk na Spotify, Apple pod-
cast czy na YouTube.

P: Świat kariery w farmacji to jest głównie Warszawa. 
Czy da się coś poza Warszawą robić? Czy jest w ogóle 
kariera w farmacji poza Warszawą?

J: Kariera w farmacji poza Warszawą jest, ale jest dużo 
trudniejsza. Po studiach przeprowadziłam się z War-
szawy do Krakowa i każda osoba napotkana osoba, 
nie mogła mi się nadziwić, dlaczego to zrobiłam. Za-
zwyczaj kierunek migracji jest odwrotny. Jednak to 
wymusiło na mnie szukanie innych rozwiązań niż te 
najprostsze - bo w Warszawie jest najłatwiej. Dla osób, 
które szukają alternatywy do apteki poza Warszawą 
jest coraz więcej możliwości. Dodatkowo coraz więcej 

firm, takich warszawskich, oferuje możliwość pracy 
zdalnej lub w trybie hybrydowym.

P: COVID, paradoksalnie, pomógł w niektórych spra-
wach.

J: Tak. Niestety minusem jest to, że stanowiska wstęp-
ne wymagają najczęściej obecności w biurze. Chodzi 
o ten pierwszy okres wdrożeniowy, poznanie pracy 
i uzyskanie samodzielności. Dużo osób już z kilku-
letnim doświadczeniem, np. w pharmacovigilance, 
bez problemu znajdzie pracę zdalną i może siedzieć 
w Bieszczadach albo na Bali i tam pracować. Wiedząc 
o tym, część osób przenosi się do Warszawy na rok – 
dwa. Zdobywa to pierwsze stanowisko, doświadczenie 
i później wraca tam, gdzie docelowo chciałaby osiąść.

P: Czyli jakieś możliwości są…

J: Możliwości są, ale zawsze trzeba się zastanowić jak 
bardzo jesteśmy zdeterminowani, na ile jesteśmy mo-
bilni i co chcemy zrobić. Najważniejsze jest, aby mieć 
ten pierwszy krok za sobą. Praktyki czy staż otwierają 
drogę do tego, żeby pokazać proaktywność, zaangażo-
wanie i dostać fajną ofertę pracy. Im wcześniej, tym 
lepiej. To daje nam możliwość wybory, a nie tylko cze-
kania, aż nasze CV zostanie wybrane spośród morza 
innych kandydatów. 

P: Jak szukać takiego stażu, pierwszej pracy? Są jakieś 
miejsca, gdzie są skupione takie oferty?

J: W sieci jest wiele miejsc w których można rozpocząć 
poszukiwania. W czasie webinariów, które prowadzimy 
jako Kariera, jest coś, co bardzo często powtarzamy. 
„Jeżeli nie drzwiami to oknem”. Oczywiście wiele firm 
ma takie oficjalne programy stażowe, ale to zazwyczaj 
są te wielkie korporację znajdujące się w Warszawie. 
W sytuacji, gdy szukamy czegoś poza tymi głównymi 
ośrodkami, jest dużo trudniej. Wtedy na pewno radzę, 
aby zrobić research, sprawdzić jakie firmy są w najbliż-
szym otoczeniu i po prostu indywidualnie się do nich 
odzywać.

P: I faktycznie w ten sposób można zdobyć pracę?

J: To niesamowicie się sprawdza. Nawet w tym tygo-
dniu dostałam na Linkedinie informację od jednej 
osoby, która była na naszym karierowym webinarze 
tydzień wcześniej. W jego trakcie radziłam, żeby wła-
śnie tak podejść do szukania stażu. Ta osoba odezwała 
się do firmy, która zaoferowała jej miesięczny program 
stażowy i jeżeli będą zadowoleni, to będą chcieli z nią 
pracować dalej. Oczywiście nie był to oficjalny pro-
gram, na który można było aplikować, nie było oferty 
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U żadnej po prostu ta dziewczyna była na tyle zdetermi-
nowana i szukała swojego…

P: …Została zauważona 

J: Została zauważona. I stworzono dla niej miejsce. 
Jako Kariera w farmacji stworzyliśmy też siostrzany 
portal, nazywa się Pharmajobs.pl Zbieramy oferty pra-
cy z rynku farmaceutycznego i na pewno polecam tam 
też zaglądać. Na Facebooku mamy kilka grup takich 
naszych farmaceutycznych, w których publikowane są 
informacje o stażach, o ciekawych ofertach.

P: Na przykład? 

J: Przy fanpage Kariera w Farmacji jest grupa o nazwie 
‘’Praca i staże w farmacji”.

P: Pozwól, że trochę zmienię temat. A czym jest mar-
keting medyczny?

J: Marketing, tylko taki, w którym komunikujemy się 
z pacjentami, profesjonalistami medycznymi lub mó-
wimy o produktach i usługach medycznych. Marketing 
medyczny to też moja codzienność zawodowa :)

P: Czym to się różni od zwykłego marketingu i jak 
w tym pomaga wykształcenie farmaceutyczne, poza 
tym o czym wspomniałaś, że sama masz ten backgro-
und?

J: Ten background i to wykształcenie pomaga mi np. na 
pierwszym etapie rozmów z moimi klientami, który-
mi często są lekarza, właściciele gabinetów czy klinik 
medycznych. Często musze im wytłumaczyć, co mogą 
osiągnąć lub czego nie mogą z wykorzystaniem mar-
ketingu. Musze porozumieć się z lekarzem, który dys-
ponuje zupełnie innym zasobem pojęć, i zrozumienia 
świata niż taki typowy marketingowiec. Każda strona 
lubi używać branżowego żargonu. A ja świetnie poru-
szam się w obu. 

P: Farmaceutce lepiej zrozumieć obie strony.

J: Tak, ta rozmowa jest dużo łatwiejsza, bo wiem, jak 
wyglądają niektóre procedury medyczne i co się z tym 
wiąże, rozumiem, jak działają gabinety, relacje z pa-
cjentami. Wiem czego lekarz może nie wiedzieć, co 
jest dla niego nowe, bo też sama musiałam się tego 
nauczyć.

P: Rozumiem. I nie zarzucasz go terminologią marke-
tingową, bo po prostu wiesz, że nie jest to oczywista 
sprawa dla wszystkich.

J: Tak. Często edukuję moich klientów. Muszę wyprze-
dzać potencjalne problemy i pytania, jestem w sta-
nie ich przeprowadzić przez tę drogę dużo sprawniej. 

Oczywiście poruszanie się na rynku medycznym to też 
tematy prawne. Tutaj te ograniczenia, które nakłada 
na nas polskie prawo, regulacje związane chociażby 
z zawodem lekarza, promowaniem usług medycznych, 
są dosyć znaczące. Firma, która promuje marki odzie-
żowe i sprzedaje t-shirty na Facebooku zazwyczaj nie 
poradzi sobie z tym, aby etycznie i zgodnie z prawem 
informować o procedurze in-vitro czy mówić o zabie-
gach stomatologicznych. To są zupełnie inne tematy. 

P: Żeby nie było tak kolorowo: praca w aptece też ma 
na pewno swoje plusy i czasem jest nazbyt demonizo-
wana, ale z drugiej strony ta praca poza apteką bywa 
malowana w tak kolorowych barwach... Czego trzeba 
się spodziewać?

J: Na pewno trzeba wybić sobie z głowy ten czarno-
-biały świat. Jako młoda absolwentka farmacji, am-
bitna i mająca zdanie na każdy temat myślałam, że 
apteka to najgorsze zło. Teraz wiem, że się bardzo 
myliłam. Praca w aptece może być bardzo satysfakcjo-
nująca. Jeżeli ma się możliwość pracy w aptece, która 
ma stałą bazę pacjentów, to farmaceuta jest doradcą 
medycznym i towarzyszem tego pacjenta w wielu wy-
zwaniach zdrowotnych. To jest niesamowicie budujące 
i pozwala mieć taką satysfakcję z tego zawodu.

P: A z drugiej strony…

J: Z drugiej strony praca w firmach farmaceutycznych 
na początku kusi zarobkami, owocowymi czwartkami, 
widokiem z biurowca i tak dalej - wszystko to wydaje 
się niesamowicie fascynujące. W rzeczywistości może 
się okazać, że pracujemy jako specjalista i przez 8 go-
dzin dziennie przeklepujemy dane z jednej tabelki 
Excela do drugiej. W takiej pracy faktycznie możemy 
mieć poczucie, że czas poświęcony na rozwój i naukę 
został zmarnowany. Trzeba zdawać sobie sprawę, że 
żadna z dróg nie jest idealna, żadna nie daje wszyst-
kiego i to jest zawsze kwestia wyboru. 

P: A, jakbyś miała powiedzieć jednym albo w dwóch 
zdaniach - za czym najbardziej tęsknisz, jeśli chodzi 
o pracę w aptece, a za czym zdecydowanie nie tęsk-
nisz?

J: Jeżeli chodzi o tęsknotę, to tu jest łatwa sprawa. 
W aptece jest często takie poczucie zrobienia dobrego 
uczynku. Nie tęsknie z koli za pretensjami pacjentów 
o cenę strzykawek czy innych drobnostek.

P: Czyli najfajniejsza w pracy w aptece jest praca 
z ludźmi, a najgorsza jest praca z ludźmi.

J: Dokładnie tak.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Co dalej z kursami 
kwalifikacyjnymi dla 
farmaceutów?
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK 
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

18.08.2022 skierowano do ogłoszenia rozporządzenie 
w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.
[1] Określa ono zakres problematyki kursów kwalifika-
cyjnych, sposób i tryb przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny, sposób i tryb 
odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego oraz 
podaje wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie 
kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z uzasadnieniem projekt rozporządzenia 
wprowadza przepisy określające, że w celu zakwalifi-
kowania farmaceuty do odbycia kursu kwalifikacyjne-
go jednostka szkoląca oraz Centrum, powołują komi-
sję kwalifikacyjną (każda jednostka szkoląca powołuje 
komisję kwalifikacyjną), która przeprowadza postępo-
wanie kwalifikacyjne, na wniosek złożony przez farma-
ceutę na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 
elektronicznej, w terminie podanym na stronie inter-
netowej organizatora kursu. Do wniosku farmaceuta 
dołącza kserokopię lub elektroniczną kopię dokumen-
tu (np. świadectwo pracy lub oświadczenie pracodaw-
cy o okresie zatrudnienia farmaceuty), potwierdzające-
go co najmniej 12-miesięczny staż pracy w zawodzie 
farmaceuty w pełnym wymiarze. Organizator kursu, 
potwierdza otrzymanie wniosku przesyłką rejestrowa-
ną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Rozporządzenie wymienia także przewidziane kursy, 
do których nie należą wyłącznie te związane ze szcze-
pieniami.

§ 2. Kursy kwalifikacyjne obejmują problematykę: 
1) przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wyklu-
czenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw 
COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19; 
2) przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wyklu-
czenia przeciwwskazań do wykonywania szczepień, do których 
farmaceuta jest uprawniony na podstawie art. 19 ust. 5a usta-
wy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657); 
3) wykonywania następujących badań diagnostycznych: 

a) badania podstawowych parametrów życiowych: ciśnienia krwi, 
tętna, pulsu oraz saturacji krwi,

b) pomiaru masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obli-
czania wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) i stosunku obwodu 
talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio),

c) testu stężenia glukozy we krwi,

d) kontroli panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz 
trójglicerydy),

e) szybkiego testu do wykrywania grypy, stężenia białka C-reak-
tywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter – testu 
z krwi.

Piśmiennictwo:
1. RCL: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów 

kwalifikacyjnych dla farmaceutów. 5.05.2022.  

Czwarta dawka 
szczepionki przeciw 
COVID-19 dla 
farmaceutów
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK 
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Od 17 sierpnia medycy będą mogli przyjąć drugą 
dawkę przypominającą szczepionki przecie COVID-19.  
E-skierowania mają zostać wystawione w nocy z 16 
na 17 sierpnia. Farmaceuci otrzymają szczepionkę 
mRNA: Comirnaty (Pfizer) lub Spikevax (Moderna). Za-
leca się przy tym szczepienie tym samym preparatem, 
co przy pierwszym szczepieniu przypominającym.[1][2]

Piśmiennictwo:
1. NIA: Czwarta dawka szczepionki dla medyków. 12.08.2022.  
2. MZ: Czwarta dawka dla medyków. 12.08.2022.  

Nabór do redakcji
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK 
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Lubisz nasze treści? To super! A czy wiesz, że możesz 
je współtworzyć?

W związku z licznymi projektami prowadzimy rekru-
tację na stanowisko redaktora. Poszukujemy farma-
ceutów i farmaceutek, którzy mają przynajmniej rok 
doświadczenia w pracy z pacjentem, a także lubią roz-
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I wijać swoją wiedzę. Praca jest zdalna, zatem nie ma 

znaczenia, z jakieś części Polski jesteś.

Dlaczego warto? Praca w redakcji oznacza ogromny 
skok w rozwoju merytorycznym i wyjście poza utarte 
w aptece ścieżki. Nasi redaktorzy i redaktorki mają do-
stęp do szkoleń, płatnych naukowych baz danych i naj-
nowszych podręczników, a także uczestniczą w zjaz-
dach integracyjnych.

Jeżeli lubisz dzielić się wiedzą i dociekać odpowiedzi 
na różne zagwozdki związane z farmacją, zgłoś się 
przez formularz na stronie 3PG.

Pierwsza biwalentna 
szczepionka przeciw 
COVID-19 dopuszczona 
do obrotu
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK 
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Wielka Brytania jest pierwszym krajem, w którym pa-
cjenci mogą się zaszczepić szczepionką przeciw CO-
VID-19 skierowaną przeciwko dwóm wariantom wiru-
sa.

Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świcie, 
w którym dopuszczono do stosowania zaktualizowaną 
wersję szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna. 
Jest to szczepionka biwalentna, co oznacza, że skiero-
wana jest przeciwko dwóm wariantom koronawirusa 
SARS-CoV-2. Każda dawka zawiera 25 mikrogramów 
szczepionki przeciwko pierwotnemu wariantowi wiru-
sa i 25 mikrogramów przeciwko wariantowi Omicron. 
Firma Moderna zgłosiła dwuwariantową szczepionkę 
do zatwierdzenia również regulatorom w Unii Euro-
pejskiej, Australii i Kanadzie. Jak się oczekuje, UE do-
puści ją do użytku do września.

Decyzja brytyjskiego MHRA opiera się na danych z ba-
dania klinicznego, które wykazało, że dawka przypomi-
nająca z biwalentną szczepionką Moderna wywołuje 
silną odpowiedź immunologiczną zarówno przeciw-
ko Omicronowi (BA.1), jak i oryginalnemu szczepo-
wi z 2020 roku. W analizie stwierdzono również, że 
szczepionka biwalentna generuje dobrą odpowiedź 
immunologiczną przeciwko podwariantom Omicron 
BA.4 i BA.5.[1]

Piśmiennictwo:
1. Gov.uk: First bivalent COVID-19 booster vaccine approved by UK medicines 

regulator. 15.08.2022.  

F OT. S H U T T E R S TO C K
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RY N E K L E KÓ W

Zaskakująca decyzja 
dotycząca dopuszczenia 
substancji do 
obrotu w sklepach 
ogólnodostępnych
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK 
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 26 lipca 2022 
r.[1]  zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu 
substancji czynnych wchodzących w skład produktów 
leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu 
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach 
aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów 
do poszczególnych wykazów,[2]  difenhydramina  bę-
dzie dostępna w sklepach ogólnodostępnych.

Co jednak istotne, decyzja ta dotyczy wyłącznie połą-
czenia z lidokainą w postaciach do stosowania na skó-
rę lub błony śluzowe. De facto mowa zatem o leku Al-
lefin, który wskazany jest do objawowego leczenia 
zmian zapalnych i alergicznych skóry, z towarzyszą-
cym świądem, w następstwie ukąszeń owadów, a także 
kontaktu z niektórymi gatunkami roślin np. pokrzywą 
zwyczajną u osób w wieku od 2 lat.[3]

Difenhydramina jest  lekiem przeciwhistaminowym 
I generacji, który po podaniu doustnym wykazuje dzia-
łanie sedatywne. Na rynku dostępna jest bez recepty 
w leku złożonym Apap Noc w połączeniu z paraceta-
molem oraz na receptę pod nazwą Nodisen. Ponadto 
difenhydramina wchodzi w skład kropli ocznych i kro-
pli do nosa Betadrin.

W kontekście stosowania doustnego difenhydraminy 
warto pamiętać o jej potencjale uzależniającym, o któ-
rym pisaliśmy w osobnym artykule. 

Piśmiennictwo:
1. NIA: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład 
produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach 
obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. 8.08.2022.  

2. ISAP: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, 
które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego 
oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do 
poszczególnych wykazów. Dz.U. 2022 poz. 208. 

3. ChPL Allefin

Dlaczego wycofano 
serię leku Amiodaron 
Hameln?
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK 
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu 
pojedynczą serię leku Amiodaron Hameln (amiodaron) 
w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do 
wstrzykiwań lub infuzji. Przyczyną jest wada jakościo-
wa związana ze zwiększoną krystalizacją produktu.[1]

Piśmiennictwo:
1. RDG: Decyzja wycofania z obrotu 18/2022. 19.07.2022.  

Dlaczego wycofano 
serię leku Vitaminum C 
Teva?
DOROTA SZMIT 
Stażystka w dziale naukowym 3PG

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obro-
tu pojedynczą serię leku Vitaminum C Teva  (Acidum 
ascorbicum) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml. 
Przyczyną jest wada jakościowa związana ze stabilno-
ścią  substancji aktywnej.[1]

Piśmiennictwo:
1. RDG: Decyzja wycofania z obrotu 19/2022. 19.07.2022.  

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Kaszel mokry (inaczej kaszel produktywny) najczę-
ściej towarzyszy infekcji. Pojawia się zwykle kilka dni 
po zakażeniu. Jest spowodowany nadprodukcją śluzu 
w drogach oddechowych w przebiegu reakcji zapalnej. 
W wirusowych infekcjach dróg oddechowych odkrztu-
szanie wydzieliny trwa zwykle krótko i nie jest to bar-
dzo nasilony proces. 

Objawy 
Pacjent z kaszlem mokrym może skarżyć się na „odry-
wanie” i odkasływanie lub uczucie zalegania wydzie-
liny. Kaszel produktywny zwykle najbardziej nasilony 
jest rano, po przebudzeniu. Często oprócz kaszlu wy-
stępuje katar i drapanie w gardle. 

Leki pierwszego wyboru 
W leczeniu kaszlu mokrego dużą rolę mogą odgrywać 
leki wykrztuśne, które mają ułatwiać usuwanie wy-
dzieliny zalegającej w  drogach oddechowych. Prefe-
rowane są mukolityki, czyli substancje zmniejszające 
lepkość śluzu i zapobiegające zagęszczaniu zalegają-
cej wydzieliny. Trzeba jednak zaznaczyć, że dowody na 
ich skuteczność w leczeniu kaszlu mokrego są ograni-
czone. Stosowanie mukolityków nie skraca czasu trwa-
nia infekcji, ma więc jedynie znaczenie wspomagające. 

Wyciąg z bluszczu
Pacjentowi z mokrym kaszlem polecić możesz wy-
ciąg z bluszczu w postaci tabletek (Hederoin) w dawce 
30 mg (2 tabl.) do stosowania 2–3 razy dziennie lub sy-
ropu (Hederasal, Prospan) do stosowania 3 razy dzien-
nie. Przegląd systematyczny z  2011 roku wykazał 
jego skuteczność w  leczeniu chorób przebiegających 
z utrudnionym odkrztuszaniem. Może mieć dodatkowe 
działanie przeciwzapalne (Holzinger i Chenot, 2011).

MGR FARM. AGNIESZKA WIESNER
Farmaceutka

Dobór preparatu na  
kaszel mokry

D O B Ó R P R E PA RATÓ W
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Kolejną opcją bez recepty jest ambroksol w  syropie 
(Flavamed, Mucosolvan) albo w  tabletkach (Envil ka-
szel, Tussal Expectorans) 2–3 razy dziennie w dawkach 
dobowych 60–120 mg lub w kapsułkach o przedłużo-
nym uwalnianiu (Deflegmin, Mucosolvan Max) w dawce 
75 mg do stosowania 1 raz dziennie, rano. Ambroksol 
działa mukolitycznie, antyoksydacyjnie i  przeciwza-
palnie, dzięki czemu może osłabiać nadreaktywność 
oskrzeli. Na jego skuteczność wskazuje przegląd ba-
dań klinicznych z randomizacją z 2008 roku (Malerba 
i Ragnoli, 2008).

