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Od 1 września 2022 roku pacjenci mogą w blisko 
2000 aptek skorzystać z bezpłatnej usługi szcze-
pienia przeciw grypie. Eksperci są zgodni, że far-
maceuci w znaczący sposób przyczyniają się do 
podniesienia odsetka osób zaszczepionych, któ-
ry w ostatnim sezonie wyniósł około 7 proc. 
W końcu apteki, dołączając do punktów szcze-
pień przeciw grypie, niemal podwoiły ich liczbę. 
Trzymając rękę na pulsie, zachęcamy do prze-
czytania, posłuchania i obejrzenia nietypowego 
webinaru, który na tę okazję przygotowała re-
dakcja „MGR.FARM”. Wraz z dr. hab. n. med. Erne-
stem Kucharem zgłębimy w nim ścieżkę pacjenta 
do szczepienia przeciw grypie, ze szczególnym 
uwzględnieniem badania kwalifikacyjnego wy-
konywanego przez farmaceutę.

Nadchodzące miesiące będą dla aptekarzy peł-
ne przeróżnych wyzwań. Te najważniejsze są 
oczywiście związane z pogarszającą się sytuacją 
ekonomiczną. Do „standardowych” problemów 
aptek (niska marża na leki refundowane, bez-
płatne dyżury, braki leków) dołączają bowiem 
galopująca inflacja, rosnące stopy procentowe 
i ceny gazu. Dla wielu farmaceutów oznacza to 
trudną walkę o przetrwanie, której nie uda się 
wygrać bez pomocy. I to właśnie o tej pomocy 
i sposobach na radzenie sobie z trudną sytuacją 
na rynku aptecznym rozmawiamy z w tym nu-
merze z mgr farm. Ewą Budzowską z programu 
partnerskiego „Apteki od Serca”. Wnioski płyną-
ce z tej rozmowy są dość jednoznaczne: większy 
może więcej. Dlatego warto się integrować, łą-
czyć i szukać wsparcia u ekspertów, którzy po-
trafią wykorzystać efekt skali, pomagając tym 
najmniejszym uczestnikom rynku.

Wrzesień to dla większości z nas przede wszyst-
kim powrót dzieci do szkoły. Zjawisko to doty-
czy nas bezpośrednio (jeśli jesteśmy rodzicami) 
lub pośrednio (jeśli mamy znajomych, którzy są 
rodzicami). Powrót dzieci do szkoły wiąże się 
z wieloma wyzwaniami, które staramy się poru-
szać w tym numerze magazynu. Wraz z eksper-
tami zastanawiamy się, co w tym okresie czują 
nasze latorośle – jakich emocji i problemów do-
świadczają. Spoglądamy na to również z typo-
wo „aptecznego” punktu widzenia, analizując 
ich potrzeby zdrowotne, związane z powrotem 
do nauki. W tym numerze „MGR.FARM” znajdzie-
cie zatem artykuły o preparatach modulujących 
odporność dzieci, ale też i takich, które popra-
wiają koncentrację i zdolność uczenia. Oprócz 
tego poruszamy temat pierwszych kosmetyków 
dla dzieci „z podstawówki” oraz rozprawiamy się 
z mitami na temat wszawicy.

Tradycyjnie w magazynie „MGR.FARM” nie za-
braknie też artykułów i wywiadów zgłębiających 
niezwykłe historie z farmaceutycznego świata. 
Poznamy tajemnice niejednego leku, ale i pa-
sję niezwykłej farmaceutki. Zastanowimy się też, 
do czego sztuczna inteligencja może przydać się 
w aptece oraz czy powinniśmy obawiać się mał-
piej ospy.

Życzę przyjemniej i ciekawej lektury!

WRZESIEŃ POD WIELOMA WZGLĘDAMI JEST W NASZYM ŻYCIU PRZE-
ŁOMOWYM MIESIĄCEM. W PEWNYM SENSIE TO TAKI „DRUGI NOWY 
ROK”. Z JEDNEJ STRONY KOŃCZĄ SIĘ WAKACJE, Z DRUGIEJ – ZACZYNA 
SIĘ ROK SZKOLNY I ZWIĄZANE Z NIM WYZWANIA ORAZ PROBLEMY.  
DLA FARMACEUTÓW WRZESIEŃ 2022 ROKU JEST SZCZEGÓLNY 
Z JESZCZE JEDNEGO POWODU…

mgr farm. Łukasz Waligórski 
redaktor naczelny
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LISTY OD CZYTELNIKÓW

Nadchodzi zima…

Fanom serialu Gra o Tron fraza: „Winter is coming…” bez wątpienia kojarzy się jednoznacznie 
z nadchodzącymi mrocznymi czasami. Z lodowatą armią, która miała zmienić świat i znisz-
czyć na nim wszelkie życie. Zima nadchodzi i u nas. Co prawda nie zwiastuje ona takiego kata-
klizmu, jak ten z książek Georga R.R. Martina, niemniej będzie ona zdecydowanie mroczniejsza 
i zimniejsza niż dotychczasowe. Wraz z zimą nadchodzi kryzys, który uderzy w tych najsłabszych. 
Tak to już jest bowiem z kryzysami, że bogaci się na nich bogacą, a najbiedniejsi wszystko tracą. 
Farmaceuci i aptekarze niestety należą do tej drugiej grupy.

Polskie apteki już od lat jadą na oparach. Głodowe marże na lekach refundowanych nie wystar-
czają, by utrzymać tę działalność, więc zysków trzeba szukać gdzie indziej. Tylko że marż na pozo-
stałym asortymencie nie można podnosić w nieskończoność. Nowe usługi, które pojawiają się 
w aptekach – głównie szczepienia – nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem aptekarzy. 
Na 13 000 aptek w szczepienia „bawi się” tylko 2000 (w większości apteki sieciowe). Niestety 
wszystko wskazuje na to, że będzie tylko gorzej.

W ostatnim czasie znacznie wzrosły koszty prowadzenia apteki. Podwyżki prądu i gazu to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Wiele aptek ma pozaciągane kredyty, które trzeba spłacić. Kredyty 
kupieckie, leasingi, pożyczki na bieżącą działalność… ich raty w ostatnim czasie wzrosły nawet 
dwukrotnie. Inflacja sprawiła z kolei, że wzrosły ceny niemal wszystkich artykułów i usług zwią-
zanych z działalnością aptek. Oczywiście wzrost cen stał się naturalną przyczyną podwyżek dla 
personelu – i nie ma się im co dziwić. Problem w tym, że za wzrostem kosztów nie nadążają 
wzrosty zysków. Bo i skąd mają się brać? Z kolejnych suplementów diety z marżą 20%?

Jakby tego było mało, Ministerstwo Zdrowia szykuje dla aptek kolejne koszty. Chodzi o rozpo-
rządzenie, które ma wprowadzić stały monitoring temperatury we wszystkich pomieszczeniach, 
gdzie wykonuje się i przechowuje leki. System, który będzie kosztował kilka tysięcy złotych. Prace 
nad tym projektem jakby zamarły, ale w rzeczywistości są niczym to ostrze wiszące nad głową 
aptekarzy.

Inflacja i rachunki będą nadal rosły. A co z marżami aptek? Te na leki refundowane są zamro-
żone od ponad 10 lat. Niedawno pojawiła się zapowiedź ich podwyższenia. Pojawił się projekt 
nowelizacji ustawy refundacyjnej i zapowiedź wiceministra. Problem w tym, że od zapowiedzi 
do realnych zmian mogą minąć miesiące, jak nie lata. Szczególnie że projekt tej nowelizacji 
jest ogromny i dotyczy wielu zagadnień. Dodatkowo budzi kontrowersje i wielu interesariuszy 
najchętniej widziałoby go w niszczarce. To na pewno nie przyspieszy prac nad nim.

Nie oszukujmy się. To będzie ciężka zima. W aptekach może być też bardzo… zimna i ciemna. 
Warto się przygotować i liczyć na siebie, bo na rządzących nie ma co liczyć.

Farmaceuta (dane do wiadomości redakcji)

Nie zgadzasz się z tą opinią? Chciałbyś wyrazić swoje zdanie? 
A może nurtuje Cię inny problem, którym warto się podzielić?

Napisz list na: redakcja@mgr.farm.
Najciekawsze z nadesłanych listów opublikujemy w kolejnym 
numerze magazynu MGR.FARM, a ich autorów nagrodzimy!
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DLACZEGO 
CZERWONE MIĘSO 
ZWIĘKSZA RYZYKO 
CHORÓB SERCA?
Badanie przeprowadzone wśród prawie 
4000 starszych Amerykanów potwier-
dziło wcześniejsze doniesienia naukowe: 
ludzie, którzy jedzą zbyt dużo czerwonego 
mięsa, mają zwiększone ryzyko chorób 
serca i udaru mózgu. Potrawy z czerwonego 
mięsa, jak np. fast foody, mogą podwyż-
szyć możliwość rozwoju chorób serca, 
również z innych powodów, niż te dotąd 

udowodnione – sugerują nowe badania.
Wyjątkowość badań przeprowadzonych 
przez naukowców z American Heart Associa-
tion's Nutrition Committee polegała na tym, 
że zwrócili uwagę na inny czynnik niż „zły 
cholesterol”, czyli na miliardy bakterii, które 
zamieszkują przewód pokarmowy. Podczas 
trawienia czerwonego mięsa wytwarzają 
one substancję chemiczną o nazwie TMAO, 
która może wywoływać stan zapalny 
i zwiększać ryzyko krzepnięcia krwi.

Eksperci twierdzą, że dla przeciętnego 
człowieka odkrycie to oznacza po prostu 
wzmocnienie przekazu dotyczącego ograni-
czenia jedzenia czerwonego mięsa. – Badanie 

PRZEGLĄD NAUKOWY
Opracował: mgr farm. Kamil Bąk

wzmacnia to, co myśleliśmy o jedzeniu zbyt 
dużej ilości mięsa i braku błonnika w diecie 
– oznajmili autorzy badania, zauważając, 
że te dwie rzeczy często idą w parze.

Gardner, który jest przewodniczącym 
American Heart Association's Nutrition 
Committee, zaznaczył, że te odkrycia nie 
oznaczają, iż cholesterol we krwi nie ma 
znaczenia, natomiast buduje silniejszą argu-
mentację, że bakterie jelitowe i TMAO mogą 
być przyczynami, przez które czerwone mięso 
przyczynia się do chorób serca i udaru mózgu.
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ZBYT NISKIE SPOŻYCIE 
WAPNIA I POTASU 
ZWIĘKSZA RYZYKO 
KAMIENI NERKOWYCH
Niskie spożycie wapnia i potasu w diecie 
jest ważnym czynnikiem ryzyka wystą-
pienia kamieni nerkowych, a także ich 
nawrotu, co pokazuje nowe populacyjne 
badanie czynników żywieniowych.

– Nasze badania mają szczególne znaczenie, 
ponieważ zalecenia dotyczące zapobie-
gania objawowym nawrotom kamieni 
nerkowych w dużej mierze opierają się 
na czynnikach żywieniowych związa-
nych z wystąpieniem, a nie nawrotem 
powstawania kamieni – powiedział jeden 
z autorów, lekarz Api Chewcharat.

Do badania, które zostało opublikowane 
1 sierpnia 2022 r. w Mayo Clinic Proce-
edings, zrekrutowano około 411 pacjentów 
z incydentalnym tworzeniem kamieni 
nerkowych. Diety porównano między 
nimi a 384 pacjentami z grupy placebo. 
Uczestnicy byli obserwowani w Mayo Clinic 
w Minnesocie lub na Florydzie w okresie 
od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 
2018 r. Wykazano, że niższy poziom 
wapnia, potasu i płynów w diecie związany 
jest ze zwiększoną zachorowalnością.

– Zalecamy dzienne spożycie około 
1200 mg wapnia i dietę bogatą w potas, 
szczególnie bogatą w owoce i warzywa, 
aby zapobiec zarówno incydentom, jak 
i nawrotowemu tworzenia się kamieni 
nerkowych – podkreślili autorzy badania.

NA HORYZONCIE NOWY 
LEK WSPIERAJĄCY 
TERAPIĘ SCHIZOFRENII?
Firma Cyclerion Therapeutics przedstawiła 
obiecujące wyniki z badania klinicznego 
cząsteczki o nazwie CY6463 w leczeniu 
zaburzeń poznawczych związanych ze schi-
zofrenią. Zbadano pacjentów ze stabilną 
schizofrenią, leczonych atypowym lekiem 
przeciwpsychotycznym. CY6463 jest 
stymulantem allosterycznym rozpuszczalnej 

cyklazy guanylanowej, który wzmacnia 
endogenną sygnalizację tlenku azotu – szlak, 
który został powiązany ze schizofrenią.

Do badania klinicznego włączono 48 uczest-
ników ze stabilną schizofrenią. Dane 
z 14-dniowego, podwójnie zaślepionego, 
kontrolowanego badania z grupą placebo 
wykazały, że podawany raz dziennie CY6463 
był bezpieczny i dobrze tolerowany, bez 
doniesień o działaniach niepożądanych, 
ciężkich działaniach niepożądanych lub 
przerwaniu leczenia. Dane z badania wykazały 
silny wpływ na sprawność poznawczą po 
dwóch tygodniach podawania leku 15 mg 
dziennie. Zaobserwowano również szeroki 
pozytywny wpływ na biomarkery stanu 
zapalnego. Te informacje dostarczają 
dalszych dowodów na prokognitywne i prze-
ciwzapalne działanie CY6463, obserwowane 
w badaniach przedklinicznych i wcześniej 
przeprowadzonych badaniach klinicznych.

– Upośledzenie funkcji poznawczych jest 
centralnym, wyniszczającym i nieleczonym 
aspektem schizofrenii. Istnieje znaczna 
potrzeba opracowania opcji leczenia, która 

poprawia funkcje poznawcze – zauważył 
Steven Hyman, dyrektor Stanley Center for 
Psychiatric Research w Broad Institute.

SER POMOŻE ZAPOBIEC 
OSTEOPOROZIE?
Jak sugerują wyniki małego porównaw-
czego badania klinicznego, opublikowanego 
w czasopiśmie BMJ Nutrition Prevention 
& Health, mała (57 g) dzienna porcja sera 
jarlsberg może pomóc w powstrzymaniu 
chorób kości (osteopenii/osteoporozy) bez 
zwiększania stężenia cholesterolu. Jarlsberg 
to łagodny i półmiękki ser ze wschodniej 
Norwegii o smaku orzechowym, wytwarzany 
z mleka krowiego, z regularnymi dziurkami.
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Naukowcy przebadali 66 zdrowych 
kobiet (średnia wieku 33 lata; średni 
BMI 24), którym losowo przydzielono 
porcję 57 g jarlsberga (41) lub 50 g sera 
camembert (25). Analiza próbki krwi 
wykazała, że biochemiczne markery, 
w tym osteokalcyna i witamina K2, 
znacznie wzrosły po sześciu tygodniach 
w grupie spożywającej jarlsberg.

– Codzienne spożywanie sera jarlsberg 
ma pozytywny wpływ na osteokalcynę, 
hemoglobinę glikowaną i lipidy – stwier-
dzają naukowcy, dochodząc do wniosku, 
że efekty są specyficzne dla tego sera.
Bakterie (Proprionebacterium freudenreichii) 
zawarte w serze wytwarzają substancję 
zwaną DHNA, która, jak sugerują badania 
eksperymentalne, może zwalczać „prze-
rzedzanie” kości i zwiększać tworzenie 
tkanki kostnej oraz prawdopodobnie 
wyjaśniać wzrost osteokalcyny.

Naukowcy sugerują, że ser jarlsberg może 
zatem pomóc w zapobieganiu osteopenii 
– stadium przed osteoporozą – a także 
chorobom metabolicznym, takim jak 
cukrzyca, chociaż podkreślają, że niezbędne 
są dalsze badania, aby to potwierdzić.

FLUOROCHINOLONY 
ZBYT CZĘSTO 
PRZEPISYWANE?
FDA otrzymała informacje o setkach 
tysięcy poważnych zdarzeń niepożądanych 
związanych z fluorochinolonami od ponad 
60 tys. pacjentów, w analizach popula-
cyjnych rozpoczynających się od lat 80. 
XX w. Najczęstsze działania niepożądane 
to m.in. zerwanie ścięgna oraz objawy 
neurologiczne i psychiatryczne. Eksperci 
szacują ponadto, że tylko niewielka część 
takich zdarzeń jest w ogóle raportowana.

Doktor Charles Bennett, hematolog 
z College of Pharmacy Uniwersytetu 
Południowej Karoliny w Kolumbii, uważa, 
że fluorochinolony mogą wywierać dzia-
łania niepożądane wobec dużej liczby 
pacjentów w całym kraju. Sugeruje, 
że lekarze mogą niewłaściwie przepisać 
fluorochinolony w takich sytuacjach, jak 
proste infekcje dróg moczowych, infekcje 
zatok i problemy z oddychaniem. Zatwier-
dzone przez FDA fluorochinolony obejmują: 
cyprofloksacynę, tabletki cyprofloksacyny 
o przedłużonym uwalnianiu, delaflo-
ksacynę, gemifloksacynę, lewofloksa-
cynę, moksyfloksacynę i ofloksacynę.

Agencja zażądała zwiększenia ekspresji 
ostrzeżeń i zmian w ChPL oraz ulotkach 
dołączonych do leków. Były komisarz FDA 
Scott Gottlieb, MD, zauważył, że w przy-
padku niektórych pacjentów korzyści 
z fluorochinolonów mogą nadal przewyż-
szać ryzyko leczenia poważnych infekcji 
bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc 
lub infekcje w obrębie jamy brzusznej, 
ale istnieją inne poważne, znane zagro-
żenia związane z tymi silnymi antybioty-
kami, które należy dokładnie rozważyć, 
analizując potrzebę ich zastosowania.

KOLEJNE DOWODY 
NA TO, ŻE ALKOHOL 
WE KRWI WABI KOMARY
Naukowcy z Katedry Zoologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersy-
tetu Weterynaryjnego w Koszycach infor-
mują, że ludzie po spożyciu alkoholu są 
bardziej atrakcyjnym celem dla kleszczy

– Dopiero planujemy zaawansowane badania 
w tym temacie, jednak nasze niedawno 

opublikowane przypuszczenia opierają się 
na wcześniej przeprowadzonych ekspery-
mentach z udziałem komarów. Pokazały one, 
że te krwiopijne owady chętniej atakują 
ludzi będących po konsumpcji alkoholu 
– wyjaśnia biorąca udział w projekcie 
doktorantka, lek. wet. Martyna Frątczak.

Argumenty, które przemawiają za tym 
mechanizmem, badacze przedstawili w swojej 
pracy, opublikowanej niedawno w czaso-
piśmie Frontiers in Cellular and Infection 
Microbiology. W informacji przesłanej mediom 
przypominają, że kleszcze – podobnie 
jak komary – wyszukują swoich żywicieli 
na podstawie bodźców wskazujących na ich 
obecność w otoczeniu, takich jak wydychany 
dwutlenek węgla, emitowane ciepło i zapach 
ciała. I dodają, że wszystkie te sygnały są 
wzmacniane pod wpływem spożywanego 
alkoholu, który nasila pocenie się, rozszerza 
skórne naczynia krwionośne, zwiększa 
oddawanie z organizmu ciepła i dwutlenku 
węgla. Wykazano, że ludzie w krótkim czasie 
po spożyciu piwa przyciągają więcej komarów 
od ludzi, którzy nie konsumowali tego trunku.
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• Najważniejsze tematy!

• Najlepsi eksperci!

•  Oglądaj jedyny taki 
program dla farmaceutów! 

Wszystkie odcinki nA

mgr.farm/kwadrans

https://mgr.farm/kwadrans/


Dziś 
większość 
właścicieli 
aptek wie,   
że nie  
ma innej 
drogi niż

INTEGRACJA
mgr farm. Ewa Budzowska



Krajobraz rynku aptecznego w Polsce nieustannie się zmienia. To efekt nie tylko nowych 
uprawnień farmaceutów, ale też wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorcy prowadzący 

apteki. Niektórzy z nich, by przetrwać, łączą się lub korzystają z pomocy specjalistów. 
Takie kompleksowe wsparcie oferuje program partnerski „Apteki od Serca”, którego 

inicjatorem i architektem jest mgr farm. Ewa Budzowska. 

Łukasz Waligórski: Na początku chciałbym zapytać: jak rozpoczęła 
się Pani kariera zawodowa i w jakich czasach/okolicznościach 
otwarta została pierwsza Apteka od Serca?

Ewa Budzowska: Ukończyłam studia farmaceutyczne w Krakowie 
na kierunku farmacja kliniczna. Kilka lat szukałam swojej zawo-
dowej drogi, pracując kolejno w firmie farmaceutycznej, w wydaw-
nictwie Pharmindex i w firmie CRO, gdzie koordynowałam prowa-
dzenie badań klinicznych w polskich ośrodkach. Zawsze jednak 
marzył mi się własny biznes. W 2000 roku otworzyłam wraz z kole-
żanką ze studiów swoją pierwszą aptekę w Warszawie na Bielanach. 
Prowadziłam ją cztery lata, ucząc się na własnych błędach, czym 
jest „dobra apteka” i jak pogodzić dobro pacjenta z prowadzeniem 
własnej firmy.

W 2004 roku rozstałyśmy się ze wspólniczką, zakończyłam też 
swoją pracę w badaniach klinicznych (mimo że bardzo ją lubiłam) 
i podjęłam wyzwanie samodzielnego otwarcia pierwszej Apteki od 
Serca w Warszawie w hipermarkecie na Bielanach.

Ł.W.: Czy wtedy łatwiej było otworzyć apteką niż obecnie?

Pod względem inwestycyjnym był to skok na głęboką wodę. Trud 
i ogromne ryzyko związane z prowadzeniem apteki przezwyciężałam 
zaangażowaniem i poszukiwaniem przewag rynkowych. Zapew-
nienie pełnej dostępności leków stanowiło jedną z nich. Szansą 
na szybki rozwój apteki była jej lokalizacja. Apteka szybko zdoby-
wała pacjentów i w ciągu kilku lat stała się jedną z większych aptek 
w Warszawie. Pierwsze lata to także czas inwestowania wszystkich 
zysków w magazyn, który pozwalał realizować potrzeby pacjentów.

Ł.W.: Czy zdarzały się po drodze jakieś 
chwile zwątpienia i kryzysy?

E.B.: Kryzysy i zwątpienia zdarzały się, ale trudności zawsze mnie 
mobilizują. Jedną z nich było pogodzenie pracy zawodowej z opieką 
nad małymi dziećmi. Oboje z mężem (też farmaceutą) dzieliliśmy 
się obowiązkami i w pracy, i w domu, a zadowoleni pacjenci 
dawali poczucie satysfakcji. Przez wiele lat dojrzewała we mnie 
myśl o otwarciu kolejnej apteki. Decyzję przyspieszyła sytuacja 
rynkowa. Coraz liczniejsza konkurencja (często sieciowa) sprawiała, 

że posiadając jedną aptekę, trudno było skutecznie konkurować. 
W 2011 roku otworzyliśmy aptekę na warszawskiej Pradze. W latach 
2011-2016 otwieraliśmy kolejne Apteki od Serca, obecnie mamy 
ich 10. Apteki, pomimo różnic wynikających z lokalizacji, dzięki 
przyjętej strategii szybko się rozwijały. W wielu z nich pacjenci 
ustawiali się w kolejce w oczekiwaniu na obsługę – stąd decyzje 
o uruchomieniu kolejnych stanowisk.

Ł.W.: Skąd wziął się pomysł 
na stworzenie programu partnerskiego?

E.B.: W latach 2014-2015 rynek mocno się usieciawiał, a my 
z powodu ograniczeń finansowych nie mogliśmy skutecznie konku-
rować z większymi podmiotami. Rozważaliśmy przyłączenie się do 
jednego z istniejących programów dla aptek. Jednak żaden z nich, 
w naszym odczuciu, nie był wystarczająco partnerski i nie dawał 
pełnej swobody prowadzenia apteki. Wiele grup i programów 
zorganizowanych prze hurtownie pozbawiłoby nas jako właścicieli 
niezależności. Wiedzieliśmy, że brakuje nam skali, ale wiedzieliśmy 
też, że know-how, jakie przez lata udało się zbudować, było naszą 
przewagą. Nie chcieliśmy z tego rezygnować.

W tym czasie wielu znajomych z branży prosiło nas o pomoc lub 
radę. Widzieli duże ilości pacjentów w naszych aptekach, podczas 
gdy sami nie umieli sobie poradzić z rosnącą konkurencją, spad-
kiem obrotów i problemami ekonomicznymi. Wielu pomogliśmy, ale 
była to tylko pomoc doraźna, bez trwałych i długofalowych efektów. 
Zaczęliśmy więc analizować rynek pod kątem własnego programu 
dla aptek, który pozwalałby zaopiekować się apteką innego właści-
ciela jak swoją własną.

W roku 2015 zgłosiła się do nas farmaceutka z Podlasia – właści-
cielka dwóch aptek. W odległości 50 metrów od jej apteki otworzyła 
się konkurencja, której ceny dla pacjentów były znacznie niższe od 
cen, po jakich kupowała apteka. Właścicielka chciała odsprzedać 
nam swoje apteki, ale w trakcie rozmów uznaliśmy, że jest inny 
sposób na poprawę sytuacji. Postanowiliśmy wesprzeć apteki, opie-
kując się nimi jak własnymi. Tak powstały dwie pierwsze Apteki od 
Serca na Podlasiu. Apteki działają do dziś, prężnie się rozwijając, 
a konkurencja, nie mogąc „przekierować” do swoich placówek 
pacjentów Aptek od Serca, podniosła ceny. Wygraliśmy doskonałym 

Rozmawiał: mgr farm. Łukasz Waligórski
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standardem obsługi, pełną dostępnością leków przy wykorzystaniu 
wypracowanego i sprawdzonego know-how, które okazało się 
skuteczne bez względu na lokalizację apteki.

Ten sukces wzmocnił w nas przekonanie, że nadszedł czas na zbudo-
wanie programu dla aptek potrzebujących wsparcia. Choć scep-
tyków nie brakowało, w latach 2016-2022 do programu dołączyły 
74 apteki. Program rozwijał się dzięki naszej przemyślanej strategii 
oraz zadowolonym ze współpracy Partnerom, którzy polecali go 
kolejnym aptekom i kolejnym właścicielom.

Ł.W.: Takich programów jest obecnie wiele – co wyróżnia właśnie 
„Apteki od Serca”?

E.B.: W pracę nad programem zaangażował się wspaniały zespół 
farmaceutów, ludzi z wiedzą i pasją, którzy lubią swoją pracę 
i dla dobra innych farmaceutów podzielili się wiedzą i olbrzymim 
doświadczeniem, tworząc skuteczny program. Obecnie grupą aptek 
opiekuje się zespół 25 osób. Są to specjaliści z ekonomii, zarzą-
dzania, HR, marketingu, obszaru zakupów i zarządzania sprzedażą, 
analitycy, prawnicy, graficy, specjaliści 
IT, Opiekunowie – Farmaceuci od Serca 
pracujący w terenie.

Opiekunowie codziennie wspierają 
każdego właściciela partnerskiej apteki 
w pracy z zespołem, w rekrutacjach, orga-
nizacji pracy apteki, wdrażaniu i rozwijaniu 
coraz liczniejszych elementów programu. 
Opiekun bezpośrednio odpowiada za 
przypisane mu placówki, a głównym celem 
jego działań jest budowanie wysokiego 
potencjału ekonomicznego apteki – part-
nerskie apteki rosną szybciej niż lokalny 
rynek. Skuteczne zarządzanie rentowno-
ścią i marżowością, motywowanie perso-
nelu, budowanie sympatii i zadowolenia 
pacjentów – to składowe rozwoju apteki, 
nad którymi pracujemy każdego dnia. 
Budując program, korzystamy z pomysłów 
całego zespołu, wszystkich Farmaceutów 
od Serca na terenie całej Polski

Dziś wiem, że gdyby nie skala grupy, nie stać byłoby nas na tak duży 
i dobry zespół najwyższej klasy specjalistów. Jako właściciele aptek 
wszyscy składamy się na bieżące koszty prowadzenia programu. 
Od 2022 roku organizatorem programu jest Spółka Akcyjna, której 
wszyscy właściciele są akcjonariuszami. Każdy z nas wie, w co inwe-
stujemy i jak jest zagospodarowany nasz wspólny budżet.

Ł.W.: Dla kogo jest program partnerski „Apteki od Serca”? Czy 
jest on przeznaczony tylko dla właścicieli apteki, czy jednak mogą 
się do Państwa zgłosić też farmaceuci, którzy dopiero chcieliby 
otworzyć swoją aptekę? Na co mogą oni liczyć?

E.B.: W programie uczestniczą właściciele aptek już uruchomio-
nych, często małych i średnich lokalnych sieci. Niektórzy z naszą 
pełną pomocą i wsparciem otwierają kolejne placówki. Dołączają 
do grupy również młodzi farmaceuci, którzy marzą o własnej aptece. 
Przykładem może być otwarta pod koniec 2021 roku Apteka od 
Serca w Zambrowie. Farmaceutka zgłosiła się do nas w październiku 
z zamiarem przejęcia apteki, prowadzonej wcześniej przez właści-
ciela niebędącego farmaceutą. Przeszliśmy z nią cały proces, orga-
nizując aptekę od nowa. W kilka tygodni nastąpiło otwarcie Apteki 
od Serca, która prężnie się rozwija i już dziś ma grono nowych, lojal-
nych i zadowolonych pacjentów.

Skuteczne zarządzanie 
rentownością, marżowością, 

motywowanie personelu, 
budowanie sympatii 

i zadowolenia pacjentów 
– to składowe rozwoju 

apteki, nad którymi 
pracujemy każdego dnia.

Ł.W.: Jedną z regulacji prawnych, która bardzo zmieniła kierunek 
rozwoju polskiego rynku aptecznego, było wprowadzenie „apteki 
dla aptekarza”. Nowelizacja ta obowiązuje już od pięciu lat. Jak 
Pani ją ocenia?

E.B.: Już na etapie wprowadzenia tej ustawy miałam poważne wątpli-
wości, czy zgodnie z intencją ustawodawcy zahamuje ona globali-
zację rynku. Jak pokazuje ostatnie pięć lat, sieci rosną w siłę, zamy-
kane apteki to w większości małe rodzinne firmy, które nie poradziły 
sobie na coraz trudniejszym rynku. Z drugiej strony właściciele aptek 
odchodzący na emeryturę mają znacznie utrudnioną możliwość 
odsprzedania swoich przez lata budowanych aptek. Jednak prawo 
– niezależnie od tego, czy jest korzystne dla właścicieli czy nie – 
obowiązuje i trzeba go przestrzegać.

Moją dewizą życiową nie jest narzekanie, ale w każdej sytuacji szukanie 
szans. Dla naszego programu ta ustawa to szansa na rozwój – dziś 
większość właścicieli aptek wie, że nie ma innej drogi niż integracja. 
Sami często szukają różnych opcji. Cieszymy się, że tworzymy razem z 
nimi program, który pozwala uzyskać wszystkie przywileje dużej sieci 
przy zachowaniu pełnej niezależności i wygrywać na obecnie bardzo 

trudnym rynku aptecznym.

Ł.W.: Jakie są – Pani zdaniem – największe 
wyzwania, z którymi obecnie zmagają się 
polskie apteki?

E.B.: Wyzwań nie brakuje. Do największych 
należą ciągłe nowelizacje prawa oraz ich 
różna interpretacja przez inspektorów far-
maceutycznych w różnych rejonach Polski. 
W ostatnich latach bardzo wzrosły koszty 
prowadzenia apteki, bardzo trudno znaleźć 
farmaceutów do pracy. Z drugiej strony 
marża apteczna od lat spada – kolejny rok 
wynosi poniżej 20 procent. Ma na to wpływ 
mała marża na lekach refundowanych. 
Ogromnym wyzwaniem staje się budowa 
rentownej apteki z zagwarantowaniem pa-
cjentom pełnej dostępności leków w do-
brych cenach.

