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Praca w aptece wiąże się nierozerwalnie z przynależe-
niem do Okręgowej Izby Aptekarskiej – tylko w ten spo-
sób można zdobyć Prawo Wykonywania Zawodu Far-
maceuty. Tylko właściwie dlaczego? Czym tak naprawdę 
zajmują się Izby? Redaktorka naczelna mgr farm. Patrycja 
Cieślik szuka odpowiedzi w rozmowie z mgr farm. Mar-
cinem Piątkiem, wiceprezesem Okręgowej Rady Aptekar-
skiej w Bydgoszczy.

Patrycja Cieślik: Jak wygląda praca w izbie aptekar-
skiej? Farmaceuci należą do izb ale mam wrażenie, że 
tego nie wiedzą.

Marcin Piątek: Wszystko zależy od tego, jaką funkcję 
się pełni. Praca w samorządzie to szereg naczyń połą-
czonych, w których łączy się optymalizowanie codzien-
nego życia farmaceutów oraz zarządzanie sytuacjami 
wykraczającymi poza schematy. Praca w samorządzie 
opiera się na ułatwianiu codziennej pracy merytorycz-
nej, reprezentowaniu i dbaniu o interes jego człon-
ków, ale także na sprawowaniu pieczy merytorycznej 
i dyscyplinarnej nad wykonywaniem zawodu. Ważną 
funkcją jest także integrowanie środowiska czy branie 

udziału w opiniowaniu ważnych dla farmaceutów pro-
jektów aktów prawnych.

P: Pewnie też nie zawsze tak samo funkcjonują izby…

M: Warto zwrócić uwagę na to, że izby różnią się po-
między sobą wielkością - obejmują różne obszary 
i zrzeszają inne liczby członków. W związku z tym, na-
turalnym jest, że organizacja pracy w samorządzie bę-
dzie się pomiędzy poszczególnymi izbami różnić. Róż-
nie wygląda podział ról i obowiązków, różnie wygląda 
także organizacja pracy biurowej.

P: No właśnie! Ile osób pracuje w OIA? Czy wszystkie 
te osoby to farmaceuci?

M: Osoby zatrudnione do bieżącej obsługi pracy biura 
izby aptekarskiej to najczęściej osoby bez wykształce-
nia farmaceutycznego, ale doskonale orientujące się 
w realiach pracy i w bieżących przepisach. Uważam, że 
bez niezwykle odpowiedzialnej pracy tych osób cięż-
ko wyobrazić sobie codzienne, płynne funkcjonowanie 
samorządu.

P: Czym się w takim razie zajmują?

Nie możemy sobie 
pozwolić na bierność
Czyli jak wygląda praca w Okręgowej Izbie Aptekarskiej

RO Z M O WA N U M E R U

MGR FARM. MARCIN PIĄTEK
Wiceprezes Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Bydgoszczy. 
Kierownik apteki ogólnodostępnej. 
Przedsiębiorca. Zaufany Farmaceuta 
Polskiego Internetu.
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M: Odbieraniem korespondencji, rozsyłaniem mailin-
gów, pilnowaniem bieżących spraw księgowych. Do-
datkowo są to osoby, które zajmują się wystawianiem 
certyfikatów, rozdzielaniem napływających informacji 
do członków rady, prezydium czy członków izby ap-
tekarskiej. Ponadto zajmują się bieżącą organizacją 
wszelkiego rodzaju imprez branżowych. Dodatkowo 
– codziennie odbierają i odpowiadają na pytania far-
maceutów, lekarzy czy pacjentów przekierowując roz-
mówców do osób odpowiedzialnych za dane obszary.

P: A poza pracownikami biurowymi?

M: Dodatkowo w izbie zatrudniony jest najczęściej 
prezes, którego zadania rozszerzone są o dodatkowe 
obowiązki zarządcze i reprezentacyjne. Warto wspo-
mnieć o fakcie, o którym najczęściej się nie wie, a moż-
na o tym przeczytać cuda w internecie, szczególnie 
farmaceutycznym – czyli to zatrudnienie w izbie. Co 
do zasady praca członków samorządu aptekarskiego 
jest to działalność w zdecydowanej większości nieod-
płatna. To zajęcie dla społeczników. 

P: Czyli pracują bez jakiejkolwiek gratyfikacji finanso-
wej.

M: Większość funkcyjnych członków izb aptekarskich 
pracuje bez wynagrodzenia, ewentualnie niektórzy 
dostają wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów do-
jazdu i poniesionego czasu. Tak może być np. w przy-
padku sędziów sądu aptekarskiego, czy rzecznika i za-
stępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej. To 
nie są osoby, które są na co dzień zatrudnione w izbie, 
natomiast wykonują swoje obowiązki. Muszą stawiać 
się na spotkania w izbach aptekarskich na spotkania, 
poświecić na to czas, ponieść koszt dojazdu z uwagi na 
pełnioną funkcję i wtedy najczęściej jakiś zwrot kosz-
tów otrzymują. Poza tymi osobami w większości ciężko 
jest mówić o płatnym wykonywaniu obowiązków czy 
zatrudnieniu. To też powód, dla którego, wbrew pozo-
rom ciężko znaleźć dziś chętnych do pracy w samo-
rządzie. Oczywiście samorząd obsługiwany jest przez 
kancelarię prawną – mecenas, który zajmuje się obsłu-
gą prawną izby aptekarskiej specjalizuje się w specy-
fice prawnej rynku aptecznego i pozaaptecznego. Jest 

F OT. B A R B A RA N AW RO C KA
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U to osoba, która bierze także czynny udział w posie-
dzeniach dbając o kwestie formalne procedowanych 
działań. To tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o to kto jest 
zatrudniony w izbie.

P: A tak szerzej mówić, czym się jeszcze zajmuje OIA?

M: Samorząd aptekarski zajmuje się dostarczaniem 
najważniejszych informacji dotyczących zmian praw-
nych, opracowań, informacji o wycofaniach leków. 
Dodatkowo zajmuje się organizacją bezpieczeństwa 
prawnego (zapewnia obsługę prawnika, negocjuje 
zawodowe ubezpieczenia OC), reprezentuje farmaceu-
tów w mediach i zajmuje się komunikacją z pacjen-
tami. Dodatkowo opiniuje akty prawne – codziennie 
członkowie komisji legislacji otrzymują do zaopinio-
wania projekty wpływające pośrednio lub bezpośred-
nio na działalność farmaceutów. W tym procesie udaje 
się często wyłapać pewne “buble” bądź zaproponować 
rozwiązania korzystne dla farmaceutów. Natomiast czy 
propozycje zostaną zaakceptowane w dalszym proce-
sie legislacyjnym to już niestety wyłaczna decyzja rzą-
dzących.

P: No tak…

M: Dodatkowym zadaniem jest organizacja imprez 
okolicznościowych i integracyjnych. Tak jak wspo-
mniałem - funkcją i zadaniem pracy w samorządzie 
jest również dyscyplinowanie farmaceutów, czyli 
sprawowanie pieczy nad etycznym i zgodnym z prze-
pisami wykonywaniem zawodu. Takich funkcji, które 
można pełnić w samorządzie jest więcej, jest to też 
kontakt z pacjentami, innymi samorządami, np. samo-
rządem lekarskim, pielęgniarskim a także kontaktem 
z instytucjami państwowymi. Zadań jest cala masa, 
nie o wszystkich się wie, choć samorządy starają się 
je komunikować. Ostatnim aktywnym działaniem jest 
promowanie opieki farmaceutycznej poprzez uczest-
nictwo w działaniach prozdrowotnych Ministerstwa 
Zdrowia, takich jak specjalne białe miasteczka. 

P: Jak wygląda przykładowy dzień w izbie aptekar-
skiej? Chodzi mi o takiego pracownika funkcyjnego.

M: Przykładowy dzień z życia pracownika jest ciężki do 
określenia, z uwagi na to, że każdy pełni inną funkcję. 
Poza pracownikami biura czy prezesem nikt nie ma 
usankcjonowanego takiego dnia, że od rana do wie-
czora zajmuje się izbą. Jak wspomniałem, większość 
osób wykonuje działania na rzecz samorządu w wol-
nym czasie, po pracy.

P: I codziennie trzeba pojawić się w Izbie?

M: Jeśli nie jest się w izbie zatrudnionym na etat, to 
nie trzeba się pojawiać na co dzień. Jest to praca, którą 
wykonuje się z domu i gdybym mógł opisać swój dzień 
– jako członka funkcyjnego, to są dni takie, w których 
można zapomnieć, że się jest członkiem funkcyjnym 
gdyż nie ma zleconych żadnych zadań, a z drugiej stro-
ny są też takie, gdy od rana zaczyna się odbierać tele-
fony, trzeba porozmawiać albo przyjąć jakieś zaprosze-
nie, np. na taką rozmowę jak ta nasza. W chwili obecnej 
zajmuję się także organizowaniem kolejnych działań 
samorządu związanych z opieką farmaceutyczną i one 
również pochłaniają sporo wolnego czasu.

P: Rozumiem, czyli pewnego rodzaju medialność też 
jest elementem pracy farmaceuty w izbie.

M: Czasem trzeba odwiedzić radio, telewizję, aby opo-
wiedzieć o najważniejszych zmianach, poinformować 
pacjentów o tym, czego mogą się spodziewać od far-
maceutów pracujących w danym regionie, na terenie 
danej izby. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia odwie-
dzałem lokalne radio czy telewizję, by promować ap-
teczne punkty szczepień w regionie. Gdy wchodziły 
apteczne punkty wymazowe, rozmowy z mediami za-
czynałem często już o 6:30 rano, a kończyłem późnymi 
popołudniami. Kiedy pojawiają się projekty, to trzeba 
je zaopiniować i wysłać swoje uwagi do proponowa-
nych zmian przepisów. Dzień skarbnika będzie się róż-
nił od dnia sekretarza, a jeszcze inaczej wygląda dzień 
rzecznika do spraw odpowiedzialności zawodowej, 
który musi spotkać się z farmaceutą, który przekroczył 
swoje uprawnienia.

P: W jaki sposób OIA może pomagać farmaceutom?

M: Z mojego krótkiego doświadczenia samorządo-
wego – samorząd aptekarski tym lepiej pomaga far-
maceutom im lepiej informują o swoich potrzebach. 
Czasem jest trudno wymyślić abstrakcyjnie co takiego 
farmaceutę dotyka, gdy nie informuje o swoich pro-
blemach i wątpliwościach. Swoje działania staram się 
opierać o własne doświadczenia i potrzeby tak wyni-
kające z pracy za pierwszym stołem jak również wyko-
rzystując podpowiedzi od kolegów po fachu.

P: O, to ważna uwaga do zapamiętania dla farmaceu-
tów i farmaceutek.

M: Dokładnie. Natomiast, znowu opierając się na funk-
cjonowaniu izby aptekarskiej, której jestem członkiem 
to w pierwszej kolejności staramy się zapewnić far-
maceutom bieżące informację prawne, staramy się 
dostarczyć im już gotowe rozwiązania, dotyczące, np. 
wydruków, które można powiesić w aptece, gotowe 
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opracowania prawne. Z całą pewnością farmaceuta 
może liczyć na to, że izba aptekarska zapewni mu 
wsparcie prawne, czyli tak jak jest w naszym przy-
padku – każdy farmaceuta należący do naszej izby ma 
bezpłatny dostęp do prawnika..

P: O tym też chyba farmaceuci zapominają.

M: Wygląda to tak, że członek naszej izby może rów-
nież zwrócić się do prawnika, który pełni dyżury w ty-
godniu, gdzie czeka na telefony od farmaceutów. Te 
porady nie są w żaden sposób limitowane, natomiast 
muszą być związane z wykonywaniem zawodu, są one 
wliczone w opłacaną składkę. Czyli poza jednorazo-
wym opłaceniem składki są dla takiego farmaceuty 
zupełnie bezpłatne.

P: A poza pomocą prawną?

M: Dodatkowo staramy się zapewnić dostęp do szko-
leń, organizować imprezy integracyjne, reprezentować 
i wyręczać farmaceutów w konieczności docierania do 
pacjentów, np. z nowymi usługami. Wchodzą na rynek 
szczepienia, wchodzą do aptek wymazy, teraz powo-
li również opieka farmaceutyczna, no i pacjentów, 
mieszkańców miasta, czy województwa trzeba o tym 
poinformować. Ktoś musi farmaceutów reprezentować 
i tak też staramy się farmaceutom pomagać. Zdarza 
się czasem, że jesteśmy proszeni, my jako farmaceuci 

praktycy, o wyjaśnienie zawiłości, np. dotyczących re-
alizacji recept, czy wątpliwości interpretacyjnych doty-
czących przepisów. Staraliśmy się zawsze pośredniczyć 
w takiej wymianie informacji pomiędzy farmaceutami, 
a NFZ, czy też WIF, inspektoratem sanitarnym. Tak aby 
tego farmaceutę wyręczyć w przekazywaniu informa-
cji i starając się wykorzystując nasze doświadczenia 
dotrzeć z pytaniem do odpowiedniej osoby, która naj-
lepiej odpowie na te potrzeby farmaceutów. Staramy 
się sprawować taką dodatkową pieczę merytoryczną 
żeby farmaceucie lepiej wykonywało się swoja prace, 
żeby nie musiał na co dzień zastanawiać się nad tego 
typu rzeczami.

P: Jak często farmaceuci zgłaszają się po pomoc do 
izby?

M: Często do mnie takie pytania trafiają i ja jestem 
w naszej izbie odpowiedzialny za to, żeby kontaktować 
się z farmaceutami, ale również z pacjentami, którzy 
dzwonią ze swoimi pytaniami, żalami czy wątpliwo-
ściami dotyczącymi pracy aptek w regionie.

P: Czyli to nie tylko kontakt Izba – farmaceuta…

M: Jest to ciekawe, że farmaceuci często nie wiedzą, 
że do izby aptekarskiej, poza farmaceutami, zwracają 
się również pacjenci i lekarze, którzy mają wątpliwości 
albo pytania dotyczące realizacji recept, które oni wy-
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po prostu bezpieczniej. To do kogo się nie zwrócić jak 
nie do farmaceuty, który najlepiej wie jak taką receptę 
zrealizować.

P: Aż boję się zapytać, po co zgłaszają się pacjenci… 
[śmiech]

M: No tak, pacjenci bardzo często zwracają się z pyta-
niami czy apteka postąpiła prawidłowo czy nie. To jest 
taki etap ‘’polubownego rozwiązywania sporów’’, gdzie 
czasem pacjent ma wątpliwości, czy apteka postąpiła 
dobrze, gdy np. ktoś odmówił realizacji recepty. Taką 
aptekę trzeba w takiej sytuacji bronić i wytłumaczyć 
w sposób merytoryczny, ale też zrozumiały dla pacjen-
ta, dlaczego dana apteka postępuje w taki, a nie inny 
sposób. Farmaceuci działają przede wszystkim na pra-
wie, które ktoś ustanowił i doskonale wiemy, że nie za-
wsze te przepisy pacjentom będą się podobały. Można 
powiedzieć, że w tym aspekcie trzeba pełnić funkcję 
rzecznika farmaceutów w rozmowach z dzwoniącymi 
pacjentami.

P: Często zdarzają się takie sytuacje?

M: Takich maili i telefonów jest stosunkowo dużo, co 
też jest związane z tym, że staramy się nie uciekać 
od tego, aby tym farmaceutom i pacjentom pomagać 
i staramy się w miarę szeroko wychodzić z informacją, 
że taką pomoc można otrzymać. Jest jeszcze kwestia 
opiniowania kierowników. Zawsze, kiedy ktoś pierwszy 
raz jest opiniowany na stanowisko kierownika apte-
ki, to spotyka się z członkami samorządu, aby poroz-
mawiać i wyjaśnić jakieś wątpliwości związane z tą 
sporą zmianą, pomóc przejść pierwsze formalności czy 
rozwiać wątpliwości związane z przepisami. Wtedy za-
wsze staram się przypomnieć, że jeśli ktokolwiek ma 
jakieś wątpliwości, a ma problem zwrócić się z tym 
na forum, albo może w chwili obecnej coś się jeszcze 
‘’nie urodziło’’, a urodzi się w 1., 2., 3. tygodniu pracy, 
to nowi kierownicy muszą wiedzieć gdzie mogą się 
zgłosić z pytaniami i że nigdy nie zostawimy ich z wąt-
pliwościami.

P: Drodzy czytelnicy i czytelniczki na stanowisku kie-
rownika, pamiętajcie o takiej możliwości! A co jest naj-
bardziej problematyczne w pracy pracownika funkcyj-
nego w izbie aptekarskiej?

M: Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to py-
tanie. Z jednej strony każdy, kto zdecyduje się na peł-
nienie funkcji publicznej musi mieć ku temu pewne 
predyspozycje, a przede wszystkim musi chcieć to 
robić i wiedzieć, co robić. To jest wyzwaniem. Ja oso-

biście mógłbym z całą pewnością powiedzieć, że jest 
to taka ciemniejsza strona działania w samorządzie 
– czyli przede wszystkim często otwarty i przekracza-
jący granice kultury hejt związany, w pewnym sensie, 
z niezrozumieniem i nieznajomością tego jak funkcjo-
nuje samorząd i po co on jest, a także jakie ma zada-
nia i możliwości. Najpierw trzeba zrozumieć, po co jest 
samorząd zawodowy.

P: Żeby siedzieć i pić kawę!

M: Oczywiście! Dlatego wbrew pozorom zaintereso-
wanie działaniem w samorządzie mimo tej lekkiej, ła-
twej i przyjemnej pracy, nie jest zbyt duże. 

Zawsze tak jest, że tam gdzie dwóch farmaceutów to 
są trzy zdania i cztery rozwiązania problemu. Tutaj cza-
sem niestety wybierając pewne rozwiązania, pracując 
w samorządzie, trzeba myśleć o wszystkich farma-
ceutach.

P: Ostatnio widziałam takiego mema, gdzie farma-
ceuta zadaje pytanie na forum i jest zdjęcie sygnaliza-
cji świetlnej, która jest w każdą możliwą stronę usta-
wiona i na jednych są zielone światła, na innych żółte 
i czerwone [śmiech]

M: Tutaj ta praca wygląda często podobnie…

P: Są jeszcze jakieś inne problematyczne kwestie?

M: Z całą pewnością ogromnym wyzwaniem są prace 
związane z legislacją. Każdemu wydaję się, że stwo-
rzenie idealnego prawa, dobrego przypisu korzystnego 
dla nas to jest banalnie proste, a tymczasem okazuje 
się żeby takie prawo zmienić to musi być odpowiednia 
wola polityczna. Nasze chęci nie zawsze wystarczą do 
tego, aby to prawo zostało przeprocesowane w sposób 
odpowiedni. Natomiast może inaczej, dla mnie odpo-
wiedź na to pytanie jest podwójnie trudna, bo ja lubię 
akurat to co robię i nie dostrzegam trudnych chwil 
w pracy na rzecz farmaceutów (może poza zbyt krótką 
dobą), ale też z innego powodu. Lubię tę pracę, mam 
naturę społecznika i…

P:… i ciężko byłoby introwertykowi to robić…

M: oczywiście, tutaj, po pierwsze: trzeba się pojawiać, 
rozmawiać, reprezentować, mieć grubą skórę i mieć 
pomysł. Mam nadzieję, że ja tych pomysłów mam na-
dal całkiem sporo w głowie. Przede wszystkim trze-
ba to zatem lubić. Jeżeli ktoś tego nie lubi, to z całą 
pewnością będzie myślał o pracy w samorządzie jako 
o dużym wyzwaniu. Z drugiej strony, chętnych do pracy 
w samorządzie, do pracy członka funkcyjnego trudno 
jest znaleźć. To też nie jest tak, że wszyscy marzą o tej 
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pracy, o tych ‘’tłustych izbowych pensyjkach‘’, których, 
jak wspomniałem, nie ma. 