Bromheksyna
Kaszel mokry może być leczone także bromheksyną 
w syropie (Flegafortan, Flegamina Classic, Flegatussin) 
lub w tabletkach (Flegamina) do stosowania 2–3 razy 
dziennie, która jest prekursorem ambroksolu. Brom-
heksyna działa od niego słabiej i  ma krótszy okres 
półtrwania. Przegląd badań klinicznych z  2017 roku 
wykazał umiarkowaną skuteczność bromheksyny 
w leczeniu wspomagającym chorób górnych dróg od-
dechowych (Zanasi i in., 2017).

Gwajafenezyna
W badaniu klinicznym z  randomizacją wykazano, że 
gwajafenezyna łagodzi odruch kaszlu u  dorosłych 
i  dzieci powyżej 12.  r.ż. (Dicpinigaitis i  Gayle, 2003). 
Dostępna jest w syropach Guajazyl, Robitussin Expec-
torans.

N-acetylocysteina
Pacjentom, którzy skarżą się na produktywny kaszel 
(w szczególności chorym na POChP) i trudności z od-
krztuszeniem wydzieliny, możesz polecić także N-ace-
tylocysteinę (NAC) w:

 — tabletkach musujących (ACC Optima, Fluimucil 
Forte), 

 — proszku doustnym (ACC Optima Active), 

 — proszku do sporządzania roztworu doustnego 
(ACC Optima Hot), 

 — roztworze doustnym (ACC classic) do stosowania 
w dawce dobowej 600 mg, po posiłku,

 — postaci roztworu do inhalacji (wyrób medyczny 
Mufluil Forte).

Przegląd systematyczny z 2014 roku wykazał, że stoso-
wanie NAC może przynieść korzyści u pacjentów z pro-
duktywnym kaszlem w przebiegu POChP (Shen i  in., 
2014). Dowody na skuteczność NAC w dawce 600 mg 
1 raz dziennie są ograniczone, prawdopodobnie sku-

teczne jest jednak dawkowanie 600 mg 2 razy dzien-
nie (off-label).

Erdosteina
Erdosteina dostępna jest OTC w saszetkach do sporzą-
dzania zawiesiny doustnej (Erdomed Muko) w  dawce 
225 mg do stosowania 2–3 razy dziennie. W porów-
naniu z N-acetylocysteiną w mniejszym stopniu drażni 
żołądek. Metaanaliza badań wykazała jej skuteczność 
w  łagodzeniu produktywnego kaszlu u  pacjentów 
z POChP (Cazzola i in., 2010).

Karbocysteina
Karbocysteina w  syropie (Flegamax, Mukolina – OTC, 
Pectodrill w syropie lub tabletkach – dostępny na re-
ceptę) w dawce 750 mg 3  razy dziennie. W przeglą-
dzie systematycznym z  2017 udowodniono, że może 
ona ułatwiać odkrztuszanie i  zmniejszać częstość 
zaostrzeń u pacjentów chorych na POChP (Zeng i in., 
2017).

Kaszel mokry u dzieci
Na produktywny kaszel u dzieci poleć takie substancje 
jak:

 — ambroksol w syropie (Ambroksol Hasco Junior) 
lub kroplach (Deflegmin Baby) do stosowania po 
ukończeniu 1. r.ż. (Kantar i in., 2020), 

 — wyciąg z bluszczu w syropie (Hederasal, Prospan) 
od 2. r.ż.,

 — N-acetylocysteina w syropie (ACC Classic), 
tabletkach musujących (ACC Mini) lub granulacie 
do sporządzania roztworu (Fluimucil Muko Junior) 
po ukończeniu 3. r.ż. Przegląd Cochrane z 2013 
roku wykazał bezpieczeństwo jej stosowania 
wśród dzieci (Chalumeau i Duijvestijn, 2013).

Kaszel mokry w ciąży
Pacjentce w ciąży, skarżącej się na mokry kaszel, mo-
żesz bezpiecznie polecić:

F OT. S H U T T E R S TO C K
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 — sole alkaliczne w postaci tabletek musujących (Sal 
Ems Factitium) do stosowania 3 razy dziennie, po 
jedzeniu,

 — syropy ziołowe o działaniu powlekającym błony 
śluzowe, np. syrop z babki lancetowatej (Sirupus 
Plantaginis), syrop z dziewanny (Sirupus Verbasci) 
i syrop prawoślazowy (Sirupus Althaeae). 

Preparaty dodatkowe 
W  celu ułatwienia usuwania zalegającej wydzieliny 
i  łagodzenia mokrego kaszlu możesz dodatkowo po-
lecić:

 — maści i żele o działaniu rozgrzewającym, 
zawierające mieszaninę olejków eterycznych (np. 
olejek eukaliptusowy, sosnowy, terpentynowy 
oraz ich składniki: kamforę, mentol) – badanie 
kliniczne z 2010 roku wykazało, że ich 
zastosowanie wieczorem przynosiło ulgę u dzieci 

cierpiących z powodu nocnego kaszlu (Paul i in., 
2010). Zalecane stosowanie to 1–2 razy dziennie. 
Dostępne preparaty to:

• u dorosłych i dzieci powyżej 5. r.ż. Vicks VapoRub 
lub powyżej 7. r.ż. Rub-Arom,

• od 6. m.ż. produkt leczniczy Depulol i kosmetyk 
Vicks Babybalm,

• od 1. d.ż. kosmetyk Aromactiv Baby.

 — inhalacje parowe olejkami eterycznymi 
(anyżowym, eukaliptusowym, tymiankowym, 
sosnowym). Przegląd badań z 2015 roku wskazuje 
na ich działanie przeciwbakteryjne, odkażające 
i wspomagające upłynnienie zalegającej 
w drogach oddechowych wydzieliny (Horváth 
i Ács, 2015), 

 — nebulizacje z użyciem izotonicznego lub 
hipertonicznego roztworu NaCl. Mimo że brakuje 
wiarygodnych dowodów na ich skuteczność, są 

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

 — sole alkaliczne w postaci tabletek musujących (Sal 
Ems Factitium) do stosowania 3 razy dziennie po 
rozpuszczeniu w wodzie lub wodzie z mlekiem,

 — sulfogwajakol w syropie (Syrop z sulfogwajakolem, 
w: Herbapect, w: Thiocodin).

Leki na receptę
Na receptę dostępne są takie mukolityki jak erdoste-
ina w kapsułkach lub proszku w dawce 300 mg (Erdo-
med) i ambroksol w płynie do inhalacji z nebulizatora 
(Mucosolvan inhalacje).

Zalecenia niefarmakologiczne 
Suche powietrze, wysoka temperatura otoczenia oraz 
niedostateczne nawodnienie mogą przyczyniać się do 
gęstnienia wydzieliny w  drogach oddechowych, co 
utrudnia jej odkrztuszanie, dlatego pacjentowi cier-
piącemu na produktywny kaszel możesz polecić:

 — picie większej ilości płynów niż zwykle, aby 
zapobiegać odwodnieniu organizmu,

 — korzystanie z nawilżacza powietrza. 

Przegląd Cochrane z 2017 roku nie wykazał żadnych 
korzyści ani szkód wynikających z zastosowania na-
wilżania powietrza podczas przeziębienia (Singh i in, 
2017), jednak ze względu na niewielkie koszty, prosto-
tę korzystania i potencjalne korzyści warto zastoso-
wać wspomagająco nawilżacze w trakcie terapii.

Różnicowanie
Kaszel mokry zwykle występuje w przebiegu zaostrze-
nia astmy, POChP, zapalenia płuc i oskrzeli, mukowiscy-
dozy, grzybic układu pokarmowego czy ropnia płuca. 
W przypadku ostrych infekcji górnych dróg oddecho-
wych o podłożu wirusowym rozróżnianie na kaszel su-
chy i mokry nie ma praktycznego znaczenia. Głównym 
mechanizmem powstawania kaszlu w przeziębieniu 
jest nadwrażliwość nerwów czuciowych doprowadza-
jących, a nie nadmierne wydzielanie śluzu w drogach 
oddechowych. W ostrych infekcjach odksztuszanie pl-
wociny, o ile w ogóle występuje, trwa krótko, a wy-
dzielana ilość śluzu jest niewielka, stąd niezależnie 
od charakteru kaszlu w leczeniu najwłaściwszy będzie 
wybór skutecznych leków przeciwkaszlowych, co do-
datkowo ma znaczenie epidemiologiczne i ogranicza 
rozwój wirusa wywołującego przeziębienie (Morice 
i Kardos, 2016).

Konieczność skierowania do lekarza 
Skieruj pacjenta do lekarza, jeśli:

 — ma problemy z oddychaniem, odczuwa duszności,
 — odkrztusza ropną wydzielinę lub wydzielina ma 
nieprzyjemny zapach – może to wskazywać na 
infekcję bakteryjną, 

 — pali papierosy i skarży się na poranne 
odkrztuszanie gęstej, śluzowej wydzieliny oraz 
duszności – może to być niezdiagnozowana 
POChP,

 — kaszlowi towarzyszy krwioplucie.
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Na skuteczność leczenia wziewnego ogromny wpływ 
ma, poza doborem właściwego leku, sama technika 
jego przyjmowania. Poznanie najczęstszych błędów, 
jakie popełniają pacjenci, pomoże w udzielaniu im 
właściwych wskazówek.

Inhalatory pMDI
Do częstych błędów podczas stosowania inhalatorów 
ciśnieniowych (Ryc. 1) należą:

 — niewytrząsanie inhalatora przed użyciem,

 — trzymanie inhalatora w innej pozycji niż pionowa,

 — przyjmowanie nieprawidłowej pozycji ciała 
(prawidłowa jest pozycja stojąca lub siedząca)

 — zbyt wcześnie i/lub późne uwalnianie dawki leku 
(brak koordynacji uwolnienia dawki z wdechem),

 — niepełny wydech przed użyciem inhalatora,

 — zbyt szybki i krótki wdech (szczególnie u dzieci),

 — niewystarczające wstrzymanie oddechu po 
inhalacji,

 — ponowne użycie inhalatora bez wstrząśnięcia 
pomiędzy dawkami oraz odczekania 
odpowiedniego czasu miedzy nimi,

 — używanie inhalatora, kiedy jest już pusty.

MGR FARM. KONRAD TUSZYŃSKI
Dyrektor ds. naukowych 3PG

Najczęstsze błędy 
pacjentów w stosowaniu 
inhalatorów

O P I E KA F A R M AC E U TYCZ N A

Ryc. 1 Przykład inhalatora 
ciśnieniowego.F OT. L E K I-O P I N I E

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Pacjenci stosujący inhalatory kapsułkowe (Ryc. 2) po-
pełniają błędy takie jak:

 — niedokładnie przebicie kapsułki,

 — przebijanie kapsułki więcej niż jeden raz,

 — wykonywanie wdechu z niewystarczającą siłą,

 — nieużywanie nowej kapsułki do każdej kolejnej 
inhalacji,

 — trzymanie inhalatora w nieprawidłowej pozycji,

 — zbyt słaby i płytki wdech podczas aplikowania 
dawki leku,

 — niesprawdzenie, czy dawka leku została podana 
w całości (ewentualna pozostałość podana leku 
widoczna jest w przezroczystej kapsułce),

 — niewstrzymanie oddechu wystarczająco długo po 
przyjęciu leku,

 — niezakładanie nasadki ochronnej na ustnik po 
użyciu inhalatora.

 —
 —
 —
 —
 —
 —
 —
 —

Ryc. 2 Przykładowy inhalator kapsułkowy.

Turbuhaler
Do częstych błędów pacjentów stosujących inhalatory 
Turbuhaler (Ryc. 3) należą:

 — trzymanie leku podczas inhalacji w pozycji innej 
niż pionowa,

 — nieskręcanie uchwytu w obu kierunkach w celu 
prawidłowego załadowania dawki,

 — zbyt słaby wdech podczas inhalacji,

 — wydech do wnętrza inhalatora (para wodna 
z wydechu może dostać się do wnętrza 
inhalatora).

Ryc. 3 Inhalator Turbuhaler.

Easyhaler
Do częstych błędów pacjentów stosujących inhalatory 
Easyhaler (ryc. 4) należą:

 — przyjmowanie leku w pozycji ciała innej niż 
siedząca lub stojąca,

 — niewstrząsanie inhalatora przed użyciem,

 — wielokrotne klikanie przycisku uwalniającego 
dawkę,

 — zbyt słaby i płytki wdech,

 — niewstrzymywanie oddechu wystarczająco długo 
po podaniu dawki,

 — wykonywanie wydechu przez ustnik do wnętrza 
inhalatora – może to doprowadzić do zatkania 
inhalatora,

 — brak dostępu pomiędzy przyjmowaniem kolejnych, 
najczęściej dwóch, dawek leku.

 

Ryc. 4 Przykładowy inhalator Easyhaler.

Dysk
Do częstych błędów podczas stosowania inhalatorów 
typu dysk (Ryc. 5) należą:

 — niezaładowanie dawki przed użyciem inhalatora,

F OT. F L I C K R

F OT. I N D I A M A RT

F OT. M I M S
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A  — podczas inhalacji trzymanie inhalatora w pozycji 
innej niż pozioma,

 — zbyt słaby wdech, niewystarczający do podania 
odpowiedniej dawki leku,

 — niewstrzymywanie oddechu wystarczająco długo 
po przyjęciu dawki,

 — wykonywanie wdechy do wnętrza inhalatora,

 — niezamykanie ustnika po użyciu inhalatora.

Ryc. 5 Przykładowy inhalator typu dysk. 

Novolizer
Do częstych błędów podczas stosowania inhalatorów 
Novolizer (Ryc. 6) należą:

 — stosowanie inhalatora w innej pozycji ciała niż 
siedząca lub stojąca,

 — nieprawidłowe trzymanie inhalatora (należy 
trzymać go poziomo),

 —  niedociskanie kolorowego przycisku do końca 
– jeśli kolor okienka kontrolnego nie zmieni się 
na zielone, oznacza to, że przycisk należy wcisnąć 
jeszcze raz,

 — przytrzymanie przycisku podczas wdechu,

 — zbyt słaby i płytki wdech, niewystarczający do 
przyjęcia dawki leku,

 — niewstrzymywanie oddechu wystarczająco długo 
po inhalacji (wymagane minimum to 10 sekund),

 — nienakładanie na ustnik ochronnej nasadki po 
inhalacji,

 — wykonywanie wydechu do inhalatora, co może 
powodować jego zawilgocenie.

Forspiro
Najczęstsze błędy pacjentów w stosowaniu inhalato-
rów Forspiro (Ryc. 7):

 — przyjmowanie innej pozycji ciała niż siedząca lub 
stojąca,

 — nieprawidłowe trzymania inhalatora – w pozycji 
innej niż pionowa,

 — niezaładowanie dawki przed użyciem inhalatora,

 — niewystarczająco silny i głęboki wdech,

 — niewstrzymywanie oddechu wystarczająco długo 
po inhalacji,

 — wykonywanie wydechu do wnętrza inhalatora,

 — niezakładanie nasadki ochronnej na ustnik.

Ryc. 7 Inhalator typu Forspiro.

Ellipta
Do częstych błędów w czasie stosowania inhalatora 
Ellipta (Ryc. 8) należą:

 — wstrząsanie inhalatorem,

 — otwieranie ustnika bez inhalacji dawki,

 — blokowanie ustnika palcami,

 — wydech do ustnika lub w pobliżu ustnika,

 — niezamykanie pokrywy inhalatora po 
przeprowadzonej inhalacji.

 
 
Ryc. 8 Inhalator Ellipta.

Ryc. 6 Wygląd 
inhalatora typu 
Novolizer.

F OT. S A L M E X

F OT. N I F O R M U L A RY
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Spiromax
Najczęstsze błędy pacjentów w stosowaniu inhalato-
rów Spiromax (Ryc. 9):

 — przyjmowanie innej pozycji ciała niż siedząca lub 
stojąca,

 — trzymanie inhalatora w innej pozycji niż pionowa,

 — blokowanie ustnika palcami,

 — zbyt słaby i płytki wdech,

 — wydech do wnętrza ustnika, co może powodować 
zawilgocenie inhalatora,

 — niewstrzymywanie oddechu wystarczająco długo 
po podaniu dawki leku.

Ryc. 9 Inhalator Spiromax.

Respimat
Do częstych błędów w czasie stosowania inhalatorów 
Respimat (Ryc. 10) należą:

 — przyjmowanie innej pozycji ciała niż siedząca lub 
stojąca,

 — blokowanie wlotu powietrza,

 — niewstrzymywanie oddechu wystarczająco długo 
po podaniu przyjęciu dawki leku,

 — niezamykanie ustnika,

 — wydech powietrza do wnętrza inhalatora.

Ryc. 10 Inhalator Respimat.

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Testosteron mikronizowany (łac. Testosteronum, ang. 
micronized testosterone) jest androgenem będącym 
podstawowym męskim steroidowym hormonem 
płciowym. Produkowany jest w jądrach, a ponadto 
w niewielkich ilościach przez korę nadnerczy, jajniki 
i łożysko. Pierwszy człon nazwy pochodzi o łacińskie-
go słowa testis oznaczającego jądro, co nawiązuje do 
częstszego znaczenia wyrazu testis, którym jest świa-
dek - przypuszczalnie dlatego, że jest „świadectwem 
męskości mężczyzny”.

W 1849 roku Arnold Berthauld, kurator zoo w Niem-
czech, zauważył, że wykastrowane koguty przestają 
walczyć, piać i kopulować, a ich grzebienie i korale co-
fają się. Objawy te ustępowały po ponownym wszcze-

pieniu jąder. W 1889 roku Charles-Edouard Brown-
-Sequard, francuski lekarz i profesor Harvardu, ogłosił, 
że jego wigor i dobre samopoczucie zostały przejścio-
wo, ale wyraźnie przywrócone po wstrzyknięciu sobie 
wyciągu z jąder ze świnek morskich i psów. Ostatecz-
nie struktura testosteronu została zidentyfikowana 
w 1935 roku (Abadilla i Dobs, 2012).

Testosteron ma postać białego lub prawie białego, 
krystalicznego proszku lub bezbarwnych lub żółtawo-
białych kryształów.

Rozpuszczalność i niezgodności 
testosteronu
Testosteron jest substancją praktycznie nierozpusz-
czalną w wodzie i w olejach tłustych, ale łatwo roz-
puszczalną w etanolu (96%). Testosteron nie daje 
niezgodności z innymi surowcami stosowanymi w re-
cepturze aptecznej.

Testosteron mikronizowany 
– nowoczesny surowiec 
w recepturze aptecznej

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm
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Zastosowanie i działanie poparte 
tradycją
Testosteron może być przeznaczony do hormonalnej 
terapii zastępczej u mężczyzn lub do stosowania ze-
wnętrznie na nabłonek pochwy u kobiet - redukuje su-
chość, świąd i pieczenie. Testosteron wykorzystywany 
jest w leczeniu zanikowych zmian zapalnych pochwy 
i sromu. Ze względu na działanie antagonistyczne do 
estrogenów może zmniejszać nadmierne krwawienie 
miesiączkowe i bolesne obrzęki piersi przed menstru-
acją.

W obrocie dostępne są leki gotowe zawierające testo-
steron, takie jak Androtop i Testavan. Mają one postać 
żelu na bazie alkoholu, przez co nie są odpowiednie 
do stosowania na okolice narządów płciowych, gdyż 
mogą wywołać ich podrażnienie. Ponadto stężenia te-
stosteronu stosowane w lekach dopochwowych i do 
smarowania sromu są zazwyczaj kilkukrotnie niższe, 
niż te w lekach gotowych do hormonalnej terapii za-
stępczej.

Działanie w świetle badań 
klinicznych
Hormonalna terapia zastępcza testosteronem ma 
ugruntowane zastosowanie w leczeniu męskiego hi-
pogonadyzmu oraz andropauzy, a zatem w wywoływa-
niu i utrzymywaniu drugorzędowych cech płciowych, 
poprawie funkcji seksualnych, dobrego samopoczucia 
i gęstości mineralnej kości. Zazwyczaj w tym celu wy-
korzystuje się jednak leki gotowe w postaci żeli przez-
skórnych lub iniekcji (Abadilla i Dobs, 2012).

W przypadku miejscowego stosowania testosteronu 
w okolicach narządów płciowych kobiet (postaci do-
pochwowe i do smarowania sromu), badania kliniczne 
potwierdziły skuteczność w leczeniu objawów atrofii 
pochwy.

