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Pachnące cynamonem pyszne świąteczne pierniczki są niezbędne elementem 
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Zachęcamy do czytania Gońca od deski do deski. Na ostatnich stronach prze-
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Goniec Apteczny to cyfrowym miesięcznikiem dla farmaceutów. Zawiera treści 
przydatne w pracy w aptece, rozrywkowe, aktualności oraz opinie. Dociera 
miesięcznie do aż 5 tys. farmaceutów, techników farmaceutycznych i studentów 
w farmacji. Dostępny w wersji cyfrowej rozdysponowywany jest na szeroką 
skalę przy pomocy największego portalu edukacyjnego dla farmaceutów 
w Polsce – opieka.farm. 

W ramach współpracy oferujemy publikację: 

 — całostronicowej reklamy graficznej  

 — artykułu sponsorowanego 

 — współpracę medialną w ramach promocji wydarzenia lub  
organizowanego przedsięwzięcia 

Chcesz, aby promocja twojego produktu dotarła do szerokiego grona 
pracowników aptek?  

Wyślij mail wraz z zapytaniem dotyczącym wybranej formy współpracy na adres:

wspolpraca@3pg.pl

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


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

GRUDZIEŃ 20223 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

Jak zdobywać rzetelną wiedzę, czyli kilka słów 
o edukacji farmaceutów w Polsce

TEMAT NUMERU

6

Spis treści
RO Z M O WA N U M E R U  |  6

Jak zdobywać rzetelną wiedzę, czyli kilka  
słów o edukacji farmaceutów w Polsce |  6

A KT U A L N O Ś C I  |  11

RY N E K L E KÓ W  |  14

P R Z E G L Ą D N A U KO WY  |  15

D O B Ó R P R E PA RATÓ W  |  17

Zapalenie zatok - leki pierwszego wyboru |  17
MGR FARM. MARLENA BOJARSKA

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

F OT. P I OT R M L E CZ KO

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

40Borówka czarna – przegląd 
badań klinicznych

42Interakcje między niesteroido-
wymi lekami przeciwzapalny-
mi a glikokortykosteroidami

67Pamiętasz jeszcze Piotrusia? 

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


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

GRUDZIEŃ 20224 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

R E A L I Z AC J A R E C E P T  |  22

Czy można wydać 100 tabletek warfin przy takim dawkowaniu? – Pytanie do redakcji |  22
MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI

KW E S T I E  P RAW N E I  A D M I N I S T RACY J N E  |  24

Uprawnienie ZK na recepcie (dawcy krwi i przeszczepu) – Kompendium |  24
MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI

O P I E KA F A R M AC E U TYCZ N A  |  30

Lista kontrolna do Przeglądu Lekowego, czyli jak zacząć rozmawiać o lekach pacjenta |  30
MGR FARM. KONRAD TUSZYŃSKI

R E C E P T U RA  |  36

Efedryny chlorowodorek |  36
MGR FARM. JOANNA KŁAK

M E DYCY N A N AT U RA L N A  |  40

Borówka czarna – przegląd badań klinicznych |  40
MGR FARM. MARTA LIBURA

I N T E RA KC J E  |  42

Interakcje między niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi a glikokortykosteroidami |  42
MGR FARM. URSZULA TRYBULSKA

F A R M A KOT E RA P I A  |  45

Jak wesprzeć pacjenta w przestrzeganiu zaleceń dietetycznych w różnych chorobach?  
 – Wyjaśniamy! |  45
MGR FARM. KATARZYNA WOŹNICZKA

CA S E S T U DY  |  48

Pacjent z receptą na miejscowy GKS prosi o emolient – Case study |  48
MGR FARM. BARBARA ŻOŁNA

Kobieta z bólem krzyża – Case study |  50
DR N. MED. KAROLINA MATYJASZCZYK-GWARDA

Mężczyzna proszący o “preparat na prostatę” – Case study |  53
DR N. MED. KAROLINA MATYJASZCZYK-GWARDA

Pacjent proszący o produkt do leczenia problemów z trawieniem – Case study |  55
DR N. MED. KAROLINA MATYJASZCZYK-GWARDA

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


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

GRUDZIEŃ 20225 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

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  |  58

Co można polecić pacjentowi na oczyszczanie jelit? – Pytanie do redakcji |  58
MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI

F A R M AC J A N A Ś W I E C I E   |  59

Jak się pracuje w szwajcarskiej aptece? |  59
MGR FARM. ALEKSANDRA GROMNICKA

W I E D Z A P RO D U KTO WA  |  61

Preparaty zawierające glukozaminę – Porównanie |  61
MGR FARM. BARBARA ŻOŁNA

P O M O C E I  Ś C I ĄG I  A P T E CZ N E  |  66

Liczba gramów wybranych grup substancji odpowiadająca miarom domowym |  66

W W O L N Y M CZ A S I E  |  67

Pamiętasz jeszcze Piotrusia? |  67
MAŁGORZATA MIZERA 

H U M O R A P T E KA R S K I  |  68

K U C H N I A  |  71

Świąteczne pierniczki |  71
KINGA PIETRASZEWSKA

D L A N A J M ŁO D S ZYC H PAC J E N TÓ W  |  72

Kolorowanka |  72

N OTAT KA Z P O D R Ę CZ N I KA  |  73

Pacjent geriatryczny |  73

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


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

GRUDZIEŃ 20226 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

Wszyscy zgadzamy się co do konieczności posiadania 
przez farmaceutów rzetelnej wiedzy. Chodzi przecież 
o zdrowie i życie pacjentów. Gdzie szukać takiej wie-
dzy? Jak przełożyć ją na praktykę? Dorota Szmit szu-
ka odpowiedzi na te pytania w rozmowie z mgr. farm. 
Konradem Tuszyńskim. 

Dorota Szmit: Czy farmaceuta po stażu ma kompletną 
wiedzę potrzebną do pracy w aptece? 

Konrad Tuszyński: Staż powinien pozwolić na zdobycie 
umiejętności, praktyczne zajęcia na studiach też na to 
pozwalają. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy stu-
dia i staż „wystarczą” zależy od tego, jakie czynności 
chcemy wykonywać i co faktycznie chcemy w aptece 
z tym pacjentem robić.

D: Co masz na myśli?

K: Jeśli mówimy o zawodzie farmaceuty i jego dotych-
czasowych obowiązkach, ograniczamy się do tego, co 
robi obecnie. Wtedy można powiedzieć, że tak – przy-
kładając się do nauki przez 5 lat i następnie odbywa-
jąc półroczną praktykę pod okiem kompetentnego 
opiekuna stażu (tu bywa różnie), ten jest w stanie 
przygotować się do wykonywania minimum obowiąz-

ków, które pozwolą mu znaleźć i utrzymać pracę. Przy-
najmniej obecnie.

D: Co rozumiesz przez minimum?

K: Studia przygotowują go do tego, żeby wydawał leki 
z apteki i czasem powiedział coś pacjentowi, bazując 
na wiedzy z ulotki lub ChPL, oraz do wykonywania re-
ceptury. Tak w uproszczeniu. Oczywiście prawnie ma 
obowiązek informować o lekach, działaniach niepożą-
danych i identyfikować problemy, rzeczywistość jest 
jednak taka, że możne do emerytury po prostu poda-
wać leki z półki, i jeśli tylko się nie pomyli przy ekspe-
dycji, nigdy żadna nieprzyjemność go nie spotka.

D: To trochę smutne. To dlaczego chcą się szkolić? 

K: Bo są bardzo ambitni. Wynika to bardziej z ich we-
wnętrznej potrzeby niesienia pomocy pacjentom i ro-
bienia czegoś więcej, niż podawania pudełek, aniżeli 
z potrzeb rynku czy przepisów. Inaczej jest w przypad-
ku lekarzy – każda nowa specjalizacja to większe za-
robki, nowy kurs – większe portfolio usług gabinetu. 
Farmaceuci natomiast (niestety) doszkalają się we 
własnym zakresie i nie idzie za tym dodatkowe wy-
nagrodzenie. Dlatego mówię, że naprawdę niewiele 
trzeba wiedzieć i umieć, żeby utrzymać się na rynku 

Jak zdobywać rzetelną wiedzę, 
czyli kilka słów o edukacji 
farmaceutów w Polsce

RO Z M O WA N U M E R U

MGR FARM. KONRAD TUSZYŃSKI 
Dyrektor ds. naukowych 3PG,  
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pracy. :) Jeśli jednak myślimy o opiece farmaceutycznej 
i usługach innych niż ekspedycja leków i wykonanie 
leku, to sprawa wygląda inaczej - studia to za mało. 
Zresztą to nic niezwykłego, ponieważ na większości 
kierunków, nie tylko medycznych, ale też na technicz-
nych i innych, zwykle tak jest, że ukończenie kierunku 
nie jest wystarczające, żeby pracować w zawodzie, bie-
głość w danym fachu wymaga wielu lat praktyki. To, 
że farmaceuta świeżo po stażu może już zostać sam 
w aptece, świadczy właśnie o tym, jak łatwy jest to za-
wód w swoim podstawowym wymiarze i jak niewiel-
ka odpowiedzialność na nim ciąży – mimo że lubimy 
myśleć o tym co robimy jako o bardzo odpowiedzial-
nej pracy, to trzeba się naprawę postarać, żeby zrobić 
coś nie tak – zwykle ryzyko sprowadza się do tego, że 
można wydać pacjentowi zły lek lub lek w innej daw-
ce, niż zalecił lekarz. Jednak nie są to błędy wynikają-
ce z braku wiedzy, lecz braku doświadczenia. Inaczej 
jest w przypadku usług. Przykładem usług, który wy-
konuje farmaceuta, jest wykonywanie szczepień i te-
stów diagnostycznych. Żeby je wykonywać musi wręcz 
ukończyć odpowiednie szkolenia. Jeśli chodzić o inne 
usługi, mamy recepturę. Tutaj akurat farmaceuta jest 
całkiem dobrze przygotowywany, choć z czasem te 
umiejętności się zatracają, zwłaszcza jeśli ktoś rza-
dziej wykonuje leki robione. Natomiast jeśli chodzi 
o usługi opieki farmaceutycznej – czy farmaceuta po 
studiach jest przygotowany, żeby rozmawiać z pacjen-
tem, żeby świadczyć usługi? No oczywiście, że nie. Tu 
odpowiedź na Twoje pytanie jest negatywna. 

D: Więc jeżeli uważasz, że farmaceuta nie ma kom-
pletnej wiedzy po stażu, gdzie powinien jej szukać? 

K: Zacznę od tego, że farmaceuci często szukają wiedzy, 
podczas gdy brakuje im nie wiedzy, lecz umiejętności. 
Po pierwsze, umiejętności znajdowania informacji, po 
drugie ich weryfikacji i krytycznej oceny, a po trzecie, 
umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Bo to 
są odrębne sprawy, z czego trzecia jest najtrudniejsza. 
W swojej pracy odpowiadam za treść podręczników 
dla farmaceutów, więc musze być dobrze zoriento-
wany w tym, czego im brakuje, żeby wiedzieć o czym 
w nich pisać. Wiem, że szukają wiedzy na temat prepa-
ratów, na temat rekomendacji, informacji związanych 
z tym, co jest skuteczne, a co nie, i co jest bezpieczne, 
co poleć pacjentowi w danym przypadku i dlaczego. 
Natomiast „wiedzieć” to tylko połowa sukcesu. Naj-
ważniejsze jest, żeby umieli z pacjentem rozmawiać 
i zdobytą wiedzę skutecznie wykorzystać. 

D: Czy możesz podać jakiś przykład?

K: Myślę, że tutaj mogę przywołać wiele przykładów 
ze szkoleń, które prowadziłem. Pokazują, że farmaceu-
ci nie zdają sobie sprawy, jak wiele zależy od tego, jak 

poprowadzą rozmowę z pacjentem. Przykładem niech 
będą szkolenia z zakresu instruowania pacjentów, jak 
poprawnie przeprowadzić inhalację. Na szkoleniach 
słyszę od uczestników, że dzięki zapoznaniu ich z bu-
dową urządzeń i samymi preparatami, wreszcie będą 
wiedzieć, jak wyjaśnić prawidłową technikę inhalacji 
pacjentom. Wtedy odgrywamy scenki i proszę o za-
prezentowanie, jak przeprowadziliby taką rozmowę 
z pacjentem. Okazuje się, że prowadzą wykład lub de-
monstrację, nie dość, że pomijając istotne elementy, 
to jeszcze nie prosząc pacjenta o powtórzenie wszyst-
kich kroków. Pacjent w takiej scence dowiaduje się 
niewiele. Okazuje się więc, że to nie brak znajomości 
techniki inhalacji był głównym problemem, lecz brak 
umiejętności jej przekazania. Oczywiście w naszej 
polskiej rzeczywistości możliwości prowadzenia takiej 
edukacji i konsultacji pacjentów jest ograniczona, ale 
skoro nawet w warunkach szkoleniowych nie udaje 
się tego zasymulować, to w prawdziwym świecie tym 
bardziej się to nie uda.

D: Dobrze, ale jeśli chodzi o szkolenia, to jest ich bar-
dzo dużo – i co byś o nich powiedział? Czy szkolenia 
wystarczą? Czy trzeba zrobić coś jeszcze?

K: Trudno mówić o jakichś innych aktywnościach, niż 
szkolenia – one powinny wystarczyć. Farmaceuci naj-
częściej wykonują te internetowe, które polegają na 
zdobywaniu wiedzy, więc to jest jeden aspekt. Często 
są to szkolenia oparte na wiedzy stricte akademickiej, 
a jeśli dotyczą leków, przebuja się ten chemizm. Czyli 
mamy ten sam problem, który był też na studiach – 
nie zdobywamy wiedzy klinicznej i praktycznej, lecz 
powtarzamy to, co już było. Tymczasem np. o skutecz-
ności leku wyrokują wyniki badań klinicznych, a nie 
wyjaśnienie mechanizmu, z czego działanie wynika.

D: Dlaczego jest to problem?

K: Uczymy się o mechanizmie działania leku, a nie 
o tym, na co ten się przekłada. Na aspekty praktyczne 
raczej się nie zwraca uwagi, a jeśli się zwraca, to raczej 
w sposób niewystarczający. To jest raz. A dwa: szkoleń 
praktycznych jest bardzo mało, a wręcz ich nie ma. Je-
śli są to spotkania stacjonarne, to są to konferencje, na 
których po prostu się siedzi i słucha, więc nie jest to 
szkolenie praktyczne. Żeby się nauczyć praktycznych 
umiejętności, trzeba zobaczyć, jak praktycznie wyko-
nywać usługi lub inne czynności w aptece, i to następ-
nie przećwiczyć. Obecnie farmaceuta najwięcej takich 
umiejętności zdobywa od koleżanek i kolegów z pracy, 
więc to jest wiedza zasłyszana i podejrzana, często 
nieaktualna. Najlepiej ilustrują to zagadnienia związa-
ne z prawem – farmaceutę interesuje „jak inni wydali-
by lek z tej recepty”, bo nie wie jak samemu sprawdzić 
przepis, wybrać który dotyczy danego problemu i jak 
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go interpretować. W przypadku wiedzy dotyczącej le-
ków jest podobnie – bazuje się na tym, że po ten lek 
„pacjenci wracają” lub „zwykle u mnie się to poleca” 
(więc to pewnie preparat godny polecenia).

D: Skupmy się na tych szkoleniach. Czego brakuje ta-
kim szkoleniom dla farmaceutów? 

K: Na szkoleniach powinno się przekazywać wiedzę 
kliniczną, albo inaczej: klinicznie istotną. Tymczasem 
mamy bardzo często do czynienia z „wiedzą ulotko-
wą”, czy też bazującą na czystej farmakologii. Nie lubię 
podawać innych krajów na wzór, jak powinna wyglą-
dać edukacja, bo według mnie to nie tędy droga, żeby 
wszystko kopiować z innych systemów, ale przytoczę 
taki przykład. Zapytałem kiedyś farmaceutę praktyku-
jącego w Wielkiej Brytanii na jakie problemy lekowe 
zwraca najczęściej uwagę. Wyjaśnił mi np. że bardzo 
często realizuje taką usługę, że sprawdza czy pacjent 
nie powinien stosować IPP, czyli inhibitorów pomy 
protonowej. Wytłumaczył, że leki te powinny być stoso-
wane, jeżeli pacjent stosuje lek przeciwzapalny (NLPZ) 
i np. lek przeciwdepresyjny. Zapytałem o przyczynę, ale 
nie umiał mi tego wyjaśnić, mimo że rutynowo reko-
mendował pacjentom, żeby stosowali lek osłonowy, 
jeśli stosują np. sertralinę czy inny lek przeciwdepre-
syjny, razem z NLPZ. Jednak zalecenie takie wdrażał 
i pomagał pacjentom leczyć się bezpiecznie, bo takie 
postępowanie zmniejsza ryzyko krwawień. Tymczasem 
polski farmaceuta może dobrze wiedzieć, dlaczego ta 
interakcja zachodzi, bo pamięta to ze studiów, albo do-
wiedział się z podręcznika czy z publikacji. Najczęściej 
jednak nic z tym nie zrobi! Więc czy lepiej jest, jeśli 
farmaceuta udziela niestrudzenie i każdemu pacjen-
towi prawidłowych zaleceń, choć nie wie z czego one 
wynikają, czy lepiej, żeby miał obszerną wiedzę, ale nic 
z nią nie robił, bo nie wie, jak ją przekazać – poda-
je więc tylko preparaty z półki, zakładając że pacjen-
ta informacja może nie interesować? Z dwojga wolę 
tę pierwszą opcję – i to jest przykład, który wyjaśnia, 
dlaczego znajomość wytycznych postępowania ma 
większe znaczenie, niż wiedza na temat mechani-
zmów działania. Wytyczne postępowania są kluczowe 
– wie to każdy lekarz. Tymczasem wytyczne dotyczące 
praktyki farmaceutycznej w Polsce nie istnieją, więc 
dla farmaceuty takie pojęcia jak „siła rekomendacji” 
czy „jakość dowodów” są raczej nowością. Więc tylko 
szkolenie praktyczne pozwoli przekazać wiedzę na 
temat tego, jak postępować. A jeśli nie jest to szko-
lenie praktyczne, czyli szkolenie na żywo, to musi to 
być chociaż szkolenie oparte o materiały, które infor-
mują farmaceutę, co ma przekazywać pacjentom, a nie 
co „się zaleca” czy „co dany lek ma we wskazaniach. 
Podam przykład: wiadomo, że przewlekłe stosowanie 
wspomnianych IPP powoduje niedobory magnezu, wit. 

B12 i wapnia. Czy oznacza to, że pacjentom stosują-
cym inhibitory pompy należy proponować preparaty 
magnezu, kobalaminy i wapnia? Tego nie wiemy – bo 
skupiamy się jedynie na tej pierwszej części – wyja-
śnieniu problemu, a nie na clou, czyli interwencji. Czyli 
wiedzy, a nie umiejętności jej wykorzystania. Szkoleń, 
które bazują na wytycznych postępowania, jest mało 
– prawie w ogóle nie ma. Bo łatwiej jest omawiać 
mechanizmy działania leków, mówić np. o „postępach 
w farmakoterapii takiej a takiej choroby”, niż przedsta-
wić farmaceutom czarno na białym, jak powinni postę-
pować w danej sytuacji.  

D: Tutaj wspominałeś właśnie o tej wiedzy, że farma-
ceuta wie, co trzeba robić. Gdzie szukać takiej wiedzy?

K: A więc najlepiej jak wiedza bazuje na najbardziej 
wiarygodnych dowodach naukowych, przy czym nie-
stety często najbardziej wiarygodne, to są to publika-
cje naukowe, których farmaceuta raczej studiować nie 
będzie. Farmaceuta (podobnie jak lekarz) potrzebuje 
wiedzy podanej na tacy. Czasem słyszę różne bajki 
o tym, że farmaceuci powinni studiować wyniki ba-
dań klinicznych i ogólnie – zagraniczne publikacje. 
Uważam to za absurd – farmaceuta-praktyk mając 
tak ograniczony czas na dokształcanie się, powinien 
szukać informacji przefiltrowanych – syntez i podsu-
mowań, a nie studiować anglojęzyczne badania orygi-
nalne. Gdzie szukać takiej wiedzy? To jest oczywiście 
duże wyzwanie. To wszystko zależy od tego, czy mó-
wimy o informacji o leku, czy o informacji o chorobie, 
czy o zasadach leczenia tej choroby. To są trzy różne 
aspekty edukacji. Edukacja o chorobie (wskazaniach) 
jest najłatwiejsza. Mamy dobre polskie podręczni-
ki, pisane są dla lekarzy, omawiają różne problemy 
zdrowotne. To jest pewne źródło wiedzy, które można 
wykorzystać. Jeśli chodzi o leki, to jest to pewne wy-
zwanie. Ponieważ ulotka czy charakterystyka produktu 
leczniczego zawiera w wielu aspektach nieaktualne 
informacje, tj. nieaktualne w takich kwestiach jak sto-
sowania leków w trakcie ciąży, karmienia piersią, czy 
interakcji, działań niepożądanych, a także zastoso-
waniu leku, trzeba szukać dalej. ChPL nie mówi nam 
o tym, jaki lek powinien być wybrany na dane scho-
rzenie. Nie mówi nam też o tym, jaki lek rekomendo-
wać w określony przypadku, na określone wskazanie. 
Farmaceuci o tym nie myślą - zaglądają do ulotek czy 
indeksów leków, które są pisane na podstawie ulotek. 
I czerpią informacje z nich, co polecić. W rzeczywisto-
ści jednak tak nie działa medycyna oparta na dowo-
dach – nigdy prawidłowym postępowaniem nie było 
polecenie pierwszego lepszego leku, którego wskaza-
nie się zgadzało. Na podstawie aktualnych dowodów, 
preferencji pacjenta i swojego doświadczenia należy 
polecać preparaty, które w największym stopniu po-
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mogą pacjentowi, przy najmniejszej szkodzie. To jest 
ten stosunek korzyści do ryzyka, który powinna ocenić 
każda osoba, która rekomenduje leki. Natomiast je-
śli opieramy się tylko na wiedzy ulotkowej, polecimy 
pierwszy lepszy preparat, a nie ten najlepszy dla pa-
cjenta w określonej sytuacji. Trzeci aspekt to jest wie-
dza na temat zaleceń terapeutycznych, ona pochodzi 
z wytycznych leczenia różnych chorób. To wytyczne np. 
polskiego towarzystwa leczenia nadciśnienia tętni-
czego mówią, jak należy leczyć nadciśnienie tętnicze. 
Wytyczne GINA mówią nam jak leczyć astmę oskrze-
lową. Wytyczne GOLD mówią, jak leczyć przewlekłą 
obturacyjna chorobę płuc - tego trzeba się trzymać. 
Najlepiej zapoznać się choćby ze streszczeniami tych 
wytycznych, żeby widzieć co jest istotne, jeżeli chodzi 
o leczenie tych schorzeń. Więc to jest źródło wiedzy, 
które jest faktyczne rzetelne. Wytyczne to jest podsta-
wa. Natomiast w wytycznych jest bardzo mało infor-
macji na temat samych preparatów, a przecież lek to 
nie tylko substancja lecznicza, ale też postać, składniki 
pomocnicze i farmakokinetyka. Zatem wiedza, z której 
korzystają lekarze, to dla nas za mało.

D: Dobrze. Tutaj wspominałeś o interakcjach, mamy 
dostęp do różnych stron np. KtoMaLek czy drugs.com. 
Czy uważasz, że to jest rzetelne źródło informacji?