P: Jak podjąć pracę w izbie aptekarskiej?

M: Jak znaleźć pracę w izbie to jest pytanie, na które 
można odpowiedzieć tak – działanie w izbie można 
zacząć zawsze, w każdym dowolnym momencie trze-
ba tylko chcieć. Trzeba chcieć, zgłosić się, powiedzieć 
‘’mam pomysł, chcę pomóc, chciałbym coś opracować’’. 
W izbach często funkcjonują różnego rodzaju grupy 
integrujące pracowników poszczególnych branż czy 
działów, które zajmują się, z jednej strony, integracją 
środowiska, a z drugiej strony wsparciem merytorycz-
nym. Jeżeli specjalizujesz się w opiece farmaceutycz-
nej, przyjdź i powiedz, że chciałbyś coś zdziałać w ra-
mach wdrażania opieki farmaceutycznej, wymyślania 
koncepcji. Interesujesz się prawem – chciałbyś współ-
pracować w ramach prawa, poświęcić swój czas i coś 
dla farmaceutów zrobić. Zgłoś się, zaproponuj swoje 
opracowanie kolegom po fachu.

P: Czyli nie trzeba oczekiwać na otwarcie żadnej 
szczególnej rekrutacji?

M: Tak, takie działanie można podjąć w każdym mo-
mencie, zresztą ja jako młody farmaceuta bardzo 
podobnie zacząłem pracę od pisania opracowań, 
wspomagania swoją koncepcją starszych, bardziej do-
świadczonych kolegów po fachu. Już przed wyborami 
współtworzyłem struktury zrzeszające w samorządzie 
młodych farmaceutów.

P: A na czym polegają wybory?

M: Wybory to już kolejny etap działania w samorzą-
dzie. Żeby być członkiem funkcyjnym i mieć pośredni 
lub bezpośredni wpływ na funkcjonowanie samorządu 
(co jest niezwykle ważne, bo to jest nasz interes, żeby 
samorząd był silny, mocny i reprezentował uczestni-
ków rynku wszystkich tak samo), po pierwsze trzeba 
pójść na wybory regionalne. Izby aptekarskie zawsze 
informują, z odpowiednim wyprzedzeniem, o tym, że 
takie wybory będą się odbywały. Najczęściej jest tak, 
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na okręgi wyborcze i do takiego okręgu wyborczego 
trzeba pójść i dać się wybrać!

P: Jaka jest frekwencja?

M: Frekwencja jest adekwatna do zainteresowania 
farmaceutów funkcjonowaniem samorządu. To też jest 
tak, że często praca samorządu, jest jak praca, np. służb 
sprzątających. To może nie jest praca spektakularna, 
dodatkowo często nie rzucająca się w oczy, natomiast 
gdyby służby porządkowe przestały nagle funkcjono-
wać, to z całą pewnością zauważylibyśmy, że coś one 
robiły. Bardzo podobnie jest z samorządem. Więc jeżeli 
ktoś pracuje w aptece, nigdy nie interesował się tym, 
kto tam powinien być oraz jakie ma koncepcje na roz-
wój zawodu, to na takie wybory się nie wybierze. Nie 
można nikogo zmusić, żeby na takie wybory poszedł, 
chociaż staram się, żeby szczególnie młodzi farmaceu-
ci brali w tym udział.

P: Czy ci młodzi farmaceuci są tym zainteresowani?

M: Nie chcę generalizować, ale muszę odpowie-
dzieć przecząco. Chciałbym, żeby byli zainteresowani 
w większym stopniu, bo młodzi farmaceuci są przy-
szłością zawodu – szczególnie w takim momencie 
jaki mamy teraz. Praktycznie w dwa lata odwraca nam 
się cała koncepcja funkcjonowania polskiej farmacji, 
i tu pojawia się miejsce dla osób młodych, ambitnych 
i z pomysłami.

P: Jednocześnie coraz mniej tych młodych ludzi chce 
zostać farmaceutami…

M: To już osobna sprawa, natomiast tutaj czynników 
jest wiele. Możemy przerzucać się argumentami co po-
woduje takie, a nie inne efekty. Coraz więcej młodych 
ludzi myśli o tym, żeby będąc farmaceutą pracować 
w innej gałęzi branży niż w aptekach. To jest w po-
rządku – farmaceuta potrzebny jest w wielu miejscach. 
To nie jest tak, że apteka jest jedyną słuszną drogą. 
Ważne, żeby taki farmaceuta, który już podjął edukację 
i chce pracować w zawodzie, czuł się spełniony zawo-
dowo. Jeżeli czuje, że lepiej będzie czuł się w pracy, np. 
w badaniach klinicznych, to czemu by nie. Natomiast 
wracając do pytania, co trzeba zrobić aby zaistnieć 
w samorządzie, pierwsze co to są wybory regionalne 
i dać się wybrać, na tak zwanego, delegata na okręgo-
wy zjazd aptekarski. Spośród tych delegatów, czyli jak-
by posłów lokalnych, wybierane są władze na najbliż-
szą kadencję. Wybierane są organy takie jak: rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej, zastępcy, sąd aptekar-
ski, komisja rewizyjna, oczywiście również prezes. Do-

datkowo wybierani są delegaci na zjazd krajowy, czyli 
na takie spotkanie, gdzie farmaceuci z całego kraju 
zjeżdżają się i wybierają prezesa, oraz Naczelną Radę 
Aptekarską i Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. To 
co trzeba zrobić to pójść na wybory i dać się wybrać. 
Trzeba będzie wstać, przedstawić się opowiedzieć coś 
o osobie, czasem odpowiedzieć na jakieś pytania, któ-
re pojawią się gdzieś z sali. Naturalne jest to, że jeśli 
jest to proces wyborczy to trzeba w jakiś sposób przed 
wyborcami zaistnieć. 

P: Czym zajmuje się NIA, a czym OIA?

M: Izby okręgowe zajmują się funkcjonowaniem i pra-
cą na rzecz farmaceutów w regionach. Każda Okręgo-
wa Izba Aptekarska jest niezależna i autonomiczna 
w swoich decyzjach oraz w tym, jakie działania podej-
muje na rzecz swoich farmaceutów, swoich członków. 
Natomiast Naczelna Izba Aptekarska jest to troszkę 
inna grupa i inne zadania. Naczelna Izba Aptekarska 
zajmuje się działaniami na szczeblu centralnym, w tym 
także ma zupełnie inny kaliber działania jeśli chodzi 
o legislację, organizację imprez, staży, więc funkcjono-
wanie NIA to jest jakby organ centralny, który w spo-
sób bezpośredni ma działać na korzyść wszystkich far-
maceutów, ale na innym pułapie, niż takie codzienne 
funkcjonowanie – codzienne odpowiadanie na pytana, 
docieranie z mailingami. 

P: Czy uważa Pan, że warto angażować się w życie 
swojej izby i dlaczego?

M: Z całą pewnością warto!

P: Odpowiedź nie może być inna.

M: Nie może, bo to jest nasz interes, nas jako farma-
ceutów, żeby było nam dobrze i żeby nasza praca to-
czyła się w kierunku jaki my sobie wymyślamy, jaki my 
byśmy chcieli żeby szła. Bez naszego zaangażowania 
bylibyśmy tylko biernymi obserwatorami zmian w za-
wodzie, a myślę, że nie możemy sobie na to pozwolić. 
Z całą pewnością warto, szczególnie zalecam to mło-
dym farmaceutom, żeby angażować się. Jeżeli są far-
maceuci chętni na pracę społeczną, na rzecz innych 
farmaceutów, to z całą pewnością warto się zaanga-
żować i wpływać na to, aby funkcjonowanie naszego 
zawodu było coraz lepsze. Warto się angażować z pro-
stego powodu: aby uniknąć frustracji, nerwów, żeby 
działać na potrzeby satysfakcji zawodowej. Nie ma 
szans żeby była inna odpowiedź, tylko należy się za-
stanowić – czy chce się to robić. Jeżeli chce się to robić, 
to nie ma się nad czym zastanawiać.
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Czy i kiedy pacjenci 
będą mogli realizować 
jedną e-receptę w kilku 
aptekach?
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Obecnie jeśli pacjent rozpocznie, czyli częściowo zre-
alizuje e-receptę w jednej aptece, nie może już wyku-
pić pozostałych opakowań w innej placówce. Dlaczego 
tak się dzieje?

Zgodnie ze słowami wiceministra zdrowia Macieja 
Miłkowskiego “wprowadzenie takiej zasady umożli-
wia aptekom prawidłowe rozliczanie się z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Dla każdej e-recepty jest wysta-
wiany Dokument Realizacji Recepty (DRR). W przypad-
ku, gdy farmaceuta wyda część opakowań danego leku, 
nanosi dla danej pozycji w DRR status częściowej re-
alizacji. Wówczas realizacja takiej e-recepty musi być 
dokończona w tej samej aptece. Przyjęcie powołanych 
założeń wynika z trudności związanych z ewentualną 
możliwością realizacji pojedynczego dokumentu e-re-
cepty w różnych aptekach, m.in. ze względu na możli-
wość wydawania zamienników leków, różnych konfi-
guracji opakowań, ryzyko popełnienia błędu podczas 
wydawania leku przez różne apteki, co przekłada się 
2 bezpośrednio na bezpieczeństwo samego pacjenta 
oraz na utrudnione wykonywanie korekt w aptekach”.

MZ informuje, iż planuje wprowadzić w tym zakresie 
usprawnienie i umożliwić realizację jednej e-recepty 
w różnych aptekach. Planowany termin wdrożenia to II 
kwartał 2023 r., “jednak ze względu na poziom skom-
plikowania opisanego zagadnienia termin ten może 
ulec zmianie” – wyjaśnia wiceminister.[1]

Piśmiennictwo
1. rynekzdrowia: Zmienią się zasady realizacji recept w aptekach. 11.09.2022

Samodzielne 
prowadzenie 
przeglądów lekowych 
a odpowiedzialność 
farmaceuty. Stanowisko 
NIA
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

6 września opublikowano „Stanowiska Koordynato-
rów Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych oraz 
Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF) 
w sprawie realizacji usługi przeglądów lekowych 
w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. W publikacji 
tej prowadzone są rozważania dotyczące kwalifika-
cji farmaceutów do prowadzenia w aptekach usługi 
Przegląd Lekowy – czyli czy możliwość świadczenia tej 
usługi powinna być regulowana przez zdobycie dodat-
kowych kwalifikacji.

W związku z powyższym, podejmowanie przez farma-
ceutów i apteki samodzielnych działań związanych 
z prowadzeniem przeglądu lekowego, wiąże się z oso-
bistym ryzykiem farmaceuty oraz pracodawcy, a także 
poniesienie odpowiedzialności zawodowej za poten-
cjalne błędy wynikające z braku kompetencji klinicz-
nych do realizacji najtrudniejszej usługi opieki farma-
ceutycznej jaką jest przegląd lekowy.[1]

Do powyższego fragmentu odniosła się NIA pisząc, iż 
przedstawiony pogląd nie jest stanowiskiem Naczel-
nego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. W piśmie czytamy, że:

Grożenie farmaceutom odpowiedzialnością zawodo-
wą przez ww. podmioty jest działaniem nieuprawnio-
nym oraz kontestuje autorytet organów odpowiedzial-
ności zawodowej oraz samorządu zawodu farmaceuty. 
Zawód farmaceuty jest samodzielnym medycznym za-
wodem zaufania publicznego, co powinno skutkować 
m.in. zdolnością farmaceutów do brania indywidual-
nej odpowiedzialności za swoją pracę oraz umiejęt-
nością oceny posiadanych kompetencji zawodowych, 
a tym samym do niewykonywania usług, do których 
farmaceuta nie jest przygotowany merytorycznie. 
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ceutów rzetelnej samooceny posiadanych umiejętno-
ści i kompetencji oraz nieuzasadnione zakładanie, ze 
farmaceuci będą podejmować się działań mogących 
szkodzić pacjentom, jest działaniem podważającym 
zaufanie do zawodu farmaceuty.

Piśmiennictwo:
1. ZZPF: Stanowisko Koordynatorów Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych. 

06.09.2022.

Premiera najnowszej 
publikacji od 
Wydawnictwa 
Farmaceutycznego
JULIANNA PIJAJ
Studentka farmacji i stażystka działu marketingu 3PG

W podręczniku znajdziesz odpowiedzi na 100 pytań, 
które nurtują wielu farmaceutów oraz te, które są naj-
częściej zadawane przez pacjentów w aptece.

Pytania zostały podzielone na 14 dziedzin farmacji, 
w tym: technologia postaci leku i biofarmacja, gastro-
enterologia, dermatologia, kardiologia oraz urologia 
i andrologia.

Co wyróżnia książkę ,,Zagadki 
farmaceutyczne. 100 pytań 
i odpowiedzi. Tom 1”?
Dzięki książce będziesz w stanie odróżnić fakty od 
mitów. Podręcznik pozwala szybko poszerzyć wiedzę 
o lekach, chorobach i farmakoterapii. Został napisany 
w rozrywkowym stylu, dzięki czemu łatwiej jest zapa-
miętać informacje.

Co znajdziesz w książce?
W podręczniku znajdziesz:

 — 13 pytań o przeziębieniu i grypie,

 — 9 pytań o ranach i opatrunkach,

 — 8 pytań o kardiologii,

 — 7 pytań o technologii postaci leku i biofarmacji,

 — 9 pytań o psychiatrii,

 — 7 pytań o dermatologii,

 — 10 pytań o ginekologii i położnictwie,

 — 5 pytań o immunologii,

 — 9 pytań o gastroenterologii,

 — 6 pytań o alergologii,

 — 6 pytań o chorobach zakaźnych, antybiotykoterapii 
i szczepieniach,

 — 6 pytań o urologii i andrologii,

 — 5 pytań poza kategoriami.

Czyli łącznie 100 pytań z 14 kategorii.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://wydawnictwo.farm/produkt/zagadki-farmaceutyczne-100-pytan-i-odpowiedzi/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20221002_reklama&utm_content=przedruk


WYPRZEDAŻ 
KONCÓWEK 
SERII 01.10 - 31.10

NAWET -25% NA OSTATNIE 
SZTUKI KSIĄŻEK 

https://wydawnictwo.farm/promocje/?https://wydawnictwo.farm/promocje/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20221002_reklama
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Co dalej 
z lekiem Alfadiol? 
MZ wprowadza 
rozwiązanie
MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna portalu opieka.farm

Alfadiol był jedynym lekiem na rynku zawierającym 
alfakalcydol, czyli pochodną witaminy D3, ze wskaza-
niami do stosowania takimi jak:

 — Osteoporoza postmenopauzalna i starcza 
z jednoczesnym niedoborem witaminy D lub jej 
czynnych metabolitów,

 — Hipokalcemia, zwłaszcza u pacjentów ze 
schorzeniami prowadzącymi do upośledzenia 
hydroksylacji witaminy D w nerkach,

 — Krzywica i osteomalacja oporne na witaminę D,

 — Niedoczynność przytarczyc,

 — Osteodystrofia nerkowa,

 — Zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów 
z przewlekłą niewydolnością nerek,

 — Zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym 
leczeniu glikokortykosteroidami.

Obecnie leku brakuje na rynku, nie ma on też żadnych 
zamienników, a firma GSK poinformowała, iż Alfadiol 
został usunięty z ich portfolio.

Co dalej z pacjentami, którzy przyjmowali lek? Pro-
dukcja leku ma zostać przejęta przez firmę Polphar-
ma. Ponadto z najnowszych informacji wynika, że MZ 
wydało zgodę na sprowadzenie zamiennika tego leku 
w ramach importu interwencyjnego. Lek figuruje pod 
nazwą handlową Alpha D3 i pojawia się już w apte-
kach w Polsce.[1]

Piśmiennictwo:
1. gdziepolek.pl: Alfadiol, cena i dostępność w aptekach.

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

https://opieka.farm/goniec-ekstra/
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Wskazaniami do stosowania leków na objawy przezię-
bienia i grypy w saszetkach są: gorączka, ból głowy, 
mięśni, ból gardła, dreszcze, obrzęk i przekrwienie bło-
ny śluzowej nosa. Zdecydowana większość saszetek na 
przeziębienie dostępnych na rynku jako główny skład-
nik zawiera paracetamol. Jest to substancja z grupy 
nieopioidowych leków przeciwbólowych. Wykazuje 
również działanie przeciwgorączkowe. Kolejną gru-
pą są preparaty, w których głównym składnikiem jest 
kwas acetylosalicylowy (ang. ASA – acetylsalicylic acid). 
Jest to lek z grupy NLPZ o działaniu przeciwbólowym, 
przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

Preparaty te różnią się dawkami zawartych w nich 
substancji, co różnicuje je pod względem siły działania 
oraz dolnej granicy wieku, od którego mogą być poda-
wane. Saszetki na przeziębienie i grypę działają obja-

wowo, więc w ich składzie znaleźć można dodatkowe 
składniki takie jak leki np. leki antyhistaminowe. Takie 
preparaty polecać można pacjentom skarżącym się na 
wodnisty katar, kichanie i łzawienie oczu. Natomiast 
dodatek sympatykomimetyków sprawdzi się u pacjen-
tów z problemem zatkanego nosa. Część preparatów 
ma również dodatek substancji przeciwkaszlowych. 
Jakie są różnice w składach poszczególnych prepara-
tów i na co zwrócić uwagę przy doborze leku dla kon-
kretnego pacjenta?

Dostępne formy i połączenia 
preparatów na przeziębienie 
z paracetamolem i aspiryną
Saszetki na przeziębienie i grypę to leki złożone. 
Oprócz leków przeciwbólowych występują w nich do-
datkowe składniki, które mają znosić objawy przezię-
bienia i grypy. Wspomniane składniki to:

 — kwas askorbinowy,

 — feniramina,

 — chlorfenamina,

MGR FARM. JUSTYNA RUCHWA
Redaktorka w 3PG

Saszetki na przeziębienie  
– Porównanie preparatów

D O B Ó R P R E PA RATÓ W

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
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W  — fenylefryna,

 — pseudoefedryna,

 — dekstrometorfan,

 — gwajafenezyna.

W przeglądzie systematycznym Cochrane z 2013 roku 
przeanalizowano wyniki badań klinicznych kwasu 
askorbinowego podawanego w dawce ≥ 200 mg na 
dobę. Badania przeprowadzone na grupie 10 708 
uczestników wykazały, że regularne przyjmowanie 
witaminy C nie miało wpływu na częstość występo-
wania przeziębień w zwykłej populacji. Inaczej wyniki 
przedstawiały się w grupie 598 sportowców (maratoń-
czyków, narciarzy). W grupie tej regularna suplementa-
cja witaminy C w dawkach > 200 mg na dobę, prawie 
o połowę zmniejszyła ryzyko wystąpienia przeziębie-
nia. Kolejne porównania wykazały, że regularna suple-
mentacja witaminy C w dawkach > 200 mg na dobę 
skróciła czas trwania przeziębienia – u dorosłych o ok. 
8%, a u dzieci o ok. 14%. W grupie dzieci, którym poda-
wano 1000-2000 mg witaminy C na dobę zauważono 
skrócenie czasu utrzymywania się objawów o 18%.[1]

Analizując składy popularnych saszetek na przeziębie-
nie dla dorosłych, większość z nich, przy stosowaniu 
zgodnie ze schematem zawartym w ChPL, dostarczy 
do organizmu 200 mg witaminy C na dobę. Saszetki 
dla dzieci posiadają zbyt małe dawki witaminy C, aby 
zapewnić jej podaż na takim poziomie. Wyjątkiem jest 
tutaj Fervex Junior (100 mg wit. C w saszetce).