W trwającym 12 tygodni badaniu klinicznym z rando-
mizacją z udziałem 80 kobiet po menopauzie, które 
zgłaszały objawy zanikowego zapalenia pochwy, po-
równywano różne opcje terapeutyczne łagodzące ob-
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A jawy tej dolegliwości. Pacjentki podzielono na 4 równe 
grupy, które aplikowały kremy dopochwowe z kwasem 
poliakrylowym, estrogenem, testosteronem lub place-
bo w postaci lubrykantu na bazie gliceryny. U kobiet 
leczonych testosteronem zauważono znaczną popra-
wę w zakresie pożądania seksualnego, nawilżenia po-
chwy, satysfakcji ze stosunku i bólu w czasie stosunku, 
a ogólny wynik był istotnie lepszy niż w przypadku 
grupy placebo (Fernandes, Costa-Paiva i Pinto-Neto, 
2014).

Podobne badanie powtórzono dwa lata później, aby 
porównać wpływ kwasu poliakrylowego, estrogenu 
i testosteronu na dojrzewanie nabłonka pochwy, pH, 
elastyczność, objętość płynu, integralność nabłonka, 
wilgotność, mikrobiotę pochwy oraz bezpieczeństwo 
względem endometrium. U grupy leczonej testostero-
nem zaobserwowano poprawę w przypadku większo-
ści wcześniej wymienionych czynników – wyjątkiem 
było dojrzewanie nabłonka pochwy, gdzie korzyść wy-
kazano wyłącznie w przypadku kremu z estrogenem 
(Fernandes i in., 2016).

Podjęto również próbę zastosowania testosteronu 
w zapobieganiu zwężenia pochwy u kobiet po radio-
terapii związanej z rakiem szyjki macicy. Testosteron 
okazał się nieskuteczny w tym wskazaniu (Martins, 
2021).

Alergie i inne działania 
niepożądane
Testosteron jest substancją łatwo penetrującą przez-
skórnie do krążenia ogólnego. Stosowanie leków za-
wierających testosteron jest zatem obarczone wystą-
pieniem ogólnoustrojowych działań niepożądanych: 
bóli i zawrotów głowy, zwiększenia masy ciała, nad-
ciśnienia, zaburzeń nastroju, biegunek, łysienia oraz 
pokrzywki.

W czasie stosowania testosteronu u mężczyzn może 
wystąpić ginekomastia, mastodynia oraz niepłodność 
związana z zaburzeniem spermatogenezy. U kobiet 
testosteron działa antagonistycznie w stosunku do 
estrogenów, dlatego może być przyczyną wystąpienia 
u kobiet fizycznych cech męskich oraz do zahamowa-
nia laktacji.

Skóra osób w ciąży powinna być szczególnie chronio-
na przed kontaktem z lekami zawierającymi testoste-
ron z uwagi na ryzyko wirylizację płodu, czyli rozwoju 
cech męskich u płodu niezależnie od jego płci biolo-
gicznej.

Co przekazać pacjentowi wydając 
lek recepturowy zawierający 
testosteron?
Mimo iż leki z testosteronem stosowane są zewnętrz-
nie, wchłaniają się one do krążenia ogólnego. Należy 
unikać kontaktu skóry, na którą aplikowany był lek, ze 
skórą innych osób, w tym stosunków płciowych. Szcze-
gólnie istotne jest unikanie kontaktu skóry ciężarnej 
z lekiem z testosteronem z uwagi na ryzyko rozwoju 
u płodu cech charakterystycznych dla dorosłych męż-
czyzn.

Piśmiennictwo:
1. Abadilla, K. A., & Dobs, A. S. (2012). Topical testosterone supplementation for 

the treatment of male hypogonadism. Drugs, 72(12), 1591–1603. https://doi.
org/10.2165/11635620-000000000-00000

2. Fernandes, T., Costa-Paiva, L. H., & Pinto-Neto, A. M. (2014). Efficacy of vaginally 
applied estrogen, testosterone, or polyacrylic acid on sexual function in 
postmenopausal women: a randomized controlled trial. The journal of sexual 
medicine, 11(5), 1262–1270. https://doi.org/10.1111/jsm.12473

3. Fernandes, T., Costa-Paiva, L. H., Pedro, A. O., Baccaro, L. F., & Pinto-Neto, A. M. 
(2016). Efficacy of vaginally applied estrogen, testosterone, or polyacrylic acid 
on vaginal atrophy: a randomized controlled trial. Menopause (New York, N.Y.), 
23(7), 792–798. https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000613

4. Martins, J., Vaz, A. F., Grion, R. C., Costa-Paiva, L., & Baccaro, L. F. (2021). Topical 
estrogen, testosterone, and vaginal dilator in the prevention of vaginal 
stenosis after radiotherapy in women with cervical cancer: a randomized 
clinical trial. BMC cancer, 21(1), 682. https://doi.org/10.1186/s12885-021-
08274-w
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W mojej opinii wydanie leku Symbicort zamiast Sym-
bicort Turbuhaler nie jest możliwe. Zwróciłam się do 
producenta leku, firmy AstraZeneca, z pytaniem doty-
czącym biorównoważności wskazanych w pytaniu le-
ków, jednak w odpowiedzi zawarto jedynie informa-
cję, iż “oba produkty lecznicze Symbicort i Symbicort 
Turbuhaler zawierają te same substancje aktywne, 
produkty różnią się formą podania leku”. O ile w przy-
padku leków doustnych w postaci tabletek i kapsułek 
o natychmiastowym uwalnianiu wiemy, iż zamiana 
takich leków jest możliwa, o tyle w przypadku leków 
wziewnych nie jest to już takie proste.

Dostępne są wyniki badania klinicznego z kontrolą 
z 1999 roku, które porównywały skuteczność rozsze-
rzenia oskrzeli przez leki z salbutamolem podawanym 
przez pMDI lub turbuhaler. Wnioski z tego badania 
wskazały na ich porównywalną skuteczność.[1] Nie jest 
to jednak równoznaczne z oceną biorównoważności.

Ustawa o refundacji leków w Art. 44.1. wskazuje, w ja-
kich sytuacjach możliwa jest zamiana leku przepisa-
nego przez lekarza. Poniżej podaję jego treść.

Art. 44. 1. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refunda-
cją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości 
nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na 
recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci 
farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeu-
tycznych, i o tym samym  wskazaniu terapeutycznym, którego 
cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków 
publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. 
Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.[2]

W zakresie wskazań terapeutycznych leki  Symbi-
cort  i  Symbicort Turbuhaler  również nie są w pełni 
zbieżne, gdyż pierwszy z nich wskazany jest wyłącznie 
w leczeniu POCHP, zaś drugi również w leczeniu astmy 
oskrzelowej.

Piśmiennictwo:
1. Mellén, A., Arvidsson, P., Palmqvist, M., & Lötvall, J. (1999). Equivalent 

bronchodilation with salbutamol given via pMDI or turbuhaler. American 
journal of respiratory and critical care medicine, 159(5 Pt 1), 1663–1665. 
https://doi.org/10.1164/ajrccm.159.5.9801061

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Dz.U. 2022 poz. 463.  

Czy można wydać Symbicort 
Turbuhaler za Symbicort w dawce 
160ug + 4,5ug? 

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK 
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm
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Lekarz na recepcie papierowej zapisał “Clexane 40 j.m”. 
Czy na podstawie takiego zapisu możemy wydać 
4000j.m (=40mg), zakładając, że lekarzowi pomyliły się 
jednostki i wpisał j.m zamiast mg- wtedy opisujemy 
wg posiadanej wiedzy i realizujemy? Czy należy wydać 
najmniejszą dawkę, traktując zapis jako błędny?

W mojej opinii niestety nie możemy w opisanej sy-
tuacji uznać zapisu “j.m” za oczywistą omyłkę, gdyż 
w przypadku określania dawek tego leku jednostka ta 
bywa faktycznie stosowana. Właściwe postępowanie 
w takiej sytuacji określa poniższy przepis rozporzą-
dzenia w sprawie recept:

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych da-
nych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny 

z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod 
warunkiem dokonania następujących czynności:

3) dawka produktu leczniczego (…) – osoba wydająca przyjmuje, 
że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.[1]

Najmniejszą dopuszczoną w Polsce do obrotu daw-
ką leku  Clexane  jest 20 mg/0,2 ml (100 mg/ml) = 
2000 j.m. i taką też można wydać na podstawie tej 
recepty. Inną sprawą jest natomiast intencja lekarza, 
który zapewne faktycznie chciał zapisać na recepcie 
dawkę 40 mg czyli 4000 j.m. Najlepszym rozwiąza-
niem jest zatem kontakt z lekarzem.

Piśmiennictwo:
1. ISAP: Dz.U. 2020 poz. 2424. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie recept.  

Czy na podstawie zapisu 
“Clexane 40 j.m. można wydać 
dawkę 40 mg? 

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK 
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm
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Osobom z kodem uprawnienia IB przysługuje bezpłat-
ne zaopatrzenie  w leki kategorii „Rp”, leki kategorii 
„Rpz” oraz w refundowane środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego, dopuszczone  do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ozna-
cza to, że nie przysługują leki recepturowe, leki ka-
tegorii „Rpw”, ani wyroby medyczne refundowane na 
receptę.

Ponadto inwalidom wojennym, cywilnym niewidomym 
ofiarom działań wojennych oraz osobom represjono-
wanym przysługuje prawo do  bezpłatnych  wyrobów 
medycznych na zlecenie, do wysokości limitu finanso-
wania. To uprawnienie z art. 47 ust. 1 nie przysługu-
je małżonkom inwalidów wojennych i osób represjo-
nowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu 
oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach 

i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach re-
presjonowanych uprawnionym do renty rodzinnej ani 
żołnierzom zastępczej służby wojskowej. Przywileje 
te zapisano w art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy 
o świadczeniach.

Art. 46. 1. Osobom będącym:

…

– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostęp-
ności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego objęte  decyzją o refundacji, dopuszczone 
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 47. 1. Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewido-
mym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym 
przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zle-
cenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy 
o refundacji, do wysokości limitu  finansowania ze środków pu-
blicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 
38 ust. 4 ustawy o refundacji.[1]

Dokumenty potwierdzające
Dokumenty potwierdzające uprawnienie IB są wymie-
nione w § 12 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie recept, 

Przywileje pacjentów 
z uprawnieniem IB

MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI
Redaktor w 3PG
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w brzmieniu z czerwca 2021 r. Są to następujące do-
kumenty:

 — książka inwalidy wojennego,
 — legitymacja osoby represjonowanej,
 — zaświadczenie o prawie do renty rodzinnej 
wydawane przez organ emerytalno-rentowy,

 — zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

 — legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań 
wojennych,

 — decyzji wydanej na podstawie art. 109 ust. 
4 w związku z ust. 1 ustawy o świadczeniach.

Wśród dokumentów wymienionych wyżej nie ma de-
dykowanego dokumentu dla małżonków inwalidów 
wojennych lub osób represjonowanych pozostający 
na ich wyłącznym utrzymaniu. Dokumentem w przy-
padku tych uprawnionych będzie indywidualna decy-
zja wydana na podstawie art. 109 ustawy o świadcze-
niach. Ponadto w ustawie o świadczeniach dokładnie 
określono dokument potwierdzający uprawnienie 
dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, o których 

mowa w ust. 1 pkt 5 i 6. Jest nim zaświadczenie wy-
dawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.

Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. Dz.U.2021.1285 
2. Ustawa z dn. 02.09.1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo 
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu 
i batalionach budowlanych. Dz.U.2021.1774 

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające 
rozporządzenie sprawie recept. Dz.U.2021.1114 

4. Ustawa z dn. 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin. Dz.U.2021.1656 

5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 23.06.2004 r. w sprawie 
trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), 
dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy 
wojennego (wojskowego). Dz.U.2004.1653 

6. Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Dz.U.2021.1858 

7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 września 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania i anulowania 
legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania 
oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej. Dz.U.2005.1573 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 
r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych. 
Dz.U.2007.153 

9. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977 
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Bez czarny (łac. Sambucus nigra L., ang. elderberry) jest 
wysokim krzewem o białych kwiatach i fioletowo-
czarnych owocach. Składnikiem dostępnych na rynku 
preparatów, najczęściej w postaci płynnej, są dojrzałe 
owoce bzu.

Działanie i zastosowanie bzu 
czarnego
Dojrzałe owoce bzu zawierają antocyjanidyny, kwasy 
fenolowe, kwercetynę, rutynę, wit. C oraz mikro- i ma-
kroelementy, m.in. miedź, cynk, żelazo i magnez. Uważa 
się, że za potencjalne działanie przeciwzapalne i im-
munomodulujące odpowiedzialne są antocyjanidyny. 
Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność 
bzu czarnego w redukcji objawów grypy. Potencjalnie 

bez może wykazać pewną skuteczność w zmniejsza-
niu objawów przeziębienia, redukcji kaszlu i duszności 
u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, 
a płyn do płukania ust zawierający między innymi bez 
może przyczyniać się do poprawy w przebiegu zapa-
lenia dziąseł. Stosowanie bzu czarnego jest prawdo-
podobnie nieskuteczne w poprawie poziomu lipidów 
i glukozy.

Bez czarny a grypa
Istnieje wiele niewielkich badań klinicznych potwier-
dzających skuteczność bzu czarnego w łagodzeniu ob-
jawów grypy. Przyjmowanie syropu zawierającego wy-
ciąg z czarnego bzu 15 ml 4 razy na dobę przez 5 dni 
u pacjentów przechodzących grypę skutkowało szyb-
szym osiągnięciem subiektywnej poprawy w zakresie 
bólu, kaszlu, ilości wydzieliny z nosa i przekrwienia 
nosa niż w grupie kontrolnej nieotrzymującej żadnego 
preparatu lub grupie otrzymującej placebo. Ponadto 
przyjmowanie preparatu z czarnego bzu pozwoliło na 
zmniejszenie stosowania innych leków.[1][2]

Bez czarny w świetle 
badań klinicznych

MGR FARM. MARTA LIBURA
Farmaceutka
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tabletki zawierającej ekstrakt z czarnego bzu w ilości 
175 mg 4  razy na dobę przez dwa dni, rozpoczynając 
w ciągu 24 godzin od pierwszych objawów choroby, 
łagodziło objawy grypy względem placebo. U większo-
ści pacjentów z grupy badanej obserwowano znacz-
ne zmniejszenie objawów w ciągu dwóch dni. Nie 
wszystkie badania potwierdzają jednak skuteczność 
preparatów na bazie bzu czarnego. U dzieci i doro-
słych chorych na grypę z towarzyszącymi chorobami 
(jak astma, przewlekła choroba płuc czy choroby serca) 
stosowanie preparatu z czarnym bzem przez 5 dni nie 
skracało czasu do ustąpienia objawów grypy.[3] Czarny 
bez był również badany w połączeniu z jeżówką purpu-
rową. Przyjmowanie preparatu złożonego przez 10 dni 
przyspieszało powrót do zdrowia u pacjentów z grypą 
w podobnym stopniu jak oseltamiwir w dawce 75 mg 
2 razy dziennie przez 5 dni. W badaniu nie uwzględ-
niono jednak grupy kontrolnej, więc nie można stwier-
dzić, czy poprawa w grupie otrzymującej preparat 
z bzu czarnego i jeżówki nie wiązała się z naturalnym 
procesem samoograniczenia choroby wraz z upływem 
czasu.[4]

Niewystarczające dowody na 
skuteczność bzu czarnego
Skuteczność preparatów czarnego bzu w przeziębie-
niu została wykazana u uczestników badania często 
podróżujących samolotem. Przyjmowanie kapsułek 
z ekstraktem z czarnego bzu w określonym schemacie 
na kilka dni przed podróżą, powrotem i po powrocie 
do domu nie zmniejszało częstości przeziębień, lecz 
skracało czas ich trwania i nasilenie objawów wzglę-
dem placebo.[5]

Według wstępnych badań klinicznych u mężczyzn z 2. 
stadium przewlekłej obturacyjnej choroby płuc przyj-
mowanie preparatu złożonego m.in. z czarnego bzu ła-
godziło objawy kaszlu, odczucie duszności i zwiększa-
ło wartość FEV1 w porównaniu z placebo. Ze względu 
na zastosowanie preparatu złożonego trudno ocenić 
wpływ samego bzu czarnego.[6] Stosowanie płynu do 
płukania ust zawierającego m.in. czarny bez może z ko-
lei zmniejszać ryzyko zaostrzenia zapalenia dziąseł.

Brak dowodów na skuteczność 
czarnego bzu
Przyjmowanie antocyjanów z czarnego bzu w ilości 
500 mg na dobę przez 12 tygodni nie skutkowało po-
prawą markerów chorób układu sercowo-naczyniowe-

go, poziomu lipidów ani stężenia glukozy w porówna-
niu z placebo u kobiet po menopauzie.[7] Inne badanie 
z udziałem pacjentów z hiperlipidemią wykazało, że 
stosowanie kapsułek zawierających 400 mg czarnego 
bzu 3 razy na dobę przez dwa tygodnie nie wpłynęło 
na zmniejszenie w istotnym stopniu stężenia lipidów 
w osoczu względem placebo. Możliwe, że wyższe daw-
ki byłyby w tym wskazaniu bardziej skuteczne.[8]

Bezpieczeństwo stosowania bzu 
czarnego
Bez czarny jest określany jako GRAS (ang. Generally 
Recognized As Safe), gdy jest stosowany w żywności. 
Ekstrakty z owoców czarnego bzu były bezpiecznie 
stosowane w badaniach klinicznych przez 5–15 dni, 
a niektóre nawet do 12 tygodni. Należy pamiętać, że 
niedojrzałe owoce bzu czarnego zawierają substancję 
uwalniającą w organizmie cyjanek i ich spożycie w du-
żej ilości może powodować nudności, wymioty, a na-
wet poważne zatrucie.

Interakcje bzu czarnego
Preparaty czarnego bzu mogą wchodzić w interakcje 
z lekami immunosupresyjnymi ze względu na poten-
cjalne działanie immunomodulujące. Należy zacho-
wać ostrożność podczas jednoczesnego stosowania 
z cyklosporyną, prednizonem czy azatiopryną. Ponadto 
stosowanie preparatów złożonych z bzu czarnego i je-
żówki może wpływać na stężenie leków metabolizo-
wanych przy udziale CYP3A4, m.in. blokerów kanału 
wapniowego, leków przeciwgrzybiczych, fluoksetyny 
czy omeprazolu, jednak jest to związane z zawartością 
jeżówki a nie bzu czarnego.

Preparaty dostępne na rynku 
zawierające bez czarny
Wśród dostępnych na rynku suplementów z deklaro-
waną zwartością wyciągu z bzu czarnego znajdują się 
Sambucol Immuno Forte, Sambucol Extra Strong, Imu-
noglukan P4H Plus, Bromelan. Na rynku dostępne są 
także leki – Pyrosal i Sinupret.

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

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

WRZESIEŃ 202232 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

I N T E RA KC J E

MGR FARM. KONRAD TUSZYŃSKI
Dyrektor ds. naukowych 3PG

Interakcje sildenafilu

W badaniu Webb i in. (2000), w którym podawano pa-
cjentom 50 mg syldenafil lub placebo 1 h po zażyciu 
0,5 mg nitrogliceryny, obserwowano średnie spadki ci-
śnienia tętniczego na poziomie 36/21 mmHg (placebo 
26/11), a największy spadek wynosi 84/34 mmHg (!). 
W innym badaniu wykazano także, że nitrogliceryna 
przyjęta nawet 8 h od pojedynczej 100 mg dawki sil-
denafilu niebezpiecznie obniża ciśnienie tętnicze (Oli-
ver i in., 2009).

Wydając sildenafil pytaj pacjentów czy stosują leki na 
serce. Upewnij się, czy są to nitraty. Jeśli tak, odradź 
stosowanie sildenafilu. Pacjenci, którzy stosują nitra-
ty doraźnie, mogą przyjmować sildenafil z zachowa-
niem 24 h odstępu w czasie, jednak w praktyce, w razie 
napadu dławicy, mogą oni nie pamiętać, że w ciągu 
ostatnich 24 h przyjmowali sildenafil. Dlatego dla bez-
pieczeństwa poproś pacjenta o konsultację możliwo-
ści stosowania sildenafilu z lekarzem.

Sildenafil jest lekiem dostępnym OTC już od kilku lat. 
Aby rekomendacja i samoleczenie sildenafilem były 
bezpieczne, konieczna jest wiedza na temat jego połą-
czeń z innymi lekami.