Dziś, aby skutecznie prowadzić aptekę, po-
trzeba pracy dużego zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Nie jest 
to możliwe w przypadku małej sieci, kiedy właściciel jest jednocze-
śnie kierownikiem, obsługuje pacjentów, zajmuje się sprawami finan-
sowymi i administracyjnymi, kadrowymi, samodzielnie kupuje leki, 
często będąc zmuszonym je zdobywać. Tych wyzwań jest za dużo. 
Zdarza się, że właściciele są tak utrudzeni swoją codzienną pracą, 
pokonywaniem coraz liczniejszych trudności, że prowadzi to do ich 
wypalenia zawodowego. Jeśli nie mają dzieci – farmaceutów, myślą 
o zamknięciu apteki, bo – jak mówią – „nie dają rady”.

Dla mnie największą satysfakcją jest kierowanie wspaniałym 
zespołem specjalistów, który przez lata udało się zbudować. Wszyscy 
się szkolimy i cały czas rozwijamy, co skutkuje coraz lepszymi wyni-
kami aptek, którymi się na co dzień opiekujemy. Nic nie daje większej 
satysfakcji niż podwojenie obrotów i zwielokrotnienie zysków apteki 
włączonej do programu. Jest to proces rozłożony w czasie, kosztu-
jący dużo wysiłku, ale jednoznacznie mierzalny. Obserwując wyniki 
aptek, jesteśmy z nich dumni i wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, 
rosnąc szybciej niż inne apteki na rynku

Ł.W.: Jednym z problemów, o którym dużo mówi się w ostatnim 
czasie, są braki leków. Jaką receptę lub radę miałaby Pani dla 
aptekarzy, dla których jest to największy problem? Czy Pani 

– 12 –
W W W . M G R . F A R M  |  J E S T E M . F A R M A C E U T Ą  M A G A Z Y N  D L A  F A R M A C E U T Ó W



zdaniem rozwiązanie tego problemu leży w rękach aptekarzy czy 
bardziej w rękach rządzących?

E.B.: Wyznaję zasadę skutecznego działania we własnym zakresie, 
nie czekając na pomoc z zewnątrz, np.: regulatora, bo ta, w tym 
aspekcie, od dawna nie nadchodzi w wystarczajacym zakresie.
Obecnie stale zmieniająca się i zwiększająca lista deficytów nie 
jest związana z wywozem leków, jak miało to miejsce kilka lat temu. 
W wielu przypadkach łączy się z brakiem surowców z Azji. Zdoby-
wanie trudno dostępnych leków to zadanie wszystkich naszych 
zespołów aptecznych, które stale poszukują deficytów, weryfikując 
zdalnie magazyny wszystkich hurtowni. 

Z drugiej strony jest to ważne zadanie naszego zespołu działu 
zakupów i sprzedaży. Negocjując z dostawcą, staramy się wpłynąć 
na to, aby towar deficytowy trafiał do naszych aptek, nie tylko do 
sieci związanych z hurtem. Jest to wyzwanie, ale na szczęście często 
udaje się zdobyć lek dla pacjenta, który bez niego musiałby prze-
rwać leczenie. Szczególnie było to trudne w czasie pandemii, kiedy 
farmaceuci przez utrudniony dostęp do lekarzy musieli przejąć 
na siebie pełną odpowiedzialność za leczenie pacjenta. Sądzę, 
że właśnie wtedy jako farmaceuci zdaliśmy egzamin.

Ł.W.: Dane pokazują, że liczba aptek w Polsce systematycznie od 
2018 roku maleje. To oczywiście efekt „apteki dla aptekarza”. Jak 
ocenia Pani ten trend i jego konsekwencje dla farmaceutów oraz 
pacjentów?

E.B.: Tak jak wspominałam, aptek ubywa – głównie małych rodzin-
nych firm. Sieci rosną, osiągając kilkukrotnie lepsze wyniki niż apteki 
indywidualne. Skutkiem tego może być utrudniony dostęp do leków 
w małych miejscowościach i wsiach. Farmaceutów brakuje w całym 
kraju. Wielu absolwentów kierunków farmaceutycznych podejmuje 
inne wyzwania zawodowe, pracując u producentów, w obszarze 
badań klinicznych. Wielu stażystów po odbyciu aptecznego stażu 
nie chce zostać w aptece. Cieszę się, że dzięki naszym staraniom 
nasi stażyści nie idą z tym trendem. Uczymy ich, jak można czerpać 
satysfakcję z pracy z pacjentem, dbamy o rozwój zawodowy, organi-
zując dla naszych farmaceutów bardzo liczne szkolenia. Doceniają 
to i zostają z nami, stając się częścią wspaniałych zespołów Farma-
ceutów od Serca w całej Polsce.

Ł.W.: Wkrótce minie półtora roku obowiązywania ustawy o zawo-
dzie farmaceuty. Dokument ten był od lat wyczekiwany przez 
farmaceutów. Jak ocenia Pani efekty jego wejścia w życie?



E.B.: Oczywiście przyjęliśmy go z wielką radością. Wiele mówiło się 
o nowych szansach, nowej roli farmaceutów. W momencie wejścia 
w życie ustawy brakowało jeszcze wielu rozporządzeń dotyczą-
cych opieki farmaceutycznej, którą dotąd prowadziliśmy, ale bez 
regulacji prawnych w tym zakresie. Cieszę się, że farmaceuci będą 
współpracować z całym środowiskiem medycznym, aby lepiej 
pomagać pacjentom. To dla nas wielka zawodowa szansa, do której 
musimy się dobrze przygotować, aby zdać ten egzamin „na piątkę”.

Marzy mi się dzień, kiedy za wszystkie usługi dodatkowe farma-
ceuci i apteki będą dostawać dodatkowe wynagrodzenie. Bez 
tego nie zorganizujemy tego procesu tak jak należy. Wiele aptek 
będzie musiało zainwestować w wyposażenie apteki, moderni-
zację wnętrza, aby urządzić w aptece miejsce do profesjonalnej 
porady, szczepień, przeglądów lekowych i innych usług, do których 
będziemy potrzebni pacjentom.

Ł.W.: Czy ustawa zmieniła coś w funkcjonowaniu aptek i pracy 
farmaceutów?

E.B.: Wraz z wejściem w życie UoZF weszło wiele nowych obowiązków 
i zakresów odpowiedzialności dla kierowników aptek i magistrów 
farmacji. Bardzo się tego obawiali. Tam, gdzie właściciel i kierownik 
ściśle współpracowali, prowadzili dialog i razem starali się lepiej 
dbać o pacjentów i cały zespól pracujących w aptece farmaceutów, 
nie było problemu.

Jako Apteki od Serca zorganizowaliśmy dla wszystkich chętnych 
farmaceutów z całej Polski (również spoza naszej grupy) szkolenie 
prawne. Odbyło się ono dwa razy: w grudniu 2020 roku, kiedy 
ustawa został podpisana, i w kwietniu 2021 roku – dzień przed jej 
wprowadzeniem. Przygotowaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty 
i procedury, tak aby każdy mógł łatwiej poruszać się w nowych 
realiach prawnych. Farmaceuci byli nam bardzo wdzięczni. Od 
pierwszego dnia wiedzieli, co robić, aby być w zgodzie z ustawą. 
Cieszyli się swoją niezależnością bez obawy, że nie sprostają 
nowym obowiązkom.

Ł.W.: Przed aptekami i farmaceutami powoli otwierają się nowe 
możliwości w postaci usług farmaceutycznych. Mam na myśli 
szczepienia, przeglądy lekowe, testy diagnostyczne. W jaki 
sposób – Pani zdaniem – wpłyną one na wygląd polskich aptek? 
Jak Apteki od Serca przygotowują się do tych zmian?

E.B.: Możliwości się otwierają, owszem, ale wciąż zbyt wolno. Żałuję, 
że pilotażowym programem przeglądów lekowych zostało obję-
tych tak mało aptek. Jako farmaceuci potrzebujemy wielu szkoleń 
z zakresu opieki farmaceutycznej. Zdobywanie wiedzy to proces 
ciągły i często musimy uczyć się sami, czytając chociażby po pracy 
„biblię” Paula Reuttera.

W wielu Aptekach od Serca prowadziliśmy szczepienia przeciw 
COVID-19. W wielu będziemy szczepić szczepionkami przeciw 
grypie, którymi pacjenci od czasów pandemii są coraz częściej zain-
teresowani. Wiele aptek mimo bardzo krótkiego czasu od wejścia 
w życie rozporządzenia o wymogach lokalowych niezbędnych do 
prowadzenia szczepień zdołała się przygotować do szczepień, które 
ruszyły z początkiem września 2021 roku.

Ł.W.: Czy ma Pani jakieś zawodowe marzenia lub plany, które 
chciałaby zrealizować w polskich aptekach?

E.B.: Tak. Są one związane z jedną z wielkich aptek w Barcelonie, 
którą poznałam „od środka” w czasie jednego z międzynarodowych 
spotkań farmaceutów. Doskonale pamiętam te miny każdego z nas, 
gdy zobaczyliśmy, jak wiele usług dodatkowych było wykonywa-
nych przez farmaceutów i innych specjalistów na terenie apteki. Na 
przykład: wielkie laboratorium diagnostyczne, pokój porad indy-
widualnych, przeglądy lekowe, porady dietetyczne, porady fizjo-
terapeutów, wykonywano wiele badań, które na miejscu można 
było skonsultować. Większość pacjentów odwiedzała aptekę, aby 
skorzystać z tych usług, leki kupowali tylko „przy okazji”. Mam 
nadzieję, że doczekam dnia, kiedy tak będą wyglądać i tak działać 
Apteki od Serca.



https://www.aptekaodserca.pl/strony/kongres.html


P
rzepisy prawa przewidują określone 
zasady dotyczące możliwości wycofy-
wania leków z aptek przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego. Co ja-
kiś czas pojawiają się decyzje wstrzy-

mujące lub wycofujące z obrotu niektóre se-
rie leków. Równolegle do wydanych decyzji 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 
publikowane są obwieszczenia GIF informu-
jące o możności zwrotu do aptek wycofanych 
leków.

Prześledźmy treść przepisów uprawniają-
cych GIF do wydawania takich obwieszczeń 
oraz istnienie podstaw do zwrotu pacjentowi 
pieniędzy za wycofany z obrotu lek. Niestety 
przepisy prawa zawierają liczne luki prawne, 
a w środowisku od dawna wskazuje się na po-
trzebę wprowadzenia zmian.

Prawo farmaceutyczne wprowadza generalną 
zasadę, że produkty lecznicze, środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyroby medyczne wydane z apteki nie pod-
legają zwrotowi. Powyższa regulacja nie do-
tyczy produktu leczniczego lub wyrobu me-
dycznego zwracanego aptece z powodu wady 
jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfał-
szowania produktu leczniczego.

Decyzja o wstrzymaniu 
produktu leczniczego 
w obrocie
W razie uzasadnionego podejrzenia, że pro-
dukt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla 
niego wymaganiom lub że został sfałszowany, 

WYCOFANIE LEKU Z APTEKI,  
OBWIESZCZENIA I ICH SKUTKI 

r.pr. Ewelina Soboń

wojewódzki inspektor farmaceutyczny wy-
daje decyzję o wstrzymaniu na terenie 
swojego działania obrotu określonych se-
rii produktu leczniczego. O podjętej decyzji 
wojewódzki inspektor farmaceutyczny po-
wiadamia niezwłocznie Głównego Inspek-
tora Farmaceutycznego.

Decyzję o wstrzymaniu obrotu produktem 
na obszarze całego kraju podejmuje nato-
miast Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Po wydaniu powyższych decyzji obrót 
wskazanych serii danego produktu lecz-
niczego zostaje wstrzymany do momentu 
uzyskania wyników badań laboratoryjnych 
potwierdzających bądź wykluczających 
wadę jakościową.

Decyzja o wycofaniu 
produktu leczniczego 
z obrotu
Jeśli wyniki przeprowadzonych badań po-
twierdzą, że produkt leczniczy nie spełnia 
określonych dla niego wymagań jakościo-
wych, Główny Inspektor Farmaceutyczny 
podejmuje decyzję o zakazie wprowadza-
nia lub o wycofaniu z obrotu produktu lecz-
niczego. Powyższa decyzja może być też 
podjęta na wniosek Prezesa Urzędu Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych 
w przypadku, gdy stosowanie produktu 
leczniczego wywołuje ciężkie niepożąda-
ne działanie, a także na wniosek ministra 
zdrowia lub Prezesa Urzędu w przypadku 

Ewelina Soboń

Lawyer, radca prawny. Specjalizuje 
się w obszarze prawa cywilnego 

i medycznego. Zajmuje się głównie 
obsługą prawną podmiotów leczni-
czych – prowadzeniem postępowań 

sądowych, zastępstwem procesowym 
przed sądami i urzędami oraz przy-

gotowywaniem opinii prawnych.
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możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdro-
wia publicznego. Produkt leczniczy wycofany 
z rynku decyzją GIF nie może być przedmio-
tem obrotu.

Obwieszczenia GIF
W razie uzasadnionego podejrzenia wady 
jakościowej lub sfałszowania produktu lecz-
niczego stanowiących poważne zagrożenie 
dla zdrowia publicznego Główny Inspek-
tor Farmaceutyczny niezwłocznie przekazu-
je ostrzeżenie podmiotom uprawnionym do 
obrotu produktami leczniczymi oraz pań-
stwom członkowskim Unii Europejskiej lub 
państwom członkowskim Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stro-
nom umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym. Jeżeli taki produkt leczniczy 
wydano już pacjentom, Główny Inspektor 
Farmaceutyczny w terminie 24 godzin wy-
daje obwieszczenie w celu poinformowania 
o możliwości zwrotu produktu leczniczego 
do apteki. Obwieszczenie zawiera informacje 
na temat podejrzenia wady jakościowej lub 
sfałszowania produktu leczniczego i wynika-
jącego z tego zagrożenia.

Podstawą prawną do 
wydania obwieszczenia 
o możliwości zwrotu 
produktu leczniczego 
do apteki jest Prawo 
farmaceutyczne. Mini-
ster właściwy do spraw 
zdrowia, powiadomiony 
przez GIF, może poinfor-
mować opinię publiczną 
o wstrzymaniu w obrocie 
lub wycofaniu z obrotu 
produktu leczniczego

Jakie działania musi 
podjąć aptekarz?
Kierownik apteki, punktu aptecznego lub pla-
cówki obrotu pozaaptecznego po otrzymaniu 
decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu 
produktu leczniczego albo wyrobu medycz-
nego jest obowiązany do:

1. niezwłocznego zabezpieczenia po-
siadanego zapasu produktu leczni-
czego lub wyrobu medycznego przed 
dalszym wprowadzaniem do obrotu;

2. niezwłocznego przekazania wydanej 
decyzji, w szczególności za pomocą 
telefaksu lub poczty elektronicznej, 

wszystkim bezpośrednim odbior-
com bądź poinformowania o treści 
wydanej decyzji za pomocą telefo-
nu bezpośrednim odbiorcom, którzy 
nie posiadają telefaksu lub poczty 
elektronicznej, z wyłączeniem odbior-
ców indywidualnych – pacjentów;

4. przekazania do hurtowni farma-
ceutycznej, w której został nabyty 
produkt leczniczy lub wyrób me-
dyczny, raportu o podjętych dzia-
łaniach zabezpieczających;

6. przyjęcia od bezpośrednich od-
biorców zwrotów produktów lecz-
niczych – w przypadku proce-
dury wycofania z obrotu;

8. zwrotu zgromadzonego zapasu pro-
duktu leczniczego do hurtowni far-
maceutycznej – w przypadku proce-
dury wycofania z obrotu nie później 
niż w ciągu 60 dni od dnia uzyska-
nia przez aptekę decyzji o wycofa-
niu produktu leczniczego z obrotu.

Wzór raportu, o którym mowa w pkt. 3, stano-
wi załącznik do rozporządzenia.

Działania podmiotu 
odpowiedzialnego
Również podmiot odpowiedzialny, wytwór-
ca lub importer produktu leczniczego oraz 
kierownik hurtowni farmaceutycznej są obo-
wiązani do przyjęcia od bezpośrednich od-
biorców zwrotów produktu leczniczego – 
w przypadku procedury wycofania z obrotu.

Podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub im-
porter produktu leczniczego:

1. w przypadku otrzymania decyzji 
o wstrzymaniu obrotu produktem 
leczniczym, po otrzymaniu od bezpo-
średnich odbiorców raportów nie-
zwłocznie sporządza raport końcowy 
o zakończeniu procedury wstrzyma-
nia produktu leczniczego i przesyła 
go do właściwego organu Państwo-
wej Inspekcji Farmaceutycznej,

2. w przypadku otrzymania decyzji o wy-
cofaniu z obrotu produktu lecznicze-
go, po otrzymaniu od bezpośrednich 
odbiorców raportów oraz po zakończe-
niu przyjmowania zwrotów produktów 
leczniczych niezwłocznie sporządza 
raport końcowy o zakończeniu proce-
dury wycofania produktu leczniczego 
i przesyła go do właściwego organu 
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Raport końcowy podmiot odpowiedzialny, 
wytwórca lub importer produktu leczniczego 
przesyła do organów Państwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej w terminie siedmiu dni od 
dnia jego sporządzenia.

Czy pacjent może 
domagać się zwrotu 
pieniędzy od apteki za 
wadliwy lek?
Przepisy Prawa farmaceutycznego nie precy-
zują szczegółowych warunków zwrotu ponie-
sionych środków na zakup „wadliwego” leku. 
Innymi słowy, czytając ustawę, nie wiadomo, 
kto ma oddać pacjentowi pieniądze za doko-
nany zakup.

Pacjent ma prawo 
zwrócić produkt lecz-
niczy do apteki 
na podstawie obwiesz-
czenia GIF. Można 
odnieść wrażenie, 
że skoro ustawa milczy 
na temat zwrotu przez 
aptekę środków ponie-
sionych przez pacjenta 
na zakup leku, to pacjen-
towi taki zwrot się nie 
należy. Trzeba rozważyć 
jednak, czy w grę nie 
wchodzą inne regu-
lacje – dotyczące 
rękojmi za wady fizyczne 
sprzedanej rzeczy.
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Aptekarze zawierają z pacjentem cywil-
noprawną umowę sprzedaży. Tymczasem 
z umowy tej wynika, że sprzedający lek far-
maceuta jest odpowiedzialny względem ku-
pującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 
fizyczną lub prawną. Podstawową różnicę 
pomiędzy odpowiedzialnością z tytułu rękoj-
mi a ogólnymi zasadami odpowiedzialności 
stanowi to, że jest ona obiektywna, tzn. nie-
zależna od winy aptekarza w wydaniu rzeczy 
wadliwej ani wiedzy o wadzie tkwiącej w tej 
rzeczy. Pacjent nie musi udowadniać związ-
ku przyczynowego pomiędzy szkodą a winą 
sprzedającego, a nawet poniesionej przez 
siebie szkody. Wystarczy, że produkt jest 
obarczony wadą.

W przepisach Kodeksu cywilnego można 
wskazać na definicję wady fizycznej. Jest 
to, najogólniej rzecz ujmując, niezgodność 
rzeczy sprzedanej z umową. W szczególno-
ści rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, 
jeżeli:

1. nie ma właściwości, które rzecz tego ro-
dzaju powinna mieć ze względu na cel 
w umowie oznaczony albo wynikają-
cy z okoliczności lub przeznaczenia;

2. nie ma właściwości, o których istnie-
niu sprzedawca zapewnił kupującego, 
w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

4. nie nadaje się do celu, o którym 
kupujący poinformował sprzedaw-
cę przy zawarciu umowy, a sprze-
dawca nie zgłosił zastrzeżenia co 
do takiego jej przeznaczenia;

6. została kupującemu wyda-
na w stanie niezupełnym.

Można zastanawiać się, jak należy zakwali-
fikować wycofany z obrotu produkt leczni-
czy – już na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że spełnia on wszystkie cztery przedstawio-
ne powyżej cechy. Jeżeli nie są spełnione 
określone wymagania jakościowe, to produkt 
nie ma właściwości, które powinien mieć 
i o których farmaceuta zapewniał pacjenta, 
a nadto nie nadaje się do celu, o którym pa-
cjent poinformował aptekarza, i jest wydany 
w stanie niezupełnym. Dodatkowo powyższa 
okoliczność jest potwierdzana decyzją ad-
ministracyjną, która wzmacnia obiektywny 
charakter istnienia tej wadliwości. Nie wy-
stępuje w tym przypadku zatem spór co do 
okoliczności faktycznych – czy rzecz rzeczy-
wiście ma wadę czy też nie. Decyzja właści-
wego organu potwierdza istniejący i obiek-
tywny stan rzeczy.

Żądanie zwrotu środków
Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, 
że pacjent może złożyć oświadczenie o ob-
niżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. 
Kupujący ma również możliwość wymiany 
rzeczy na rzecz wolną od wad albo może 

– jeżeli są zawinione – powinni na siebie 
wziąć producenci, najlepiej z jednoczesnym 
przedstawieniem schematu postępowania 
co do odbioru od apteki zwracanych przez 
pacjentów serii leków. Jest to jednak rozwią-
zanie wymagające systemowego uregulowa-
nia. W przeciwnym razie sposób postępo-
wania producentów nie będzie jednolity, co 
w dalszej konsekwencji może doprowadzić 
do licznych nieprawidłowości.

Konkluzja
Doprecyzowanie w treści Prawa farmaceu-
tycznego zasad dotyczących zwrotu produk-
tów leczniczych w związku z obwieszczeniem 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
przyczyniłoby się do ujednolicenia prakty-
ki postępowania farmaceutów i rozwiania 
niejasności interpretacyjnych jawiących się 
na tle przedstawionego problemu.

O ile obwieszczenia te mają swoją podstawę 
prawną w przepisach Prawa farmaceutyczne-
go, o tyle sposób realizacji ich treści budzi 
uzasadnione wątpliwości. Samo obwieszcze-
nie zawiera informacje na temat podejrzenia 
wady jakościowej lub sfałszowania produktu 
leczniczego i wynikających z tego zagrożeń. 
Brak jest jednak dalszych, bardziej szczegó-
łowych wytycznych postępowania dla aptek 
i pacjentów.

Prawo farmaceutyczne nie wyklucza stoso-
wania z mocy prawa rękojmi za wady fizycz-
ne rzeczy, ale wprowadza do niej pewne 
ograniczenia. Zwrotom dokonywanym przez 
pacjentów mogą podlegać tylko produkty 
lecznicze lub wyroby medyczne z powodu 
wady jakościowej, niewłaściwego ich wyda-
nia lub sfałszowania produktu leczniczego.

Stan prawny na dzień 25 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1977).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
12 marca 2008 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu wstrzymy-
wania i wycofywania z obrotu produktów 
leczniczych i wyrobów medycz-
nych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 969).

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1360).

żądać usunięcia wady. W analizowanym 
przypadku produkt leczniczy jest nią jed-
nak trwale obarczony. Należy zatem przyjąć, 
że przy wycofaniu leku z obrotu w grę będzie 
wchodziło uprawnienie pacjenta do złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ma 
ono taki skutek, że umowa uważana jest za 
niezawartą. W konsekwencji strony powinny 
zwrócić to, co wzajemnie sobie świadczyły: 
pacjent zwraca lek, a farmaceuta – pienią-
dze. Oczywiście, jak wspomniano na począt-
ku artykułu, możliwość zwrotu leków doty-
czy tylko produktu leczniczego lub wyrobu 
medycznego zwracanego aptece z powodu 
wady jakościowej, niewłaściwego ich wyda-
nia lub sfałszowania produktu leczniczego. 
Żądanie zwrotu leku z jakiejkolwiek innej 
przyczyny byłoby niezasadne, jako pozosta-
jące w sprzeczności z przepisami Prawa far-
maceutycznego. Przepisy należy czytać jako 
pewną całość, a zatem stosować Kodeks cy-
wilny oraz Prawo farmaceutyczne w taki spo-
sób, by oba akty prawne nie pozostawały ze 
sobą w sprzeczności.

Warto dodać, że sprzedawca odpowiada z ty-
tułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu 
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch 
lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Wątpliwości
Kwestią wymagającą pilnego doprecyzowa-
nia jest określenie, czy apteka powinna przy-
jąć zwrot tylko takiego produktu, który został 
w niej zakupiony, czy też może zakupionego 
w dowolnej aptece. Idąc dalej – czy pacjent 
musi przedstawiać dowód zakupu przy doko-
nywanym zwrocie.

Co do zasady podstawą do zwrotu jest wada 
zakupionego produktu – paragon jest nato-
miast jednym z wielu możliwych dowodów 
zakupu, jaki kupujący może przedstawić 
sprzedającemu. Jeżeli go brakuje, zniszczył 
się, wyblakł albo zaginął, to dowodem może 
być na przykład potwierdzenie płatności 
lub wyciąg z rachunku bankowego. Z dru-
giej strony obwieszczenie dotyczy poważ-
nego zagrożenia dla zdrowia publicznego, 
które może uzasadniać, by w takim przy-
padku pacjent został potraktowany w szcze-
gólny sposób i miał możliwość zwrotu leku 
do każdej apteki. Jest to kwestia wymaga-
jąca dopracowania i budząca wątpliwości, 
na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 
Wydaje się, że istnieją argumenty przema-
wiające za tym, by pacjent dokonywał zwrotu 
leku właśnie w tej aptece, w której go zaku-
pił, po uprzednim przedstawieniu stosow-
nego dowodu zakupu.

Powstaje również istotne pytanie, kto rozli-
czy koszty aptece, gdy zwróci ona pacjentowi 
pieniądze za wadliwe opakowanie. Apte-
karz może rozważyć skierowanie roszczenia 
względem sprzedawców w związku z wadli-
wością sprzedanej rzeczy. Opisywane koszty 
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D
zięki rozwojowi nowoczesnych 
technologii w funkcjonowaniu 
większości rynków i prowadzeniu 
wielu biznesów zachodzą istotne 
zmiany. Czasem przyjmowane są 

z radością i kojarzone z różnego rodzaju ko-
rzyściami. Kiedy indziej wygląda się ich ze 
strachem, obawiając się, jakie konsekwen-
cje ze sobą niosą. Hasło „sztuczna inteligen-
cja” (ang. artificial intelligence, AI) u jednych 
wywołuje zaciekawienie, a u innych lęk, czę-
sto taki, którego nie potrafią uzasadnić. Czy 
rzeczywiście jest się czego obawiać? Czy 
sztuczna inteligencja przynosi nam, konsu-
mentom, korzyści? Co myślą o niej marketin-
gowcy? W końcu, jak może zmienić (a może 
już zmienia?) funkcjonowanie aptek?

Czym jest sztuczna 
inteligencja?
Dla wielu osób termin ten brzmi enigmatycz-
nie. Kojarzą ją z czymś, co udaje człowieka, 
utożsamiają ze wszystkimi nowinkami tech-
nologicznymi albo uważają za hasło rodem 
z filmów science fiction. W każdej z tych 

opinii tkwi mniejsze lub większe ziarenko 
prawdy. Za ojca pojęcia uchodzi amerykań-
ski informatyk John McCarthy, według któ-
rego jest to nauka i inżynieria tworzenia 
inteligentnych maszyn. Funkcjonowanie 
tych maszyn opiera się na inteligentnych 
programach komputerowych. No dobrze, ale 
co to właściwie oznacza, że maszyna albo 
program są inteligentne? W dużym uprosz-
czeniu chodzi o to, że są one zdolne do 
wykonywania zadań, które zwykle wykonują 
istoty inteligentne. W oparciu o posiadane 
dane urządzenia ze sztuczną inteligen-
cją podejmują decyzje, uczą się, wyciągają 
wnioski, rozpoznają wzorce.

Sztuczna inteligencja jest nierozerwalnie 
związana z innym pojęciem, a mianowicie 
big data, czyli wielkimi zbiorami złożonych 
danych, pochodzących z różnych źródeł 
i wymagających do przetwarzania nowych 
technologii. Bez tych danych niemożliwe 
byłoby wykonywanie zadań, a w szczegól-
ności uczenie się przez maszyny wykazujące 
się AI. Z drugiej strony bez AI człowiek byłby 
w stanie przetworzyć jedynie niewielką 
część big data ze względu na ograniczone 

SZTUCZNA INTELIGENCJA 
W APTEKACH 

WIĘCEJ „ZA” CZY „PRZECIW”?  
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możliwości naszego mózgu. Oznacza to, 
że analizy i obliczenia wykonywane przez 
sztuczną inteligencję wyręczają nas często 
z syzyfowej pracy.

Zdaniem specjalistów 
dziedziną, w której 
twórcy rozwiązań bazu-
jących na sztucznej 
inteligencji odnoszą 
największe sukcesy, jest 
medycyna. Wykorzy-
stuje się je w diagnozo-
waniu, opracowywaniu 
protokołów leczenia, 
rozwoju nowych leków, 
analizowaniu danych 
medycznych, monito-
rowaniu stanu pacjenta 
czy stosowania się 
przez niego do prze-
pisanej terapii.

Możliwe jest również tworzenie profili 
pacjentów, a co za tym idzie – dostarczanie 
metod leczenia w oparciu o medycynę per-
sonalizowaną. Branża medyczna jest więc 
w forpoczcie, jeśli chodzi o wykorzystanie 
sztucznej inteligencji w różnych aspektach 
prowadzonej działalności.

Marketingowcy lubią AI
„Myślące” maszyny i programy znacznie 
ułatwiają działania związane ze sprzedażą 
i marketingiem. Firma konsultingowa PwC 
wskazuje na trzy obszary ich zastosowania 
w handlu:

• personalizacja, segmentacja i dopa-
sowywanie treści do odbiorców;

• obsługa klienta ze szczególnym 
uwzględnieniem komunikacji;

• optymalizacja procesów logi-
stycznych (magazynowanie, reali-
zacja zamówień, dostawa).

Aktywności z wykorzystaniem AI prowadzo-
ne w każdym z tych obszarów mają ułatwiać 
robienie zakupów i sprawiać, że będą one 
przyjemniejsze dla konsumenta. Ostatecznie 
chodzi więc o to, by klient na swojej ścieżce 
zakupowej miał pozytywne doświadczenia 

i był jeszcze bardziej zadowolony. Za tym 
zadowoleniem stoją jednak nie tylko pra-
cownicy firmy oferującej dany produkt, ale 
także rozwiązania bazujące na sztucznej 
inteligencji.

Do skutecznych 
działań marketingo-
wych potrzebne są dwie 
rzeczy: dobry pomysł 
(kreacja!) i… dobre 
rozpoznanie grupy doce-
lowej. To drugie nie 
jest możliwe bez pozy-
skania z rynku różnych 
informacji o konsumen-
tach, do których kieru-
jemy naszą ofertę.

Ponieważ wiele codziennych aktywności 
przenoszonych jest obecnie do internetu, 
konsumenci zostawiają w nim niezliczone 
ilości danych o swoich preferencjach, zami-
łowaniach, poglądach, sposobie spędzania 
wolnego czasu, życiu rodzinnym itd. Takie 
zbiory danych to prawdziwy raj dla mar-
ketingowców! Zwłaszcza gdy w ich ana-
lizie mogą liczyć na wsparcie sztucznej 
inteligencji.