Feniramina i chlorfenamina (chlorfeniramina) to 
blokery receptorów H1, nieselektywne leki antyhi-
staminowe I generacji. Ich dodatek ma za zadanie 
zredukowanie objawów kataru i kichania. Należy jed-
nak pamiętać, że ich nieselektywne działanie wiąże 
się z również z działaniem nasennym i sedatywnym 
i uprzedzić pacjentów, że preparaty zawierające te 
składniki mogą powodować zmniejszenie koncentra-
cji i upośledzenie zdolności do prowadzenia pojaz-
dów. Z drugiej strony, zastosowane wieczorem, mogą 
ułatwiać zasypianie. Nie zaleca się stosowania tej 
grupy leków w przypadku zalegania gęstej wydzieli-
ny w zatokach, ponieważ mogą one prowadzić do jej 
zagęszczenia.

W przeglądzie Cochrane z 2015 roku przeanalizowano 
wyniki badań klinicznych z randomizacją, w których 
oceniano skuteczność stosowania antyhistaminików 
w monoterapii przeziębienia na grupie 4342 osób 
(w tym 212 dzieci). W grupie osób dorosłych zaobser-
wowano korzystny wpływ na zmniejszenie objawów 

przeziębienia u 45% badanych w porównaniu do gru-
py otrzymującej placebo. Co ciekawe, efekt ten pojawił 
się w drugim i trzecim dniu leczenia, a w kolejnych 
dniach terapii nie stwierdzono istotnych różnic po-
między grupą otrzymującą leki przeciwhistaminowe 
a placebo.[2]

Fenylefryna i pesudoefedryna to sympatykomimetyki. 
Obkurczają naczynia krwionośne i zmniejszają obrzęk 
błony śluzowej nosa, co przekłada się na zmniejsze-
nie objawów zatkanego nosa i możliwość swobodne-
go oddychania. W badaniu klinicznym z randomizacją 
porównano skuteczność w zmniejszaniu objawów 
zatkanego nosa po podaniu doustnym fenylefryny 
w dawce 12 mg i pseudoefedryny w dawce 60 mg. 
Podczas 6-godzinnej obserwacji zauważono, że po-
danie pseudoefedryny przyniosło istotną poprawę 
i redukcję objawów. Natomiast w grupie badanych, 
którym podano fenylefrynę nie wykazano istotnej róż-
nicy w stosunku do placebo.[3] Brak jest wiarygodnych 
dowodów skuteczności klinicznej doustnego stosowa-
nia fenylefryny jako środka zmniejszającego objawy 
nieżytu nosa. Substancja ta ma jedynie udowodnione 
działanie w podaniu donosowym.

Doustne przyjmowanie pseudoefedryny wiąże się 
z ryzykiem wzrostu ciśnienia tętniczego krwi po za-
stosowaniu leku. Nie oznacza to jednak, że osobom 
z nadciśnieniem tętniczym kategorycznie nie wolno 
przyjmować preparatów z pseudoefedryną. Trzeba 
zwrócić uwagę, że może ona znosić działanie leków na 
nadciśnienie. Należy odradzać stosowania pseudoefe-
dryny pacjentom, którzy mają problem z kontrolowa-
niem ciśnienia tętniczego krwi i pacjentom z ciężkim 
nadciśnieniem tętniczym.

Pseudoefedryny nie mogą stosować kobiety w ciąży, 
z uwagi na jej potencjalnie szkodliwy wpływ na płód. 
Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia u dziecka wad 
wrodzonych. Nie należy polecać pseudoefedryny ko-
bietom karmiącym, ponieważ jej przyjmowanie ogra-
nicza produkcję pokarmu.

W analizowanych poniżej preparatach fenylefryna wy-
stępuje pod postacią soli: chlorowodorku i winianu. 
Przeliczenia ich na wolną substancję można dokonać 
stosując przelicznik:

15,58 mg wodorowinianu = 10 mg chlorowodorku = 
8,21 mg wolnej fenylefryny

Dekstrometorfan to agonista receptorów opioidowych 
o działaniu przeciwkaszlowym wykorzystywany w le-
czeniu uporczywego, suchego kaszlu. Może być stoso-

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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W wany u pacjentów z POChP, ale jest przeciwwskaza-
ny u pacjentów chorujących na astmę. Nie należy go 
również polecać kobietom w ciąży. Maksymalne dawki 
dobowe dekstrometorfanu wynoszą: 60 mg u dzieci 
w wieku 6-12 lat oraz 120 mg u dorosłych. W dostęp-
nych na rynku saszetkach na przeziębienie (Gripex Hot 
Zatoki) znajduje się w dawce 20 mg/saszetkę, co czyni 
ten produkt bezpiecznym w stosowaniu (wg ChPL do 
4 saszetek na dobę).

Gwajafenezyna klasyfikowana jest jako lek wykrztuśny 
i sekretolityczny. Jednak, jak wykazano w badaniu kli-
nicznym z randomizacją z 2003 roku, przeprowadzo-
nym na grupie osób, którym podawano gwajafenezy-
nę w dawce 400 mg na dobę, wykazuje ona działanie 
hamujące odruch kaszlu.[4] Do hamowania odruchu 
kaszlu dochodzi poprzez działanie ośrodkowe. Równo-
cześnie następuje zwiększone uwalnianie wydzieliny 
osłaniającej receptory, których podrażnienie wywołuje 
odruch kaszlu.

W dostępnych na rynku saszetkach na przeziębienie 
(Coldrex Complex Grip, Theraflu Total Grip) gwajafe-
nezyna występuje w dawce 200 mg/saszetkę, co przy 
stosowaniu jej zgodnie z zaleceniami w ChPL zapewni 
podaż na poziomie pozwalającym na uzyskanie sku-
tecznego działania hamującego kaszel.

Podobieństwa i różnice
Żeby wybrać odpowiedni preparat zwróć uwagę na na-
stępujące cechy:

 — Rodzaj substancji przeciwbólowej/
przeciwgorączkowej. Głównym składnikiem 
w saszetkach na przeziębienie i grypę jest 
paracetamol lub kwas acetylosalicylowy. 
Dostępne na rynku saszetki z paracetamolem 
mogą być stosowane już u dzieci od 6. roku 
życia (Apap Przeziębienie Junior, Coldrex Junior 
C, Fervex Junior). Jest on bezpieczny dla żołądka, 
więc może być stosowany u osób z chorobą 
wrzodową. Może być także polecany osobom 
chorującym na nadciśnienie tętnicze, ponieważ 
jego przyjmowanie nie powoduje wzrostu 
ciśnienia tętniczego. Jest to również bezpieczny 
lek przeciwbólowy dla osób cierpiących na 
astmę oskrzelową. Preparaty zawierające kwas 
acetylosalicylowy mogą być stosowane dopiero 
u osób powyżej 16. roku życia. Warto pamiętać, 
że ASA nie powinien być stosowany przez kobiety 
w ciąży, osoby cierpiące na aktywną chorobę 
wrzodową i astmę oskrzelową.[5]

 — Dawka składnika przeciwbólowego. W przypadku 
paracetamolu, maksymalna dawka jednorazowa 
dla osoby dorosłej, wynosi 1000 mg doustnie, 
w odstępie minimalnie 4 godzin, a maksymalna 
dawka dobowa to 4000 mg.[6] U dzieci dawkę 
wyznacza się w oparciu o masę ciała. Jednorazowa 
dawka to zazwyczaj 10-15 mg/kg m.c., co 
4-6 godzin, a maksymalna dawka dobowa 
wynosi 60 mg/kg m.c. W preparatach dla dzieci 
dostępnych na rynku dawki paracetamolu 
zawierają się w przedziale 280 – 300 mg/
saszetkę, a dla dorosłych 500 – 1000 mg/
saszetkę. Maksymalna dawka jednorazowa 
aspiryny dla osoby dorosłej wynosi 300 – 650 mg 
doustnie, w odstępie 4 – 6 godzin. Maksymalna 
dawka dobowa to 4000 mg.[6] W saszetkach 
na przeziębienie dostępnych na rynku, ASA 
występuje w dawce 450 – 500 mg/saszetkę. 
Wyjątkiem są tabletki musujące Aspirin C Forte, 
gdzie jedna tabletka zawiera 800 mg kwasu 
acetylosalicylowego.

 — Dodatek składnika o działaniu antyhistaminowym. 
Najczęściej są to feniramina lub chlorfenamina 
(chlorfeniramina). Standardowe dawki feniraminy 
stosowane w łagodzeniu objawów przeziębienia 
u osób powyżej 12. roku życia to 20 mg/saszetkę. 
Maksymalna dawka dobowa to 100 mg.[7] 
Maksymalna dawka jednorazowa chlorfeniraminy 
u osób powyżej 12. roku życia to 4 mg doustnie co 
4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 24 mg. 
[6] Składniki te mają za zadanie osuszanie błony 
śluzowej nosa. Preparaty, które mają je w składzie 
sprawdzą się u pacjentów skarżących się na katar 
i kichanie i łzawienie oczu.

 — Dodatek sympatykomimetyka. W dostępnych 
na rynku saszetkach na przeziębienie rolę 
sympatykomimetyka pełnią fenylefryna 
i pseudoefedryna. Maksymalna dawka 
jednorazowa fenylefryny u osób powyżej 12. roku 
życia to 10 mg doustnie co 4 godziny. Maksymalna 
dawka dobowa to 60 mg. [6] W przypadku 
pseudoefedryny maksymalna dawka jednorazowa 
dla osoby dorosłej to 30-60 mg doustnie, co 
4-6 godzin, a maksymalna dawka dobowa to 
240 mg. U dzieci od 6-12 roku życia maksymalna 
dawka jednorazowa to 30 mg doustnie, co 
4-6 godzin, a maksymalna dawka dobowa to 
120 mg.[6] Preparaty z dodatkiem tych substancji 
polecać można pacjentom, którzy skarżą się na 
uczucie zatkanego nosa. Leków zawierających 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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W pseudoefedrynę nie należy stosować dłużej niż 
3-5 dni.

 — Rodzaj substancji słodzącej. Ma to szczególne 
znaczenie przy doborze odpowiedniego preparatu 
dla diabetyka. Wyróżnić tutaj można preparat 
Fervex D. Jako substancje słodzące użyte w nim 
zostały apsartam oraz mannitol, które nie 
powodują gwałtownego wzrostu poziomu cukru 
we krwi.

W tabeli 1 znajduje się porównanie najpopularniej-
szych saszetek na przeziębienie dostępnych w obrocie 
pod względem dawki paracetamolu zawartej w 1 sa-
szetce oraz dodatkowych składników tych preparatów. 
W tabeli podano ilość czystej fenylefryny po przelicze-
niu w zależności od występującej w leku soli.

Tabela 1 Porównanie preparatów na przeziębienie w saszetkach

Nazwa preparatu Składnik przeciwbó-
lowy Antyhistaminik Sympatykomi-

metyk Dodatkowe składniki Dolna grani-
ca wieku

Apap Przeziębienie paracetamol

650 mg

fenylefryna 
8,21 mg

witamina C

50 mg

12

Apap Przeziębienie 
Junior

paracetamol

300 mg

fenylefryna 
4,11 mg

witamina C

20 mg

6

Coldrex Complex 
Grip

paracetamol

500 mg

fenylefryna 
8,21 mg

gwajafenezyna 
200 mg

12

Coldrex Junior C paracetamol

300 mg

fenylefryna

4,11 mg

witamina C

20 mg

6

Coldrex MaxGrip paracetamol 
1000 mg

fenylefryna 
8,21 mg

witamina C

40 mg

12

Febrisan paracetamol

750 mg

fenylefryna 
8,21 mg

witamina C

60 mg

12

Fervex paracetamol

500 mg

maleinian fenirami-
ny 25 mg

witamina C

200 mg

15

Fervex D paracetamol

500 mg

maleinian fenirami-
ny 25 mg

witamina C

200 mg

15

Fervex Junior paracetamol

280 mg

maleinian fenirami-
ny 10 mg

witamina C

100 mg

6

Flucontrol Hot paracetamol 
1000 mg

maleinian chlorfe-
naminy

4 mg

fenylefryna 
8,21 mg

12

Gripex Hot paracetamol

650 mg

fenylefryna 
8,21 mg

witamina C  
50 mg

12

Gripex Hot Max paracetamol 
1000 mg

fenylefryna 
10,02 mg

witamina C

100 mg

12

Gripex Hot Zatoki paracetamol

650 mg

maleinian chlorfe-
naminy

4 mg

chlorowodorek 
pseudoefedryny 
60 mg

bromowodorek deks-
trometorfanu 20 mg

12

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Piśmiennictwo
1. Hemilä, H., & Chalker, E. (2013).: Vitamin C for preventing and treating the 

common cold. The Cochrane database of systematic reviews. 
2. De Sutter, A. I., Saraswat, A., & van Driel, M. L. (2015).: Antihistamines for the 

common cold. The Cochrane database of systematic reviews.
3. Horak, F., Zieglmayer, P., Zieglmayer, R., Lemell, et al. (2009).: A placebo-

controlled study of the nasal decongestant effect of phenylephrine and 
pseudoephedrine in the Vienna Challenge Chamber. Annals of allergy, asthma 

Nazwa preparatu Składnik przeciwbó-
lowy Antyhistaminik Sympatykomi-

metyk Dodatkowe składniki Dolna grani-
ca wieku

Tantum Flu paracetamol

600 mg

fenylefryna 
8,21 mg

12

Theraflu ExtraGrip paracetamol

650 mg

maleinian fenirami-
ny 20 mg

fenylefryna 
8,21 mg

12

Theraflu MaxGrip paracetamol 
1000 mg

fenylefryna 
8,21 mg

witamina C

70 mg

12

Theraflu Total Grip paracetamol 
1000 mg

fenylefryna 
10,02 mg

gwajafenezyna 
200 mg

16

Theraflu Zatoki paracetamol

650 mg

fenylefryna 
8,21 mg

12

Vicks AntiGrip 
Complex

paracetamol

500 mg

fenylefryna 
8,21 mg

gwajafenezyna 
200 mg

12

Vicks AntiGrip Max paracetamol 
1000 mg

maleinian chlorfe-
naminy 4 mg

fenylefryna 
8,21 mg

18

Vicks AntiGrip Zatoki  
i Katar

paracetamol

650 mg

maleinian chlorfe-
naminy 4 mg

fenylefryna 
8,21 mg

18

Aspirin C ASA 400 mg witamina C

240 mg

16

Aspirin C Forte ASA 800 mg witamina C

480 mg

18

Aspirin Complex Hot ASA 500 mg chlorowodorek 
pseudoefedryny 
30 mg

16

Aspirin Complex 
Zatoki

ASA 500 mg chlorowodorek 
pseudoefedryny 
30 mg

16

Polopiryna C ASA 500 mg witamina C

200 mg

12

Polopiryna Complex ASA 500 mg maleinian chlorfe-
naminy 2 mg

fenylefryna 
8,21 mg

16

Ultrapiryna Plus ASA 500 mg witamina C

300 mg

laktoglukonian wap-
nia 200 mg

18

& immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma, 
& Immunology.

4. Dicpinigaitis, P. V., & Gayle, Y. E. (2003). Effect of guaifenesin on cough reflex 
sensitivity. Chest.

5. ChPL Polopiryna S
6. ASHP. (2022). AHFS Clinical Drug Information.
7. Drugs.com: Acetaminophen / Pheniramine / Phenylephrine Dosage.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Krótka odpowiedź
Olejek miętowy i mentol jest niebezpieczny dla dzie-
ci dlatego, że może wywoływać bezdech u niemowląt. 
W publikacji oceniającej odruchy ochronne i obronne 
dróg oddechowych u wcześniaków, wykazano wystę-
powanie bezdechu u niemowląt, które były narażone 
na pary mentolu bezpośrednio w okolicy nosa. Według 
monografii EMA z 2020 roku, mentol jest przeciwska-
zany u dzieci poniżej 2. roku życia ze względu na wy-
stępowanie bezdechu warunkowego i kurczu krtani.

Wyjaśnienie
Autorzy publikacji z 1980 roku wykazali, że pary men-
tolu podawane z otwartego pojemnika z umieszczo-
nymi kryształami mentolu 1 cm od nozdrzy spowo-
dowały krótki okres bezdechu (średnio 4,7 s w 43% 

przypadków) w badaniu na 44 wcześniakach (urodzo-
nych między 19. a 37. tygodniem ciąży). Autorzy su-
gerują, że bezdech był wynikiem odruchu obronnego 
na drażniące działanie par mentolu.[1][2] W monografii 
EMA z 2020 roku podano że, miejscowe stosowanie 
olejku miętowego nie jest również rekomendowane 
u dzieci między 2. a 11. rokiem życia, ze względu na 
brak wystarczającej ilości danych na temat bezpie-
czeństwa.[3] Brakuje także danych oceniających bez-
pieczeństwo doustnego zastosowania olejku mięto-
wego w łagodzeniu bólu brzucha, wzdęciach i stanach 
skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowe-
go u dzieci poniżej 8. roku życia. Dlatego obecnie takie 
postępowanie nie jest zalecane.

Piśmiennictwo:
1. Javorka, K., Tomori, Z., & Zavarská, L. (1980). Protective and defensive airway 

reflexes in premature infants. Physiologia Bohemoslovaca, 29(1), 29–35. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6444736/ 

2. Eccles R. (1994). Menthol and related cooling compounds. The 
Journal of pharmacy and pharmacology, 46(8), 618–630. https://doi.
org/10.1111/j.2042-7158.1994.tb03871.x 

3. EMA 2020: EMA/HMPC/522410/2013 European Union herbal monograph on 
Mentha x piperitae L., aetheroleum Final – Revision 1 European Medicines 
Agency: Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). https://www.
ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/european-union-herbal-
monograph-mentha-x-piperita-l-aetheroleum-revision-1_en.pdf 

MGR FARM. KAROLINA LEJWODA
Redaktorka 3PG

Dlaczego olejek miętowy 
i mentol jest niebezpieczny 
dla dzieci?

O P I E KA F A R M AC E U TYCZ N A
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Jod (łac. Jodum, ang. iodine) to fioletowe metaliczne 
ciało stałe charakteryzujące się ostrym, gryzącym za-
pachem. 

Jod został odkryty w 1812 r. przez Bernarda Courto-
is, a w 1813 r. Joseph Louis Gay-Lussac przebadał jod 
oraz nadał mu nazwę. Następnie niemiecki chemik Eu-
gen Baumann wykazał występowanie jodu w tarczycy 
oraz zależność między chorobami tego gruczołu a nie-
doborem jodu.

Jod można otrzymać z saletry (obecnie główne źró-
dło jodu na świecie) oraz solanek głębinowych. 
Dawniej pozyskiwano jod dodatkowo z wodorostów 
należących do rodziny Laminaria  (listownica) lub Fu-
cus (morszczyn), jednak metoda ta nie była dostatecz-
nie efektywna.

Zwykle stosowaną dawką doustną jodu jest 0,005 g 
jednorazowo i 0,015 g dziennie, a dawką maksymalną 
jest 0,02 g jednorazowo i 0,06 g na dobę. FP XII nie 
podaje stężeń maksymalnych dla jodu. Zewnętrznie 
jod jest zwykle stosowany w stężeniach 1 – 5% (FP 
XII, 2020).

Jod łatwo rozpuszcza się w stężonych roztworach jod-
ków, łatwo w etanolu, ale bardzo trudno rozpuszcza 
się w wodzie.