K: Każde źródło informacji na temat interakcji ma 
swoje ograniczenia. Jeśli mówisz o drugs.com, to fak-
tycznie jest taka baza, która jest całkiem wiarygodna. 
Niestety bardzo wielu leków z polskiego rynku w niej 
nie ma. To jest amerykański portal i w bardzo wielu 
przypadkach nie będzie ona wystarczająca, żeby wy-
konać np. przegląd lekowy. Natomiast jest tam poda-
na literatura, do każdego twierdzenia, co jest bardzo 
na plus. Można ją uznać za wiarogodne źródło infor-
macji. Tylko niestety niewystarczające. Mamy także 
KtoMalek, który jest stricte dla pacjentów. Wersja dla 
farmaceutów jest bardzo ograniczona. Pokazuje wiele 
interakcji wskazując, że są istotne, a w rzeczywistości 
takie nie są. A są także takie interakcje, które nie są 
wyszczególnione, a wiążą się z ryzykiem dla pacjenta. 
Ja nie zalecam korzystać z tego narzędzia - jest to jakaś 
namiastka, ale tu każdy alert, który się pojawi, wymaga 
weryfikacji. Natomiast już spotkałem się z tym, że far-
maceuci drukują te interakcje. Próbowali informować 
pacjentów o tych interakcjach, które „wypluwa” system 
apteczny. W ten sposób pacjenta bardziej przestraszy-
my tymi interakcjami, niż zachęcimy do stosowania 
leku. Zauważ, że w Polsce mówi się, że pacjenci „nad-
używają leków”. To jest taki slogan. Wszyscy dzienni-
karze to powtarzają. Że polski pacjent nadużywa pre-
paratów najbardziej w Europie – to medialnie fajnie 
brzmi. W rzeczywistości tak naprawdę największym 
problem nie jest nadużywanie leków, większym pro-
blemem jest przecież brak compliance, czy adherence, 

czyli sytuacje, w których pacjenci odstawiają leczenie 
albo go nie podejmują. Bo sobie coś umyślą, że będą 
np. stosować „naturalne statyny” czy inne suplemen-
ty, zamiast statyn. To jest problem, z którym trzeba się 
zmierzyć. Z problemem pacjentów, którzy odstawiają 
swoją leczenie, nie stosują się do zaleceń terapeu-
tycznych. Takie niestosowanie się do zaleceń możemy 
spotęgować właśnie skupiając się na negatywach. Je-
śli mówimy o edukacji farmaceutów, myślę, że to jest 
główny problem. Bardzo, bardzo często my jako farma-
ceuci jesteśmy uczeni przede wszystkim o bezpieczeń-
stwie stosowania leków. Jeśli zapytasz farmaceutę np. 
o to, co warto powiedzieć o jakimkolwiek preparacie 
na rynku, on zacznie od negatywów. Gwarantuję. Gdy 
zapytasz – co warto powiedzieć pacjentowi o ibupro-
fenie? Że może powodować wrzody. Powie, że może 
zaszkodzić, że może powodować alergie. Nie powie, że 
warto powiedzieć, że dany lek bardzo pomaga. Że ob-
niża śmiertelność. Itd. Za mało się skupiają się na tym, 
żeby wyjaśnić, po co ten lek jest. Dlatego, że my jako 
farmaceuci nie wiemy, dlaczego dany lek zapisano. Bo 
nie uczymy się wytycznych. Uczymy się o działaniach 
niepożądanych, przede wszystkim interakcjach, i tym 
jak ten lek może zaszkodzić. Jesteśmy „strażnikami 
bezpieczeństwa farmakoterapii”. I tutaj pojawia się 
problem. Bo, jak wcześniej wspominałem, większość 
pacjentów częściej odstawia leki, niż ich nadużywa.

D: Wróciłabym jeszcze do interakcji. Możemy je po-
dzielić na istotne i nieistotnie klinicznie. Gdzie farma-
ceuci mogą szukać interakcje istotnych klinicznych?

K: Niestety jeśli chodzi o interakcje, to nie ma bezpłat-
nych wiarygodnych dobrych źródeł wiedzy na temat 
interakcji konkretnych substancji. Jest kilka książek 
na rynku polskim, ale to nie jest źródło wiedzy, żeby 
korzystać przy pacjencie. Żeby zwracać uwagę na in-
terakcję i realnie modyfikować leczenie, trzeba albo 
dobrze je rozumieć i wyłapywać je korzystając ze swo-
jej wiedzy i doświadczenia, albo korzystać z narzędzi, 
czyli baz danych, które są interaktywne i które wspo-
magają w podejmowaniu decyzji. Takie narzędzia są 
dostępne za granicą. Sam mam wykupiony dostęp do 
kilku z nich. Natomiast to nie jest coś, co kupi sobie 
farmaceuta, bo takie dostępy kosztują po kilka tysięcy 
złotych w skali roku. Ale nawet jeśli, to nie sztuka jest 
powiedzieć pacjentowi, który, załóżmy, ma na recepcie 
statyny i jakiś antybiotyk, że „trzeba uważać”. Sztuką 
jest podjąć decyzje o kontakcie z lekarzem przepisują-
cym, i wytłumaczenie mu, że w tym przypadku pacjent 
nie powinien kontynuować tej statyny lub powinien 
dostać inny antybiotyk. Wyjaśnić lekarzowi dlaczego 
to ważne i czym grozi niepodjęcie działania oraz zasu-
gerować rozwiązanie. Takie sytuacji miałem w swojej 
praktyce, że trzeba było skontaktować się z lekarzem 
i wyjaśnić mu, że w tym wypadku np. ta klarytromy-
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cyna nie będzie wskazana, ponieważ wywoła takie 
i takie reakcje z lekiem psychotropowym. Proponuję 
alternatywny lek. Często okazywało się, że lekarz przy-
stawał na taką propozycje, jeśli otrzymał konkretną. 
A nie tylko informację, że „uwaga, pan doktor musi 
coś z tym zrobić, ja tylko zgłaszam”. Tutaj jeśli chcemy 
mieć wiedzę, którą wykorzystamy z kontakcie z leka-
rzem, musi być to wiedza ugruntowana w literaturze. 
Jeśli chcemy dyskutować, nie wystarczy, że powiemy 
„no przecież oczywiste, że nie łączy się jednego leku 
z drugim”. Trzeba to uzasadnić. Dopiero wtedy możemy 
mówić o wiedzy, którą wykorzystamy w praktyce.

D: Skupmy się proszę na publikacjach naukowych. Czy 
uważasz, że warto studiować publikacje naukowe?

K: Może to będzie bardzo niepoprawne co powiem, 
ale jestem przekonany, że większość farmaceutów nie 
ma możliwości studiowania literatury naukowej. I też 
może nawet niekonieczne jest to ważne, żeby to ro-
bili. Dlaczego? Większość publikacji naukowych jest 
dla naukowców, a nie dla praktyków. One omawiają 
pewne tematy, które są istotne z naukowego punktu 
widzenia, mówią o istotnie statycznym wyniku, ale 
nie powiedzą nam o tym, czy jest to istotne kliniczne. 
Można wyczytać różne ciekawostki, w różnych publi-
kacjach oryginalnych, ale dalej nie wiedzieć czy lek 
warto rekomendować albo odradzać. Jeśli już farma-
ceuta chce studiować literaturę, to powinien czerpać 
z przeglądów systematycznych tych badań, aby wycią-
gnąć wnioski na podstawie syntezy, której dokonali 
autorzy. A jeszcze lepiej, jeśli czerpaliby z wytycznych, 
z kolei bazują na przeglądach systematycznych, któ-
re jasno powiedzą czy lek rekomendować, czy też nie 
– jaka jest siła rekomendacji i jakość dowodów. Klu-
czowe jest więc, aby zapoznawać się z syntezą badań. 
Wtedy takie studiowanie ma sens. W rzeczywistości 
preparatów w aptece jest tak dużo, że farmaceuta mu-
siałby studiować tysiąc lat, żeby wyrobić sobie swoją 
opinie o preparatach studiując badania oryginalne. 

D: Co poleciłbyś farmaceucie, który chcę się rozwijać? 

K: Proste ćwiczenie: jeśli masz pacjenta, który o coś 
zapytał i nie wiesz, jak mu pomóc – pomóż jak potra-
fisz. Ale później ten przypadek przerób jako case stu-
dy. Sprawdź, co mówi literatura, co mówią wytyczne. 
Taka edukacja opiera się o tzw. problem-based learning, 
i jest to bardzo efektywna metoda. Następnym razem 
spróbuj wykorzystać to wiedzę. A jeśli się to nie uda, 
spróbuj jeszcze raz. W końcu się uda, a jak już kilka 
razy się uda, to jest już z górki. Trzeba więc traktować 
każdego pacjenta nie jak porażkę (jeśli się nie uda), 
ale wyciągać wnioski na przyszłość. Bo wtedy można 
się faktycznie rozwijać. Prowadziłem ogólnopolski pi-
lotaż opieki farmaceutycznej w 2019 roku, badaliśmy 
w nim m.in. usługę przeglądu lekowego. Farmaceuci 

byli bardzo zaniepokojeni tym, ile czasu zejdzie im na 
samo przeanalizowanie interakcji, jeśli pacjent stosu-
je bardzo wiele leków. Dość szybko okazywało się, że 
ich problemy lekowe się powtarzają. Oznacza to, że 
wystarczy przerobić wiele problemów, żeby przy kolej-
nych konsultacjach wiedzieć, jak postępować. Z cza-
sem np. wszystkie istotne interakcje można wychwycić 
po prostu patrząc na listę leków pacjenta.

D: Wygląda na to, że nie taki diabeł straszny.

K: Jest jeszcze jeden aspekt. Największym wyzwaniem 
jest sprawienie, aby pacjent nam zaufał. Trzeba wie-
dzieć, jak zainicjować rozmowę. Jak „zagaić”. Jak zapy-
tać o to, dlaczego prosi o ten lek, a nie inny. Bo gdy 
zapyta wprost: „Czy może jednak inny preparat panu 
polecę?” Odpowie: „Ale ten mi pomaga?”. Tu okazuje 
się, że takiej wiedzy, pozwalającej na uzasadnienie 
samego dodatkowego pytania, już brakuje. Taki case 
trzeba będzie przerobić i następnym razem spróbo-
wać wykorzystać zdobytą wiedzę. Jeśli farmaceuta 
pracujący w aptece chcę się rozwijać, to musi zacząć 
z tymi pacjentami rozmawiać. Ale nie wypytywać i nie 
prowadzić przesłuchania. Z tym się spotykam, że far-
maceuta wypytuje pacjenta o wszystko i twierdzi że 
to jest ta opieka farmaceutyczna. Tak jakby o jakości 
opieki świadczyła liczba pytań, które padły przy pier-
szym stole. A to nie jest opieka, to jest przesłuchanie. 
W wielkim uproszczeniu, trzeba nauczyć się propono-
wać pacjentowi coś innego niż to, po co przychodzi. 
Bardzo często, jeśli pacjent przychodzi po konkretny 
preparat, w rzeczywistości ma problem, na który jest 
ten preparat. Łatwiej mu powiedzieć „Poproszę Ila-
dian”, niż opisywać objawy infekcji pochwy. Trzeba 
umieć z tymi pacjentami rozmawiać – a więc wraca-
my do punktu wyjścia, czyli do tego, co mówiłem na 
początku. Jak już wiemy jak z pacjentami rozmawiać, 
to możemy zorientować się jakiej wiedzy nam braku-
je. I to szybko wyjdzie. Pacjenta zagaimy, on zapyta 
nas o coś i wyjdzie, że, że nie wiemy. Trudno. Jeśli nie 
wiemy, to wróćmy do literatury. Sprawdźmy, jakie jest 
dawkowanie, co powiedzieć, co mówią wytyczne. Dla-
czego lepszy, jest lek który proponujemy. Inna porada 
dotycząca rozwoju to to, aby aktywnie i stale przeglą-
dać preparaty, które mamy na półkach. I zadawać sobie 
takie proste pytanie – „a w czym ten preparat może 
być lepszy od tego”. I nie skupiać się na negatywach, 
lecz na tym, co wyróżnia dany produkt na tle innych. 
Który preparat mógłby być skuteczniejszy lub (i) bez-
pieczeniejszy. I w ten sposób budować swoją wiedzę 
o produktach. Trzeba sobie zadawać to pytanie: „Czy 
ten preparat, który zwykle polecam, to jest najlepszy 
wybór? Czy go po prostu polecam, bo zwykle się go 
poleca?”

D: Dziękuje za rozmowę. 
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Oporność na wiedzę? 
Nie z nami! Członkowie 
PTSF znają sposoby na 
przyjemną edukację
DARIA FRISCH
PTSF

Jednym z głównych rodzajów aktywności prowadzo-
nych przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji 
(PTSF) jest edukowanie społeczeństwa w zakresie 
aktualnych problemów zdrowia publicznego. Ostat-
ni kwartał roku kalendarzowego to okres obfitują-
cy w akcje edukacyjne i profilaktyczne. Co dokładnie 
dzieje się w tym czasie w Stowarzyszeniu? 

Z antybiotykami za pan brat 
Studenci farmacji, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie 
Studentów Farmacji, mocno angażują się w wydarze-
nia, których celem jest propagowanie zdrowego stylu 
życia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zwięk-
szanie świadomości istnienia zjawisk niekorzystnie 
wpływających na stan zdrowia społeczeństwa, np. 
antybiotykooporności czy niskiego poziomu wyszcze-
pialności. W listopadzie obchodzony jest Europejski 
Dzień Wiedzy o Antybiotykach, a dla organizacji to 
czas, stojący pod znakiem skiego projektu “Antybioty-
koterapia pod lupą Farmaceuty”. 10 oddziałów Stowa-
rzyszenia podjęło współpracę ze szkołami podstawo-
wymi i ponadpodstawowymi, dzięki czemu otworzyły 
się przed nimi możliwości przekazania swojej wie-
dzy młodym ludziom. W ramach akcji wolontariusze 
wcielili się w rolę edukatorów i przeprowadzili lekcje, 
których tematyka obejmowała m.in. metody ochrony 

F OT. P T S F P O Z N A Ń
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przed zakażeniami, działanie antybiotyków, zasady 
prawidłowej antybiotykoterapii czy reguły postępo-
wania w przypadku niewykorzystanych leków. Forma 
treści merytorycznych została dostosowana do danej 
grupy wiekowej, zaś wystąpienia urozmaicono przez 
część interaktywną: quizy i burze mózgów, nawiązu-
jące do kluczowych zagadnień. Nie mogło również za-
braknąć konkursu z nagrodami. W tym roku w zasadni-
czej części projektu wzięło udział 181 wolontariuszy, 
którzy w 81 szkołach zrealizowali 221 lekcji dla 5788 
uczniów i uczennic. Zajęcia spotkały się z pozytywnym 
odbiorem, co jest miodem na serca członków PTSF. :) 
Wierzymy, że zdobyte informacje będą mogły być już 
teraz wykorzystane i zaprocentują w przyszłości. 

Zapytaj o POChP i nie tylko 
Kilka głębokich wdechów… i już kolejna duża akcja 
PTSF przed nami. W dniach 5-10 grudnia planowana 
jest jesienna edycja “Skonsultuj z Farmaceutą”, której 
motywem przewodnim będzie przewlekła obturacyjna 
choroba płuc - schorzenie zbierające tragiczne żniwo 
wśród palaczy. Światowa Organizacja Zdrowia prze-
widuje, że do 2030 roku stanie się ona trzecim naj-
częstszym powodem zgonów na świecie. Członkowie 
organizacji przygotowali wiele rzetelnych materiałów 
edukacyjnych dotyczących tej jednostki chorobowej 

i podzielą się nimi poprzez media społecznościowe 
oraz podczas stacjonarnego finału wydarzenia, który 
odbędzie się 10 grudnia w centrach handlowych 11 
największych miast Polski. Na specjalnie przygotowa-
nych stanowiskach wszyscy chętni będą mogli zasię-
gnąć porady farmaceutycznej od osób z tytułem zawo-
dowym magistra farmacji, zmierzyć ciśnienie tętnicze 
krwi, glikemię czy saturację, przypomnieć sobie prawi-
dłową obsługę inhalatora, dowiedzieć się, jakie mają 
BMI i co się z tym wiąże… oraz dużo więcej! Wspólna 
zabawa na stoisku dla dzieci pozwoli najmłodszym 
poznać rolę farmaceutów, zaś preparaty mikroskopo-
we przybliżą świat surowców roślinnych. Serdecznie 
zapraszamy do uczestnictwa w finale, jak i wsparcia 
naszych działań - na przykład przez udostępnienie 
wartościowych treści w swoich social mediach oraz 
informacji o sobotnich konsultacjach w centrach han-
dlowych. Szczegóły będą pojawiać się w poniższych 
miejscach w sieci:

 — https://www.facebook.com/skonsultujzfarmaceuta

 — https://www.facebook.com/ptsf.online

 — https://www.instagram.com/ptsf.online/.

Dziękujemy, że jesteście z nami! Twórzmy farmację ju-
tra razem! 
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Devikap
MGR FARM. MARIOLA ZEMŁA
Redaktorka 3PG

Możesz spotkać się w aptece ze zdziwieniem pacjen-
tów, którzy po otwarciu leku Devikap nie poczuli już, 
jak do tej pory, charakterystycznego anyżowego aro-
matu. Czy rzeczywiście nastąpiła zmiana w składzie 
leku?

Devikap  to lek na receptę z witaminą D3. Kiedyś, ze 
względu na to, że był jedynym na rynku lekiem z wi-
taminą D3 „na wodzie”, stanowił alternatywę dla pre-
paratów z nośnikiem tłuszczowym. Warto bowiem 
wiedzieć, że olej zawarty w preparatach witaminy 
D3 może być przyczyną bólów brzucha u noworodków 
i niemowląt. Poniżej przedstawiono porównywanie 
substancji pomocniczych przed zmianą i po.[1][2] 

Dawny wykaz substancji 
pomocniczych leku Devikap

Aktualny wykaz substancji 
pomocniczych leku Devikap

 — makrogologlicerolu 
rycynooleinian

 — sacharoza
 — disodu fosforan 
dwunastowodny lub 
dwuwodny

 — kwas cytrynowy 
jednowodny

 — substancja 
poprawiająca smak 
i zapach anyżowa

 — alkohol benzylowy
 — woda oczyszczona

 — triglicerydy kwasów 
tłuszczowych o średniej 
długości łańcucha

Warto zwrócić uwagę, że skład leku stał się o wiele 
prostszy i nie zawiera żadnych konserwantów, emul-
gatorów i substancji poprawiających smak. Choć wita-
mina D3 jest rozpuszczalna w tłuszczach i powszech-
nie uznaje się uproszczenie, że jej wchłanianie jest 
lepsze w obecności tłuszczu, to jednak opierając się 
na przeprowadzonych dotychczas badaniach, nie ma 
pewności, że zmiana ta ma wpływ na wchłanianie 
i biodostępność witaminy D3.[3][4] Dawka cholekalcyfe-
rolu pozostała jednak bez zmian – 500 j.m. w jednej 
kropli.

Warto też wiedzieć, że zmiana składu leku wpłynęła 
także na trwałość po otwarciu, dlatego wydając lek 
poinformuj pacjenta, że aktualnie data ważności wy-
nosi 12 miesięcy od pierwszego użycia.

Piśmiennictwo:
1. Polpharma. (2013). ChPL. Devikap. 
2. Polpharma. (2021). ChPL. Devikap. 
3. Silva, M. C., & Furlanetto, T. W. (2018). Intestinal absorption of vitamin D: 

a systematic review. Nutrition reviews, 76(1), 60–76. https://doi.org/10.1093/
nutrit/nux034

4. Borel, P., Caillaud, D., & Cano, N. J. (2015). Vitamin D bioavailability: state of the 
art. Critical reviews in food science and nutrition, 55(9), 1193–1205. https://
doi.org/10.1080/10408398.2012.688897
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https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://doi.org/10.1093/nutrit/nux034
https://doi.org/10.1093/nutrit/nux034
https://doi.org/10.1080/10408398.2012.688897%7d
https://doi.org/10.1080/10408398.2012.688897%7d
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gotowaniu przez personel medyczny w aptece Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie. Wada została sklasyfi-
kowana przez podmiot jako poważna a przyczyna jej 
powstania nie została dotychczas wyjaśniona.

Piśmiennictwo:
1. RDG: Decyzja wycofania z obrotu 24/2022. 29.11.2022. 

RY N E K L E KÓ W
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Dlaczego wycofano 
serię preparatu 
witaminowego 
Cernevit?
DOROTA SZMIT
Redaktorka naczelna 

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu 
pojedynczą serię preparatu witaminowego do wstrzy-
kiwańi infuzji Cernevit. Przyczyną wycofania było wy-
stąpienie niezgodnej z ChPL barwy roztworu po przy-

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Okazało się że osoby, które twierdziły, że regularnie 
spożywają rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca 
i soczewica, a także powstrzymują się od spożycia ole-
ju słonecznikowego, miały wyższy poziom kluczowego 
kwasu tłuszczowego. Wymagane są kolejne badania 
kliniczne potwierdzające pozytywny wpływ kwasów 
omega- 3 w leczeniu trądziku. 

Piśmiennictwo:
1. Richard M-A et al. The Burden of Skin Diseases [BOSD] in Europe: Preliminary 

results about the prevalence of the main skin diseases in Europe Abstract No. 
358 presented at EADV Spring Symposium 2022. https://eadvsymposium2022.
org/wp-content/uploads/2022/05/eadv_abstracts_book.pdf.

2. Hay RJ, Johns NE, Williams HC et al. The global burden of skin diseases in 2010: 
an analysis of the prevalence and impact of global skin conditions. https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24166134/

Czy flawonoidy działają 
kardioprotekcyjnie? 
Według najnowszych badań klinicznych na temat 
wpływ kilku flawonoidów na mitochondrialne kanały 
potasowe(mitoK) i ich roli w kardioprotekcji. Wykaza-
no, że kilka z badanych flawonoidów było aktywatorem 
mitoK i wykazywały dodatnie działanie kardioprotek-
cyjne.[1] Flawonoidy jako aktywatory mitoK mogą re-
gulować szereg krytycznych procesów ściśle ze sobą 
skorelowanych z przetrwaniem. Dlatego konsumpcja 
owoców i warzyw bogatych we flawonoidy lub ich 
suplementację można uznać za obiecujące działanie 
mające na celu poprawę stan serca i naczyń krwiono-
śnych oraz ochronne przed rozwojem chorób układu 
krążenia. Wymagane są kolejne badania kliniczne do 
jednoznacznego podkreślenia ich wartości odżywczej 
i roli tego mechanizmu działania. 

Piśmiennictwo 
1. Bednarczyk P., Calderone V., Kampa R., Sęk A., Szewczyk A., Testai L., 

(2022). Flavonoids as new regulators of mitochondrial potassium 
channels: contribution to cardioprotection, Journal of Pharmacy and 
Pharmacology. https://doi.org/10.1093/jpp/rgac093

Przegląd naukowy przygotowała 
Redaktor naczelna Dorota Szmit

Mikroflora jelit zmienia 
się w przebiegu  
przewlekłej choroby 
nerek
Według nowych badań klinicznych na temat modula-
cji zaburzonej mikrobioty jelitowej w leczeniu prze-
wlekłej choroby nerek (PChN). Wykazano, że zaburzona 
czynność osi nerki-jelito w przebiegu PChN może być 
modulowana poprzez stosowanie preparatów mody-
fikujących skład mikrobioty jelitowej i przywracają-
cych stan eubiozy – prebiotyków, probiotyków oraz 
synbiotyków[1]. Zachęcające wstępne wyniki sugerują, 
że w przyszłości suplementacja preparatami modulu-
jącymi mikrobiotę jelitową może być istotną opcją te-
rapeutyczną PChN, lecz wymagane są kolejne badania 
kliniczne potwierdzające pozytywny wpływy suple-
mentacji prebiotyków, probiotyków oraz synbiotyków 
na rozwój PChN.