Na podstawie wspomnianych danych moż-
liwe jest tworzenie szczegółowych profili 
konsumentów, a dzięki nim – prowadzenie 
wysoce personalizowanych działań mar-
ketingowych. Wnikliwa, bazująca na sze-
regu różnych danych analiza cech i zacho-
wań konsumenta pozwala przedsiębiorstwu 
nie tylko lepiej zrozumieć nawet pojedyn-
czego klienta, ale także odpowiadać na jego 
potrzeby dokładnie tak, jak tego oczekuje. 
Dotyczy to zarówno spersonalizowanego 
produktu czy usługi, jak również formy i tre-
ści komunikacji. Wszystko dopasowane do 
profilu opracowanego na podstawie zebra-
nych i przeanalizowanych przez inteli-
gentne algorytmy danych.
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Warto zwrócić szczególną uwagę właśnie 
na aspekt komunikacji z klientem, ponie-
waż sztuczna inteligencja wspomaga w tym 
przypadku marketingowców, nie tylko gro-
madząc i analizując dane, ale także tworząc 
treści dopasowane do konsumenta, którego 
te dane dotyczą. Wspomniane treści odpo-
wiadają na aktualne potrzeby i są dostoso-
wane do etapu ścieżki zakupowej, na której 
znajduje się klient, a także jego preferencji 
co do form i kanałów komunikacji. Dzięki 
temu środki przeznaczane na marketing są 
wydatkowane znacznie efektywniej. Pod-
sumowując, odpowiednie wykorzystanie 
sztucznej inteligencji w aktywności mar-
ketingowej umożliwia efektywniejszą seg-
mentację i zdefiniowanie grupy docelo-
wej, dostarczanie personalizowanych treści 
dopasowanych do potrzeb i preferencji kon-
kretnych odbiorców, a także skuteczniejsze 
zarządzanie relacjami z klientami. Wszystko 
dzięki zbieraniu i analizie danych, a następ-
nie prowadzeniu działań w oparciu o ich 
wyniki. Każdą z tych czynności mogą już 
wykonywać inteligentne maszyny.

Co ze sztucznej 
inteligencji „ma” 
konsument?
Zacznijmy od tego, że każdy z nas (czy nam 
się to podoba czy nie) w mniejszym bądź 
większym stopniu, świadomie lub nieko-
niecznie, korzysta już z takich rozwiązań. 
Jak wiemy, są one powszechnie stosowane 
np. w sprzedaży (zwłaszcza internetowej) 

czy w medycynie, ale także w branży finan-
sowej. Dzięki sztucznej inteligencji klienci 
otrzymują produkty dopasowane do ich 
potrzeb i nie stają się odbiorcami niechcia-
nych, niepotrzebnych im treści. Pacjenci 
mogą korzystać z lepszej opieki zdrowotnej, 
a ich leczenie jest bardziej efektywne i sku-
teczne. Rozwiązania bazujące na sztucznej 
inteligencji wspierają także procesy edu-
kacyjne, umożliwiając niwelowanie różnic 
w dostępie do nauki. Wykorzystują ją także 
producenci pojazdów autonomicznych 
i przekonują, że „prowadzi” ona samochód 
bezpieczniej od człowieka.

Wydawać by się mogło, 
że z rozwiązań bazują-
cych na sztucznej inte-
ligencji płyną same 
korzyści i wręcz dziwne 
byłoby negować ich 
przydatność. To prawda, 
że w wielu aspektach 
znacznie ułatwiają, ulep-
szają i/lub uprzyjemniają 
nam życie. Niosą jednak 
ze sobą różne zagro-
żenia, których często 
nie jesteśmy świadomi.

Inteligentne algorytmy podejmują szereg 
ważnych z naszego punktu widzenia decyzji. 
To one mogą zadecydować o tym, czy bank 
przyzna nam kredyt lub czy nasza aplikacja 
o pracę zostanie przekazana do rozpatrzenia 
rekruterowi. Tymczasem okazuje się, że gdy 
brane pod uwagę zbiory danych odzwier-
ciedlają jakieś uprzedzenia, decyzje podej-
mowane na ich podstawie będą je utrwalać. 
I tak np. miejsce zamieszkania może zadecy-
dować o kredycie, a płeć – o uwzględnieniu 
kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Dla-
tego tak ważne są nie tylko rzetelne dane, 
ale również odpowiednie zaprojektowanie 
algorytmów.

W przypadku rozwiązań bazujących 
na sztucznej inteligencji problemem jest 
również kwestia ochrony danych i prywat-
ności konsumentów. Naszymi danymi dzie-
limy się często, choć nie zawsze w sposób 
świadomy. Dodatkowo nie zawsze wiemy 
(lub nie mamy czasu, by sprawdzić), jak 
i przez kogo będą one wykorzystywane. 
Rozwiązania bazujące na sztucznej inte-
ligencji mogą śledzić nasze poczynania 
wbrew naszej woli. Dodatkowo inteligentne 
algorytmy odpowiedzialne są także za bańki 
informacyjne w przestrzeni internetowej 
– w oparciu o wcześniejsze poszukiwania 
i zachowania konsumenta w tej przestrzeni 
wyświetlają treści z nimi zgodne, ograni-
czając tym samym dostęp do zróżnicowa-
nych informacji.
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Problem stanowi też 
odpowiedzialność za 
szkody spowodowane 
przez sztuczną inteli-
gencję. Mogą być one 
wynikiem złej jakości 
danych, błędu w algo-
rytmie czy oprogramo-
waniu, ale także wady 
produkcyjnej urządzenia, 
niewłaściwego użytko-
wania czy zhakowania.

Pół biedy, jeśli algorytm źle dobierze nam 
kosmetyki i skończy się na zwyczajnym roz-
czarowaniu produktem. Znacznie gorzej, 
gdy problem dotyczyć będzie urządzeń, 
które monitorują stan zdrowia, a na podsta-
wie uzyskanych danych stawiają diagnozę 
i dopasowują na przykład dawkowanie leku. 
W takim przypadku szkoda może oznaczać 
znaczny uszczerbek na zdrowiu, a w skraj-
nych przypadkach – nawet śmierć. To dla-
tego nawołuje się, by nie oddawać sztucz-
nej inteligencji zbyt szerokiego zakresu do 
podejmowania decyzji w newralgicznych 
obszarach. Podkreśla się jednocześnie, 
że ostateczne decyzje w tych przypadkach 
powinien podejmować człowiek, a zbyt-
nia wiara w inteligentne maszyny usypia 
czujność. Jak w większości sytuacji, także 
w przypadku sztucznej inteligencji warto 
zachować ostrożność w zaufaniu do rozwią-
zań na niej bazujących.

Wykorzystanie sztucznej 
inteligencji w aptekach – 
przyszłość czy mrzonka?
Zapewne wielu farmaceutów zastanawia 
się, czy kiedykolwiek w ich pracy za pierw-
szym stołem będą korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji. W końcu apteka to nie 
sklep, a wprowadzanie nowinek technolo-
gicznych kosztuje. Część jest zdania, że far-
maceuty i kontaktu pacjent–farmaceuta nie 
da się zastąpić przez maszyny i w związku 
z tym dyskusja o wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji w ich pracy jest bezcelowa. 
Wśród zastanawiających się są na pewno 
tacy, którzy już z takich rozwiązań mniej lub 
bardziej świadomie korzystają (np. pracu-
jący w aptekach internetowych), i tacy, któ-
rych to nieuchronnie czeka. Być może nie 
dziś, nie jutro, ale prędzej niż później.

Na rynkach aptecz-
nych nieco bardziej 
rozwiniętych techno-
logicznie niż polski 
coraz śmielej testuje 
się i wdraża sztuczną 
inteligencję w proces 
obsługi pacjenta i dzia-
łania marketingowe. 
Przyjmuje to różne 
formy, przy czym najczę-
ściej z tych rozwiązań 
korzystają apteki inter-
netowe, w przypadku 
których algorytmy wspo-
magają profilowanie 
i segmentację klientów.

Ale sztuczna inteligencja ma znacznie więk-
szy potencjał. Specjaliści wskazują cho-
ciażby na możliwości, jakie niesie ze sobą 
analiza sentymentu, czyli emocjonalnego 
wydźwięku wypowiedzi. Inteligentne urzą-
dzenia, nauczone analizy nie tylko warstwy 
słownej, ale także wzorców mowy i głosu, 
mogą w czasie rzeczywistym ustalić, jak 
dana osoba się czuje, i podpowiedzieć, jak 
z nią postępować. Oczywiście takie obser-
wacje może poczynić również sam farma-
ceuta, jednak po pierwsze – nie w każdym 
przypadku jest to takie łatwe, a po drugie – 
nie zawsze dysponuje on czasem, by odpo-
wiednio skupić się nastroju pacjenta.

Ponadto sztuczna inteligencja kataloguje 
zestawy wyrazów, które towarzyszą okre-
ślonym emocjom, a następnie wychwytuje 
je w nie zawsze otwartych i jednoznacz-
nych wypowiedziach osób odwiedzają-
cych lub kontaktujących się w inny sposób 
z aptekami. Z kolei przysłuchując się prze-
biegowi wywiadu z pacjentem i łącząc tę 
wiedzę z analizą sentymentu, inteligentny 
asystent może podpowiedzieć, jakie jeszcze 
pytanie warto zadać danemu pacjentowi, by 
lepiej dobrać leki. Rozwiązania te znacznie 
ułatwiają proces obsługi pacjenta i czynią 
go bardziej efektywnym, a co ważniejsze 
– skutecznym.

Sztuczna inteligencja pomaga także identy-
fikować wzorce zachowań pacjentów, bazu-
jąc na analizie danych biometrycznych. Roz-
lokowane w różnych miejscach urządzenia 
niejako „zaczytują” informacje z naszej twa-
rzy i dzięki temu wiedzą, gdzie spoglądamy 
w poszukiwaniu produktu, czy jesteśmy 
czymś zainteresowani czy też czujemy się 
zagubieni i potrzebujemy pomocy. Dzięki 
tym danym łatwiej zarządzać strefą samo-
obsługową w aptece, dostosowując ją do 
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schematu postępowania pacjentów, a także 
wspierać ich w procesie zakupu – np. przez 
udostępnienie dodatkowych informacji 
na monitorach zlokalizowanych obok osób, 
które sygnalizowały niepewność czy szu-
kały wzrokiem doradztwa.

Wszechobecne i licznie gromadzone dane, 
a także niemal nieograniczone możliwości 
ich analizy przez inteligentne algorytmy 
sprawiają, że przedstawiciele zawodów 
medycznych mogą dysponować znacznie 
większą wiedzą o pacjencie, a co za tym idzie 
– lepiej go leczyć. Dostęp do takich informa-
cji umożliwiłby farmaceucie skuteczną reali-
zację opieki farmaceutycznej i eliminowanie 
niewłaściwych praktyk w obszarze zdrowia, 
jak chociażby stosowanie leków, które źle 
wpływają na stan konkretnego pacjenta. Dla 
przykładu, z zebranych o pacjencie danych 
wynika, że występuje u niego podwyższone 
ciśnienie krwi. Jednocześnie wiadomo, 
że cierpi na migreny i często przyjmuje 
środki przeciwbólowe. Takie informacje nie 
zawsze uda się pozyskać w wywiadzie, tym-
czasem algorytm mający je w analizowanej 
przez siebie bazie podpowie farmaceucie, 
jakich leków temu konkretnemu pacjentowi 
nie proponować. Kluczowy jest tu jednak 
dostęp do wspomnianych danych, co wcale 
nie jest takie łatwe ze względu na kwestie 
związane z ochroną prywatności.

Specjaliści zajmu-
jący się wdrażaniem 
nowych technologii 
w aptekach przekonują, 
że farmaceuci powinni 
coraz uważniej przy-
glądać się tzw. urzą-
dzeniom ubieralnym 
(ang. wearables), które 
monitorują parametry 
życiowe jednostek. Jest 
to szczególnie intere-
sujące w przypadku 
pacjentów z grup ryzyka.

Dane przez nie zbierane i analizowane póź-
niej przez inteligentne maszyny nie tylko 
umożliwiają szybszą reakcję na pogarszający 
się stan zdrowia, ale mogą także przyczynić 
się do lepszej obsługi pacjenta w aptece 
poprzez bardziej personalizowane doradz-
two ze strony farmaceuty. Oczywiście znów 
wszystko rozbija się o dostęp do wspo-
mnianych danych, czyli o chęć dzielenia się 
nimi ze strony pacjenta. Z punktu widzenia 

rozwoju działalności biznesowej wskazuje 
się również na potencjał sprzedaży takich 
urządzeń w aptekach ze względu na wiedzę 
medyczną farmaceutów, a co za tym idzie – 
lepsze doradztwo w zakresie doboru urzą-
dzenia do potrzeb zdrowotnych pacjenta.

Co dalej?
Przyszłość sztucznej inteligencji w aptekach 
rysuje się więc w kolorowych barwach? Nie-
koniecznie. Po pierwsze, większość opi-
sanych rozwiązań jest dość kosztowna, co 
oznacza, że niewiele aptek w Polsce może 
sobie na nie aktualnie pozwolić. Do tego 
dochodzi kwestia ochrony prywatności 
i dzielenia się danymi pacjenta, co również 
stanowi pewne wyzwanie. Nie należy także 
zapominać o zagrożeniach, które niesie ze 
sobą wykorzystanie sztucznej inteligen-
cji. Pierwsze i najbardziej problematyczne 
z punktu widzenia rozwoju tych rozwiązań 
jest niewłaściwe wykorzystywanie pozy-
skanych danych. Istnieją obawy związane 
choćby z manipulowaniem zachowaniami 
konsumentów. Trzeba także pamiętać o tym, 

że choć mówimy o sztucznej inteligencji, 
nie zawsze jest ona niezawodna. Dane, któ-
rymi dysponuje do podjęcia decyzji, mogą 
być niekompletne lub zostać niewłaściwie 
zinterpretowane. W algorytmie może wystą-
pić błąd lub może on zostać zhakowany. 
Wszystko to niesie realne zagrożenie dla 
interesu, ale także, a nawet przede wszyst-
kim, dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta.

Mimo wypunktowanych zagrożeń wykorzy-
stanie sztucznej inteligencji w holistycznej 
opiece nad pacjentem jest nieuniknione 
i będzie postępować. Jest ono bowiem 
szansą na większą personalizację, sku-
teczniejsze leczenie i optymalizację kosz-
tów generowanych przez placówki ochrony 
zdrowia. Z perspektywy farmaceutów jest 
także szansą na przeznaczenie większej 
ilości czasu i uwagi na usługi, które mogą 
być świadczone w aptece w ramach opieki 
farmaceutycznej, a co za tym idzie: rozpra-
wienie się z percepcją aptek jako sklepów 
z lekami, a farmaceutów – jako sprzedaw-
ców. Warto mieć to na uwadze, bo jak wia-
domo, do samego wydawania leków farma-
ceuta już dziś niezbędny nie jest.
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DZIECI SĄ GRUPĄ SZCZEGÓLNIE NARAŻONĄ NA 
WYSTĘPOWANIE NAWRACAJĄCYCH INFEKCJI, CO WYNIKA 

PRZEDE WSZYSTKIM Z NIEDOJRZAŁOŚCI ICH UKŁADU 
IMMUNOLOGICZNEGO. PRZYPUSZCZA SIĘ, ŻE OSIĄGA ON 

PEŁNĄ DOJRZAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ DOPIERO PO 
UKOŃCZENIU 12. ROKU ŻYCIA. Z TEGO WŁAŚNIE WZGLĘDU 
LICZBA CHORÓB U DZIECI JEST DOŚĆ WYSOKA. WSPIERAĆ 
ODPORNOŚĆ MOŻNA NA RÓŻNE SPOSOBY – M.IN. PRZEZ 
STOSOWANIE PREPARATÓW DOSTĘPNYCH W APTEKACH…

S
zacuje się, że u dzieci w wieku przedszkolnym liczba wszel-
kiego rodzaju infekcji może sięgać nawet sześciu – ośmiu 
rocznie, a w wieku szkolnym – od trzech do czterech. Roz-
wojowi zakażeń sprzyja nie tylko nie w pełni rozwinięty 
układ immunologiczny, ale i łatwość w rozprzestrzenianiu 

się drobnoustrojów chorobotwórczych w dużych zbiorowiskach, do 
jakich z pewnością należy zaliczyć żłobki, przedszkola i szkoły. Chcąc 
jak najbardziej ograniczyć częstość infekcji u dzieci, rodzice poszu-
kują środków, których podanie zaowocuje skróceniem czasu trwa-
nia choroby, a także zapobiegnie wystąpieniu kolejnych [1,2]. Które 
z nich są rzeczywiście skuteczne?

DLACZEGO DZIECI SĄ BARDZIEJ PODATNE 
NA WYSTĘPOWANIE INFEKCJI?

Najczęstszym typem zakażeń u dzieci są infekcje obejmujące górne 
drogi oddechowe. Szacuje się, że za ok. 80-85 proc. z nich odpowia-
dają wirusy – np. rhinowirusy, wirusy paragrypy, wirus RSV, adeno-
wirusy czy koronawirusy. Pozostałe infekcje wywołane są przez 
bakterie, pierwotniaki oraz grzyby [3,4]. Podatność dzieci na zaka-
żenia tymi drobnoustrojami jest dość spora.

W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym mówi się o 6-8, 
a w grupie z obniżoną odpornością – o nawet 10-12 zachorowa-
niach rocznie [3]. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest ciągle 
dojrzewanie układu odpornościowego przez pierwsze lata życia 
dziecka. U niemowląt przeważa odporność wrodzona, cechująca się 
nieswoistością. To jednak pierwsza linia obrony przed patogenem, 
a co najważniejsze – jej ogromną zaletę stanowi szybka reakcja 
wobec nich. Z wiekiem dziecko nabiera odporności czynnej. Dzieje 
się to na skutek kontaktu z antygenem w czasie przebytych zakażeń 
lub po podaniu szczepionki. Na szybkość i jakość kształtowania się 
funkcjonalności układu odpornościowego wpływa wiele czynników. 

Można tu wymienić m.in. odżywianie, aktywność fizyczną czy wystę-
powanie bodźców stresogennych. Nieprawidłowemu rozwojowi 
układu immunologicznego sprzyja ponadto mała masa urodzeniowa 
dziecka, a także wcześniactwo.

Im bardziej rozwinięty staje się układ 
immunologiczny, tym dziecko rzadziej 
poddaje się infekcjom. W pełni 
funkcjonalny wpływa pozytywnie 
na poprawę obrony organizmu 
przed zakażeniem, dzięki nie tylko 
zdolności do wytwarzania przeciwciał, 
ale i umiejętności właściwego 
rozpoznania zagrożenia. Ponadto 
prawidłowo funkcjonujący układ 
odpornościowy zapewnia utrzymanie 
homeostazy organizmu [1,2].
Nieprawidłowo rozwijający się układ odpornościowy u dziecka może 
wymagać zastosowania środków mających właściwości immuno-
modulujące. Oznacza to konieczność ingerencji w funkcjonalność 
komórek układu odpornościowego poprzez oddziaływanie na nie 
czynników zewnętrznych. Wśród tego typu modulatorów można 
wyróżnić m.in. preparaty zawierające lizaty bakteryjne, produkty 
pochodzenia roślinnego, probiotyki, a także witaminy [2].
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LIZATY BAKTERYJNE JAKO ŚRODKI 
WZMACNIAJĄCE ODPORNOŚĆ U DZIECI

Lizatami bakterii nazywamy ich martwe komórki bądź fragmenty 
ich organelli. Dzięki temu po ich podaniu organizm dziecka styka 
się bezpośrednio z antygenami drobnoustrojów, które są najczę-
ściej odpowiedzialne za rozwój infekcji górnych dróg oddechowych. 
Mowa tu m.in. o Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumo-
niae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae [2].

Mechanizm działania lizatów bakteryjnych polega przede wszystkim 
na stymulacji wrodzonej odporności dziecka. W niewielkim tylko 
stopniu przyczyniają się one do produkcji swoistych przeciwciał. 
Efekt immunomodulujący lizatów bakteryjnych pojawia się na skutek 
kontaktu antygenu bakteryjnego ze śluzówką jelit. W efekcie 
dochodzi do pobudzenia komórek odpornościowych i uruchomienia 
szeregu mechanizmów obronnych w całym organizmie. Następuje 
wówczas zwiększona produkcja immunoglobuliny A [2,4].

Co więcej, podawanie lizatów bakteryjnych wiąże się także z osią-
gnięciem efektu przeciwwirusowego. Następuje on na skutek stymu-
lacji odporności nieswoistej, co prowadzi do zwiększenia ekspresji 
receptorów toll-like obecnych w śluzówce jelit. Większa stymulacja 
tego typu receptorów na skutek przyjmowania lizatów sprawia, 
że rośnie aktywność komórek żernych przeciwko wirusom [2].

Liczne badania, jakie 
przeprowadzono wśród dzieci 
stosujących lizaty bakteryjne, 
wskazują, że ich przyjmowanie 
skraca czas trwania infekcji, a także 

zapobiega wystąpieniu nadkażeń 
wymagających antybiotykoterapii 
w porównaniu do grupy przyjmującej 
placebo.
Ponadto potwierdzono wzrost stężenia w surowicy immunoglobulin 
IgA, IgG, IgM, a także limfocytów T. Co bardzo istotne, efekty te utrzy-
mywały się także po zaprzestaniu stosowania preparatów zawierają-
cych lizaty bakteryjne. Ważnym argumentem przemawiającym na ich 
korzyść jest również bezpieczne stosowanie i znikoma liczba działań 
niepożądanych. Przez to można uznać korzystanie z tych produktów 
za korzystne w zapobieganiu wystąpieniu nawracających zakażeń 
górnych dróg oddechowych [2,4]. Na polskim rynku preparatami 
– na receptę – zawierającymi lizaty bakteryjne są m.in. Broncho-
-Vaxom, Luivac, Ismigen.

PROBIOTYKI JAKO SUBSTANCJE IMMUNOMODULUJĄCE

Probiotyki to żywe mikroorganizmy znajdujące się w pożywieniu, 
które wywierają korzystne działanie na ludzki organizm dzięki 
zagwarantowaniu równowagi mikroflory jelitowej. Jedną z ich 
właściwości jest zdolność do stymulowania układu immunologicz-
nego. Ich działanie wiąże się ze zwiększoną produkcją immunoglo-
buliny A, a także nasileniem aktywności makrofagów oraz limfo-
cytów T. Te właściwości wpływają na wzrost odporności u dzieci, 
na co składa się rzadsze występowanie schorzeń wywołanych przez 
infekcje układu oddechowego i pokarmowego. Prowadzone badania 
wykazały, że przyjmowanie preparatów zawierających szczepy 
probiotyczne przez dzieci przebywające w dużych skupiskach, np. 
przedszkolach, wpływa na zmniejszenie ich podatności na infekcje 
w porównaniu do ich rówieśników nieprzyjmujących tego typu 
preparatów. Ponadto wykazano, że nawet w przypadku, gdy u dzieci 
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przyjmujących bakterie probiotyczne rozwinęła się infekcja, to jej 
przebieg był łagodniejszy i krótszy [1,5]. Pewnym problemem jest 
konieczność długotrwałego ich stosowania w celu osiągnięcia 
zamierzonego efektu terapeutycznego – minimalny okres to trzy 
miesiące [4].

BETA-GLUKANY I ICH DZIAŁANIE IMMUNOSTYMULUJĄCE

Beta-glukany to substancje pozyskiwane ze ściany komórkowej 
drożdży. Ich immunomodulujący mechanizm działania polega 
na aktywacji limfocytów T oraz zwiększeniu aktywności komórek 
fagocytarnych, w tym makrofagów. Efekt ten jest osiągany 
poprzez wiązanie się glukanów z receptorami obecnymi na ich 
powierzchni [2,6].

Działanie immunomodulujące 
beta-glukany osiągają dopiero 
po kilku miesiącach regularnego 
przyjmowania preparatów 
zawierających je w swoim składzie.
Poprawa funkcjonalności układu immunologicznego u większości 
dzieci stosujących produkty z beta-glukanami pojawia się już po 
trzech miesiącach ich zażywania, u niektórych jednak korzystny efekt 
terapeutyczny uwidacznia się dopiero po sześciu miesiącach [6]. 
Poprawa funkcjonalności układu immunologicznego objawia się 
nie tylko zmniejszeniem ogólnej liczby infekcji w ciągu roku, ale 
i złagodzeniem ich przebiegu oraz skróceniem czasu trwania [2]. 
Przykładem dostępnego na polskim rynku preparatu zawierającego 
w składzie beta-glukan jest np. Imunoglukan P4H.

PRANOBEKS INOZYNY – CZY RZECZYWIŚCIE 
WZMACNIA ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ?

Preparaty zawierające w składzie pranobeks inozyny są często pole-
cane jako łagodzące objawy związane z przebiegiem infekcji górnych 
dróg oddechowych i poprawiające funkcjonalność układu odporno-
ściowego. Czy rzeczywiście tak jest? Wykazano, że bez wątpienia 
pranobeks inozyny posiada właściwości immunomodulujące. 
Substancja ta wpływa normalizująco na mechanizmy odporności 
komórkowej poprzez korzystny wpływ na dojrzewanie i zwiększenie 
aktywności limfocytów T, a także pobudzenie produkcji cytokin [2,4].

Mimo wykazywania tego typu działania prowadzone badania nie 
udowodniły, że stosowanie preparatów zawierających w składzie 
pranobeks inozyny przekłada się na zmniejszenie liczby przy-
padków występowania infekcji górnych dróg oddechowych, skró-
cenie czasu ich trwania czy złagodzenie nasilenia objawów pojawia-
jących się w czasie ich przebiegu, takich jak katar czy kaszel [2,7]. 
Brak zatem jakichkolwiek dowodów na wykazywanie przez prano-
beks inozyny właściwości poprawiających funkcjonalność układu 
immunologicznego.

ROŚLINY BĘDĄCE ŹRÓDŁEM SUBSTANCJI 
O WŁAŚCIWOŚCIACH IMMUNOMODULUJĄCYCH

Pelargonia: ekstrakt z korzenia tej rośliny ma właściwości immuno-
stymulujące. Wykazano jego zdolność do zwiększenia produkcji m.in. 
interleukiny-1, interleukiny-12 czy czynnika martwicy nowotworów 
TNF-α oraz właściwości hamujące namnażanie się wirusów zarówno 
w początkowej fazie infekcji, jak i po ich wniknięciu do wnętrza 
komórki. Z tego względu może być stosowany pomocniczo w leczeniu 
infekcji o różnorodnej etiologii. Regularne przyjmowanie zawierają-
cych go preparatów zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 
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infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych [8]. Preparatami 
dostępnymi na polskim rynku, które zawierają w składzie ekstrakt 
z korzenia pelargonii, są, m.in. Pelavo, Pelafen.

Aloes drzewiasty: wyciąg z aloesu drzewiastego ma właściwości 
modulujące wobec komórek układu odpornościowego, wykazuje 
też działanie przeciwwirusowe oraz przeciwbakteryjne. Dzięki tym 
cechom skraca czas trwania infekcji, głównie w obrębie dróg odde-
chowych, a pojawiające się objawy, takie jak kaszel czy chrypka, 
mają znacznie słabsze nasilenie. Właściwości te pozwalają stosować 
preparaty zawierające ekstrakt z aloesu drzewiastego w składzie 
jako produkty wspomagające proces leczenia infekcji, a w sposób 
długotrwały – jako substancje zmniejszające liczbę epizodów 
chorobowych związanych z zakażeniem górnych dróg oddecho-
wych [3]. Przykładem preparatów zawierających ekstrakt z aloesu 
drzewiastego są m.in. Bioaron C, Biostymina.

Czarny bez: posiada właściwości immunomodulujące polegające 
na wzmożonej produkcji cytokin, a także czynnika martwicy nowo-
tworów TNF-α. Co więcej, dzięki zdolności do blokowania hemaglu-
tyniny wykazuje działanie przeciwwirusowe, zależne od stężenia 
wyciągu. W związku z tym preparaty zawierające w składzie ekstrakt 
z bzu czarnego mogą być stosowane profilaktycznie w celu zapobie-
gania rozwojowi infekcji górnych dróg oddechowych. Ekstrakty te 
można pozyskiwać z różnych części rośliny, a nawet całego ziela [9]. 
Przykładem preparatów zawierających w składzie ekstrakt z bzu 
czarnego są Sambucol, Pneumolan Plus, Pelafen Kid.

WITAMINY I MINERAŁY MAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
IMMUNOMODULUJĄCE

Witamina C: witamina C wykazuje działanie immunomodulujące, 
które polega na zwiększeniu wydzielania cytokin przy jedno-
czesnym zniesieniu immunosupresyjnego działania histaminy. 
Kwas askorbinowy w dużych ilościach występuje w leukocytach, 
z których w czasie trwania infekcji jest bardzo szybko zużywany. 
Stąd w okresie jesienno-zimowym, gdy zwiększa się prawdopodo-
bieństwo zakażenia, należy dodatkowo stosować preparaty zawie-
rające witaminę C w swoim składzie. Ponadto witamina ta działa 
ochronnie na błony komórkowe ludzkiego organizmu, a także 
neutralizuje wolne rodniki, jakie wydostają się z komórek w trakcie 
fagocytozy [1].

Witamina D: dzięki posiadanym właściwościom odgrywa bardzo 
ważną rolę w modulowaniu układu odpornościowego. Ma zdolność 
do wzmacniania właściwości chemotaktycznych oraz fagocytarnych 
makrofagów, przez co wzrasta odpowiedź wrodzona organizmu, 
wpływa też hamująco na dojrzewanie oraz różnicowanie komórek 
dendrytycznych. Witamina D3 pobudza też aktywność limfocytów 
T [1,2]. Dzięki tym wszystkim właściwościom stosowanie witaminy 
D3 u dzieci wpływa na zmniejszenie liczby infekcji występujących 
w obrębie górnych dróg oddechowych. Jednocześnie nie wykazano, 
aby stosowanie wyższych dawek witaminy D3 wywierało korzyst-
niejszy efekt w tym obszarze [2].

Cynk: ma zdolność do aktywowania tymuliny – hormonu wydziela-
nego przez grasicę, który ma właściwości pozwalające na stymulację 
produkcji limfocytów T. Dzięki temu prawidłowe stężenie cynku 
warunkuje odpowiednie funkcjonowanie układu immunologicz-
nego, przez co zmniejsza u dzieci ryzyko zapadalności na infekcje 
górnych dróg oddechowych [1].

TRAN WE WZMACNIANIU ODPORNOŚCI U DZIECI

Tran jest ciekłym tłuszczem pozyskiwanym z wątroby ryb dorszo-
watych. W jego składzie znajdują się duże ilości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (omega-3 i omega-6), a także witamin: D, A, 
E. Nienasycone kwasy tłuszczowe posiadają właściwości immuno-
modulujące poprzez wpływ na liczbę syntetyzowanych czynników 
prozapalnych, takich jak: cytokiny, eikozanoidy czy aminy biogenne. 

Co więcej, produkty przemian takich kwasów, jak eikozapentaeno-
wego oraz dokozaheksaenowego, wykazują działanie przeciwza-
palne. Właściwości te mogą wpływać na zmniejszenie prawdo-
podobieństwa wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych 
u dzieci [1,2].

Modulowanie funkcji układu odpornościowego u dzieci za pomocą 
szeregu substancji posiadających stosowne właściwości może 
zredukować częstość nawracających infekcji górnych dróg odde-
chowych. Co więcej, w przypadku rozwoju zakażenia substancje 
te mogą wpłynąć na złagodzenie nasilenia powstałych objawów, 
a także skrócenie czasu ich trwania. Do substancji wykazujących 
właściwości immunostymulujące o potwierdzonej skuteczności 
możemy zaliczyć m.in. lizaty bakteryjne, bakterie probiotyczne czy 
te pochodzenia roślinnego, jak ekstrakty z czarnego bzu, pelargonii 
bądź aloesu drzewiastego. Wpływ na poprawę funkcjonalności 
układu odpornościowego mają również witaminy: D oraz C, a także 
minerały, m.in. cynk. Pod wątpliwość natomiast podaje się zdolność 
do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji górnych 
dróg oddechowych w wyniku stosowania preparatów zawierających 
pranobeks inozyny. 
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WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY JEST 
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTA. ŻYJEMY CORAZ 
DŁUŻEJ, ALE PLAGĄ NASZYCH CZASÓW SĄ CHOROBY 

CYWILIZACYJNE. JEDNA Z NICH – CUKRZYCA – JESZCZE 
NIECO PONAD 100 LAT TEMU BYŁA WYROKIEM ŚMIERCI. 