Niezgodności i trudności
Wykonywanie leków recepturowych zawierających 
w swoim składzie jod bywa problematyczne. Jego 
trudna rozpuszczalność w wodzie powoduje, że spo-
rządzenie roztworów wodnych jest możliwe jedynie 
przy użyciu stężonych roztworów jodków. Oprócz tego 
jod może tworzyć niezgodności z innymi surowcami 
farmaceutycznymi. Reaguje z azotanem srebra czy 
chlorowodorkiem pilokarpiny i powoduje wytrącenie 
się osadu. Z uwagi na dużą reaktywność z metalami, 

Jod w recepturze aptecznej

MGR FARM. DANIEL BARTYŃSKI
Redaktor w 3PG

R E C E P T U RA

F OT. S H U T T E R S TO C K
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A do przygotowania preparatów z jodem należy wyko-
rzystać plastikowe narzędzia.

Zastosowanie i działanie poparte 
tradycją
Jod w recepturze stosowany może być zarówno we-
wnętrznie, jak i zewnętrznie. Zewnętrznie stosowany 
jest w postaci nierozcieńczonego płynu Lugola, któ-
ry służy do odkażania oraz oczyszczania uszkodzonej 
w wyniku otarć lub zadrapań skóry. Rozcieńczony płyn 
Lugola można zastosować do płukania gardła, a w po-
łączeniu z gliceryną do pędzlowania migdałków. We-
wnętrznie jod stosuje się w leczeniu wola, aby zapo-
biec jego nawrotom po leczeniu hormonami tarczycy, 
a także zabiegu chirurgicznym usunięcia wola.

Działanie w świetle badań 
klinicznych
Bartlett i Schmidt już w 1957 roku wykazali silne 
właściwości dezynfekujące i odkażające jodu.[1] Zgod-
nie z najnowszymi wytycznymi wykorzystanie anty-
septycznych i cytotoksycznych właściwości jodu ma 
szczególne znaczenie w gojeniu się delikatnych, krwa-
wiących ran, ze względu na zwalczanie infekcji i zmia-

nę patologicznej tkanki hipergranulacyjnej w stabilną 
i zdrową tkankę ziarninową już w 2 tygodnie po zasto-
sowaniu jodu.[2].

Alergie i inne działania 
niepożądane
Preparaty z jodem są przeciwskazane u osób nadwraż-
liwych na jod.

Co warto przekazać pacjentowi
Spirytusowy roztwór jodu (jodyna) może być stosowa-
ny jedynie zewnętrznie odkażająco, natomiast wodny 
roztwór jodu może być zastosowany również jako uzu-
pełnienie niedoboru jodu w organizmie. Ważne jest, 
że stosowanie jodu na własną rękę może okazać się 
niebezpieczne i spowodować w przyszłości rozwój 
nadczynności tarczycy, a także to, że preparaty z jodem 
mogą brudzić skórę i ubrania.

Piśmiennictwo:
1. Bartlett, P. G., & Schmidt, W. (1957). Surfactant-iodine complexes as germicides. 

Applied microbiology, 5(6), 355–359. https://doi.org/10.1128/am.5.6.355-
359.1957

2. Kramer, A., Dissemond, J., Kim, S., Willy, C., Mayer, D., Papke, R., Tuchmann, 
F., & Assadian, O. (2018). Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018. 
Skin pharmacology and physiology, 31(1), 28–58. https://doi.
org/10.1159/000481545

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

Na Rpw. Lekarz przepisał lek Accordeon 0,01 g 1 op. 100 tabl.

Ds 1 x dziennie 1 tabletka

Czy można wydać takie opakowanie pomimo ze przekracza 90 dni.

NASZA ODPOWIEDŹ

 
 
 
 
 
 

W tym przypadku nie można wydać całego opakowania, należy je podzielić. Są jednak przy-
padki, kiedy można wydać więcej niż na 90 dni stosowania.

Oksykodon to środek odurzający grupy I-N. Zgodnie z § 7. 1. Rozporządzenia MZ w sprawie 
środków odurzających recepta na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N może 
dotyczyć takiej ilości środka, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 
90 dni stosowania.[1]

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki, leki katego-
rii Rpw można podzielić. Jednocześnie określono, że nie można wydać więcej niż określono 
na recepcie. Ponadto, nie można dzielić opakowań bezpośrednich. Omawiany fragment roz-
porządzenia poniżej:

§ 5. 3. Dopuszcza się dzielenie opakowań następujących produktów leczniczych:

4) posiadających kategorię dostępności „Rpw”,

– jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego, a każde 
wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym 
apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię.

4. Osoba wydająca produkt leczniczy dzieli zawartość opakowania do ilości maksymalnie zbliżonej, ale nie 
większej niż jest określona na recepcie.

5. Dzieleniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opakowanie bezpośrednie.[2]

Accordeon 10 mg jest refundowany tylko w opakowaniach po 100 tabletek. Zarejestrowane 
są również inne wielkości opakowań, ale nie znajdują się w obrocie. Opakowania po 100 
tabletek zarejestrowane są w blistrach oraz w butelkach plastikowych, te refundowane są 
pakowane w blistry. W przypadku realizacji recepty z dawkowaniem 1×1 opakowanie należy 

Czy można wydać wykaz N na 
więcej niż 90 dni?

MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI
Redaktor w 3PG
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podzielić i wydać nie więcej niż 90 tabletek, w pełnych blistrach. Blistry są opakowaniami 
bezpośrednimi i nie podlegają dzieleniu.

Jest jeszcze jeden przepis tego samego rozporządzenia o wydawaniu, który mówi, że naj-
mniejsze opakowanie bezpośrednie można wydać nawet jeśli przekracza ilość przepisaną na 
recepcie.

§ 5. 6. Jeżeli określona na zapotrzebowaniu lub recepcie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w naj-
mniejszym dopuszczonym do obrotu opakowaniu bezpośrednim, wydaje się jedno takie opakowanie.[3]

Zatem, jeśli przepisany lek byłby w butelce a nie w blistrach, to można byłoby wydać 100 
tabletek, na receptę na 90 tabletek.
Piśmiennictwo:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.09.2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii I i preparatów zawierających 

te środki lub substancje. Dz.U.2021.166 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U.2022.1164 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U.2022.1164 

Czy można wydać Trittico XR 150 
zamiast Trittico XR 300?
PYTANIE CZYTELNIKA

Pacjent na recepcie ma wypisane 1 op. Trittico 300mg z dawkowaniem 1×1. Czy można wydać 2 op. 
Trittico 150mg zamiast 1 op. 300 z dawkowaniem 1×2?

KRÓTKA ODPOWIEDŹ

 
Tak, można wydać Trittico XR 150 zamiast Trittico XR 300, po uzyskaniu zgody osoby odbiera-
jącej lek, wydaniu pisemnego sposobu dawkowania i zaznaczeniu zamiany w DRR.

Wyjaśnienie
Możliwość wydanie leku w słabszej dawce jest opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. 
Przepisy, o których mowa brzmią następująco:

§ 5. 7. Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:

MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI
Redaktor w 3PG
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produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapi-
sanym na recepcie;

2) postaci innej niż określona na recepcie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo lub skutecz-
ność stosowania produktu leczniczego.

8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby 
odbierającej produkt leczniczy.

9. Osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą pro-
dukt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7, odnotowuje się w Dokumencie Realizacji Recepty, o którym mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
a w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji

w ochronie zdrowia – na recepcie w postaci papierowej, odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tą  
receptą lub na wydruku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farma-
ceutyczne.[1]

Jest to przepis ogólny, który obowiązuje zarówno przy wydawaniu tego samego leku w mniejszej dawce, jak i od-
powiednika w mniejszej dawce.

Przepisy art. 44. ustawy o refundacji przy wydawaniu odpowiedników nakładają wymóg tej samej dawki oraz po-
staci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania

różnic terapeutycznych. Ustawowa definicja odpowiednika produktu leczniczego nie wspomina już o dawce. Zapi-
sano to następująco:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13) odpowiednik – w przypadku:

a) leku – lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania 
przy braku różnic postaci farmaceutycznej,

Art. 44. 1. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medycz-
ne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego 
refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farma-
ceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, 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]

Odpowiedź na pytanie czytelnika wymaga ustalenia, czy przyjmowanie dwóch tabletek Trittico XR 150 mg zamiast 
jednej tabletki w dawce 300 mg nie powoduje powstania różnic terapeutycznych.

Tabletka Trittico XR jest tabletką o budowie matrycowej. Jest to macierz z usieciowanej, zmodyfikowanej skrobi, 
w której są zawieszone cząsteczki substancji czynnej. Badanie wykazało, że trazodon z takiej matrycy jest uwalnia-
ny z liniową farmakokinetyką w dawkach od 75 do 375 mg.  Właściwości kontrolowanego uwalniania są zacho-
wane również przy podziale tabletek wzdłuż linii podziału.[3] Potwierdza to ChPL Trittico XR, w którym zapisano:

Tabletki z zaznaczoną linią podziału można dzielić na 2 równe dawki, aby umożliwić stopniowe zwiększanie dawki 
produktu leczniczego Trittico XR.

Rdzeń tabletki:

Contramid granulowany (żelowana modyfikowana skrobia) …[4]

Piśmiennictwo:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U.2022.1164  
2. Ustawa z dn. 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.U.2022.463  
3. Karhu, D., Groenewoud, G., Potgieter, M. A., & Mould, D. R. (2010). Dose proportionality of once-daily trazodone extended-release caplets under fasting conditions. Journal of 

clinical pharmacology, 50(12), 1438–1449.  
4. Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. (2018). ChPL Trittico XR. Rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl  
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Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produk-
tami Leczniczymi (ZSMOPL) to system teleinforma-
tyczny, którego zadaniem jest przetwarzanie danych 
związanych z obrotem produktami leczniczymi. Na 
podstawie wiarygodnych i aktualnych danych jed-
nostki takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny In-
spektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie re-
alizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać 
o dobro pacjentów.

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które 
prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami 
spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego lub wyrobami medycznymi są zobowiązane do 
przesyłania elektronicznych raportów do Zintegro-
wanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 
Leczniczymi (ZSMOPL).

W dużym skrócie dla apteki oznacza to tyle, że co-
dziennie wysyła raport do ZSMOPL i sprawdza, czy 
raport „przeszedł” na stronie internetowej (adres:  
https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/) lub w programie ap-
tecznym, jeżeli została wykupiona odpowiednia funk-
cja.

W aptece możesz spotkać się z zawołaniami: Czy 
wysłałaś zmopla? Czy zmopl przeszedł? Pamiętałaś 
o zmoplu? Wyślij wieczorem zmopla! (S pominięte ce-
lowo, bo z taką fonetyką się wymawia ten skrót w żar-
gonie apteczny,)

Ryc. 1 pochodząca ze strony GIF wyjaśnia, co i kto ra-
portuje do ZSMOPL.

Czym jest ZSMOPL?

MGR FARM. PATRYCJA CIEŚLIK
Redaktorka naczelna Opieka.farm

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Rysunek 1 Obowiązek raportowania do ZSMOPL.

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


https://opieka.farm/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20221002_nowy


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

PAŹDZIERNIK 202234 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

M E DYCY N A N AT U RA L N A

Eleuterokok kolczasty, znany również jako żeń-szeń 
syberyjski, jest małym krzewem występującym w Chi-
nach, Japonii, Korei i wschodniej Syberii, którego ko-
rzeń jest składnikiem licznych preparatów mających 
na celu redukcję stresu ze względu na potencjalne 
działanie adaptogenne.

Działanie i zastosowanie 
eleuterokoka kolczastego
Surowcem stanowiącym składnik suplementów diety 
jest korzeń eleuterokoka, który jest źródłem związków 
glikozydowych określanych jako eleuterozydy. Ponad-
to zawiera m.in. kwasy organiczne i aldehydy. Przepro-
wadzone badania kliniczne potwierdziły skuteczność 
eleuterokoka w cukrzycy, przeziębieniu i opryszczce 

narządów płciowych. Brakuje jednoznacznych dowo-
dów na skuteczność surowca w poprawie wyników 
sportowych, funkcji poznawczych, redukcji zmęcze-
nia, osteoporozie, chorobie zwyrodnieniowej stawów. 
Eleuterokok jest uważany za roślinę o działaniu ada-
ptogennym, jednak badania nie potwierdziły jedno-
znacznie skuteczności w ułatwieniu radzenia sobie ze 
stresem.

Skuteczność eleuterokoka 
kolczastego potwierdzona 
w badaniach klinicznych
Badania kliniczne wykazały, że ekstrakty z eleute-
rokoka kolczastego są prawdopodobnie skuteczne 
w leczeniu takich wskazań jak cukrzyca, przeziębienie 
i opryszczka narządów płciowych.

Cukrzyca
Badanie kliniczne wykazało, że przyjmowanie stan-
daryzowanego ekstraktu z eleuterokoka kolczastego 
w ilości 480 mg na dobę przez trzy miesiące obniża 
stężenie glukozy na czczo (o 36 mg/dl) i po posiłku 

Eleuterokok kolczasty 
(Eleutherococcus 
senticosus Maxim.)

MGR FARM. MARTA LIBURA
Farmaceutka

F OT. S H U T T E R S TO C K
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A (o 35 mg/dl), poziom HbA1c (o 0,8%), trójglicerydów 
(o 106 mg/dl) i cholesterolu całkowitego (o 21 mg/dl) 
względem placebo.[1]

Przeziębienie
Według niektórych badań przyjmowanie kapsułek 
zawierających eleuterokok kolczasty i brodziuszkę 
wiechowatą zmniejsza objawy towarzyszące przezię-
bieniu, jeśli stosowanie rozpocznie się w ciągu trzech 
dni od pierwszych objawów. Ponadto zastosowane po-
łączenie może być bardziej skutecznie w łagodzeniu 
objawów choroby u dzieci niż jeżówka purpurowa. Ze 
względu na zastosowanie w badaniach produktu zło-
żonego nie można jednak jednoznacznie przypisać ko-
rzyści żeń-szeniowi syberyjskiemu.[2][3]

Opryszczka narządów płciowych
W badaniu z udziałem mężczyzn z nawracającą 
opryszczką narządów płciowych przyjmowanie stan-
daryzowanego ekstraktu eleuterokoka kolczastego 
zmniejszało częstość nawrotów oraz czas i nasilenie 
infekcji.[4]

Niewystarczające dowody na 
skuteczność eleuterokoka 
kolczastego
Ekstrakty z żeń-szenia syberyjskiego były badane pod 
kątem potencjalnej klinicznej skuteczności w wielu 
wskazaniach, m.in. w kondycji sportowej, funkcjach 
poznawczych, chronicznym zmęczeniu, osteoporozie 
czy chorobie zwyrodnieniowej stawów, jednak uzyska-
ne wyniki często są sprzeczne albo pochodzą z badań 
z udziałem małej liczby pacjentów, co ogranicza ich 
wiarygodność.

Eleuterokok kolczasty uważany jest za roślinę o wła-
ściwościach adaptogennych, jednak nie potwierdza-
ją tego wyniki badań klinicznych. W jednym z badań 
z udziałem kobiet narażonych na długotrwały stres 
jednorazowe przyjęcie 270 mg preparatu zawierają-
cego eleuterokok kolczasty, różeniec górski i cytry-
niec chiński poprawiało koncentrację i zdolności po-
znawcze, jednak nie wiadomo, czy efekt był związany 
z działaniem eleuterokoka, czy połączenia składników.
[5] Z kolei inne badanie wykazało, że trakcie stosowa-
nia metod redukujących stres, dodanie ekstraktu eleu-
terokoka kolczastego w ilości 120 mg dziennie przez 
8 tygodni nie przyczyniło się do zmniejszenia obja-
wów zmęczenia ani poziomu stresu względem.[6]

Bezpieczeństwo stosowania 
eleuterokoka kolczastego
Ekstrakty z korzenia eleuterokoka były bezpiecznie 
stosowane przez pacjentów w badaniach trwających 
do trzech miesięcy. Krótkotrwała suplementacja nie 
wiązała się z wystąpieniem silnych działań niepożą-
danych. U niektórych pacjentów obserwowano zabu-
rzenia żołądkowo-jelitowe, ból głowy i pokrzywkę.

Interakcje eleuterokoka 
kolczastego
Stosowanie suplementów z eleuterokokiem kolcza-
stym potencjalnie może nasilać działanie leków prze-
ciwzakrzepowych, przeciwpłytkowych oraz przeciw-
cukrzycowych. Ponadto ekstrakty mogą wykazywać 
działanie uspokajające i potęgować efekty związane 
ze stosowaniem leków uspokajających lub alkoholu. 
Ekstrakty żeń-szenia syberyjskiego mogą zmieniać 
stężenie we krwi niektórych leków, np. warfaryny, dia-
zepamu, digoksyny czy leków przeciwgrzybiczych.

Preparaty dostępne na rynku 
zawierające eleuterokok kolczasty
Wybrane suplementy diety zawierające eleutero-
kok kolczasty to Solgar Żeń-szeń Syberyjski, Swanson 
Eleuthero Root, Olimp Gold Żeń-szeń complex, Promen.

Piśmiennictwo
1. Natural Medicines. (2020). Eleuthero. Aktualizacja: 28.05.2020.
2. Melchior, J., Spasov, A. A., Ostrovskij, O. V., Bulanov, A. E., Wikman, G. (2000). 

Double-blind, placebo-controlled pilot and phase III study of activity of 
standardized Andrographis paniculata Herba Nees extract fixed combination 
(Kan jang) in the treatment of uncomplicated upper-respiratory tract 
infection. Phytomedicine : international journal of phytotherapy 
and phytopharmacology, 7(5), 341–350. https://doi.org/10.1016/S0944-
7113(00)80053-7

3. Poolsup, N., Suthisisang, C., Prathanturarug, S., Asawamekin, A., 
Chanchareon, U. (2004). Andrographis paniculata in the symptomatic 
treatment of uncomplicated upper respiratory tract infection: systematic 
review of randomized controlled trials. Journal of clinical pharmacy 
and therapeutics, 29(1), 37–45. https://doi.org/10.1046/j.1365-
2710.2003.00534.x

4. Williams, M. (1995). Immuno-protection against herpes simplex type II 
infection by eleutherococcus root extract. Int J Altern Complem Med 
1995;13:9–12.

5. Aslanyan, G., Amroyan, E., Gabrielyan, E., Nylander, M., Wikman, G., Panossian, 
A. (2010). Double-blind, placebo-controlled, randomised study of single 
dose effects of ADAPT-232 on cognitive functions. Phytomedicine : 
international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 
17(7), 494–499. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2010.02.005

6. Schaffler, K., Wolf, O. T., Burkart, M. (2013). No benefit adding 
eleutherococcus senticosus to stress management training in stress-
related fatigue/weakness, impaired work or concentration, a randomized 
controlled study. Pharmacopsychiatry, 46(5), 181–190. https://doi.
org/10.1055/s-0033-1347178

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://doi.org/10.1016/S0944-7113(00)80053-7
https://doi.org/10.1016/S0944-7113(00)80053-7
https://doi.org/10.1046/j.1365-2710.2003.00534.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2710.2003.00534.x
https://doi.org/10.1016/j.phymed.2010.02.005
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MGR FARM. JOANNA KŁAK
Redaktorka 3PG

Interakcje omeprazolu 
i benzodiazepin

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

Benzodiazepiny Inhibitor pompy protonowej

alprazolam (Afobam, Alpragen, Alprox, Xanax, Zomiren) 
lorazepam (Lorafen) 
oksazepam (Oksazepam TZF) 
bromazepam (Lexotan, Sedam) 
klobazam (Frisium) 
chlorodiazepoksyd (Elenium) 
diazepam (Relanium) 
klonazepam (Clonazepamum TZF) 
klorazepat (Cloranxen, Tranxene) 
medazepam (Medazepam TZF, Rudotel) omeprazol (Bioprazol, Goprazol, Helicid, Ortanol, Polprazol, Prazol)

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Uważa się, że omeprazol wchodzi w interakcje z ben-
zodiazepinami i zwiększa ich stężenie we krwi, co 
może prowadzić do wystąpienia działań niepożąda-
nych towarzyszących przedawkowaniu benzodiazepin.