Łączenie sildenafilu z nitratami
Sildenafil (Maxigra Go, Inventum, MaxOn Active) wcho-
dzi w bardzo istotne klinicznie interakcje z nitratami 
mogące prowadzić do gwałtownych spadków ciśnie-
nia tętniczego, a w skrajnych przypadkach do zgonu. 
Nitraty (azotany) dostępne w Polsce to:

 — nitrogliceryna (Nitrocard, Nitromint, Sustonit),

 — monoazotan izosorbidu (Effox, MonoMack, Mononit, 
Olicard retard),

 — tetraazotan pentaerytrolu (Galpent, Pentaerythritol 
Compositum).
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Leki stosowane w objawowym leczeniu łagodnego 
rozrostu prostaty, takie jak:

 — alfuzosyna (Alugen, Dalfaz Uno, Dalfaz SR),

 — doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, 
Zoxon),

 — sylodosyna (Urorec).

 — tamsulozyna (Omnic), 

 — terazosyna (Kornam, Hytrin),

mogą wywoływać epizody hipotonii ortostatycznej, 
a więc nagłych spadków ciśnienia tętniczego przy 
zmianie pozycji ciała. Efekt ten jest najczęstszy przy 
pierwszej dawce i może być spotęgowany przez silde-
nafil. Nie oznacza to, że sildenafil nie może być łączony 
z lekami tej grupy, lecz zaleć pacjentowi ostrożność, 
jeśli nie przyjmował żadnego z tych leków.

Sildenafil + leki p/nadciśnieniowe
Sildenafil może być łączony z lekami hipotensyjnymi.

Sildenafil + fluwoksamina 
Fluwoksamina (Fevarin) jest inhibitorem CYP3A4, a sil-
denafil jest metabolizowany przez tę izoformę, dlate-
go ich przyjęcie razem może skutkować nasileniem 
działania sildenafilu, co może objawiać się spadkiem 
ciśnienia, zaburzeniami widzenia i omdleniem. 

Pacjentom stosującym fluwoksaminę zalecaj mniejsze 
dawki sildenafilu, szczególnie gdy stosują go pierwszy 
raz.

Sildenafil + werapamil 
i diltiazem oraz inne inhibitory 
enzymatyczne 
Werapamil (Isoptin, Staveran), i diltiazem (Oxycardil, 
Dilzem retard) są inhibitorami CYP3A4, więc mogą ha-
mować metabolizm sildenafilu i tym samym nasilać 
jego działanie. Interakcja ta dotyczy także amiodaro-
nu, aprepitantu, cyklosporyny, dronedaronu oraz soku 
grejpfrutowego.

Pacjentom stosującym wymienione substancje zalecaj 
mniejsze dawki sildenafilu, szczególnie gdy stosują go 
pierwszy raz.

Sildenafil + induktory 
enzymatyczne 
Induktory CYP3A4, takie jak fenobarbital, karbamaze-
pina, okskarbazepina, deksametazon, fenytoina, pry-
midon, ryfampicyna i wyciąg z dziurawca, mogą obni-
żać stężenie osoczowe sildenafilu, a tym samym jego 
skuteczność. 

Uprzedź pacjenta stosującego wymienione leki, że 
skuteczność sildenafilu może być ograniczona i w ra-
zie jej braku może spróbować wyższej dawki (np. za-
miast sildenafil 25 mg zastosować 50 mg).

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

interakcjach leków bez recepty. Wydawnictow Farmaceutyczne, Kraków.
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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, zaha-
mowanie lipolizy, zwiększenie transportu glukozy do 
komórek wątroby i komórek mięśniowych oraz rozpo-
częcie syntezy glikogenu. Zwiększone stężenie glu-
kozy we krwi jest kompensowane przez zwiększoną 
produkcję insuliny przez trzustkę. W ten sposób orga-
nizm „próbuje” pobudzić komórki do prawidłowej re-
akcji. Z biegiem czasu komórki przestają reagować na 
zwiększone stężenie insuliny, a więc stają się na nią 
oporne.[1]  Warto również zwrócić uwagę na związek 
otyłości i insulinooporności. Otyłość jest jedną z przy-
czyn rozwoju oporności na insulinę. Przyrost masy 
ciała związany ze spożywaniem zbyt dużej ilości ka-
lorii indukuje insulinooporność, a ryzyko wytworzenia 
oporności na insulinę wzrasta wraz ze wzrostem oty-
łości. Z kolei utrata masy ciała poprzez ograniczenie 
spożywania kalorii odwraca insulinooporność. Jednak 
insulinooporność wydaje się przyczyniać do wzrostu 
masy ciała dorosłych i dzieci, w szczególności w od-
niesieniu do rozwoju otyłości brzusznej. Jest to błędne 
koło.[2]

Czym jest insulinooporność?  
– Wyjaśniamy!

DR N. FARM. KAROLINA MATYJASZCZYK-GWARDA  
Redaktorka w 3PG
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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.

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM)

W badaniu obserwacyjnym z 2003 roku wykazano, że 
u zdrowych kobiet wyższe spożycie magnezu jest zwią-
zane z niższym stężeniem insuliny na czczo.[4] Natomiast 
w przeglądzie systematycznym z metaanalizą badań 
klinicznych z 2016 roku wykazano, że suplementacja 
magnezu poprawia parametry wrażliwości na insulinę 
u osób zagrożonych rozwojem cukrzycy typu 2. Autorzy 
sugerują, że przyjmowanie magnezu może mieć znacze-
nie w profilaktyce cukrzycy typu 2.[5]

Insulinooporność 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 in-
sulinę oraz poprawę metabolizmu glukozy. Zgodnie 
z danymi z metaanalizy obejmującej 9 badań klinicz-
nych z randomizacją przyjmowanie magnezu przez 
osoby chore na cukrzycę typu 2 przez 12 tygodni wią-
zało się ze zmniejszeniem u nich stężenia glukozy na 
czczo.[6] Natomiast w podwójnie zaślepionym badaniu 
klinicznym z randomizacją z 2003 roku wykazano, że 
oprócz zmniejszenia stężenia glukozy na czczo przyj-
mowanie magnezu przez chorych na cukrzycę typu 
2 z niedoborami magnezu przez 16 tygodni związa-
ne było również z obniżeniem poziomu hemoglobiny 
glikowanej, który jest wskaźnikiem glikemii, służącym 
do oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy oraz 
z obniżeniem wskaźnika HOMA-IR, który jest wykorzy-
stywany 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. 
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.  

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.  

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 
improves insulin sensitivity and metabolic control in type 2 diabetic 
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Niedobory witamin i składników mineralnych 
(ang.  vitamins and micronutrients deficiency) to gru-
pa powszechnie występujących nieprawidłowości 
żywieniowych, które mogą prowadzić do osłabienia 
organizmu, obniżenia odporności czy rozwoju poważ-
niejszych schorzeń wynikających ze specyficznych 
niedoborów.[1]  Pacjenci onkologiczni to grupa osób 
szczególnie narażona na niedobór mikroskładników, 
ponieważ:[2]

 — sprzyja temu proces zapalny, który stale toczy się 
u osoby chorej na nowotwór,

 — jest to działanie niepożądane wielu cytostatyków,

 — często u pacjentów dochodzi do utraty apetytu 
i niedożywienia (niedoboru makroskładników) 
co rzutuje na podaż witamin i składników 
mineranych (mikroskładników).

Jak wspomniano, wiele leków stosowanych w onkologii 
negatywnie wpływa na wchłanianie witamin i skład-
ników mineralnych.  Przegląd często stosowanych 
cytostatyków, które mogą prowadzić do niedoboru 
konkretnych substancji, w zestawieniu z ewentualny-
mi konsekwencjami tych niedoborów, przedstawiono 
w tabeli poniżej.[2]

Cytostatyk
Witamina 
lub składnik 
mineralny

Możliwe konsekwencje 
niedoboru

cisplatyna magnez, potas, 
L-karnityna

hipomagnezemia, hi-
pokaliemia, zwiększona 
nefrotoksyczność cispla-
tyny, niedobór L-karnityny 
(powoduje np. ogólne 
zmęczenie)

cyklofosfa-
mid

witamina D osteoporoza, obniżenie 
odporności

fluorouracyl witamina B1 problemy z pamięcią 
i koncentracją, zaburzenia 
czucia (np. mrowienie 
kończyn), niewydolność 
krążenia

Niedobory witamin 
i składników mineralnych 
u pacjentów onkologicznych  
– Jak rozpoznać i różnicować?

MGR FARM. MAREK GASZTOLD  
Farmaceuta praktyk
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Witamina 
lub składnik 
mineralny

Możliwe konsekwencje 
niedoboru

metotreksat kwas foliowy niedokrwistość megalo-
blastyczna, zaburzenia 
przemiany aminokwasów, 
utrata apetytu, spadek 
masy ciała

paklitaksel witamina D osteoporoza, obniżenie 
odporności

Objawy
Objawy różnią się w zależności od tego, którego mi-
kroskładnika dotyczy niedobór:[3][4]

 — witamina B1 (tiamina) – zaburzenia neurologiczne 
(często neuropatia obwodowa, parestezje), ogólne 
osłabienie organizmu, niewydolność krążenia 
(postać krążeniowa), obrzęki (postać mokra),

 — witamina B2 (ryboflawina) – złuszczanie się błon 
śluzowych, zapalenie kątów jamy ustnej (zajady),

 — witamina B3 (niacyna, witamina PP) – stany 
zapalne skóry, w tym przy ciężkim niedoborze – 
pelagra (Ryc.1),

 — witamina B9 (kwas foliowy) – zapalenie jamy 
ustnej, niedokrwistość megaloblastyczna, utrata 
apetytu i masy ciała,

 — witamina B12 (cyjanokobalamina) – niedokrwistość 
megaloblastyczna, mrowienie kończyn, zaburzenia 
pamięci, ból języka, utrata apetytu,

 — witamina C – podskórne krwawienia i siniaki, 
powolne gojenie ran, wypadanie włosów i zębów,

 — witamina K – krwawienia (np. z nosa, dziąseł), 
krwiomocz,

 — witamina D – osteoporoza, spadek odporności 
i większe ryzyko infekcji,

 — selen – wypadanie włosów, obniżenie poziomu 
koncentracji, zaburzenia spermatogenezy,

 — L-karnityna – obniżenie siły mięśniowej, 
zmęczenie, drażliwość, spowolnienie koordynacji 
ruchowej.

Ryc. 1 Pełnoobjawowa pelarga u chorego z ciężkim niedobo-
rem niacyny

Różnicowanie
Objawy niedoboru witamin i składników mineralnych 
często nie są specyficzne, w związku z czym nie zawsze 
łatwo je różnicować. Natomiast u pacjentów onkolo-
gicznych, którzy przyjmują chemioterapię, wiadomo 
niedoboru jakich mikroskładników zwykle należy się 
spodziewać. Różnicowanie należy przeprowadzić u pa-
cjentów, u których podejrzewa się:

 — Niedobory witamin B1, B6 i B12 – objawiają się 
zaburzeniami neurologicznymi i należy wykluczyć 
poważniejsze schorzenia neurologiczne, 
np. chorobę Parkinsona lub parkinsonizm 
polekowy, który może się pojawić u pacjentów 
stosujących leki przeciwwymiotne o aktywności 
antydopaminergicznej (np. metoklopramid, 
tietyloperazyna),

 — Niedobór witaminy K – najczęściej obejmuje 
występowanie krwawień, które również mogą być 
związane uszkodzeniami nerek (krwiomocz) czy 
krwawieniami z przewodu pokarmowego (krew 
w stolcu) w wyniku przewlekłego stosowania 
NLPZ,

 — Niedobór witaminy D – częste infekcje mogą 
świadczyć również o zbyt niskim poziomie 
przeciwciał i leukocytów wskutek, np. leczenia 
immunosupresyjnego,

 — Niedobór witaminy B3 – u pacjentów z cukrzycą 
może być mylony z zespołem stopy cukrzycowej, 
który jednak oszczędza skórę dłoni – 
w przeciwieństwie do pelagry,

 — Niedobór selenu – zaburzenia libido mogą 
być również działaniem niepożądanym leków 
wpływających na układ serotoninergiczny, np. 
SSRI stosowanych w leczeniu depresji.
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Konieczność skierowania do 
lekarza
Pacjenta onkologicznego należy zawsze skierować do 
lekarza, jeśli ani włączenie żywienia specjalistycznego 
ani doustna suplementacja preparatami witamino-
wymi, nie przynosi oczekiwanych efektów. Za objawy 
alarmowe należy uznać:

 — często występujące infekcje,

 — zaburzenia libido,

 — wszelkie zmiany skórne,

 — krwiomocz,

 — krew w stolcu,

 — częste krwawienia z nosa i dziąseł,

 — zaburzenia neurologiczne (parestezje, 
spowolnienie koordynacji ruchowej, ból lub 
pieczenie języka),

 — powolne gojenie ran.

Leczenie
W leczeniu niedoborów witamin i składników mine-
ralnych stosuje się preparaty, które te mikroskładniki 
zawierają i tym samym uzupełniają ich niedobory. Na 
rynku dostępna jest cała gama preparatów zawierają-
cych witaminy i/lub składniki mineralne, należących 
do różnych kategorii produktowych. Jeśli pacjent rów-
nocześnie jest niedożywiony pod względem białkowo-
-energetycznym warto pamiętać o preparatach doust-
nego żywienia w postaci gotowych mieszanek, które 
jako kompletne pod względem odżywczym zawierają 
dodatek mikroskładników.[4]

Piśmiennictwo:
1. Zabłocka, K., Gołecki, M., Ilow, R., Porębska, I., Kosacka, M., Biernat, J. i Jankowska, 

R. (2009). Ocena sposobu żywienia pacjentów z nowotworami płuc. Zawartość 
witamin i składników mineralnych w całodziennej racji pokarmowej. Cz. 
II. Bromatologia i Chemia toksykologiczna, 42(2), 123-130.  

2. Grober, U., Holzhauer, P., Kisters, K., Holick, M. F. i Adamietz, I. A. (2016). 
Micronutrients in oncological intervention. Nutrients, 8(3):163.  

3. Dreizen, S., McCredie, K. B., Keating, M. J. i Andersson, B. S. (1990). Nutritional 
deficiencies in patients receiving cancer chemotherapy. Postgraduate Medicine, 
87(1), 163-170. 

4. The Linus Pauling Institute’s Micronutrient Information Center.  
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Cześć, jestem Patrycja! Poza wieloma innymi rzeczami 
lubię kolczyki, tatuaże i kolorowe włosy. A tak, i jestem 
farmaceutką.

Pewnego dnia w aptece retaksowałam recepty papie-
rowe i wyłapałam jedną z błędem. Wydano nieprawi-
dłową dawkę leku naszej stałej pacjentce, eleganckiej 
starszej Pani. Zadzwoniłam więc do pacjentki z prośbą 
o sprawdzenie dawki, jaka została wydana (okazało 
się, że była jak trzeba). A przy okazji usłyszałam o ko-
leżance, która receptę realizowała, że to „bardzo miła 
dziewczyna, ale taka fryzura to chyba na imprezę, a nie 
do apteki”. A koleżanka miała jasne pasmo włosów 
obok twarzy, które pomalowała na różowo. „Hmmmm”, 
pomyślałam,”ja mam prawie całe włosy w różowym 
kolorze”. Tak się składa, że dość dawno się z pacjentką 
nie widziałyśmy.

Moda na różowe włosy zaczęła się kilka lat temu i we-
szła do mainstreamu. Taka fryzura od razu bardzo mi 
się spodobała, no ale jak to tak... w aptece... Czy można 
mieć w aptece różowe włosy? W sumie, czy w aptece 
w ogóle wypada mieć jakąś osobowość? Czy wypada 
być sobą będąc farmaceutką, pracując z ludźmi? To 
moje prawdziwe dywagacje! Będąc na stażu usłysza-
łam na przykład, że przyciągająca wzrok i błyszcząca 
biżuteria nie jest w aptece mile widziana. Farmaceut-
ka powinna być skromna - w końcu sprzedaje drogie 
leki starszym pacjentom, którzy wydają na nie swoje 
ostatnie pieniądze. Zgodnie z regulaminem pracy z ko-
lei, jak doczytałam, obowiązuje „schludny wygląd”. Czy 
tatuaże, kolczyki, kolorowe włosy są skromne i schlud-
ne? Według SJP schludny to utrzymany w czystości. Czy 
tatuaże świadczą o... brudzie?

Pochodzę z małego miasta na wschodzie Polski, 
a mieszkam w Krakowie. Z przykrością donoszę, że 
w moim odczuciu świat, w jakim się wychowywałam, 
niemile widział wyróżnianie się. W tym roku kończę 30 
lat i w sumie dopiero od niedawna zaczynam widzieć, 

Czy farmaceutka może mieć 
tatuaże i różowe włosy?
Felieton mgr farmacji Patrycji Cieślik o tym, czy farmaceutka 
może się wyróżniać wyglądem pracując w aptece i jakie implikacje 
może to nieść ze sobą

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm
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z tej bańki kulturowej i zrozumieć, że nie istniejesz po 
to, aby zadowalać innych.

Na IG obserwuję Katarzynę Czajkę-Kominiarczuk, blo-
gerkę i autorkę książek, znaną jako Zwierz Popkul-
turalny (zpopk). Gdy pomalowała swoje włosy na 
absolutnie pięknie różowo-fioletowo (w aptece nie 
pracuje), to, domyślam się, że dostawała sporo pytań 
o to, kiedy nie wypada takiej fryzury mieć. Jej przemy-
ślenia były dla mnie przełomowe. Będę parafrazować. 
Pracodawca może wymagać od nas określonego wy-
glądu w pracy, czyli na przykład założenia uniformu. 
Na apteczne warunki łatwo to przełożyć, bo pracujemy 
w fartuchach. Ale co, kiedy wychodzimy z pracy? Czy 
pracodawca ma prawo narzucać nam jak wyglądamy 
przez „całe nasze życie”, czyli w pracy jak i poza nią? 
Kolejna sprawa. Wiele osób (w tym ja) obawia się, 
że przez kolorową fryzurę (czy tatuaże, mój dopisek) 
mogą zostać uznane za nieprofesjonalne. Ale ale - je-
żeli nie ma osób na bardziej oficjalnych stanowiskach, 
kojarzonych na przykład ze specjalistyczną wiedzą, to 
jak możemy takie myślenie odwrócić? Skoro zakłada-
my, że są osoby, które tak właśnie uważają, to skąd one 
się dowiedzą, że nie mają racji? Mniej więcej tak to 
szło. I dzięki Kasiu! Bardzo mi to pomogło.

No więc machnęłam ten róż na włosy. I wiecie co? 
Większość osób zdaje się, że nie zwraca na to uwagi. 
Usłyszałam też tylko miłe rzeczy od pacjentów. Pewien 
pan, uciszany przez swoją żonę, chciał koniecznie wie-
dzieć, skąd Pani magister ma taki kolor! E, płukanki 
użyłam. I tyle.

Tatuaże z kolei to coś, co źle kojarzy sobie (z przestęp-
czością) i czego nie znosi przede wszystkim starsze 
pokolenie - chociaż przyznam, że wnioskuję głównie 
z reakcji mojej kochanej i niepocieszonej babci. Tatu-
aży mam ładnych kilka, jednak do tej pory robiłam je 
w miejscach bardziej ukrytych, aby nie wystawały za 
bardzo spod fartucha. Znów ten lęk przed oceną. 

Dziwią się czasem koleżanki z pracy. Niektóre nie wi-
działy takiej farmaceutki. Co tak naprawdę o tym my-
ślą – nigdy się pewnie nie dowiem. Ale nie traktują 
mnie jako tej niepoważnej i niekompetentnej, a przy-
najmniej nie z powodu tatuaży, haha. Spotkałam też 
kilka innych aptekarek jak ja zajawionych obrazkami 
na skórze. Jedna ma nawet tatuaże na palcach u dłoni 
- nic złego jej w pracy nie spotkało.

Kilka razy zdarzyło mi się widzieć i słyszeć zaskocze-
nie: To pani magister może być wydziarana? W oczach 

młodszych (i tych starszych w sumie też) pacjentów 
można poczuć się tą cool farmaceutką, co to można 
z nią porozmawiać normalnie, jak z człowiekiem. Pole-
cam, miłe uczucie!

Ja bardzo lubię tych młodych ludzi (teraz ja brzmię 
jak starsza pani). Ba, trochę im zazdroszczę! Wcześniej 
posiedli tę tajemną wiedzę, że ich ciało, wygląd, czas 
i słowa należą... Do nich. Wielu, może nawet więk-
szość, ma lub planuje robić sobie tatuaże - a wiado-
mo, że w doradztwie pomaga własne doświadczenie. 
Więc powiedzmy, że i dla doświadczenia zawodowego 
w kontekście gojenia tej specyficznej rany, doświad-
czenie mam i służę pacjentom pomocą. ;)

No więc, czy farmaceutka może mieć różowe włosy 
i tatuaże? Ciśnie mi się na klawiaturę wiele różnych 
słów na temat rzeczy, które farmaceutka może i robi 
wobec pacjentów, a które to nie podobają mi się. I tak 
jest, jak jest. Zatem ja, zgodnie z moją naturą, ja spró-
buję nie być kalką ze stockowego zdjęcia. I wygląda na 
to, że też mogę.