Piśmiennictwo:
1. Dobrek, Ł. (2022). Gut microbiota modulation in the chronic kidney disease 

management. Farmacja Polska. 10.32383/farmpol/147643

Czy kwasy 
omega-3 mogą pomóc 
wyleczyć trądzik?
Na podstawie nowych badań, niemieccy specjaliści 
z Kliniki Dermatologii i Alergologii w Monachium, wy-
kazali, że kluczowym czynnikiem w rozwoju trądziku 
może być niedobór kwasów tłuszczowych omega-3. [1] 
Badania erytrocytów (czerwonych krwinek) 100 pa-
cjentów ze zdiagnozowanym trądzikiem wykazały, że 
94 proc. z nich miało poziomy kwasów tłuszczowych 
omega-3 poniżej zalecanego (8-11 proc.)[2] Podczas 
badania przeanalizowano również dietę pacjentów. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://eadvsymposium2022.org/wp-content/uploads/2022/05/ABSTRACT_BOOK.pdf
https://eadvsymposium2022.org/wp-content/uploads/2022/05/ABSTRACT_BOOK.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24166134/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24166134/
https://doi.org/10.1093/jpp/rgac093
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Zapalenie zatok (ang. sinusitis) to objawowy stan za-
palny błony śluzowej wyścielającej zatoki przynosowe 
(człowiek ma 4 pary zatok: czołowe, sitowe, szczękowe 
i klinowe), któremu najczęściej towarzyszy także stan 
zapalny błony śluzowej nosa, dlatego, obecnie prefero-
wanym terminem jest zapalenie błony śluzowej zatok 
i nosa (ang. rhinosinusitis). Proces zapalny prowadzi do 
zwiększenia przepuszczalności naczyń krwionośnych 
i nadmiernego wydzielania śluzu. Może także zabu-
rzyć ruch rzęsek, co zmniejsza samooczyszczanie jamy 
nosa. Dodatkowo obrzęk powstający na skutek stanu 
zapalnego uniemożliwia odpływ wydzieliny z zatok do 
jamy nosowej, co prowadzi do ich blokady i nasilenia 
procesu chorobowego. W zależności od czasu trwania 

objawów wyróżnia się następujące rodzaje zapalenia 
zatok (Patel i Hwang, 2021b):

 — ostre – do 4 tyg.,

 — podostre – 4–12 tyg.,

 — przewlekłe – powyżej 12 tyg.,

 — ostre nawracające – przynajmniej 4 epizody 
w ciągu roku z przejściowym ustąpieniem 
objawów.

Zapalenie zatok może mieć podłoże:

 — infekcyjne – wirusowe, bakteryjne lub grzybicze, 

 — alergiczne,

 — anatomiczne – spowodowane krzywą przegrodą 
nosową.

Przyczyny 
Najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia zatok jest 
infekcja wirusowa (spowodowana rhinowirusami, 
wirusami grypy czy paragrypy). Jedynie 0,5–2% przy-
padków rozwija się na skutek infekcji bakteryjnej, kie-
dy dochodzi do wtórnego nadkażenia bakteryjnego 

MGR FARM. MARLENA BOJARSKA
Redaktorka w 3PG 

Zapalenie zatok - leki 
pierwszego wyboru

D O B Ó R P R E PA RATÓ W

F OT. S H U T T E R S TO C K
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W w przebiegu zapalenia (Patel i Hwang, 2021b). Dodat-
kowo wyróżnia się 2 rodzaje ostrego zapalenia zatok 
o podłożu bakteryjnym – powikłane (proces zapalny 
rozprzestrzenia się poza zatoki i jamy nosa) oraz nie-
powikłane (proces zapalny jest ograniczony do zatok 
i jamy nosa). Zapalenie zatok częściej dotyczy kobiet, 
a wśród dorosłych – osób w wieku 45–64 lat (Patel 
i Hwang, 2021b). Czynnikami ryzyka zapalenia zatok są 
(Patel i Hwang, 2021b):

 — starszy wiek,

 — palenie tytoniu (czynne i bierne),

 — ekspozycja na zmiany ciśnienia (np. nurkowanie),

 — pływanie,

 — astma, 

 — alergie,

 — choroby zębów,

 — zaburzenie odporności.

Objawy
Zapalenie zatok można rozpoznać na podstawie sa-
mych objawów występujących u pacjenta. Chorobę 
stwierdza się, jeśli u pacjenta są obecne przynajmniej 
2 z poniższych symptomów (Fokkens i in., 2020):

 — niedrożność nosa,

 — wydzielina z jam nosa (wyciek z nosa lub 
ściekanie wydzieliny do gardła),

 — ból twarzy, zwłaszcza w okolicy czoła i nosa,

 — uczucie rozpierania w obrębie twarzy, które nasila 
się podczas schylania,

 — ból głowy,

 — częściowa lub całkowita utrata węchu,

 — gorączka.

Ponadto w przebiegu zapalenia zatok mogą wystąpić 
objawy związane z zapaleniem trąbki słuchowej (Eu-
stachiusza), np. ból uszu, osłabienie słuchu czy szumy 
uszne, a także kaszel i podrażnienie gardła będące 
następstwem ściekania wydzieliny z jamy nosa po tyl-
nej ścianie gardła. Halitoza, czyli nieprzyjemny zapach 
z ust, także może być oznaką stanu zapalnego nosa 
i zatok. Ze względu na niedrożność nosa i utrudnione 
oddychanie pacjent może mieć problemy ze snem, co 
powoduje zmęczenie i pogorszenie samopoczucia.

Objawy ostrego zapalenia zatok o podłożu wirusowym 
i bakteryjnym są podobne, jednakże istnieją takie, na 
podstawie których diagnozuje się infekcję bakteryjną. 
Ostre zapalenie zatok o podłożu bakteryjnym stwier-

dza się, jeśli wystąpią przynajmniej 3 z następujących 
objawów (Fokkens i in., 2020):

 — gorączka powyżej 38°C,

 — przejściowe polepszenie samopoczucia chorego 
i ponowne nasilenie objawów choroby ok. 5. dnia 
choroby,

 — jednostronne występowanie dolegliwości,

 — nasilony ból w obrębie twarzy,

 — zwiększone CRP oraz OB.

U pacjentów z infekcją zatok o podłożu bakteryjnym 
symptomy utrzymują się zazwyczaj przez ponad 10 
dni. Gorączka w przebiegu wirusowego zapalenia za-
tok występuje najczęściej na początku infekcji i ustę-
puje w ciągu 24–48 godz. (Patel i Hwang, 2021b). 

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Ropna wydzielina z nosa nie świadczy o infekcji bakte-
ryjnej. Jest ona objawem stanu zapalnego błony śluzo-
wej nosa oraz zatok i może wystąpić także w przebiegu 
wirusowego zapalenia zatok. Wygląd wydzieliny często 
zmienia się w miarę postępu choroby – na początku jest 
przezroczysta, następnie staje się ropna, po czym wraca 
do początkowej barwy (Patel i Hwang, 2021b).

W powikłanym bakteryjnym zapaleniu zatok dochodzi 
do rozprzestrzenienia się stanu zapalnego na okolicz-
ne tkanki, oczodoły, a nawet OUN. Objawami takiego 
stanu mogą być (Fokkens i in., 2020; Patel i Hwang, 
2021b):

 — silny, nieustępujący ból głowy,

 — obrzęk lub zaczerwienienie powiek,

 — podwójne widzenie, upośledzone widzenie,

 — wytrzeszcz,

 — ból przy ruchach gałki ocznej,

 — przemieszczenie gałki ocznej,

 — obrzęk tkanek miękkich w okolicy czołowej,

 — sztywność karku,

 — zaburzenia stanu psychicznego.

Są to objawy alarmowe, które wymagają pilnego skie-
rowania chorego do szpitala.

Zapalenie zatok, którego podłożem jest infekcja grzy-
bicza, może dotykać osoby z niedoborami odporności 
czy niekontrolowaną cukrzycą. Objawy są podobne jak 
w przypadku wirusowego i bakteryjnego zapalenia za-
tok, ale zazwyczaj rozwijają się gwałtownie, a infek-
cja rozprzestrzenia się poza zatoki i jamę nosa (Patel 
i Hwang, 2021b).

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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W Różnicowanie
Ze względu na podobieństwo objawów zapalenie za-
tok może być błędnie zdiagnozowane jako:

 — przeziębienie (zazwyczaj w przebiegu 
przeziębienia nie występują ból i uczucie 
rozpierania w okolicach czoła i nosa),

 — alergiczny nieżyt nosa (w alergii występują świąd 
i kichanie, które nie są objawami zapalenia zatok),

 — migrena, napięciowe bóle głowy, klasterowe 
bóle głowy (utrzymujące się bóle głowy mogą 
świadczyć o przewlekłym zapaleniu zatok),

 — choroby zębów (ból zęba może promieniować na 
całą twarz).

Konieczność skierowania do lekarza
Zaleć pacjentowi z zapaleniem zatok wizytę u lekarza 
w przypadku, gdy:

 — objawy nie ustąpiły lub nasiliły się po 10 dniach 
mimo stosowania leczenia objawowego,

 — dolegliwości utrzymują się dłużej niż 6–12 tyg. 
w przypadku przewlekłego zapalenia zatok mimo 
stosowania leczenia objawowego,

 — objawy nawracają kilka razy w roku,

 — symptomy świadczą o infekcji bakteryjnej.

 — Jeśli u pacjenta występują objawy powikłanego 
bakteryjnego zapalenia zatok (zostały wymienione 
w podrozdziale Objawy), skieruj go niezwłocznie 
do szpitala.

Leki pierwszego wyboru
Ostre zapalenie zatok w większości przypadków jest 
chorobą samoograniczającą się (ustępuje zazwyczaj 
w ciągu 7–10 dni) i obarczoną niskim ryzykiem wy-
stąpienia powikłań, dlatego podstawą postępowania 
jest leczenie objawowe (Jaume, Valls-Mateus i Mullol, 
2020; Patel i Hwang, 2021a). W pierwszej kolejności 
zaleć leki dostępne bez recepty, które zmniejszą nasi-
lenie objawów i poprawią samopoczucie pacjenta. Są 
to leki (Fokkens i in., 2020):

 — przeciwbólowe (paracetamol), NLPZ (ibuprofen),

 — obkurczające naczynia krwionośne – donosowe 
(oksymetazolina, ksylometazolina, nafazolina) lub 
doustne (pseudoefedryna),

 — zmniejszające wyciek wodnistej wydzieliny 
(bromek ipratropium),

 — roślinne – działająco rozrzedzająco na wydzielinę 
oraz przeciwzapalnie (cyneol, BNO 1016).

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Poinformuj pacjenta, aby donosowe leki obkurczające 
stosował maks. przez 5–7 dni, żeby zapobiec wystąpie-
niu polekowego nieżytu nosa. Jeśli pacjent przyjmu-
je pseudoefedrynę, zaleć, aby nie zażywał jej tuż przed 
snem, ponieważ może ona utrudniać zasypianie. Pseudo-
efedryna jest przeciwwskazana u osób z nieustabilizowa-
nym nadciśnieniem tętniczym. 

Skrót BNO 1016 oznacza mieszankę suchych ekstrak-
tów z ziół składającą się z korzenia goryczki, kwiatu 
pierwiosnka z kielichem, ziela szczawiu, kwiatu bzu 
czarnego oraz ziela werbeny w stosunku 1:3:3:3:3 (Si-
nupret Extract). Wykazano, że, przyjmowana w dawce 
480 mg dziennie przez 15 dni jest skuteczna i bez-
pieczna w leczeniu ostrego wirusowego zapalenia 
zatok przynosowych (Jund i in., 2015). Zwróć uwagę, 
że lek Sinupret Extract zawiera mieszankę suchych 
wyciągów, a Sinupret mieszankę sproszkowanych ziół. 
Osobom dorosłym rekomenduj w pierwszej kolejności 
lek zawierający mieszankę suchych wyciągów i zaleć 
przyjmowanie jednej tabletki 3 razy dziennie.

Cyneol (eukaliptol) będący składnikiem leku Soledum 
forte jest terpenowym związkiem wyizolowanym 
z olejku eukaliptusowego, który poprawia ruch rzęsek 
w błonie śluzowej nosa, co wspomaga mechanizm 
samooczyszczania się jamy nosa, a także działa se-
kretolitycznie i przeciwzapalnie. Lek jest dedykowany 
osobom powyżej 12. r.ż. Dawkowanie to 1 kaps. 3 razy 
na dobę 0,5 godz. przed posiłkiem. Podwójnie zaśle-
pione badanie kliniczne z randomizacją z 2004 roku 
wykazało, że cyneol przyjmowany w dawce 200 mg 
3 razy dziennie przez 7 dni jest skuteczniejszy od pla-
cebo w łagodzeniu objawów ostrego zapalenia zatok. 
Leczenie wiązało się z łagodnymi działaniami niepo-
żądanymi (Kehrl, Sonnemann i Dethlefsen, 2004).

Myrtol, czyli destylaty rektyfikowanych olejków: eu-
kaliptusowego, pomarańczy słodkiej, mirtu i cytryny 
zwyczajnej (Respero Myrtol), które zawierają monoter-
peny – d-limonen, 1,8-cyneol i α-pinen, wykazuje dzia-
łanie rozrzedzające wydzielinę, a także przeciwdrob-
noustrojowe i przeciwzapalne. Skuteczność myrtolu 
w leczeniu ostrego zapalenia zatok w porównaniu do 
placebo została potwierdzona w badaniu klinicznym 
z randomizacją z 1997 roku (Federspil, Wulkow i Zim-
mermann, 1997). Lek zawierający Myrtol możesz po-
lecić dzieciom powyżej 10. r.ż. oraz dorosłym. Daw-
kowanie to 1 kaps. 3–4 razy na dobę 0,5 godz. przed 
posiłkiem. 
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WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Antybiotyki są niezalecane w leczeniu ostrego niepowi-
kłanego zapalenia zatok o podłożu wirusowym i bakteryj-
nym u dzieci i dorosłych. Należy ich także unikać w prze-
biegu przewlekłego zapalenia zatok. Brakuje dowodów na 
to, że antybiotyki przynoszą korzyści w leczeniu zapalenia 
zatok czy zapobiegają wystąpieniu powikłań w przebiegu 
tej choroby (Fokkens i in., 2020; Lemiengre i in., 2018).

W przypadku przewlekłego zapalenia zatok można 
włączyć do leczenia glikokortykosteroidy donosowe, 
które są skuteczne w zmniejszaniu objawów choroby 
w porównaniu do placebo oraz obarczone niewielkim 
ryzykiem spowodowania działań niepożądanych, co 
wykazano w przeglądzie systematycznym Cochrane 
z 2016 roku obejmującym 18 badań klinicznych z ran-
domizacją (Chong i in., 2016a). W przeciwieństwie do 
sympatykomimetyków donosowych można stosować 
je długotrwale. Bez recepty dostępne są aerozole za-
wierające furoinian mometazonu (Momester Nasal, Na-
sometin Control, Aleric Spray) lub propionian flutyka-
zonu (Flonase Allergy) w stężeniu 50 µg/dawkę, które 
we wskazaniach mają leczenie alergicznego zapalenia 
błony śluzowej nosa u osób dorosłych – w przypadku 
leczenia zapalenia zatok będzie to zastosowanie off 
label. Początkowo zaleć pacjentowi 2 dawki leku do 
każdego otworu nosowego raz dziennie, a po zmniej-
szeniu objawów – 1 dawkę raz dziennie. Poinformuj 
także, że pierwsze efekty działania leku mogą pojawić 
się dopiero po 12–48 godz. od rozpoczęcia leczenia. 
Doradź pacjentowi, aby przed aplikacją leku oczyścił 
nos za pomocą soli fizjologicznej lub izotonicznego 
roztworu soli morskiej.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Istotne jest prawidłowe stosowanie leków w postaci 
aerozoli czy sprayów donosowych. Poinformuj pacjenta, 
aby kierował strumień leku na małżowinę nosa (a nie 
w kierunku przegrody nosowej) i aplikował lek w pozycji 
stojącej, patrząc ku dołowi. Jeśli lek ma postać zawiesiny, 
należy go wstrząsnąć przed każdym użyciem. 

Preparaty dodatkowe
Korzyści może przynieść płukanie nosa i zatok roz-
tworem soli, dlatego zaproponuj pacjentowi gotowe 
zestawy zawierające butelkę i saszetki z solą (Irigasin, 
Gargarin Zatoki, Zatoxin Rinse). Poinformuj pacjenta, 
aby zawartość saszetki rozpuszczał w przegotowanej, 
ostudzonej wodzie (o temperaturze ok. 37°C) i wyko-
nywał irygację 1–2 razy dziennie z pochyloną głową. 
Zestaw umożliwia przygotowanie roztworu izo- lub 
hipertonicznego poprzez rozpuszczenie odpowiednio 
jednej lub dwóch saszetek. Izotoniczny roztwór soli ma 

działanie oczyszczające i nawilżające, a hipertoniczny 
– osmotyczne, zmniejsza obrzęk śluzówki i upłynnia 
zalegającą wydzielinę. Jeśli pacjent obawia się iryga-
cji zatok, możesz zaproponować gotowe aerozole lub 
spraye z solą morską (izo- lub hipertoniczną), które są 
łatwiejsze w użyciu. 

Płukanie nosa i zatok można stosować zarówno 
w ostrym, jak i przewlekłym zapaleniu zatok (Fokkens 
i in., 2020). Przegląd systematyczny Cochrane z 2016 
roku obejmujący 2 badania kliniczne z randomizacją 
wykazał, że płukanie nosa i zatok 150 ml hipertonicz-
nego roztworu soli przynosi korzyści w łagodzeniu 
objawów przewlekłego zapalenia zatok w porównaniu 
do placebo, jednakże jakość dowodów jest niska dla 
3 mies. leczenia oraz bardzo niska dla 6 mies. leczenia 
(Chong i in., 2016). W innym przeglądzie przeprowa-
dzonym w 2015 roku oceniono, że irygacja nosa i za-
tok roztworem soli łagodzi objawy ostrego zapalenia 
zatok w porównaniu do placebo, chociaż badania były 
przeprowadzone na niewielkiej liczbie osób (King i in., 
2015).

Inhalacje nie są skuteczne w leczeniu zapalenia zatok. 

Pacjentom, którzy proszą dodatkowo o preparat wspie-
rający odporność, możesz polecić takie substancje jak 
(Fokkens i in., 2020):

 — Cynk – w postaci octanu lub glukonianu w dawce 
większej lub równej 75 mg dziennie. Należy 
go przyjąć w pierwszej dobie od wystąpienia 
objawów i stosować przez cały okres choroby, 
co pomaga zmniejszyć nasilenie i czas trwania 
objawów choroby.

 — Witamina C – u osób z podejrzewanym 
niedoborem, np. palących tytoń, a także 
u intensywnie trenujących.

 — Standaryzowany ekstrakt z Andrographis 
paniculata (brodziuszki wiechowatej) SHA-10 – 
badanie kliniczne z randomizacją przeprowadzone 
w 1999 roku z udziałem 158 osób dorosłych 
przyjmujących 1200 mg standaryzowanego 
ekstraktu z Andrographis paniculata SHA-10 
dziennie wykazało, że zmniejsza on występowanie 
i nasilenie objawów w porównaniu do placebo, 
jeśli zostanie przyjęty w 2. dniu leczenia (Cáceres 
i in., 1999). Na rynku są obecnie dostępne jedynie 
suplementy diety z tym składnikiem (Andrografis 
forte, Swanson Full Spectrum Andrographis 
Paniculata).

Stosowanie leków i suplementów diety zawierających 
ekstrakt z jeżówki nie jest zalecane ze względu na 
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W ograniczoną skuteczność w leczeniu ostrych infekcji 
górnych dróg oddechowych (Fokkens i in., 2020).

Leki na receptę
W przypadku bakteryjnego zapalenia zatok u osób doro-
słych może zaistnieć konieczność włączenia antybioty-
ku. Jeśli u pacjenta nie występuje alergia na penicyliny, 
antybiotykiem z wyboru jest amoksycylina lub jej połą-
czenie z kwasem klawulanowym. Można włączyć nastę-
pujące schematy leczenia (Patel i Hwang, 2021a):

 — amoksycylina w dawce 500 mg 3 razy dziennie,

 — amoksycylina z kwasem klawulanowym w dawce 
500/125 mg 3 razy dziennie lub 875/125 mg 
2 razy dziennie,

 — amoksycylina w dawce 2000 mg 2 razy dziennie.

U pacjenta z alergią na penicyliny zaleca się zastosowa-
nie doksycykliny w dawce 100 mg 2 razy dziennie lub 
200 mg raz dziennie (Patel i Hwang, 2021b).

Na receptę dostępne są także inne glikokortykosteroidy 
donosowe, które również mogą być stosowane w lecze-
niu przewlekłego zapalenia zatok. Są to:

 — propionian flutykazonu (Fanipos, Flixonase, w: 
Dymista),

 — furoinian flutykazonu (Avamys),

 — budezonid (Tafen Nasal).

Nie wykazano przewagi żadnego donosowego GKS nad 
innym w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok (Chong 
i in., 2016).

Zalecenia niefarmakologiczne
W celu wspomagania leczenia choroby możesz prze-
kazać pacjentowi następujące zalecenia:

 — przyjmowanie zwiększonej ilości płynów (2–2,5 l 
dziennie), aby ułatwić rozrzedzanie wydzieliny 
zalegającej w zatokach i nosie oraz uzupełnić 
straty wody w organizmie powstałe na skutek 
gorączki,

 — picie naparów z imbiru lub ciepłych napojów 
z dodatkiem imbiru, co zmniejszy subiektywne 
odczuwanie objawów,

 — nawilżanie powietrza w domu, aby zapobiegać 
wysuszeniu błony śluzowej nosa i zatok, co 
zwiększa ryzyko stanów zapalnych,

 — zmniejszenie temperatury w domu, aby nie 
wysuszać powietrza,

 — unikanie kontaktu z dymem tytoniowym, który 
podrażnia śluzówkę nosa i zwiększa ryzyko 
rozwinięcia stanu zapalnego,

 — wykonywanie ciepłych (ale nie gorących) okładów 
na czoło i okolice nosa, co daje odczucie ulgi 
i pomaga udrożnić nos,

 — wietrzenie pomieszczeń, aby zapewnić dostęp do 
chłodnego i świeżego powietrza.
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Czy można wydać 100 tabletek 
warfin przy takim dawkowaniu? 
– Pytanie do redakcji
PYTANIE CZYTELNIKA

Czy można wydać na zniżkę warfin 3mg x 100 tabl przy dawkowaniu „co drugi dzień 1 tabl”?

NASZA ODPOWIEDŹ

Warfin w dawce 3 mg jest refundowany tylko w opakowaniach po 100 tabl. Można to spraw-
dzić w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych…

Opakowania dopuszczone do obrotu to 30 tabl. i 100 tabl. Aktualne informacje są w Rejestrze 
produktów leczniczych.

W pytaniu nie wskazano okresu stosowania, więc nie ma dodatkowego ograniczenia ilo-
ści leku. Przy wskazanym dawkowaniu 100 tabletek zapewnia 199 dni stosowania. Jest to 
ilość większa niż niezbędna do 180-dniowego stosowania, jaką można wydać jednorazowo 
w przypadku recepty elektronicznej. Zgodnie z PF dopuszcza się jednak wydanie leku w ilości 
większej, o nie więcej niż jedno najmniejsze opakowanie.

Tak, można wydać 100 tabl. warfin ze zniżką przy takim dawkowaniu, na receptę elektronicz-
ną.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku recepty papierowej. Tu ilość leku nie może przekraczać 
ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania. Nie da się tego obejść, bo najmniejsze do-
puszczone do obrotu opakowania mają 30 tabl. Jedynym rozwiązaniem jest poprawa recepty 
papierowej przez skreślenie dawkowania przez osobę wystawiającą.

Poniżej zamieszczam przytoczone przepisy ustawy PF:

Art. 96a. 2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta 
jednorazowo maksymalnie:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wy-
robu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na 
podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym na jednej recepcie w postaci 
papierowej ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywienio-
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wego, wyrobu medycznego nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowa-
nia;

7a. W przypadku realizacji recepty elektronicznej:

2) jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spo-
żywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjen-
towi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie 
sposobu dawkowania – przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, 
których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony 
okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno 
najmocniejsze opakowanie.[1]

Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977 tekst ujednolicony

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Kod uprawnienia ZK przysługuje pacjentom posia-
dającym uprawnienia określone w art. 43 ustawy 
o świadczeniach. Osoby uprawnione to:

 — Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

 — Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

Wynika to z treści przytoczonego poniżej art. 43 usta-
wy o świadczeniach:

Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przesz-
czepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje 
bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa 
w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte 
wykazem: …[1]

Przywileje
Osobom z kodem uprawnienia ZK przysługuje  bez-
płatne, do wysokości limitu finansowania zaopatrze-
nie w leki  refundowane, te, które są refundowane 
w zakresie wszystkich zarejestrowanych wskazań.