NIE BEZ POWODU MÓWI SIĘ WIĘC, ŻE ODKRYCIE 
INSULINY I UMOŻLIWIENIE JEJ PODAWANIA CHORYM 

URATOWAŁO ŻYCIE MILIONOM LUDZI [1].

I
nsulina została odkryta stosunkowo niedawno, bo w 1922 roku, 
przez Fredericka Bantinga i jego asystentów: Charlesa Besta oraz 
Jamesa Collipa i Johna Macleoda [2]. Rok później Banting i Macleod 
otrzymali za to odkrycie nagrodę Nobla [3]. Nagroda Nobla drugi 
raz w podobnej dziedzinie została przyznana w 1958 roku Frede-

rickowi Sangerowi, który trzy lata wcześniej ustalił sekwencję amino-
kwasową insuliny. W 1963 roku zsyntetyzowano sztuczną insulinę 
jako pierwsze białko w historii.

Pierwsze insuliny pozyskiwano z trzustek wołowych i wieprzowych. 
Ich sekwencja aminokwasów różniła się od insuliny ludzkiej o jeden 
– dwa aminokwasy. Ponieważ były słabo oczyszczone, często powo-
dowały reakcje alergiczne. W latach 40. XX wieku powstały pierwsze 
insuliny o przedłużonym działaniu. Efekt ten został osiągnięty dzięki 
dodatkowi do insulin zwierzęcych protaminy i cynku. W latach 70., 
dzięki rozwojowi biotechnologii, powstały insuliny ludzkie. Do ich 
produkcji użyto pałeczek okrężnicy Escherichia coli lub drożdży 
piekarskich Saccharomyces cerevisiae. Od tego momentu produkcja 
insulin przestała być zależna od dostępności trzustek zwierzę-
cych [4]. Później pojawiły się analogi insulin. Zmodyfikowano czas 
działania insulin za pomocą rekombinacji ich DNA. Efektem były insu-
liny doposiłkowe, działające podczas jednego posiłku, oraz insuliny 
długo działające, które wystarczają na całą dobę.

KIERUNKI DZIAŁANIA INSULINY

Insulina to hormon wydzielany w komórkach beta trzustki w warun-
kach fizjologicznych. Jej prawidłowy wyrzut powoduje prawidłowe 
stężenie glukozy we krwi i odpowiednią wrażliwość tkanek obwodo-
wych na jej działanie.

Insulina wpływa na działania węglowodanów, lipidów i tłuszczy. 
W metabolizmie węglowodanów aktywuje transport glukozy przez 
błony komórkowe do wnętrza komórek mięśniowych i tłuszczo-
wych oraz przez błony do wnętrza hepatocytów. Pobudza syntezę 
glikogenu, rozpad glukozy i hamuje rozpad glikogenu, dzięki czemu 
glukoza może być gromadzona w postaci glikogenu w wątrobie. 
W metabolizmie lipidów insulina zmniejsza tempo lipolizy w tkance 

tłuszczowej, dzięki czemu spada stężenie kwasów tłuszczowych 
w osoczu. Pobudza syntezę kwasów tłuszczowych w tkankach oraz 
wychwyt trójglicerydów z krwi do tkanki mięśniowej i tłuszczowej, 
hamuje również tempo utleniania kwasów tłuszczowych w mięśniach 
i w wątrobie. Insulina ma też wpływ na metabolizm białek: pobudza 
transport niektórych aminokwasów do tkanek, syntezę białek 
w mięśniach, tkance tłuszczowej, wątrobie i innych tkankach oraz 
degradację białka w mięśniach.

Insulina nie bierze natomiast udziału w transporcie glukozy do 
środka komórek nerwowych i do erytrocytów. Stanowi to mecha-
nizm ochronny tych komórek, dlatego że glukoza jest ich źródłem 
energii [5].

RODZAJE INSULIN

Poza podziałem insulin pod kątem pochodzenia na ludzkie, zwie-
rzęce i analogi wyróżniamy też podział ze względu na czas działania. 
Insuliny o krótkim czasie działania są insulinami doposiłkowymi – 
podajemy je proporcjonalnie do porcji spożytego posiłku. W opozycji 
do tego są insuliny długo działające, które mają utrzymywać glikemię 
przez całą dobę. W zależności od rodzaju stosujemy je raz lub dwa razy 
na dobę. Insuliny ludzkie dzielimy na krótko działające i o pośrednim 
czasie działania. Analogi insulin dzielimy na szybko działające i długo 
działające. Obecnie coraz więcej pacjentów stosuje analogi insulin, 
ze względu na czas działania. Insulinę doposiłkową podaje się wtedy 
w zależności od rodzaju: od 30 minut do bezpośrednio przed posił-
kiem, w ilości dostosowanej do posiłku. Insulinę analogową długo 
działającą wystarczy podać raz na dobę; w zależności od rodzaju 
insuliny pora musi być stała lub jest możliwe przesunięcie podania 
o kilka godzin. Istnieją też mieszanki insulin, stosowane głównie 
w cukrzycy typu II, gdy chory wymaga już insulinoterapii. Są o tyle 
problemowe, że wymagają stałego schematu rozkładu posiłków.

INSULINY DOPOSIŁKOWE

Insuliny doposiłkowe, to ludzkie insuliny krótko działające i analogi 
insulin szybko działających.
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• Insuliny ludzkie krótko działające

Wymagają podania dwóch sąsiednich mniejszych posiłków; ze 
względu na czas działania drugi ma być zawsze mniejszy – np. śnia-
danie I i śniadanie II, obiad i podwieczorek, kolacja I i kolacja II. Ich 
początek działania to około 30 minut. Podaje się je 15-30 minut 
przed posiłkiem. Zwykle działają około ośmiu godzin (dlatego dwa 
posiłki), a szczyt ich działania to dwie – trzy godziny. Do insulin ludz-
kich krótko działających należą: Actrapid, Humulin R, Polhumin R, 
Gensulin R i Insuman Rapid.

• Analogi insulin szybko działające

Podaje się je tuż przed posiłkiem lub zaraz po posiłku, Ich początek 
działania następuje w ciągu 15 minut. Ich czas działania to około trzy 
godziny, szczyt działania następuje po godzinie – półtorej. Dzięki 
krótkiemu czasowi działania podaje się je do pojedynczego posiłku. 
Czas działania jest proporcjonalny do liczby podanych jednostek 
insuliny. Im ich więcej, tym ten czas jest dłuższy. Są trzy analogi 
szybko działające, czyli aspart (NovoRapid), lispro (Liprolog, Lispro) 
i glulizyna (Apidra). Istnieje też bardzo szybka insulina Fiasp, które 
działa już po czterech minutach, dzięki czemu można ją podać od 
dwóch minut przed posiłkiem do nawet dwudziestu minut po jego 
rozpoczęciu.

INSULINY BAZOWE

Ich zadaniem jest utrzymanie prawidłowej glikemii w nocy i między 
posiłkami. Zapewniają podstawowe zapotrzebowanie na insuliny. 
Do insulin bazowych zaliczamy analogi insulin długo działające oraz 
insulinę izofanową (NPH – neutral protamin Hagedorn).

• Insulina izofanowa

Jest to insulina związana z protaminą i cynkiem, identyczna z insuliną 
ludzką. Jej początek działania to 0,5-1,5 godziny, szczyt następuje 

pomiędzy 3. a 12. godziną, koniec – po 18-22 godzinach. Zwykle 
wymaga podania dwóch wstrzyknięć na dobę; w cukrzycy typu II 
stosuje się model insulinoterapii z jednym wstrzyknięciem na dobę 
tego typu insuliny. Insuliny izofanowe to: Insuman Basal, Insulatard 
Penfill, Humulin N, Gensulin N i Polhumin N.

• Analogi insulin długo działające

Do tej grupy należy deglutec (Tresiba) – najdłużej działająca insulina. 
Nie ma szczytu działania, a czas działania dochodzi do 48 godzin. 
Można ją podawać elastycznie, do sześciu – ośmiu godzin w prze-
sunięciu podania. Innym analogiem długo działającym jest detemir 
(Levemir). Szczyt działania przypada pomiędzy szóstą a ósmą godziną. 
Działa do 24 godzin. Wstrzykuje się ją zawsze o tej samej porze, rano 
lub wieczorem. Analogi długo działające z glarginą to Lantus, Abasa-
glar i Toujeo. Podaje się je raz na dobę, nie mają szczytu działania. 
Lantus i Abasaglar mają 100 j.m. w 1 ml; podaje się je o stałej porze. 
Toujeo to 300 j.m. w 1 ml; można podać z elastycznym przesunięciem 
o trzy godziny, raz na dobę.

MIESZANKI INSULIN

Są to mieszanki analogowe, mieszanki ludzkie oraz mieszanka insu-
liny bardzo długo działającej i analogu szybko działającego. Zwykle 
stosowanie mieszanek insulin dotyczy pacjentów z cukrzycą typu II, 
szczególnie u osób starszych.

• Mieszanki analogowe

Mieszanki analogowe należy podawać tuż przed posiłkiem, w jego 
trakcie lub tuż po nim. Ich początek działania następuje po 15 minu-
tach. Należą do nich Humalog Mix 25 i 50, Novomix 30 i 50.

Szczyt działania przypada od 1-2 do 4-8 godzin od podania, czas 
działania wynosi 10-16 godzin. Oznaczenia liczbowe Humalog 
Mix oznacza mieszaninę złożoną z 25 proc. insuliny lispro (szybko 
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rodzaj insuliny rodzaj insuliny początek działania długość działania nazwa

insuliny okołoposiłkowe

insuliny ludzkie 
krótko działające

30 minut 8 godzin

Actrapid

Humulin R

Polhumin R

Gensulin R

Insuman R

analogi szybko 
działające

15 minut 3 godziny

Apidra

Humalog

Lispro Sanofi

Liprolog

NovoRapid

insuliny o pośrednim 
czasie działania

insuliny ludzkie 
NPH (izofanowe)

0,5-1,5 godziny 18-22 godziny

Gensulin N

Insulatard

Polhumin N

Insuman Basal

insuliny bazowe

analogi długo 
działające

2 godziny do 24 godzin

Levemir

Lantus

Abasaglar

Semglee

Toujeo

analogi bardzo 
długo działające

2 godziny do 48 godzin Tresiba

mieszanki insulin

mieszanki ludzkie 30 minut do 15-24 godzin

Gensulin M 30, 40, 50

Humulin M3 30, 70

Mixtard 30, 40, 50

Polhumin Mix-2, 3, 4, 5

Insuman Comb 25

mieszanki analogowe 15 minut do 24 godzin
Humalog Mix 25, 50

Novomix 30, 50

mieszanki 
insuliny bardzo 
długodziałającej 
i analogu szybko 
działającego

10-15 minut 24 godziny Ryzodeg

Tabela 1. Rodzaje insulin i czasy ich działania [7]
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działającej) i 75 proc. zawiesiny protaminowej insuliny lispro 
(pośredni czas działania) lub 50 proc. zawiesiny insuliny lispro 
i 50 proc. zawiesiny lispro protaminowej. W przypadku Novomixu 
jeden wkład do wstrzykiwacza (3 ml) zawiera 300 j.m. rozpuszczalnej 
insuliny aspart/insuliny krystalizowanej z protaminą w proporcji 
30:70 lub 50:50.

• Mieszanki ludzkie

Ich początek działania następuje po około 30 minutach, podajemy je 
15-30 minut przed posiłkiem. Szczyt działania osiągają po 2-8 godzi-
nach, działają do 15-24 godzin.

Do mieszanek ludzkich należą:

• Gensulin M 30,40 i 50 (30, 40 i 50 proc. insuliny 
rozpuszczalnej R i 70, 60 i 50 proc. insuliny izofanowej N);

• Humulin M3 (insulina rozpuszczalna 
i insulina izofanowa, 30 do 70 proc.);

• Mixtard 30,40 i 50 (insulina rozpuszczalna 
i izofanowa 30:70, 40:60 i 50:50);

• Polhumin Mix-2, 3, 4, 5 (insulina rozpuszczalna 
i izofanowa 20:80, 30:70, 40:60, 50:50);

• Insuman Comb 25 (insulina rozpuszczalna 
do izofanowej 25:75).

Nowością jest dwuanalog, który zawiera analog szybko działa-
jący i ultradługo działającą insulinę bazową, tj. aspart 30 proc. 
i degludec 70 proc., w preparacie Ryzodeg. Zwykle podaje się go raz 
na dobę (czasem dwa), przed największym posiłkiem. Zaletą jest to, 
że codziennie może to być inny największy posiłek, gdyż godziny 
podania tej mieszanki są elastyczne. Zaczyna działać po 10-15 minu-
tach, szczyt działania osiąga 1-2 godzinach, a całkowity czas działania 
wynosi 24 godziny [6].

SPOSÓB PODAWANIA INSULINY

Podstawowym sposobem podania insuliny jest wstrzyknięcie 
podskórne. Wykonuje się je zwykle w brzuch, ramiona, uda lub 
pośladki. Nowoczesny sposób podania oferuje pompa insulinowa, 
która niestety nie jest refundowana dla wszystkich pacjentów. 
Dostają ją na NFZ tylko pacjenci z cukrzycą typu I do 26. r.ż. Wkłucie 
do pompy trzeba zmieniać mniej więcej co trzy dni, ale dzięki pompie 
można podać insulinę w każdej chwili, bez dodatkowego kłucia. Na 
pompie wystarczy też wpisać ilość wymienników węglowodanowych 
w posiłku, żeby pompa podała odpowiednią liczbę jednostek według 
zaprogramowanego w niej przelicznika.

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ INSULIN

Nabój z insuliną można stosować do czterech tygodni od otwarcia. Po 
tym czasie powinno się go wymienić na nowy. Insuliny należy prze-
chowywać w lodówce, w temperaturze 2-8ºC. Nie wolno ich zamrażać. 
Insulinę aktualnie stosowaną można przechowywać w temperaturze 
pokojowej do miesiąca. Lek chronimy przez światłem i kontrolujemy, 
czy nie zmieniła się jej konsystencja i kolor, wtedy bezpieczniej jest 
nie stosować jej dalej. W podróży insuliny można przechowywać 
w opakowaniu utrzymującym temperaturę, np. w torbie termoizola-
cyjnej lub w termosie.

CZY INSULINA DZIAŁA PRONOWOTWOROWO?

W 2000 roku powstała hipoteza insulinowa, która przedstawia insu-
linę jako czynnik wywołujący zwiększoną zapadalność na nowo-
twory w cukrzycy. Ostatnie badania kliniczne wskazują jednak, 
że stosowanie insulinoterapii nie zwiększa ryzyka wystąpienia 
nowotworów, a redukcja hiperglikemii spowodowana przez insulinę 

równoważy potencjalny niekorzystny wpływ stosowania tych prepa-
ratów. W populacji chorych na cukrzycę typu II, leczonych insu-
liną, występuje m.in. czteroipółkrotnie wyższe ryzyko rozwoju raka 
trzustki i dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia raka jelita grubego 
w porównaniu z terapią metforminą. Wykazano także, że włączenie 
metforminy do terapii insuliną istotnie ogranicza ryzyko rozwoju 
procesu rozrostowego [8,9].

Do najistotniejszych przyczyn zwiększonej zapadalności na nowo-
twory u chorych na cukrzycę należą:

— hiperglikemia, ponieważ glukoza pobudza syntezę DNA komórek 
guza oraz uwalnianie wolnych rodników tlenowych, zaburza syntezę 
DNA enzymów naprawczych, aktywuje szlak końcowych produktów 
zaawansowanej glikacji, jest podstawowym źródłem energetycznym 
komórek nowotworowych;

— insulinooporność oraz wtórna hiperinsulinemia, gdyż insulina jest 
mitogenem – pobudza kinazy aktywowane mitogenem (MAP-kinazy), 
które pobudzają podziały komórek i mogą spowodować ich patolo-
giczny wzrost;

— insulina jako czynnik wzrostowy pobudza komórki do wzrostu oraz 
hamuje apoptozę;

— otyłość trzewna, która wiąże się z występowaniem zaburzeń 
w obrębie tkanki tłuszczowej trzewnej [10-12].

PODSUMOWANIE

Dzięki rozwojowi medycyny w ciągu ostatniego stulecia udało się 
rozwinąć proces produkcji insulin, dzięki czemu chory na cukrzycę 
insulinozależną może prowadzić aktywne życie. Coraz nowocze-
śniejszy insuliny doposiłkowe o ultrakrótkim czasie działania oraz 
insuliny bazowe o bardzo długim czasie działania i bez skoków 
glikemii pozwalają na to, aby chory mógł w miarę normalnie funk-
cjonować. Podejrzenia insuliny o działanie pronowotworowe wydają 
się bezpodstawne. To raczej brak równowagi organizmu związany 
z otyłością czy hiperglikemią przyczynia się do wzrostu ryzyka.
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Unikalne połączenie 
substancji 
przeciwhistaminowej  
i znieczulającej.
Patent nr 229222 na wynalazek  
pt. „Kompozycja do stosowania na skórę oraz sposób jej wytwarzania”  
wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Allefin, (20 mg + 10 mg)/g, żel. Skład: 1 g żelu zawiera: 20 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum) i 10 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego (Lidocaini 
hydrochloridum monohydricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 g żelu zawiera: 60 mg glikolu propylenowego (E 1520). Postać farmaceutyczna: Żel. Wskazania do stosowania: Produkt 
leczniczy Allefin jest wskazany w objawowym leczeniu zmian zapalnych i alergicznych skóry, z towarzyszącym świądem, w następstwie ukąszeń owadów, a także kontaktu z roślinami np. pokrzywą. Produkt  
leczniczy Allefin jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat.  Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Nanieść niewielką ilość żelu na zmienione miejsce  
na skórze i delikatnie rozprowadzić. Stosować w zależności od potrzeb 2 lub 3 razy na dobę. Sposób podawania: Podanie na skórę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne  
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dermatozy wysiękowe i pęcherzykowe. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:  
Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie po przebytych porażeniach neurologicznych oraz w niewydolności mięśnia sercowego. Nie należy nasłoneczniać skóry leczonej 
produktem Allefin. Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono nasilonych działań niepożądanych po miejscowym podaniu difenhydraminy i lidokainy. Zaburzenia skóry  
i tkanki podskórnej: Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Rumień, reakcja alergiczna. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26329. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany  
bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1. ChPL Allefin.  2022_0034

Lek zawierający  

difenhydraminę i lidokainę.

Miejscowo znieczula i łagodzi 

swędzenie!1

Powyżej 2 roku życia!1

Zawiera olejek cytronelowy,  

którego zapach odstrasza komary.1

https://mgr.farm/nauka/nowoczesne-spojrzenie-na-stany-po-ukaszeniach/


APTECZNE TESTY 
DIAGNOSTYCZNE 
CZY ZNASZ JE WSZYSTKIE?

mgr farm. Mateusz Jabłoński
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PODSTAWĄ EFEKTYWNEJ FARMAKOTERAPII WIELU 
RÓŻNYCH CHORÓB JEST PRZEDE WSZYSTKIM MOŻLIWIE 

WCZESNA ICH IDENTYFIKACJA I ROZPOZNANIE. 
NIESTETY – PACJENCI PRZEWAŻNIE ZWLEKAJĄ Z WIZYTĄ 

U LEKARZA, A TYM BARDZIEJ ODKŁADAJĄ W CZASIE 
WIZYTĘ W LABORATORIUM ANALITYCZNYM CELEM 

PRZEPROWADZENIA ODPOWIEDNICH BADAŃ. Z POMOCĄ 
PRZYJŚĆ MOGĄ WÓWCZAS DOSTĘPNE PRAKTYCZNIE 
OD RĘKI W KAŻDEJ APTECE TESTY DIAGNOSTYCZNE 
DO SAMOKONTROLI W WARUNKACH DOMOWYCH. 
ROZWÓJ TECHNIK ANALITYCZNYCH SPRAWIŁ, ŻE ICH 

GAMA JEST NIEZWYKLE SZEROKA. JAKIE ZATEM TESTY 
MOŻEMY ZNALEŹĆ W APTEKACH?

S
zybkie testy diagnostyczne dostępne w aptekach to tak 
naprawdę specjalistyczne narzędzia analityczne, dosto-
sowane jednak do obsługi przez osoby niebędące specja-
listami w tym zakresie. Pod względem prawnym są one 
wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, które mogą 

być wykorzystywane w warunkach domowych. Opakowanie testu do 
samokontroli powinno zgodnie z wymogami zawierać:

• informację o tym, że jest to wyrób medyczny 
do samokontroli i diagnostyki in vitro;

• certyfikat zgodności CE wraz z czterocy-
frowym kodem jednostki go wydającej;

• instrukcję użycia w języku polskim.

Testy apteczne nie odbiegają pod względem czułości i wiarygodności 
od testów profesjonalnych, dostępnych jedynie w warunkach labo-
ratoryjnych. Poprawne i zgodne z instrukcją ich wykonanie powinno 
gwarantować zatem wiarygodny wynik. Nie zmienia to jednak faktu, 
że pozwalają jedynie na wstępną diagnozę, którą należy następnie 
potwierdzić u lekarza. Są jednak niezwykle ważnym narzędziem do 
wczesnego wykrywania niektórych schorzeń czy problemów zdro-
wotnych, a dodatkowo (jak w przypadku pandemii koronawirusa) 
stanowią cenne uzupełnienie standardowych konsultacji lekarskich 
i powszechnego testowania. Jakie zatem testy do samokontroli 
dostępne są w aptekach?

TESTY WYKONYWANE Z PRÓBKI MOCZU

Mocz to wbrew pozorom niezwykle cenne źródło wiedzy na temat 
stanu zdrowia danej osoby. Zawiera liczne produkty przemiany 
materii, które w czytelny sposób oddają jakość i ilość zachodzących 
w organizmie procesów – zarówno metabolicznych, jak i chorobo-
twórczych. Ważne jednak, aby pamiętać, że mocz do badania powi-
nien być pobrany we właściwy sposób, czyli:

• próbka moczu powinna być pobrana ze środkowego strumienia 
(pierwsza część strumienia może zawierać liczne bakterie 
obecne w narządach moczowo-płciowych, które mogą zaburzać 
chociażby pH moczu);

• przed pobraniem moczu do badania poprzednia mikcja powinna 
być wykonana co najmniej kilka godzin wcześniej;

• przed pobraniem próbki moczu najlepiej umyć narządy 
zewnętrzne wodą (dodatek mydła nie jest zalecany, gdyż 
również może przyczynić się do zaburzenia wyniku pH moczu);

• próbka powinna zostać poddana badaniu najlepiej tuż po 
pobraniu (maksymalnie do godziny).

Z moczu w warunkach domowych można wykonać następujące testy:

Test ciążowy (płytkowy bądź strumieniowy)

Test ciążowy to najbardziej popularny rodzaj dostępnego w aptekach 
testu do samokontroli. Wykonanie go jest niezwykle proste. W moczu 
ciężarnej kobiety znajduje się hormon hCG (ludzka gonadotropina 
kosmówkowa). Kaseta/płytka testowa zawiera specjalne przeciwciała 
przeciwko hCG, które w obecności tego hormonu wchodzą z nim 
w reakcję barwną. Obecność zabarwionej zwykle na czerwono linii 
(wraz z linią kontrolną) świadczy o ciąży, którą powinien potwierdzić 
lekarz ginekolog.

Test owulacyjny

Testy owulacyjne to ważne narzędzie, wspierające zwykle pary 
starające się o potomstwo. Pozwalają z dużą dozą wiarygodności 
(ich czułość diagnostyczna to nawet 99,9 proc.) stwierdzić moment 
owulacji, czyli jajeczkowania, wykrywają bowiem podwyższone 
stężenie hormonu luteinizującego (LH) w moczu, obserwowanego 
na nieco ponad dobę przed owulacją.
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Test przeprowadza się ze strumienia moczu (bądź z pobranej próbki) 
podobnie jak test ciążowy – za pomocą specjalnego paska testowego.

Test menopauzalny

Niewiele kobiet wie, że w aptekach dostępne są testy menopauzalne 
– do wstępnego potwierdzenia pojawienia się menopauzy. Okres ten 
w życiu kobiety to czas licznych zmian hormonalnych i metabolicz-
nych, które jednak nie zawsze dają jednoznaczne objawy. Dlatego też 
stworzono specjalnie do tego przystosowane testy diagnostyczne.

Test menopauzalny wykorzystuje fakt wzrostu stężenia w moczu 
gonadotropiny przysadkowej (FSH). Podobnie jak w przypadku dwóch 
wcześniejszych testów, wynik uzyskuje się w postaci zabarwionego 
pola, które porównuje się z polem kontrolnym.

Test do wykrywania narkotyków w moczu

Wykrycie obecności substancji narkotycznych i psychoaktywnych 
jeszcze nie tak dawno wymagało zgłoszenia się do specjalisty. 
Obecnie można to już zrobić w warunkach domowych.

Testy tego typu są zwykle w stanie potwierdzić obecność czterech 
podstawowych grup środków psychoaktywnych: opiatów (morfiny), 
amfetaminy, kokainy i THC. Wykonanie testu polega na zanurzeniu go 
w próbce moczu i odczytaniu wyniku po określonym czasie (zwykle 
jest to pięć minut). W zależności od rodzaju testu wyniki stwierdza 
się na podstawie obecności barwnych pól kontrolnych i testowych.

Test do podstawowej analizy moczu

Wbrew powszechnym opiniom możliwe jest wykonanie podsta-
wowego badania moczu w warunkach domowych, które pozwoli 
na przybliżone określenie stężenia bilirubiny czy glukozy, a także 
oznaczenie gęstości względnej moczu i jego pH.

Test tego typu jest także testem paskowym, z kilkoma polami nasą-
czonymi odpowiednimi substancjami, które w kontakcie z moczem 
ulegają zabarwieniu na określony kolor. Taki pasek porównuje się 
następnie z załączoną skalą porównawczą i w ten sposób odczytuje 
wynik badania.

Testy wykonywane z krwi

Kolejnym materiałem, który dobrze oddaje stan zdrowotny orga-
nizmu, jest krew. Domowe testy do samokontroli nie wymagają 
pobierania krwi za pomocą igły i strzykawki – wystarczy kilka kropel 
krwi, powstałych w wyniku nakłucia opuszki palca specjalnym (dołą-
czonym zwykle do opakowania) nakłuwaczem. Jakie zatem testy, 
które bez problemu można otrzymać w aptekach, wykorzystują tego 
typu materiał biologiczny?

Test do wykrywania PSA

PSA to specyficzny antygen sterczowy, który w warunkach fizjologicz-
nych jest praktycznie nieobecny we krwi. W przypadku niektórych 
schorzeń, jak rak prostaty czy też łagodny rozrost prostaty, jego ilość 
znacząco wzrasta. Tę właśnie zależność wykorzystuje się w przy-
padku tego typu testów.

Po nakłuciu opuszki palca krew za pomocą pipety przenosi się 
na płytkę testową, gdzie przy obecności PSA dochodzi do barwnej 
reakcji, która jest potwierdzeniem podwyższonego stężenia tego 
antygenu we krwi. Otrzymanie wyniku dodatniego powinno skłonić 
pacjenta do jak najszybszej wizyty u lekarza specjalisty celem 
potwierdzenia, rozpoznania i ewentualnego rozpoczęcia terapii 
leczniczej.
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Test na obecność przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori

Helicobacter pylori to bakteria, której przypisuje się wzrost ryzyka 
wystąpienia zmian zapalnych w obrębie żołądka i dwunastnicy, 
łącznie z chorobą wrzodową czy też rozwojem zmian nowotworo-
wych. Stwierdzenie jej obecności to zatem ważny sygnał alarmowy 
dla danej osoby.

Test wykonuje się z próbki krwi, którą przenosi się do probówki 
z płynem, następnie nanoszonego na płytkę. Obecność swoistych 
przeciwciał IgG przeciwko Helicobacter pylori świadczy o obecności 
patogenu w organizmie.

Test na alergię na roztocza kurzu domowego

Nie każdy wie, że w aptekach dostępne są testy wykrywające prze-
ciwciała IgE skierowane przeciwko roztoczom kurzu domowego. Są 
one wstępem do dalszej, dokładniejszej analizy u lekarza alergo-
loga, jednak mogą stanowić pierwsze ogniwo w skutecznej terapii 
przeciwalergicznej.

Test przeprowadza się podobnie jak pozostałe – nakłuwając opuszkę 
palca i przenosząc próbkę krwi na miejsce pomiarowe płytki testowej.

Test na boreliozę

Test pozwala wykryć swoiste przeciwciała klasy IgM, skierowane 
przeciwko krętkom Borrelia. Przeciwciała te pojawiają się we krwi 
kilka tygodni po ugryzieniu przez kleszcza, jeśli przenosił on bore-
liozę. Test ten zatem pozwala wykryć ewentualne zakażenie i skie-
rować pacjenta na dalszą diagnostykę.

Test do oznaczania stężenia białka CRP

CRP, czyli białko C-reaktywne, to substancja, która w organizmie 
wytwarzana jest w wysokich ilościach w okresie stanu zapalnego. 
Ten z kolei może być wynikiem toczącej się infekcji – zwłaszcza 
bakteryjnej. Badanie stężenia białka CRP pozwala zatem nie tylko 
stwierdzić obecność stanu zapalnego, ale też skontrolować efektyw-
ność wprowadzonego leczenia. Pacjent może zatem samodzielnie 
wykonać je w domu celem weryfikacji danej terapii.

Próbkę krwi, po zmieszaniu z roztworem buforowym, umieszcza się 
w miejscu pomiarowym. Powstające zabarwienie świadczy o obec-
ności białka CRP, natomiast jego intensywność – określa stężenie we 
krwi.

INNE RODZAJE TESTÓW Z APTEKI DO SAMOKONTROLI

Wśród szerokiej gamy dostępnych w aptekach testów warto zwrócić 
uwagę chociażby na testy pozwalające wykryć krew utajoną w kale. 
Takie badanie służy profilaktyce chorób układu pokarmowego, w tym 
raka jelita grubego, którego wykrywalność w naszym kraju cały czas 
jest na niskim poziomie.

Test można wykonać bez konieczności pobierania próbki kału – odpo-
wiednią bibułkę testową umieszcza się bezpośrednio w muszli kloze-
towej po oddaniu stolca. Po upływie zwykle dwóch minut bibułka 
powinna zabarwić się na właściwy kolor. Jeśli zabarwienia brak – nie 
stwierdza się obecności krwi utajonej w kale. Innym, również przy-
datnym z punktu widzenia profilaktyki niebezpiecznych dla zdrowia 
schorzeń, jest test badający wyciek płynu owodniowego. Wyko-
nują go zwykle kobiety w końcowym okresie trwania ciąży – blisko 
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terminu porodu lub po jego przekroczeniu. Wyciek płynu owod-
niowego świadczyć może o przerwaniu błon płodowych, co z kolei 
sprzyja rozwojowi infekcji (zarówno u dziecka, jak i u kobiety). Test ma 
formę wkładki urologicznej, która w środku posiada specjalny pasek 
testowy. Wkładkę umieszcza się w bieliźnie, a po kilku godzinach 
normalnego funkcjonowania wyjmuje się pasek testowy i sprawdza 
jego zabarwienie. Odpowiednia barwa świadczy o prawdopodobnym 
wycieku płynu owodniowego, co bezsprzecznie należy potwierdzić 
u lekarza ginekologa.