I jeszcze zanim pomyślicie sobie, że to felieton o ni-
czym, a autorka robi problemy z niczego sama siebie - 
zastanówcie się, czego Wy chcecie, a się boicie, chociaż 
nikomu to nie wadzi. I dajcie sobie!

Ryc.1 Cytat i kadr z jednego z ulubionych seriali autorki „Parks 
and Recreation”.
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PYTANIE CZYTELNIKA

Coraz częściej na receptach pojawia się pitawastatyna. Jaka jest jej przewaga nad innymi statynami? 
Jakie są dawki równoważne? O czym należy informować pacjentów?

NASZA ODPOWIEDŹ

Pitawastatyna jest jedną z najnowszych statyn, zatwierdzoną przez FDA w 2009 roku. Podob-
nie jak inne leki z tej grupy powoduje zahamowanie enzymu reduktazy HMG-CoA odpowie-
dzialnego za syntezę cholesterolu.

Pitawastatyna powoduje większy wzrost stężenia frakcji HDL cholesterolu w porównaniu 
do innych statyn takich jak: atorwastatyna, simwastatyna czy prawastatyna. Równocześnie 
wykazuje podobne działanie obniżające poziom LDL, a także triglicerydów i cholesterolu cał-
kowitego w porównaniu do innych statyn.[1] Co więcej, jej stosowanie nie wpływa negatywnie 
na metabolizm glukozy.[2]

Pitawastatyna jest skuteczna w bardzo niskich dawkach (1-4 mg) i może wchodzić w interak-
cje z substratami cytochromu CYP3A4 w minimalnym stopniu, stąd wykazuje mniej interakcji 
lekowych niż atorwastatyna czy simwastatyna, co może być korzystne szczególnie u pacjen-
tów stosujących wiele leków.[3]

Wyniki prospektywnego badania z randomizacją, porównującego dwie silne statyny w za-
pobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym wskazują, że leczenie pitawastatyną istotnie 
zmniejsza częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z hipercho-
lesterolemią z grupy ryzyka w porównaniu z atorwastatyną[4] Przegląd Cochrane z 2020 roku 
wskazuje na liniowy zależny od dawki wpływ pitawastatyny na obniżenie stężenia choleste-
rolu całkowitego, triglicerydów i frakcji LDL cholesterolu.[5]

W Polsce pitawastatyna występuje pod nazwą handlową Pitamet  i jest zarejestrowana do 
stosowania u dzieci już od 6. r.ż., podczas gdy większość statyn jest wskazana dla dzieci od 
8 lub 10 lat.[6]

P YTA N I A I  O D P O W I E D Z I  D O R E D A KC J I

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Czym się różni pitawastatyna 
(Pitamet) od innych statyn 
dostępnych na rynku?
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JI Równoważne dawki przedstawia poniższa tabela.[7]

Tabela 1. Równoważne dawki statyn.

Statin
Dosage

Low-intensity
(LDL-C reduction <30%)

Moderate-intensity
(LDL-C reduction 30% to <50%)

High-intensity
(LDL-C reduction >50%)

Atorvastatin NA 10 to 20 mg 40 to 80 mg

Fluvastatin 20 to 40 mg 40 mg 2x/day; XL 80 mg NA

Lovastatin 20 mg 40 mg NA

Pitavastatin 1 mg 2 to 4 mg NA

Pravastatin 10 to 20 mg 40 to 80 mg NA

Rosuvastatin NA 5 to 10 mg 20 to 40 mg

Simvastatin 10 mg 20 to 40 mg NA

 
Pacjentowi, który rozpoczyna leczenie pitawastatyną można przekazać, że rozpoczęcie jej 
działania pod postacią zmian w lipidogramie obserwowane jest po około 2 tygodniach, na-
tomiast pełny efekt występuje po 6 tygodniach. Zwyczajowo zaleca się przyjmowanie statyn 
wieczorem, takiej też informacji można udzielić pacjentowi, jednak w przypadku pitawasta-
tyny ze względu na jej długi okres półtrwania nie ma to tak dużego znaczenia.[8]

Opracowano na podstawie: E. Żmudzka “Czym pitawastatyna różni się od innych statyn?”.

Piśmiennictwo:
1. da Silva P. M. (2011). Are all statins the same? Focus on the efficacy and tolerability of pitavastatin. American journal of cardiovascular drugs : drugs, devices, and other 

interventions, 11(2), 93–107. 
2. Teramoto T. (2012). The clinical impact of pitavastatin: comparative studies with other statins on LDL-C and HDL-C. Expert opinion on pharmacotherapy, 13(6), 

859–865. 
3. Ose L. (2011). Pitavastatin: finding its place in therapy. Therapeutic advances in chronic disease, 2(2), 101–117. 
4. Moroi, M., Nagayama, D., Hara, F., Saiki, A., Shimizu, K., Takahashi, M., Sato, N., Shiba, T., Sugimoto, H., Fujioka, T., Chiba, T., Nishizawa, K., Usui, S., Iwasaki, Y., Tatsuno, 

I., Sugi, K., Yamasaki, J., Yamamura, S., & Shirai, K. (2020). Outcome of pitavastatin versus atorvastatin therapy in patients with hypercholesterolemia at high risk for 
atherosclerotic cardiovascular disease. International journal of cardiology, 305, 139–146. 

5. Adams, S. P., Alaeiilkhchi, N., & Wright, J. M. (2020). Pitavastatin for lowering lipids. The Cochrane database of systematic reviews, 6(6), CD012735. 
6. Teva B.V. (2020). ChPL Pitamet
7. Chou, R., Dana, T., Blazina, I., Daeges, M., & Jeanne, T. L. (2016). Statins for Prevention of Cardiovascular Disease in Adults: Evidence Report and Systematic Review for 

the US Preventive Services Task Force. JAMA, 316(19), 2008–2024. 
8. Plakogiannis, R., & Cohen, H. (2007). Optimal low-density lipoprotein cholesterol lowering–morning versus evening statin administration. The Annals of 

pharmacotherapy, 41(1), 106–110. 
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JI Czy pacjent może przyjmować 
jednocześnie lerkanidypinę 
(Primacor) i amlodypinę (Agen)?
PYTANIE CZYTELNIKA

Czy pacjent może przyjmować jednocześnie primacor 20mg i agen 10mg? Z wywiadu wynika, że 
pacjent przyjmuje Agen rano 1tabl., a primacor wieczorem 1tabl. Dodatkowo stosuje lek Tertensif 
Bi-combi.

NASZA ODPOWIEDŹ

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie dwa leki o tym samym punkcie uchwytu, jest to pro-
blem lekowy zwany duplikacją w grupie terapeutycznej. Takie połączenie nie ma sensu, bo 
nie zwiększa istotnie skuteczności leczenia (nie obserwuje się synergizmu hiperaddycyjne-
go), a zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

W tym przypadku pacjent stosuje maksymalne dawki dobowe  lerkanidypiny oraz amlody-
piny. Efekt działania lerkanidypiny (której okres półtrwania to 8-10 godzin) nakłada się na 
działanie amlodypiny. Pacjent odczuje efekt terapeutyczny, ale kosztem zwiększonego ryzyka 
działań niepożądanych, więc albo jest to pomyłka ze strony pacjenta (miał stosować inny lek, 
a stosuje oba), albo umyślne działanie lekarza, który zamiast dołączyć kolejny lek przeciw-
nadciśnieniowy o innym punkcie uchwytu, dodał lek o tym samym działaniu.

Nie są znane długofalowe efekty łączenia leków o tym samym punkcie uchwytu, bo nikt ta-
kich badań nie przeprowadza – skoro wiadomo, że łączenie leków w taki sposób nie ma far-
makologicznego sensu, to nie byłoby etyczne prowadzenie takich badań. Może lekarz w swo-
jej praktyce stosuje takie połączenie, uznał, że jest skuteczne i będzie się go trzymał – to się 
zdarza, ale częściej jednak zdarza się sytuacja, w której lekarz zmienia jeden lek na drugi (np. 
nowszej generacji), a pacjent nie zrozumiał, że poprzedni preparat ma odstawić.

ZADAJ SWOJE PYTANIE: OPIEKA.FARM/ZAPYTAJ

MGR FARM. KONRAD TUSZYŃSKI 
Dyrektor ds. naukowych 3PG 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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W jakim kraju i w jakiej 
miejscowości pracowałaś?
Stany Zjednoczone, stan Idaho. I były to dwie kliniki, 
jedna zlokalizowana w Boise, stolicy stanu, a druga 
w Nampa. Idaho leży w północno zachodniej części 
USA, przy granicy z Kanadą i stanem Washington.

Na czym polega praca farmaceuty 
klinicznego?
Farmaceuci kliniczni mają różne specjalizacje. Pracu-
ją zarówno w szpitalach, jak i w klinikach. Zarówno 
z pacjentami inpatients i outpatients. Mają swoje ni-
sze, w których się specjalizują. Farmaceuci kliniczni, 
pracujący w dużych szpitalach spędzają swój dzień na 
oddziałach jak i w aptece szpitalnej, gdzie są skupieni 

głownie na indywidualnym doborze dawek leków. Na-
tomiast ja pracowałam w klinice (przypomina to pracę 
w przychodni lub gabinetach lekarskich w Polsce). 

W klinice farmaceuta spotyka się z pacjentem na wi-
zytach i tak jak lekarz przyjmuje go w gabinecie. W kli-
nice wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych 
– lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, psychologowie kli-
niczni i dietetycy – współpracują w ramach collabora-
tive agreement, czyli biorą wspólnie odpowiedzialność 
za terapię pacjenta.

Farmaceuta kliniczny zatrudniony w klinice nie prze-
bywa na terenie apteki, tylko przyjmuje pacjentów 
w gabinecie. Pacjenci ci wcześniej zostali zdiagnozo-
wani przez lekarza, jest wpisany konkretny kod dia-
gnozy (ICD code). Najczęściej ci pacjenci trafiają do 
takiego farmaceuty klinicznego w momencie kiedy te-
rapia nie idzie sztampowo, według zakładanego stan-
dardu – optymalnego klucza. 

Częściej niż mogłoby się wydawać pacjenci nie osią-
gają optymalnych wyników w terapii, wyników jakie-
byśmy chcieli widzieć. O ile lekarze ze swoją wiedzą 

Praca farmaceuty 
klinicznego w USA

MGR FARM. GABRIELA GAWLIK 
PharmD, MPH

F OT. S H U T T E R S TO C K
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 farmakologiczna są w stanie ustawić bardzo podsta-
wową terapię takiemu pacjentowi po tym jak go zdia-
gnozują, to jeżeli pacjent jest problematyczny, albo tak 
jak mówiłam, nie osiąga takich wyników, jakich byśmy 
oczekiwali, to wtedy wkracza najczęściej farmaceuta 
kliniczny. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli farmaceuta 
tutaj się zagłębia w farmakoterapię. 

W mojej pracy ważna była umiejętność interpretacji 
wyników badań laboratoryjnych i wnikliwa analiza 
parametrów pacjenta. Powszechną praktyką jest to, że 
farmaceuta pobiera od pacjenta krew podczas wizyty. 
Kondycja nerek i wątroby wynikająca z badań labo-
ratoryjnych rzutuje znacząco na dawkowanie leków 
zwłaszcza u osób starszych, u których funkcje tych 
narządów mogą być osłabione i które ponadto najczę-
ściej zażywają wiele leków – ryzyko polipragmazji. 

Poza doborem odpowiedniej dawki, do obowiązków 
farmaceuty klinicznego należy również weryfikacja 
i modyfikacja dotychczasowej terapii lekowej. Niekiedy 
leki trzeba odstawić całkowicie lub zamienić na inne 
lub połączyć z dodatkowymi. Farmaceuta kliniczny sa-
modzielnie podejmuje decyzje o tym, jakie leki będą 
dla konkretnego pacjenta najodpowiedniejsze i zopty-
malizują jego terapię. Dobrą praktyką jest jednak kon-
sultacja takich decyzji z lekarzem dyżurującym, który 
zmiany w terapii zatwierdza swoim podpisem, obok 
widniejącego już podpisu farmaceuty. Rzadko zdarza 
się, że lekarz w sposób agresywny kwestionuje decy-
zje farmaceuty, zazwyczaj jest to współpraca oparta na 
ogromnym zaufaniu. 

Ja pracowałam z pacjentami, którzy mieli zaburzenia 
metaboliczne (głownie była to cukrzyca typu I i II)
i z pacjentami, którzy mieli problemy z układem krą-
żenia. Najczęstszym było nadciśnienie i zaburzenia 
krzepnięcia. W przypadku takiego profilu pacjenta – 
pacjenta z chorobami przewlekłymi – pod uwagę na-
leży wziąć nie tylko farmakoterpapię, ale cały styl ży-
cia – dietę, aktywność fizyczną oraz sytuację rodzinną. 

Bardzo ważnym elementem pracy farmaceuty kli-
nicznego jest edukacja pacjenta dotycząca zdrowego 
i higienicznego stylu życia. Kluczowym jest to, aby po-
uczyć pacjenta jak postępować w sytuacjach którego 
bezpośrednio mogą zagrażać jego życiu i zdrowiu. 

W przypadku cukrzycy jest to schemat postępowania 
w momencie wystąpienia epizdodu hipoglikemii lub 
krytcznie wysokiego poziomu cukru. Aby pacjent do-
brze zrozumiał farmaceutę klinicznego i wynikowo 
zwiększył swój adherence, wymagane jest aby farma-

ceuta komunikował się w sposób jasny i zwięzły oraz 
aby miał wysoko rozwinięte umiejętności typu soft 
skills. Idealnie jest, jeśli postęp pacjenta w terapii jest 
mierzalny w sposób ilościowy (quantitative), stąd duży 
nacisk na testy z krwi i pomiar parametrów życiowych. 

U pacjentów z cukrzycą podstawowym mierzalnym 
parametrem jest hemoglobina glikowna sprawdzana 
co 3 miesiące, a w przypadków pacjentów z zaburze-
niami krzepnięcia krwi – INR i czas protrobinowy (PT). 
Jeśli pacjent nie wykazuje poprawy, to należy się po-
nownie zastanowić nad zaordynowaną farmakotera-
pią i dokonać zmian. 

Farmaceuta kliniczny poza wspomnianymi powy-
żej funkcjami ma tez swoje zadania administracyjne 
głównie skoncentrowane wokół kwestii ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Jak wygląda odpłatność za taką 
usługę?
Bardzo to zależy od typu ubezpiecznia, jaki pacjent 
posiada. Są bardziej zaawansowane, prywatne/kome-
rycyjne plany ubezpieczeniowe jaki i Medicare lub Me-
dicaid. Medicare dotyczy pacjentów powyżej 65. roku 
życia, którzy są obywatelami USA, a Medicaid osób 
o niskim statusie materialnym i których często nie stać 
ich na zakup leków, do których trzeba dopłacić z wła-
snej kieszeni (patient co-payment). 

Gdy ustawiamy leczenie pacjentowi, niemal zawsze 
musimy z nim omówić jego warunki finansowe i zwe-
ryfikować jego plan ubezpieczeniowy. Niekiedy, aby 
pacjent mógł otrzymać lek lub sprzęt medyczny, wy-
magane jest uzupełnienie specjalnego formularza – 
prior authorisation na podstawie którego będzie przy-
znane finasowanie do określonej wysokości. 

W przeszłości, obecnie już nie, aby pacjent ze słabo 
kontrolową cukrzycą mógł otrzymać bezpłatnie CGM 
(continous glucose monitoring) wymagane było prior 
authorization. Farmaceuta kliniczy powinien także 
poinstruować pacjenta, jak ten powinien się przygo-
tować, aby spełnić warunki stawiane przez ubezpie-
czyciela w przypadku określonych terapii lub sprzę-
tów. Aby pacjent kwalifikował się do otrzymania CGM 
bezpłatnie, musi mieć udokumentowane epizody noc-
nej hipoglikemii, musi posiadać rejestr pomiarów cu-
kru cztery razy w ciągu doby przez conajmnije 30 dni 
i z jego historii medycznej musi wynikać, że wstrzykuje 
sobie insulinę długo i krótko działającą. Wymaga się 
od pacjenta, aby spełniał odpowiednie kryteria. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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 Oprócz tego jest też dużo programów, które mogą pa-
cjentowi zapewnić dostęp do bardzo drogich terapii 
lub obniżyć odpłatność m.in. sliding fee scale. 

Jak wygląda kwestia 
wynagrodzenia?
Jest standardowe wynagrodzenie dla farmaceuty kli-
nicznego, a oprócz tego dodatkowe wynagrodzenie 
wynikające z ilości konsultcji z pacjentami w danym 
miesiącu. Wysokość tego dodatkowego wynagrodze-
nia często wynika z wewnętrznych regulacji w ramach 
collaborative agreement. 

Jak wyglądał Twój typowy dzień 
pracy?
Każdego dnia dokonuje się medication reconciliation 
dla pacjentów którzy byli w ostatnim czasie hospitali-
zowani. Musimy być na bieżąco z lekami, które aktual-
nie pacjent przyjmuje. 

Informacje dotyczące wypisów ze szpitala i zaleco-
nych leków można znaleźć w zintegrowanej bazie 
medycznej, gdzie znajdują się elektroniczne kartoteki 
pacjentów. Następnie są wizyty, konsultacje z pacjen-
tami, o których wcześniej wspominałam. Każda taka 
wizyta musi zostać udokumnetowana, najczęściej we-
dług schematu/protokołu SOAP – subjective, objecti-
ve, assessment, plan. SOAP pozwala usystematyzować 
myśli i w sposób przejrzysty stworzyć notę dotyczącą 
pacjenta. 

Część subjective, czyli jak pacjent sam siebie ocenia, ja-
kie on ma odczucia odnośnie swojego stanu zdrowia. 

Objective, to są właśnie miedzy innymi wyniki badan 
laboratoriach i pomiary, których my dokonaliśmy, np. 
pomiar ciśnienia albo pomiar stężenia cukru. 

Assessment, to zwięzły opis stanu pacjenta z kliniczne-
go punktu widzenia dokonany przy użyciu specifcznej 
terminologii medycznej połączony z oceną. 

Na końcu jest Plan, czyli co chcielibyśmy, aby pacjent 
osiągnął do czasu następnej wizyty kontrolnej. Jakie 
wartości poszczególnych parametrów życzylibyśmy 
sobie zobaczyć lub jak chcielibyśmy, aby pacjent się 
zoptymailował lub ustabilzował po wprowadzonych 
przez nas zmianach. Inne wartości INR są dla pa-
cjentów, którzy nie są na leczeniu przeciwzakrzepo-
wym i inne w leczeniu dla tych, którzy są, inną glike-
mię chcielibyśmy widzieć u kobiety ciężarnej, a inną 
u osób starszych, a jeszcze inną u osób młodych. Tutaj 

też sobie formułujemy nasze cele, to jest ten plan. Póź-
niej w ramach wizyt sprawdzamy, jak ten plan został 
wykonany. 

Oprócz tego, że mamy pacjentów, to cały czas jeste-
śmy zobowiązani prowadzić, tzw. quality assurance, 
tzn. tworzymy sobie statystyki – ilu pacjentów udało 
nam się zoptymalizować, ilu pacjentów pomimo prób 
i naszych interwencji dalej nie osiągnęły satysfakcjo-
nujących wyników, ile pacjentów udało nam się wy-
prowadzić albo w jakiś sposób mierzalny osiągnąć 
terapeutyczny sukces. To też wszystko jest w naszych 
obowiązkach.

Jak wygląda typowa apteka 
w Stanach Zjednoczonych, 
czym to się rożni od opieki 
farmaceutycznej w aptece?
Opieka farmaceutyczna, per se, w aptekach otwartych 
to jest pierwszorazowa konsultacja pacjenta przez far-
maceutę w momencie kiedy kupuje nowy lek, którego 
wcześniej nie zażywał. Farmaceuta opisuje, jakie mogą 
być skutki uboczne, czego się można spodziewać, kiedy 
lek zacznie działać, jakie są niebezpieczeństwa zwią-
zanego z jego stosowaniem, w jakiej porze dnia ten 
lek powinien być zażywany. Tego typu edukacja. Dzieje 
się każdrorazowo przy nowym leku w terapii, ale takie 
konsultacje mogą odbywać się częściej na prośbę pa-
cjenta. To jest domena aptek otwartych, albo też aptek 
w klinikach, które zajmują się tzw. outpatients, czyli pa-
cjentami, którzy nie są hospitalizowani. 