Opisano to tutaj:
Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który ma tytuł „Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przesz-
czepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje 
bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa 
w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte 
wykazem:

1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kate-
gorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,

2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużone-
go Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszcze-
pu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku 
z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek 
i tkanek albo narządów 
– na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną 
w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 
Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady 

KW E S T I E  P RAW N E I  A D M I N I S T RACY J N E 

MGR FARM. ROBERT RADZISZEWSKI
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Uprawnienie ZK na recepcie 
(dawcy krwi i przeszczepu)  
– Kompendium
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E Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz leków, 
które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Hono-
rowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może 
stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z odda-
waniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek 
albo narządów, uwzględniając w szczególności konieczność 
zapewnienia ochrony jego zdrowia, dostępność do leków, bez-
pieczeństwo ich stosowania oraz możliwości płatnicze podmiotu 
zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 
ze środków publicznych.[1]

oraz tu:
Art. 6. 1. Ustala się kategorię dostępności refundacyjnej:

1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę: 
a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,

b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym; 
Art. 37. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze 
obwieszczenia, wykazy refundowanych:

1) leków,

2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego,

3) wyrobów medycznych – w stosunku do których wydano 
ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo 
ostateczne decyzje zmieniające, o których mowa w art. 16.[2]

Dokumenty potwierdzające
Ustawa o świadczeniach określa, że pacjent musi 
przedstawić legitymację „Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. 
Zapisano to w art. 43 ustawy, którego treść zamiesz-
czam poniżej:

Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przesz-
czepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje 
bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa 
w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte 
wykazem: …[1]

Dokument Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi
Ustawa o publicznej służbie krwi wyróżnia kilka stop-
ni honorowego krwiodawstwa, które przedstawię w ta-
beli nr 1.

Wzory legitymacji określają załączniki do rozporzą-
dzeń Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i le-
gitymacji wydawanych w związku z honorowym daw-
stwem krwi.[3]

Dane zebrane w tabeli pochodzą z ustawy o publicznej 
służbie krwi. Odpowiednie jej przepisy przytoczyłem 
poniżej:

Art. 6. 1. Dawcy krwi przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”. 
2. Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację „Honorowego 

Dawcy Krwi” wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej 
służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki.

3. Dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 li-
trów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 li-
trów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników 
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” 
i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
III stopnia”.

4. Dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 
litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 
litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników 
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” 
i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
II stopnia”. 
5. Dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 
litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 
litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników 
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” 
i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
I stopnia”.

6. Odznakę, o której mowa w ust. 3–5, wraz z legitymacją „Za-
służonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony 
Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę 
organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał 
krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej 
odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony 
Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby 
krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Prze-
kazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby 
krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy 
krwi wyrażonej w formie pisemnej.

9. Legitymacje, o których mowa w ust. 2 i 6, zawierają następu-
jące dane:

1) imię i nazwisko dawcy krwi;

2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego 
numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdza-
jącego tożsamość dawcy krwi;

3) nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;

4) oznaczenie stopnia odznaki, o której mowa w ust. 3–5.

10. Legitymacje, o których mowa w ust. 2 i 6, są ważne wyłącznie 
z dokumentem stwierdzającym tożsamość. 
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozpo-
rządzenia:

1) wzory odznak, o których mowa w ust. 3–5,

2) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 2 i 6,

3) zakres i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa 
w ust. 7 
– mając na celu zapewnienie sprawnego wydawania legitymacji 
i odznak, prawidłowego dokumentowania nadanych tytułów, 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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E Tabela 1 Stopnie honorowego krwiodawstwa

Tytuł Odznaka Legitymacja Wydawca legity-
macji

Warunek otrzyma-
nia tytułu

Honorowy 
Dawca Krwi

  legitymacja Honorowego Dawcy Krwi,

 ważna wyłącznie z dokumentem stwierdza-
jącym tożsamość

jednostka organi-
zacyjna publicznej 
służby krwi, w któ-
rej dawca krwi 
oddał krew lub jej 
składniki

 

Zasłużony 
Honorowy 
Dawca Krwi 
III stopnia

brązowa odznaka 
Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi III 
stopnia

legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi,

ważna wyłącznie z dokumentem stwierdzają-
cym tożsamość

Polski Czerwony 
Krzyż

Kobieta co 
najmniej 5 litrów 
krwi lub odpo-
wiadająca tej 
objętości ilość 
składników krwi

 

Mężczyzna co 
najmniej 6 litrów 
lub …

Zasłużony 
Honorowy 
Dawca Krwi 
II stopnia

srebrna odznaka 
Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi II 
stopnia

legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi,

ważna wyłącznie z dokumentem stwierdzają-
cym tożsamość

Polski Czerwony 
Krzyż

Kobieta co 
najmniej 10 
litrów krwi lub 
odpowiadająca 
tej objętości ilość 
składników krwi

 

Mężczyzna co naj-
mniej 12 litrów 
lub …

Zasłużony 
Honorowy 
Dawca Krwi 
I stopnia

złota odznaka 
Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi 
I stopnia

legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi,

ważna wyłącznie z dokumentem stwierdzają-
cym tożsamość

Polski Czerwony 
Krzyż

Kobieta co 
najmniej 15 
litrów krwi lub 
odpowiadająca 
tej objętości ilość 
składników krwi

 

Mężczyzna co naj-
mniej 18 litrów 
lub …

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://opieka.farm/wp-content/uploads/2022/11/sghnj-6.png
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https://opieka.farm/wp-content/uploads/2022/11/sghnj-8.png
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prawdziwości danych i jednolitości tych wzorów oraz uwzględ-
niając stopnie nadawanych odznak.

Art. 7. 1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co 
najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej 
składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz od-
znaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

2. Wraz z odznaką wydaje się legitymację zawierającą dane, 
o których mowa w ust. 4 pkt 1.

3. Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, 
w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości 
uprawniającej do nadania odznaki;

2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców 
krwi.

4. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) dane dawcy krwi:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego 
numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdza-
jącego tożsamość,

c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji; 
2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równo-
ważnej ilości jej składników.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozpo-
rządzenia:

1) wzory:

a) wniosku o nadanie odznaki, o którym mowa w ust. 3, 
b) legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu”,

2) sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub 
równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki 
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – 
mając na uwadze zapewnienie jednolitości tych wzorów oraz 
uwzględniając dane, które powinien zawierać wniosek, oraz 
objętość oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników, 
a także potrzebę zachowania jednolitości dokumentowania 
objętości oddanej krwi lub jej składników oraz sprawnego trybu 
nadawania odznaki.[4]

Wszystko wydaje się jasne, dokumentem potwierdza-
jącym uprawnienie ZK jest legitymacja „Zasłużone-
go Honorowego Dawcy Krwi”, co zapisano w ustawie 
o świadczeniach.

Jednak w rozporządzeniu w sprawie recept wyraźnie 
wskazano przepis określający, okazanie jakiej legity-
macji jest niezbędne do realizacji recepty. Dla legity-
macji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wskaza-
no art. 7 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, który 
mówi o legitymacji Honorowy Dawca Krwi – Zasłużo-
ny dla Zdrowia Narodu. Ustawa nie określa legityma-
cji jednoznacznie, więc jasne jest, że  jedynym doku-
mentem uprawniającym krwiodawcę do zniżek ZK jest 
niebieska legitymacja najwyższego stopnia, wydana 
przez ministra, zawierająca adres miejsca zamieszka-
nia i adres do korespondencji, która jest ważna bez 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jest to inna 
legitymacja niż podaje NFZ na swojej stronie interne-
towej. Poniżej zamieszczam fragment § 12. Rozporzą-
dzenia w sprawie recept:

§ 12. Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przezna-
czenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie 
posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, 
środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę upraw-
nieniem dodatkowym, po okazaniu następujących dokumentów 
potwierdzających to uprawnienie:

5) legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub 
legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, o których mowa 
odpowiednio w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) i art. 22 ust. 
4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2134) – dla osób, o których mowa w art. 43 ustawy o świad-
czeniach.[5]

Tytuł Odznaka Legitymacja Wydawca legity-
macji

Warunek otrzyma-
nia tytułu

Honorowy 
Dawca Krwi 
– Zasłużony 
dla Zdrowia 
Narodu

odznaka Hono-
rowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu

oraz ordery i od-
znaczenia

legitymacja Honorowy Dawca Krwi – Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu

minister właściwy 
do spraw zdrowia

Zasłużony Ho-
norowy Dawca 
Krwi, który oddał 
co najmniej 20 
litrów krwi lub 
odpowiadającą tej 
objętości ilość jej 
składników

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepia-
niu komórek, tkanek i narządów określa dwa stopnie 
zasłużenia, które przedstawię w tabeli nr 2.

Wzory legitymacji określają załączniki do Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca 
Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.[6]

Dane zebrane w tabeli pochodzą z ustawy o pobiera-
niu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tka-
nek i narządów. Odpowiednie jej przepisy przytoczy-
łem poniżej:

Art. 22. 1. Dawcy szpiku lub innych regenerujących się komórek 
i tkanek przysługuje tytuł Dawca Przeszczepu. 
2. Odznakę i legitymację potwierdzającą posiadanie tytułu Daw-
ca Przeszczepu wydaje podmiot leczniczy, który pobrał szpik lub 
inne regenerujące się komórki lub tkanki. 
3. Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik lub inne regenerujące 
się komórki i tkanki więcej niż raz oraz dawcy narządu, przysłu-
guje tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu. 
4. Odznakę i legitymację, potwierdzającą posiadanie tytułu Za-
służonego Dawcy Przeszczepu, wydaje minister właściwy do 
spraw zdrowia na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyj-
nego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”. 
6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 
rozporządzenia, wzory legitymacji i odznaki oraz sposób i tryb 
nadawania odznaki „Dawca Przeszczepu” i ”Zasłużony Dawca 

Przeszczepu” wraz ze sposobem dokumentowania ilości pobrań 
dla celów nadania tej odznaki, uwzględniając dane groma-
dzone przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw 
Transplantacji „Poltransplant” oraz propagowanie donacji tkanek, 
komórek i narządów.[7]

Ustawa o świadczeniach, tak jak rozporządzenie 
w sprawie recept, wskazują że legitymacją potwier-
dzającą uprawnienie ZK jest legitymacja „Zasłużonego 
Dawcy Przeszczepu”. Jest to legitymacja, o której mowa 
w art. 22 ust. 4 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu 
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, wyda-
wana przez Ministra Zdrowia. Poniżej zamieszczam 
fragment § 12. Rozporządzenia w sprawie recept:

§ 12. Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przezna-
czenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie 
posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, 
środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę upraw-
nieniem dodatkowym, po okazaniu następujących dokumentów 
potwierdzających to uprawnienie: 
5) legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub 
legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, o których mowa 
odpowiednio w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) i art. 22 ust. 
4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2134) – dla osób, o których mowa w art. 43 ustawy o świad-
czeniach.[5]

Tabela 2 Dokument zasłużonego dawcy przeszczepu

Tytuł Odznaka Legitymacja Wydawca legitymacji Warunek otrzymania 
tytułu

Dawca Przesz-
czepu

Dawca Przesz-
czepu (w kolo-
rze srebrnym)

legitymacja Dawca Przeszczepu podmiot leczniczy, 
który pobrał szpik lub 
inne regenerujące się 
komórki lub tkanki

oddanie szpiku lub 
innych regenerują-
cych się komórek 
i tkanek

Zasłużony 
Dawca Przesz-
czepu

Zasłużony Daw-
ca Przeszczepu

(w kolorze 
złotym)

Legitymacja Zasłużony Dawca Przesz-
czepu

minister właściwy do 
spraw zdrowia

oddanie więcej niż 
raz szpiku lub innych 
regenerujących się 
komórek i tkanek

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://opieka.farm/wp-content/uploads/2022/11/sghnj-10.png
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Podsumowując, uprawnienie ZK jest potwierdzane 
przez dwa dokumenty: legitymacja „Honorowy Dawca 

Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub legitymacja 
„Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Wzory legitymacji za-
mieszczam w tabeli nr 3.

Tabela 3 Przedstawia wzory legitymacji „Honorowy Dawca Krwi” 

Uprawniony legitymacja

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Zasłużeni Dawcy Przeszczepu legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

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

ze środków publicznych. Dz.U.2021.1285 tekst jednolity
2. Ustawa z dn. 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
Dz.U.2021.523 tekst jednolity

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.09.2017 r. w sprawie wzorów 
odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem 
krwi. Dz.U.2019.1259 tekst jednolity, oraz w sprawie legitymacji i odznaki 
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.{{Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dn. 01.09.2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Dz.U.2019.1259 

4. ustawa z dn. 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi. Dz.U.2021.1749 tekst 
jednolity

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. w sprawie recept. 
Dz.U.2020.2424 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.10.2018 r. w sprawie odznak „Dawca 
Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Dz.U.2018.2034 

7. Ustawa z dn. 01.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów. Dz.U.2020.2134 tekst jednolity

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
https://opieka.farm/wp-content/uploads/2022/11/sghnj-12.png
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Udało Ci się zorganizować miejsce do konsultacji 
w aptece i chcesz zacząć wykonywać przeglądy 
lekowe. Wydajesz pacjentom rozpiskę Moje leki 
(tabelę do samodzielnego wypełnienia przez 
pacjenta) i udało się – wypełnili i zgłosili się na 
konsultację! Patrzysz ta listę stosowanych leków 
(ryc. 1) i… nie wiesz, za co się zabrać. Pytać o każdy 
preparat po kolei? Robić wykład o ich działaniu? 
Sprawdzać dawkowanie? A może interakcje?

Nie jest to proste. Aby ułatwić prowadzenie usługi, 
3PG (wcześniej grupa opieka.farm) opracowała 
listę kontrolną do świadczenia usługi.

Lista kontrolna przeglądu lekowego to narzędzie 
rozwijane od 2014 roku mające na celu usystema-
tyzowanie, ujednolicenie i przyspieszenie świadcze-

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

MGR FARM. KONRAD TUSZYŃSKI
Dyrektor ds. naukowych 3PG

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

nia usługi Przeglądu Lekowego. Przedstawione jest 
na ryc. 2.

W tym artykule wyjaśnimy jak z niej korzystać. 

Aby przegląd trwał maksymalnie krótko i nie dez-
organizował pracy apteki, najlepiej wykonywać go 
w 3 etapach: 

1. Spotkanie I – wydaj rozpiskę leków do 
wypełnienia przez pacjenta – jakie preparaty 
aktualnie stosuje, o jakich porach, i kto je zalecił? 

2. Spotkanie II – poproś pacjenta 
o zostawienie wypełnionej rozpiski i umów się 
z nim na konkretny dzień i godzinę, kiedy ruch 
w aptece jest najmniejszy. Zyskasz też czas 
na przeanalizowanie listy leków na spokojnie 
i przygotujesz się na spotkanie. 

3. Spotkanie III – omów z pacjentem najważniejsze 
potencjalne i rzeczywiste problemy lekowe 
i zanotuj wnioski, które znajdą się na wydruku 
dla pacjenta i lekarza. Jeśli problemów jest 
więcej, umów się na kolejny dzień. Nie staraj się 

Lista kontrolna do Przeglądu 
Lekowego, czyli jak zacząć 
rozmawiać o lekach pacjenta

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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rozwiązać wszystkich problemów pacjenta na 
jednej godzinnej wizycie. 

A. Spotkanie I - Rozmowa inicjująca 
1. Identyfikuj pacjentów, którzy: 

a. Stosują przewlekle ≥4 leki, 

b. Leczą się u więcej niż jednego lekarza, 

c. Stosują leki przeciwpłytkowe, 
przeciwzakrzepowe, diuretyki, leki stosowane 
w leczeniu astmy (LABA, SABA, cholinolityki, 
sterydy wziewne), lub/i sterydy doustne, 

d. Skarżą się na efekty uboczne leków, 

e. Mają problemy ze schematem dawkowania lub 
nie pamiętają zaleceń lekarskich dotyczących 
dawkowania, 

f. Realizują receptę na leki wchodzące w istotne 
interakcje, 

g. Mają problemy z adherence, 

h. Informują o bliskiej osobie, której dotyczą 
w/w kryteria. 

2. Zaproponuj Przegląd Lekowy wręczając ulotkę na 
temat usługi oraz rozpiskę leków do wypełnienia. 
Zawsze wskaż na choć jedną korzyść z przeglądu 
i ew. problem, który widzisz przy realizacji recepty. 

Ryc. 1 Wypełnione i przekazane pacjentom rozpiski Moje leki w ramach pilotażu organizowanego przez 3PG

3. Poinformuj pacjenta, żeby na rozpisce wypisał 
wszystkie swoje leki. 

B. Spotkanie II 
1. Odbierz od pacjenta rozpiskę leków i umów się 

z nim na konkretny dzień i godzinę. 

2. Poinformuj pacjenta, że po przeglądzie oddasz mu 
rozpiskę. 

3. Zaznacz, że nie podejmiesz kontaktu z lekarzem. 

4. Nie przyjmuj rozpiski, jeśli pacjent wpisał a niej 
swoje dane osobowe. Lista stosowanych leków 
zalicza się do danych osobowych wrażliwych i nie 
może identyfikować pacjenta. 

C. Spotkanie III 
a. Usiądź z pacjentem przy stanowisku do 

konsultacji. Jeśli przy stanowisku nie 
dysponujesz komputerem, notuj informacje „na 
brudno” na pustym formularzu. 

b. Przegląd prowadź zgodnie z listą kontrolną 
Przeglądu lekowego.

c. Poproś pacjenta o cierpliwość i wyjaśnij, że 
przeniesiesz teraz swoje wnioski na wydruk. 

d. Podejdź do komputera i wprowadź dane do 
formularza na online.ksof.pl. 

e. Wręcz pacjentowi wydruk. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Ryc. 2 Lista kontrolna przeglądu lekowego

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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nienia, które należy poruszyć w rozmowie z pacjentem 
– od prostych, ale istotnych, po bardziej wymagają-
ce problemy, które już niełatwo zaadresować podczas 
krótkiej rozmowy. Przestudiuj je po kolei.

Odbierając rozpiskę leków od 
pacjenta:

Poinformowałem czym jest usługa Przeglądu 
Lekowego 
Na początku spotkania zawsze wyjaśnij, czemu ono 
ma służyć. Używaj zrozumiałych zwrotów, np. 

Teraz sprawdzę Pana leki i ocenię, czy stosuje je Pan 
w odpowiedni sposób. W czasie naszego spotkania będę 
notować i na zakończenie dostanie Pan wydruk. Jeśli pan 
zechce, wydruk można też pokazać swojemu lekarzowi. 

Sprawdziłem, czy nie ma duplikacji substancji 
leczniczej 
Zawsze w pierwszej kolejności oceń możliwość nie-
świadomej duplikacji kilku związków pod jedną na-
zwą handlową. Jest to problem łatwy do identyfikacji 
i zanim przejdziesz do dalszego etapu, ustal dalsze 
kroki. Możliwe, że na tym problemie zakończysz prze-
gląd lekowy.

Sprawdziłem, czy nie ma duplikacji grupy 
terapeutycznej 
Stosowanie jednocześnie leków o tym samym punkcie 
uchwytu jest zawsze niewskazane. 

Przeanalizowałem rozpiskę pod kątem 
najważniejszych interakcji 
Aby jak najefektywniej wykorzystać swój czas w pracy, 
należy w pierwszej kolejności skupiać się na interak-
cjach, które mogły umknąć uwadze lekarza. Takie sytu-
acje występują, gdy: 

 — interakcja dotyczy leku OTC, wyrobu medycznego 
lub suplementu diety, 

 — pacjent leczy się u więcej niż jednego lekarza, 

 — z rozmowy wynika, że lekarz wypisuje leki na 
życzenie pacjenta (nie w oparciu o dokumentację 
i zalecenia poradni specjalistycznej). 

Zapytałem, czy pacjent wypisał wszystkie 
preparaty 
Pacjenci bardzo rzadko za pierwszym razem wypisują 
lub wymieniają wszystkie stosowane przez siebie pre-
paraty. Często pomijają: 

 — preparaty zakupione w Internecie, 

 — leki ziołowe, 

 — herbaty ziołowe, 

 — soki prozdrowotne, 

 — leki tradycyjnej medycyny chińskiej (często 
o nieznanym składzie jakościowym i ilościowym, 
w formie kulek), 

 — leki bez recepty, 

 — leki stosowane tylko doraźnie. 

Dlatego tak ważne, aby zawsze dodatkowo zapytać, ja-
kie preparaty JESZCZE pacjent stosuje? 

Zapytałem, czy w odczuciu pacjenta leki działają 
prawidłowo 
Nie zadawaj pytań w taki sposób, który wskazywałby 
na to, że oceniasz zalecenia lekarskie lub same leki: 

1. Czy leki są skuteczne? – nie pytasz o to, czy lek 
jest skuteczny w leczeniu, tylko o to, czy tak jest 
w pacjenta odczuciu. 

2. Co pan/pani sądzi o swoich lekach? – Nie 
pytasz też o opinię pacjenta o leku, tylko o jego 
doświadczenia ze stosowania leku. 

3. Czy leki działają w pani/pana przypadku? – 
Nie oceniasz, czy lekarz zapisał odpowiednie 
leki, tylko czy pacjent nie ma wątpliwości co 
do zapisanych leków i ich skuteczności oraz 
bezpieczeństwa. 

Upewniłem się, że Pacjent…

Wie na co stosuje każdy ze swoich preparatów 
Podczas rozmowy staraj się nie prowadzić przesłucha-
nia. Nie wypytuj o każdy preparat, tylko zorientuj się, 
czy pacjent wie na co stosuje preparaty, które są czę-
sto niewłaściwie stosowane. 

Pamięta schemat dawkowania każdego 
preparatu 
Pacjent schemat dawkowania zapisuje na rozpisce, 
więc jej analiza w prosty sposób pozwala na ocenę, 
czy pacjent wie jak leki przyjmować. 

Nie nadużywa leków do stosowania doraźnego 
ani przewlekłego 
W tym punkcie oceniamy, czy pacjent nie stosuje zbyt 
długo leków do doraźnego lub krótkotrwałego stoso-
wania bez kontroli lekarskiej oraz czy nie przekracza 
bezpiecznych dawek. 

Leki do doraźnego stosowania, które nie powinny być 
stosowane przewlekle, to na przykład: 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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A  — benzodiazepiny (z uwagi na ryzyko uzależnienia) 

 — niebenzodiazepinowe leki nasenne takie jak 
zolpidem, zopiklon i zaleplon (z uwagi na ryzyko 
uzależnienia), 

 — leki zobojętniające (z uwagi na zaburzenia 
równowagi elektrolitowej), 

Leki do krótkotrwałego stosowania, które nie powinni 
być stosowane przewlekle, to: 

 — bisakodyl (nie powinien być stosowany dłużej niż 
5 dni) 

 — wyciągi zawierające sennozydy i inne 
przeczyszczające surowce roślinne, 

 — sympatykomimetyki (ksylometazolina, 
oksymetazolina) w nieżycie nosa, 

 — metamizol, 
 — kodeina i dekstrometorfan (na przykład 
w nieprawidłowym leczeniu kaszlu 
bradykininowego) po IKA. 

Leki, które nie powinny być stosowane przewlekle bez 
kontroli lekarskiej, to: 

 — furazydyna (furagina) nie powinna być stosowana 
profilaktycznie bez kontroli lekarskiej, 

 — inhibitory pompy protonowej (w samoleczeniu nie 
powinny być stosowane dłużej niż 14 dni 3 x do 
roku z uwagi na ryzyko osłabienia kości), 

 — większość NLPZ (z uwagi na ryzyko krwawień 
z przewodu pokarmowego i ryzyko niewydolności 
nerek). 