Mechanizm interakcji
Za wystąpienie interakcji między omeprazolem a ben-
zodiazepinami odpowiada zdolność omeprazolu do 
hamowania izoenzymów CYP3A i CYP2C19, biorących 
udział w metabolizmie benzodiazepin. Zwłaszcza in-
hibicja CYP2C19 odpowiada za zmniejszenie klirensu 
oraz wzrost stężenia benzodiazepin we krwi. Interak-
cja pomiędzy omeprazolem a benzodiazepinami me-
tabolizowanymi przez sprzęganie z kwasem glukuro-
nowym (np. lorazepamem) nie występuje.[1]

Wnioski z badań
Przyjmowanie omeprazolu łącznie z benzodiazepina-
mi metabolizowanymi przy udziale układów enzyma-
tycznych cytochromu P450 (np. diazepamem), może 
obniżać klirens benzodiazepin. Chociaż pojawienie 
się działań niepożądanych u pacjentów leczonych 
jednocześnie benzodiazepinami i omeprazolem jest 
w większości przypadków mało prawdopodobne, na-
leży wziąć pod uwagę taką możliwość.[1]

Według badań interakcja omeprazolu z benzodiazepi-
nami jest zależna od dawki omeprazolu:

1. W badaniu in vivo z 1985 roku zaobserwowano, 
że przyjmowanie omeprazolu w dawce 40 mg raz 
dziennie przez jeden tydzień zmniejszało klirens 
diazepamu podawanego dożylnie o 54%.[2]

2. Analogicznie w innym badaniu klinicznym z 1990 
roku oceniono, że niższa dawka omeprazolu 
(20 mg) odpowiadała za zmniejszenie klirensu 
diazepamu o 27%.[3]

3. Analiza przypadku z 1992 roku dostarczyła 
informacji o pacjentach stosujących triazolam 
z lorazepamem lub flurazepam, którzy 
doświadczyli zaburzeń koordynacji ruchowej, gdy 
przyjmowali jednocześnie 20 mg omeprazolu 
dziennie. Działania niepożądane ustąpiły 
całkowicie po odstawieniu leku z omeprazolem.[4]

Proponowana interwencja
Poinformuj pacjenta, że podczas zażywania omepra-
zolu możliwe jest nasilenie działań niepożądanych 
benzodiazepin i w przypadku wystąpienia senności, 
nadmiernego uspokojenia lub zaburzeń koordynacji 
ruchowej, powinien odstawić lek z omeprazolem. Jeśli 
u pacjenta konieczna będzie dłuższa terapia omepra-
zolem, może istnieć konieczność zmiany dawki benzo-
diazepiny na niższą.

Piśmiennictwo:
1. Preston, C. L. (red.). (2019). Stockley’s Drug Interactions. Twelfth edition. 

Pharmaceutical Press. 
2. Gugler, R., & Jensen, J. C. (1985). Omeprazole inhibits oxidative 

drug metabolism. Studies with diazepam and phenytoin in vivo and 
7-ethoxycoumarin in vitro. Gastroenterology, 89(6), 1235–1241. 

3. Andersson, T., Andrén, K., Cederberg, C., Edvardsson, G., Heggelund, A., 
& Lundborg, P. (1990). Effect of omeprazole and cimetidine on plasma 
diazepam levels. European Journal of Clinical Pharmacology, 39(1), 
51–54. https://doi.org/10.1007/BF02657057

4. Martí-Massó, J. F., López de Munain, A., & López de Dicastillo, G. (1992). 
Ataxia following gastric bleeding due to omeprazole-benzodiazepine 
interaction. The Annals of Pharmacotherapy, 26(3), 429–430. https://doi.
org/10.1177/106002809202600320
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Pytanie
Zdarza się, że u pacjenta zachodzi potrzeba zastoso-
wania dawki leku niższej niż dostępna na rynku lub 
pacjent ma problem z połknięciem tabletki i chce ją 
podzielić na mniejsze części. Niestety nie zawsze jest 
to możliwe, zwłaszcza w przypadku leków o przedłu-
żonym uwalnianiu, ale nie jest to regułą. Kiedy leki 
o przedłużonym uwalnianiu można dzielić?

Krótka odpowiedź
Przede wszystkim leki o przedłużonym uwalnianiu 
można dzielić w zależności od postaci leku. Uwalnia-
nie substancji leczniczej przebiega inaczej w przy-
padku np. tabletek z otoczką dojelitową czy tabletek 
matrycowych. Informacja o możliwości podziału jest 

umieszczana przez producenta w charakterystyce pro-
duktu leczniczego lub ulotce.

Wyjaśnienie
Leki o przedłużonym uwalnianiu wymagają odpowied-
nio długiej drogi dyfuzji substancji leczniczej. Uwal-
nianie substancji leczniczej rozpoczyna się w żołądku 
i odbywa się na całej długości jelita cienkiego, trwając 
nawet do 12 godzin i zapewniając stałe stężenie leku 
we krwi. Leki o przedłużonym uwalnianiu posiadają 
w swojej nazwie handlowej symbole wskazujący na 
inną kinetykę uwalniania:  XR-, XL-, ER – przedłużone 
uwalnianie (ang. extended release), SR – podtrzymane 
uwalnianie (ang. sustained/slow release), LA  - długo 
działający (ang. long-acting), retard – spowolnione 
uwalnianie, HBS – system hydrodynamicznie zrów-
noważony, kapsułki flotacyjne (ang. hydrodynamically 
balance system), modutab – modyfikowane uwalnianie, 
prolongatum – przedłużone uwalnianie, stosowany 
jest również symbol MR – modified release – oznacza-
jący postać leku o modyfikowanym uwalnianiu (Ci-
szewska, 2014).

Kiedy leki o przedłużonym 
uwalnianiu można dzielić?

MGR FARM. ROKSANA CIMAŁA
Redaktorka 3PG
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Biodostępność niektórych leków zmienia się całko-
wicie po zniszczeniu ich struktury. W przypadku roz-
kruszenia tabletki z otoczką dojelitową, z której sub-
stancja lecznicza dyfunduje przez otoczkę lub otwór 
w otoczce, traci się efekt przedłużonego uwalniania 
i substancja lecznicza zostaje uwolniona natychmiast 
(ang. dose dumping). Może to być przyczyną niebez-
piecznego dla zdrowia przedawkowania leku, ponie-
waż tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierają 
stosunkowo wysokie dawki substancji leczniczej (np. 
Medikinet CR). Natomiast tabletki matrycowe (np. 
Betaloc ZOK 25) najczęściej można dzielić, ponieważ 
substancja lecznicza rozprowadzona jest równomier-
nie, uwalnia się z powierzchni matrycy i podzielenie 
tabletki nie wpływa znacząco na kinetykę uwalniania 
(AstraZeneca, 2021). 

Możliwe jest także podzielnie kapsułek o przedłu-
żonym uwalnianiu, np. kapsułek z omeprazolem. Za-
wierają one granulat lub peletki powleczony otoczką 
dojelitową, które można wysypać z kapsułki. Zawar-
tości kapsułki nie wolno kruszyć, możliwe jest jednak 
jej podzielnie na równe części, aby uzyskać mniejszą 
dawkę lub zawieszenie w płynie w przypadku proble-
mów z połknięciem (Adamed, 2014).

Przed podzieleniem tabletki o przedłużonym uwalnia-
niu należy się upewnić, że jest to możliwe. Nie zawsze 

obecność podziałki na tabletce o tym świadczy. Często 
podziałka ma tylko umożliwić łatwiejsze połknięcie 
leku. Informację o tym znajdziemy w ulotce. Przykła-
dem leku o przedłużonym uwalnianiu z możliwością 
podziału na równe części jest Trittico XR. Producent 
informuje, że tabletki z zaznaczoną linią podziału moż-
na dzielić, co umożliwia stopniowe zwiększanie dawki 
leku (Angelini Pharma, 2020). Inaczej sytuacja wyglą-
da w przypadku preparatu Betaloc ZOK – podziałka 
na tabletce jest obecna we wszystkich dawkach, na-
tomiast tylko w przypadku Betaloc ZOK 25 producent 
informuje o możliwości podziału na dwie równe czę-
ści. Jeżeli producent nie zaleca dzielenia tabletek to 
dlatego, że nie wykonał badań potwierdzających, że 
podzielenie tabletki na równe części gwarantuje rów-
nież równe podzielenie dawki. Inne przykłady leków, 
których producent nie zaleca dzielić to Groprinosin, 
Karnidin, Prokit, Amylan, Axudan.

Piśmiennictwo:
1. Adamed Pharma S.A. (2014). ChPL Prazol. Pobrano z: https://pub.

rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
2. Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. (2020). ChPL Trittico XR. Pobrano z: https://

pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
3. AstraZeneca AB. (2021). ChPL Betaloc ZOK 25. Pobrano z: https://pub.

rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
4. Ciszewska-Jędrasik, M., Cichowlas, A., Sieradzki E. (2014). Produkty lecznicze 

których nie należy kruszyć/dzielić.
5. Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG. (2017). ChPL Medikinet CR. 

Pobrano z: https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

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

PAŹDZIERNIK 202241 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

F E L I E TO N

Jednym z chyba najczęściej zadawanych mi pytań, jest 
to dotyczące mojej zmiany ścieżki zawodowej. Czy to 
w aptece, czy przez klientki\ów oraz współpracow-
niczki\ów, notorycznie jestem pytana dlaczego taka 
zmiana, jak sobie radzę i skąd ten pomysł. Ten felieton 
będzie miejscem gdzie postanowiłam zebrać w całość 
odpowiedzi których udzielałam przez ostatnie miesią-
ce i lata.

Dlaczego, jak i skąd
Bez kontrowersji się w tym przypadku nie obędzie, 
a że z natury lubię startować z „wysokiego c” to zacznij-
my od pytania o to, dlaczego postanowiłam porzucić 
apteczny etat. 

Apteka nigdy nie była moim wymarzonym miejscem 
pracy. Wybór studiów w dużej mierze wiązał się z chę-
cią spełnienia oczekiwań rodziny, gdzie wykształcenie 
medyczne było przysłowiowym „must have”. Przez lata 
próbowałam wyciągnąć ze studiów to, co dla mnie 
najważniejsze, spełnić się tam, gdzie mogłam. Sytu-
ację mocno ratowały wszelkiego rodzaju stowarzy-
szenia i inicjatywy studenckie. Nawet tam najchętniej 
udzielałam się w dziale marketingu, pomagałam przy 
organizacji akcji profilaktycznych czy jeździłam na 
konferencje. Podczas gdy inne koleżanki z grupy wal-
czyły dzielnie w laboratoriach, moja praca magisterska 
powstawała w dziale Farmacji Społecznej i dotyczyła 
szczepionek, a ja śledziłam najbardziej dynamicznie 
rozwijające sią wątki na forach Stop Nop (ponieważ 
zgodzono się na tę publikację, nie muszę chyba za-
znaczać, że moja praca miała za cel pokazać głownie 
korzyści płynące ze szczepień profilaktycznych :D ).

Końcówkę studiów spędziłam w Barcelonie na wy-
mianie studenckiej, pisząc pracę naukową i pozna-
jąc system pracy w Hiszpańskich aptekach. Do Polski 

Od magister farmacji do 
wedding plannerki, czyli 
o przebranżowieniu słów kilka

MGR FARM. DOMINIKA JAKUBIEC
Farmaceutka praktyczka, wedding 
plannerka.
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i przekonana, że znajdę swoje miejsce w branży far-
maceutycznej. Długo szukałam pracy poza apteką, od 
początku wiedząc, że mogę się tam nie odnaleźć.

Kraków jednak farmacją apteczną stoi, kto szukał pra-
cy po studiach, ten wie. Chęć niezależności finansowej 
była tak silna, a ja tak załamana brakiem alternatyw, 
że postanowiłam zatrudnić się w aptece. Na począ-
tek miała być to tylko dorywcza praca „na godziny” 
ale pierwsze rachunki szybko zweryfikowały koniecz-
ność przejścia na etat. Młoda, fajna ekipa, dałam się 
przekonać. Początki wspominam dobrze, trafiłam do 
bardzo dużej i prężnie działającej apteki, wszystkiego 
nauczyć musiałam się w tempie mocno ekspresowym, 
a współpracowniczki/cy byli pomocni i chętnie dzielili 
się wiedzą.

Ponieważ szybko musiałam opanować pełen zakres 
magisterskich umiejętności, praca po pewnym czasie 
zaczęła być mocno wtórna. Najgorzej jednak wspo-
minam ogromny stres i poczucie bezradności. Szybko 
przylgnęła do mnie łatka „tej co dużo gada”, liczba pa-
cjentów budziła kontrowersje, bo koleżanka obok po-
trafiła w tym samym czasie przyjąć dwa razy tyle osób. 
Moja chęć rozmowy, tłumaczenia, udzielenia fachowej 
porady stała się moim przekleństwem. Jako magister 
mój zakres obowiązków szybko zaczął obejmować nie 
tylko prace z pacjentem ale też sprawy biurowe: fak-
tury, retaksacja, zamówienie, zresztą nie muszę tłuma-
czyć - w większości czytają to zapewne osoby, które 
znają na pamięć każdą z tych czynności. 

Było coraz gorzej, bo zaczęła się pandemia. Ze wzglę-
du na lokalizację apteka oblegana była praktycznie od 
rana do wieczora, metrowe kolejki ludzi wystraszo-
nych, złych, przepełnionych ogromem negatywnych 
emocji. Próba zadbania o ich (i nasze) bezpieczeństwo 
kończyła się kolejnymi awanturami. Maseczki powo-
dują grzybicę płuc, odległości między pacjentami to 
nasza fanaberia, pandemia to ściema, a ja pracuje dla 
big pharmy i zarabiam krocie na szczepionkach. Nikt 
nie pytał nas, jaki strach czuliśmy, kiedy pierwszy raz 
dotarły do nas informacje o nieznanym jeszcze wtedy 
wirusie, a my dzień w dzień szliśmy do apteki. Żaden 
farmaceutka apteczny nie spędził ani jednego dnia „na 
zdalnym”, ani jednej konsultacji pacjenta nie przepro-
wadził przez telefon. Nie przeszkadzało to ludziom 
wyzywać nas i wylewać na nas całą swoją frustrację.

Wtedy praca zaczęła być dla mnie podwójnie ciężka 
- ale hej, przecież jest, powinnam być wdzięczna że 

ją mam. I byłam, pracowałam, powtarzałam sobie, że 
w tak trudnych czasach to wręcz mój obowiązek.

Przed wybuchem pandemii pojawiły się pierwsze pró-
by szukania innej ścieżki rozwoju. Fascynacja modą 
ślubną, estetyką całego wydarzenia i ewidentnie to-
warzysząca mi od zawsze żyłka do organizacji sprawi-
ły, że zaczęłam szukać zawodu, który nareszcie będzie 
bardziej mi odpowiadał. Tak odkryłam zawód konsul-
tanta ślubnego.

O ironio, jeszcze przed pierwszym lockdownem całe 
oszczędności przeznaczyłam na szkolenie i uzyskałam 
swój certyfikat wedding plannerki, ponownie pełna 
pomysłów i zmotywowana do działania.

Tak jak w przypadku apteki, tak i ślubne zapędy musia-
ły pozostać w sferze marzeń. Śluby odwołane, branża 
zamarzła, a ja utknęłam w szarej pandemicznej rzeczy-
wistości. Walczyłam jednak dalej, szkoliłam się i po-
znałam cudowne osoby, jedną z nich była Ola, foto-
grafka, która razem ze mną stworzyła pierwszą sesję 
stylizowaną i zmotywowała mnie do opublikowania 
rezultatów naszej pracy na Instagramie. Zdjęcia jej au-
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torstwa znajdziecie zresztą w tym felietonie. Tak oto, 
krok po kroku, zaczęłam rozwijać swój mały biznes. 
Lockdown się zakończył, branża wróciła ze zdwojo-
ną siłą, a ja razem z nią - pracowałam na dwa etaty. 
Do dziś nie wiem, jak starczało mi doby na łączenie 
pierwszych zleceń z pracą w aptece. Myślę że to zasłu-
ga wielu cennych rzeczy, które wyniosłam ze studiów, 
jak i z samej pracy etatowej.

Wspólny mianownik
Wiele umiejętności które przez lata nabyłam zarówno 
na studiach, jak i w aptece, wykorzystuję do dzisiaj.

Farmacja to ciężki kierunek, a organizacja czasu to 
podstawa, aby jakoś wytrwać pomiędzy niekończący-
mi się godzinami na uczelni a kolokwiami, do których 
uczyliśmy się dniami i nocami. Dobra pamięć nie za-
stąpi tutaj samodyscypliny i zdolności organizacyj-
nych. Praca wedding plannerki to, jak sama nazwa 
wskazuje, głównie organizacja właśnie. Pracy swojej, 
podwykonawców, czasu pary młodej.

Empatia i umiejętność pracy z ludźmi. Uważam to za 
najważniejsza komponentę świadczenia jakichkolwiek 
usług, o prowadzeniu własnego biznesu nie wspomnę. 
Rozmowy z pacjentami, praca z człowiekiem chorym, 
często starszym, nauczyły mnie ogromnej pokory. 
Z natury jestem osobą empatyczną, ale praca w apte-
ce z jednej strony uwrażliwiła mnie jeszcze bardziej, 
ale też nauczyła bardzo stawiania granic i walczenia 
o swoje. Do samego końca byłam tą, którą wzywano do 
najbardziej awanturujących się pacjentów. Sztuką jest 
zrozumieć, pomóc, ale też zachować godność i autory-
tet w relacji farmaceuta - pacjent w Polsce. Problem, 
jak wszyscy wiemy, jest systemowy, ale postawiłam so-
bie za punkt honoru, że nie będę go pogłębiała swoim 
zachowaniem.

Walczyłam do końca, ale można powiedzieć, że byłam 
tą walką już bardzo sfrustrowana i zmęczona. Teraz 
często wykorzystuję zdolności interpersonalne pod-
czas pracy z klientami, ale też w prowadzeniu relacji 
biznesowych. Praca konsultantki ślubnej to nie koń-
czące się telefony, spotkania, maile. Pracę z człowie-
kiem trzeba lubić, choć bywa prawdziwym wyzwaniem.

„Doskonała umiejętność pracy pod presją i w stresują-
cych warunkach” głosi obecnie co drugie CV, niektórzy 
potrafią dopisać tam nawet, że taką prace lubią.

Skłamałabym gdybym powiedziała że do nich należę. 
Zapytana o to odpowiadam zawsze szczerze, że nie 
cierpię pracować w stresie i pod presją czasu, ale jed-
nocześnie w razie potrzeby umiem to robić doskonale. 
Wieczny multitasking w aptece, bieganie od pacjenta 
do wprowadzania faktur, retaksacja recept i jednocze-
sna burza mózgów z koleżanką jak pomóc pacjentce… 
mogłabym tak bez końca. Każdy większy event to stres, 
ślub dodatkowo jako jeden z najważniejszych dni 
w życiu generuje ogrom stresu u samej pary i rodziny. 
Moja praca polega na tym, by ten stres jak najbardziej 
zredukować, część, czy mi się to podoba czy nie, przy-
jąć na siebie. Z tymi emocjami trzeba sobie potem po-
radzić. Jak to mówią „show must go on” i bez względu 
na sytuację trzeba doprowadzić wszystko do końca.

Nie ukrywam też, że moja wiedza farmaceutyczna nie-
raz przydała się podczas konsultacji z parą. Moi klienci 
żartują, że jestem „chodzącą apteką” i że mają usługę 
dwa w jednym. Migrena podczas spotkania z caterin-
giem? Oczywiście że pomogę. Przeziębienie tuż przed 
ślubem? Damy radę. Nazwijmy to jednak nieplanowa-
nym dodatkiem.
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Czy i za czym tęsknię
Nie da się ukryć że nowy zawód cieszy mnie ogromnie, 
natomiast za pewnymi rzeczami z pewnością tęsknię.