Natomiast jeżeli chodzi o opiekę farmaceutyczną 
świadczoną przez farmaceutów klinicznych, czyli tych 
którzy pracują z lekarzami, którzy mają bezpośredni 
kontakt z pacjentem nie w aptece, a w klinice lub szpi-
talu, to wszystko co robimy jest opieką farmaceutycz-
ną. 

Oprócz tego że pacjentowi zmieniamy terapię i dosto-
sowujemy do jego indywidulanych potrzeb, aby osią-
gnął maksymalne benefity, to edukujemy tego pacjen-
ta, sprawdzamy jego wszystkie leki, za każdym razem, 
przy każdej wizycie sprawdzamy leki, czy coś się nie 
zmieniło. Zajmujemy się pacjentami problematyczny-
mi, nie pacjentami, którzy tylko wykupują leki w ap-
tece. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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 Wymień po jednej zalecie 
i wadzie pracy farmaceuty w USA 
względem polskich realiów
Jeżeli chodzi o aptekę otwartą, to w Stanach farma-
ceuta zupełnie nie odpowiada za finanse, to nie jest 
w gestii farmaceuty, od tego jest kasjer, od szukania 
leków w aptece i ich przygotowania jest technik far-
maceutyczny. Natomiast farmaceuta może skupić się 
na swoich czynnościach fachowych – weryfikacji le-
ków, ubezpieczenia i terapii pacjenta. 

Farmaceuta nie odpowiada za suplementy diety. Su-
plementy stoją razem z jedzeniem na półkach w su-
permarkecie. Pacjenci sami je wybierają, także to też 
nie jest kompetencja farmaceuty w Stanach, żeby 
czuwać nad suplementami. Jeżeli oczywiście pacjent 
podejdzie i zapyta, to jak najbardziej. Natomiast one 
po prostu stoją wolno na regale, każdy je sobie może 
wziąć, nie ma z tego żadnych profitów finansowych dla 
farmaceuty. 

Co do leków bez recepty - pacjenci też raczej nie są 
skorzy do kupowania ich na własną rękę, rynek OTC 
nie jest tak rozbudowany, tzw. self medication jest ra-
czej rzadkością, zarówno z przyczyn finansowych, jak 
i dużego zaufania do służby medycznej jeżeli chodzi 
o dobór leków. 

Wadą jest fakt, że zmiana w aptece jest bardzo długa, 
farmaceuta często pracuje po 12 h dziennie i wyni-
ka to z braków w personelu (understaffed). Farmaceu-
ci nierzadko są przemęczeni, i zdrzają się błędy. Jest 
szybkie tempo, jest dużo pacjentów i często nie ma 
wystarczającej liczby osób, aby usprawnić pracę. 

Ponadto jest ciągła rotacja personelu pomocniczego 
w aptece i trudno mówić o stałym personelu i wypra-
cowanych relacjach bazujących na zaufaniu zbudowa-
nym z czasem. 

Jeżeli chodzi o aptekę szpitalną, albo bardziej farma-
cje kliniczną, jaka jest zaleta? 

Pracujemy samodzielnie, sami dobieramy leki według 
naszej najlepszej wiedzy i nikt nie ingeruje w nasze 

decyzje, jedynie dopiero na końcu konsultujemy z le-
karzem, i gdy się na cos nie zgodzi to modyfikujemy 
tę terapie.

Jakie są wady? 
Na pewno odpowiedzialność spoczywa nie tylko na 
lekarzu, w ramach collaborative agremeent każdy z nas 
odpowiada za pacjenta. Wiąże się z tym niemały stres. 
Nasi pacjenci często, zwłaszcza jeśli nie stosują się do 
zaleceń, trafiają do szpitala. 

Praca za granicą może być dużo bardziej satysfakcjo-
nująca, ale też bardziej odpowiedzialna. 

„With great power there must also come great responsi-
bility" – Ben Parker. 

Dlatego wszystkie decyzje, które podejmiemy od-
nośnie terapii pacjenta musimy uzasadnić w bardzo 
racjonalny sposób i wykazać podstawy naszego toku 
rozumowania. Nie wystarczy wybrać dla pacjenta lek, 
trzeba też umieć ten wybór obronić, niekiedy nawet 
przed sądem. 

Masz jakąś ulubioną anegdotkę 
związaną z pracą w aptece?
Bardzo lubię gdy pacjenci, przychodzą na wizytę do 
farmaceuty klinicznego z dziećmi. Dzieci są bacznymi 
obserwatorami życia domowego i potrafią zweryfiko-
wać w czasie wizyty, czy rodzic aby na pewno mówi 
prawdę o swoich lekach lub wyborach żywieniowych. 

„Tato, ty już nie bierzesz tego leku wieczorem, bo nigdy 
go nie łykasz” , „nie mów tej pani, że nie jesz czekolady 
i pączków, bo wczoraj jadłeś”.

To jest zawsze bardzo śmieszne jak zadajemy te py-
tania i te dzieci nie mają jeszcze wbudowanego filtra 
i mówią tak jak jest, one są po prostu bardziej wiary-
godnym źródłem tego, co się dzieje w domu i najlep-
szym źródłem informacji na temat tego, czy pacjent 
leki bierze i stosuje się do zaleceń. Jest to zawsze bar-
dzo wdzięczne. 
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Kserostomia nazywana jest potocznie suchością 
w ustach. W zależności od czynności ślinianek wyróż-
niana jest:

 — kserostomia prawdziwa, w której uczucie 
suchości w ustach związane jest z brakiem lub 
niedostatecznym wydzielaniem śliny,

 — kserostomia rzekoma (inaczej objawowa), w której 
pacjent skarży się na subiektywnie odczuwaną 
suchość ustach mimo zachowanego prawidłowego 
wydzielania śliny.

W zależności od badanej populacji ocenia się, że pro-
blem kserostomii dotyczy między 12 – 30% społeczeń-
stwa, głównie kobiet w okresie menopauzy oraz osób 
powyżej 65. roku życia. Kserostomia pojawia się jako 
efekt naturalnego procesu starzenia, podczas którego 

dochodzi do zmniejszenia liczby komórek wydzielni-
czych w gruczołach ślinowych, jednak główną przy-
czyną jej występowania u osób w podeszłym wieku 
jest złożona farmakoterapia. Suchość w ustach jest 
działaniem niepożądanym wielu leków – w zależności 
od źródła szacuje się, że taki efekt wywołuje nawet 
400 – 500 substancji dopuszczonych do stosowania 
w lecznictwie.[1][2][3]

Przykłady substancji, które mogą wywoływać ksero-
stomię to:

 — leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu 
krokowego – α1-adrenolityki (doksazosyna, 
tamsulozyny)

 — leki stosowane chorobie Parkinsona (lewodopa)

 — leki hipotensyjne (enalapril, perindopril, 
furosemid)

 — leki neuroleptyczne (olanzapina, haloperidol)

 — opioidowe leki przeciwbólowe (morfina, tramadol)

 — pochodne benzodiazepiy (alprazolam, oksazepam)

 — parasympatykolityki (bromek ipratropium).

A N A L I Z A P RO D U KT U
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homeostazy w jamie ustnej. Pełni wiele funkcji. Są to:[4]

 — przygotowanie kęsa pokarmu do połknięcia, 
wstępne trawienie pokarmu przez amylazę 
i maltazę,

 — utrzymanie właściwego pH (6,8 – 7,2) w jamie 
ustnej, które chroni przed rozwojem próchnicy,

 — nawilżenie jamy ustnej istotne dla prawidłowego 
funkcjonowania aparatu mowy i odczuwania 
smaku,

 — ochrona przed drobnoustrojami, m. in. 
wywołującymi próchnicę.

Suchość w ustach mogą wywoływać również leki prze-
ciwdepresyjne (escitalopram, sertralina, paroksetyna, 
duloksetyna, amitryptylina) oraz przeciwalergiczne 
(cetyryzyna, loratadyna) coraz częściej stosowane 
wśród osób młodych. Przesuszenie śluzówek wywołu-
ją też leki stosowane w terapii trądziku nawet u mło-
dzieży, np.  izotretynoina. Zmniejszone wydzielanie 
śliny może być związane z leczeniem radiologicznym 
nowotworów głowy i szyi lub występowaniem niektó-
rych chorób autoimmunologicznych takich jak zespół 
Sjögrena.

Objawy towarzyszące suchości w jamie ustnej są 
wyjątkowo uciążliwe i obniżają jakość życia pacjen-
tów dlatego w tym artykule przyjrzymy się prepara-
towi  Kserostemin.  Kserostemin  to wyrób medyczny 
przeznaczony do łagodzenia objawów suchości jamy 
ustnej związanej z niewystarczającą produkcją śliny, 
w tym w kserostomii. Może być używany zapobie-
gawczo przez osoby narażone na działanie czynników 
drażniących, np. dymu tytoniowego lub przebywanie 
w klimatyzowanych czy nadmiernie ogrzewanych po-
mieszczeniach.[5]

Skład wyrobu Kserostemin
Producent na stronie internetowej wyrobu  Kseroste-
min opisuje działanie wybranych składników prepara-
tu. Mają one pełnić następującą rolę:[6]:

 — betaina – obniżenie utraty wody przez błony 
śluzowe, ochrona przed podrażnieniami,

 — ksylitol – działanie nawilżające,

 — wyciąg z aloe vera – ochrona przed wysychaniem,

 — hialuronian sodu – działanie nawilżające,

 — glicerol – działanie nawilżające ,

 — olejek mięty polnej z obniżoną zawartością 
mentolu – działanie odświeżające,

 — bufor fosforanowy – uzyskanie pH zbliżonego do 
naturalnego pH śliny, ochrona przed próchnicą.

Kserostemin nie zawiera sacharozy i alkoholu.[6]

Opinia do składu
Działanie łagodzące objawy kserostomii poniższych 
składników wyrobu potwierdzono w badaniach:

 — Betaina to czwartorzędowy związek amoniowy 
o właściwościach zwilżających, występujący 
naturalnie w organizmie człowieka. Betaina 
zmniejsza drażniące właściwości laurylosiarczanu 
sodu, stosowanego jako detergent w kosmetykach, 
również w pastach do zębów.[7] W podwójnie 
zaślepionym badaniu większość pacjentów 
z suchością jamy ustnej wolała pastę zawierającą 
betainę od pasty placebo – komercyjnej pasty 
z fluorem. W przytaczanych publikacjach nie 
podano stężeń substancji w stosowanych 
produktach.[8]

 — Ksylitol to węglowodanowy słodzik naturalnego 
pochodzenia. Zapobiega powstawaniu próchnicy, 
a stosowanie zawierających go sprayów i gum 
zmniejsza nasilenie objawów kserostomii.
[9],[10] Bakterie wywołujące próchnicę nie 
posiadają zdolności do fermentacji ksylitolu. 
Może on również zmniejszać ich zdolność 
do przylegania co pozwala na łatwiejsze 
usunięcie ich z płytki nazębnej. W 2011 roku 
ukazały się wyniki publikacji oceniającej wpływ 
3 – miesięcznego stosowania gum lub tabletek 
do żucia zawierających odpowiednio 1,18g 
i 1g ksylitolu 3 razy dziennie na ilość bakterii 
Streptococcus mutans w ślinie i poziom płytki 
nazębnej. Udowodniono, że stosowanie ksylitolu 
znacząco zmniejsza w ślinie ilość bakterii 
Streptococcus mutans, które są w głównej mierze 
odpowiedzialne za powstawanie próchnicy 
oraz zmniejsza odkładanie płytki nazębnej.
[11] Z powodzeniem stosowano go u osób 
w podeszłym wieku w preparatach stymulujących 
wydzielani śliny. Badanie 2007 z roku wykazało, że 
stosowanie złożonych preparatów zawierających 
ksylitol, betainę oraz oliwę z oliwek zwiększało 
ilość wydzielanej śliny niestymulowanej oraz 
zmniejszało uczucie suchości w jamie ustnej 
i pragnienie. Nie podano stężeń substancji 
w badanych preparatach.[12]

 — Kwas hialuronowy występuje naturalnie 
w organizmie człowieka w postaci soli sodowej. 
Substancja ta wiąże cząsteczki wody i jest 
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nawilżających. Nie znalazłam badań klinicznych 
dotyczących wpływu stosowania preparatów 
zawierających kwas hialuronowy na śluzówkę 
jamy ustnej. Oceniano jednak jego wpływ na 
śluzówkę nosa. W randomizowanym badaniu 
klinicznym z 2020 roku udowodniono, że 
stosowanie aerozolu zawierającego kwas 
hialuronowy stężeniu 0,025% prowadziło do 
zmniejszenia uczucia suchości w nosie, świądu 
i bólu.[13] Wiadomo również, że ślina osób 
doświadczających suchości w jamie ustnej 
zawiera go mniej niż ślina osób bez objawów 
suchości.[14]

 — Aloes. Około 99% żelu w liściach aloesu to 
woda. Zawarte w żelu mukopolisacharydy 
pomagają w wiązaniu wilgoci ze skórą i błoną 
śluzową jamy ustnej. Wyciąg z aloesu pobudza 
proliferację fibroblastów i syntezę kolagenu 
działając korzystnie na proces gojenia się 
ran. Stymuluje również układ odpornościowy 
oraz działa przeciwzapalnie przez hamowanie 
cyklooksygenazy.[15] W potrójnie zaślepionym 
badaniu klinicznym z 2021 roku oceniano 
skuteczność płynów do płukania jamy ustnej 
zawierającej imbir lub aloes w łagodzeniu 
objawów suchości jamy ustnej. Uczestnicy 
badania płukali usta trzykrotnie w ciągu dnia. 
Płyn zawierający 50% wyciągu z aloesu okazał się 
skuteczniejszy niż sól fizjologiczna, której używała 
grupa kontrolna, jednak mniej skuteczny niż płyn 
z imbirem.[16] Według przeglądu z 2012 roku płyny 
do płukania ust zawierające aloes można uznać 
za skuteczny środek profilaktyczny zapobiegający 
zapaleniom błon śluzowych.[17]

 — Glicerol to alkohol polihydroksylowy posiadający 
zdolność wiązania wody z otoczenia. Jest 
uznawany za bezpieczny i nietoksyczny 
związek utrzymujący wilgoć. Higroskopijne 
właściwości glicerolu są dobrze znane jednak 
znalazłam niewiele badań dotyczących jego 
wpływu na nawilżenie śluzówki jamy ustnej. 
W randomizowanym badaniu klinicznym 
z 2019 roku stwierdzono, że bezpośrednio po 
zastosowaniu płynu do płukania jamy ustnej 
zawierającego 17% glicerolu uczucie suchości 
w ustach, ból i problemy z mową zmniejszały 
się jednak po dwóch godzinach od użycia nie 
obserwowano już takiego efektu.[18] Glicerol jest 
tani, łatwo dostępny i jest najczęściej stosowanym 
środkiem służącym do nawilżania jamy ustnej 
u pacjentów opieki paliatywnej. W niektórych 
krajach, np. w USA i Wielkiej Brytanii jego 
stosowanie do nawilżania śluzówki jamy ustnej 
nie jest rekomendowane właśnie ze względu na 
działanie higroskopijne, które może prowadzić 
do wiązania wody ze śluzówki i wywołania jej 
przesuszenia.[19]

 — Bufor fosforanowy użyty w preparacie Kserostmin 
ma utrzymywać pH zbliżone do naturalnego 
pH śliny, które waha się pomiędzy wartościami 
6,8-7,2. Utrzymanie pH śliny na właściwym 
poziomie jest ważne ze względu na zachowanie 
jej funkcji remineralizacyjnej. W warunkach 
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proces demineralizacji (demineralizacja zębiny 
zaczyna się przy pH 6,0 – 6,5, szkliwa przy pH 
5,5), a pacjenci są bardziej narażeni na rozwój 
próchnicy.[20]

Dodatek olejku z mięty polnej ma pełnić rolę odświe-
żającą. Zastosowano olejek o obniżonej zawartości 
mentolu. Ze względu na potencjalnie drażniące dzia-
łanie mentolu na i tak już wysuszoną śluzówkę jamy 
ustnej zmniejszenie jego zawartości wydaje się uza-
sadnionym działaniem.

Zadałam producentowi pytanie, na jakiej podstawie 
zostały dobrane składniki wyrobu. W odpowiedzi do-
stałam informację, że skład został opracowany przez 
specjalistów na podstawie przeprowadzonych badań 
i dostępnych publikacji naukowych. Nie zostały jed-
nak przytoczone konkretne źródła. Nie udało mi się 
odnaleźć badań dla preparatu ze składem zbliżonym 
do produktu  Kserostemin. Dysponujemy więc do-
wodami na skuteczność poszczególnych składników 
użytych w wyrobie, ale nie dla ich konkretnej kombi-
nacji. Ponadto producent nie podaje stężeń składni-
ków w preparacie, więc nie mam możliwości odnieść 
przytaczanych przeze mnie wyników badań do wyro-
bu Kserostemin.

Forma wyrobu Kserostemin
Kserostemin  to wyrób medyczny w postaci aerozolu 
do stosowania w jamie ustnej, który należy przecho-
wywać w temperaturze od 8 to 25 °C. Nie określono 
terminu przydatności po otwarciu, więc pacjent powi-
nien zużyć produkt przed upływem terminu przydat-
ności.

Opinia na temat formy
W przytaczanych do tej pory badaniach oceniano 
wpływ na objawy suchości w jamie ustnej preparatów 
w różnych postaciach. Stosowanie zarówno past do 
zębów, płynów do płukania jak i sprayów przynosiło 
pacjentom ulgę.

Moim zdaniem forma aerozolu jest przyjazna dla pa-
cjenta. Brak dodatkowych wymagań koniecznych dla 
zastosowania preparatu, np. dostęp do łazienki czy po-
siadanie ze sobą szczoteczki do zębów zwiększa wy-
godę stosowania produktu.

Stosowanie wyrobu Kserostemin
Kserostemin  przeznaczony jest dla osób powyżej 
12. roku życia. W zależności od potrzeb należy stoso-

wać od 3 do 5 rozpyleń kilka razy w ciągu dnia. Po roz-
pyleniu pacjent może rozprowadzić produkt językiem 
po jamie ustnej.

Opinia na temat stosowania
Nie określono maksymalnej liczby stosowanych w cią-
gu dnia rozpyleń.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego (American Dental Association, 
ADA) substytuty śliny w kserostomii mogą być stoso-
wane tak często, jak to konieczne. Chociaż nie leczą 
suchości w jamie ustnej, mogą zapewnić chwilową 
ulgę w objawach.[21]

Opinia redakcji 
o wyrobie Kserostemin
Liczba pacjentów doświadczających suchości w jamie 
ustnej będzie prawdopodobnie rosła wraz ze wzro-
stem średniej długości życia. Kserostomia obniża ja-
kość życia cierpiących na nią osób. Pacjenci z kserosto-
mią zgłaszają dolegliwości takie jak[4]:

 — pieczenie podniebienia i języka,

 — suchość i spękanie warg,

 — lepkość w jamie ustnej,

 — trudności w połykaniu i zaburzenia odczuwania 
smaku,

 — nieprzyjemny posmak w ustach,

 — obecność lepkiej, gęstej, czasem pienistej 
wydzieliny,

 — utrudniona, niewyraźna mowa.

Objawom zgłaszanym przez pacjentów mogą towarzy-
szyć zmiany barwnikowe śluzówki oraz jej pęknięcia 
i owrzodzenia, kandydozy jamy ustnej, nieprzyjemny 
zapach z ust oraz nasilona próchnica i zapalenia dzią-
seł i przyzębia.[4]

Nie pozostawia więc wątpliwości fakt, że kserostomię 
trzeba leczyć. W 2017 roku opublikowano Stanowisko 
grupy roboczej ds. zapobiegania próchnicy w populacji 
osób dorosłych dotyczące zaburzeń wydzielania śliny 
u osób dorosłych i roli śliny w kontroli choroby próch-
nicowej.[4]  Grupa robocza rekomenduje zachęcanie 
pacjentów do codziennej samokontroli stanu śluzówki 
oraz uzębienia. Pacjentom noszącym protezy zaleca 
zdejmowanie ich na noc oraz okresową dezynfekcję 
np. preparatami zawierającymi chlorheksydynę.

Wszystkim pacjentom z kserostomią zalecaj:[22][4]
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 — szczotkowanie zębów miękką szczoteczką 
przynajmniej 2 razy dziennie z użyciem łagodnej 
pasty z fluorem o niedrażniącym smaku bez 
laurylosiarczan sodu i regularne używanie nici 
dentystycznej,

 — miejscowe stosowanie preparatów na bazie fluoru,

 — regularne spożywanie płynów – najlepiej 
popijanie wody lub napojów bezcukrowych 
i bezkofeinowych małymi łykami,

 — wykluczenie ostrych potraw, unikanie alkoholu 
i palenia papierosów,

 — kontrolną wizytę u stomatologa 3 razy do roku.