Zażywa odpowiednio leki o modyfikowanym 
uwalnianiu 
Leki o zmodyfikowanym uwalnianiu oraz tabletki oro-
dyspergowalne (ODT, ulegające rozpadowi w jamie 
ustnej) mogą wymagać specjalnych środków ostroż-
ności przy wyjmowaniu z blistra oraz zażywaniu z po-
siłkami lub bez posiłku. 

Nie robi przerw w stosowaniu leków do leczenia 
przewlekłego 
Wakacje lekowe (ang. drug holidays), czyli czasowe 
odstawienie leku celem minimalizowania efektów 
ubocznych lub poprawy jakości życia, są zwykle plano-
wane i zalecane przez lekarza prowadzącego. Podczas 
przeglądu nie oceniamy zasadności takich zaleceń, 
lecz zajmujemy się samowolnymi przerwami w stoso-
waniu leków. 

Nie pomija dawek (a jeśli tak, kiedy ostatnio 
pominął)? 
Aby ustalić, jak często pacjentowi zdarza się zapo-
mnieć o zażyciu porannej, wieczornej lub dziennej 
dawki leków, nie pytaj czy stosuje leki regularnie. Za-
miast tego używaj zwrotów: 

 — Czy dziś zażył Pan poranną dawkę leku? 

 — Ile razy w tygodniu zdarza się Pani zapomnieć 
o przyjęciu leku? 

 — Co pan robi w sytuacji, gdy wieczorem połapie się, 
że nie zażył porannej dawki leku? 

 — Kiedy ostatnim razem przyjął pan ten lek? 

 — Które leki pani stosuje nieco inaczej niż zalecono 
w szpitalu lub u lekarza? 

 — Dla wielu ludzi codzienne przyjmowanie leków 
jest kłopotliwe. Czy Pan też ma problemy 
z regularnym przyjmowaniem leków? 

Pytaj z wyrozumiałością: “wiem, że ciężko codziennie 
pamiętać o przyjmowaniu tych wszystkich leków”. 

Stosuje leki o odpowiednich porach dnia 
Pora dnia stosowania leku może być ustalona przez 
lekarza niezależnie od zaleceń producentów w cha-
rakterystykach produktów leczniczych. 

Nie stosuje leków z pożywieniem zaburzającym 
ich wchłanianie 
Na szczególną uwagę zasługują interakcje leków z po-
żywieniem mogące zaburzać wchłanianie: 

 — lewotyroksyny, 

 — bisfosfonianów (nawet woda 
wysokozmineralizowana może zmniejszyć efekt 
leczenia), 

 — inhibitorów pompy protonowej (za wyjątkiem 
dekslanzoprazolu), 

 — tetracyklin, 

 — fluorochinolonów. 

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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któregokolwiek z leków (połykanie, aplikacja 
plastra, inhalacja) 
Zwróć uwagę na takie problemy jak: 

 — trudność w połykaniu (gdy tabletka lub kapsułka 
jest zbyt mała lub zbyt duża), 

 — trudność w obsłudze inhalatora (najczęściej 
problematyczne jest odpowiednie 
skoordynowanie wdechu z inhalatora pMDI), 

 — problemy z odklejającym się plastrem 
transdermalnym, 

 — problemy z wstrzyknięciem różnych leków do 
podania podskórnego, 

 — trudności ze sporządzeniem zawiesiny, 

 — trudności z podaniem leku do oka, 

 — trudności z podawaniem leku do ucha, 

 — problemy z dzieleniem tabletek. 

Nie odczuwa niepokojących działań 
niepożądanych 
Każdorazowo upewnij się, czy pacjent nie odczuwa 
niepokojących efektów ubocznych, którym możemy 
zaradzić w aptece. 
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Leki recepturowe z chlorowodorkiem efedryny są sku-
teczne w leczeniu nieżytu nosa oraz wspomagająco 
w skurczu oskrzeli u dorosłych i dzieci.

Wygląd i charakterystyka 
Chlorowodorek efedryny (łac. Ephedrinum hydrochlori-
cum, ang. ephedrine hydrochloride) ma postać białego 
lub prawie białego, krystalicznego proszku lub bez-
barwnych kryształów. Surowiec nie posiada zapachu. 
Efedrynę otrzymuje się na drodze syntezy chemicznej, 
ale występuje ona również naturalnie w roślinach 
z rodzaju Ephedra sp. Lecznicze właściwości przęśli 
chińskiej (Ephedra sinica) były wykorzystywane w tra-
dycyjnej medycynie chińskiej i indyjskiej. Naparami 
z ziela przęśli leczono m.in. przeziębienie, gorączkę, 
kaszel, świszczący oddech i ból głowy (NCCIH, 2022). 

Chlorowodorek efedryny jest alkaloidem pochodzenia 
naturalnego. W recepturze aptecznej sól efedryny zna-
lazła zastosowanie jako środek rozszerzający oskrzela 
i przeciwwysiękowy. Jest składnikiem preparatów do 
użytku wewnętrznego (np. proszki dzielone, mieszan-
ki) oraz zewnętrznego (np. krople do nosa). Chlorowo-
dorek efedryny należy do farmakopealnego wykazu B 
– substancji silnie działających.

Zwykle stosowaną dawką doustną chlorowodorku efe-
dryny jest 25 mg jednorazowo i 50– 100 mg dzien-
nie, a dawką maksymalną jest 50 mg jednorazowo 
i 150 mg na dobę. FP XII nie podaje stężeń maksymal-
nych dla chlorowodorku efedryny. Zwykle jednak chlo-
rowodorek efedryny jest stosowany w postaci kropli 
i maści do nosa w stężeniu 0,5–1% (FP XII, 2020). 

Rozpuszczalność 
Chlorowodorek efedryny bardzo łatwo rozpuszcza się 
w wodzie. 

Efedryny chlorowodorek

MGR FARM. JOANNA KŁAK
Redaktorka 3PG

R E C E P T U RA
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Niezgodności i trudności 
Chlorowodorek efedryny daje niezgodności ze skład-
nikami recepturowymi, takimi jak (Chmielak, 2014; Ja-
chowicz, 2021; Telejko, 2005; Wielosz, 1998): 

 — związki alkalizujące środowisko, np. aminofilina, 
sulfogwajakol, metamizol sodu, benzoesan sodu, 
salicylan sodu (następuje cofnięcie dysocjacji 
i strącenie nierozpuszczalnego osadu słabej 
zasady), 

 — fenobarbital sodu (zachodzi reakcja podwójnej 
wymiany i wytrącenie osadu słabej zasady), 

 — erytromycyna, penicylina, chloramfenikol, 
tetracyklina (w kwaśnym środowisku roztworu 
chlorowodorku efedryny antybiotyki ulegają 
hydrolizie), 

 — jodek potasu (zachodzi reakcja podwójnej 
wymiany i wytrącenie osadu trudno 
rozpuszczalnego jodowodorku efedryny), 

 — koloidalne roztwory srebra (następuje reakcja 
wysolenia pod wpływem elektrolitów), 

 — siarczan atropiny (zachodzi hydroliza substancji), 

 — chlorek/bromek wapnia (wytrąca się 
nierozpuszczalny osad). 

Zastosowanie i działanie poparte 
tradycją 
Chlorowodorek efedryny pobudza układ współczulny 
w sposób bezpośredni i pośredni (uwalniając norad-
renalinę z zakończeń nerwowych). Efektem działania 
jest zmniejszenie przepływu krwi w skórze i błonach 
śluzowych oraz zwiększenie przepływu krwi przez 
mięśnie, płuca, serce i mózg. Chlorowodorek efedryny 
podnosi ciśnienie krwi, rozszerza oskrzela, pobudza 
psychicznie i fizycznie, obkurcza naczynia śluzówki 
nosa i rozszerza źrenice. Surowiec recepturowy wy-
korzystywany jest jako składnik proszków doustnych 
i mieszanek Surowce recepturowe z perspektywy prak-
tyka (np. w przebiegu infekcji dolnych dróg oddecho-
wych, gdy oddychanie jest utrudnione) oraz kropli do 
nosa (np. w przebiegu kataru) i kropli do oczu (Amara, 
2022). 

Działanie w świetle badań 
klinicznych 
Leki recepturowe z chlorowodorkiem efedryny po-
dawane miejscowo mogą zmniejszać objawy nieżytu 
nosa, bez niekorzystnego wpływu na układ krążenia. 
W badaniu klinicznym z randomizacją z 2017 roku 
oceniono skuteczność donosowego leku z chlorowo-
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dorkiem efedryny w zmniejszaniu oporu oddechowe-
go w jamie nosowej. Zaobserwowano, że lek donoso-
wy z 1% efetoniną rozszerzał jamę nosową i zwiększał 
przepływ powierza przez górne drogi oddechowe po 
5 minutach od zastosowania pojedynczej dawki (Tra-
karnsilpa, 2017). 

Alergie i inne działania 
niepożądane 
Brak jest przesłanek, aby zakładać działanie alergizu-
jące chlorowodorku efedryny. W przypadku przyjmo-
wania preparatów doustnych możliwe jest występo-
wanie nadmiernego pobudzenia i wzrost ciśnienia 
tętniczego krwi. 

Leki recepturowe z chlorowodorkiem efedryny są sku-
teczne w leczeniu nieżytu nosa oraz wspomagająco 
w skurczu oskrzeli u dorosłych i dzieci.

Piśmiennictwo:

Tekst Amara. (2022). Efedryny chlorowodorek. Pobrano z: www.amara.pl 

NCCIH. (2022). Ephedra. Pobrano z: https://www.nccih.nih.gov/ 

Trakarnsilpa, C., Arpornchayanon, W., Hanprasertpong, N., Fooanant, S., Manorot, 
M., i Roongapinun, S. (2017). Two-Hour Nasal Responses after a Single 
Dose of Ephedrine Nasal Spray in Healthy Males. Journal of the Medical 
Association of Thailand, 100(3), 358–364. 

Jachowicz, R. (red.). (2021). Receptura apteczna. Sporządzanie leków jałowych 
i niejałowych. PZWL, Warszawa. 

Chmielak, W. (2014). Ściąga z receptury. Edycja IV. ITEM Publishing, Szczecin. 

Telejko, E., Winnicka, K., Sosnowska, K. i Słodowik, T. (2005) Niezgodności 
recepturowe, interakcje, homeopatia i homotoksykologia. Skrypt do 
ćwiczeń dla studentów IV roku farmacji aptecznej. Akademia Medyczna 
w Białymstoku. 

Wielosz, M. (red.). (1998). Receptura. Dla studentów medycyny i stomatologii. 
Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin. 
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Borówka czarna, znana również jako borówka czer-
nica, jest wieloletnim kwitnącym krzewem. Jej  owo-
ce są składnikiem preparatów dedykowanych głównie 
w celu poprawy funkcjonowania narządu wzroku.

Działanie i zastosowanie borówki 
czarnej
Owoce borówki są źródłem antocyjanów, flawono-
idów, garbników i resweratrolu. Są składnikiem pre-
paratów głównie ze względu na zawartość  flawo-
noidów  zmniejszających przepuszczalność naczyń 
krwionośnych i działających antyoksydacyjnie oraz an-
tocyjanów, które korzystnie wpływają na ostrość 
wzroku i łagodzą objawy zaburzeń widzenia. Liczne 
wstępne badania kliniczne potwierdziły skuteczność 

borówki czarnej w przewlekłej niewydolności żylnej. 
Preparaty z borówką mogą być również potencjalnie 
skuteczne w redukcji zmęczenia wzroku, u pacjentów 
z retinopatią cukrzycową/nadciśnieniową, jaskrą i bo-
lesnym miesiączkowaniem. Borówka przyczyniała się 
również do zmniejszenia poziomu glukozy i insuliny, 
spadku masy ciała i redukcji objawów zespołu jelita 
drażliwego

Skuteczność borówki czarnej potwierdzona 
badaniami klinicznymi
Przeprowadzone badania kliniczne wskazują na sku-
teczność borówki czarnej w leczeniu:

 — Przewlekłej niewydolności żylnej – według 
wstępnych badań klinicznych przyjmowanie 
standaryzowanego na zawartość antocyjanów 
wyciągu z borówki czarnej pozwala na 
zmniejszenie objawów schorzenia, m.in. obrzęku, 
bólu i siniaków kończyn dolnych.[1]

Borówka czarna – przegląd 
badań klinicznych

MGR FARM. MARTA LIBURA
Farmaceutka
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borówki czarnej
12–tygodniowe podwójnie zaślepione badanie kli-
niczne z randomizacją wykazało, że stosowanie 
240 mg standaryzowanego ekstraktu borówki czarnej 
poprawia wskaźniki zmęczenia wzroku na skutek dłu-
gotrwałego korzystania z komputera podczas pracy.
[2] Inne badanie z zastosowaniem preparatu złożonego 
(borówka czarna + olej rybny + luteina) wykazało, że 
codzienna suplementacja przez 4 tygodnie również 
przyczynia się do zmniejszenia objawów zmęczenia 
wzroku.[3]

Wstępne badania kliniczne wskazują, że stosowanie 
160 mg ekstraktu przez 6 miesięcy w połączeniu ze 
standardową terapią wpływa na poprawę krążenia 
w obrębie siatkówki u pacjentów z  retinopatią cu-
krzycową  oraz  retinopatią nadciśnieniową.[4]  Ponad-
to jednokrotne przyjęcie ekstraktu w ilości 470 mg 
przed wykonaniem doustnego testu tolerancji  glu-
kozy  przyczyniało się do obniżenia jej stężenia oraz 
poziomu  insuliny  we krwi względem placebo.[5]  Me-
taanaliza wstępnych badań wykazała, że stosowanie 
preparatu zawierającego antocyjany borówki przez 
minimum rok pozwala na poprawę widzenia u pacjen-
tów z jaskrą normalnego napięcia.[6] Ekstrakt z borówki 
wykazał również pewną skuteczność w redukcji obja-
wów towarzyszących  miesiączce, m.in. bólu lędźwio-
wo-krzyżowego, piersi, głowy oraz nudności.

Według wstępnych badań klinicznych spożywanie 
owoców borówki czarnej może w pewnym stopniu 
przyczyniać się do  spadku masy ciała  i zmniejszenia 
obwodu talii u kobiet z nadwagą lub otyłością. Stoso-
wanie preparatów złożonych zmniejszało z kolei ob-
jawy zespołu jelita drażliwego  takie jak ból brzucha 
i wzdęcia.

Brak dowodów na skuteczność borówki czarnej
Dowody na skuteczność borówki czarnej w zakre-
sie poprawy  widzenia nocnego  są sprzeczne, jednak 
biorąc pod uwagę badania wysokiej jakości, borówka 
prawdopodobnie nie jest skuteczna w tym wskazaniu. 
Pozytywny efekt wykazały badania bez randomizacji 
(oraz jedno z randomizacją), a także testy na zwierzę-
tach, co może sugerować potencjalny efekt korzystny, 
ale konieczne są dalsze badania.[7]

Badania kliniczne wskazują również, że spożywanie 
owoców borówki czarnej nie wpływa na masę ciała ani 
metabolizm lipidów i glukozy u pacjentów z zespołem 
metabolicznym.

Bezpieczeństwo stosowania 
borówki czarnej
Borówka czarna jest określana jako GRAS (ang. Gene-
rally Recognized As Safe), gdy jest stosowana w żyw-
ności. Ekstrakty stosowano w badaniach klinicznych 
bezpiecznie w ilości 160 mg na dobę do 6 miesięcy.
[1]    Stosowanie liści borówki w dużych ilościach lub 
długotrwale może być potencjalnie niebezpieczne.

Interakcje borówki czarnej
Składniki borówki czarnej mogą hamować agregację 
płytek, nasilając działanie leków  przeciwzakrzepo-
wych  i/lub przeciwpłytkowych. Ekstrakty mogą przy-
czyniać się do obniżenia stężenia glukozy we krwi 
i zwiększać ryzyko hipoglikemii u pacjentów stosują-
cych leki przeciwcukrzycowe. Badania na zwierzętach 
wskazują, że borówka może potencjalnie wpływać na 
zmianę stężenia we krwi niektórych leków, m.in. para-
cetamolu i teofiliny.

Preparaty dostępne na rynku zawierające 
borówkę czarną
Borówka czarna wchodzi w skład preparatów o róż-
nych kategoriach dostępności. Przykładowe preparaty 
zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Wybrane suplementy diety zawierające borówkę czar-
ną.

Piśmiennictwo:
1. Natural Medicines. (2020). Bilberry. Aktualizacja: 04.08.2020. 
2. Kosehira, M., Machida, N., Kitaichi, N. (2020). A 12-Week-Long Intake of Bilberry 

Extract (Vaccinium myrtillus L.) Improved Objective Findings of Ciliary Muscle 
Contraction of the Eye: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 
Parallel-Group Comparison Trial. Nutrients, 12(3), 600. https://doi.
org/10.3390/nu12030600

3. Kawabata, F., Tsuji, T. (2011). Effects of dietary supplementation with 
a combination of fish oil, bilberry extract, and lutein on subjective symptoms 
of asthenopia in humans. Biomedical research (Tokyo, Japan), 32(6), 
387–393. https://doi.org/10.2220/biomedres.32.387

4. Gizzi, C., Belcaro, G., Gizzi, G., Feragalli, B., Dugall, M., Luzzi, R., Cornelli, U. 
(2016). Bilberry extracts are not created equal: the role of non anthocyanin 
fraction. Discovering the “dark side of the force” in a preliminary 
study. European review for medical and pharmacological sciences, 
20(11), 2418–2424. 

5. Hoggard, N., Cruickshank, M., Moar, K. M., Bestwick, C., Holst, J. J., Russell, 
W., Horgan, G. (2013). A single supplement of a standardised bilberry 
(Vaccinium myrtillus L.) extract (36% wet weight anthocyanins) modifies 
glycaemic response in individuals with type 2 diabetes controlled by diet and 
lifestyle. Journal of nutritional science, 2, e22. https://doi.org/10.1017/
jns.2013.16

6. Shim, S. H., Kim, J. M., Choi, C. Y., Kim, C. Y., Park, K. H. (2012). Ginkgo biloba 
extract and bilberry anthocyanins improve visual function in patients with 
normal tension glaucoma. Journal of medicinal food, 15(9), 818–823. 
https://doi.org/10.1089/jmf.2012.2241

7. Canter, P. H., Ernst, E. (2004). Anthocyanosides of Vaccinium myrtillus 
(bilberry) for night vision–a systematic review of placebo-controlled 
trials. Survey of ophthalmology, 49(1), 38–50. https://doi.org/10.1016/j.
survophthal.2003.10.006

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


POBIERZ GOŃCA: WWW.OPIEKA.FARM/GONIEC

GRUDZIEŃ 202242 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

I N T E RA KC J E

MGR FARM. URSZULA TRYBULSKA
Redaktorka 3PG

Interakcje między 
niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi 
a glikokortykosteroidami

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

NLPZ Doustnie stosowane glikokortykosteroidy

ketoprofen (Bi-Profenid, Ketonal, Febrofen), 
deksketoprofen (Dexak, Ketesse), 
indometacyna (Metindol),Ibuprofen (Nurofen, Ibum, Ibufen), 
deksibuprofen (Seractil), 
naproksen (Aleve, Anapran), 
kwas mefenamowy (Mefacit), 
kwas tolfenamowy (Migea), 
piroksykam (Feldene, Piroxicam), 
lornoksykam (Xefo), 
diklofenak (Majamil, DicloDuo, Diclac), 
aceklofenak (Biofenac), 
nabumeton (Nabuton), 
nimesulid (Nimesil, Aulin), 
meloksykam (Movalis, Aspicam, Mel), 
kwas acetylosalicylowy (Aspirin, Polopiryna), 
propyfenazon (w: Saridon, w: Cefalgin).

hydrocortison (Hydrocortisonum Jelfa), 
deksametazon (Pabi–Dexamethazon), 
prednizolon (Encortolon), 
prednizon (Encorton), 
metyloprednizolon (Metypred), 
budezonid (Entocort).
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Kortykosteroidy same mogą być przyczyną krwawień 
z przewodu pokarmowego i owrzodzeń. Równoczesne 
stosowanie NLPZ i kortykosteroidów zwiększa to ry-
zyko.

Mechanizm interakcji
GKS zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony 
przewodu pokarmowego. Są to możliwe krwawienia 
oraz ryzyko owrzodzeń. Prawdopodobny mechanizm 
wynika z blokowania procesu regeneracji tkanek. 
NLPZ wykazują działanie uszkadzające na przewód 
pokarmowy poprzez blokowanie COX-1, które wy-
twarza prostaglandyny, które biorą udział w ochronie 
błony śluzowej przewodu pokarmowego. NLPZ same 
zwiększają niekorzystny efekt ze strony przewodu 
pokarmowego. Większość pacjentów z owrzodzenia-
mi związanymi z NLPZ to osoby w podeszłym wieku. 
Dzieje się tak dlatego, że choroby wrzodowe częściej 
występują u osób starszych i są one bardziej skłonne 
do przyjmowania NLPZ i są na nie wrażliwe. Historia 
choroby wrzodowej jest kolejnym czynnikiem ryzyka. 
W niektórych badaniach stwierdzono, że sam GSK nie 
jest czynnikiem ryzyka, podczas gdy inne badania wy-
kazały, że były one czynnikiem ryzyka działań niepo-
żądanych ze strony przewodu pokarmowego. jednak 
kilka badań wykazało, że ryzyko wystąpienia działań 
niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego jest 
zwiększone przez łączne stosowanie GSK i NLPZ, za-
sugerowano ostrożność przy jednoczesnym stosowa-
niu. Rozsądne może być rozważenie zastosowania ga-
stroprotekcji u pacjentów przyjmujących NLPZ i GSK, 
zwłaszcza jeśli są w podeszłym wieku.[1]

Wnioski z badań
Badania wykazały, że same glikokortykosteroidy nie 
powodują znacznego ryzyka krwawień z przewodu 
pokarmowego. Ryzyko rośnie wraz ze wzrostem dawki 
GKS oraz w przypadku łącznego stosowania z NLPZ:

 — W 1991 roku w badaniu kohortowym oceniono 
wpływ glikokortykosteroidów na częstość 

krwawień z przewodu pokarmowego. Wykazano, 
że częstość krwawień rosła u pacjentów 
przyjmujących leki przeciwzakrzepowe oraz 
u pacjentów, którzy wcześniej mieli incydenty 
związane z krwawieniem z przewodu 
pokarmowego.[2]

 — Badanie kliniczno-kontrolne w 1991 roku 
wykazało wzrost ryzyka krwawień z przewodu 
pokarmowego w przypadku równoczesnego 
stosowania NLPZ i GKS. Badanie wykazało, że 
osoby otrzymujące jednocześnie kortykosteroidy 
i NLPZ miały 15 razy większe ryzyko choroby 
wrzodowej niż osoby niestosujące obu leków. [3]

Proponowana interwencja
Jeżeli pacjent przyjmuje GSK zaproponuj mu parace-
tamol, inną alternatywą może być NLPZ   do  stoso-
wania  miejscowego  i  paracetamol. Możesz zapropo-
nować pacjentowi inhibitor pompy protonowej jako 
gastroprotekcję. Poinformuj pacjenta jakie są objawy 
krwawień z przewodu pokarmowego (smoliste stolce, 
krwiste wymioty lub fusowate).

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

Pharmaceutical Press. 
2. Carson, J. L., Strom, B. L., Schinnar, R., Duff, A., & Sim, E. (1991). The low risk of 

upper gastrointestinal bleeding in patients dispensed corticosteroids. The 
American journal of medicine, 91(3), 223–228. https://doi.
org/10.1016/0002-9343(91)90119-i

3. Piper, J. M., Ray, W. A., Daugherty, J. R., & Griffin, M. R. (1991). Corticosteroid use 
and peptic ulcer disease: role of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Annals 
of internal medicine, 114(9), 735–740. https://doi.org/10.7326/0003-
4819-114-9-735
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Na pewno w pracy za pierwszym stołem spotkaliście 
się z sytuacją, w której pacjent lub osoby z jego oto-
czenia bagatelizują znaczenie diety w leczeniu. Jak 
przekonać pacjenta lub jego opiekuna, że przestrze-
ganie zaleceń dietetycznych jest istotnym czynni-
kiem w procesie zdrowienia, jakich argumentów użyć, 
w końcu co polecić pacjentowi, który ma problem 
z przestrzeganiem zaleceń dietetycznych? W tym arty-
kule postaram się wyjaśnić te kwestie.