TESTY WYKORZYSTUJĄCE WYMAZ Z GARDŁA I NOSA

Ten rodzaj testów służy w większości rozpoznaniu schorzeń górnych 
dróg oddechowych, gdyż gardło i błona śluzowa nosa to niejako 
wrota, przez które patogeny chorobotwórcze wnikają do organizmu 
i przyczyniają się do rozwoju choroby.

W aptekach znaleźć można m.in. testy do wykrywania anginy bakte-
ryjnej. Wykorzystują one fakt obecności w wymazie z gardła bakterii 
Streptococcus pyogenes, które odpowiadają za większość przypadków 
anginy. Można go wykonać samodzielnie w domu, zwłaszcza gdy 
nagle pojawił się ból gardła i gorączka, bez wyraźnych innych oznak 
potencjalnej infekcji wirusowej.

Nie wszyscy też wiedzą, że w aptekach dostępne są również testy 
wykrywające wirusa grypy A i B. Specjalne płytki testowe zawierają 
swoiste przeciwciała, skierowane przeciwko antygenom tych właśnie 
wirusów. Po pobraniu wymazu z nosa materiał umieszcza się na płytce 
kontrolnej. W momencie obecności antygenów wirusa grypy A lub 
B dochodzi do barwnej reakcji chemicznej, której efektem będzie 
zabarwiona linia na pasku testowym.

Testy na obecność wirusa grypy są teraz często łączone z testami 
wykrywającymi obecność wirusa SARS-CoV-2. Co zatem warto 
wiedzieć o testach wykrywających koronawirusa?

TESTY WYKRYWAJĄCE WIRUSA SARS-COV-2

Od ponad dwóch lat świat żyje pandemią koronawirusa. Nie ulega 
wątpliwości, że początek i rozwój pandemii przyczynił się do zmiany 
dotychczasowego życia większości z nas. Obecnie w aptekach można 
bez problemu zakupić testy wykrywające obecność wirusa w orga-
nizmie. Są to przede wszystkim testy antygenowe. Co to znaczy? 
Dokładnie tyle, że wykrywają antygeny wirusa SARS-CoV-2 dzięki 
obecności w testach specjalnych przeciwciał skierowanych prze-
ciwko nim. Pozwala to na ocenę obecności cząsteczek wirusa, a tym 
samym na stwierdzenie zakażenia. Tego typu testy powinno wyko-
nywać się tuż po wystąpieniu pierwszych objawów lub kilka dni po 
prawdopodobnym kontakcie z osobą zakażoną. Ich celem jest przede 
wszystkim szybka identyfikacja chorych i możliwie szybkie oddzie-
lenie ich od osób zdrowych.

Testy antygenowe, choć wykazują nieco mniejszą czułość niż wyko-
nywane w laboratorium testy genetyczne RT-PCR, stanowią obecnie 
najszybciej dostępne źródło do identyfikacji potencjalnego zaka-
żenia. Dostępne w aptekach testy do samokontroli wymagają 
pobrania wymazu z nosogardzieli za pomocą dołączonych do opako-
wania patyczków. Patyczki te umieszcza się następnie w specjalnym 
płynie, który po wymieszaniu nanosi się na pasek testowy celem 
weryfikacji wyniku badania.

Wprowadzenie do aptek szybkich testów domowych wykrywających 
koronawirusa przyczyniło się do wzrostu powszechnego testowania. 
Nie wszyscy mogli (bądź też nie chcieli) poddawać się badaniom 
laboratoryjnym, wśród których dostępne są testy genetyczne (wyż-
sza czułość i dokładność) i serologiczne (wykrywające przeciwciała, 
mogące świadczyć o przebyciu infekcji). Duże zainteresowanie 

wzbudziła też możliwość bezpłatnego testowania w aptekach wszyst-
kich zainteresowanych. Stało się to za sprawą zmiany w przepisach, 
które dopuściły apteki do centralnego systemu powszechnego testo-
wania – zwiększając tym samym jego możliwości.

TESTY WYKONA FARMACEUTA – TO JUŻ MOŻLIWE!

Za sprawą Ustawy o Zawodzie Farmaceuty oraz Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą 
być wykonywane przez farmaceutę, farmaceuci uzyskali możliwość 
komercyjnego (czyli odpłatnego) wykonywania niektórych testów 
(badań) w aptekach. Należą do nich:

• test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2;

• badanie podstawowych parametrów życio-
wych (ciśnienie krwi, tętno, puls, saturacja);

• pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie 
oraz obliczanie wskaźnika BMI;

• test stężenia glukozy we krwi;

• kontrola panelu lipidowego;

• szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka CRP, 
antygenu Streptococcus pyogenes i Helicobacter pylori.

Testy antygenowe przeciwko koronawirusowi farmaceuta może 
wykonywać po ukończeniu szkolenia teoretycznego, udostępnio-
nego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, a pozo-
stałe badania – po ukończeniu specjalnego kursu kwalifikacyjnego.

Umożliwienie farmaceutom testowania pacjentów w aptekach 
w zakresie wymienionym powyżej znacząco zwiększa zakres świad-
czeń oferowanych przez aptekę. Pacjenci będą mogli już nie tylko 
zakupić test do samokontroli, ale także skorzystać z fachowej pomocy 
farmaceuty w celu jego przeprowadzenia. Apteka przestaje być zatem 
tylko miejscem, w którym wydaje się produkty lecznicze, wyroby 
medyczne i suplementy diety. Jej rola, jako ważnej i elementarnej 
części systemu ochrony zdrowia, znacząco wzrasta, co po części prze-
nosi się na wzrost prestiżu zawodu farmaceuty. Warto o tym pamiętać.

Reasumując – w obecnych czasach wybór testów do samokon-
troli w warunkach domowych jest na tyle bogaty, że spora część 
pacjentów to właśnie tę formę profilaktyki chorób czy niektórych 
stanów fizjologicznych wybiera na pierwszym miejscu. Dodając do 
tego fakt, że farmaceuta zyskał uprawnienia do wykonywania niektó-
rych testów w warunkach aptecznych, można śmiało stwierdzić, 
że diagnostyka in vitro dostępna w aptekach znajduje się na bardzo 
wysokim poziomie.
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KONKURS
Zdobądź bilet do przyszłości

Wygraj miejsce na studiach podyplomowych 
“Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria

i praktyka” na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Wpisz kod STUDIA2022 i weź udział w szkoleniu

wejdź na stronę www.mgr.farm/konkurs-mgr-farm-bilet-do-przyszlosci
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FARMACEUCI 
SZCZEPIĄ PRZECIW 

GRYPIE
OD 1 WRZEŚNIA W POLSKICH APTEKACH DOROŚLI PACJENCI 

MOGĄ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ USŁUGI SZCZEPIENIA PRZECIW 
GRYPIE. NA RAZIE TAKA MOŻLIWOŚĆ ISTNIEJE W OKOŁO 
2000 PLACÓWEK. W SKALI WSZYSTKICH APTEK W POLSCE 

MOŻE NIE JEST TO IMPONUJĄCA LICZBA, JEDNAK W PRAKTYCE 
OZNACZA ONA DWUKROTNY WZROST LICZBY PUNKTÓW 

SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE. EKSPERCI SĄ ZGODNI, ŻE MOŻE 
TO MIEĆ KLUCZOWY WPŁYW NA ODSETEK ZASZCZEPIONYCH 

W NADCHODZĄCYM SEZONIE.

mgr farm. Łukasz Waligórski



G
rypa to choroba, która charakteryzuje się znaczną zaraź-
liwością. Przenosi się na ogół drogą kropelkową, ale 
również poprzez bezpośredni kontakt z zakażonym nią 
człowiekiem. Jest tak zaraźliwa, że nawet kontakt z klamką 
czy poręczą, której wcześniej dotykała osoba chora, może 

sprawić, że przy odrobinie nieuwagi zakazimy się wirusem grypy. Aby 
umożliwić jego wniknięcie do organizmu, wystarczy bowiem dotknąć 
nosa lub innego miejsca, gdzie znajduje się błona śluzowa.

Zachorowania na grypę pojawiają się najczęściej w okresie od 
października do kwietnia. Wynika to z tego, że rozprzestrzenianiu się 
wirusa sprzyjają niska temperatura i wilgotność powietrza. W Polsce 
szczyt zachorowań na grypę występuje zwykle między styczniem 
a marcem.

NIE WSZYSCY ZAKAŻENI CHORUJĄ

Warto pamiętać, że zakażenie wirusem nie jest równoznaczne z zacho-
rowaniem na grypę. Jak wyjaśnia dr hab. n. med. Ernest Kuchar (prze-
wodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii), wszystko zależy 
od odporności organizmu i tego, jak zareaguje na obecność wirusa.

– Jak ktoś jest odporny, młody, zdrowy i ma szczęście, to może przejść 
takie zakażenie bezobjawowo. Zdarzają się jednak i sytuacje diame-
tralnie przeciwne. Grypa może zabić. Jeżeli wirus trafi na osobę, która 
jest schorowana, ma swoje lata, to grypa może być jak ta kropla, która 
przepełnia czarę i takiego człowieka dobija – mówi Ernest Kuchar.

Jak podkreśla, obserwacje epidemiologiczne pokazują, że istnieją 
pewne powszechne czynniki ryzyka predysponujące do ciężkiego 
przebiegu choroby. Najważniejszym z nich jest wiek.

– Wiemy, że bardzo ciężko chorują dzieci w pierwszych dwóch czy 
nawet pięciu latach życia. Później człowiek jest silny i zdrowy, toteż 
grypa rzadko kiedy prowadzi do powikłań. Problemy pojawiają się 
dopiero później. Drugą grupą wiekową zagrożoną ciężkim przebie-
giem choroby są osoby już od 50. roku życia – wyjaśnia ekspert.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii wskazuje też, 
że w tym wieku nasz układ odpornościowy z naturalnych przyczyn 
jest słabszy, a dodatkowo pojawiają się też choroby przewlekłe, 

których przebieg nasila grypa. Jak wskazują dane, 70-90 proc. 
zgonów spowodowanych grypą dotyczy osób po 65. roku życia. 
Grypa dziesięciokrotnie zwiększa też ryzyko zawału serca i ośmio-
krotnie – ryzyko udaru mózgu.

TRUDNY LOS KOBIET CIĘŻARNYCH

Kolejną grupą ryzyka, jeśli chodzi o silny przebieg grypy, są kobiety 
w ciąży. Jak pokazują dane epidemiologiczne, 32-55 proc. kobiet 
w ciąży chorujących na grypę wymaga hospitalizacji. Jak wyjaśnia dr 
Ernest Kuchar, wynika to ze szczególnego stanu, w jakim znajduje się 
organizm kobiety ciężarnej.

– Za wszystko w życiu płaci się jakąś cenę. Tą ceną dla kobiet w ciąży 
jest zmniejszona przejściowo odporność. Jest to konieczne, ponieważ 
dziecko dziedziczy po ojcu połowę genów i z punktu widzenia immu-
nologii jest przeszczepem allogenicznym, czyli obcym ciałem w ciele 
kobiety. Dlatego przez kilka miesięcy jej układ odpornościowy musi 
być „skręcony”, co powoduje też obniżenie odporności typu komór-
kowego – wyjaśnia ekspert.

To sprawia, że takie choroby, jak grypa, ospa wietrzna czy wirusowe 
zapalenie wątroby typu E, potrafią przebiegać u kobiet w ciąży 
w intensywny sposób. Nie bez znaczenia jest tutaj też ucisk rozwija-
jącego się płodu na płuca ciężarnej.

– Płód może ważyć kilka kilogramów, a do tego trzeba dołożyć macicę, 
płyn owodniowy – okazuje się, że kobieta musi dźwigać spory balast, 
który obciąża płuca i utrudnia wentylację. Stąd prawdopodobnie 
te dwa czynniki sprawiają, że najmocniej na grypę chorują kobiety 
w trzecim trymestrze ciąży, kiedy płód – a tym samym i ucisk na płuca 
– jest największy – podkreśla dr hab. n. med. Ernest Kuchar.

Ekspert wskazuje też, że kobieta ciężarna, szczepiąc się przeciwko 
grypie, chroni nie tylko siebie, ale i swoje dziecko. Przekazuje bowiem 
mu przeciwciała, które chronią je do momentu, gdy jego układ odpor-
nościowy będzie na tyle wykształcony, by móc wytwarzać własne. 
Badania pokazują zresztą, że w pierwszych miesiącach życia niemow-
lęta zaszczepionych matek chorują na grypę o 63 proc. rzadziej niż 
dzieci matek niezaszczepionych.
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RECEPTA I REFUNDACJA SZCZEPIONKI

Choć w tym roku ścieżka pacjenta do szczepienia przeciwko grypie 
została skrócona przez umożliwienie ich wykonywania w aptekach, 
to nadal do zakupu szczepionki niezbędna jest recepta lekarska. 
Umożliwia ona również zakup szczepionki z refundacją, co dla wielu 
pacjentów oznacza wręcz możliwość otrzymania jej bezpłatnie 
(osoby po 75. roku życia i kobiety w ciąży).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wskazania do refundacji szcze-
pionki przeciw grypie są bardzo szerokie i obejmują praktycznie 
wszystkie grupy ryzyka. Na refundację tę mogą liczyć dzieci i młodzież 
do 18. roku życia, ale też osoby po 65. roku życia. Podobnie zresztą 
jak wszystkie osoby dorosłe (od 18 do 65 lat), cierpiące na choroby 
przewlekłe (astma, cukrzyca, niewydolność krążenia i nerek, POChP) 
czy po przeszczepach. Trudno więc wyobrazić sobie stałego bywalca 
apteki, pacjenta przewlekle chorego, który miałby takiej refundacji 
nie uzyskać.

Niestety konieczność zdobycia recepty na szczepionkę – jakkol-
wiek niezbędna i opłacalna – jest jednak na tyle problematyczna, 
że wymaga wizyty osoby zdrowej w gabinecie lekarskim. Tam jej 
drogi mogą krzyżować się z chorymi pacjentami, co z kolei stwarza 
ryzyko zachorowania. Pod względem epidemiologicznym jest to sytu-
acja bardzo trudna, dlatego – aby jej uniknąć – dr hab. n. med. Ernest 
Kuchar wskazuje na możliwość wykorzystania teleporady i e-recepty.

– O ile można mieć różne zastrzeżenia i uwagi do teleporad, które nie 
zastąpią pewnie bezpośredniego badania lekarskiego i takiej trady-
cyjnej porady, o tyle w kwestiach administracyjnych, takich jak prze-
dłużanie recept czy wystawianie recept na szczepionki przeciwko 
grypie, jest to narzędzie nieocenione – przekonuje ekspert.

Ernest Kuchar podkreśla też, że wystawienie recepty na szczepionkę 
nie jest też równoznaczne z badaniem kwalifikacyjnym do szcze-
pienia. To przeprowadzane jest bezpośrednio przed szczepieniem, 
na przykład przez farmaceutę w aptece.

SZCZEPIENIE PROSTE I BEZPIECZNE

Kulminacyjnym i kluczowym elementem szczepienia przeciw grypie 
jest badanie kwalifikacyjne, które ma potwierdzić możliwość podania 
pacjentowi szczepionki. Sam zabieg jej wstrzyknięcia jest bowiem 
banalnie prosty. Szczepionki przeciw grypie (w przeciwieństwie do 
tych przeciw COVID-19) dostępne są w gotowej ampułkostrzykawce, 
a zastrzyk podaje się podskórnie lub domięśniowo. Nie ma więc 
potrzeby wcześniejszego jej rozcieńczania i przygotowywania, co 
mogłoby rodzić ryzyko błędu ludzkiego.

Jak zapewnia dr hab. n. med. Ernest Kuchar, szczepienie przeciwko 
grypie jest bardzo bezpieczne. Oczywiście jak w przypadku każde-
go leku podawanego w formie wstrzyknięcia, mogą pojawić się takie 

objawy, jak ból w miejscu iniekcji, obrzęk czy podwyższona tempe-
ratura. Są to jednak zupełnie normalne i całkiem częste odczyny, 
wpisane w mechanizm działania szczepionki. Tym, czego należy się 
obawiać w trakcie szczepienia, jest anafilaksja – czyli ciężka reak-
cja na podanie szczepionki. Te występują jednak niezwykle rzadko 
i zdarzają się raz na jeden milion podań. Związane są one najczęściej 
z uczuleniami na substancje, które są wykorzystywane do wytworze-
nia szczepionki. Nawet ich śladowe ilości mogą wtedy wywołać reak-
cję anafilaktyczną.

– Szczepionki dostępne w Polsce wytwarzane są z wykorzystaniem 
zarodków kurzych zagnieżdżonych w jajach, mogą więc zawierać 
śladowe ilości albumin. Dlatego przeciwwskazaniem do szczepienia 
jest alergia właśnie na białko kurze. Podobnie jest z substancjami, 
które w procesie wytwarzania szczepionki służyły jako konserwanty, 
czyli na przykład neomycyna czy inne antybiotyki hamujące rozwój 
drobnoustrojów – wyjaśnia przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Wakcynologii.

BADANIE KWALIFIKACYJNE

Jedynym sposobem uniknięcia takich sytuacji jest dokładne zebranie 
wywiadu od pacjenta. Na tym właśnie polega badanie kwalifikacyjne 
do szczepienia, które wcale nie wiąże się z osłuchiwaniem czy zaglą-
daniem do gardła. W trakcie takiego wywiadu najważniejszym pyta-
niem jest to o reakcje na wcześniejsze szczepienia przeciwko grypie.

Kolejną ważną informacją jest silne uczulenie na którykolwiek 
składnik szczepionki. Często oznacza to chociażby stwierdzenie, 
że pacjent miał reakcję alergiczną po zjedzeniu jajka kurzego. 
W takich przypadkach bezpieczniej jest skierować go do alergologa, 
który zadecyduje o możliwości zaszczepienia przeciwko grypie.

Jak wskazuje dr hab. n. med. Ernest Kuchar, kolejnym ważnym czyn-
nikiem jest aktualny stan zdrowia pacjenta. O ile choroba przewlekła 
jest wskazaniem do szczepienia, to zaostrzenie jej objawów lub 
gorsze samopoczucie pacjenta powinno skutkować przełożeniem 
podania szczepionki.

– Przeciwwskazaniem względnym jest też ostra choroba gorączkowa 
lub też zaostrzenie choroby przewlekłej. Natomiast przeciwwskaza-
niem do szczepienia jest uczulenie na jakikolwiek składnik szcze-
pionki. W piśmiennictwie spotykamy też kwestię zespołu Guilla-
ina-Barrégo. Jest to neuropatia obwodowa, która może występować 
po zakażeniach, np. przewodu pokarmowego, ale również po szcze-
pieniach. Występuje ona bardzo rzadko, z częstością mniejszą niż 
1 na 100 tys. – wskazuje Ernest Kuchar.

Jego zdaniem farmaceuci wykonujący szczepienia przeciw grypie 
powinni skupić się na tych grupach pacjentów, którzy nie budzą 
wątpliwości. Z jednej strony będzie to prostsze dla szczepiących, 
a z drugiej – bezpieczniejsze dla szczepionych.

WCHODZĘ

Więcej o szczepieniach przeciwko grypie 
w aptekach, wskazaniach, przeciwwska-
zaniach i badaniu kwalifikacyjnym można 
dowiedzieć się z webinaru z udziałem dr. 
hab. n. med. Ernesta Kuchara, przygoto-
wanym wspólnie z redakcją „MGR.FARM”.

Dostępny jest on pod tym adresem: 
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https://www.youtube.com/watch?v=fmKP0X8hrLA


• DZIECI OD UKOŃCZENIA 6. MIESIĄCA ŻYCIA

• KOBIETY W CIĄŻY

• OSOBY Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI 
M.IN.: SERCA, PŁUC CZY CUKRZYCĄ

• OSOBY POWYŻEJ 65. ROKU ŻYCIA

Więcej informacji na:
www.szczepieniaprzeciwgrypie.pl

REFUNDOWANA
DLA PACJENTÓW Z GRUP RYZYKA

MAT-PL-2201593-1.0-07/2022

SANOFI PASTEUR Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Tel.: +48 22 280 00 00, www.sanofi.pl

https://farmacja.net/wp-content/uploads/2022/09/Vaxigrip_Tetra_06.2022-1.pdf


WITAMINA WIECZNEJ 
MŁODOŚCI

mgr farm. Marzena J. Kokot



NASZ ORGANIZM JEJ NIE WYTWARZA, A JEDNOCZEŚNIE 
MOŻE BYĆ METABOLITEM POWSTAJĄCYM W SKÓRZE 

GŁĘBOKIEJ. ZALECANA PRZEZ DERMATOLOGÓW I OKULISTÓW, 
BUDZI NATOMIAST OBAWY U GINEKOLOGÓW. ZNANA 

OD STAROŻYTNOŚCI, ALE BADANIA NAD NIĄ NADAL TRWAJĄ. 
PROSZĘ PAŃSTWA, OTO KRÓLOWA WITAMIN – WITAMINA A.

O
pis bohaterki niniejszego artykułu przypomina farma-
ceutyczną zagadkę: jaka substancja wydawana jest 
na receptę, jednocześnie będąc dostępną w preparatach 
OTC i drogeryjnych kremach? Czasem bywa zupełnie 
nieszkodliwa w dowolnej dawce, a innym razem – trująca 

lub teratogenna. Może być stosowane stale bezpiecznie, a czasem 
bardzo mała ilość wystarczy do silnego podrażnienia skóry. Jest 
niezbędnym składnikiem odmładzających zabiegów w renomowa-
nych gabinetach kosmetycznych, ale również głównym składnikiem 
najtańszej maści dostępnej bez recepty.

Pod nazwą „witamina A” kryje się grupa związków organicznych 
zwanych retinoidami. Mają one bardzo podobną budowę, której 
podstawą jest retinol o wzorze C20H29OH. Ze względu na wiązania 
podwójne wszystkie retinoidy są wrażliwe na światło i dość reak-
tywne. Witamina A została odkryta w tranie już w 1913 roku i zsyn-
tetyzowana jako jedna z pierwszych w 1931 roku, stąd oznaczenie 
pierwszą literą alfabetu. Jednakże związek między spożywaniem 
pokarmów bogatych w witaminę A a ślepotą zmierzchową znano już 
w starożytnej Grecji i leczono gotowaną lub surową wątróbką.

Głównym źródłem witaminy A, 
dostępnym z pokarmów zwierzęcych, 
jest ester – palmitynian retinylu. Do 
jego deestryfikacji dochodzi w jelicie 
cienkim z wytworzeniem retinolu.
Drugim ważnym źródłem są warzywa bogate w żółty barwnik – β-ka-
roten. Chemicznie tworzą go dwie cząsteczki retinolu. Po dostar-
czeniu do organizmu jest on przekształcany przez dioksygenazę 
w retinal, przy czym metabolizm dąży do uzupełnienia niedoborów 

retinoidów, a w przypadku nadmiernej podaży reakcja ulega ograni-
czeniu. Stąd zupełny brak toksyczności przy nadmiernym spożyciu 
żywności bogatej w β-karoten. Jego duża podaż jest wręcz zalecana 
ze względu na silne właściwości antyoksydacyjne i immunostymulu-
jące. W kosmetyce suplementacja β-karotenem stanowi element 
profilaktyki przed oparzeniami słonecznymi. Dodatkowo, regularnie 
spożywany, wpływa pozytywnie na koloryt skóry.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z palmitynianem retinylu. Związek 
ten to najpowszechniejsza pochodna witaminy A w królestwie zwie-
rząt. Jest to też postać najczęściej dostępna w suplementach diety 
i wzbogaconej żywności. Dobrze rozpuszcza się w tłuszczach, a spore 
jej ilości zawierają wątróbka, jajka, masło i tran. Typowe spożycie 
tych produktów jest zupełnie bezpieczne, natomiast zaobserwo-
wano toksyczne dla ludzi ilości palmitynianu retinylu w wątrobie 
zwierząt żyjących na terenach arktycznych. Jednorazowe spożycie 
już 0,6 g retinolu może wywołać objawy zatrucia, a nawet śmierć. 
Natomiast stała nadmierna suplementacja, nawet jeśli normy będą 
przekroczone w niewielkim stopniu, może działać teratogennie. Stąd 
konieczność ostrożnego dawkowania witaminy A u kobiet ciężarnych. 
Dotyczy to również retinoidów stosowanych doustnie w terapiach 
dermatologicznych.

GENERACJE RETINOIDÓW

Aby nieco uporządkować kwestię grupy retinoidów, podzielono je 
na generacje. I tak do pierwszej generacji należą związki monoaro-
matyczne, otrzymywane w wyniku zmian w grupie na polarnym końcu 
oraz bocznym łańcuchu polienowym. Działają one nieselektywnie. 
Przynależą tu sam retinol, aldehyd retinowy – retinal oraz kwas reti-
nowy wraz z izomerami: tretinoiną, izotretinoiną i alitretinoiną.

Druga generacja to w większości związki syntetyczne, w których 
pierścień cykloheksenu został zastąpiony pierścieniem benzenu. Są 
to takie związki, jak acytretyna, etretynat i motretynid. Do trzeciej 
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generacji zaliczamy związki z dodatkowym pierścieniem, tworzone 
w wyniku cyklizacji bocznego łańcucha polienowego. Mają one selek-
tywne działanie receptorowe i dość specjalistyczne zastosowania. 
Wliczamy tu adaptalen, arotynoid, beksaroten i tazaroten.

Czwartą generację tworzą związki wprowadzone na rynek medyczny 
dopiero w ostatnich latach, pochodne pironu: trifaroten i seletinoid 
G. Cóż więc łączy tak zróżnicowane związki? Wszystkie bezpośrednio 
lub po przekształceniu metabolicznym aktywują retinoidowe recep-
tory jądrowe RAR i RXR. Receptory te są obecne głównie w naskórku, 
mieszkach włosowych oraz gruczołach łojowych. Odpowiadają za 
transkrypcję genów zawierających sekwencję RARE, uczestniczących 
w regulacji złuszczania warstwy rogowej naskórka, regulacji układu 
odpornościowego i w różnicowaniu komórkowym. Kodują między 
innymi białka regulujące apoptozę i protoonkogenezę, zaangażowane 
są również w produkcję czynnika wzrostu. Niedobór lub nadmiar reti-
noidów może być przyczyną zaburzeń w pracy układu rozrodczego 
oraz rozwoju embrionalnego. Ponadto są niezbędne w produkcji 
czerwonych krwinek. Istotną informacją jest działanie antagoni-
styczne części retinoidów względem głównego hormonu tarczycy 
– tyroksyny. Wynika to ze zmniejszania wrażliwości tkanek na dzia-
łanie T4 oraz hamowanie aktywności hormonu tyreotropowego (TSH). 
Oprócz aktywacji ww. receptorów jądrowych poszczególne retinoidy 
mogą pełnić funkcje zupełnie niezależne – np. 11-cis-retinal jest 
składnikiem rodopsyny, białka siatkówki niezbędnego do popraw-
nego widzenia.

LECZENIE CHORÓB SKÓRY

Zanim przejdziemy do dermatologicznych i kosmetycznych zasto-
sowań witaminy A, warto wspomnieć o ogromnej roli retinoidów 
w leczeniu chorób skórnych. Ze względu na zróżnicowanie tkankowe 
izoform receptorów RAR rożne pochodne retinolu mogą działać mniej 
lub bardziej selektywnie w konkretnych tkankach. Wykorzystywane 
jest to z powodzeniem w terapii niektórych chorób nowotworowych. 

I tak tretynoina została dopuszczona do leczenia ostrej białaczki 
promielocytowej, beksaroten stosuje się w terapii zaawansowa-
nego chłoniaka skórnego, a alitretynoina działa wspomagająco 
w leczeniu zmian skórnych w przebiegu mięsaka Kaposiego. W prze-
biegu łuszczycy opornej na inne leki stosuje się doustnie acytretynę. 
Jest ona skuteczna również w ciężkiej postaci rybiej łuski i jako lek 
z wyboru w chorobie Dariera.

Bardzo istotną rolę retinoidy odegrały w skutecznym leczeniu 
trądziku młodzieńczego. Terapie z wykorzystaniem doustnie stoso-
wanej izotretinoiny, w odróżnieniu od miejscowej aplikacji retino-
idów na skórę, pozwalają na znaczne osłabienie wydzielania sebum. 
Hamują aktywność gruczołów łojowych, a tym samym uniemożliwiają 
ich kolonizację przez Priopionibacterium acne. Przy jednoczesnej 
regulacji keratynizacji możliwe jest niemal całkowite zatrzymanie 
komodogenezy. W efekcie stopniowo zanikają duże stany zapalne 
i już istniejące zmiany grudkowe.

Leczenie izotretynoiną trwa od 16 
do 24 tygodni, po czym następuje 
długotrwała remisja bez objawów 
bliznowacenia.
EFEKTY UBOCZNE STOSOWANIA…

Niestety, tak jak nie ma róży bez kolców, tak niemal wszystkie 
pochodne witaminy A stosowane doustnie mają swoje efekty 
uboczne. Pierwszym i podstawowym jest nadmierne złuszczanie 
naskórka, co w połączeniu z uwrażliwieniem na promieniowanie 
słoneczne może powodować zaczerwienienie i podrażnienie skóry. 
Podczas i do pół roku po zakończeniu terapii zabronione jest stoso-
wanie peelingów, dermabrazji oraz depilacji woskiem.
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Retinoidy wpływają również na stan błon śluzowych, często prowa-
dząc do ich przesuszania. W trakcie doustnej terapii zgłaszano wystę-
powanie nadmiernego wypadania włosów, bóle mięśni, stawów 
i głowy. Dużo rzadszym, jednak groźniejszym efektem ubocznym są 
zaburzenia wątrobowe i lipidowe oraz wtórne infekcje skórne zwią-
zane z nadmiernym ścieńczeniem naskórka. W pojedynczych przy-
padkach wiąże się przebytą terapię z zaburzeniami psychiatrycznymi, 
ustępującymi po kilku miesiącach od zakończenia leczenia. Bardzo 
ważnym zastrzeżeniem w stosunku do retinoidów jest ich udowod-
nione działanie teratogenne. Stąd niezbędne wydaje się stosowanie 
skutecznej antykoncepcji przed rozpoczęciem terapii, w jej trakcie 
oraz nawet do trzech lat po niej. W trakcie terapii zaleca się moni-
torowanie ginekologiczne i, jeśli to wskazane, częste wykonywanie 
testów ciążowych. W związku z lipofilnością większości retinoidów 
mają one dużą zdolność do przenikania do mleka matki. Stąd prze-
ciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii jest również karmienie piersią.

ZASTOSOWANIE W KOSMETOLOGII

Z kosmetycznego punktu widzenia pochodne witaminy A to święty 
Graal w drodze do „wiecznej młodości”. Są niezwykle aktywne, łatwo 
przenikają w głąb skóry i działają wielotorowo. Stymulują syntezę 
włókien kolagenowych i elastynowych, a także hamują aktywność 
metaloproteinaz odpowiedzialnych za ich rozkład. Dzięki temu 
poprawiają owal twarzy i zwiększają elastyczność skóry. Przenikając 
do skóry właściwej, zwiększają liczbę i, co ważniejsze, aktywność 
fibroblastów. Prowadzi to do zagęszczenia tkanki łącznej. Pobudzeniu 
ulega przebudowa włókien retikulinowych, tworzą się nowe naczynia 
włosowate. Skóra staje się dokrwiona, lepiej odżywiona, o ładniej-
szym kolorycie. Rozjaśniają się przebarwienia, wygładzają płytkie 
zmarszczki, zmniejsza się widoczność tych głębokich.