Zalecenia ADA są podobne.[21]

Terapię kserostomii rozpoczyna się od stwierdzenia 
przyczyny jej występowania. Jeżeli jest nią choroba 
ogólnoustrojowa należy ją leczyć. Jeśli podejrzewamy, 
że jej występowanie może być związane ze stosowa-
nymi przez pacjenta lekami konieczny jest kontakt 
z lekarzem w celu ustalenia możliwości modyfikacji 
terapii w zakresie stosowanych leków lub ich dawki. 
Kolejnym etapem leczenia kserostomii jest stymulacja 
wydzielania śliny przez ssanie bezcukrowych pastylek 
czy kostek lodu lub żucie gumy bez dodatku cukru. Ten 
sposób ma szansę sprawdzić się jedynie u osób z za-
chowaną czynnością ślinianek. Jeśli te metody okażą 

się nieskuteczne, można zastosować preparaty ślino-
zatępcze lub płukanie ust np. płynami zawierającymi 
fluor lub maceratem z siemienia lnianego.[4]

Zarówno z polskich rekomendacji jak i zaleceń ADA 
wynika, że włączanie substytutów śliny nie jest pierw-
szym krokiem w terapii kserostomii. Priorytetem jest 
edukacja pacjenta. Wdrożenie systematycznej i prawi-
dłowej higieny znajduje odzwierciedlenie w wynikach 
terapeutycznych.[3][23] W przeglądzie Cochrane z 2011 
roku stwierdzono, że nie ma mocnych dowodów, że 
jakakolwiek terapia miejscowa jest skuteczna w łago-
dzeniu objawów suchości w ustach.[24]

Ze względu na rosnący problem występowania kse-
rostomii w związku ze starzeniem się społeczeństwa 
i zwiększaniem liczby zażywanych leków oraz obni-
żaniem jakości życia pacjentów przez jej objawy ko-
nieczne jest poszukiwanie sposobów radzenia sobie 
z suchością w ustach. W związku z tym uważam, że po-
jawianie się na rynku preparatów łagodzących uczucie 
suchości w jamie ustnej jest pozytywnym zjawiskiem, 
jednak moim zdaniem nie ma podstaw do ich rutyno-
wej rekomendacji.

Warto wspomnieć, że w obrocie dostępne są prepa-
raty w różnych formach przeznaczone dla pacjentów 
z objawami suchości w jamie ustnej o skuteczności 
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ich obserwacji są one jednak trudniej dostępne. ADA 
zaleca stosowanie bezalkoholowych płynów do płu-
kania jamy ustnej zawierających glicerol, sorbitol lub 
ksylitol oraz innych preparatów OTC o właściwościach 
nawilżających w postaci tabletek do ssania, aerozoli 
i żeli, które wykazały skuteczność w tymczasowym ła-
godzeniu objawów suchości w jamie ustnej.[21]

Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Walki z Rakiem 
(American Cancer Society) proponuje stosowanie ła-
twej w samodzielnym przygotowaniu płukanki do 
jamy ustnej złożonej z łyżeczki sody i ¼ łyżeczki soli 
kuchennej rozpuszczonych w 1 litrze wody.[25]

Moim zdaniem preparat Kserostemin można polecać 
pacjentom:

 — u których modyfikacja farmakoterapii, która 
może leżeć u podłoża kserostomii i zmiana stylu 
życia nie przyniosły efektów lub w sytuacji, kiedy 
objawy są na tyle uciążliwe, że potrzebują ulgi 
w czasie ustalania przyczyny występowania 
suchości w ustach,

 — bez zachowanej czynności ślinianek, którzy 
potrzebują środków ślinozastępczych, dla których 
najwygodniejszą do stosowania formą są aerozole.

Podobne na rynku
Na rynku dostępne są inne preparaty przeznaczone do 
stosowania w suchości jamy ustnej takie jak:

 — Xerostom (spray, płyn do płukania, żel, pastylki do 
ssania, gumy do żucia)

 — MucoDry X (spray).
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Magne B6 Forte to lek z cytrynianem magnezu dostęp-
ny w postaci tabletek w opakowaniach po 60 i 100 szt.

Magne B6 Forte – Komu polecać?
Lek Magne B6 Forte możesz polecić:

 — pacjentowi zgłaszającemu objawy niedoboru 
magnezu, takie jak drażliwość, nerwowość czy 
osłabienie,

 — dzieciom powyżej 6. r.ż. u których podejrzewa 
się niedobór, zwłaszcza będącym w fazie 
intensywnego wzrostu,

 — pacjentowi stosującemu leki powodujące 
zwiększoną utratę magnezu, do których 

należą m.in.: diuretyki tiazydowe i pętlowe, 
bisfosfoniany, leki przeczyszczające, cisplatyna czy 
cyklosporyna,[1]

 — pacjentom chorującym na zaburzenia wchłaniania 
(np. chorobę Leśniowskiego-Crohna, celiakię, inne 
stany zapalne jelit),[2]

 — pacjentowi stosującemu leki z grupy inhibitorów 
pompy protonowej, gdyż mogą one ograniczać 
wchłanianie magnezu,[3]

 — pacjentom wysokiego ryzyka sercowo-
naczyniowego, gdyż leczenie niedoboru magnezu 
zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu,[4]

 — pacjentowi skarżącemu się na problemy 
z zasypianiem, gdyż niedobory magnezu, 
zwłaszcza w podeszłym wieku,[5]

 — pacjentom u których rozpoznano epilepsję, 
depresję, chorobę Parkinsona i migrenowe 
bóle głowy, gdyż magnez reguluje uwalnianie 
neuroprzekaźników w mózgu i jego dodatkowa 
podaż może być pomocna w tych schorzeniach,[6]

Komu i jak rekomendować 
Magne B6 Forte?

MGR FARM. BARBARA ŻOŁNA 
Redaktor 3PG
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 — pacjentowi z rozpoznaną cukrzycą, gdyż źle 
kontrolowana cukrzyca może być przyczyną 
niedoborów magnezu,[7]

 — osobom ze zwiększonym ryzykiem występowania 
insulinooporności czy cukrzycy, gdyż niedobór 
magnezu często towarzyszy tym stanom 
i zwiększa ryzyko ich występowania,[8]

 — pacjentowi nadużywającemu alkohol, gdyż 
nadmierne spożycie alkoholu powoduje 
hipomagnezemię,[9]

 — pacjentowi, który wyczynowo uprawia sport, co 
sprzyja występowaniu niedoborów magnezu oraz 
dodatkowa podaż magnezu wspomaga wydajność 
mięśni,[10]

 — kobietom stosującym antykoncepcję hormonalną 
lub HTZ, gdyż ich stosowanie zwiększa ryzyko 
niedoborów magnezu,[11]

 — większości pacjentów odwiedzających aptekę, 
gdyż niedostateczna podaż magnezu w diecie 
może dotyczyć aż 90% mężczyzn i 70% kobiet 
w Polsce, przez co wielu pacjentów ma niedobór 
magnezu.[12]

Magne B6 Forte – Jak stosować?
U dorosłych zaleca się zastosowanie 3 do 4 tabletek 
na dobę, a u dzieci w wieku 6 lat i więcej 2 do 4 table-
tek na dobę.

Zaleć pacjentowi stosowanie tabletek Magne B6 For-
te:

 — w 2-3 dawkach podzielonych,

 — popijając dużą ilością wody,

 — w trakcie posiłku.

Wchłanianie magnezu jest zależne od dawki. W przy-
padku zastosowania dawek podzielonych absorpcja 
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   jest zwiększona w porównaniu do pojedynczej, wyż-

szej dawki.[13]

Magne B6 Forte – Jak działa?
Lek Magne B6 Forte zawiera w składzie magnez w po-
staci cytrynianu oraz chlorowodorek pirydoksyny, czyli 
witaminę B6.

Jon magnezu jest jednym z podstawowych składni-
ków mineralnych odpowiedzialnych za prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu. Jest drugim najważniej-
szym kationem wewnątrzkomórkowym. Jako kofaktor 
licznych enzymów bierze udział w szeregu procesów 
fizjologicznych, takich jak synteza białek, termoregu-
lacja, przewodnictwo nerwowe czy kurczliwość mięśni 
i jest niezbędnym elementem fizjologicznego działa-
nia mózgu, serca czy mięśni szkieletowych. Magnez 
odpowiada również za stabilność i przepuszczalność 
błon komórkowych.[14]

Witamina B6 zawarta w preparacie ma za zadanie 
optymalizować wchłanianie i ograniczać wydalanie 
magnezu.

Magnez w dawce 600 mg jonów magnezu w postaci 
cytrynianu magnezu na dobę znajduje zastosowanie 
w profilaktyce napadów migrenowych u dorosłych.[15]

Z kolei wytyczne Association for Magnesium Research 
podają, że pacjenci z cukrzycą, insulinoopornością czy 
zespołem metabolicznym odnoszą korzyści z przyjmo-
wania magnezu w dawce 240–480 mg/ dobę,[16]  co 
odpowiada dawkowaniu preparatu  Magne B6 For-
te 2 tabletki 2 razy na dobę.

Metaanaliza z 2016 roku wykazała, że dodatkowe spo-
życie 100 mg magnezu zmniejsza ryzyko wystąpienia 
udaru mózgu o 7%, zawału serca o 22% i wystąpienia 
cukrzycy typu drugiego o 19%.[17]

Wykazano również, że leczenie niedoboru magnezu 
u osób z insulinoopornością poprawia metabolizm 
glukozy oraz odpowiedź organizmu na insulinę. U cho-
rych na cukrzycę, poza obniżeniem stężenia glukozy 
na czczo obserwowano obniżenie poziomu hemoglo-
biny glikowanej.[16]

Magne B6 Forte – Na co uważać?
Preparaty magnezu charakteryzują się bardzo dobrym 
profilem bezpieczeństwa. Przeciwwskazane są jedynie 
w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, u pacjen-
tów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min. Nie 

należy ich stosować u pacjentów uczulonych na któ-
rąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane w przypadku stosowania pre-
paratów magnezu występują rzadko. Przy zastosowa-
niu wyższych dawek mogą pojawić się biegunki i bóle 
brzucha. Reakcje alergiczne również pojawiają się bar-
dzo rzadko.

Magne B6 Forte – Na jakie 
interakcje zwracać uwagę?
Zwróć uwagę, że magnez podawany jednocześnie 
z doustnymi  tetracyklinami  osłabia ich wchłanianie, 
dlatego należy zachować co najmniej 3 godziny od-
stępu pomiędzy przyjmowaniem tych preparatów.

Wchłanianie magnezu w jelitach może być osłabione 
przez fosforany i sole wapnia.

Pirydoksyna zawarta w preparacie  Magne B6 For-
te może osłabiać działanie lewodopy. Obecnie jednak 
na rynku dostępne są jedynie preparaty lewodopy 
w połączeniu z inhibitorem obwodowej dopadekar-
boksylazy, których ta interakcja nie dotyczy.

Magne B6 Forte – Dodatkowe 
informacje
Lek Magne B6 Forte może być stosowany przez diabe-
tyków i osoby z nietolerancją laktozy.

1 tabletka Magne B Forte zawiera 50,57 mg laktozy, 
więc w dawce dobowej (przy zastosowaniu schematu 
dawkowania 2×2) pacjent przyjmuje 0,202 g laktozy 
na dobę. Wg zaleceń EMA ostrzeżenia dla diabetyków 
pojawiają się w przypadku przekroczenia w produk-
cie leczniczym ilości 5 g laktozy/dawkę (co odpowia-
da przyjęciu 2,5 g glukozy). Zatem w ulotce  Magne 
B6 Forte nie znajdziemy ostrzeżenia dla diabetyków. 
U osób z hipolaktazją objawy nietolerancji pojawiają 
się w przypadku spożycia około 5-10 g laktozy w jed-
norazowej dawce, a ilość przyjęta w preparacie Magne 
B6 jest dużo mniejsza.
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Skrócona informacja o produkcie leczniczym Magne B6 
Forte
Magne B6 Forte, 100 mg jonów magnezu + 10 mg pirydoksyny 
chlorowodorku, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera 
100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) 
i 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 50,57 mg.
Wskazania do stosowania: Produkt jest wskazany do stosowania 
w niedoborach magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów 
może wskazywać na niedobór magnezu:
nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe 
uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez 
zaburzeń serca);
kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.
Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku 
poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6 Forte, 
kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Dawkowanie i sposób podawania:
Dawkowanie:
Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas 
posiłku.
Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): od 10 
do 30 mg/kg m.c. na dobę (tzn. od 0,4 do1,2 mmol/kg m.c. na dobę) tzn. od 
2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.
Sposób podawania: Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny 
mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, 
w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku 
ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy 
rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną 
ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu 
na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi. Nie stosować 
u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Dotyczy tylko chlorowodorku pirydoksyny: Na 
skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może 
wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna. Specjalne ostrzeżenia dotyczące 
substancji pomocniczych:
Laktoza Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko 
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub 
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej według 
klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość 
występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 
do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do 
< 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być 
określona na podstawie dostępnych danych).
Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość – częstość nieznana;
Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, ból brzucha – częstość nieznana;
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje skórne, w tym pokrzywka, 
świąd, wyprysk, rumień – częstość nieznana.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie 
podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane 
monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu 
leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny 
zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 
48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.
ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi 
odpowiedzialnemu.
OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.
Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Informacji udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00.
Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 15649.
{ChPL 04/2022}
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Schemat dawkowania plastrów nikotynowych 16-godzinnych
Silnie uzależnieni palacze powinni rozpocząć leczenie od plastrów 25 mg / 16 h, a palacze słabo uzależnie-
ni od plastrów 15 mg / 16 h.

Silnie uzależnieni Słabo uzależnieni

Dawka Czas Dawka Czas

25 mg/16 h 8 tyg. 25 mg/16 h -

15 mg/16 h 2 tyg. 15 mg/16 h 8 tyg.

10 mg/16 h 2 tyg. 10 mg/16 h 4 tyg.

Schemat dawkowania plastrów nikotynowych 24-godzinnych
Osoby silnie uzależnione rozpoczynają leczenie od stosowania plastrów 21 mg/24 h, a osoby słabo uzależ-
nione mogą rozpocząć terapię od plastrów 14 mg/24 h.

Silnie uzależnieni Słabo uzależnieni

Dawka Czas Dawka Czas

21 mg/24 h 6 tyg. 21 mg/24 h -

14 mg/24 h 2 tyg. 14 mg/24 h 6 tyg.

7 mg/24 h 3 tyg. 7 mg/24 h 2 tyg.

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

Dawkowanie plastrów 
nikotynowych 
16- i 24-godzinnych
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Sztuka Williama Goldmana, na podstawie powieści 
Stephena Kinga przenosi bohaterów z lat 80. w cza-
sy współczesne. Świat XXI wieku pełen hejtu, nęka-
nia, stalkerów, przemocy psychicznej, idoli i.… fanów. 
Sztuka nie tylko przedstawia nam brutalny element 
rzeczywistości, w jakim przyszło nam funkcjonować, 
ale także ciemne strony popularności i sławy.

Twórcy BARAKAH przenieśli na deski teatralne kulto-
wy thriller psychologiczny Stephena Kinga „Misery”, 
tworząc tym samym przestrzeń, w której może odna-
leźć się każdy. Każdy może mieć swojego psychofana. 
Żyjąc w świecie wirtualnej rzeczywistości, przy pomo-
cy szeregu możliwości interpretujemy zarówno sztukę, 
jak i prywatne życie twórców, modeli, aktorek… Dopro-
wadzając do granic absurdalnych wyobrażeń, stajemy 
się wirtualnymi psychofanami. Nie umyka nam brak 

pierścionka na serdecznym palcu, wzdęty brzuch i brak 
follow na profilu narzeczonej. Czy w ogóle istnieje gra-
nica prywatności w świecie medialnym i kiedy odbior-
ca przekracza ją, wchodząc na ścieżkę braku moralno-
ści, wścibstwa, braku szacunku do prywatności? Gdzie 
rozpoczyna się etap szalonej utraty poczucia rzeczywi-
stości? Gdzie kończy się świat stworzony na potrzebę 
sztuki, a zaczyna życie, gdzie kończy życie, a zaczyna 
sztuka?

Ranny w wypadku autor popularnej serii romansów 
zostaje uratowany przez mieszkającą na uboczu ko-
bietę, stając się tym samym ofiarą własnej popular-
ności. Troska i opieka gospodyni wynikają z ogromnej 
miłości do powieści, ale czy, aby na pewno potrafi roz-
graniczyć rzeczywistość od literackiej fikcji? Bo prze-
cież wszyscy wiemy, że główna bohaterka jest „jego 
największą fanką. Tak, na pewno jest. I uwierzcie nam, 
drugiej takiej nie ma”.

Spektakl w ciekawy sposób przedstawia zacierające 
się powoli granice pomiędzy rzeczywistością a świa-
tem medialnym i wytworem ludzkiej wyobraźni. Po-

„Jestem Twoją największą 
fanką. Tak, na pewno jestem. 
I uwierz mi, drugiej takiej 
nie ma”. 

MAŁGORZATA MIZERA
Specjalistka ds. marketingu B2B w 3PG

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

F OT. S H U T T E R S TO C K
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zwala nam przyjrzeć się z bliska ciemnej stronie po-
pularności.

„Misery” to niewątpliwie jedna z obowiązkowych po-
zycji podczas wizyty w „BARAKAH”. Umożliwia nam nie 
tylko poznanie drugiej strony sławy, ale także wymu-
sza refleksje na temat naszego podejścia do świata 
idoli. Pozwala na doświadczenie emocji, które mogą 
towarzyszyć osobom prześladowanym, nękanym, oso-
bom uzwajającym się w sieci za anonimowe. Internet 
to przestrzeń, w której każdy z nas może zyskać psy-
chofana, mimo braku zgody na hejt i prześladowanie 
wciąż istnieje ciemna strona tego, co nazywamy dru-
gim domem.
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Wykonanie
Herbatniki zmiksować. Dodać pół tabliczki czekola-
dy chips ahoy i zmiksować. Roztopić masło i dodać 
do herbatników. Tak przygotowaną masę wyłożyć do 
tortownicy 20 cm wyłożonej papierem do pieczenia. 
Masę ugnieść na gładko spodem szklanki. Tak przygo-
towany spód włożyć do lodówki na 2h.

Żelatynę zalać ciepłą woda, wymieszać i odstawić. 
Mascarpone prosto z lodówki  w zimnej misce utrzeć 
z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Roztopić resz-
tę czekolady chips ahoj, lekko przestudzoną dodać 
do mascarpone i wymieszać na gładka masę. Dodać 
prosto z lodówki 200 ml śmietankę 36 %, wymieszać. 
Żelatynę delikatnie podgrzać, wymieszać i dodać do 
niej z dwie łyżki przygotowanej wcześniej masy, wy-

Przepis na pyszne słodkie 
ciasto Kinder Bueno

MGR FARM. MATEUSZ SZCZYBYŁO
Key Account Manager w 3PG

K U C H N I A

F OT. M AT E U S Z S Z CZY B Y ŁO

Składniki
200 g herbatników

100 g masła

3 czekolada chips ahoy

10 g żelatyny

50 ml wody 

500 g mascarpone

50 g cukru pudru 

1 cukier waniliowy

1 czekolada gorzka 

3 Kinder Bueno

400 ml śmietanki 36%

1 czekolada mleczna

F OT. S H U T T E R S TO C K
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mieszać. Tak zahartowana żelatynę dodać do ca-
łej masy i wszystko jeszcze raz zmiksować. Wylać 
masę na spód wyjęty z lodówki i schłodzić po-
nownie najlepiej na cała noc (min na 2/3 h). 

Czekoladę mleczną i połowę gorzkiej rozpusz-
czamy w kąpieli wodnej razem z 150 ml śmie-
tanki 36%. Lekko przestudzoną wylewamy na 
ciasto i chowamy na 0,5 do 1h do lodówki.  
Przed podaniem z połowy czekolady gorzkiej 
i 50 ml śmietany 36 % robimy polewę, która robi-
my mazaje za pomocą łyżki i dekorujemy dookoła 
kawałkami Kinder Bueno.
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Kolorowanka
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Bielactwo 
Przedruk pochodzi z podręcznika Leki pierwszego wyboru wyd. II.
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Rozdział 8.   
Bielactwo

Plamy bielacze nie zawsze są białe i nie zawsze 
mają tylko jeden odcień. Ponadto odbarwieniu 
mogą podlegać także włosy. Jedną z manifestacji 
bielactwa jest też polioza, którą przedstawia rRyc. 
5. Jest to stan, w którym występuje zmniejszenie 
ilości lub brak melaniny we włosach na głowie, 
a także w brwiach i rzęsach. Co ciekawe, bielactwo 
może dotykać także nabłonka barwnikowego siat-
kówki, ale zazwyczaj nie wpływa na ostrość widze-
nia (Grimes, 2017).