Krótka odpowiedź
Dla osiągnięcia celów dietetycznych w zwiększaniu 
podaży białkowo-kalorycznej u pacjentów, u których 
leczenie wymaga modyfikacji diety, możesz zapropo-

nować zastosowanie doustnych suplementów pokar-
mowych (ONS — oral nutritional supplements). Na rynku 
dostępne są różne formy tego typu suplementów, mię-
dzy innymi proszki zawierające w swoim składzie peł-
nowartościowe białko dodawane do standardowych 
posiłków przyjmowanych przez pacjenta i gotowe do 
spożycia preparaty w formie odżywczych drinków, za-
wierające w swoim składzie kompozycję składników 
odżywczych w odpowiednich proporcjach, co wydaje 
się najbardziej przystępną opcją.

Włączenie tego typu preparatów szczególnie u pacjen-
tów starszych nawet w pierwszych stadiach demencji, 
u osób  hospitalizowanych, u pacjentów przed i po 
pobycie w szpitalu  lub u osób, które nie mają odpo-
wiedniej edukacji w temacie zdrowego odżywiania, 
jest stosunkowo prostym i skutecznym rozwiązaniem.

Wyjaśnienie
Stosowanie preparatów typu ONS może być korzystne 
klinicznie szczególnie u pacjentów z takich grup jak:

 — pacjenci szpitalni i w okresie okołooperacyjnym

 — osoby starsze

Jak wesprzeć pacjenta 
w przestrzeganiu zaleceń 
dietetycznych w różnych 
chorobach? – Wyjaśniamy!

MGR FARM. KATARZYNA WOŹNICZKA
Farmaceutka

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

Artykuł przygotowany na zlecenie firmy Fresenius Kabi.
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Pacjenci szpitalni i w okresie okołooperacyjnym
Pacjenci hospitalizowani i pacjenci po zabiegach chi-
rurgicznych wykazują ryzyko następczego niedoży-
wienia ze względu na silnie zaznaczony „metabolizm 
stresowy”. Połączone działanie cytokin prozapalnych, 
wzrost stężenia kortykosteroidów i katecholamin 
związanych ze stanem chorobowym, dodatkowo brak 
lub zmniejszone przyjmowanie pokarmów, powodują 
szybki spadek zapasów energii i składników odżyw-
czych w organizmie. Według zaleceń ESPEN (Euro-
pejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Meta-
bolizmu – European Society For Clinical Nutrition and 
Metabolism) pacjenci z grupy narażonej na niedoży-
wienie w powinni mieć wdrożone wsparcie żywienio-
we bez względu na masę ciała, na 14 do 7 dni przed 
hospitalizacją.[1]

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM)

Takie postępowanie, jak wykazało badanie kliniczne 
z randomizacją, zmniejszyło ryzyko powikłań pozabiego-
wych oraz przyspieszyło powrót do masy ciała sprzed 
operacji.[2]

W tym przypadku możesz zarekomendować pacjentowi 
stosowanie preparatu  Fresubin Energy Drink, również 
jako dodatek do żywienia szpitalnego. Zastosowanie 
preparatów typu ONS znacząco skraca czas hospitali-
zacji (ang. length of stay – LOS), a zastosowanie takiego 
wsparcia żywieniowego zmniejsza ryzyko  ponownej 
hospitalizacji  (ang.  re-admission). Wykazano to w du-
żym prospektywnym badaniu analizującym dane ze 
szpitali w Stanach Zjednoczonych.[3]

Osoby starsze
Pacjenci w wieku senioralnym są szczególnie naraże-
ni na niedożywienie ze względu na zaburzenia funkcji 
poznawczych związane z wiekiem (np. postępującą de-
mencję) i brak wiedzy na temat prawidłowego kompo-
nowania wartościowych posiłków. Dodatkowo starsi 
pacjenci mogą mieć problemy z przygotowaniem po-
żywienia, a ze względu na ubytki w uzębieniu i choro-
by jamy mogą mieć trudności ze spożywaniem pokar-
mu.  Wielochorobowość  charakterystyczna dla wieku 
podeszłego może być przyczyną przewlekłego stanu 
zapalnego, powodując tym samym zwiększone za-
potrzebowanie energetyczne. U tej grupy pacjentów 
może wystąpić też zaburzenie odżywiania nazywa-
ne  anoreksją wieku podeszłego, które jest związane 
z czynnikami fizjologicznymi i socjologicznymi proce-
sów starzenia.[4]

Dla zwiększenia  compliance  możesz zaproponować 
preparat, który ma wiele opcji smakowych np. Fresu-
bin Energy Drink. Zwróć też uwagę na  cenę.  Fresubin 
Energy Drink  jest jedną z  tańszych  opcji preparatów 
ONS na rynku, a u osób starszych  ten aspekt często 
odgrywa kluczową rolę. Według rekomendacji ESPEN 
z 2019 roku dotyczących żywienia i nawadniania osób 
starszych dla uzyskania korzyści klinicznych zaleca się 
spożywanie preparatów typu ONS przez minimum 30 
dni, w ilość zapewniającej dodatek minimum 400 ka-
lorii i 30 gramów białka dziennie (3 butelki prepara-
tu Fresubin Energy Drink).[5]

Preparaty typu ONS mogą mieć też pozytywny wpływ 
na apetyt pacjentów i ilość dziennie spożywanych ka-
lorii w zwykłych posiłkach, jak wykazano w przeglą-
dzie systematycznym badającym  compliance  pacjen-
tów przyjmujących tego typu preparaty.[6]

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jeżeli podejrzewasz u pacjenta niedożywienie lub pacjent 
w twojej ocenie znajduje się w grupie ryzyka niedożywie-
nia, czy też ma trudności w stosowaniu się do zaleceń 
dietetycznych, możesz zaproponować mu również wizytę 
w poradni żywienia lub dietetycznej. W poradniach przy 
niektórych szpitalach, zwłaszcza onkologicznych, tego 
typu porady mogą być bezpłatne.

Piśmiennictwo:
1. Cederholm, T. i in. (2017): ESPEN guidelines on definitions and terminology 

of clinical nutrition. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 36(1), 
49–64 https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.09.004

2. Smedley, F. i in. (2004). Randomized clinical trial of the effects of preoperative 
and postoperative oral nutritional supplements on clinical course and cost 
of care. The British journal of surgery, 91(8), 983–990. https://doi.
org/10.1002/bjs.4578

3. Philipson, T. J i in. (2013). Impact of oral nutritional supplementation on 
hospital outcomes. The American journal of managed care, 19(2), 
121–128. 

4. Cederholm, T. i in. (2017): ESPEN guidelines on definitions and terminology of 
clinical nutrition. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 36(1), 49–64. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.09.004. 

5. Volkert, D. i in. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in 
geriatrics. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 38(1), 10–47. https://
doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024

6. Hubbard, G. P. i in. (2012). A systematic review of compliance to oral 
nutritional supplements. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 31(3), 
293–312. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2011.11.020
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Redaktorka 3PG

Do apteki zgłasza się pacjent z receptą na maść z sil-
nym glikokortykosteroidem. Pacjent stosuje ją z uwagi 
na rozpoznane przez dermatologa atopowe zapalenie 
skóry, które jest obecnie w fazie zaostrzenia. Pacjent 
w dodatkowych zaleceniach od lekarza dostał infor-
mację, aby często stosować na skórę emolienty i dopy-
tuje jak ma je stosować razem z maścią.

Metryczka pacjenta

Płeć i wiek Mężczyzna, 45 lat

Choroby przewlekłe atopowe zapalenie skóry

Inne dolegliwości –

Stosowane leki Clobederm maść

Wywiad i obserwacje
Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że pacjent:

 — choruje na atopowe zapalenie skóry,

 — na co dzień stosuje emolienty zarówno do kąpieli 
jak i w formie kremów na skórę,

 — boryka się z fazą zaostrzenia AZS,

 — dostał zalecenie stosowania mGKS do uzyskania 
poprawy, bez przerywania stosowania emolientów,

 — pyta w jaki sposób stosować równocześnie mGKS 
i emolienty,

 — nie stosuje innych leków.

Interwencja
Pacjentowi wyjaśniono, że zastosowanie emolientów 
i miejscowych glikokortykosteroidów (mGKS) w tym 
samym czasie nie jest zalecane. Wytłumaczono, by 
w miarę możliwości, pacjent zastosował odstęp po-
między ich aplikacją wynoszący około 20-30 minut. 
Pacjenta poinformowano, że najlepiej zastosować naj-
pierw emolient, a po przerwie maść z GKS.[1]

Pacjent z receptą na 
miejscowy GKS prosi 
o emolient – Case study

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Uzasadnienie
Emolienty to preparaty szeroko stosowane w leczeniu 
wielu zmian skórnych. Wymagają one częstego stoso-
wania (co najmniej dwa razy dziennie), zwłaszcza po 
kąpieli. Ich stosowanie zaleca się pacjentom zarówno 
w fazie remisji jak i w trakcie zaostrzenia atopowe-
go zapalenia skóry, łącznie z innym leczeniem. Z kolei 
mGKS stosowane są w fazie nawrotu przez możliwie 
najkrótszy czas, gdyż ich stosowanie wiąże się z ryzy-
kiem działań niepożądanych, takich jak atrofia skóry.

Wytyczne NICE dotyczące leczenia wyprysku u dzie-
ci zalecają zastosowanie kilkuminutowego odstępu 
pomiędzy aplikacją emolientów i mGKS. Nie podają 
natomiast kolejności aplikacji tych preparatów, pozo-
stawiając decyzję preferencji osoby stosującej i rodzi-
ca. Wytyczne te są jednak oparte na opinii ekspertów, 
a nie na wynikach badań klinicznych[2]

Brytyjskie Stowarzyszenie Dermatologów (British 
Association of Dermatologists) podaje, że emolienty 
i mGKS mogą być stosowane o tej samej porze dnia, 
ale zaleca się zachowanie 20-30 minutowego odstępu 
pomiędzy ich aplikacją, aby zapobiec „rozcieńczeniu” 
mGKS i zmniejszeniu jego skuteczności.[3]

Z kolei inne wytyczne leczenia wyprysku atopowe-
go podają, że emolienty winny być zastosowane jako 
pierwsze, a mGKS jako drugie, z zachowaniem odstępu 

około 15-30 minut, aż emolient zostanie całkowicie 
wchłonięty.[4]

W 2016 roku opublikowano wynik małego, kontrolowa-
nego badania z randomizacją, w którym sprawdzano, 
czy kolejność stosowania emolientów i mGKS u dzieci 
z wypryskiem atopowym ma znaczenie. Pacjenci przez 
2 tygodnie stosowali mGKS i emolient 2 razy dziennie, 
z zachowaniem 15 minut odstępu, ale w różnej kolej-
ności. W grupie która aplikowała najpierw emolient, 
a potem mGKS poprawa była wyraźniejsza niż w gru-
pie stosującej preparaty odwrotnie, ale różnice pomię-
dzy grupami były niewielkie. Autorzy badania wysnuli 
wniosek, że kolejność stosowania mGKS i emolientów 
nie ma znaczenia, jednak z uwagi na małą grupę ba-
dawczą potrzebne są dalsze badania.[5]

Piśmiennictwo:
1. SPS. (2020). Can topical steroids be applied at the same time as 

emollients? Opublikowano 23.04.2020. Pobrano z: https://www.sps.nhs.uk/
wp-content/uploads/2020/08/Meds-QA-topical-steroids-and-emollients-2020-
Final.doc

2. NICE. (2007) NICE guidance (CG57). Atopic eczema in children; Opublikowano: 
12.12.2007. Pobrano z: https://www.nice.org.uk/Guidance/CG57

3. Topical steroids for atopic dermatitis in primary care. (2003). Drug and 
Therapeutics Bulletin 2003;41:5-8. 

4. Clinical Knowledge Summaries; (2018). Atopic eczema. Pobrano z:  https://cks.
nice.org.uk/eczema-atopic

5. 1. Ng, S. Y., Begum, S., & Chong, S. Y. (2016). Does Order of Application of 
Emollient and Topical Corticosteroids Make a Difference in the Severity of 
Atopic Eczema in Children?. Pediatric dermatology, 33(2), 160–164. https://doi.
org/10.1111/pde.12758

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

GRUDZIEŃ 202250 | GONIEC APTECZNY

MAGAZYN 3PG

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

Kobieta z bólem krzyża  
– Case study

DR N. MED. KAROLINA MATYJASZCZYK-GWARDA

Redaktorka 3PG

55-letnia pani Joanna prosi o silny lek przeciwbólo-
wy. Podejrzewa, że podczas porządkowania ogrodu 
musiała się „przedźwigać” – odczuwa silny ból krzyża. 
Zwykle przyjmuje paracetamol, ale odczuwany ból jest 
na tyle silny, że prosi o „coś naprawdę mocnego”. Poza 
tym ma problemy z połykaniem tabletek. Dodatkowo 
zależy jej na leku, który zadziała szybko.

Wywiad i obserwacje
Z wywiadu przeprowadzonego z pacjentką wynika, że 
pacjentka:

 — cierpi na ból krzyża, który pojawił się nagle 
(a więc jest to ostry ból krzyża) i jest dla niej 
bardzo uciążliwy,

 — potrzebuje preparatu o szybkim i silnym działaniu,

 — preferuje leki w postaci łatwiejszej do połknięcia 
– ma problemy z przyjęciem dużych tabletek,

C
A

S
E 

S
T

U
D

Y

Materiał przygotowany we współpracy z firmą Haleon.  
MAT-PM-PL-VOLT-22-00122

 — obawia się działań niepożądanych związanych 
z przyjmowaniem leków przeciwbólowych – 
czytała, że mogą powodować wysokie wzrosty 
ciśnienia i problemy ze strony przewodu 
pokarmowego.

Interwencja
Pacjentkę poinformowano, że w przypadku ostrego 
bólu krzyża leczeniem z wyboru jest stosowanie le-
ków z grupy NLPZ w postaciach doustnych. Rekomen-
dacja ta zawarta jest w wytycznych, które mówią, że 
w leczeniu bólu krzyża lekami pierwszego wyboru są 
doustne NLPZ, paracetamol nie jest zalecany, a połą-
czenie opioidu i paracetamolu zalecane jest jedynie 
w przypadku, gdy NLPZ są przeciwwskazane lub nie-
skuteczne.[1]  Paracetamol, który pacjentka normalnie 
stosuje, nie jest skuteczny w leczeniu bólu krzyża, co 
potwierdził przegląd Cochrane z 2016 roku.[2]

Wskazano również, że jednym z najsilniej działających 
leków z grupy NLPZ dostępnych bez recepty jest di-
klofenak. Potwierdzono to w metaanalizie z 2021 roku, 
w której porównywano efektywność działania leków 
z grupy NLPZ, opioidów i paracetamolu. Według da-
nych z tej pracy diklofenak wykazał silniejsze działa-

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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ność diklofenaku niż ibuprofenu potwierdziło również 
wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie z ran-
domizacją z 2003 roku – w ciągu pierwszych 3 godzin 
po podaniu diklofenaku w dawce 25 mg był on sku-
teczniejszy od ibuprofenu w dawce 400 mg w zmniej-
szaniu intensywności bólu.[4]

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM

Porównania skuteczności diklofenaku i innych NLPZ do-
konano również w przeglądzie Cochrane z 2015 roku. Wy-
kazano w nim, że wartość  NNT  (ang.  number needed to 
treat) w łagodzeniu bólu pooperacyjnego dla diklofenaku 
w dawce dostępnej bez recepty jest niższa niż dla dostęp-
nych OTC dawek ketoprofenu, deksketoprofenu,  ibupro-
fenu czy naproksenu.[5]

Pacjentka wskazywała, że niepokoją ją mogące wystą-
pić po przyjęciu NLPZ działania niepożądane związane 
ze wzrostami ciśnienia. Wytłumaczono jej więc, że leki 
z grupy NLPZ faktycznie mogą powodować wzrost ci-
śnienia tętniczego, ale w przypadku diklofenaku ryzy-
ko to jest niewielkie.[6] Według przeglądu z 2014 roku 
ibuprofen zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętni-
czego, natomiast diklofenak nie.[7]

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Biorąc pod uwagę wpływ leków z grupy NLPZ na ryzyko 
sercowo-naczyniowe, warto również wspomnieć o tym, 
że niektóre z nich takie jak ibuprofen, naproksen i pirok-
sykam mogą zmniejszać skuteczność przeciwpłytkowego 
działania ASA, podczas gdy inne, takie jak: aceklofenak, 
celekoksyb, diklofenak i ketoprofen, nie wykazują takiego 
działania.[8]

NLPZ mogą wywoływać również działania niepożąda-
ne ze strony przewodu pokarmowego. Według meta-
analizy z 2016 roku najniższe ryzyko wystąpienia po-
wikłań gastroenterologicznych wykazują: aceklofenak, 
celekoksyb oraz   ibuprofen, natomiast średnie – di-
klofenak, meloksykam, nimesulid i ketoprofen. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że w przypadku diklofenaku 
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wzrasta 
proporcjonalnie do przyjętej przez pacjenta dawki. 
W przypadku niskich dawek jest ono niższe (RR=2,5) 
niż w przypadku wysokich dawek ibuprofenu (RR=3,9) 
i niskich dawek ketoprofenu (RR=4,9).[9][10]  Badania 
endoskopowe, których przedmiotem były kapsuł-
ki leku Voltaren Express Forte, wykazały ich znacząco 
lepszą tolerancję żołądkowo-jelitową w porównaniu 
z tabletkami zawierającymi kwas acetylosalicylowy 
i kapsułkami z ibuprofenem.[11]

Zarekomendowano pacjentce zastosowanie diklofe-
naku dostępnego w postaci kapsułek jako prepa-
rat Voltaren Express Forte. Według stanowiska polskich 
ekspertów dot. wyboru NLPZ w zależności od ich ry-
zyka sercowo-naczyniowego i gastroenterologiczne-
go, u pacjentów z niskim ryzykiem powikłań ze strony 
układu sercowo-naczyniowego i pokarmowego należy 
rekomendować krótkotrwałe stosowanie NLPZ o rela-
tywnie mniejszym ryzyku sercowo-naczyniowym i ga-
stroenterologicznym (do których należy m.in. diklofe-
nak), czyli tzw. NLPZ „złotego środka”.[12]

Pacjentce zalecono przyjmowanie leku  Voltaren 
Express Forte 3 razy dziennie po jednej kapsułce przez 
maksymalnie 5 dni.[13]
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Mężczyzna proszący 
o “preparat na prostatę”  
– Case study

DR N. MED. KAROLINA MATYJASZCZYK-GWARDA

Redaktorka 3PG

Do apteki przychodzi 60-letni pacjent i prosi o pole-
cenie czegoś na „problemy z oddawaniem moczu”. Po-
proszony o opisanie objawów odpowiada, że od kilku 
tygodni budzi się w nocy z nieznośnym parciem na 
pęcherz, ale podczas wizyty w toalecie ma trudności 
z oddawaniem moczu. Zauważył, że również w ciągu 
dnia częściej musi korzystać z toalety.

Pacjent pyta o „jakiś suplement”. Wspomina też, że 
często zapomina o regularnym stosowaniu leków, 
więc dobrze, żeby preparat można było przyjmować 
raz dziennie. Zapytany o to, czy kiedykolwiek miał ba-
daną prostatę albo wykonywał badanie stężenia PSA, 
zaprzeczył.

Wywiad i obserwacje
Z wywiadu przeprowadzonego z pacjentem wynika, że:

 — ma objawy charakterystyczne dla łagodnego 
rozrostu prostaty, takie jak: problemy 
z oddawaniem moczu, nokturia i częstomocz,

 — objawy pojawiły się kilka tygodni wcześniej,

 — preferuje preparaty, które dawkuje się rzadziej, 
w mniejszej ilości,

 — nie wykonywał badań przesiewowych w kierunku 
nowotworu prostaty.

Interwencja
Wyjaśniono pacjentowi, że objawy, jakie opisuje, mogą 
wskazywać na to, że cierpi na łagodny rozrost prostaty. 
Powiększająca się prostata powoduje zwężenie cewki 
moczowej, co prowadzi do zaburzeń przepływu moczu 
podczas wydalania z pęcherza i występowania obja-
wów takich jak:[1]

 — słaby strumień moczu (co wydłuża czas 
opróżniania pęcherza),

 — opóźnienie w wypływie moczu (strumień moczu 
nie pojawia się od razu),

Materiał stworzony we współpracy z firmą Herbapol Poznań.
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 — częstsze niż zwykle oddawanie moczu, zarówno 
w dzień, jak i w nocy (nokturia), co spowodowane 
jest przez podrażnienie pęcherza przez 
powiększoną prostatę.

Ze względu na to, że pacjent do tej pory nie wykonywał 
badań przesiewowych w kierunku nowotworu prosta-
ty, na wszelki wypadek zalecono mu konsultację z le-
karzem. Uspokojono jednak pacjenta, że rozrost pro-
staty jest bardzo często występującą dolegliwością. Po 
40.–45. roku życia prostata stopniowo powiększa się 
– rozrost prostaty stwierdza się u ok. 60% mężczyzn 
w wieku 60 lat i 80% w wieku 80 lat.[2] Wytłumaczono, 
że niezależnie od wizyty u lekarza, jak i w czasie ocze-
kiwania na nią, może przyjmować leki, które zmniejszą 
uciążliwe dolegliwości.

Zaproponowano pacjentowi lek, który zawiera w skła-
dzie wyciąg gęsty z kory śliwy afrykańskiej (Poldanen). 
Kora śliwy afrykańskiej stosowana jest wspomagająco 
u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowe-
go.[3] Wyjaśniono pacjentowi, jaka jest różnica między 
suplementem oraz lekiem i zwrócono uwagę, że Pol-
danen  nie jest suplementem ani też tradycyjnym le-
kiem roślinnym, ale lekiem OTC zarejestrowanym na 
podstawie dostępnych wyników badań oraz że aktu-
alnie na rynku nie ma innego leku z takim składem.

Poinformowano pacjenta, że skuteczność kory śliwy 
afrykańskiej w łagodzeniu objawów rozrostu prostaty 
jest potwierdzona w badaniach klinicznych.

Wnioski z przeglądu Cochrane aktualizowanego w 2011 
roku mówią, że preparaty ze śliwą afrykańską  mogą 
być rozważane jako użyteczna opcja leczenia dla męż-
czyzn z objawami łagodnego rozrostu prostaty,[4]  co 
potwierdza również monografia Europejskiej Agencji 
Leków.[5]  Natomiast ocena skuteczności palmy saba-
lowej (innego składnika leków stosowanych w tym 
wskazaniu) przeprowadzona w przeglądzie Cochrane 
z 2012 roku nie wykazała, aby wpływała ona na reduk-
cję częstości oddawania moczu w nocy i usprawnienie 
przepływu moczu względem placebo.[6]

Za działanie kory śliwy afrykańskiej odpowiedzialny 
jest kompleks lipidowo-sterolowy, którego głównymi 
składnikami aktywnymi są β-sitosterol oraz β-sitoste-
non.[7]

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM)

Skuteczność kory śliwy afrykańskiej potwierdziła m.in. 
metaanaliza z 2000 roku, według której u pacjentów 
nokturia została zmniejszona o 19%, objętość zalegają-
cego moczu o 24%, a szczytowy przepływ moczu wzrósł 
o 23%.[8]

Poinformowano pacjenta, że obecnie schemat daw-
kowania leku jest wygodniejszy dla pacjenta – może 
stosować 1 lub 2 tabletki 2 razy na dobę, co odpowia-
da 92 lub 184 mg wyciągu z kory śliwy afrykańskiej 
dziennie.[9] Na obiekcje pacjenta, że preparat nie jest 
do stosowania raz dziennie, odparto, że być może trze-
ba go stosować co najmniej dwa razy dziennie, ale jest 
to lek zawierający składnik o klinicznie potwierdzonej 
skuteczności i że warto go wybrać szczególnie w miej-
sce suplementów, które rzekomo wystarczy stosować 
raz dziennie. Wytłumaczono również pacjentowi, że na 
efekty działania leku powinien zaobserwować już po 
4 tygodniach stosowania.