Wiecie, stanie w kolejce do apteki - NAJGORZEJ. A tak 
poważnie, bardzo spełniałam się w pracy z pacjentem. 
Tworzenie relacji ze stałymi bywalcami apteki, którzy 
wracają i mówią, że dobrze doradziłam, pomogłam 
lub skierowałam do odpowiedniego specjalisty, to coś 
pięknego. Od zawsze lubiłam pomagać, chciałam mieć 
wpływ na świadomość pacjentów w wielu kwestiach. 
Mam poczucie, że mimo wszystko udało mi się prze-
kazać dużo cennej i zdobytej w pocie czoła wiedzy. Do 
dziś chętnie doradzam jeśli tylko mogę i angażuję się 
w akcje profilaktyczne, a nawet sama je inicjuję. My-
ślę, że nigdy nie pożegnam się całkowicie z farmacją, 
ciężko pracowałam na swoje wykształcenie i wierzę, 
że spełniać można się na wielu płaszczyznach. Czy 
wrócę do apteki - nie wiem. Swoją wiedzę zamierzam 
natomiast poszerzać i wykorzystywać jak najdłużej. 
Nie wiem, czy za rok lub dwa będę zajmowała się tym 
samym, mam głowę pełną pomysłów i od zawsze po-
trzebę uczenia się nowych rzeczy.

Pisząc ten felieton chciałam przede wszystkim po-
kazać trudy naszego zawodu, ale też jak wiele umie-
jętności jako farmaceuci posiadamy i jak często nie 
doceniamy swoich predyspozycji. Z całego serca życzę 
każdej absolwentce i absolwentowi, aby znalazł swoją 
drogę i nie bał się próbować nowych rzeczy. Jesteśmy 
w naszym kraju (niesłusznie) mocno niedocenionym 
zawodem. Sobie i nam, życzę większej solidarności 
jako grupa zawodowa oraz śmiałości w walce o swoje. 
Polskiej służbie zdrowia i rynkowi aptecznemu z kolei 
gruntownych zmian systemowych i dbania o każdego 
absolwenta i absolwentkę studiów medycznych/oko-
łomedycznych, abyśmy nie tracili kolejnych mądrych 
i zmotywowanych ludzi.

Efekty jej pracy możecie znaleźć na  
Instargramie z_czuloscia

Zdjęcia: Aleksandra Błaszkowska (Instagram: blaszkowskaphoto)
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PYTANIE CZYTELNIKA

Brakuje leków z atenololem, jaki odpowiednik powinien być stosowany? Chciałabym uspokoić pa-
cjenta, że są inne leki z tej które działają podobnie ale czy atenolol może być bez problemu zamie-
niony na inny beta-bloker.

NASZA ODPOWIEDŹ

Tak są leki, które można zarekomendować. Żeby wskazać konkretny, trzeba więcej wiedzieć 
o pacjencie.

 —Beta-adrenolityki można podzielić na trzy generacje:

 —nieselektywne

 — kardioselektywne

 — z dodatkowym działaniem rozszerzającym naczynia krwionośne.

Atenolol należy do beta-blokerów kardioselektywnych. Leki z tej grupy to:[1]

 —acebutolol

 —atenolol

 —bisoprolol

 —betaksolol

 —esmolol

 —metoprolol

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. ROBERT RADZISZEWSKI
Redaktor 3PG

Jaki lek może przyjmować 
pacjent zamiast atenololu 
w sytuacji jego braku w obrocie?
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JI Grupa kardioselektywnych beta-blokerów nie jest jednolita. Dalszy podział wygląda nastę-
pująco:[2]

 —beta-blokery kardioselektywne z aktywnością wewnętrzną (acebutolol)

 —beta-blokery kardioselektywne bez aktywności wewnętrznej (atenolol, metoprolol)

 —bez bez aktywności wewnętrznej, o znacznie podwyższonej kardioselektywności (betak-
solol, bisoprolol, metoprolol o przedłużonym uwalnianiu)

Zgodnie z tym podziałem, lekiem o właściwościach najbardziej zbliżonych do atenololu jest 
metoprolol. Nie jest to jednak wystarczające do odpowiedzi na pytanie. Spójrzmy teraz na 
wskazania obu substancji.

Atenolol ma zarejestrowane następujące wskazania:[3]

 —nadciśnienie tętnicze

 —dławica piersiowa

 — zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca

 — zawał mięśnia sercowego (wczesna interwencja w ostrej fazie zawału)

Wskazania metoprololu w postaci winianu to:[4]

 —nadciśnienie tętnicze

 —dławica piersiowa

 — zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy

 —wczesne leczenie po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego

 —pomocniczo w nadczynności tarczycy

Metoprololu bursztynian o przedłużonym uwalnianiu  ma jeszcze dłuższą listę wskazań:[5]

 —nadciśnienie tętnicze

 —dławica piersiowa

 — leczenie objawowej, łagodnej do ciężkiej przewlekłej niewydolności serca

 —po przebyciu ostrej fazy zawału

 —w zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe po-
chodzenia komorowego i migotanie przedsionków

 — czynnościowe zaburzenia serca z kołataniem serca

 —profilaktyka migreny

Jak widać, metoprolol ma wszystkie wskazania atenololu co ułatwia sprawę rekomenda-
cji nowego leku zamiast atenololu. Jednak zanim to zrobimy, spójrzmy na farmakokinetykę 
i przeciwskazania.

Atenolol ma małą rozpuszczalność w tłuszczach i słabo przenika do tkanek, w niewielkim 
stopniu, około 3%, wiąże się z białkami krwi, w niewielkim stopniu ulega metabolizmowi 
w wątrobie, ponad 90% wchłoniętej z przewodu pokarmowego dawki przenika do krążenia 
obwodowego w postaci niezmienionej, jest wydalany przez nerki.[3]

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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JI Metoprolol jest metabolizowany głównie, choć nie wyłącznie, przez wątrobowy izoenzym CY-
P2D6 cytochromu P450. Inhibitory CYP2D6 mogą podwyższać stężenie metoprololu w osoczu. 
Biodostępność metoprololu wynosi ok 70%, stopień wiązania z białkami osocza jest mały, ok 
5 – 10%, jest wydalany z moczem, ale tylko około 5% dawki wydala się w postaci niezmienio-
nej, w pojedynczych przypadkach do 30%. Marskość wątroby może zwiększać biodostępność 
metoprololu, ale ma to znaczenie kliniczne jedynie u pacjentów z ciężką niewydolnością 
wątroby. Tylko skrajna niewydolność nerek, współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) 
mniejszy niż 5 ml/min, może powodować kumulację metabolitów metoprololu, jednak nie są 
one aktywne, i nie nasilają blokady receptorów beta-adrenergicznych.[4];[5]

Przeciwwskazania obu leków są podobne, nie rozważam ich, gdyż pacjent miał już przepisany 
beta-bloker.

Lekiem najbardziej zbliżonym do atenololu jest metoprolol w postaci o natychmiastowym 
uwalnianiu. Dla metoprololu o przedłużonym uwalnianiu, z powodu braku wyraźnych pików 
stężenia maksymalnego w osoczu, kliniczna wybiórczość działania wobec receptorów beta1 
jest większa niż w przypadku tabletek o zwykłym uwalnianiu. W pytaniu nie ma nic o pacjen-
cie. W jakim wskazaniu przepisano mu atenolol, w jakim jest wieku, czy ma inne choroby, 
czy stosuje inne leki. W związku z tym nie wskażę najlepszego leku zamiast atenololu, ale 
potwierdzę, że na pewno da się ten lek zastąpić innym, podobnym.

Oczywiście taka zmiana substancji (nie zamiana na odpowiednik) wymaga nowej recepty.

W mojej ocenie, odpowiedź na tego typu pytanie pacjenta lub lekarza, wypełnia ustawową 
definicję pierwszego z pięciu elementów opieki farmaceutycznej. W ustawie o zawodzie far-
maceuty opisano to tak:

Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochro-
nę zdrowia publicznego i polega na:

1) sprawowaniu opieki farmaceutycznej, o której mowa w ust. 2;

2. Opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. 
zm.), udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując 
z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawo-
dów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii, obejmujące:

1) prowadzenie konsultacji farmaceutycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze 
stosowaniem produktów leczniczych …[6]

Piśmiennictwo:
1. Brunton, L., Hilal-Dandan, R., Knollman, B. (2017). Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. Thirteenth edition. McGraw-Hill Education
2. Grodzicki T., Januszewicz A., Opolski G. (red.). (2004). Leki beta-adrenolityczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Gdańsk. Wyd. Medyczne Via Medica
3. Sanofi-Aventis Sp. z o.o.  (2014). ChPL Atenolol. Rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl.
4. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA (2008). ChPL Metocard. Rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl.  
5. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (2012). ChPL Betaloc ZOK. Rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl.  
6. Ustawa z dn. 10.12.2020 o zawodzie farmaceuty. Dz.U.2022.1873  

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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JI Czy ketoprofen można polecać 
na ból głowy pacjentkom 
karmiącym?
PYTANIE CZYTELNIKA

Pacjentka karmiąca prosi o Ketonal. Z wywiadu wynika, że lek miała podawany po cięciu cesarskim 
na oddziale i informowano ją, że może go bezpiecznie stosować karmiąc dziecko. Ostatnio bolała ją 
głowa i chce mieć lek w domu na zapas. Proszę o odpowiedź czy coś się zmieniło jeśli chodzi o wy-
tyczne dla karmiących? Czy lekiem p/ bólowym pierwszego rzutu jest Ketonal?

NASZA ODPOWIEDŹ

Nie, ketoprofen nie jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu bólu głowy u osób karmiących 
piersią, jednak według aktualnych dowodów z badań, lek ten może być zastosowany. Ketopro-
fen posiada krótki okres półtrwania i wysoki stopień wiązania z białkami osocza, przez co 
ilość przenikająca do mleka jest niewielka. Istnieją pojedyncze doniesienia o działaniach nie-
pożądanych na nerki i układ pokarmowy dziecka, dlatego w pierwszej kolejności zaleca się 
stosowanie alternatywnych leków. Ketoprofen uznaje się za lek bezpieczny/prawdopodobnie 
bezpieczny do krótkotrwałego stosowania.[1][2][3][4][5]

Mówiąc o leczeniu przeciwbólowym pierwszego rzutu, należy rozważać je w kontekście kon-
kretnych rodzajów bólu. Zgodnie z rekomendacjami NICE w przypadku migreny u osób kar-
miących piersią zaleca się w pierwszej kolejności metody niefarmakologiczne, czyli unikanie 
czynników wywołujących migrenę, np. brak snu, odwodnienie lub pominięcie posiłku. Jeśli 
zastosowanie leku jest konieczne, zalecany jest paracetamol, a w przypadku jego nieskutecz-
ności ibuprofen lub sumatryptan.[6]

Piśmiennictwo:
1. Schaefer, C., Peters, P. W. J., Miller, R. K. (2014). Drugs During Pregnancy and Lactation. Treatment Options and Risk Assessment. Third edition. Academic Press.
2. Briggs, G. G., Freeman, R. K., Towers, C. V., Forinash, A. B. (2017). Drugs in pregnancy and lactation: a reference guide to fetal and neonatal risk. Eleventh edition. Lippincott 

Williams & Wilkins.
3. Hale, T. W. (2021). Hale’s Medications & Mothers’ Milk 2021. Springer Publishing Company. Pobrano z: https://www.halesmeds.com/
4. e-lactancia: Ketoprofen. . Aktualizacja: 29.04.2022.⬏
5. P. K. Tuszyński. (red.) (2022). Zdrowie kobiety z perspektywy farmaceuty. Wydawnictwo Farmaceutyczme, Kraków.
6. NICE. (2021). Clinical Knowledge Summaries: Migraine in pregnant or breastfeeding women. Aktualizacja: 05.2021.
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W jakim kraju i w jakiej 
miejscowości pracujesz?
Pacuję w aptece ogólnodostępnej w Dublinie, w Irlan-
dii.

Jak wygląda Twój typowy dzień 
pracy?
Zanim opiszę typowy dzień pracy, pozwolę sobie krót-
ko opisać kadrę apteczną. Na zmianie musi być przy-
najmniej jeden farmaceuta, sprzedawca OTC oraz tech-
nik (chyba że apteka w aptece nie ma dużego ruchu, 
wtedy nie ma techników).  W Irlandii tylko farmaceuta 
może udzielać informacji na temat leków i terapii oraz 
sprawdzać leki przed wydaniem pacjentowi (czy przy-
gotowano poprawny lek, czy dawki są w porządku i czy 

nie ma żadnych interakcji). Sprzedawca OTC zajmuje 
się sprzedażą kosmetyków, suplementów, poborem 
opłat za przygotowane recepty oraz przyjmowaniem 
zamówień na recepty. Do obowiązków technika należą 
czynności takie jak wprowadzenie recept do systemu 
i przygotowanie ich do sprawdzenia przez farmaceutę, 
przygotowanie blisterpacków, rozkładanie towaru i ro-
bienie zamówień, bardzo często również refundacja.

Zmiana w aptece zwykle trwa dziewięć godzin. Po wej-
ściu do apteki pierwszą rzeczą do zrobienia jest spraw-
dzenie, czy wszystkie recepty z dnia poprzedniego są 
przygotowane, a jeśli nie, to one są priorytetem, gdyż 
pacjent może się w każdej chwili pojawić. W trakcie 
zmiany zajmuję się sprawdzaniem recept (tj. spraw-
dzaniem czy zostały poprawnie wprowadzone do sys-
temu i przygotowane PRZED wydaniem ich pacjen-
towi), konsultacjami i udzielaniem porad pacjentom, 
analizowaniem recept i interakcji lekowych, szcze-
pieniami, refundacją, sprawdzaniem blisterpacków. 
W ciągu jednego dnia otrzymuję też kilka telefonów 
ze szpitali i od lekarzy z zapytaniami o historię lekową 
pacjentów. Oprócz tego zajmuję się szkoleniem stu-

Jak pracuje się 
w Irlandzkiej aptece

MGR FARM. PATRYCJA BAGDI
Farmaceutka pracująca w Irlandii

F OT. PAT RYC J A B AG D I

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


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

PAŹDZIERNIK 202251 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

F
A

R
M

A
C

JA
 N

A
 Ś

W
IE

C
IE

 

dentów i nowych farmaceutów zaczynających dopiero 
pracę w Irlandii. W poprzedniej aptece wydawałam też 
metadon, aktualnie takich pacjentów nie mam.

Leki na receptę, po wprowadzeniu do systemu, pako-
wane są do nieprzezroczystych worków, na których 
znajduje się naklejka z imieniem i nazwiskiem pacjen-
ta, adresem i ceną do zapłaty. Zapewnia to dyskrecję, 
pozostałe osoby znajdujące się w aptece nie widzą, co 
jest w środku. Jeżeli potrzebne jest jakieś wyjaśnie-
nie (nowy lek, zmiana dawki itp.), farmaceuta zaprasza 
pacjenta do pokoju konsultacji i tam rozmawia z pa-
cjentem. Powyższe oznacza, że nie zawsze rozmawia-
my z osobą odbierającą swoje leki. Jeśli ktoś zawsze 
bierze to samo, nie ma takiej potrzeby. Instrukcje tak 
czy owak zawsze umieszczamy na opakowaniach.

Jak wygląda typowa apteka 
w Irlandii
Apteka w Irlandii różni się znacznie od typowej pol-
skiej apteki. Przypomina ona trochę apteki sieci Su-
perPharm, czyli pierwsza część to część drogeryjna, 
gdzie znajdują się kosmetyki, akcesoria dla dzieci itp. 

Ta część jest samoobsługowa. Część apteczna (dispen-
sary) znajduje się w głębi i to jest właśnie królestwo 
farmaceutów i techników. W związku z taką organi-
zacją, pierwszą osobą, z którą rozmawia pacjent jest 
sprzedawca OTC i  myślę, że jest to świetne rozwią-
zanie. Farmaceuta nie sprzedaje tutaj np. szczoteczek 
do zębów i może skupić się na innych rzeczach. Jeżeli 
zapytanie dotyczy leków i zdrowia, wtedy wołany jest 
farmaceuta.

W każdej aptece znajduje się pokój konsultacji. Za-
pewnia on pacjentom prywatność, mogą rozmawiać 
z nami w cztery oczy. Pokój służy też do wykonywania 
szczepień czy pomiaru ciśnienia.

Wymień po jednej zalecie 
i wadzie pracy farmaceuty 
w Irlandii względem polskich 
realiów.
Zacznę od wady – jest to brak receptury aptecznej. 
Leków robionych tutaj praktycznie się nie wykonuje, 
a jeśli tak, to zwykle polega to na odważeniu i zmie-
szaniu kilku leków gotowych. Dla mnie, osoby uwiel-

F OT. PAT RYC J A B AG D I
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 biającej recepturę i widzącej całą masę jej plusów, jest 
to wada i bardzo mi tego brakuje.

Zaletą jest duże wykorzystanie potencjału farmaceu-
tów. Wiąże się to z odpowiedzialnością (sami kwalifi-
kujemy do szczepień, odpowiadamy za każdy wydany 
lek), ale również przynosi dużo satysfakcji i myślę, że 
pomaga nam zdobyć zaufanie i szacunek społeczeń-
stwa. 

Czy farmaceuta w Irlandii ma 
uprawnienie do wystawianie 
recept pro auctore i pro familae?
Nie wystawiamy recept pro auctore czy pro familiae. 
Jednak nie stanowi to problemu, ponieważ istnieje coś 
takiego jak emergency supply, dzięki któremu w razie 
braku recepty, możemy wydać dziesięciodniowe za-
opatrzenie leków każdemu, kogo historię mamy w sys-
temie i widzimy jakie leki bierze. Posiadanie informa-
cji w systemie nie jest koniecznością, jeśli np. wiem, 
że moja siostra bierze Prestarium, to mogę jej ten lek 
wydać. Najważniejsze, aby mieć pewność, że wydaje-
my poprawny lek.

Czy w irlandzkiej aptece pacjent 
może się zaszczepić?
Tak. W aptekach szczepimy przeciw grypie, COVID, HPV, 
półpaścowi, WZW, oferujemy całą gamę szczepień po-
dróżnych. Szczepienia w aptekach są tutaj bardzo po-
pularne, szczególnie przeciw grypie i COVIDowi. Myślę, 
że częściowo dlatego, że sami kwalifikujemy do szcze-
pień i cała procedura odbywa się na jednym spotka-
niu. Oprócz tego możemy podawać inne zastrzyki np. 
witaminę B12 czy lek Prolia.

Jakie kompetencje posiadają 
farmaceuci pracujący w Irlandii, 
których nie posiadają farmaceuci 
w Polsce?
Po przeprowadzeniu konsultacji możemy wydać „ta-
bletkę po” bez recepty. W trakcie wywiadu dobieramy 
odpowiednią substancję (octan uliprystalu lub lewo-
norgestrel). W rzadkich przypadkach musimy odesłać 
pacjentkę do lekarza, np. jeśli ze względu na aktualną 
terapię lekową (np. przy epilepsji) konieczne jest indy-
widualne dobranie dawki. 

Tak jak wspomniałam w poprzednim pytaniu, możemy 
podawać zastrzyki – nie tylko szczepionki.

Możemy nanosić poprawki na receptach. Wystarczy 
telefoniczna konsultacja z lekarzem i możemy wydać 
inną dawkę leku, czy nawet inny lek. Należy tylko na-
pisać bardzo krótką formułkę, że rozmawiało się z le-
karzem.