W podstawowym wymiarze bielactwo dzieli się na 
(NHS, 2019):

 ■ bielactwo niesegmentalne (ang. non-segmental 
vitiligo, NSV) – typ bielactwa występujący 
u ok. 90% osób z tą dolegliwością, charakte-
ryzujący się występowaniem symetrycznych 
plam po obu stronach ciała,

Bielactwo (ang. vitiligo) jest zaburzeniem pig-
mentacji skóry o nieznanej etiologii. Według 

różnych hipotez do zniszczenia komórek barwni-
kowych (melanocytów) może dochodzić na dro-
dze autoimmunologicznej, neurogennej, zaburzeń 
przylegania, a także na drodze autodestrukcji 
związanej ze stresem oksydacyjnym.

25–50% osób cierpiących na bielactwo ma w ro-
dzinie inne osoby dotknięte tą chorobą, co suge-
ruje także jej podłoże genetyczne. Schorzenie to 
dotyczy w równej mierze obu płci i może pojawić 
się w każdym wieku, jednak najczęściej objawia 
się w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Według róż-
nych źródeł bielactwo może występować u 0,1–4% 
populacji światowej. Plamy bielacze mogą mieć 
charakter stabilny i mogą też z czasem ulegać po-
większeniu (Grimes, 2017; PTD, 2019).

OBJAWY

Bielactwo jest przewlekłą dermatozą. Objawia się 
plamkami i łatami w kolorze mleczno- lub kredo-
wobiałym, które pozbawione są prawidłowych ko-
mórek barwnikowych oraz barwnika – melaniny. 
Zmiany są bezobjawowe i nie wykazują klinicz-
nych oznak stanu zapalnego. Mogą pojawiać się na 
całym ciele, najczęściej jednak na twarzy i w oko-
licy otworów ciała, genitaliów i dłoni, co można 
zaobserwować na rRyc. 4. Ich rozmiar może być 
bardzo zróżnicowany – od kilku milimetrów do 
wielu centymetrów.

 r RYC. 4 Plamy bielacze na dłoniach i przedramio-
nach. (fot. Shutterstock)
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 ■ bielactwo segmentalne (ang. segmental vitiligo, 
SV) – typ bielactwa, w którym białe łaty poja-
wiają się tylko na jednym obszarze ciała.

Różnicowanie

Aby odróżnić bielactwo od innych schorzeń naśla-
dujących, konieczna jest ocena tekstury skóry oraz 
ocena, czy występuje całkowita depigmentacja czy 
też nie. Bielactwu nie towarzyszą łuszczenie się 
skóry ani zmiany w jej teksturze, chociaż czasa-
mi pacjenci mogą doświadczać stanów zapalnych 
charakteryzujących się uniesionymi i rumienio-
watymi granicami zmian. Wiele chorób, w tym 
czerniak i twardzina skóry, może niekiedy przypo-
minać bielactwo. Odbarwienia skóry niezwiązane 
z bielactwem mogą się także pojawiać pozapalnie 
w wyniku działania leków (jak sterydy podawane 
w formie iniekcji albo metylofenidat w postaci 
plastrów transdermalnych) oraz w konsekwencji 
działania na skórę innych substancji chemicznych.

Do schorzeń, które mogą prowadzić do powsta-
wania zmian podobnych do plam bielaczych, na-
leżą także (Grimes, 2017):

 ■ łupież biały (łac. pityriasis alba) – jest sa-
moograniczającą się zmianą towarzyszącą 
i powiązaną z atopowym zapaleniem skóry, 
która charakteryzuje się depigmentacją i łagod-
nym łuszczeniem się skóry, często w miejscach 
wystawionych na słońce,

 ■ łupież pstry (ang. tinea versicolor, pityriasis 
versicolor) – jest zakażeniem grzybiczym obja-
wiającym się odbarwionymi i łuszczącymi się 
blaszkami na skórze, którego dokładne omó-
wienie znajduje się w rozdziale: Łupież pstry,

 ■ idiopathic guttate hypomelanosis – powszechna 
(występuje nawet u 80% pacjentów w wieku 
powyżej 70 lat) dolegliwość charakteryzująca 

się licznymi małymi i bezobjawowymi plam-
kami, które głównie pojawiają się na wystawia-
nych na słońce obszarach skóry kończyn,

 ■ postępująca hipomelanoza plamkowa (ang. 
progressive macular hypomelanosis) – charak-
teryzuje się odbarwionymi łatami na tułowiu 
powodowanymi przez Cutibacterium.

Ponadto bielactwo przypominać mogą zaburzenia 
dziedziczne lub o charakterze znamion takie jak 
(Grimes, 2017):

 ■ nevus depigmentosus – odbarwione znamię 
obecne na skórze pacjenta najczęściej już 
w chwili narodzin. Wykazuje ono minimalne 
zmiany z biegiem czasu i jest mniej odgrani-
czone od normalnej skóry niż w przypadku 
bielactwa,

 ■ znamię Suttona (ang. halo nevus) – jest 
znamieniem barwnikowym, wokół którego po-
jawia się powiększająca się z czasem obwódka, 
często zwiastująca regresję zmiany centralnej,

 ■ piebaldyzm (ang. piebaldism) – zaburzenie 
dziedziczone autosomalnie dominująco, obec-
ne od urodzenia, które charakteryzuje depig-
mentacja w obszarze przedniej linii środkowej 
ciała (czoło, podbródek, brzuch) oraz biała 
grzywka.

Konieczność skierowania do lekarza

Bielactwo nie jest chorobą bezpośrednio zagraża-
jącą zdrowiu pacjenta. Jeśli choroba nie wpływa na 
jakość życia i samoakceptację pacjenta, nie wyma-
ga żadnego leczenia. Istnieją jednak schorzenia, 
których odróżnienie od bielactwa w warunkach 
aptecznych może być niemożliwe, dlatego najle-
piej, aby rozpoznanie stawiał lekarz dysponujący 
emitującą promieniowanie ultrafioletowe lampą 
Wooda.

Warto także pamiętać, że mocno nasilone zmia-
ny mogą negatywnie wpływać na samopoczucie. 
Według przeglądu literatury z 2021 roku nawet 
u ponad 50% osób z bielactwem współwystępować 
mogą depresja, fobia społeczna, uczucie stygmaty-
zacji, zaburzenia adaptacyjne, poznawcze i emo-
cjonalne, problemy ze snem oraz trudności w rela-
cjach. Autorzy przeglądu sami wskazują na liczne 
ograniczenia przeprowadzonego badania, jednak 
bardzo duży negatywny wpływ bielactwa na zdro-
wie psychiczne pacjenta jest niepodważalny (Ez-
zedine i in., 2021). Jeśli rozmawiając z pacjentem 
cierpiącym na bielactwo stwierdzisz obniżenie 
nastroju lub którykolwiek z wyżej wymienionych 

 r RYC. 5 Polioza i bielactwo prawej powieki (Moissei-
ev i in., 2010).
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problemów psychospołecznych, zasugeruj kontakt 
z psychologiem lub z psychiatrą.

LEKI PIERWSZEGO WYBORU

Żadna z metod leczenia bielactwa nie została 
uznana za całkowicie skuteczną, a większość le-
ków stosowana jest off-label (poza wskazaniami 
rejestracyjnymi). Repigmentacja zmienionych 
fragmentów skóry może nastąpić na drodze mi-
gracji melanocytów z mieszków włosowych lub 
z obwodu odbarwienia.

Ze względu na brak melaniny plamy bielacze są 
wyjątkowo wrażliwe na działanie słońca. Nie ma 
możliwości „opalenia” tych fragmentów skóry 
w celu czasowego wyrównania jej kolorytu. Pa-
cjentowi z bielactwem warto polecić zatem pro-
dukt z filtrem przeciwsłonecznym.

Na rynku dostępnych jest kilka kosmetyków reko-
mendowanych dla osób z bielactwem. Należą do 
nich:

 ■ Pharmaceris V Viti-Melo Night i Pharmaceris V 
Viti-Melo Day – producent podaje, że skutecz-
ność tych kosmetyków w zmniejszaniu plam 
bielaczych została potwierdzona w wieloośrod-
kowym, trwającym 3 mies. badaniu klinicz-
nym. Ich stosowanie ma zapobiegać posze-
rzaniu się plam i prowadzić do repigmentacji 
dzięki zawartości takich składników jak: kwas 
rozmarynowy, tioprolina, naryngenina oraz 
składnika o nazwie VDR activator.

 ■ ACM Vitix żel repigmentujący odbarwienia 
skóry – według deklaracji producenta zawie-
ra opatentowany wyciąg z melona. Według 
wyników dwóch niewielkich badań klinicz-
nych stosowanie żelu zwiększało skuteczność 
fototerapii (ACM Laboratoire Dermatologique, 
2003).

 ■ VITISKIN Hydrożel likwidujący odbarwienia 
skóry – to kolejny kosmetyk rekomendowany 
do poprawy efektów fototerapii, w którego de-
klarowany skład wchodzą dysmutaza ponad-
tlenkowa (DISMUTIN –BT), miedź, cynk, 
witamina B12 i pantotenian wapnia. Produ-
cent deklaruje potwierdzenie skuteczności 
kosmetyku w podwójnie zaślepionym badaniu 
klinicznym, jednak nie podaje jego wyników 
(Ekopharm Polska).

PREPARATY DODATKOWE

Pacjentom z bielactwem można polecić również 
suplementy diety zawierające takie antyoksydanty 
jak (Grimes, 2021):

 ■ Witaminy w wysokich dawkach, np.: witamina 
C, witamina E, witamina B12 i kwas foliowy. 
Kilka niewielkich badań bez kontroli wskaza-
ło na ich korzystny wpływ na plamy bielacze 
w połączeniu z fototerapią (Don i in., 2006; 
Elgoweini i in., 2009).

 ■ Kwas alfa-liponowy, czyli deklarowany 
składnik suplementów takich jak Thionerv 600, 
Revitanerw i ALAnerv ON. Skuteczność kwasu 
alfa-liponowego w poprawie wyników foto-
terapii plam bielaczych wykazano w jednym 
badaniu klinicznym z randomizacją z udzia-
łem 35 osób. Suplementacja grupy badanej 
obejmowała również witaminę E, wieloniena-
sycone kwasy tłuszczowe i cysteinę (dell’Anna 
i in., 2007).

 ■ Miłorząb japoński (Gingko biloba), którego 
wyciąg zawarty jest w lekach Ginkofar i Bilobil. 
Według dwóch niewielkich badań klinicznych, 
w tym jednego badania z randomizacją, sto-
sowanie wyciągu z miłorzębu może zatrzymać 
progresję bielactwa i prowadzić do repigmen-
tacji plam (Parsad i in., 2003; Szczurko i in., 
2011).

 ■ Flebodium złociste (Polypodium leucotomos). 
W pojedynczym badaniu z randomizacją wy-
kazano, że podawanie ekstraktu z tej paproci 
poprawia wyniki fototerapii (Middelkamp-
-Hup i in., 2007). Na polskim rynku nie ma 
suplementów zawierających ekstrakt z flebo-
dium.

LEKI NA RECEPTĘ

Do leczenia bielactwa niesegmentalnego, stabil-
nego (w którym zmiany nie uległy poszerzeniu 
ani nie powstały nowe od przynajmniej 6 mies.) 
i zajmującego poniżej 10% całkowitej powierzch-
ni ciała stosuje się przede wszystkim leki takie jak 
(Grimes, 2021):

 ■ Kortykosteroidy (GKS) stosowane miejscowo. 
Do leczenia plam bielaczych stosuje się GKS 
o średniej sile działania lub o silnym działaniu. 
Szczególnie polecane są furoinian mometazo-
nu (Edelan, Elocom, Elosone) oraz aceponian 
metyloprednizolonu (Advantan) ze względu 
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na ich ograniczone działanie ogólnoustrojowe. 
Nie ma ustalonego optymalnego czasu trwania 
terapii miejscowymi GKS, ale przyjmuje się, że 
w przypadku ciągłego stosowania nie powinien 
on być dłuższy niż 3 mies. Przykładowy sche-
mat terapii przerywanej obejmuje aplikację raz 
dziennie przez 15 dni w miesiącu przez pół 
roku. Pacjent leczony tą metodą musi podlegać 
ścisłej obserwacji pod kątem występowania 
atrofii naskórka i skóry właściwej, teleangiek-
tazji, trądziku posteroidowego, nadmiernego 
wzrostu włosów i rozstępów.

 ■ Inhibitory kalcyneuryny stosowane miejsco-
wo. Na rynku dostępne są maści zawierające 
takrolimus (Protopic, Dermitopic) oraz krem 
zawierający pimekrolimus (Elidel). Rekomen-
dowane jest stosowanie 2 razy dziennie przez 
okres przynajmniej 6 mies., ale leczenie może 
trwać nawet dłużej niż 12 mies. Ze względu na 
lepszy profil bezpieczeństwa niż silne miejsco-
we GKS – zwłaszcza w zakresie atrofii skóry 
– są dobrym wyborem w przypadku plam 
bielaczych obecnych na skórze twarzy i szyi, 
a także na powiekach.

Możliwy jest także schemat łączony, w którym 
przez pierwszy miesiąc lub dwa stosowania miej-
scowych inhibitorów kalcyneuryny aplikuje się 
także miejscowe kortykosteroidy – oba leki raz 
dziennie.

Warty zaznaczenia jest fakt, że podejście do lecze-
nia bielactwa jest uzależnione od wielu czynników, 
w tym od preferencji samego pacjenta, jego wieku 
oraz możliwości finansowych. Z kolei wymienio-
ne wyżej miejscowe GKS i miejscowe inhibitory 
kalcyneuryny, aby osiągnąć większą skuteczność, 
często łączone są z fototerapią.

Podejmowane są także próby wykorzystania miej-
scowo stosowanych analogów witaminy D. Należy 
jednak zaznaczyć, że obecnie taka terapia nie jest 
rekomendowana ani w monoterapii, ani w terapii 
łączonej (np. z fototerapią). Dane z badań doty-
czące skuteczności ich zastosowania są bowiem 
sprzeczne. Do leków z tej grupy należą kalcypo-
triol (w: Daivobet, w: Enstilar) oraz takalcytol 
(Curatoderm).

Pierwszą linią postępowania w przypadku szyb-
kiej progresji bielactwa jest systemowe podanie 
takich kortykosteroidów jak:

 ■ prednizon: doustnie 5–10 mg dziennie 
w przypadku dzieci i 10–20 mg dziennie 
w przypadku osób dorosłych przez maks. 2 tyg. 
z możliwością powtórzenia terapii po 4–6 tyg.,

 ■ deksametazon: doustnie 2,5 mg dziennie 
przez 2 kolejne dni w tyg. w okresie 3 mies.,

 ■ triamcynolon: 40 mg domięśniowo, w Polsce 
dostępny wyłącznie na drodze importu docelo-
wego pod nazwami Triamhexal lub Kenalog.

Jeżeli obszary skóry zdrowej nie przekraczają u da-
nego pacjenta 20% całkowitej powierzchni ciała, 
rozważyć można terapię odbarwieniową. Zasto-
sowanie znajduje tu przede wszystkim monoben-
zon, czyli eter monobenzylowy hydrochinonu. 
Monobenzon prowadzi do permanentnego znisz-
czenia melanocytów i odbarwienia miejsca aplika-
cji, a także obszarów od niego oddalonych. Tera-
pia depigmentacyjna może wymagać od roku do 
trzech lat stosowania, aby osiągnięte rezultaty były 
zadowalające. We wskazaniach leku Monobenzone 
VIS znajduje się również leczenie dermatoz z prze-
barwieniami, jednak stosowanie monobenzonu 
w jakichkolwiek zaburzeniach pigmentacji skóry 
innych niż bielactwo nie jest zalecane. Taka terapia 
może bowiem indukować bielactwo u osób zdro-
wych (PTD, 2019; Grimes, 2021).

Odbarwianie zdrowej skóry może być również 
przeprowadzone przy pomocy peelingu feno-
lowego lub niedostępnego w Polsce mekwinolu 
(Grimes, 2021).

Wnioski z podwójnie zaślepionego badania kli-
nicznego z randomizacją z 2020 roku wskazują, 
że leczenie kremem z ruksolitynibem wiązało się 
ze znaczną repigmentacją zmian bielactwa po 52 
tyg. leczenia (Rosmarin i in., 2020). Ruksolitynib 
jest inhibitorem kinazy białkowej podawanym 
doustnie jako lek przeciwnowotworowy pod na-
zwą Jakavi. Za granicą dostępny jest także krem 
Opzelura zawierający 1,5% ruksolitynib wskazany 
do krótkotrwałego leczenia egzemy w przebiegu 
atopowego zapalenia skóry.
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ZALECENIA 
NIEFARMAKOLOGICZNE

Bielactwu często towarzyszyć mogą nadczynność 
i niedoczynność tarczycy oraz choroba Hashi-
moto. Europejskie wytyczne z 2013 roku zalecają 
rutynową ocenę funkcji tarczycy u każdego pa-
cjenta z bielactwem (Taieb i in., 2013).

Szeroko wykorzystywaną formą terapii, zalecaną 
zarówno w przypadku ograniczonego, jak i uogól-
nionego bielactwa, jest fototerapia. Różne jej for-
my stosowane są jako leczenie pierwszego rzutu 
w monoterapii, a także w terapiach łączonych 
z miejscowymi GKS i miejscowymi inhibitorami 
kalcyneuryny.

W przypadku stabilnej postaci choroby możli-
we jest także zastosowanie metod chirurgicznych 
polegających na transferze melanocytów do ob-
szarów objętych bielactwem. Jedną z metod chi-
rurgicznych jest bezpośredni przeszczep naskór-
ka. Przy pomocy aparatów ssących wytwarza się 
pęcherze, a następnie ich pokrywy umieszcza się 
na plamie bielaczej, która pozbawiona została na-
skórka. Skuteczność metod chirurgicznych jest za-
leżna od różnych czynników, jednak może osiągać 
nawet powyżej 90% skuteczności (Grimes, 2021). 
Metody chirurgiczne również łączy się często z fo-
toterapią.

Pacjentom, u których obserwuje się obniżoną ja-
kość życia, polecany jest również kamuflaż. Mogą 
z niego korzystać zarówno pacjenci, u których nie 
uzyskano satysfakcjonujących efektów dotychcza-
sowego leczenia lub u których z różnych wzglę-
dów leczenie jest przeciwwskazane, jak i chorzy 
w trakcie terapii repigmentacyjnej, o ile nie wpły-
nie on na proces leczenia. Istnieją różne metody 
tzw. makijażu medycznego. Spośród kosmetyków 
dostępnych w aptekach wymienić można Vichy 
Dermablend. Producent podkładu deklaruje 25% 
stężenie pigmentu i możliwość zakrycia nawet 
plam bielaczych. Do zakrywania bielactwa moż-
na też stosować kosmetyki samoopalające. Meto-
dy oparte na mikropigmentacji oraz zakrywanie 
zmian tatuażami nie są zalecane ze względu na 
ryzyko indukowania powstawania nowych zmian, 
oksydacji pigmentu używanego do tatuowania 
i pogłębienia różnic w kolorze skóry.
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charakterystykę schorzenia, jego główne objawy, różnicowanie, konieczność skierowania do 
lekarza oraz dobór preparatów pierwszego wyboru i preparatów dodatkowych dostępnych 
bez recepty. Nieco poszerzona została sekcja leków na receptę, uwzględniając uprawnienia 
farmaceuty do wystawiania recept farmaceutycznych oraz recept pro auctore i pro familiae.
Podręcznik zawiera wiele wskazówek praktycznych przydatnych w leczeniu konkretnych 
dolegliwości. Układ treści ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, a dodatkowe 
ilustracje niektórych schorzeń pozwalają zobrazować i ewentualnie potwierdzić zgłaszaną przez 
pacjenta dolegliwość.
Podręcznik został opracowany przez zespół farmaceutów praktyków, skupiając się szczególnie 
na potrzebach farmaceutów pracujących za pierwszym stołem. Dzięki temu jest przystępnym 
kompendium wiedzy opartej na EBM, niezbędnej w codziennej pracy farmaceuty w aptece. 

https://wydawnictwo.farm/produkt/leki-pierwszego-wyboru-wydanie-ii/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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