Piśmiennictwo: 
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Pacjent proszący o produkt 
do leczenia problemów 
z trawieniem – Case study

DR N. MED. KAROLINA MATYJASZCZYK-GWARDA

Redaktorka 3PG

Do apteki przychodzi 35-letni pacjent i prosi o prepa-
rat na problemy z trawieniem. Stwierdza, że „do wy-
leczenia” wystarczy mu któryś z reklamowanych pro-
duktów. Spytany o objawy, odpowiada, że po posiłkach, 
szczególnie obfitych, czuje dyskomfort. Poproszony 
o doprecyzowanie tego od jak dawna objawy trwają 
i jakiego są typu, mówi, że od jakiegoś czasu, niezbyt 
długiego, czuje „jakby ból, jakby gniecenie” po prawej 
stronie brzucha, pod żebrami, dodaje również że jest 
ostatnio bardziej zmęczony niż zwykle. Pacjent ma 
nadwagę, ale po pytaniu o nawyki żywieniowe mówi, 
że stara się jeść zdrowo, ograniczać słodycze, alkohol 
i fast foody. Jednak zapytany o aktywność fizyczną, ze 
śmiechem odpowiada, że „takie rzeczy tylko na ekranie 
telewizora”.

Wywiad i obserwacje
Z wywiadu przeprowadzonego z pacjentem wynika, że:

 — prosi o produkt na problemy z trawieniem,

 — po obfitych posiłkach odczuwa dyskomfort 
w prawej, górnej części brzucha,

 — ma nadwagę,

 — nie jest aktywny fizycznie,

 — jedynym dodatkowym objawem jaki zgłasza jest 
zmęczenie,

 — nie przyjmuje żadnych dodatkowych leków,

 — nie konsultował swoich objawów z lekarzem.

Interwencja
Wyjaśniono pacjentowi, że samo uczucie dyskom-
fortu w prawej, górnej części brzucha nie jest stricte 
objawem problemów z trawieniem, ale prawdopo-
dobnie wiąże się z wątrobą lub drogami żółciowy-
mi. W przypadku niestrawności pacjenci na ogół po-
dają wiele objawów (np. wzdęcia, zgaga, odbijanie). 
Do schorzeń wywołujących objawy umiejscowione 
w prawym górnym kwadrancie należą m.in. kolka żół-
ciowa, zapalenie wątroby, wrzody trawienne, kolka 

Materiał stworzony we współpracy z firmą Herbapol Poznań.
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Pacjent zapytany o dodatkowe objawy zgłasza jedy-
nie, że jest bardziej zmęczony niż zwykle. Biorąc pod 
uwagę to, że ma nadwagę, a także objawy nasilają się 
po obfitych posiłkach, można podejrzewać, że cierpi 
na jakieś schorzenie wątroby lub dróg żółciowych, np. 
niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (ang. 
nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) lub kamicę 
dróg żółciowych. Objawy NAFLD to:[2]

 — zmęczenie,

 — osłabienie,

 — złe samopoczucie,

 — uczucie dyskomfortu w prawej górnej części 
brzucha.

Z kolei typowe objawy kamicy dróg żółciowych to:

 — nudności i wymioty,

 — zgaga,

 — dyskomfort lub ból w nadbrzuszu po spożyciu 
tłustego pokarmu,

 — wzdęcie brzucha.

Zmęczenie, które zgłasza pacjent, jest objawem bar-
dzo niespecyficznym, mogącym jedynie sugerować, 
że przyczyną jest schorzenie wątroby. Warto jednak 
upewnić się, że pacjent nie zgłasza żadnych objawów 
alarmowych mogących sugerować poważne schorze-
nie (np. ból promieniejący, krwawienia z przewodu 
pokarmowego, niewytłumaczalna utrata masy ciała, 
dysfagia). W tym przypadku rozpoznania dokładnej 
przyczyny objawów na podstawie badań laboratoryj-
nych – np. stężeń aminotransferazy alaninowej (ALT) 
oraz aminotransferazy asparaginianowej (AST), czyli 
enzymów których zwiększenie aktywności, zwłaszcza 
gdy stosunek AST do ALT jest mniejszy od 1, może 
wskazywać na uszkodzenie wątroby – oraz badania 
USG może dokonać jedynie lekarz. Ze względu na to, 
zasugerowano pacjentowi, że powinien skonsultować 
się z lekarzem.

Doradzono pacjentowi, że w jego przypadku najlep-
szym wyborem będzie lek, który ma działanie wspo-
magające w regeneracji wątroby. Lek taki pacjent może 
stosować niezależnie od planowanej wizyty u lekarza. 
Zarekomendowano pacjentowi lek zawierający połą-
czenie dwóch surowców roślinnych: wyciągu suchego 
z ziela karczocha i wyciągu suchego z łuski ostropestu 
(Sylicynar).

Poinformowano pacjenta, że zarówno wyciąg z łusek 
ostropestu plamistego jak i wyciąg z karczocha są 

składnikami leków używanych w leczeniu niestraw-
ności oraz zaburzeniach czynności lub uszkodzeniach 
wątroby oraz wielu suplementów diety przeznaczo-
nych do wspierania działania układu pokarmowego. 
Wytłumaczono pacjentowi, że leki i suplementy diety 
to zupełnie inne preparaty, stosowane w różnych ce-
lach. Leki przeznaczone są do leczenia lub zapobie-
gania chorobom, a suplementy do uzupełniania diety. 
Sylicynar jest lekiem wskazanym tradycyjnie do sto-
sowania wspomagająco przy podwyższonym stężeniu 
trójglicerydów oraz toksyczno-metabolicznych uszko-
dzeniach wątroby.[3]

Podkreślono, że badania kliniczne potwierdziły sku-
teczność ostropestu plamistego w leczeniu chorób 
wątroby. Aktywnym składnikiem ostropestu plamiste-
go jest sylimaryna. Składa się ona z kompleksu flawo-
nolignanów, m.in. sylibiny A, sylibiny B. Działanie he-
patoprotekcyjne surowca wynika z wielokierunkowego 
działania, m.in. przeciwzapalnego oraz przeciwwłók-
nieniowego.[4] Sylimaryna ma również działanie prze-
ciwutleniające – ze względu na stabilizację błon ko-
mórkowych komórek wątrobowych, chroni ją przed 
szkodliwym działaniem substancji toksycznych.[5]

F OT. S H U T T E R S TO C K
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Przegląd Cochrane z 2007 roku obejmujący 13 badań kli-
nicznych z udziałem 915 pacjentów z uszkodzeniem wą-
troby spowodowanym przez alkohol lub (i) wirusy zapale-
nia wątroby typu B i C, wykazał, że stosowanie ostropestu 
plamistego redukuje śmiertelność związaną z chorobami 
wątroby.[6]

W metaanalizie z 2017 roku wykazano, że u pacjentów 
z NAFLD stosowanie sylimaryny spowodowało zna-
czącą redukcję stężeń ALT oraz AST.[7] Do podobnych 
wniosków doszli autorzy innej metaanalizy, również 
z 2017 roku.[8]

Zwrócono również uwagę pacjenta, że badania kli-
niczne potwierdziły skuteczność karczocha w lecze-
niu niestrawności, hiperlipidemii i NAFLD. Aktywność 
farmakologiczną karczocha przypisuje się obecności 
związków takich jak: kwasy fenolowe i ich pochodne 
(kwas kawowy, kwas chlorogenowy i najważniejszy 
z nich kwas 1,5-dikawoilochinowy, inaczej cynaryna), 
a także flawonoidów (luteolina i jej pochodne).[9] Kar-
czoch stymuluje wydzielanie i przepływ żółci co wspo-
maga trawienie tłuszczów, a także poprzez zwiększe-
nie wydzielania kwasów żółciowych do dwunastnicy 
stymuluje perystaltykę jelitową, co wpływa na popra-
wę procesów trawienia.[3]

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM)

W podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym z rando-
mizacją z 2003 roku, w którym porównywano skuteczność 
ekstraktu z liści karczocha z placebo w łagodzeniu dole-
gliwości związanych z dyspepsją czynnościową wykaza-
no, że karczoch ma pozytywny wpływ na objawy takie jak 
wzdęcia, uczucie pełności i wczesne uczucie sytości.[10]

Metaanaliza z 2018 roku obejmująca 9 badań kli-
nicznych z randomizacją z udziałem ponad 700 pa-
cjentów, wykazała, skuteczność karczocha w zmniej-
szaniu poziomu cholesterolu całkowitego, LDL oraz 
trójglicerydów u pacjentów z hiperlipidemią.[11] Z kolei 
w podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym z ran-
domizacją z 2016 roku stwierdzono, że stosowanie 
wyciągu z liści karczocha przez dwa miesiące wpływa 
na poprawę aktywności enzymów wątrobowych i po-
ziom cholesterolu u pacjentów z NAFLD.[12] Pozytywny 
wpływ karczocha na stężenia AST I ALT wykazano rów-
nież w metaanalizie z 2021 roku obejmującej 8 badań 
klinicznych z udziałem ponad 600 pacjentów.[13]
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org/10.1007/978-3-319-41342-6_2
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control trials. Medicine, 96(49), e9061. https://doi.org/10.1097/
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Co można polecić pacjentowi na 
oczyszczanie jelit?  
– Pytanie do redakcji
PYTANIE CZYTELNIKA

Czasem mam pytania o preparaty na oczyszczanie jelit. Co wtedy polecać? Czy jest jakiś preparat, 
który warto polecić?

Pozdrawiam

NASZA ODPOWIEDŹ

Warto dopytać pacjenta co rozumie przez oczyszczanie jelit. Oczyszczanie z produktów prze-
miany materii albo substancji toksycznych następuje fizjologicznie przez nerki, wątrobę, 
przewód pokarmowy i płuca. Ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów oraz zbi-
lansowana dieta. Składniki wspomagające procesy oczyszczania to przede wszystkim błonnik 
oraz antyoksydanty np. polifenole. Występują one w warzywach i owocach, które powinny 
się znaleźć w diecie zgodnej z zasadami prawidłowego żywienia. Warzywa i owoce stanowią 
podstawę Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowanej przez Instytut 
Żywności i Żywienia.[1]

Może też chodzić o przygotowanie do badania endoskopowego jelita grubego. W tym celu Eu-
ropejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) zaleca stosowanie diety 
ubogoresztkowej oraz środki na bazie polietylenoglikoli (makrogole, PEG) o dużej lub małej 
objętości lub inne środki o takim wskazaniu. ESGE sugeruje też dodanie doustnego symety-
konu, ale to zalecenie oparto na dowodach o umiarkowanej jakości. Nie zaleca natomiast le-
ków prokinetycznych, np. itopryd (Prokit, Zirid), gdyż nie mają one istotnego wpływu na efekt 
przeczyszczający. Nie mają też takiego wskazania w polskich ChPL. Podobnie, oczyszczenia 
jelita, nie poprawiają wlewki doodbytnicze.[2]

Piśmiennictwo:
1. Jarosz, M. Instytut Żywności i Żywienia Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób dorosłych
2. Hassan, C., East, J., Radaelli, F., Spada, C., Benamouzig, R., Bisschops, R., Bretthauer, M., Dekker, E., Dinis-Ribeiro, M., Ferlitsch, M., Fuccio, L., Awadie, H., Gralnek, I., Jover, R., 

Kaminski, M. F., Pellisé, M., Triantafyllou, K., Vanella, G., Mangas-Sanjuan, C., Frazzoni, L., … Dumonceau, J. M. (2019). Bowel preparation for colonoscopy: European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2019. Endoscopy, 51(8), 775–794. 
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W jakim kraju i w jakiej 
miejscowości pracujesz?
Ja pracuje w aptekach w Zurichu, ale też pracowałam 
w aptekach w St. Gallen.

Jak wygląda typowa apteka 
w Szwajcarii
Typowa apteka w Szwajcarii nie odbiega wyglądem 
od aptek w Polsce, czy też w Hiszpanii. Na pewno co 
zauważyłam na początku pracy w aptece, to że jest 
zdecydowanie mniej suplementów diety, dużo wię-
cej nacisku kładzione jest na medycynę alternatywną 
i homeopatię. Dużo większych aptek ma technika far-
macji albo farmaceutę wyspecjalizowanego w home-
opatii, solach Dr. Schuessler itd. Warto tu też zwrócić 

uwagę, że medycyna komplementarna jest popularna 
w Szwajcarii. Kilka metod  (tradycyjna medycyna chiń-
ska, akupunktura, homeopatia, medycyna antropozo-
ficzna i ziołolecznictwo) są obecnie objęte obowiąz-
kowym podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Warto też zauważyć, że w aptece Szwajcarskiej jest tak 
zwany „Beratungsraum”, pokój w którym udziela się 
porad, przeprowadza się wywiad z pacjentem w celu 
wydania ‘’tabletki po” czyli antykoncepcji awaryjnej 
a także szczepi się pacjenta lub (uwaga) przebija uszy. 
W aptece Szwajcarskiej można tez wykonać takie usłu-
gi (odpłatnie) jak pomiar ciśnienia, lipidów we krwi, 
opatrzenia rany, zmiana opatrunku albo pacjent też 
ma szansę na fachowa rozmowę z farmaceutą w od-
rębnym pokoju, gdy go coś nurtuje albo martwi.

Wymień jedną zaletę pracy 
farmaceuty w Szwajcarii 
względem polskich realiów.
W Szwajcarii farmaceuta to zawód cieszący się dużym 
szacunkiem i zaufaniem w społeczeństwie. Farma-

Jak się pracuje 
w szwajcarskiej aptece?

MGR FARM. ALEKSANDRA GROMNICKA
Authorized Representative Expert
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ceuta ma też dużo więcej swobody jeżeli chodzi o de-
cyzję z wydaniem leku, w przypadku braku recepty.

Czy farmaceuta w Szwajcarii ma 
uprawnienie do wystawianie 
recept pro auctore i pro familae?
Farmaceuta w Szwajcarii może wydać lek, który jest 
na receptę w szczególnych przypadkach bez recepty 
na przykład w przypadku zapalenia spojówek można 
wydać krople z antybiotykiem, czy w przypadku pro-
blemów skórnych maść z kortyzolem. Tu decyduje far-
maceuta po krótkiej rozmowie z pacjentem i ocenie 
sytuacji. Czyli odpowiedź brzmi można. 

Jakie kompetencje posiadają 
farmaceuci pracujący 
w Szwajcarii, których nie 
posiadają farmaceuci w Polsce?
W Szwajcarii większy nacisk kładziony jest na opiekę 
farmaceutyczną. Tutaj farmaceuta przygotowuje do-

sette z lekami dla pacjentów, dzwoni do lekarza, jeżeli 
ma wątpliwości co do prawidłowości recepty i zgod-
ności dawki, a także pacjent w Szwajcarii wie, że jeżeli 
ma problem zdrowotny, to w aptece na pewno pomo-
gą mu, udziela wskazówek czy skontaktuje się z leka-
rzem. W Szwajcarskiej aptece kładziony jest nacisk na 
znalezienie rozwiązań dla pacjenta, no i pacjent jest 
najważniejszy.

Czy w szwajcarskiej  aptece 
pacjent może się zaszczepić?
Tak, pacjent może się zaszczepić, ale musi to być oso-
ba pełnoletnia. Dzieci i osoby niepełnoletnie nie są 
szczepione.
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Glukozamina jest substancją naturalnie występującą 
w organizmie i wykorzystywaną do budowy chrząstki 
stawowej. Preparaty zawierające glukozaminę są sto-
sowane w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów 
(ChZS).

Przegląd Cochrane z 2005 roku wykazał skuteczność 
preparatów siarczanu glukozaminy w postaci krysta-
licznej w łagodzeniu bólu w przebiegu ChZS. W bada-
niu zastosowano dawkowanie 1500 mg/dobę w jednej 
dawce lub w trzech równych dawkach po 500 mg. Sku-
teczność innych form glukozaminy pozostaje wątpli-
wa.[1] Z uwagi na znikomą toksyczność oraz niewielką 
ilość działań niepożądanych preparaty z glukozaminą 
znajdują swoje miejsce w europejskich wytycznych le-
czenia zwyrodnienia stawów, jako leki uzupełniające.
[2] Jakie są różnice w preparatach zawierających w skła-
dzie glukozaminę?

Dostępne formy i połączenia 
preparatów z glukozaminą
Preparaty dostępne w obrocie aptecznym zawierają 
glukozaminę w postaci soli:[3]

 — siarczanu glukozaminy – glukozamina w postaci 
siarczanu wymaga dodatkowych stabilizatorów 
w postaci soli (na przykład połączenia z KCl), a jej 
czystość wynosi 74%.

 — chlorowodorku glukozaminy – glukozamina 
w postaci chlorowodorku nie zawiera grupy 
siarczanowej a jej czystość ocenia się na 99%. 
Z tego wynika, że 1500 mg chlorowodorku 
glukozaminy odpowiada 2608 mg siarczanu 
glukozaminy ze stabilizatorem.

Preparaty glukozaminy dostępne są jako leki na re-
ceptę lub jako suplementy diety w postaci tabletek, 
kapsułek, proszków do przyrządzenia zawiesiny i roz-
tworów do wstrzykiwań. Należy wziąć pod uwagę, że 
dla suplementów mówimy jedynie o deklarowanej 
przez producenta zawartości substancji czynnej. Z ko-
lei mnogość dostępnych w obrocie form preparatów 

Preparaty zawierające 
glukozaminę – Porównanie

MGR FARM. BARBARA ŻOŁNA
Redaktorka 3PG
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z glukozaminą pozwala dobrać taką, która odpowiada 
pacjentowi najbardziej. W Najczęściej łączy się glu-
kozaminę z siarczanem chondroityny, kolagenem, wi-
taminą C  czy wyciągami roślinnymi, np. wyciągiem 
z Boswellia serrata.

Podobieństwa i różnice
W obrocie aptecznym jest wiele produktów zawiera-
jących w składzie glukozaminę, które różnią się m.in.:

 — Formą chemiczną głównego składnika – 
glukozamina może występować w postaci soli 
– chlorowodorku lub siarczanu. Chlorowodorek 
i siarczan glukozaminy są uznawane za proleki. 
W żołądku dochodzi do ich całkowitego 
rozpuszczenia i zostają przekształcone w wolne 
zasady glukozaminy. W tej postaci są łatwo 
dostępne do wchłonięcia w jelicie cienkim.
[4] W badaniu porównującym skuteczność 
siarczanu i chlorowodorku glukozaminy 
w łagodzeniu bólu stawu kolanowego 
w przebiegu ChZS nie wykazano istotnej różnicy 
w skuteczności pomiędzy obiema solami.[5]

 — Statusem – w obrocie aptecznym dostępne 
są leki na receptę oraz suplementy diety 
zawierające w składzie glukozaminę. Do leków 
na receptę zaliczymy: tabletki Flexove, proszek 
do sporządzenia zawiesiny Arthryl, roztwór 
do wstrzykiwań Arthryl fast (w połączeniu 

z chlorowodorkiem lidokainy) oraz 
kapsułki Chronada (w połączeniu z siarczanem 
chondroityny).

 — Postacią farmaceutyczną – preparaty 
z glukozaminą dostępne są pod postacią tabletek, 
kapsułek, proszków i tabletek do przyrządzania 
zawiesiny oraz roztworu do wstrzykiwań. 
Roztwór do wstrzykiwań jest przeznaczony do 
stosowania wyłącznie u pacjentów, u których 
jest przeciwwskazane stosowanie glukozaminy 
doustnie, gdyż podanie w postaci roztworu 
do wstrzykiwań może powodować reakcje 
w miejscu wstrzyknięcia (np. ropień i zapalenie 
tkanki podskórnej). Biodostępność glukozaminy 
po podaniu domięśniowym jest wyższa niż 
po podaniu doustnym, a stężenia w płynie 
maziówkowym po podaniu 400 mg glukozaminy 
domięśniowo są wyższe niż po podaniu 1500 mg 
doustnie. Umożliwia to zachowanie dłuższych 
odstępów między dawkami (3 razy w tygodniu) 
podawanymi domięśniowo w porównaniu 
z codziennym podawaniem doustnym.[6] Postaci 
do przyrządzenia zawiesiny sprawdzą się 
u pacjentów mających problem z połykaniem 
dużych tabletek i kapsułek, ale skuteczność 
wszystkich postaci doustnych jest porównywalna.

 — Dawką glukozaminy – zawartość glukozaminy 
w dostępnych w obrocie preparatach znacząco się 
różni – od 50 do 1500 mg siarczanu glukozaminy. 
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czy producent podaje dawkę czystej glukozaminy 
czy glukozaminy pod postacią soli, bo znacząco 
zmienia to zawartość samej glukozaminy. Różnice 
w dawkach pociągają za sobą zróżnicowane 
dawkowania preparatów. Rekomendowane 
dawkowanie glukozaminy to 1500 mg na 
dobę w jednej dawce lub w trzech równych 
dawkach. Badania porównujące farmakokinetykę 
po podaniu dawek: 1500 mg siarczanu 
glukozaminy (w formie krystalicznej), 1500 mg 
chlorowodorku glukozaminy oraz 3 dawek po 
500 mg chlorowodorku glukozaminy wskazują, że 
jedynie podanie 1500 mg siarczanu glukozaminy 
pozwala na osiągnięcie odpowiednio wysokiego, 
wykazującego działanie terapeutyczne stężenia 
w osoczu.[7]

 — Dodatkowymi składnikami – glukozamina 
wchodzi w skład wielu złożonych preparatów. 
Często łączona jest z siarczanem chondroityny, 
kolagenem czy witaminą C. Wyniki podwójnie 
zaślepionego badania z randomizacją wskazują, 
że połączenie glukozaminy w dawce 1500 mg 
z siarczanem chondroityny w dawce 800 mg 
powodowało zmniejszenie zwężenia szpary 
stawowej u chorych na ChZS, co nie miało miejsca 
w przypadku zastosowania ich pojedynczo.[8] Brak 
jest badań potwierdzających skuteczność 
pozostałych połączeń glukozaminy.

 — Pochodzeniem składnika – Glukozamina zwykle 
pochodzi ze źródeł odzwierzęcych – najczęściej 
pozyskiwana jest ze skorupiaków, krewetek 
i krabów. Z uwagi na występujące dość często 
uczulenia na owoce morza warto wspomnieć, 
że producenci dwóch produktów deklarują 
inne źródło pochodzenia glukozaminy i podają 
informację, że ich produkty są wegańskie 
i hipoalergiczne. Są to preparaty firmy Solgar 
i Terranova.

Zestawienie tabelaryczne 
preparatów z glukozaminą
Wśród wszystkich produktów zawierających glukoza-
minę na uwagę na pewno zasługują te zarejestrowane 
jako leki. Wszystkie z nich są dostępne na receptę. Po-
została grupa to suplementy, dla których producenci 
podają deklarowaną zawartość poszczególnych skład-
ników. Warto zwrócić uwagę na to, że producenci czę-
sto nie podają dawki wolnej glukozaminy, a dawkę soli 
lub połączenia soli z chlorkiem potasu, co znacząco 
zmienia zawartość czystej glukozaminy. Przy doborze 
preparatu warto sprawdzić jego dawkowanie – prepa-
raty z tej grupy są stosowane przez długi okres czasu, 
zatem warto wybrać ten, którego dawkowanie będzie 
dla pacjenta mało uciążliwe.

Poniższe zestawienie tabelaryczne obejmujące status 
produktu, jego nazwę handlową i postać oraz dawkę, 
dawkowanie i dodatkowe składniki pozwoli dobrać 
odpowiedni dla pacjenta produkt.