Stosowane stale w niewielkich dawkach spowalniają procesy 
starzenia i stymulują wzrost grubości naskórka. Dzięki obecności 
wiązań podwójnych wyłapują wolne rodniki. Wszystkie estry retinylu 
mają zdolność do absorpcji promieniowania UV, stąd możliwość ich 
zastosowania w niewielkim stężeniu w preparatach fotoprotekcyj-
nych. Przy tak spektakularnym działaniu oczywistym jest, że stoso-
wanie zewnętrznie retinoidów niesie ze sobą również zagrożenia 
podobne do pochodnych stosowanych doustnie.

Wiele z pochodnych witaminy A ma zastosowanie zarówno 
wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a te najsilniej działające są dostępne 

prawie wyłącznie na receptę. Badania nad przenikaniem retinoidów 
przez skórę i kwestia zagrożenia teratogennością tej formy podania 
to nadal temat kontrowersyjny. Dostępne dane naukowe wskazują, 
że przy dawkach zwykle stosowanych i podaniu na nieuszkodzoną 
skórę ewentualne przenikanie do krwi jest pomijalne. Jednakże ze 
względów bezpieczeństwa Europejska Agencja Leków (EMA) zaleca 
wyłączenie z terapii retoinoidami do stosowania miejscowego 
kobiety w ciąży lub planujące ciążę. Zastrzeżenie to dotyczy głównie 
leków, gdzie ich stężenie jest znacznie wyższe niż w kosmetykach.

I tak np. podstawową formę retinolu dostępnego w kosmetykach – 
palmitynian retinylu – uznano za bezpieczny składnik produktów 
kosmetycznych w stężeniu 0,05% dla balsamów do ciała oraz 0,3% 
w kremach do rąk, twarzy i produktach spłukiwanych. Dla porównania 
żel z izotretinoiną dostępny na receptę zawiera jej 0,5%. Krem z trifa-
rotenem, również stosowany w trądziku młodzieńczym z zalecenia 
lekarza, ma dawkę jeszcze niższą – 0,05%.

W zakładach kosmetycznych stosuje się retinol pod opieką lekarza 
dermatologa w stężeniu od 1 do nawet 4%. Betakaroten uznano za 
zupełnie bezpieczny, może być stosowany jako barwnik (CI 40800 
i CI 75130 wg INCI) i antyoksydant w preparatach pielęgnacyjnych 
w dowolnej ilości. Jest to o tyle ciekawe, że substancja ta dobrze prze-
nika przez warstwę rogową, a w skórze właściwej w dużym stopniu 
przekształcana jest do palmitynianu retinylu. Proces ten jest jednakże 
limitowany przez organizm, stąd brak możliwości przedawkowania.

W wyniku nadmiernej podaży 
doustnej może wystąpić natomiast 
niegroźna „żółtaczka karotenowa” 
– β-karoten akumuluje się w tkance 
tłuszczowej, nadając skórze 
żółtopomarańczowy odcień. Jest 
to zjawisko niegroźne, w pełni 
odwracalne, łatwe jednakże do 
pomylenia z prawdziwą żółtaczką.
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ZASADY BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Niezależnie od tego, czy kremem z retinoidami leczymy trądzik 
młodzieńczy czy też stosujemy je w dermokosmetykach jako kurację 
odmładzającą, ważne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad. 
Dzięki nim możliwe jest zapobieganie większości skutków ubocz-
nych oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów. Podobnie jak przy 
stosowaniu kwasów owocowych AHA, istotne jest stopniowe przy-
zwyczajanie skóry do preparatu. Rozpoczynamy zawsze od najniż-
szego możliwego stężenia, stosowanego jednorazowo na skórę co 
cztery – pięć dni. Na oczyszczoną skórę, po całkowitym usunięciu 
resztek makijażu lub innych preparatów pielęgnacyjnych, aplikujemy 
dermokosmetyk dokładnie w ilości zalecanej przez producenta. Po 
jego wchłonięciu nie należy stosować innych preparatów, ponieważ 
retinoidy są wysoce reaktywne i może dojść do dodatkowego podraż-
nienia skóry. Nie przyspieszamy kolejnej aplikacji, gdyż pełny efekt 
działania (i ewentualne efekty uboczne) są widoczne dopiero po 
trzech dniach. W tym czasie warto ograniczyć stosowanie innych 
preparatów, skupiając się na kosmetykach delikatnie nawilżających 
i natłuszczających.

Retinoidy stymulują złuszczanie się skóry, a tym samym zwiększają 
jej wrażliwość na związki chemiczne stosowane w kosmetykach. Coś, 
co do tej pory skóra tolerowała, może zacząć podrażniać lub uczulać. 
Bezwzględnie natomiast należy stosować filtry UV, ponieważ naskó-
rek w trakcie terapii jest bardziej wrażliwy na promieniowanie sło-
neczne. Stąd nie zaleca się stosowania terapii retinoidami latem. Po 
dwóch tygodniach, o ile nie wystąpią efekty uboczne, można zwięk-
szyć częstotliwość aplikacji preparatu. Warto pamiętać o odpowied-
nim przechowywaniu dermokosmetyków. Ze względu na wiązania po-
dwójne retinoidy są wrażliwe na światło i podwyższoną temperaturę. 

Dermokosmetyki je zawierające powinny być przechowywane w nie-
przeźroczystych pojemnikach w temperaturze niższej niż 25°C.

ZAMIENNIKI WITAMINY A

Ciekawą alternatywą dla pochodnych witaminy A jest bakuchiol 
– związek chemiczny o budowie bardzo podobnej do retinolu. 
Wykazano, że stymuluje on produkcję kolagenu, spłyca zmarszczki, 
a także poprawia pigmentację i elastyczność skóry. Wyizolowano 
go z nasion i liści Psoralea corylifolia, czyli Bakuchi. Jest to roślina 
stosowana tradycyjnie w medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej. Baku-
chiol ma dużo mniej drażniące działanie niż retinol i retinaldehyd, nie 
wykazano również, aby działał fotouczulająco. Jest zalecany między 
innymi dla cer naczyniowych, wrażliwych, które nie tolerują więk-
szości preparatów zawierających pochodne witaminy A. W sprzedaży 
dostępne są kremy i sera z bakuchiolem, najczęściej w towarzystwie 
innych substancji działających przeciwstarzeniowo, jak koenzym 
Q10, niacynamid czy palmitynian askorbylu.

Trwają badania nad nowymi pochodnymi witaminy A, o lepszym 
profilu bezpieczeństwa i skuteczniejszym działaniu przy niższej 
dawce. Obiecującymi substancjami są galusan retinylu, retinoinian 
hydroksypinakolonu oraz retinoinian retinylu. Cechuje je znacznie 
wyższa fotostabilność oraz mniejsza podatność na działanie wysokiej 
temperatury czy tlenu. Dwa ostatnie zostały już zresztą wprowadzone 
na rynek dermokosmetyczny i zostały bardzo dobrze przyjęte. Z całą 
pewnością w najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnych 
członków ciągle rosnącej rodziny syntetycznych retinoidów. I choć 
zapewnienie sobie wiecznej młodości raczej możliwe nie będzie, to 
warto powalczyć o skuteczne i bezpieczne składniki aktywne prepa-
ratów przeciwtrądzikowych i przeciwstarzeniowych.
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Spray i Gel

Wspomagają leczenie ran!
 1% Sulfadiazyna srebra

wspomaga leczenie oparzeń, ran ostrych i przewlekłych
 (odleżyny, owrzodzenia, stopa cukrzycowa)

Dobierz odpowiednią postać w zależności od rodzaju opatrywanej rany:

Sofargen spray i gel:

Wyrób medyczny

Dostępne bez recepty

 ♦ zapewniają optymalne warunki 
sprzyjające naturalnym procesom 
gojenia;

 ♦ skutecznie chronią przed patogenami 
chorobotwórczymi (sulfadiazyna srebra 
posiada szerokie spektrum działania 
antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego: 
bakterie gram-ujemne, gram-dodatnie 
oraz drożdżaki);

 ♦ utrzymują właściwe nawilżenie rany

Sofargen Gel -rany suche, oparzenia (hydrożel)

Sofargen Spray - rany z wysiękiem (kaolin lekki)

https://mgr.farm/nauka/ochrona-przed-zakazeniem-jako-istotny-element-procesu-gojenia-ran-i-oparzen/


ZIOŁOWE ADAPTOGENY
JAKO POMOC W NAUCE

mgr farm. Katarzyna Kimel
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WRZESIEŃ JAKO POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO JEST 
OKRESEM ZWIĘKSZONEGO ZAINTERESOWANIA 

PREPARATAMI WSPOMAGAJĄCYMI NAUKĘ 
I KONCENTRACJĘ. W OSTATNICH LATACH SZCZEGÓLNĄ 

UWAGĘ ZWRACAJĄ ADAPTOGENY – SUROWCE ROŚLINNE 
ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ ORGANIZMU NA STRES 
ORAZ POPRAWIAJĄCE ZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI.  

JAK DZIAŁAJĄ I KTÓRE MOŻNA BEZPIECZNIE POLECIĆ  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY?

P
acjenci niekiedy szukają najłatwiejszych rozwiązań, licząc, 
że magiczna pigułka rozwiąże wszystkie problemy. Przed 
poleceniem aptecznego preparatu warto jednak przypo-
mnieć o metodach skupiających się bardziej na przyczynie 
niż objawach. W przypadku problemów w nauce często 

wynikają one z nadmiernej liczby rozpraszaczy i złego przygoto-
wania. Jak zapewnić dziecku najlepsze warunki do nauki?

• Ustalić harmonogram nauki, uwzględniający 
także czas na odpoczynek.

• Dobrze przewietrzyć pomieszczenie do nauki i uporządkować 
je, eliminując elementy mogące rozpraszać uwagę.

• Zapewnić odpowiednie oświetlenie, temperaturę i ciszę.

• Pamiętać o robieniu przerw – im dłuższy czas 
skupienia, tym mniejsza koncentracja; zaleca się 
robienie 10-15-minutowych przerw co 45 minut.

• Dbać o zdrowy, ośmiogodzinny sen, aby organizm 
miał czas na regenerację i odpoczynek [1].

Inne czynniki wpływające na poprawę koncentracji to zdrowa dieta 
(bogata w warzywa, owoce, ryby i produkty ziarniste), aktywność 
ruchowa i prawidłowe dotlenienie organizmu – spacery i przeby-
wanie na świeżym powietrzu przed nauką [1].

CZYM SĄ ADAPTOGENY I JAK DZIAŁAJĄ?

Kiedy pacjent jest zdecydowany na zakup suplementu diety wspo-
magającego naukę i koncentrację, do wyboru mamy szeroki wybór 
preparatów. W tych przeznaczonych dla dzieci dominują skład-
niki odżywcze wspierające pracę mózgu – m.in. magnez, lecytyna, 
kwasy omega-3 (DHA, EPA). Ostatnie lata to jednak także rosnące 

zainteresowanie adaptogenami. Co je wyróżnia spośród innych 
składników? Zgodnie z aktualną definicją adaptogeny to naturalne 
związki lub ekstrakty roślinne, które zwiększają zdolności adapta-
cyjne, odporność na stres i przeżywalność organizmów [2,3]. Ich 
aktywność nie jest związana z wpływem na konkretne organy, lecz 
wykazują one ogólne działanie na układ neuroendokrynny i immu-
nologiczny, wspierając organizm w adaptacji do niesprzyjających 
warunków zaburzających jego homeostazę. Poprzez ochronę orga-
nizmu przed negatywnymi skutkami stresu adaptogeny pozytywnie 
wpływają na odporność na zmęczenie, poprawiają koncentrację 
i pamięć oraz wydolność fizyczną [2-4]. Jednocześnie – w przeci-
wieństwie do klasycznych stymulantów – surowce adaptogenne nie 
wykazują potencjału uzależniającego, a dodatkowo ich działanie 
pobudzające nie jest rekompensowane ubytkiem energii po ustą-
pieniu działania [2].

Termin „adaptogeny” wywodzi się z prowadzonych w czasie drugiej 
wojny światowej sowieckich badań nad środkami wzmacniają-
cymi wydolność i wytrzymałość żołnierzy [2]. Rośliny zaliczane 
do tej grupy pochodzą jednak głównie z medycyny tradycyjnej 
regionów Azji (m.in. tradycyjna medycyna chińska, japońskie 
kampo, indyjska ajurweda) i Rosji (medycyna syberyjska). Są to więc 
przede wszystkim surowce egzotyczne, niewystępujące naturalnie 
w Europie. Do najpopularniejszych zalicza się m.in. żeń-szeń (Panax 
ginseng), różeniec górski (Rhodiola rosea), ashwagandhę (witania 
ospała – Withania somnifera), brahmi (Bacopa monniera) [2-4]. Jak 
wygląda kwestia stosowania ich u dzieci?

ŻEŃ-SZEŃ (PANAX GINSENG)

Żeń-szeń jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej stoso-
wanych adaptogenów. Jego właściwości są przypisywane przede 
wszystkim obecności w surowcu ginsenozydów – związków z grupy 
saponin triterpenowych [5-7]. Liczne badania potwierdzają ich 
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Stymulanty Adaptogeny

Ochrona przed stresem Nie Tak

Szybsza regeneracja po 
obciążeniu fizycznym

Nie Tak

Ubytek energii Tak Nie

Wydajność w sytuacjach 
stresowych

– Zwiększona

Przeżywalność 
w sytuacjach stresowych

– Zwiększona

Jakość pobudzenia Słaba Wysoka

Działania niepożądane Tak Rzadkie

Tabela 1. Różnice pomiędzy stymulantami a adaptogenami [2]

działanie adaptogenne, psychostymulujące, znoszące zmęczenie, 
chroniące przed stresem i poprawiające odporność. Mechanizm 
aktywności wyciągu z żeń-szenia wiązany jest z wpływem na stężenie 
amin biogennych w mózgu (serotoniny, dopaminy, noradrenaliny), 
pobudzaniem czynności kory nadnerczy, gruczołu tarczycowego 
i wpływu na metabolizm węglowodanów [5,6]. Wyniki badań klinicz-
nych wskazują nie tylko na efektywność wyciągu z żeń-szenia jako 
adaptogenu, ale także na wysoki profil bezpieczeństwa. Działania 
niepożądane są rzadko raportowane i zazwyczaj ograniczają się do 
łagodnych w przebiegu m.in. niestrawności, bezsenności, odczynów 
skórnych, suchości jamy ustnej, biegunki [6].

Wyciągi z żeń-szenia z reguły nie są zalecane do stosowania u dzieci, 
ale niektóre źródła dopuszczają podawanie ich osobom powyżej 
12 r.ż. Także w prowadzonych w Korei Południowej badaniach nad 
skutecznością surowca w terapii ADHD u dzieci (6-15 r.ż., n=72) 
liczba obserwowanych działań niepożądanych w grupie badanej 
była zbliżona do osób otrzymujących placebo. Jednocześnie, 
naukowcy wskazują na znaczącą poprawę w zakresie problemów 
z koncentracją i nadaktywności [7]. Ze względu na niewielką liczbę 
badań powinno się jednak unikać polecania preparatów z żeń-sze-
niem młodszym dzieciom, a u młodzieży (jak i dorosłych) należy 
zwrócić uwagę na prawidłowe dawkowanie. Wyciąg z żeń-szenia 
może być stosowany maksymalnie przez trzy miesiące, po czym 
należy zrobić dwu- – czterotygodniową przerwę [5].

RÓŻENIEC GÓRSKI (RHODIOLA ROSEA)

Drugim szeroko przebadanym adaptogenem jest korzeń różeńca 
górskiego (Rhodiola rosea), nazywany także „złotym korzeniem” 
lub „arktycznym korzeniem”. Surowiec ten, podobnie jak żeń-szeń, 
został zarejestrowany przez Komitet ds. Ziołowych Produktów Lecz-
niczych Europejskiej Agencji Leków (HMPC/EMA) jako tradycyjny 
produkt leczniczy stosowany w leczeniu dolegliwości związanych 
ze stresem, w tym zmęczenia i osłabienia [8]. Badania aktywności 
farmakologicznej potwierdzają skuteczność korzenia różeńca jako 
surowca chroniącego organizm przed negatywnymi skutkami stresu, 
wskazując na efekty poprawiające nastrój, koncentrację, wydolność 
psychiczną i znoszenie zmęczenia [8,9]. Co istotne, krótkotrwałe 
działanie stymulujące i poprawiające sprawność umysłową jest 
obserwowane już po przyjęciu pojedynczej dawki wyciągu [9]. 
Chociaż badania kliniczne często obejmowały sześcio- lub dwuna-
stotygodniowe terapie i nie zaobserwowano w nich żadnych poważ-
nych działań niepożądanych, EMA zaleca ograniczenie stosowania 
surowca do maksymalnie dwóch tygodni [8].

Korzeń różeńca, podobnie jak w przypadku żeń-szenia, ze względu 
na niewielką liczbę badań prowadzonych wśród młodszych 
pacjentów nie jest zalecany do stosowania u dzieci. Aczkolwiek 
niektóre źródła donoszą o możliwości podawania go od 12 r.ż. 
(stopniowo zwiększając dawkę od 50 mg do 500 mg/dzień), a nawet 
bezpiecznym stosowaniu niewielkich dawek u ośmio- dwunasto-
latków ze zdiagnozowanym ADHD [10].

ASHWAGANDHA (WITHANIA SOMNIFERA)

W ostatnich latach szerokim zainteresowaniem cieszy się także 
wywodząca się z medycyny ajurwedyjskiej ashwagandha, czyli 
witania ospała (Withania somnifera). Oprócz właściwości adapto-
gennych roślina ta jest badana także pod kątem leczenia zaburzeń 
psychicznych i chorób neurodegeneracyjnych [11]. Chociaż ashwa-
gandha nie jest surowcem równie dobrze przebadanym pod kątem 
skuteczności co żeń-szeń i różeniec, wstępne wyniki kliniczne 
uzasadniają stosowanie jej jako adaptogenu. Doświadczenia prowa-
dzone w modelu zwierzęcym oraz badania kliniczne wskazują 
na skuteczność surowca jako redukującego stres, poprawiającego 
pamięć, sprawność umysłową i koncentrację [11,12]. Jednocześnie, 
podobnie jak inne surowce adaptogenne, ashwagandha wykazuje 
nieliczne działania niepożądane, rzadko obserwowane zarówno 
u dorosłych, jak i u dzieci [12].

Ze względu na niewielką ilość danych stosowanie ashwagandhy 
u dzieci nie jest zalecane, na rynkach zagranicznych można zna-
leźć jednak preparaty przeznaczone nawet dla sześcio- – dwuna-
stolatków. Chociaż surowiec w medycynie ajurwedyjskiej ma wie-
loletnią tradycję stosowania u dzieci, a dotychczasowe badania 
kliniczne nie wykazały istotnych przeciwwskazań [11,12], brak 
jednoznacznego potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania ashwa-
gandhy u najmłodszych.
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BRAHMI (BACOPA MONNIERI)

Innym adaptogenem o obiecującym profilu bezpieczeństwa u dzieci 
jest brahmi (Bacopa monnieri). Surowiec ten w przeglądzie badań 
klinicznych z udziałem pacjentów w wieku 4-18 lat nie wykazał 
ryzyka poważnych działań niepożądanych – raportowano jedynie 
nieliczne zdarzenia o łagodnym przebiegu [13]. Jednakże, podobnie 
jak w przypadku innych adaptogenów, dostępne są jedynie nieliczne 
badania, często prowadzone na małych grupach pacjentów. Oprócz 
wstępnie potwierdzonego bezpieczeństwa naukowcy potwierdzają 
także zasadność stosowania brahmi jako surowca adaptogennego. 
Dotychczasowe badania prowadzone z udziałem zwierząt i ludzi 
wskazują na korzystny wpływ na zdolności poznawcze, koncen-
trację, pamięć u osób zdrowych, a także poprawę jakości życia 
u dzieci ze zdiagnozowanym ADHD [13,14]. Suplementy z brahmi 
wymagają regularnego stosowania, a pierwsze efekty są obserwo-
wane dopiero po upływie kilku tygodni przyjmowania surowca. 
Jednocześnie, ze względu na brak długofalowych badań, nie zaleca 
się stosowania go dłużej niż sześć miesięcy [14].

PODSUMOWANIE

Przyglądając się badaniom nad skutecznością adaptogenów, można 
zaobserwować, że ich tradycyjne zastosowania w walce z nega-
tywnymi skutkami stresu, zmęczeniem i spadkiem koncentracji 
znajdują potwierdzenie także we współczesnych próbach klinicz-
nych. Niestety w większości przypadków trudno o jednoznaczne 
potwierdzenie bezpieczeństwa ich stosowania u dzieci. Chociaż 
adaptogeny z reguły charakteryzują się wysokim profilem bezpie-
czeństwa i niewielką liczbą raportowanych działań niepożądanych, 
dane na ten temat zazwyczaj pochodzą z nielicznych badań, często 
prowadzonych na niewielkich grupach pacjentów. 

Decydując się na polecenie 
dla dziecka suplementu 
zawierającego wyciąg z adaptogenu, 
należy także pamiętać o egzotycznym 
pochodzeniu tych surowców, 
które wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem zafałszowania lub błędnej 
identyfikacji rośliny. Istotne jest, aby 
produkt pochodził od sprawdzonego 
producenta, a najlepiej zawierał 
standaryzowany wyciąg.
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Klasyfikacja układów i narządów Bardzo często (≥ 1/10) Często (≥ 1/100 to < 1/10) Niezbyt często (≥ 1/1000 to < 1/100) 

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia smaku

Łagodne i odwracalne przebarwienie zębów

Osad na języku, czasowe przebarwienie języka, 

osad w jamie ustnej, niedoczulica w jamie ustnej, 

nadwrażliwość zębów

Ból głowy

Nudności, parestezje w jamie ustnej, nadmierne 

wydzielanie śliny
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY 
PRZY SPORZĄDZANIU LEKU Z UŻYCIEM UNGUATORA

Arkadiusz Przybylski

O
d lat 60. ubiegłego wieku trwają 
prace nad mieszadłem, które uła-
twiałoby pracę przy sporządza-
niu leków magistralnych. Choć 
opracowano już niemal urządze-

nie idealne, to często dalekie od ideału jest 
obchodzenie się z tym narzędziem. Warto 
zapamiętać kilka zasad, które sprawią, że lek 
będzie wysokiej jakości, a urządzenie posłu-
ży bezawaryjnie przez długie lata.

KOŃCÓWKA DOZUJĄCA – 
OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE TUBY

W systemie Gako Unguator, którego dystry-
butorem w Polsce jest Galfarm, tuba, w której 
mieszamy lek, jest jednocześnie opakowa-
niem dla gotowego produktu. Osoba sporzą-
dzająca maść lub krem po zakończeniu pro-
cesu najczęściej wyjmuje śmigło z otworu 
wieczka, na otwór nakręca nakrętkę i na tym 
koniec. Kiedy przyjrzymy się opakowaniom 
gotowych maści i kremów, to próżno nam 
szukać opakowania, które miało tak duży 
otwór dozujący, jak tuba bez końcówki do-
zującej lub aplikatora. Ponadto rant gwinto-
wanej tulejki wieczka od tuby systemu Ungu-
ator może dodatkowo podrażnić zmienioną 
chorobowo skórę. Dlatego praktycznie w każ-
dym przypadku tuba musi być zaopatrzona 
w odpowiedni aplikator bądź też końców-
kę dozującą, ograniczającą średnicę otwo-
ru i tym samym przepływ półstałej postaci 

leku. Końcówki te dodatkowo zabezpiecza-
ją rant gwintowanej tulejki wieczka, dzię-
ki czemu pacjent może bez obaw nakładać 
produkt na miejsce zmienione chorobowo. 
W ofercie firmy Galfarm znajdziemy aplikato-
ry o średnicy 1 mm, przeznaczone do nakła-
dania preparatu do nosa lub uszu, oraz 2 mm, 
które posłużą nam do nakładania preparatu 
na większe powierzchnie ciała.

Końcówki dozujące dostępne są w trzech 
średnicach:

• 1 mm – błękitna;

• 2 mm – żółta;

• 4 mm – różowa.

Montując końcówki, musimy zwrócić uwa-
gę, czy wcisnęliśmy je wystarczająco moc-
no. Kołnierz końcówki powinien przylegać do 
gwintowanej tulejki wieczka.

MIESZANIE WSZYSTKICH PÓŁSTAŁYCH 
POSTACI LEKÓW NA DOMYŚLNIE 
USTAWIONYCH PARAMETRACH

Najpopularniejszy model Unguatora ma 
możliwość regulacji czasu oraz szybkości 
mieszania. Czas domyślnie ustawiony jest 
na dwie minuty, szybkość – na pozycję 5 
z dziewięciostopniowej skali. Nowoczesne 
urządzenia umożliwiają tzw. miękki start, 
czyli urządzenie stopniowo rozpędza śmigło, 



co zapobiega przeciążeniu. Dla wielu półsta-
łych postaci leków szybkość oznaczona cyfrą 
5 faktycznie jest optymalna. Musimy jednak 
pamiętać, że leki złożone z euceryny, wody 
i solubilizowanych roztworów witamin A i E, 
a także Lekobazę z dużą ilością wody powin-
niśmy mieszać z użyciem najwolniejszych 
obrotów mieszadła. Unikniemy w ten spo-
sób rozwarstwienia faz leku. Podobnie wy-
gląda sytuacja z układami o dużej gęstości 
i lepkości.

LANOLINA PROSTO Z LODÓWKI

Jak każde urządzenie elektryczne, Unguator 
również ma ograniczoną moc, dlatego powin-
niśmy uważać na układy, które są wyjątkowo 
trudne do wymieszania. Z pewnością należą 
do nich schłodzona lanolina i pasta cynkowa, 
do której dodaliśmy dodatkowe substancje 
stałe.

MIESZADŁA JEDNORAZOWE

Niemal w każdej aptece próżno szukać mie-
szadeł, które zachowały swoją pierwotną 
barwę. Tworzywo, z którego wykonane są 
śmigła, cechuje się dużą wytrzymałością, 
nie jest jednak odporne na przebarwienia. 

Dlatego mieszając układy o silnym zabar-
wieniu, lepiej użyć mieszadła jednorazo-
wego, które pozostanie zatopione w sporzą-
dzanym preparacie.

Mieszadeł jednorazowych powinniśmy rów-
nież użyć w przypadku leków, które wymaga-
ją zwiększonej czystości mikrobiologicznej. 
Stosując mieszadła jednorazowe, minimali-
zujemy ryzyko wtórnego nadkażenia prepa-
ratu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mi-
mo zastosowania mieszadła jednorazowego 
i możliwości wyjęcia trzpienia bez otwiera-
nia wieczka warto jednak to wieczko odkrę-
cić i skontrolować poprawność wymieszania 
składników. Można to zrobić pod lożą z lami-
narnym nawiewem powietrza.

UNGUATOR MIESZA, A NIE ROZDRABNIA

Substancje stałe, które dodajemy do kremów 
lub maści, powinny być wcześniej rozdrob-
nione w moździerzu. Mieszadło Unguato-
ra zostało zaprojektowane tak, by mieszać 
składniki, a nie je rozdrabniać. Dotyczy to nie 
tylko maści zawiesin, ale także tych prepara-
tów, gdzie dodawany proszek w trakcie mie-
szania rozpuści się w podłożu. Rozdrobnienie 
surowca przyspiesza proces rozpuszczania, 

REKLAMA

dzięki czemu mamy pewność, że pacjent do-
stanie preparat o właściwej konsystencji.

SYGNATURA NA TUBIE

Opakowanie leku robionego musi być zaopa-
trzone w oznaczenie, które pozwala nam zi-
dentyfikować skład leku, i przytwierdzone 
w sposób trwały. Niedopuszczalne jest zatem 
przytwierdzanie numeru nadanego w aptece 
wyłącznie za pomocą tzw. gumki recepturki. 
Numer, a najlepiej i sygnatura ze składem le-
ku, powinny być przyklejone do opakowania, 
co w razie konieczności zawsze pozwala w ła-
twy sposób zidentyfikować skład preparatu.

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Choć Unguatory w polskich aptekach używa-
ne są już od około 15 lat, to wciąż wielu pa-
cjentów nie miało styczności z lekiem wyko-
nanym za pomocą właśnie tego urządzenia. 
Specyficzna budowa tuby wymaga od nas – 
farmaceutów i techników farmaceutycznych, 
byśmy za każdym razem, wydając lek pacjen-
towi, instruowali go, jak poprawnie wyciskać 
preparat z tuby.
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Podczas wykonywania powyższego prepara-
tu można popełnić niemal wszystkie opisane 
w pierwszej części artykułu błędy. Dlatego 
jeszcze raz przyjrzyjmy się, jak poprawnie 
użyć Unguatora, aby maść została sporządzo-
na w sposób prawidłowy.

Cignolina wykazuje właściwości antymito-
tyczne. Szczegółowe szlaki oddziaływania 
leku, prowadzące do zahamowania rozrostu 
naskórka, nie są do końca poznane. Jednak 
uważa się, że następuje to m.in. na skutek za-
burzenia pracy mitochondriów i zmiany stę-
żeń takich mediatorów, jak cGMP i kalmodu-
lina, co wpływa na zahamowanie podziałów 
komórkowego DNA. Całość procesów zacho-
dzących w skórze pod wpływem ditranolu 
zwana jest „działaniem redukującym”.

Ditranol wykazuje dużą skuteczność w zwal-
czaniu łuszczycy, wydłużając okresy remisji. 
Wielu pacjentów skarży się jednak na niedo-
godności, które są związane z jego stosowa-
niem – podrażnienie oraz zabarwienie skóry. 
Cignolina zabarwia nie tylko tkanki i ubranie, 
ale nawet meble czy armaturę, co czyni jej 
stosowanie uciążliwym i wymaga dużej uwa-
gi. Za działanie barwiące odpowiedzialne są 
produkty utleniania ditranolu. Aby zapobiec 
zabarwieniu mieszadła, koniecznie należy 
użyć mieszadła jednoarowego.

Kwas salicylowy obecny w składzie leku 
spełnia potrójną rolę:

• zapobiega procesowi 
utleniania cignoliny;

• utrzymuje odpowiednie pH środowiska;

• wykazuje działanie lecznicze 
keratoplastyczne.

Surowiec występuje w postaci kryształów. 
Przed dodaniem go do podłoża powinien zo-
stać roztarty w moździerzu. Można to zrobić 
z odrobiną parafiny. Tok postępowania może 
być w tym przypadku następujący: najpierw 
do moździerza dodajemy część kwasu salicy-
lowego, którą rozcieramy – zatykamy w ten 
sposób pory naczynia. Następnie odważamy 
0,2 g cignoliny, którą rozcieramy z kwasem 
salicylowym, następnie dodajemy resztę 
kwasu i kilka kropel parafiny. Układ mocno 
rozcieramy do postaci jednolitej papki.

Do tuby odważamy wazelinę żółtą i lano-
linę, którą wcześniej wyjęliśmy z lodówki, 
aby mogła uzyskać temperaturę pokojową. 
Składniki podłoża mieszamy z użyciem Un-
guatora przez dwie minuty, szybkość obro-
tów ustawiamy na 3 stopień na skali urządze-
nia. Następnie dodajemy wcześniej roztarte 
substancje stałe i ponownie mieszamy z tą 
samą szybkością przez trzy minuty.

Pojemnik z gotowym lekiem zaopatrujemy 
w aplikator o średnicy 2 mm, aby pacjent 
mógł precyzyjne nałożyć preparat na miej-
sce zmienione chorobowo. Do opakowania 
w sposób trwały przytwierdzamy numer leku 
i sygnaturę ze składem oraz innymi niezbęd-
nymi informacjami. Oczywiście, wydając lek, 
przekazujemy pacjentowi instrukcję używa-
nia i aplikacji preparatu.  