W niektórych przypadkach możemy sami decydować 
o ilości przepisanego leku, mam na myśli sytuację 
w której np. przepisano maść a dostępne są dwie wiel-
kości np. 30 i 100g. Wystarczy porozmawiać z pacjen-
tem i dowiedzieć się, na jaką powierzchnię i przez jaki 
czas ma daną maść stosować. Nie ma znaczenia czy 
recepta jest refundowana czy pełnopłatna.

Przepisy nie wiążą nam tutaj rąk, w kodeksie farma-
ceuty istnieje coś takiego jak proffessional judgement 
i na swoją profesjonalną opinię możemy się powołać 
w sytuacji takiej jak powyższa. Warunkiem jest to, aby 
terapia była bezpieczna i skuteczna dla pacjenta.

F OT. PAT RYC J A B AG D I
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Vivomixx to wieloszczepowy probiotyk o statusie su-
plementu diety, dostępny w różnych postaciach. Ma 
przywracać równowagę jelit w stanach dysbiozy. Z ko-
respondencji z producentem dowiedziałam się, że Vi-
vomixx został opracowany z myślą o pacjentach cier-
piących na choroby związane z przewlekłymi stanami 
zapalnymi jelit.

W tym artykule podsumowuję, komu moim zdaniem 
możemy rekomendować produkt Vivomixx i skąd wy-
nika jego cena.

Skład Vivomixx
Vivomixx zawiera Formułę De Simone czyli 8 szcze-
pów liofilizowanych żywych kultur bakterii w tych sa-
mych proporcjach[1]:

1. Streptococcus thermophilus DSM24731®,

2. Bifidobacterium longum DSM24736®,

3. Bifidobacterium breve DSM24732®,

4. Bifidobacterium infantis DSM24737®,

5. Lactobacillus acidophilus DSM24735®,

6. Lactobacillus plantarum DSM24730®,

7. Lactobacillus paracasei DSM24733<®,

8. Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 
DSM24734®.

Substancje pomocnicze zmieniają się w zależności od 
formy produktu, jednak żaden z nich nie zawiera lak-
tozy i glutenu.

W kroplach został zastosowany olej palmowy.

Opinia do składu
Zastosowana w produkcie Vivomixx kompozycja pro-
biotyczna to formuła De Simone, w Stanach Zjedno-
czonych dostępna w produkcie Visbiome, a przed 2016 
rokiem w preparacie VSL#3 (pisząc w tym artykule 

A N A L I Z A P RO D U KT U

MGR FARM. ADRIANA MALINOWSKA
Redaktorka w 3PG

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

Vivomixx

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


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

PAŹDZIERNIK 202254 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

A
N

A
L

IZ
A

 P
R

O
D

U
K

T
U

o badaniach dla VSL3# mam na myśli te, których wyni-
ki opublikowano właśnie przed 2016 rokiem).

Producent deklaruje, że skuteczność zawartej w prepa-
racie kompozycji probiotycznej została potwierdzona 
w ponad 60 badaniach klinicznych. Rzeczywiście, moż-
na odnaleźć wyniki wielu przeprowadzonych badań 
i nie sposób omówić wszystkich w bieżącym artykule. 
Skupię się więc na tych wynikach, które moim zda-
niem mają największe znaczenie przy rekomendacji 
produktu Vivomixx pacjentowi w aptece.

Mikrobiota jelitowa wydaje się odgrywać ważną rolę 
w patogenezie nieswoistych chorób zapalanych jelit. 
W przeglądzie badań klinicznych z 2014 roku wyka-
zano skuteczność stosowania VSL#3 w leczeniu oraz 
utrzymaniu remisji niektórych z tych chorób.[2] W ran-
domizowanym badaniu klinicznym porównywano sku-
teczność i bezpieczeństwo małych dawek balsalazydu 
w połączeniu z VSL#3 ze stosowaniem balsalazydu 
w średniej dawce lub mesalazyny w 8-tygodniowym 
leczeniu łagodnego do umiarkowanego aktywnego 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). Po-

łączeniem balsalazyd/VSL#3 szybciej osiągano remisję 
niż samym balsalazydem lub mesalazyną. Ponadto 
balsalazyd z lub bez VSL#3 był lepiej tolerowany niż 
mesalazyna.[3]

Skuteczność preparatu VSL#3 w różnych wskazaniach 
oceniano w podwójnie zaślepionych, randomizowa-
nych badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo.

Udowodniono jego działanie w osiąganiu remisji 
u pacjentów z WZJG leczonych jednocześnie amino-
salicylanami i/lub lekami immunosupresyjnymi. Po 
8 tygodniach przyjmowania 3600 mld bakterii dzien-
nie spadek wskaźnika aktywności wrzodziejącego za-
palenia jelita grubego o 50% lub więcej był znacząco 
wyższy w grupie VSL#3 niż w grupie placebo.[4]

W trwającym rok badaniu wykazano skuteczność 
VSL#3 w wywoływaniu i utrzymywaniu remisji u dzie-
ci z aktywnym WZJG. 29 pacjentów z nowo rozpozna-
nym WZJG zostało losowo przydzielonych do grupy 
otrzymującej dawkę VSL#3 zależną od masy ciała (450 
– 1800 mld bakterii dziennie) lub placebo w połącze-

F OT. S H U T T E R S TO C K
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podtrzymującym mesalazyną. Remisję osiągnięto 
u 92,8% dzieci leczonych VSL#3 i standardową terapią 
w porównaniu do 36,4% leczonych placebo i standar-
dową terapią. 21,4% pacjentów leczonych VSL#3 mia-
ło nawrót w ciągu 1 roku od obserwacji w porównaniu 
do 73,3% pacjentów z grupy placebo.[5]

Udowodniono, że formuła preparatu zmniejsza czę-
stość występowania zapalenia zbiornika jelitowego 
(pouchitis) utworzonego w czasie zabiegu chirurgicz-
nego stosowanego w leczeniu WZJG grubego (sto-
sowano 900 mld bakterii/dzień) oraz jest skuteczna 
w utrzymaniu remisji przewlekłej postaci zapalenia 
zbiornika u pacjentów leczonych wcześniej antybioty-
kami (podawano 1800 mld bakterii/dzień).[6],[7]

Niemowlętom cierpiącym z powodu kolki karmionym 
wyłącznie piersią podawano 10 kropli (5 mld bakterii) 
probiotyku zawierającego formułę De Simone lub pla-
cebo przez 21 dni. Dzieci otrzymujące mieszankę pro-
biotyków płakały w ciągu dnia krócej niż dzieci otrzy-
mujące placebo, co może wskazywać, że przyjmowanie 
preparatu zmniejszyło ich dolegliwości.[8]

W 2013 oceniano skuteczność preparatu VSL#3 w za-
pobieganiu biegunki związanej z przyjmowaniem an-
tybiotyku u hospitalizowanych pacjentów. Stwierdzo-
no, że stosowanie VSL#3 900 mld bakterii dziennie 
wiązało się ze znacznym zmniejszeniem częstości 
występowania biegunki u pacjentów leczonych anty-
biotykami.[9]

Oceniono, że VSL#3 jest bezpieczny i skuteczniejszy 
niż placebo w łagodzeniu objawów i poprawie jakości 
życia dzieci dotkniętych zespołem jelita drażliwego 
(IBS) – w badaniu z 59 uczestnikami w subiektywnej 
ocenie lepiej łagodził objawy, zmniejszał ból brzu-
cha oraz uczucie wzdęcia.[10] W badaniu z 48 doro-
słymi uczestnikami przyjmowanie VSL#3 (900 mld 
bakterii/dziennie) jak i placebo zmniejszyło wzdęcia 
u badanych pacjentów. Różnica w odsetku pacjentów 
osiągających zadowalające złagodzenie wzdęć przy 
VSL# 3 w porównaniu z placebo wynosiła 13%. Pasaż 
w okrężnicy był znacząco opóźniony w przypadku VSL# 
3 w porównaniu z placebo.[11]

W badaniu z 2014 roku wykazano skuteczność przyj-
mowania VSL#3 (900 mld/dzień) w zapobieganiu na-
wrotom encefalopatii wątrobowej oraz zmniejszaniu 
ryzyka hospitalizacji i nasilenia choroby u pacjentów 
z marskością wątroby przyjmujących VSL#3 przez 
6 miesięcy w dawce 390 mld bakterii.[12]

W 2021 roku ukazała się publikacja podsumowująca 
wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Gastroente-
rologicznego (American Gastroenterological Associa-
tion, AGA) z 2020 roku i uzupełniająca je o rekomenda-
cje Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E).

W dokumencie opublikowanym przez AGA wyszcze-
gólniono 8 jednostek:

 — Leczenie zakażenia Clostridioides difficile (C. 
difficile),

 — Zapobieganie zakażeniu C. difficile,

 — Leczenie choroby Leśniowskiego i Crohna,

 — Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,

 — Leczenie pouchitis (zapalenie błony śluzowej 
zbiornika jelitowego),

 — Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego,

 — Leczenie ostrego zapalenia żołądkowo-jelitowego,

 — Zapobieganie występowaniu martwiczego 
zapalenia jelit u wcześniaków

Ustalono rekomendacje zastosowania probiotyków 
tylko w trzech przypadkach: zapobieganie zakażeniu 
C. difficile, leczenie pouchitis oraz zapobieganie mar-
twiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków. Według AGA 
kombinacja szczepów probiotycznych zawartych w su-
plemencie Vivomixx może być stosowana w leczeniu 
pouchitis. AGA nie zaleca podawania probiotyków do-
rosłym i dzieciom z zespołem jelita nadwrażliwego (ir-
ritable bowel syndrome, IBS). Według wytycznych PTG-E 
można podawać konkretne szczepy probiotyczne lub 
ich kombinacje celem łagodzenia objawów IBS. Wśród 
rekomendowanych preparatów złożonych znajduje się 
kombinacja szczepów bakterii obecna w suplemencie 
Vivomixx. W przypadku wrzodziejącego zapalenia je-
lita grubego podawanie probiotyków z powodu braku 
wystarczających dowodów zalecono tylko w ramach 
badań klinicznych. W metaanalizie z 2017 r. stwier-
dzono jednak obiecujące wyniki w dwóch badaniach 
prospektywnych przy zastosowaniu preparatu zawie-
rającego 8 szczepów (w publikacji wymieniono jednak 
jedynie gatunki bakterii, bez podawania konkretnych 
szczepów: L. paracasei subsp. paracasei, Lactobacillus 
plantarum, L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgari-
cus, Bifidobacterium longum subsp. longum, Bifidobacte-
rium breve, B. longum subsp. infantis i S. salivarius subsp. 
thermophilus). W analizie łączonej kolejnych badań kli-
nicznych nie obserwowano już jednak takiej zależno-
ści. Stwierdzono, że z takiego połączenia korzyść w in-
dukcji remisji mogą odnieść dzieci, ale potrzebne są 
dalsze badania oceniające tę zależność. W wytycznych 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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ków w biegunce związanej z zakażeniem C. difficile 
(rekomendowano inne szczepy niż zawarte w Vivo-
mixx), jednak nie ma w nich ogólnego odniesienia do 
biegunki związanej z przyjmowaniem antybiotyków. 
W wytycznych opublikowanych na początku 2020 
roku przez PTG-E nie zaleca się przyjmowania profi-
laktycznego probiotyków oraz ich stosowania w tera-
pii uzupełniającej leczenia zakażenia C. difficile.[13]

Przewodnik Kliniczny po Produktach Probiotycznych 
Dostępnych w Kanadzie rekomenduje stosownie pro-
duktu Visbiome[14]:

 — u dorosłych

• w pouchitis,

• jako dodatek do standardowego leczenia WZJG,

• jako dodatek do standardowego leczenia 
niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia 
wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej 
choroby wątroby oraz minimalnej encefalopatii 
wątrobowej,

 — u dzieci

• jako dodatek do standardowego leczenia,

• w łagodzeniu objawów IBS,

• w biegunce zakaźnej jako dodatek do 
standardowego leczenia niealkoholowego 
stłuszczeniowego zapalenia wątroby, 
niealkoholowej stłuszczeniowej choroby 
wątroby oraz minimalnej encefalopatii 
wątrobowej.

W składzie produktów Vivomixx ze względów ekolo-
gicznych oraz związanej z nimi opinii społecznej (ob-
serwowanej wśród moich pacjentów) zainteresowało 
mnie użycie oleju palmowego. Zapytałam producenta 
o powód użycia tego konkretnego oleju. W odpowiedzi 
dostałam informację, że nie ma obecnie zamiennika 
z równie wysoką stabilnością.

Forma suplementu Vivomixx
Vivomixx dostępny jest w formie kapsułek, saszetek 
lub kropli w pięciu wariantach różniących się ilością 
bakterii:

 — 450 miliardów bakterii w 1 saszetce

 — 225 miliardów bakterii w 1 saszetce

 — 112 miliardów bakterii w 1 kapsułce

 — 10 miliardów bakterii w 1 mikrokapsułce

 — 5 miliardów bakterii w 10 kroplach

Saszetki, kapsułki oraz krople należy przechowywać 
w temperaturze od 2 do 8 °C. Dopuszcza się ich prze-
chowywanie w temperaturze poniżej 25°C przez mak-
symalnie 7 dni bez negatywnego wpływu na zawar-
tość. Krople nadają się do użycia przez 3 tygodnie po 
otwarciu. Mikrokapsułki przechowuje się w tempera-
turze do 25 °C.

Opinia na temat formy
Różnorodność dostępnych postaci umożliwia sto-
sowanie preparatu u wszystkich grup wiekowych 
i dobranie formy do preferencji pacjenta. Konieczność 
przechowywania w lodówce może być uciążliwa dla 
części pacjentów, jednak warto zauważyć, że często ze 
względu na sposób użycia produkt zostanie wykorzy-
stany przed upływem 7 dni od zakupu i w rzeczywisto-
ści dostęp do lodówki nie będzie niezbędny.

Stosowanie suplementu Vivomixx
Producent deklaruje, że codzienna suplementacja Vi-
vomixx wspiera równowagę i prawidłowe funkcjono-
wanie układu pokarmowego.

Sposób stosowania i przeznaczenie produktu różni się 
w zależności od postaci preparatu:

 — Saszetki

• Grupa wiekowa: dzieci > 3 lat, dorośli

• Sposób użycia: zawartość saszetki rozpuścić 
w letniej wodzie lub innym letnim płynie 
(mleko, sok, jogurt), spożyć bezpośrednio po 
przygotowaniu

• Dawkowanie: 1-2 saszetki

 — Kapsułki

• Grupa wiekowa: niemowlęta, dzieci, dorośli

• Sposób użycia: Niemowlęta, dzieci < 3 lat: 
kapsułkę otworzyć, zawartość rozpuścić w letnim 
płynie, spożyć bezpośrednio po przygotowaniu, 
dzieci > 3 lat, dorośli: kapsułkę połknąć i popić 
letnim płynem

• Dawkowanie: 1 – 4 kapsułki

 — Mikrokapsułki

• Grupa wiekowa: dzieci > 3 lat, dorośli

• Sposób użycia: kapsułkę połknąć i popić letnim 
płynem, można ją również otworzyć i spożyć 
zawartość bezpośrednio lub po rozpuszczeniu 
w letnim płynie

• Dawkowanie: 1 – 4 kapsułki

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


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

PAŹDZIERNIK 202257 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

A
N

A
L

IZ
A

 P
R

O
D

U
K

T
U  — Krople

• Grupa wiekowa: noworodki (również 
przedwcześnie urodzone), niemowlęta, dzieci

• Sposób użycia: przed pierwszym użyciem 
przekręcić do oporu nakrętkę zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara celem całkowitego otwarcia 
dna pojemniczka umieszczonego w nakrętce, 
postukać w nakrętkę, by cały proszek trafił do 
oleju, odkręcić nakrętkę i sprawdzić czy cały 
proszek trafił do buteleczki. Zastąpić nakrętkę 
kroplomierzem dołączonym do opakowania. 
Wstrząsnąć do uzyskania jednolitej zawiesiny 
(wstrząsać przed każdym użyciem). Odmierzyć 
zalecaną ilość kropli, podawać bezpośrednio 
do jamy ustnej lub po rozpuszczeniu w letnim 
płynie. Po zastosowaniu produkt szczelnie 
zamknąć

• Dawkowanie: 10 – 20 kropli

Produkty nie mogą być narażane na działanie wyso-
kich temperatur, a zawartości saszetek i kapsułek nie 
należy rozpuszczać w gorących i gazowanych płynach.

Vivomixx może być stosowany w ciąży.

Opinia na temat stosowania
Zainteresowało mnie, że proponowane dawkowanie 
jest takie samo w przypadku obu rodzajów saszetek 
oraz kapsułek mimo znacznej różnicy w liczbie za-
wartych bakterii. Zapytałam producenta z czego wy-
nikają powyższe zalecenia. Otrzymałam informację, że 
wielkość dawki ustalana przez lekarza w zależności 
od zdiagnozowanego schorzenia. Z mojego doświad-
czenia wynika, że pacjenci po wizycie lekarskiej czę-
sto potrzebują dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
stosowania zaleconych preparatów. Ponadto produkt 
Vivomixx dostępny jest bez recepty i pacjent może ku-
pić go bez zaleceń lekarskich, opierając się na naszych 
rekomendacjach lub samodzielnej decyzji, a o właści-
wy sposób stosowania preparatów będzie pytał nas, 
farmaceutów. Właśnie w aptece więc musimy dyspo-
nować wiedzą umożliwiającą dobranie właściwego 
dawkowania. Na stronie preparatu Visbiome (czyli pro-
duktu zawierającego formułę De Simone dostępnego 
w Stanach Zjednoczonych) znajdziemy zakładkę dla 
profesjonalistów, która zawiera wytyczne dotyczące 
dziennego spożycia w zależności od wskazań i wieku 
w postaci przejrzystej tabeli.

Ryc. 1 Wytyczne dotyczące spożycia przez dorosłych. Źródło: https://www.visbiome.com/pages/7-dosing-guidelines

Ryc. 2  Wytyczne dotyczące dziennego spożycia przez dzieci saszetek bez dodatków smakowych o zawartości 450 mld bakterii.  

Źródło: https://www.visbiome.com/pages/7-dosing-guidelines

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://www.visbiome.com/pages/7-dosing-guidelines
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bakteryjnych zalecane dzienne spożycie produktów 
Vivomixx i Visbiome różnią się. Zalecany sposób uży-
cia Vivomixx dostarczy mniej bakterii niż stosowano 
w niektórych przytaczanych badaniach klinicznych.

Opinia eksperta o Vivomixx
Skuteczność formuły De Simone zawartej w produkcie 
Vivomixx oceniano w różnych wskazaniach w wielu 
badaniach klinicznych. Mimo obiecujących wyników 
badań jej użycie nie jest szeroko rekomendowane 
w wytycznych amerykańskich i krajowych.[15] Najwięcej 
zastosowań podają wytyczne kanadyjskie.[14] Oprócz 
skuteczności oceniano również bezpieczeństwo sto-
sowania i udowodniono, że jest dobrze tolerowana.[16]

Moim zdaniem ze względu na bezpieczeństwo prepa-
ratu oraz na podstawie przytaczanych rekomendacji 
suplement diety Vivomixx można polecić jako prepa-
rat wspomagający leczenie w remisji WZJG orz pacjen-
tom z IBS poszukującym probiotyku. Produkt z całą 
pewnością można również rekomendować pacjentom 
z zapaleniem zbiornika jelitowego jednak uważam, że 
w razie podejrzenia tej jednostki chorobowej należy 
skierować pacjenta do lekarza.