Status Nazwa handlowa Postać Dawka glukozaminy i po-
chodzenie (jeśli podano) Dawkowanie Dodatkowe składniki 

czynne

Lek Rp Arthryl Proszek do 
sporządzania 
roztworu doust-
nego

1500 mg siarczanu 
glukozaminy (1884 mg 
krystalicznego siarczanu 
glukozaminy)

1 saszetka 
dziennie

-

Lek Rp Arthryl fast Roztwór do 
wstrzykiwań 
domięśniowych

400 mg siarczanu 
glukozaminy (502,5 mg 
siarczanu glukozaminy 
z chlorkiem sodu)

1-2 ampułki 
3 razy w tygo-
dniu

Chlorowodorek lido-
kainy

Lek Rp Flexove tabletki 625 mg chlorowodorku 
glukozaminy

2 tabletki 1 raz 
dziennie

-

Lek Rp Chronada Kapsułki twarde 250 mg chlorowodorku 
glukozaminy

2 kapsułki 3 razy 
na dobę

siarczan chondroityny

Suplement 
diety

Arthron complex Tabletki powle-
kane

500 mg siarczanu 
glukozaminy 2KCl ze 
skorupiaków

2-3 tabletki 
dziennie

Siarczan chondroityny 
i L-cysteina

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Status Nazwa handlowa Postać Dawka glukozaminy i po-
chodzenie (jeśli podano) Dawkowanie Dodatkowe składniki 

czynne

Suplement 
diety

Artrobon Kapsułki 500 mg siarczanu gluko-
zaminy ze skorupiaków

2 razy dziennie 
2 kapsułki

Ekstrakt z korzenia 
hakorośli

Suplement 
diety

TERRANOVA 
Glukozamina, 
Boswellia & MSM 
kompleks

kapsułki 500 mg chlorowodorku 
glukozaminy pochodze-
nia roślinnego, produkt 
wegański

1-2 kapsułki 
dziennie

m.in.: żywica z Boswel-
li[KT1] a serrata, 
liść pokrzywy, 
korzeń kurkumy, korzeń/
kłącze imbiru, 
MSM

Suplement 
diety

SOLGAR Chloro-
wodorek Glukoza-
miny 1000 mg

tabletki 1000 mg chlorowodorku 
glukozaminy niepocho-
dzącego ze skorupiaków, 
produkt wegański

1 tabletka 
dziennie

-

Suplement 
diety

Olimp Flexagen 
Forte

Tabletki powle-
kane

150 mg siarczanu 
glukozaminy (200 mg 
siarczanu 2KCl) ze skoru-
piaków

2 tabletki dzien-
nie

m.in.: hydrolizat kola-
genu, siarczan chondro-
ityny, ekstrakt Boswellia 
serrata

Suplement 
diety

Olimp Glucosami-
ne plus

kapsułki 500 mg siarczanu 
chondroityny (666 mg 
siarczanu 2KCl) ze skoru-
piaków

1 kapsułka 
3 razy dziennie

Siarczan chondroityny, 
witamina C

Suplement 
diety

Glukozamina 
plus Laboratoria 
Natury

kapsułki 500 mg siarczanu 
glukozaminy 2KCl ze 
skorupiaków

3 razy dziennie 
1 kapsułka

Witamina C

Suplement 
diety

Olimp Arthro-
block

kapsułki 375 mg siarczanu 
glukozaminy (500 mg 
siarczanu 2KCl) ze skoru-
piaków

1 kapsułka 
1-2 razy dzien-
nie

m.in. siarczan chondro-
ityny, ekstrakt Boswellia 
serrata, ekstrakt imbiru

Suplement 
diety

Olimp Arthro-
block forte

kapsułki 375 mg siarczanu 
glukozaminy (500 mg 
siarczanu 2KCl) ze skoru-
piaków

1 kapsułka 
1-2 razy dzien-
nie

m.in. siarczan chondro-
ityny, ekstrakt Boswellia 
serrata, ekstrakt imbiru

Suplement 
diety

Olimp Gold Glu-
cosamine 1000

kapsułki 565 mg glukozaminy 
(950 mg siarczanu 2KCl) 
ze skorupiaków

2 kapsułki 
dziennie

Witamina C

Suplement 
diety

FLEXISTAV EXTRA Proszek do roz-
puszczania, smak 
cytrynowy

769 mg glukozaminy 
(1500 mg siarczanu 
2KCl)

1 saszetka 
dziennie

m.in.: hydrolizat kolage-
nu, ekstrakt z kadzidłow-
ca indyjskiego, siarczan 
chondroityny, ekstrakt 
z owocu awokado

Suplement 
diety

Doppelherz aktiv 
Na stawy Forte

kapsułki 700 mg siarczanu gluko-
zaminy ze skorupiaków

2 kapsułki 
dziennie

Siarczan chondroityny, 
witamina C, miedź

Suplement 
diety

Doppelherz aktiv 
Na stawy complex 
1000

kapsułki 500 mg siarczanu gluko-
zaminy ze 
skorupiaków

2 kapsułki 
dziennie

m.in.: siarczan chon-
droityny, kolagen, kwas 
hialuronowy, małże 
nowozelandzkie

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Status Nazwa handlowa Postać Dawka glukozaminy i po-
chodzenie (jeśli podano) Dawkowanie Dodatkowe składniki 

czynne

Suplement 
diety

Doppelherz aktiv 
Na stawy MAX

tabletki 1200 mg chlorowodorku 
glukozaminy 
z krewetek lub krabów

1 tabletka 
dziennie

Witaminy: D, K, E, C

Suplement 
diety

Doppelherz aktiv 
Na stawy Kolagen

kapsułki 50 mg siarczanu gluko-
zaminy

2 kapsułki 
dziennie

Kompleks kolagenu, 
kwas hialuronowy, siar-
czan chondroityny

Suplement 
diety

Duo Stawy Maxi-
Flex Glukozamina

Tabletki musu-
jące, smak poma-
rańczowy

1350 mg siarczanu 
glukozaminy

1 tablet-
ka dziennie 
w dwóch por-
cjach

m.in.: siarczan chondro-
ityny, ekstrakt z liścia 
pokrzywy zwyczajnej, 
witamina C

Suplement 
diety

Artresan saszetki 1500 mg siarczanu glu-
kozaminy 2KCl (1177 mg 
glukozaminy)

1 saszetka 
dziennie

Metylosulfonylometan 
(MSM), ekstrakt z korze-
nia imbiru, witamina C, 
miedź

Suplement 
diety

Artresan Optima kapsułki 500 mg siarczanu gluko-
zaminy

3 kapsułki 
dziennie

Kompleks Mediflex, wi-
tamina C, niacyna, cynk, 
mangan

Suplement 
diety

Artresan Optima 
1aday

tabletki 1500 mg siarczanu 
glukozaminy (888 mg 
glukozaminy)

1 tabletka 
dziennie

Kompleks Mediflex, wi-
tamina C, niacyna, cynk, 
mangan

Suplement 
diety

Collaflex Duo Saszetki, aromat 
truskawkowy

1000 mg siarczanu 
glukozaminy 2KCl ze 
skorupiaków

1 saszetka 
dziennie

Hydrolizowany kolagen, 
witamina C, ekstrakt 
z kadzidłowca i imbiru

Suplement 
diety

Biolevox™ Com-
plex bis

Tabletki powle-
kane

500 mg siarczanu 
glukozaminy (396 mg 
glukozaminy)

1 tabletka 3 razy 
dziennie

Siarczan chondroityny, 
mangan, witamina C

Suplement 
diety

Naturell Glukoza-
mina + C

tabletki 375 mg siarczanu 
glukozaminy (300 mg 
glukozaminy) pochodze-
nia naturalnego

4 tabletki dzien-
nie

Witamina C

Piśmiennictwo:
1. Towheed, T., Maxwell, L., Anastassiades, T. P., Shea, B., Houpt, J., Welch, V., … 
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Database of Systematic Reviews. 

2. Jordan, K. M., Arden, N. K., Doherty, M., Bannwarth, B., Bijlsma, J. W., Dieppe, P., 
Gunther, K., Hauselmann, H., Herrero-Beaumont, G., Kaklamanis, P., Lohmander, 
S., Leeb, B., Lequesne, M., Mazieres, B., Martin-Mola, E., Pavelka, K., Pendleton, 
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Wydrukuj i wydaj  
pacjentowi

P O M O C E I  Ś C I ĄG I  A P T E CZ N E 

Rodzaj miary Woda [g] Roztwory olejowe  
i spirytusowe [g] Syropy [g] Proszki [g] Zioła [g]

Łyżka stołowa 15 12 20 7.5 4-8

Łyżka deserowa 10 9 13 - -

Łyżeczka do herbaty 5 4 6 0.5-3.5 1.5

Kieliszek mały 15-25 12-20 20-30 - -

Kieliszek do wina 50 40 60 - -

Filiżanka 100-150 80-120 120-180 - -

Szklanka 200-250 160-200 250-320 - -

Na koniec noża - - - 0.1-1 -

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

Liczba gramów wybranych 
grup substancji odpowiadająca 
miarom domowym

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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Nibylandia to kraina Wiecznego Dzieciństwa, Ma-
rzeń i Wyobraźni. Jest to miejsce inne niż wszystkie.   
W oczach każdego dziecka Nibylandia wygląda ina-
czej. Nie możliwe jest zatem stworzenie jej mapy, ani 
przekroju, nad czym każdy dorosły ubolewa. Jedno jest 
pewne, jest to kraina najpiękniejsza, marzenie każde-
go z nas. Przybywa z niej główny bohater – Piotruś Pan. 
Trafiają do niej dzieci, które posiadają wiarę, przez au-
tora nazywani Wybrańcami Piotrusia Pana.   

Dla mieszkańców tego wspaniałego miejsca jest azy-
lem, który chronić ma dziecięce marzenia przed do-
rosłością. Można się do niej dostać tylko pod jednym 
warunkiem, ściśle przestrzeganym, a mianowicie….
gdy zapomni się o prawdziwej rzeczywistości, podda-
jąc się potędze wyobraźni. 

Czy wstęp do Nibylandii mają dorośli? Do tej tak. Wy-
jątkowo, Piotruś przekazuje każdemu z nas bilet wstę-
pu do oświetlonej Nibylandii. Dla ułatwienia, (szcze-
gólnie dla dorosłych) przekazał nam adres. Wyjątkowo 
Nibylandia nie jest ukryta. Mieści się na al. Pokoju 68, 
31-580 Kraków.  

Każdego roku Piotruś powraca w okresie wiosennych 
porządków po Wendy. Dziś pora na was. W krakow-
skim ogrodzie doświadczeń spotkać można (w okresie 
28.10.22 - 26.02.23) Piotrusia, Dzwoneczka, a nawet 
Kapitana Haka.  

Oświetlona wystawa, jak co roku przenosi nas do 
miejsca wyjątkowego, tam gdzie króluje dziecięca 
wyobraźnia. Brak w niej limitów, obostrzeń i zakazów  
związanych z wiekiem malucha (i rodzica). Jedyny wa-
runek jaki musisz spełnić, by poznać Piotrusia, to uwie-
rzyć, bo wiara w tym przypadku jest kluczowa.  

Co roku miasto Kraków zabiera nas w podróż do zaka-
marków naszej zakurzonej dziecięcej wyobraźni, jak co 
roku i tam warto posprzątać. 

Pamiętasz jeszcze Piotrusia?

MAŁGORZATA MIZERA 
 Junior Marketing Specialist B2B

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

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

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

Masło, cukier, miód, przyprawę do piernika, cynamon 
i kakao podgrzać w małym ogniu ciągle mieszając do 
połączenia wszystkich składników. Następnie pozosta-
wić masę do ostudzenia. Sodę oczyszczoną rozpuścić 
w wodzie, a następnie połączyć z przestudzona masą. 
Wymieszaną mąkę z proszkiem do pieczenia i żółtka-
mi zagniatamy na jednolite ciasto z masą korzenno – 
miodową. Pod koniec wygniatania dodać śmietanę lub 
jogurt. Piec w 180 stopniach Celsjusza maksymalnie 
8 minut. Zbyt długie pieczenie spowoduje, że piernicz-
ki będą gorzkie. Po wystudzeniu pierniczki udekoro-
wać lukrem 

Świąteczne pierniczki

KINGA PIETRASZEWSKA
Specjalistka ds. marketingu w 3PG

K U C H N I A

F OT. K I N G A P I E T RA S Z E W S KA

Składniki

½ kg mąki pszennej 

150g masła (lub margaryny)

125 g cukru 

125 g płynnego miodu (najlepiej gryczanego) 

½ opakowania przyprawy korzennej do piernika 
(ok. 2 łyżeczki)

1 łyżeczka cynamonu 

2 łyżki kakao

½ łyżeczki proszku do pieczenia 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

2 łyżki śmietany lub jogurtu naturalnego 

1 łyżka wody

2 żółta 

F OT. S H U T T E R S TO C K
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D L A N A J M ŁO D S ZYC H PAC J E N TÓ W

Kolorowanka
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Pacjent geriatryczny 247

Pacjent geriatryczny

Współczesne społeczeństwa krajów rozwiniętych szybko się starzeją. 
W aptekach mamy do czynienia przede wszystkim z osobami starszy-
mi, bo to one zbierają żniwo chorób cywilizacyjnych, zwyrodnieniowych, 
neurodegeneracyjnych itp. Jedna z moich ulubionych pacjentek powie-
działa mi kiedyś, że jest już w wieku, kiedy szwankuje wszystko – od 
kanalizacji aż po dach. Wyobraźmy sobie, jak trudno przestawić się z na-
szego codziennego pędu na tryb osoby mniej sprawnej – z licznymi dole-
gliwościami, czasem samotnej i nieszczęśliwej. Kiedy włączymy już serce 
do opieki nad takim człowiekiem, uruchommy też umysł. Aby właściwie 
zająć się pacjentem geriatrycznym, trzeba uzmysłowić sobie podstawowe 
problemy związane z jego farmakoterapią, a więc:

 — współistnienie u jednej osoby kilku chorób jednocześnie, zwykle 
zwyrodnieniowych i przewlekłych;

 — niedokładność wywiadu: pacjenci nie pamiętają przebiegu choroby 
lub nie umieją sprecyzować swoich dolegliwości;

 — upośledzone procesy zdrowienia; 

 — zmieniona tolerancja leków przy jednoczesnym używaniu (lub 
nadużywaniu) licznych preparatów (spodziewane liczne interak-
cje);

 — pacjent w wieku podeszłym jest wobec choroby bardziej bezradny, 
nieraz traktując ją jak „przedsionek śmierci”.

Pacjent geriatryczny
Przedruk pochodzi z podręcznika Poradnik Pigularza. Praktyczne aspekty pracy w aptece.

https://opieka.farm/goniec/?utm_source=GA&utm_medium=ad&utm_campaign=20220902_nowy
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248 Poradnik pigularza. Praktyczne aspekty pracy w aptece

Wymienione aspekty nakładają na farmaceutę stykającego się z pa-
cjentem geriatrycznym wymóg specjalnych umiejętności i odpowied-
niego wzbogacania swej wiedzy w zakresie terapii chorób wieku pode-
szłego. Opieka farmaceutyczna nad chorym w starszym wieku powinna 
uwzględniać: specyfikę objawów klinicznych, ograniczenie funkcji nie 
tylko układu ruchu, ale i poszczególnych narządów, współistnienie in-
nych chorób, zmniejszoną zdolność adaptacji do nowej sytuacji czy od-
mienną farmakokinetykę. Nie chodzi zatem wyłącznie o to, że starszemu 
pacjentowi trzeba dłużej tłumaczyć, jak ma stosować lek, czy mówić do 
niego głośniej.

Rola farmaceuty nie ogranicza się do prawidłowego poinformowania 
opiekuna (dzieci, wnuków, opiekunki z domu pomocy), jak dawkować 
leki, ale niesie za sobą szereg nowych wyzwań. Aptekarz nie tylko eks-
pediuje leki, ale zajmuje się też doradztwem w kwestii pielęgnacji osób 
obłożnie chorych. Znajomość różnych rodzajów opatrunków, np. na od-
leżyny, preparatów przeciw odparzeniom, środków higieny u osób z nie-
trzymaniem moczu i kału, materiałów medycznych, w tym cewników, 
sond do karmienia dojelitowego, staje się nieodzowna podczas opieki 
nad chorym w podeszłym wieku, który z różnych przyczyn pozostaje 
unieruchomiony. Zadaniem farmaceuty jest zatem po pierwsze na bie-
żąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu, a po drugie przekazywać 
wiedzę i umiejętności bezpośrednim opiekunom, z którymi ma kontakt 
za pierwszym stołem.

U starszych wymagany jest dobór odpowiedniego podawania leku. Pa-
cjent z otępieniem może odmawiać przyjmowania leku, może pokątnie 
wypluwać tabletki, często tkwiąc w przeświadczeniu, że rodzina „chce 
go otruć”. To dla takich pacjentów, u których poziom compliance równy 
jest praktycznie zeru, opracowano nowoczesne postaci leku, np. system 
transdermalny zawierający rywastygminę stosowaną nie tylko w chorobie 
Alzheimera, ale i w innych postaciach otępienia starczego. Lekarz dobie-
ra właściwą postać, a naszą rolą jest wyjaśnić opiekunowi sens wdrożenia 
nowego leczenia i korzyści z niego wypływających.
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Pacjent z otępieniem odmawia czasem przyjmowania pokarmów i pły-
nów. Prowadzi to do utraty masy ciała, odwodnienia (zmiany objętości 
dystrybucji), a w konsekwencji do konieczności modyfikacji dawkowania. 
Aby nie dopuścić do niedożywienia, możemy polecić odżywki medycz-
ne przeznaczone dla osób starszych, szczególnie chorych neurologicznie, 
narażonych na powstawanie trudno gojących się ran oraz dla osób z pod-
wyższonym zapotrzebowaniem na białko. Zwróćmy uwagę opiekunowi, 
że poza niezbędną ilością białka potrzebne są takie składniki jak arginina 
i glutamina, które są odpowiedzialne za proces gojenia ran i regeneracji 
tkanek, oraz witaminy, zwłaszcza witamina D.

Farmaceuta ponadto czuwa nad prawidłową farmakoterapią poprzez 
analizę przedstawionych mu recept pod kątem możliwych interakcji mię-
dzylekowych i polipragmazji. Zdarza się bowiem, że pacjent geriatryczny 
leczony jest przez wielu specjalistów, którzy nie zawsze są informowani 
przez opiekuna osoby chorej, jakie leki przyjmuje pacjent. Dodatkową 
rolą osoby wydającej leki, związaną ze szczególnym znaczeniem etyki 
zawodu, jest umiejętność rozmowy z chorym lub opiekunem pacjenta. 
Nierzadko wysłuchanie opowieści o chorobie, o różnego rodzaju bolącz-
kach i kłopotach nie tylko pacjenta, ale całej jego rodziny, może nie tylko 
przynieść ulgę pacjentowi, ale także rozwiązanie niektórych problemów. 
Można poinformować opiekuna, że podejrzliwość pacjenta, jego „złośli-
wość” może być objawem choroby, a nie zmianą charakteru relacji w ro-
dzinie. Czasem wyjaśnienie, dlaczego niektórzy pacjenci unikają kąpieli 
w wannie (wielu pacjentów ma skojarzenie z sarkofagiem, wchodzeniem 
do zamkniętej przestrzeni), może przynieść sugestię, że takiego pacjenta 
lepiej myć pod prysznicem. Najczęściej jednak opiekunowie i rodziny 
potrzebują wskazówek dotyczących tego, jak załatwiać formalności zwią-
zane np. ze zleceniami na pieluchomajtki czy wkładki anatomiczne, do 
kogo zwrócić się w kwestii pomocy, zorganizowania opieki całodobowej 
itp. Bezwzględnie wszystkie te osoby wymagają zrozumienia i empatii.

W aptece starszy człowiek wymaga zatem specjalnego traktowania 
– dostosowanego do jego stanu zdrowia umysłowego i somatycznego. 
Głośne tłumaczenie zrozumiałych i wiadomych aspektów farmakotera-
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pii osobie sprawnej umysłowo i z dobrym słuchem może wyprowadzić 
ją z równowagi. Szybkie objaśnienia mogą nie wystarczyć osobie z otę-
pieniem starczym. Czasem nie wystarczy parokrotnie powtórzyć – lepiej 
wyraźnie opisać sposób użycia na opakowaniu leku.

Farmaceuta powinien mieć szczególne podejście do osób starszych. 
Często są to osoby samotne i nieszczęśliwe, dla których kontakt z pra-
cownikami w przychodni, aptece, sklepie jest jedyną okazją do rozmowy. 
Poza ekspediowaniem leków można zatem wpłynąć na lepsze samopo-
czucie starszego pacjenta poprzez empatyczne słuchanie.

Rolą farmaceuty jest racjonalizacja farmakoterapii. Jeśli pacjent przy-
chodzi często po duże ilości leków przeciwbólowych, bo „boli głowa”, to 
należy uświadomić mu negatywne skutki nadużywania leków oraz opo-
wiedzieć o tzw. błędnym kole stosowania leków przeciwbólowych. Poza 
tym farmaceuta często może znaleźć prosty sposób zmniejszenia często-
tliwości bólów głowy u osoby starszej przez:

 — poinformowanie o konieczności picia wody – starsze osoby często 
cierpią z powodu odwodnienia, ponieważ nie odczuwają pragnie-
nia;

 — dopytanie o ewentualne kłopoty ze spaniem – niedobór snu bywa 
przyczyną bólu głowy;

 — namawianie do spacerów – pacjent może wówczas uniknąć bólu 
głowy spowodowanego niedotlenieniem;

 — polecanie kąpieli relaksacyjnych, masażu, jeśli to możliwe, a także 
zimnych kompresów celem uniknięcia kolejnych dawek leków 
przeciwbólowych.

Działania niepożądane oraz szkodliwe interakcje leków występu-
ją u osób starszych około czterokrotnie częściej niż u ludzi młodych38. 
Farmaceuta powinien zawsze zebrać dokładny wywiad, jakie leki, suple-

38 Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień, red. naukowa Ryszard Korbut: 
Farmakologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012, s. 657.
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menty diety czy preparaty ziołowe stosuje pacjent. Ponieważ dużym pro-
blemem są samowolne zmiany w terapii oraz niestosowanie się do zale-
ceń lekarza, kolosalną rolę w opiece farmaceutycznej odgrywa dokładne 
i cierpliwe informowanie chorego o wybranym sposobie leczenia, częste 
ponawianie zaleceń i kontrola ich przestrzegania.

U osób starszych ważne jest maksymalne uproszczenie schematu daw-
kowania i stosowanie postaci leków odpowiednich do stanu pacjenta oraz 
w miarę możliwości niesprawiających kłopotu, tj. łatwe w obsłudze opa-
kowania, unikania dawkowania preparatów na krople i łyżeczki. Farma-
ceuta powinien dbać o edukację pacjenta i jego rodziny, upewnić się, czy 
pacjent samodzielnie radzi sobie np. z obsługą glukometru, ciśnieniomie-
rza, wstrzykiwacza do insuliny, a także czy znane jest mu dawkowanie.

U osób starszych najlepiej zachować zasadę dawkowania start low – go 
slow, rozpoczynając od dawki zmniejszonej o 50% i stopniowo ją zwięk-
szając39. Należy zalecać popijanie tabletek dużą ilością płynów i opisywać 
sposób ich użycia bezpośrednio na opakowaniu, a jeśli to możliwe – na 
specjalnych naklejkach, na których napis pozostaje czytelny dla pacjenta. 
Dużym ułatwieniem mogą być lekolepki, o których pisze dr n. farm. Piotr 
Merks m.in. w Optymalizacji farmakoterapii. Kompendium dla farmaceuty, 
ale jeśli nimi nie dysponujemy, to wystarczy wykorzystanie naklejek np. 
od metkownicy i staranny opis.

Farmaceuta powinien stale pamiętać, że starzy ludzie potrzebują nie 
tylko pomocy, ale i serdeczności. Jest to oczywiście potrzeba każdego 
chorego, ale w podeszłym wieku jest ona szczególnie wyostrzona i łączy 
się ona zarazem z pragnieniem zrozumienia i wyzwolenia od samotności. 
Wiąże się to z tragicznym nieraz odejściem od spraw zawodowych i za-
trzymaniem codziennego marszu ku jakimś celom. Same emocje, nawet 
najbardziej pozytywne, nie wystarczają jednak, by właściwie zaopiekować 
się pacjentem. Muszą być one wspierane solidną wiedzą.

39 Ibid., s. 658.
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