Rp. 
Cignolini   0,2 
Acidi salicylici  1,0
Vaselini
Lanolini aa   ad 100,0
M. f. ung.
D.S. Jeden raz dziennie 5 g 

3

Lanolinę warto mieszać po wcześniejszym doprowadzeniu surowca do temperatury pokojowej.

1

Aby uchronić mieszadła wielokrotnego użytku przed trwałym przebarwieniem,  
warto sięgnąć po te jednorazowe.

Cignolina to surowiec o silnych właściwościach barwiących.

2
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4 5

Kwas salicylowy, zanim trafi do tuby Unguatora, wymaga 
wcześniejszego rozdrobnienia w moździerzu.

Do wykonania leku, ze względu na obecność w składzie substancji 
barwiących, użyta została wazelina żółta.

Mieszadło jednorazowe może pozostać w pojemniku z lekiem. 

8

Przynajmniej numer leku musi być trwale przytwierdzony do 
opakowania, aby w razie konieczności możliwa była identyfikacja 
produktu.

Przy wydawaniu preparatu koniecznie należy poinstruować pacjenta 
o sposobie aplikacji preparatu.

6

7



Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia wątpliwości 
dotyczące „apteki dla aptekarza”
Minister zdrowia wydał objaśnienie prawne, w którym wyjaśnia, 
że sformułowanie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych”, zawar-
te w art. 99 ust. 3a pkt 1-3 ustawy – Prawo farmaceutyczne z dnia 
6 września 2001 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.), odnosi 
się do liczby aptek ogólnodostępnych prowadzonych w całym kraju. 
Jeszcze w zeszłym tygodniu resort zdrowia informował o konieczno-
ści doprecyzowania tego przepisu i wskazywał zupełnie odmienną 
jego interpretację…

Działając zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Pra-
wo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.), Ministerstwo 
Zdrowia dnia 11 lipca br. z urzędu wydało objaśnienie prawne dotyczą-
ce zapisu „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych”, zawarte w art. 99 
ust. 3a pkt 1-3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Ministerstwo Zdrowia 
postanowiło, że sformułowanie to odnosi się do liczby aptek ogólno-
dostępnych prowadzonych w całym kraju. Minister zdrowia wskazał, 
że celem wydania tego objaśnienia jest „wyjaśnienie wątpliwości co 
do praktycznego stosowania norm art. 99 ust. 3a pkt 1-3, w postępo-
waniach w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenia apteki 
ogólnodostępnej oraz w innych postępowaniach, w których zastosowa-
nie znajdzie przytoczony przepis”.

Jednocześnie określił przepis, precyzujący, kiedy nie wydaje się zezwo-
lenia na prowadzenie apteki:

„Zgodnie z art. 99 ust. 3a pkt 1-3 upf zezwolenia na prowadzenie apte-
ki ogólnodostępnej nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub 
partner spółki będącej wnioskodawcą:

1) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które pro-
wadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;

2) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub 
podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośred-
ni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu prze-
pisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 
4 apteki ogólnodostępne, lub

3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co naj-
mniej 4 apteki ogólnodostępne”.

Omawiane objaśnienie prawne jest o tyle zaskakujące, że jeszcze 
na początku lipca Ministerstwo Zdrowia wskazywało, że liczba „4 aptek 
ogólnodostępnych”, o których mowa, tyczy się tylko i wyłącznie terenu 
województwa, a nie całego kraju. Jako argument przedstawiło orzecz-
nictwo WSA w Warszawie z dnia 24 lipca 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 
738/20, 21 października 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 929/20. Wyrok ten 
brzmi: „zasadnie organ uznał, że Spółka jest członkiem grupy kapitało-
wej której członkowie prowadzą więcej niż 4 apteki ogólnodostępne 
na terenie województwa (...), a to powoduje niedozwolone przekro-
czenie progu określonego w art. 99 ust. 3a pkt 3 u.p.f.”. Ministerstwo 
Zdrowia wówczas wskazało na konieczność nowelizacji przepisów, aby 
wyeliminować wszelkie wątpliwości interpretacyjne, z których w spo-
sób jednoznaczny powinno wynikać, że limit czterech aptek ogólnodo-
stępnych odnosi się do terenu całego kraju.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Zdrowia 
postanowiło przyjąć wykładnię literalną, by przepis ten był interpreto-
wany jednoznacznie.

„Oceniając zatem literalne, gramatyczne brzmienie przepisu, w którym 
wskazano jedynie generalnie na «co najmniej 4 apteki ogólnodostęp-
ne», brak jest podstaw do zawężenia tego limitu wyłącznie do terenu 
województwa (...) tym samym holistyczne potraktowanie normy regu-
lującej procedurę wydania zezwolenia (art. 99 upf) jako funkcjonalnej 
i spójnej całości, przy jednoczesnej świadomości różnic w brzmieniu 
poszczególnych jednostek redakcyjnych, prowadzi do wniosku, że licz-
ba «co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych» wskazana w pkt 1-3 ustę-
pu 3a odnosi się do generalnej liczby aptek ogólnodostępnych prowa-
dzonych w kraju, a nie w województwie”.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie 
szczepień przeciw grypie w aptekach
Od 1 września 2022 r. podmioty lecznicze i apteki ogólnodostępne 
będą mogły rozliczyć koszt świadczenia polegającego na kwalifikacji 
pacjenta oraz podaniu szczepionki w kwocie 21,83 zł za wykonane 
jednorazowe szczepienie z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

– W związku z rozpoczęciem sezonu grypowego i dostępem do szcze-
pień w sezonie 2022/2023 przypominam, że szczepienia przeciw 
grypie są wykonywane w podmiotach leczniczych i aptekach ogólno-
dostępnych – informuje w swoim komunikacie wiceminister zdrowia 
Maciej Miłkowski. Od 1 września 2022 r. podmioty lecznicze i apteki 
ogólnodostępne będą mogły rozliczyć koszt świadczenia polegającego 
na kwalifikacji pacjenta oraz podaniu szczepionki w kwocie 21,83 zł za 
wykonane jednorazowe szczepienie z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NFZ). Każde szczepienie przeciw grypie wykonane w podmiotach 

leczniczych i w aptekach ogólnodostępnych, zgodnie z nadanymi 
uprawnieniami dla personelu w zakresie dostępu do gabinet.gov, 
powinno podlegać raportowaniu do elektronicznej Karty Szczepień.

SZCZEPIENIA W APTEKACH

Apteki ogólnodostępne spełniające warunki dotyczące personelu, 
lokalu i sprzętu mogą wykonywać szczepienia przeciw grypie osób 
dorosłych. W realizacji szczepienia z wykorzystaniem szczepionki 
przeciw grypie farmaceuta je wykonujący dokonuje jej sprzedaży 
na zasadach ogólnych, a następnie odnotowuje wykonanie e-kwa-
lifikacji oraz podania szczepionki w elektronicznej Karcie szczepień, 
będącej podstawą do późniejszego rozliczenia z NFZ.

Z urzędu
Najświeższe informacje i interpretacje przepisów dotyczące praktyki aptecznej
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– Szczepionki przeciw grypie wchodzą na stan magazynowy apteki, 
a podstawą do ich wydania z apteki, również w przypadku udzielanej 
usługi, jest recepta – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Zarówno przy szczepieniu z wykorzystaniem szczepionki refun-
dowanej, jak i w przypadku realizacji szczepienia pełnopłatnego 
recepta wystawiona przez osobę uprawnioną, tj. osobę posiadającą 
prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie prze-
pisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest 
uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, jest bezwzględnie konieczna.

SZCZEPIENIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Rozliczenie świadczenia szczepienia dla pacjentów danego podmiotu 
leczniczego oraz pracowników danego podmiotu leczniczego może 
nastąpić w trybie odrębnym przez NFZ, tj. 21,83 zł za szczepienie. 
Realizacja szczepień przeciw grypie w ramach programów polityki 
zdrowotnej finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
wyklucza rozliczenie szczepień przez NFZ.

WICEMINISTER MIŁKOWSKI PRZYPOMINA RÓWNIEŻ, ŻE:

- nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek 
refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym 
obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych szczepionki przeciw grypie dostępne 
są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach tzw. 
wykazu „leki 75+” lub wykazu „leki ciąża+”;

- dzięki rozszerzeniu uprawnienia do przeprowadzania kwalifikacji 
przed szczepieniem przeciw grypie u osoby dorosłej badanie kwali-
fikacyjne mogą wykonywać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielę-
gniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta labo-
ratoryjny oraz farmaceuta;

- aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie 
są dostępne w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego – PZH Państwowego Instytutu Badawczego.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

Co Ochotnicza Straż Pożarna może kupić w hurtowni farmaceutycznej?
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat, w którym 
odpowiedział na pojawiające się pytania o uprawnienia jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do zaopatrywania się w produkty lecz-
nicze w hurtowniach.

Dokładnie 21 maja weszło w życie kontrowersyjne Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów 
uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach far-
maceutycznych. Przeciwko brzmieniu dokumentu protestowała Na-
czelna Rada Aptekarska, wskazując, że ułatwi ono nielegalny wywóz 
leków. Nowe przepisy umożliwiają bowiem zakup leków prosto z hur-
towni podmiotom, które do tej pory tego nie mogły robić.

Rozporządzenie od samego początku budziło wątpliwości. W rezulta-
cie pod koniec maja Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał obszer-
ny komunikat, w którym wyjaśniał nowe regulacje i zasady nabywania 
produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. To opraco-
wanie nie rozwiało jednak wszystkich wątpliwości, bo niedawno po-
jawiły się kolejne.

W rezultacie wobec pojawiających się pytań dotyczących uprawnie-
nia jednostek ochrony przeciwpożarowej do zaopatrywania się w pro-
dukty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych Główny Inspektor 
Farmaceutyczny w kolejnym komunikacie poinformował, że:

• jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicze straże 
pożarne, włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego są uprawnione do nabywania w hurtowniach farmaceu-
tycznych produktów leczniczych określonych w załącznikach 1-3 
do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowot-
nych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 
w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicz-
nej oraz Państwowej Straży Pożarnej (§ 1 pkt 10 lit. c rozpo-
rządzenia MZ z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów 
uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach 
farmaceutycznych, dalej również jako: „rozporządzenie MZ 
z 7 kwietnia 2022 r.”);

• jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicze straże 
pożarne, niewłączone do krajowego systemu ratowniczo-ga-
śniczego są uprawnione do nabywania w hurtowniach farma-
ceutycznych tlenu medycznego (§ 1 pkt 12 rozporządzenia MZ 
z 7 kwietnia 2022 r.).

STRAŻ POŻARNA I RATOWNICY

GIF wskazuje, że zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 
2022 r. podmiotami uprawnionymi do nabywania produktów leczni-
czych w hurtowniach farmaceutycznych są jednostki realizujące zada-
nia, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2-7d ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej również jako: 
„ustawa o PRM”). Przywołane przepisy określają kategorie podmiotów 
i jednostek, w których swoje zadania zawodowe wykonuje ratownik 
medyczny.

Zgodnie z pkt 7 przywołanej regulacji takimi jednostkami są jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (w tym jed-
nostki ochotniczej straży pożarnej), włączone do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego.

Natomiast zgodnie z § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia MZ z 7 kwiet-
nia 2022 r. produkty lecznicze, które mogą być nabywane przez ta-
kie jednostki, określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 
12 ustawy o PRM, tj. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń 
zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 
w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej 
oraz Państwowej Straży Pożarnej. Określają one nazwy międzynaro-
dowe (substancje czynne) oraz postaci produktów leczniczych, które 
mogą być podawane przez ratownika medycznego wykonującego za-
wód w określonych w rozporządzeniu jednostkach.

W ocenie GIF jednostki ochrony przeciwpożarowej, które są włączone 
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mogą zatem nabywać 
w hurtowniach farmaceutycznych produkty lecznicze zawierające 
substancje czynne określone w załącznikach do ww. rozporządzenia.
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TYLKO TLEN MEDYCZNY

W odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej, które nie 
są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zastoso-
wanie znajduje przepis § 1 pkt 12 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 
2022 r., zgodnie z którym podmiotem uprawnionym do nabywania 
w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego jest każdy pod-
miot, którego działalność wymaga posiadania lub wykorzystania tlenu 
medycznego.

– Mając na względzie to, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej udział w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym ma charakter dobrowolny, jak rów-
nież to, że wykonywanie zadań ratowniczych, w tym z wykorzysta-
niem tlenu medycznego, przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

o których mowa w art. 15 tej ustawy, nie jest uzależnione od udziału 
takiej jednostki w tym systemie, każdą jednostkę ochrony przeciw-
pożarowej należy uznać za podmiot, którego działalność wymaga 
posiadania lub wykorzystania tlenu medycznego – informuje Główny 
Inspektor Farmaceutyczny.

Każda jednostka ochrony przeciwpożarowej jest zatem podmiotem 
uprawnionym do nabycia w hurtowniach farmaceutycznych tlenu 
medycznego.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

NFZ zwiększa nadzór nad aptekami nieprawidłowo realizującymi recepty
Elektroniczna komunikacja NFZ z aptekami, brak zwrotu refundacji 
za fałszywą receptę papierową i szerszy katalog naruszeń, za któ-
re fundusz będzie mógł nałożyć karę umową, to tylko niektóre ze 
zmian, jakie zaproponowało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym 
rozporządzeniu. Niektóre z nich wywołają sprzeciw środowiska 
aptekarskiego...

Na początku września do konsultacji publicznych oddano projekt roz-
porządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego 
wzoru umowy na realizację recept. 

Dokument wprowadza szereg zmian w dotychczasowych zasadach 
nadzoru NFZ nad aptekami realizującymi recepty na leki refundowane. 
Resort zdrowia zaproponował też kilka zmian dotyczących kar umow-
nych dla aptek. Zdecydowana większość zmian, które znalazły się w 
projekcie, ma jednak charakter formalny. Polegają one na wprowadze-
niu skrótów redakcyjnych „Oddział Funduszu” i „Prezes Funduszu”, co 
ma służyć „konsekwentnemu stosowaniu ich w kolejnych jednostkach 
systematyki wewnętrznej zmienianego rozporządzenia".

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Część zmian, które przewiduje projekt rozporządzenia, dotyczy umoż-
liwienie prowadzenia korespondencji między NFZ a podmiotem pro-
wadzącym aptekę (i jej kierownikiem) drogą elektroniczną. W końcu 
zmianie ulega między innymi zapis dotyczący formy przesyłania do 
NFZ zestawień zbiorczych. W projekcie zaproponowano zobowiązanie 
podmiotu prowadzącego aptekę do przekazywania przez nią uzgod-
nionego zestawienia zbiorczego w „postaci papierowej lub elektro-
nicznej”, a nie, jak do tej pory, tylko „w postaci pisemnej”.

Jak wyjaśnia resort zdrowia w uzasadnieniu zmiany, stanowi ona kon-
sekwencję nowelizacji tego przepisu dokonanej za pośrednictwem 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wprowadzeniem e-recepty.

Także inne pisma NFZ do apteki będą mogły być przesyłane drogą 
elektroniczną na podany adres e-mail. Jak czytamy w uzasadnieniu 
projektu, ma to na celu wyeliminowanie problemów związanych ze 
skutecznym doręczaniem korespondencji w formie papierowej (prze-
kazywanej dotychczas na adres apteki). Jednocześnie doprecyzowano 
kwestie formalne związane z przekazywaniem korespondencji w for-
mie elektronicznej.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO NFZ

Aktualnie podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek poinformować 
oddział wojewódzki NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrud-
nionych w aptece. Nowelizacja zakłada rozszerzenie tego obowiązku 

także o informację o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub za-
stępstwie za kierownika. Taką informację trzeba będzie przekazać naj-
później w dniu objęcia funkcji albo rozpoczęcia zastępstwa. Podmiot 
prowadzący aptekę będzie też musiał informować o zmianach swoich 
danych (14 dni od ich zmiany) oraz o zmianie lub przeniesieniu ze-
zwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Jak przeko-
nuje Ministerstwo Zdrowia, celem zmian jest zapewnienie Funduszo-
wi posiadania aktualnych informacji potrzebnych do prawidłowego 
wykonywania umowy na realizację recept.

– W przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki oraz zmian 
w posiadanym przez podmiot prowadzący aptekę zezwoleniu modyfi-
kacja obowiązującego przepisu ma na celu zainicjowanie działań słu-
żących zawarciu aneksu do istniejącej umowy z Funduszem – czytamy 
w uzasadnieniu.

Co istotne, do katalogu kar umownych dodano również grzywnę w 
wysokości 200 zł za niepoinformowanie o zmianie na stanowisku kie-
rownika apteki lub zastępstwie kierownika w odpowiednim terminie.

BRAK REFUNDACJI ZA SFAŁSZOWANE PAPIEROWE RECEPTY

Jedną z istotniejszych zmian, które Ministerstwo Zdrowia chce wpro-
wadzić w rozporządzeniu, jest ta dotycząca zasad wypłaty refunda-
cji za recepty papierowe. W projekcie znalazł się zapis mówiący, że 
„Fundusz nie dokonuje wypłaty refundacji za recepty w postaci pa-
pierowej, których numery nie zostały nadane przez dyrektora oddziału 
Funduszu, na zasadach, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 96 ust. 12 ustawy § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept”.

Innymi słowy, apteka nie uzyska zwrotu refundacji w przypadku, gdy 
zrealizuje ze zniżką fałszywą receptę papierową – a więc posiadającą 
numery, które nie zostały nadane przez dyrektora oddziału Funduszu.

– Powyższe ma na celu zapewnienie prawidłowego gospodarowania 
środkami publicznymi przez Fundusz, przeznaczonymi na refundację 
recept – czytamy w uzasadnieniu projektu.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ
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Przegląd lekowy
W czwartkowy poranek do apteki przychodzi pani Urszula, która zgłasza się  
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PRASA O OPIECE FARMACEUTYCZNEJ
Wkrótce ruszą kursy 
dla farmaceutów 
ze szczepień przeciw 
COVID-19
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomo-
wego opracowuje program kursów kwalifi-
kacyjnych dla farmaceutów, które pozwolą 
im uzyskać uprawnienia do przeprowa-
dzania szczepień przeciw COVID-19 i grypie.

We wrześniu w Dzienniku Ustaw ma zostać 
opublikowane rozporządzenie ministra 
zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych 
dla farmaceutów. Wejście w życie (14 dni 
po publikacji) dokumentu umożliwi m.in. 
uruchomienie kursów pozwalających 
nabyć uprawnienia do przeprowadzania 
badań kwalifikacyjnych oraz wykonywania 
szczepień przeciw COVID-19 i grypie.

Na zakończenie prac nad dokumentem 
czekało m.in. Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego. Redakcja „MGR.FARM” zapy-
tała CMKP, czy w najbliższym czasie planuje 
uruchomienie kursów pozwalających farma-
ceutom na zdobycie uprawnień do wykony-
wania szczepień. Agnieszka Pochrzęst-Mo-
tyczyńska z Zespołu Komunikacji i Promocji 
poinformowała 17 sierpnia, że przewiduje 
to właśnie wspomniane rozporządzenie.

– Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o zawo-
dzie farmaceuty uprawnienie do prowa-
dzenia kursów kwalifikacyjnych posiadają 
jednostki szkolące (uczelnie, które prowadzą 
studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu 
akredytacji) oraz Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego, które opra-
cowują program kursu kwalifikacyjnego. 
Czekamy na zakończenie procesu legisla-
cyjnego dotyczącego tego projektu, by móc 
opracować programy kursów kwalifikacyj-
nych – wskazała Pochrzęst-Motyczyńska.

KONIECZNY 12-MIESIĘCZNY STAŻ PRACY

Skierowanie rozporządzenia do publikacji 
oznacza, że w najbliższym czasie można 
spodziewać się uruchomienia kursów dla 
farmaceutów. Informacja na ten temat 
znajdzie się na stronie CMKP. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że nie wszyscy chętni 
z nich skorzystają. Z treści rozporządzenia 
wynika bowiem, że o zakwalifikowanie do 
odbycia kursu będą mogli wnioskować 
wyłącznie farmaceuci z udokumentowanym 
co najmniej 12-miesięcznym stażem pracy 
w zawodzie, w pełnym wymiarze. Innymi 
słowy, nie są one przeznaczone dla świeżo 
upieczonych absolwentów farmacji.

Aby wziąć udział w takim kursie, farma-
ceuta musi przede wszystkim się do niego 
zakwalifikować. W tym celu zostanie 
powołana komisja kwalifikacyjna, mająca 
stwierdzić, czy kandydat spełnia okre-
ślone wymagania. Opinia ta obejmie ocenę 
formalną wniosku. O zakwalifikowaniu się 
do kursu zdecydują kolejność zgłoszeń 
i liczba wolnych miejsc szkoleniowych.

Koszty związane z działaniem komisji 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzania 
egzaminów w ramach kursów kwalifikacyj-
nych pokryje budżet państwa w ramach 
środków własnych i CMKP. Innymi słowy, dla 
farmaceutów powinny one być bezpłatne.

NIE TYLKO SZCZEPIENIA

Warto przypomnieć, że wspomniane rozpo-
rządzenie dotyczy nie tylko kursów kwalifika-
cyjnych związanych ze szczepieniami przeciw 
COVID-19 i grypie, ale obejmą również 
problematykę dotyczącą wykonywania 
badań diagnostycznych przez farmaceutów. 
Mowa tutaj o badaniach podstawowych 
parametrów życiowych, takich jak:

• ciśnienie krwi;

• tętno;

• puls oraz saturacja krwi;

• pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu 
w pasie, a także obliczanie wskaź-
nika BMI (ang. Body Mass Index) 
i stosunku obwodu talii do obwodu 
bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio);

• test stężenia glukozy we krwi;

• kontrola panelu lipidowego (cholesterol, 
frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy);

• szybki test do wykrywania grypy, 
stężenia białka C-reaktywnego, 
antygenu Streptococcus z Grupy 
A, Helicobacter – test z krwi.

Jak ocenia resort zdrowia, obowiązek 
doskonalenia zawodowego przez udział 
w kursach kwalifikacyjnych spowoduje 
aktualizację wiedzy i umiejętności oraz 
stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych farmaceutów, a co za tym idzie 
– zwiększy konkurencyjność na rynku pracy.

Źródło: MGR.FARM
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że projekt nie zostanie zakończony pozy-
tywnymi rekomendacjami jego wdrożenia. 
Chcemy jedynie, aby pilotaż technicznie 
pokazał, w jaki najlepszy sposób mamy tę 
opiekę realizować i jakich błędów można 
się ustrzec – mówił wiceminister zdrowia 
Maciej Miłkowski. – Oczekujemy potwier-
dzenia i sformułowania tej metodologii 
wywiadu z pacjentem na temat tego, jakie 
leki przyjmuje i jaka jest jego skłonność do 
przestrzegania zaleceń terapeutycznych. 
Trzeba to potem w sformalizowany sposób 
zaproponować farmaceutom oraz przygo-
tować system informatyczny tak skrojony, 
aby ekspert miał zdecydowanie szybsze 
informacje o pacjencie – uzupełnił.

Jak zaznaczył Maciej Miłkowski, prze-
gląd lekowy powinien być świadczeniem 
gwarantowanym, finansowanym ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, 
że zapewne na początku 2024 r. można 
się takiego rozwiązania spodziewać.

Pilotaż ma objąć nie mniej 750 i nie więcej 
niż 1000 pacjentów i potrwa maksymalnie 
rok. Chodzi o osoby w wieku 18-60 lat, 
które przyjmują na stałe nie mniej niż 
5 leków wydawanych z przepisu lekarza 
lub które ukończyły 60. rok życia i przyj-
mują na stałe nie mniej niż 10 leków. Za 
wdrożenie, monitorowanie i ocenę pilotażu 
odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.

Źródło: PAP MediaRoom

Najwcześniej w 2024 r. 
przegląd lekowy będzie 
świadczeniem 
gwarantowanym…
Pierwszy miesiąc realizacji pilotażo-
wego programu przeglądu lekowego 
wykazał na tyle pozytywne efekty, 
że prawdopodobnie już od początku 
2024 r. usługa ta wejdzie do koszyka 
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia – zapowiedział podczas debaty 
na temat dotychczasowych rezultatów 
pilotażu Maciej Miłkowski, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Debata odbyła się 19 lipca w Centrum 
Prasowym Polskiej Agencji Prasowej. Pilotaż 
przewiduje trzy kontakty farmaceuty 
z pacjentem z wielolekowością (przyjmu-
jącym równocześnie co najmniej 5-10 leków), 
których efektem ma być opracowanie dla 
tej osoby indywidualnego planu opieki 
farmaceutycznej oraz planu rozwiązania 
wszystkich wykrytych, rzeczywistych lub 
potencjalnych problemów związanych ze 
stosowaniem leków, takich jak działania 
niepożądane czy zbędna farmakoterapia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 2 grudnia 2021 r. za prowadzenie 
pilotażu przeglądów lekowych odpowiada 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, a podmiotem prowa-
dzącym pilotaż jest Szpital Kliniczny im. 
Heliodora Święcickiego w Poznaniu. W toku 
naboru uwzględniającego równomierny 
rozkład geograficzny placówek w kraju oraz 
kolejność zgłoszeń do programu zakwa-
lifikowano 75 aptek i 75 farmaceutów.

Według dr hab. n. med. Agnieszki Neumann-
-Podczaski przez pierwszy miesiąc pilotażu 
udało się uzyskać pozytywny feedback 
u pacjentów i lekarzy, którzy zgodzili 
się na rekomendacje farmaceutów.

– Mamy zatem pierwsze sukcesy 
i dobre tempo tego pierwszego 
miesiąca – podkreśliła.

Dodała, że najczęściej wykrywanymi 
problemami u pacjentów są: zbędna farma-
koterapia, działania niepożądane leków, 
interakcje miedzy lekami oraz niestosowanie 
się pacjentów do zaleceń. U pacjentów 
biorących udział w programie już udało 
się części tych problemów zaradzić.

– W Ministerstwie Zdrowia stwierdziliśmy, 
że przeglądy lekowe jest to działanie tak 
niezbędne, tak ważne i efektywne kosz-
towo, że nie ma właściwie żadnego ryzyka, 
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STOSOWANE LEKI

Ramipryl 10 mg + Amlo-
dypina 10 mg

1-0-0

Bisoprolol 5 mg 1-0-0

Trimetazydyna 35 mg 1-1-0

Metformina 1000 mg 1-1-1

Gliklazyd 30 mg 1-0-1

SUPLEMENTY DIETY

Preparat multiwitami-
nowy dla seniorów

1-0-0

Witamina C 1000 1-0-0

Płeć Kobieta

Wiek 79 lat

Wzrost 163 cm

Waga 70 kg

Choroby 
przewlekłe

Nadciśnienie tętnicze, 
choroba wień-
cowa, cukrzyca

mgr farm. Kamil Bąk

PRZEGLĄD LEKOWY
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Problemy lekowe pacjenta

Manewr fizyczny Zachowanie

Przerwanie cyklu oddechowego

Oddychanie do torby

Wstrzymanie oddechu

Manewr Valsalvy prowadzący do hiperkapnii

Podrażnienie nosogardzieli Przepłukanie gardła zimną wodą

Zapobieganie podrażnieniu przepony
Pochylenie się do przodu

Podciągnięcie kolan do klatki piersiowej

W 
czwartkowy poranek 
przychodzi do apteki pani 
Urszula, która zgłasza się 
z dwoma problemami. 
Po pierwsze, podejrzewa 

u siebie grzybicę paznokci. Twierdzi, 
że próbowała stosować maści przeciwgrzy-
bicze, ale nie pomogły, więc prosi farma-
ceutę o poradę w tej sprawie. Po drugie, ma 
dosyć dziwny problem w postaci czkawki. 
Nie wie, czy to pytanie do farmaceuty, 
ale od poprzedniego dnia nie może się 
uporać z tym niemiłym problemem…

WYWIAD

Pani Urszula przede wszystkim prosi o pomoc 
w temacie grzybicy paznokci. Jakiś czas 
temu walczyła z grzybicą stóp, jak twierdzi 
– skutecznie. Teraz próbowała wykorzy-
stać maści, które przyniosły pomoc ostat-
nim razem. Niestety twierdzi, że poprawa 
jest bardzo nieznaczna, a problem zaczął 
dotykać większej liczby paznokci. Z tego 
powodu czuje się bezradna, a choroba jest 
dla niej bardzo wstydliwa, bo jej komfort 
psychiczny znacznie spadł ze względu 
na specyfikę estetyczną dolegliwości.

Z informacji od pani Urszuli farmaceuta 
dowiaduje się, że zmiany występują łącznie 
na pięciu – siedmiu paznokciach i obej-
mują około połowę ich powierzchni. Pa-
cjentka nie konsultowała jak dotąd sprawy 
z lekarzem i poza stosowaniem maści 
z lekiem przeciwgrzybiczym nie podejmo-
wała innych interwencji czy prób leczenia.

Drugą sprawą, który poruszyła, jest czkaw-
ka. Pacjentka w zasadzie nie wie, czy to 
problem natury medycznej. Jednakże ze 
względu na zaufanie dzieli się tą dolegli-
wością z nadzieją, że farmaceuta wyjaśni, 
dlaczego czkawka męczy ją już tak dłu-
go, i poradzi, jak się od niej uwolnić.

KOMENTARZ

Jeżeli chodzi o problem grzybicy paznokci, 
to najważniejsze jest, aby pacjent zrozumiał, 
że to problem wymagający konsultacji z leka-
rzem, który powinien postawić odpowiednią 
diagnozę. Terapia nieco różni się w zależno-
ści od tego, czy grzybica jest pochodzenia 
dermatofitowego czy drożdżakowego. 

Z reguły leczeniem I rzutu w przypadku 
grzybicy dermatofitowej paznokci jest terapia 
ogólna lekiem doustnym. Najczęściej stosuje 
się itrakonazol w dawce 200 mg dziennie 
przez 12 tygodni. Drugim możliwym lekiem 
jest terbinafina w dawce 250 mg/dobę przez 
12 tygodni. Rzadziej zaleca się flukonazol.

W razie niepowodzenia leczenia doustnego 
jednym z tych leków po upływie 6 mie-
sięcy przeprowadza się pełne leczenie 
drugim lekiem, skojarzone ze stosowaniem 
cyklopiroksu lub amorolfiny w postaci 
lakieru aplikowanego 1-2 razy w tygodniu 
przez cały okres leczenia doustnego.

Leczenie miejscowe bez włączania ogólne-
go można zastosować jedynie wtedy, jeżeli 
zmiany grzybicze dotyczą nie więcej niż 
trzech paznokci i nie przekraczają połowy 
ich powierzchni. Stosuje się wtedy także 
cyklopiroks lub amorolfinę w postaci lakieru.

W przypadku diagnozy drożdżycy pa-
znokci i wałów paznokciowych leczenie 
wygląda nieco inaczej niż w przypadku 
zakażenia dermatofitami. Leczenie ogólne 
również polega na zastosowaniu itrako-
nazolu, ale drugim preferowanym lekiem 
jest flukonazol w dawce 100 mg/dobę. 
W przypadku zajęcia płytek paznokciowych 
przez drożdżaki leczenie stosuje się przez 
3-6 miesięcy, łącząc je z terapią miejscową 
roztworami i kremami przeciwgrzybiczymi.