Oprócz dowodów na skuteczność preparatu osobną 
kwestią pozostaje cena produktu. Chociaż jak zauwa-
ża producent w naszej korespondencji, biorąc pod 
uwagę ilość zawartych szczepów i jednostek bakterii 
w porównaniu z innymi dostępnymi probiotykami Vi-
vomixx nie jest drogim preparatem, to przyjmowanie 
zalecanych ilości preparatu przez kilka tygodni (jak 
miało to miejsce w przytaczanych badaniach) wiąże 
się z kosztem, który może być barierą nie do przekro-
czenia dla niektórych pacjentów.

Podobne na rynku
Dostępny jest preparat zawierający te same gatunki, 
ale inne szczepy – VSL#3®. Jednak korzyści płynące 
z zastosowania probiotyków związane są z konkretny-
mi szczepami, a nie z gatunkiem bądź rodzajem mi-
kroorganizmu, a kombinacje różnych szczepów drob-
noustrojów mogą mieć różne działania z powodu ich 
interakcji.[17]
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Krótka odpowiedź
Seria Fresubin Protein Energy Drink wyróżnia się na 
tle konkurencji kilkoma cechami, które z perspektywy 
bezpieczeństwa terapii i osobistych preferencji pa-
cjenta, mogą być kluczowe dla powodzenia terapii.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego z se-
rii Fresubin Protein Energy Drink może być lepszym wy-
borem od innych preparatów na rynku, ponieważ:[1][2]

[3][4]

 — produkty z serii Protein dostarczają 
największej ilości białka w jednej butelce 
(czyli 20 g), co jest szczególnie korzystne dla 
pacjentów niedożywionych lub zagrożonych 
niedożywieniem;

 — niska osmolalność preparatów oraz kliniczny brak 
laktozy zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunek 
osmotycznych;

 — smak preparatów z serii jest dobrze tolerowany 
przez pacjentów, co zmniejsza ryzyko przerwania 
kuracji;

 — preparaty są klinicznie wolne od laktozy 
i glutenu, więc mogą być polecane pacjentom ze 
szczególnymi potrzebami żywieniowymi.

 — Ponadto do ogólnych korzyści związanych 
ze stosowaniem diet płynnych o zwiększonej 
zawartości białka należą:[5][6][7][8][9]

 — wspomaganie procesu gojenia ran i odleżyn,

 — skuteczne zapobieganie stanom związanym 
niedożywieniem,

 — wspomaganie rehabilitacji i odbudowy mięśni,

 — wspomaganie organizmu w stanach ostrych 
(takich jak infekcje wirusowe),

 — zmniejszenie ryzyka rozwoju osteoporozy u osób 
po 65. r.ż.

W czym Fresubin Protein Energy 
Drink jest lepszy odinnych 
preparatów na rynku?

MGR FARM. MAJA KŁOBUS
Redaktorka 3PG

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Wyjaśnienie
Diety płynne o zwiększonej zawartości białka, w tym 
Fresubin Protein Energy Drink, są przeznaczone do sto-
sowania przez pacjentów zagrożonych niedożywie-
niem lub niedożywionych oraz osób ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na białko i energię (np. na sku-
tek zaostrzenia choroby, przebytej hospitalizacji lub 
w trakcie rekonwalescencji).

Obecnie, w obrocie dostępnych jest wiele preparatów 
ONS, które na pierwszy rzut oka zbytnio się nie różnią. 
Jednak to właśnie te z pozoru niewielkie różnice, wy-
różniające poszczególne serie preparatów, mogą mieć 
kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii.

Smak dobrze tolerowany przez pacjentów
Zgodnie z wynikami badań klinicznych oraz wnioska-
mi artykułu przeglądowego dotyczącego wpływu sma-
ku na compliance kuracji, postrzeganie smaku oraz 
jego zgodność z osobistymi preferencjami pacjenta są 
kluczowymi czynnikami decydującymi o ciągłości sto-
sowania płynnych diet doustnych.[2][3][4]

Smak, zapach oraz konsystencja doustnych suplemen-
tów Fresubin Protein Energy Drink są chwalone i do-
brze tolerowane przez pacjentów, co zmniejsza ryzyko 
przerwania terapii ze względu na  preferencje i zmę-
czenie smakiem.

Ponadto samo odczuwanie smaku preparatu może być 
zmienne na skutek różnych chorób lub leków stoso-
wanych przez pacjenta. Dlatego szeroka paleta różno-
rodnych smaków preparatów z serii Fresubin Protein 
Energy Drink (tj. poziomka, wanilia, orzech, czekolada 
i owoce tropikalne), zwiększa szansę na to, że pacjent 
odnajdzie smak produktu, który w danym momencie 
jest dla niego akceptowalny.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Smak jest istotnym czynnikiem decydującym o konty-
nuacji lub zaprzestaniu stosowania preparatu. Dlatego 
pacjentom, którzy w przeszłości rezygnowali z jakiego-
kolwiek produktu ze względu na smak lub zmęczenie 
smakiem, zaproponuj naprzemienne stosowanie prepara-
tów o różnych smakach.

Niska osmolalność zmniejsza ryzyko wystąpienia 
biegunki osmotycznej
Biegunkę osmotyczną wywołuje obecność substancji 
osmotycznie czynnych (takich jak laktoza), które po-
wodują przepływ wody z osocza do jelita. Dłuższe za-
leganie substancji osmotycznie aktywnych, przyczynia 

się do rozwoju biegunki, która ze względu na możli-
wą utratę cennych składników odżywczych, stanowi 
szczególne zagrożenie dla pacjentów przewlekle cho-
rych i niedożywionych.[10][11]

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Preparaty z serii Fresubin Protein Energy Drink mają ni-
ską osmolalność (tj. 380 mOsmol/l w porównaniu do 570 
mOsmol/l w przypadku niektórych preparatów na rynku) 
oraz są klinicznie wolne od laktozy, dlatego mogą być 
rekomendowane bez obaw o ryzyko rozwoju biegunki 
osmotycznej.

Największej ilości białka w jednej butelce
Jak wykazało polskie badanie epidemiologiczne WO-
BASZ-SENIOR, populacja pacjentów geriatrycznych 
jest szczególnie narażona na występowanie niedoży-
wienia i niedoborów pokarmowych.[12] Z tego powodu, 
dostarczenie odpowiedniej ilości białka w diecie pa-
cjenta starszego powinno być kluczowe dla poprawy 
stanu odżywienia.

Preparaty z serii Fresubin Protein Energy Drink zawiera-
ją największą ilość białka w jednej butelce, co dla tej 
populacji pacjentów będzie szczególnie korzystne ze 
względu na:

 — skuteczne zapobieganie stanom związanym 
niedożywieniem,

 — wspomaganie rehabilitacji i odbudowy mięśni,

 — wspomaganie procesu gojenia ran i odleżyn,

 — wspomaganie organizmu w stanach ostrych 
(takich jak grypa czy COVID-19),

 — zmniejszenie ryzyka rozwoju osteoporozy u osób 
po 65. r.ż. (tutaj korzystny jest również dodatek 
witaminy D).

Rekomendowany różnorodnym grupom 
pacjentów
Ze względu na szerokie zastosowanie, diety płynne 
z serii Fresubin Protein Energy Drink, można polecać 
takim grupom pacjentów jak:

 — osoby starsze osłabione chorobami przewlekłymi 
(np. POChP, choroby kardiologiczne, choroby 
reumatyczne, niewydolność nerek czy 
niewydolność wątroby),

 — pacjenci po hospitalizacji,

 — pacjenci z zaostrzeniem choroby przewlekłej 
leczeni w domu,

 — pacjenci w trakcie ostrej infekcji,

 — osoby po udarze czy zawale.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Biorąc pod uwagę udział białka w procesie gojenia 
ran,[6][13][7] preparaty Fresubin Protein Energy Drink moż-
na rekomendować pacjentom w trakcie leczenia ran 
przewlekłych, odleżyn oraz owrzodzeń żylnych.

Preparaty z serii Fresubin Protein Energy Drink są także 
klinicznie wolne od laktozy i glutenu, więc można je 
polecać pacjentom z nietolerancjami pokarmowymi 
oraz pacjentom chorującym na celiakię.
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Wiek dziecka Dawka

0-12. m.ż. 400 j.m.

6.-12. m.ż. 400-600 j.m.

1-10. r.ż. 600-1000 j.m.

11-18. r.ż. 800-2000 j.m.
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Zapotrzebowanie na  
witaminę D w zależności  
od wieku
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W krakowskich podziemiach, przy jednej z najbardziej 
zatłoczonych ulic (Pawia 34), gasną światła. Powol-
nym krokiem, wąskimi schodami do środka. Nie ma 
odwrotu. Za ciężkimi drzwiami wita cię recepcjonista/
ka. Jeden krok dzieli Cię od zupełnego braku światła. 
Wejście do ciemności zapiera dech w piersiach. Jak 
myślisz, czego możesz się spodziewać?

Na wystawie ,,w stronę ciemności”, w centrum nauki 
Womai, codziennie gasną na stałe światła. Odwiedza-
jący porzucają zmysł wzroku i pozwalają się wpro-
wadzić, do miejsca innego niż wszystkie, królestwa 
zmysłów. Próbując prześlizgnąć się wąskimi korytarza-
mi, przemierzając różnorodne pomieszczenia, w bez-
względnym mroku badają świat, rzeczywistość znaną 
wszystkim od dziecka.

Przemierzając kolejne etapy podróży, młody człowiek 
odkrywa możliwości, jakich dotąd nie dostrzegał. Kreu-
je w swojej wyobraźni obraz, którego nie jest w stanie 
ujrzeć. Doświadcza zjawisk, faktury przedmiotów, tego, 
co niewidoczne, lecz dźwięczne, głośne, mylące, o deli-
katnej lub chropowatej strukturze, suche, mokre, kwa-
śne i słodkie. Doświadcza, poznaje, błądzi. Prowadzony 
za rękę oddaje swoje losy osobie, dla której ciemność 
jest naturalnym zjawiskiem. Osobie, która żyje w ciem-
ności, jednocześnie potrafiąc odczuwać to, czego zwie-
dzający nie zauważa, jeszcze mocniej.

Womai to miejsce, w którym królują zmysły, wyobraź-
nia. Przestrzeń, w której odwiedzający może emo-
cjonalnie przeżyć i doświadczyć realnego spotkania 
z ludźmi, którzy są ekspertami ciemności. Lęk, którego 
doświadcza odwiedzający, przemierzając kolejne eta-
py wystawy, przeplata się z elementami ciekawości, 
które uruchamiają doświadczenia odblokowane przez 
zmysły.

Odwrócenie perspektywy, w której uczestniczy od-
wiedzający i niewidomy przewodnik, pozwala na po-

W stronę światła ciemności

MAŁGORZATA MIZERA
Junior Marketing Specialist B2B

W W O L N Y M CZ A S I E
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znanie innej formy interakcji między osobami w pełni 
sprawnymi a osobami z dysfunkcją wzroku. Następuje 
przekazanie części doświadczeń, bodźców, które two-
rzą historię opowiadaną zmysłami. Doświadczenie 
to prowadzi do przełamania schematów myślowych 
i stereotypów.

Wizyta w Womai gwarantuje doświadczenie inne niż 
dotychczas. Pozwala na poznanie rzeczywistości z per-
spektywy osób żyjących wśród nas, lecz często nie-

dostrzeganych. Ludzi, którzy każdego dnia tak jak my 
przemieszczają się zatłoczonymi ulicami, piją kawę 
w kawiarni i przechodzą na pasach niebezpiecznych 
dzielnic Krakowa. Jest to miejsce z pozoru takie jak 
wszystkie. Stworzone dla dzieci, by rozwijać w nich 
pasje, twórczość, budować świadomość unikatowych 
cech przedmiotów. Stworzone, by pokazać ludziom, że 
życie w ciemności, mimo iż pełne niepewności może 
być także bramą do poznania tego, co dotąd było przez 
nich niezauważane.

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Chlebek bananowy to świetny sposób na wykorzysta-
nie bardzo dojrzałych bananów. Dodatkowo, jego przy-
gotowanie nie wymaga zdolności kulinarnych. Spraw-
dzi się zarówno jako klasyczny deser, jak i przekąska 
do pracy. 

Czas przygotowania 
15 minut

Czas pieczenia
1 godzina

Chlebek bananowy 
z jagodami i czekoladą

MAŁGORZATA MIZERA
Junior Marketing Specialist B2B

K U C H N I A

F OT. M A ŁG O R Z ATA M I Z E RA

Składniki
3 duże banany (zadbaj o to, by wykorzystać te naj-
bardziej dojrzałe, samotne banany)

1,5 szklanki mąki pszennej uniwersalnej 

1/3 kostki masła

0,5 szklanki cukru (opcjonalnie możesz wykorzy-
stać także miód, wtedy ujrzyj nieco mniej cukru)

1 duże jajko

łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

0,5 szklanki borówek zamrożonych lub świeżych 

0,5 czekolady Mliki mlecznej

F OT. S H U T T E R S TO C K F OT. S H U T T E R S TO C K
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Długość: 30 cm

Wysokość: 7,5 cm

Szerokość: 11 cm

Naczynia
Szklanka standardowej wielkości

Przygotowanie
Pieczenie: 180 stopni, środkowa półka z opcją pie-
czenia góra/dół

Czas pieczenia: ok. 60 minut (do suchego patycz-
ka, ale żeby nie wysuszyć za bardzo ciasta)

Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać zanim 
przystąpisz do pieczenia jest przygotowanie od-
powiedniej formy. U mnie jest to niewielka kek-
sówka. Wyłóż formę papierem do pieczenia lub 
posmaruj odrobiną dowolnego tłuszczu. 

Ciasto bananowe
Upieczenie chlebka bananowego jest dziecinnie 
proste. Zmiksuj lub ugnieć dojrzałe banany, a na-
stępnie  dodaj do nich masło  wymieszane z cu-
krem. Możesz także wykorzystać miód. Jeśli decy-
dujesz się na jego większą ilość, zmniejsz ilość 
dodawanego cukru.  Mąkę wraz ze szczyptą soli 
i łyżeczką sody oczyszczonej dodaj do masy. 

Przy pomocy drewnianej szpatułki wymieszaj cia-
sto. Powstanie ciasto o konsystencji gęstsze od 
budyniu. Jeśli będzie zbyt gęste dodaj odrobinę 
mleka. Pamiętaj, by stopniowo kontrolować kon-
systencję ciasta. Jeśli zależy Ci na gładkiej kon-
systencji zblenduj ciasto na gładką masę.

Ciasto przełóż do formy. Posyp kawałkami czeko-
lady i dodaj zamrożone lub świeże jagody.

Formę z ciastem umieść na środkowej półce, 
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Ustaw 
opcję pieczenia góra/dół. Piecz 55-60 minut. 

Po upływie ok 50 minut sprawdź, czy ciasto jest już 
upieczone. Pamiętaj, by nie piec ciasta zbyt długo, gdyż 
może stać się zbyt suche. W końcowym etapie możesz 
posmarować je resztkami roztopionej czekolady. 

Nie bój się eksperymentować. Mieszaj dowolnie. Bo-
rówki i czekoladę możesz zastąpić dowolnymi dodat-
kami. 
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Kolorowanka
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Czy jest sens jednoczesnego stosowania kodeiny i sulfogwajakolu, 
skoro mają przeciwstawne działania? 
Przedruk pochodzi z podręcznika Zagadki farmaceutyczne. 100 pytań i odpowiedzi. Tom 1.
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 1.  Czy jest sens jednoczesnego stosowania 
kodeiny i sulfogwajakolu, skoro mają 
przeciwstawne działania?

Kodeina jest lekiem przeciwkaszlowym dostępnym na rynku m.in. 
w połączeniu z rozrzedzającym wydzielinę oskrzelową sulfogwaja-
kolem (Thiocodin). Czy jednak ma sens łączenie leku stosowanego 
tradycyjnie przy objawach kaszlu suchego z lekiem o działaniu wy-
krztuśnym? 

g Krótka odpowiedź
Jednoczesne stosowanie kodeiny i sulfogwajakolu ma sens. W przebiegu 
kaszlu suchego stosowanie leku o działaniu wykrztuśnym ma zwiększać se-
krecję śluzu w oskrzelach i tym samym powodować nawilżenie dróg odde-
chowych zmniejszając odruch kaszlu. 

f Wyjaśnienie
Połączenie leku przeciwkaszlowego o działaniu ośrodkowym, z lekiem 
o działaniu wykrztuśnym wydaje się nieracjonalne. Jednak jednoczesne sto-
sowanie kodeiny i sulfogwajakolu opiera się na ich synergistycznym efekcie 
terapeutycznym. Teoretycznie sulfogwajakol poprzez drażnienie błony ślu-
zowej żołądka i oskrzeli zwiększa wydzielanie gruczołów oskrzelowych, co 
wpływa na rozrzedzenie i upłynnienie wydzieliny oskrzelowej. Zwiększenie 
ilości wydzieliny powlekającej błonę śluzową prawdopodobne powoduje 
usunięcie bezpośredniego czynnika drażniącego receptory kaszlu. Jednak 
sulfogwajakol jest mało przebadanym związkiem. Jedyne dostępne badania 
potwierdzające skuteczność jednoczesnego stosowania leku przeciwkaszlo-
wego z wykrztuśnym dotyczą gwajafenezyny, często łączonej z dekstro-
metorfanem (Morice i Kardos, 2016). Potwierdzenie łagodzącego odruch 
kaszlu działania gwajafenazyny wykazano w badaniu klinicznym z rando-
mizacją z 2003 roku (Dicpinigaitis i Gayle, 2003). 

Piśmiennictwo 
Dicpinigaitis, P. V., Gayle, Y. E. (2003). Effect of guaifenesin on cough reflex sensitivity. Chest, 124(6), 

2178–2181. https://doi.org/10.1378/chest.124.6.2178
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Morice, A., Kardos, P. (2016). Comprehensive evidence-based review on European antitussives. BMJ 
open respiratory research, 3(1), e000137. https://doi.org/10.1136/bmjresp-2016-000137

 2.  Czym w zasadzie różnią się od siebie 
pseudoefedryna i fenylefryna?

Pseudoefedryna i fenylefryna są składnikami leków złożonych sto-
sowanych w celu łagodzenia objawów przeziębienia i grypy. Czy te 
dwa leki różnią się zasadniczo, czy ich skuteczność jest porówny-
walna? 

g Krótka odpowiedź
Główna różnica między pseudoefedryną i fenylefryną to udowodniona 
w badaniach skuteczność tej pierwszej w redukcji objawów zatkanego nosa 
po podaniu doustnym. Skuteczność fenylefryny podanej doustnie w reduk-
cji objawów kataru jest kwestionowana i według dostępnych źródeł nie róż-
ni się od skuteczności placebo. 

f Wyjaśnienie
Pseudoefedryna i fenylefryna to aminy sympatykomimetyczne, które roz-
szerzają oskrzela, obkurczają naczynia krwionośne i zmniejszają obrzęk bło-
ny śluzowej nosa, co przekłada się na zmniejszenie objawów zatkanego nosa 
i możliwość swobodnego oddychania. 

Skuteczność pseudoefedryny i fenylefryny po podaniu doustnym w udraż-
nianiu nosa została porównana w badaniu klinicznym z randomizacją 
z 2009 roku. Wykazano w nim, że podanie pseudoefedryny w dawce 60 mg 
przyniosło istotną poprawę i redukcję objawów zatkanego nosa. Natomiast 
w grupie badanych, którym podano fenylefrynę w dawce 12 mg nie zaob-
serwowano istotnej różnicy w poprawie objawów w stosunku do placebo 
(Horak i in., 2009). 

Skuteczność fenylefryny w udrażnianiu nosa zbadano w badaniu klinicz-
nym z randomizacją z 2016 roku. Wykazano w nim, że podanie doustne 
chlorowodorku fenylefryny w dawce 30 mg w postaci tabletek o zmodyfi-
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