Drugi problem dotyczy czkawki. Jest to 
odruch powstający przez mimowolne, 
miokloniczne skurcze przepony i mięśnie 
międzyżebrowe, które doprowadzają do 
nagłego, niekontrolowanego zamknięcia 
krtani. Czkawkę dzieli się na ostrą (trwającą 
do 48 godzin), przetrwałą (trwającą dłużej 
niż 48 godzin) i przewlekłą (utrzymującą się 
ponad miesiąc). W przypadku pacjentki jak 
na razie jest to czkawka ostra. Jej najczęst-
sze przyczyny to zbyt szybkie spożywanie 
posiłków, alkoholu lub napojów gazowa-
nych, pikantne i gorące potrawy, refluks, 
GERD, hiperwentylacja czy silne doznania 
emocjonalne. W przypadku czkawki ostrej 
nie ma konieczności wdrażania leczenia. 
Warto zatem przekazać pacjentce możliwe 
niefarmakologiczne sposoby terapii, które 
mają potwierdzenie w źródłach naukowych.

Literatura
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Gorączka to stan towarzyszący wielu chorobom, a także ważny czynnik 
diagnostyczny. Wielu pacjentów prosi farmaceutę w aptece o preparat 

pomagający obniżyć temperaturę ciała. Należy zastanowić się, jak prawidłowo 
powinien zareagować aptekarz, aby kompleksowo pomóc.

Gorączka to często rozpoznawany klinicznie 
symptom choroby. Rzadko natomiast 
występuje samoistnie. Nie ma jednoznacznej 
definicji gorączki. Opisuje się ją jednak 
ogólnie jako złożoną odpowiedź organizmu 
w przebiegu wielu chorób, charakteryzu-
jącą się wzrostem temperatury ciała.

POMIAR

Wynik temperatury naszego ciała zależy 
od miejsca pomiaru. W jamie ustnej 
prawidłowa temperatura to 37°C ± 1, ale 
już średni pomiar w odbycie jest 0,5°C 
wyższy, a pod pachą – 0,5°C niższy. Prostym 
sposobem oceny gorączki jest klasyfikacja 
dzieląca ją na łagodną (do 39°C) i wysoką 
(>39°C). Rodzicom dziecka poniżej 5 r.ż. 
najlepiej doradzić pomiar pod pachą.

KIEDY ZALECIĆ WIZYTĘ U LEKARZA?

• Gorączka:

 » u dziecka poniżej 3 miesięcy,

 » bez innych objawów,

 » powyżej 5 dni.

• Drgawki.

• Sztywność karku u dziecka (możliwe 
zapalenie opon mózgowych).

• Objawy odwodnienia (możliwa 
konieczność podania kroplówki).

CECHY KLINICZNE GORĄCZKI U DZIECKA

Dorosły pacjent jest w stanie sam ocenić, 
kiedy ma podwyższoną temperaturę ciała. 
Większym wyzwaniem jest zauważenie 
niepokojących objawów u dziecka. Tak więc 
należy wymienić symptomy sygnalizujące 
prawdopodobieństwo wystąpienia gorączki:

• rozdrażnienie;

• brak apetytu;

• zaczerwienienie twarzy i dreszcze.

Zdanie rodziców stwierdzających wystą-
pienie gorączki u swoich dzieci jest bardzo 
ważne. Rodzice w prosty sposób potrafią 
zauważyć gorączkę u swojego dziecka, 
oceniając jego kolor skóry, temperaturę 
ciała i zachowanie. Takiej informacji nie 
należy lekceważyć nawet w przypadku 
niewykonania pomiaru temperatury.

ŚRODKI OTC O UDOKUMENTOWANYM 
DZIAŁANIU

Najpopularniejszymi środkami stosowanymi 
w celu obniżenia gorączki są paracetamol 
i ibuprofen. W obu przypadkach skuteczność 
została udowodniona. Ze względu na ryzyko 
wystąpienia zespołu Reye’a czy innych 
działań niepożądanych kwas acetylosalicy-
lowy nie jest zalecany u dzieci poniżej 12 r.ż. 
Ogólnie odchodzi się już od stosowania tej 
substancji w celu obniżenia gorączki. Nato-
miast metamizolu nie stosuje się u dzieci.

WSKAZÓWKI I PORADY DLA PACJENTA

• Należy zadbać o dodat-
kowe nawodnienie.

• Warto zastosować zimny okład 
na czoło, który może przynieść ulgę.

Wybrać paracetamol czy ibuprofen?

Paracetamol

• Najczęściej stosowany, 
dostępny w postaci czopków, 
tabletek, syropu, saszetek.

• Dawka jednorazowa doustna 
wynosi 10 mg/kg m.c., dood-
bytnicza 15 mg/kg m.c.

• Uznawany za dość bezpieczny ze 
względu na niewiele działań niepożą-
danych i interakcji z innymi lekami.

Ibuprofen

• Można stosować powyżej 
3. miesiąca życia.

• Dawka jednorazowa to 15 mg/kg m.c.

• Do działań niepożądanych zalicza się 
dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

• Należy unikać w przypadku wcze-
śniejszego wystąpienia uczulenia 
na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE

Podczas trwania gorączki stosuje się 
pomocniczo środki działające napotnie. 
Mają one za zadanie zwiększyć wydalanie 
pirogenów razem z potem. Przykładowe 
substancje roślinne działające napotnie to:

• kwiat lipy;

• kwiat bzu czarnego;

• kora wierzby..

Literatura
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(2012). Opieka farmaceutyczna w samole-
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GORĄCZKA U DZIECKA
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CIĄŻA 

TERAPIA PRZEZIĘBIENIA
Ciąża to szczególny okres w życiu każdej kobiety. Niemniej jednak zmiany, 

jakie zachodzą w organizmie w trakcie jej trwania, przekładają się często na 
różnorodne problemy zdrowotne. Jest to o tyle uciążliwe, że nie wszystkie leki 

mogą być w tym szczególnym okresie przyjmowane przez kobiety ciężarne.

Co więcej – znaczna część z nich uważa 
stosowanie leków za szkodliwe dla płodu. 
W tym kontekście warto zatem wiedzieć, co 
można, a czego lepiej nie zażywać w trakcie 
ciąży. Zwłaszcza że przed nami sprzyja-
jący chorobom okres jesienno-zimowy.

DLACZEGO FARMAKOKINETYKA LEKÓW 
W CIĄŻY RÓŻNI SIĘ OD TEJ TRADYCYJNEJ?

Organizm kobiety ciężarnej przechodzi 
szereg zmian, aby jak najlepiej przystosować 
się do przebiegu ciąży. Zwalnia motoryka 
przewodu pokarmowego czy też zwiększa 
się ilość krwi krążącej w krwioobiegu. 
Te i inne czynniki mają wpływ na fakt, 
że wchłanianie, dystrybucja czy metabo-
lizm leków zachodzą w sposób zmieniony 
od standardowego. Wiąże się to z nasile-
niem bądź osłabieniem ich działania.

Jednakże najważniejszą sprawą jest 
oddziaływanie substancji leczniczych 
na płód. I to w tym kontekście powinny 
być rozpatrywane możliwości stoso-
wania danego leku u kobiet w ciąży.

JAK LECZYĆ PRZEZIĘBIENIE 
W OKRESIE CIĄŻY?

U kobiet w okresie ciąży dochodzi do 
obrzęku śluzówki nosa i gardła. Jest to 
zjawisko normalne, które po porodzie 
zanika. Niestety – często prowadzić może 
do zwiększenia prawdopodobieństwa 
pojawienia się infekcji górnych dróg 
oddechowych, zwanej potocznie przeziębie-
niem. W ramach przeziębienia najbardziej 
dokuczliwymi objawami są: katar, kaszel, 
ból głowy, ból gardła lub też gorączka.

Z punktu widzenia nienarodzonego jeszcze 
dziecka najważniejsze jest obniżenie 
temperatury ciała matki. Objawy takie 
jak kaszel czy katar nie są dla płodu tak 

szkodliwe, jak oddziaływanie wysokiej 
temperatury – zwłaszcza w I trymestrze. 
W tym czasie istnieje ryzyko, że wysoka 
gorączka może doprowadzić do przed-
wczesnego porodu. Z tego też względu 
nie hamujmy się przed poleceniem 
pacjentce leku niwelującego dokuczliwe 
objawy. Bądźmy jednak przy tym ostrożni 
i kierujmy się wiedzą, jaką posiadamy.

Rekomendując pacjentce jakikolwiek 
lek, zapytajmy najpierw, czy przypad-
kiem nie zażyła już wcześniej jakiegoś. 
Powszechny dostęp do leków (nie tylko 
w aptekach) sprawia, że kobiety w ciąży 
z powodu nieznajomości leków zażywają 
jednocześnie dwa lub więcej preparatów 
z tą samą substancją leczniczą. A trzeba 
wiedzieć, że istotną kwestią jest zarówno 
rodzaj substancji, czas jej podania, jak 
i dawka, jaką pacjentka przyjmuje!

GORĄCZKA I BÓL – CZYM MOŻNA 
JĄ LECZYĆ W OKRESIE CIĄŻY?

Powszechnie dostępne zalecenia jasno 
określają, że preparatem I rzutu w obni-
żaniu gorączki i niwelowaniu bólu jest 
paracetamol. I to pomimo docierających 
do nas pojedynczych informacji z badań, 
jakoby paracetamol podawany na początku 
ciąży miał indukować astmę we wczesnych 
latach dzieciństwa narodzonego dziecka.

Paracetamol należy do kategorii B według 
FDA, określającej ryzyko stosowania leków 
w okresie ciąży. Kategoria ta oznacza, 
że nie ma potwierdzenia w badaniach dla 
negatywnego w skutkach jego stosowania 
na płód u kobiet w czasie ciąży. Można 
go stosować przez cały okres trwania 
ciąży, zachowując jednak przy tym zdrowy 
rozsądek i korzystając z niego tylko wtedy, 
kiedy rzeczywiście jest potrzebny.

Odmiennie sprawa wygląda w kwestii 
stosowania kwasu acetylosalicylowego, czyli 
ASA. Odradza się jego stosowanie w tym 
czasie przez kobiety w ciąży. W I i II tryme-
strze dopuszcza się możliwość jego zażycia 
tylko w przypadku, jeśli korzyści przeważają 
nad ryzykiem. W III trymestrze jest zaka-
zany (kategoria D), gdyż może zwiększać 
ryzyko śmiertelności okołoporodowej. ASA 
ma wpływ nie tylko na układ krzepnięcia 
matki, ale również płodu – co może zwięk-
szać ryzyko krwawienia. Dlatego też zamiast 
ASA warto zarekomendować paracetamol.

Pozostałe NLPZ-y, jak np. ibuprofen czy 
ketoprofen, należą do kategorii B (tak jak 
paracetamol), z tą różnicą, że w III trymestrze 
są bezwzględnie zakazane (kategoria D). 
Mogą wówczas prowadzić do przedwcze-
snego zamknięcia przewodu tętniczego 
oraz hamować aktywność porodową.

Warto w tym miejscu także wspomnieć 
o popularnym metamizolu sodowym. 
Potwierdzone jest jego teratogenne 
działanie w badaniach na zwierzętach. 
Z tego też powodu nie należy go stosować 
w okresie ciąży. Zwłaszcza że metamizol 
znany jest ze swojego niepożądanego 
działania, jakim mogą być w niektórych 
przypadkach skórne odczyny alergiczne.

KATAR – CZĘSTA PRZYPADŁOŚĆ 
KOBIET W CIĄŻY

Uczucie zatkanego nosa doskwiera wielu 
ciężarnym kobietom. Wynika to przede 
wszystkim ze zmian w ich organizmie, jakie 
zachodzą w nim podczas ciąży. Jeśli jednak 
dołączy do tego infekcja wirusowa – zniwe-
lowanie objawów może stać się niezbędne.

Jeśli chodzi o sposoby łagodzenia 
kataru, dostępne są zarówno formy 
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miejscowe (aerozole), jak i tabletki doustne. 
Powszechne są dostępne bez recepty 
fenylefryna czy pseudoefedryna. I choć 
warto stosować je z umiarem (zwłaszcza 
pseudoefedrynę), to ich zastosowanie jest 
dopuszczalne w II i III trymestrze. Nie należy 
ich za to stosować w I trymestrze ciąży!

Z leków działających miejscowo – ksylo-
metazolina i oksymetazolina należą do 
kategorii C. Choć podawane są miejscowo 
do nosa, z racji zwiększonego obrzęku 
i ukrwienia śluzówki nosa w trakcie ciąży 
ich dystrybucja nie musi się ograni-
czać tylko do przestrzeni nosogardzieli. 
A należy wiedzieć, że zbyt wysokie dawki 
mogą upośledzać zaopatrzenie dojrzewa-
jącego płodu w krew. Dlatego też przed 
ich zastosowaniem należy przeanali-
zować ewentualne korzyści i ryzyko.

Miejscowo zalecane jest stosowanie 
roztworów hipertonicznej wody morskiej 
oraz soli fizjologicznej. Pozwalają one 
na oczyszczenie nosa i jego nawilżenie, 
co może czasowo polepszyć komfort 
i samopoczucie przyszłej matki.

BÓL GARDŁA – CZYM LECZYĆ, 
ABY NIE SZKODZIĆ

Na pierwszy rzut oka wydawać by się 
mogło, że dla kobiet w ciąży bezpieczne 
będą preparaty roślinne. Niestety – brak 
wystarczających badań nierzadko unie-
możliwia postawienie jednoznacznej 
diagnozy. Pewnym jest natomiast, 
że stosowanie preparatów na bazie 
tymianku i podbiału może indukować 
skurcze, podobnie jak herbatki z liści malin 
(nie owoców) – należy zatem rozważyć 
ich stosowanie, zwłaszcza w ostatnich 
tygodniach ciąży. Preparaty z propolisem 
mogą natomiast wywoływać uczulenia.

Pod względem bezpieczeństwa dobrze 
przebadana jest benzydamina. Nie wyka-
zuje działania teratogennego czy embrio-
toksycznego. W niewielkim też stopniu 
wchłania się po podaniu miejscowym, 
dlatego efekty ogólnoustrojowe są prak-
tycznie nieodczuwalne. Można ją zatem 
rekomendować pacjentkom będącym 
w ciąży na problemy z bolącym gardłem.

Obecna w wielu preparatach na gardło lido-
kaina należy do kategorii B. Nie powinniśmy 
jednak zapominać, że przeciwwskazane jest 
jej stosowanie w III trymestrze ciąży – może 
wówczas wywoływać problemy z oddycha-
niem u nienarodzonego dziecka. We wcze-
śniejszym okresie ciąży można ją stosować, 
z zachowaniem zdrowego rozsądku.

Popularny ostatnio flurbiprofen 
na problemy bólowe gardła jest prze-
ciwwskazany w III trymestrze ciąży. 
Niestety – w I i II trymestrze zaleca się 
jego ograniczone stosowanie, związane 
z wpływem na syntezę prostaglandyn.

KASZEL – NAJDŁUŻEJ DOKUCZAJĄCY 
OBJAW PRZEZIĘBIENIA

Leczenie kaszlu zawsze jest problema-
tyczne, zwłaszcza że kaszel poinfekcyjny 
może utrzymywać się do dwóch tygodni. 
Popularne środki przeciwkaszlowe, jak 
chociażby kodeina i dekstrometorfan, 
nie są zalecane do stosowania w okresie 
ciąży. Należą do kategorii C i choć brak 
jednoznacznych badań potwierdzających 
ich teratogenność, to istnieją dowody 
na zwiększanie przez nie ryzyka wad 
u płodu. Butamirat należy do kategorii 
B – jest przeciwwskazany w I tryme-
strze ciąży, w II i III można go stosować 
w przypadku niezbędnej konieczności.

Nieco odmiennie wygląda kwestia leków 
stosowanych na kaszel mokry. Bromheksyna 
i ambroksol nie są zalecane do stosowanie 
w I trymestrze. Mogą być jednak rekomen-
dowane w II i III trymestrze ciąży, z zacho-
waniem właściwych zasad bezpieczeństwa.

Acetylocysteina należy do kategorii B, ale jej 
zażywanie przez kobiety w ciąży powinno 
być poprzedzone oceną przewagi korzyści 
nad możliwym ryzykiem. Karbocysteina, ze 
względu na brak wystarczających badań, 
nie powinna być stosowana w tym okresie.

KATEGORYZACJA LEKÓW 
DLA KOBIET W CIĄŻY

Przedstawione powyżej przykłady i ich 
przynależność do określonej kategorii 
leków stosowanych w ciąży jest nadal 
niejednokrotnie podstawą dla praktyki 
lekarzy czy farmaceutów. Niemniej jednak 
pod koniec 2014 roku FDA wprowadziła 
nowe regulacje dotyczące klasyfikacji 
leków dla kobiet w ciąży pod kątem 
ryzyka ich stosowania. Mają one zastąpić 
dotychczasowe zalecenia, czyli kategorie 
A, B, C, D i X. Powodem takiej zmiany jest 
potrzeba dokładniejszego przyporząd-
kowania substancji leczniczej do stopnia 
ryzyka jego zastosowania u matki i płodu.

Bardzo często zdarzało się, że przynależność 
danego leku do danej kategorii opierała 
się na badaniach na zwierzętach. Nowe 
wytyczne mają takie sytuacje wykluczyć. 
Zgodnie z ich założeniem określenie stopnia 
ryzyka dla danego leku powinno opierać 

się na potwierdzonych badaniach i donie-
sieniach ze świata nauki (o ewentualnych 
negatywnych lub pozytywnych skutkach 
ich oddziaływania). Jednakże, ze względu 
na niedużą liczbę badań wśród kobiet 
ciężarnych (z wiadomych przyczyn), całko-
wite zastąpienie dotychczasowej klasyfikacji 
nową zajmie zapewne jeszcze pewien czas.

LEKI MULTISKŁADNIKOWE

Bardzo powszechne w leczeniu przezię-
bienia są preparaty wieloskładnikowe. 
Dla kobiet w ciąży warto jednak rekomen-
dować leczenie pojedynczą substancją, co 
zmniejsza ryzyko wystąpienia niepotrzeb-
nych działań niepożądanych. Dodatkowo 
daje to możliwość obserwowania reakcji 
organizmu na daną substancję leczniczą.

Ciekawostka 
– jeżówka okazuje się skutecz-
na nie tylko w uodparnianiu, 
ale również w zmniejszaniu 
objawów przeziębienia. Bada-
nie na 206 kobietach w ciąży 
potwierdziło również jej bez-
pieczeństwo wobec płodu.
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Sposób żywienia człowieka w 1000 pierwszych dniach życia ma 
fundamentalne znaczenie dla jego zdrowia – teraz i w późniejszym 

okresie. Fakt ten skłania badaczy do poszukiwań coraz doskonalszych 
rozwiązań na tym polu. Na szczególną uwagę zasługuje sposób 
żywienia niemowląt, które nie są karmione mlekiem matki, gdyż 

u takich dzieci prawidłowy rozwój m.in. odporności staje się wielkim 
wyzwaniem. Mleko kobiece charakteryzuje się nie tylko idealnie 

dopasowanym do potrzeb żywieniowych dziecka składem, ale również 
wykazuje się własnościami immunomodulującymi, dzięki czemu 

niemowlę jest w większym stopniu odporne na infekcje. Rozmawiamy 
na ten temat z dr Joanną Neuhoff-Murawską.

Czy istnieją dowody, że dzieci 
karmione piersią są bardziej 
odporne na infekcje?

Joanna Neuhoff-Murawska: Zdecydo-
wanie tak! Niemowlęta karmione piersią 
są znacznie rzadziej hospitalizowane 
z powodu infekcji górnych dróg odde-
chowych, obserwuje się u nich o 63 proc. 
mniej poważnych przeziębień, infekcji 
ucha i gardła oraz zmniejszenie ryzyka 
niespecyficznych infekcji ze strony układu 
pokarmowego o 64 proc. Dodam, że nawet 
proste infekcje niemowlęcia mogą wpływać 
na jego zdrowie oraz funkcjonowanie 
całej rodziny, co jest związane z absencją 
rodziców w pracy, koniecznością korzy-
stania z opieki zdrowotnej, wtórnymi 
infekcjami i ogólną jakością życia.

Które składniki mleka 
matki są odpowiedzialne 
za rozwój odporności?

J.N-M.: Składników tych jest dużo, począwszy 
od immunoglobulin (sIgA; sIgG; sIgM). Do 
czynników stymulujących układ immuno-
logiczny należą m.in. makrofagi, neutrofile, 
limfocyty, cytokiny czy nukleotydy. Ważnymi 
składnikami mleka matki, wykazującymi 
się własnościami immunomodulującymi, 
są również mikroorganizmy o własnościach 
probiotycznych, związki prebiotyczne oraz 
składniki postbiotyczne. Za niezwykle 
istotne z punktu widzenia rozwoju właściwej 
mikrobioty jelitowej dziecka uważa się 
oligosacharydy. Te unikatowe składniki 
mleka kobiecego określane są również jako 
HMO (ang. human milk oligosaccharides, 

LAKTACJA

RÓŻNE STRATEGIE  
ŻYWIENIA NIEMOWLĄT 
W ODPOWIEDZI NA ICH 

INDYWIDUALNE POTRZEBY

A9
A

pt
ek

ar
z.

pl
 | 

O
pi

ek
a 

fa
rm

ac
eu

ty
cz

na
? 

Z 
na

m
i t

o 
pr

os
te

!



HMO) – oligosacharydy mleka kobiecego. 
W mleku kobiecym stosunek krótko- i długo-
łańchowych oligosacharydów wynosi 9:1. 
Stanowią one pożywkę do wzrostu bakterii 
probiotycznych. Dominującym oligosacha-
rydem mleka kobiecego jest 2’FL (2’-fuko-
zylolaktoza). Drugim, niedawno zidentyfiko-
wanym związkiem obecnym w siarze mleka 
matki, jest 3’GL (3’galaktozylolaktoza).

W jaki sposób pro-, pre- 
i postbiotyki wpływają na rozwój 
odporności niemowlęcia?

J.N-M.: Szczepy probiotyczne, oligosacha-
rydy mleka matki oraz postbiotyki w nim 
zawarte stymulują rozwój właściwej mikro-
bioty jelitowej, której prawidłowy rozwój 
jest fundamentem dla odporności orga-
nizmu. Układ immunologiczny w momencie 
narodzin nazywany jest naiwnym bądź 
dziewiczym. Większość komórek układu 
odpornościowego jest w tym momencie 
rozwinięta, jednak w okresie prenatalnym 
jedynym zewnętrznym czynnikiem środo-
wiskowym był dla płodu czynnik matczyny, 
stąd aktywność limfocytów była wyciszana. 
Od momentu porodu rozwój odporności jest 
nierozerwalnie związany z rozwojem układu 
pokarmowego i mikrobioty jelitowej, a ta – 
z rodzajem porodu oraz dietą noworodka 
i niemowlęcia. Mikroorganizmy jelitowe 
są jedynymi antygenami tolerowanymi 
przez komórki układu odpornościowego, 
należące do układu odpornościowego 
związanego z jelitem – tzw. GALT (ang.: 
gut-associated lymphoid tissue). W GALT 
znajduje się aż 70-80 proc. wszystkich 
przeciwciał, a ich aktywność zależy w dużej 
mierze od składu mikrobioty jelitowej.

Jaki jest mechanizm stymulacji 
rozwoju odporności niemowlęcia 
poprzez mikrobiotę jelitową?

J.N-M.: Pierwsze bakterie kolonizujące jelito 
noworodka stanowią podstawę regulacji 
funkcji układu immunologicznego, są one 
bowiem pierwszymi antygenami, które 
aktywują produkcję wydzielniczej immuno-
globuliny A (sIgA), biorą udział w syntezie 
mucyn tworzących pierwszą barierę dla 
drobnoustrojów chorobotwórczych i toksyn, 
zmniejszają adhezję drobnoustrojów 
patogennych i konkurują z nimi o składniki 
pokarmowe, przeciwdziałając ich namna-
żaniu. Metabolity mikrobioty jelitowej, m.in.: 
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, 
w tym kwas octowy, propionowy i masłowy, 
wykorzystywane są przez komórki nabłonka 
jelitowego jako źródło energii, wpływając 
pozytywnie na jego ciągłość. Kwas masłowy 
stymuluje ponadto prawidłowe różnico-
wanie i dojrzewanie enterocytów i kolo-
nocytów, wpływa korzystnie na ciągłość 

bariery śluzówkowej, a także wykazuje 
działanie przeciwzapalne poprzez udział 
w zmniejszaniu stężenia prozapalnych 
cytokin. Metabolity bakterii, fragmenty błon 
komórkowych i obumarłe mikroorganizmy 
oddziałują pozytywnie na śluzówkę jelita.

Co w sytuacji, kiedy niemowlę 
nie jest karmione piersią?

J.N-M.: W świetle zaleceń żywienia zdro-
wych niemowląt, jeżeli dziecko nie jest 
karmione piersią, powinno być karmione 
wyłącznie mlekiem modyfikowanym. Rozwój 
współczesnych technologii produkcji 
preparatów mlekozastępczych pozwala 
na zamieszczenie w ich składzie czynników 
immunomodulujących, co ma na celu jak 
najbliższe odwzorowanie działania mleka 
kobiecego w tym zakresie. Stąd w mlekach 
modyfikowanych znajdziemy związki 
prebiotyczne, probiotyki oraz postbiotyki. 
Celem, do którego dążymy, jest odwzo-
rowanie działania immunomodulującego 
mleka matki, na ile to jest tylko możliwe.

Przykładem mleka modyfikowanego, 
odpowiadającego na potrzeby niemowlęcia 
niekarmionego piersią, jest Bebilon Advance 
PRONUTRA, w którym zastosowano dodatek 
kompozycji scGOS/lcFOS w stosunku 9:1, 
której działanie naśladuje własności prebio-
tyczne mleka matki. Skład preparatu wzbo-
gacono dodatkowo w oligosacharyd 3’GL, 
którego korzystny wpływ na układ odpor-
nościowy przejawia się poprzez obniżenie 
odpowiedzi IL-8W i wzmocnienie bariery 
jelitowej niemowlęcia, co zostało wykazane 
w badaniach przedklinicznych. Działanie 
prebiotyczne tego mleka modyfikowanego 
jest wzmocnione dodatkiem substancji 
postbiotycznych, które zgodnie z aktualną 
(2021) definicją The International Scientific 
Assiosation of Probiotics (ISAPP) oznaczają: 
„preparaty nieożywionych drobnoustrojów 
i/lub ich składników, korzystnie wpływają-
cych na zdrowie docelowego gospodarza”. 
Tak skomponowana formuła mleka mody-
fikowanego pozwala stworzyć środowisko 
i aktywność mikrobioty jelitowej bliskie tym 
obserwowanym u niemowląt karmionych 
piersią, zwiększone miano bakterii z rodzaju 
Bifidobacterium i zmniejszone miano 
Clostridium difficile. W bardziej zaawan-
sowanej formule mleka modyfikowanego, 
jakim jest Bebilon PROfutura DUOBIOTIK, 
dodano również 2’FL, którego bezpośrednie 
odziaływanie na układ odpornościowy 
wykazane zostało w badaniach przedkli-
nicznych in vitro i in vivo. Korzystny wpływ 
na rozwój odporności niemowlęcia odbywa 
się m.in. poprzez stymulację dojrzewania 
komórek dendrytycznych i adhezję drobno-
ustrojów. Co ciekawe, oligosacharyd 2’FL był 
fermentowany tylko w obecności scGOS/

lcFOS. Takiego korzystnego wpływu na skład 
mikrobiomu nie stwierdzono, gdy zastoso-
wano jedynie 2’FL. Wyniki badań wykazują, 
że niezależnie od własności poszczególnych 
HMO o sukcesie tych związków stanowi ich 
zróżnicowanie, a nie pojedynczy składnik.

Około 40 proc. porodów w Polsce 
odbywa się drogą cięcia cesar-
skiego. Czy niemowlęta, które przy-
szły na świat w ten sposób, mają 
specjalne potrzeby żywieniowe?

J.N-M.: Noworodek urodzony drogą cięcia 
cesarskiego pozbawiony jest kontaktu 
z mikrobiotą jelitową oraz dróg rodnych 
matki, co skutkuje odmiennym składem 
bakterii jelitowych, m.in. mniejszym mianem 
bakterii z rodzaju Bifidobacterium. U takich 
noworodków zauważono zmniejszenie 
liczby innych ważnych bakterii i zwięk-
szenie liczebności bakterii pochodzenia 
szpitalnego, w tym szczepów szpitalnych 
i opornych na antybiotykoterapię! Idealnym 
sposobem żywienia takiego dziecka jest 
karmienie piersią, jednak rozwój laktacji jest 
w takich przypadkach utrudniony, a czasem 
nigdy do niej nie dochodzi. Jeśli zatem 
pojawi się potrzeba dokarmiania niemow-
lęcia lub wyłącznego karmienia mlekiem 
modyfikowanym w przypadku, kiedy 
mama nie karmi go piersią, należy podać 
mu preparat opracowany z myślą o jego 
unikalnych potrzebach. Z uwagi na inną 
kolonizację jelit te niemowlęta potrzebują 
większej ilości składników stymulujących 
prawidłowy rozwój mikrobioty jelitowej. 
W formule Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 
obok prebiotycznie działających GOS/FOS 
oraz 2’FL obecny jest dodatkowo szczep 
żywych bakterii Bifidobacterium breve 
M-16V, dlatego mówimy, że są to mieszanki 
synbiotyczne. Badania wykazały, że taka 
mieszanka wpływa na tworzenie homeosta-
tycznej, korzystnej społeczności mikrobioty, 
wspierając właściwy rozwój odporności.
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WSZĘDOBYLSKI HORMON
Co mają wspólnego sztuczna opalenizna, 
popęd seksualny i walka o szczupłą sylwetkę? 
Okazuje się, że mamy w swoich organizmach 
hormon, który wiąże ten zestaw w jedno…

12
FAKTY I MITY O WSZAWICY
Powroty z kolonii, obozów i początek zajęć 
w szkole to czas kiedy zwykle pojawia się 
problem wszawicy. Ta choroba stanowi 
problem nie tylko medyczny, ale i społeczny…

18
NAGA DAMA FARMAKOLOGII
Roślina, z której pozyskuje się kolchicynę, 
zyskała w botanicznym świecie barwną 
nazwę „Naked Lady” (Naga dama). Mowa 
oczywiście o ziemowicie jesiennym…

23
POWRÓT DO SZKOŁY – REALNY 
STRES DLA DZIECKA
Niechęć dziecka przed powrotem 
doźszkoły nie zawsze wynika z lenistwa. 
W wielu przypadkach powodem jest 
strach przed ponownym pojawieniem się 
na lekcjach i spotkanie rówieśników...

27
MAŁPA OSPA OKIEM FARMACEUTY
Pandemia COVID-19 pokazała nam, 
że wirus może się rozpowszechnić 
na cały świat, więc pojawienie się kolejnych 
przypadków małpiej ospy wywołuje 
powszechny niepokój. Czy słusznie?

33
KOSMETYKI W PODSTAWÓWCE
Dzieci w wieku od około 5. do 12. roku 
życia z całą pewnością mają inne potrzeby 
kosmetyczne niż niemowlęta. Ich skóra jest 
również inna niż w okresie pokwitania...

37
MASECZKI, OLEJ KOKOSOWY 
I WAPNO NA ALERGIĘ, CZYLI 
CÓŻ TO JEST PRAWDA?
Większe i mniejsze błędy w komunikacji 
między światem nauki a społeczeństwem 
skutecznie przyczyniają się do utraty zaufania 
przeciętnego Kowalskiego do nauki…

38
NA ROWERZE
Wczesna jesień to wspaniały czas 
dla wszystkich, którzy noszą się z zamiarem 
ekologicznych zmian w swoim codziennym 
podróżowaniu do pracy czy na zakupy...

39
COOLTURALNIE
Zapraszamy na krótki przewodnik 
po najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych najbliższych miesięcy!

FARMACEUTKA NA KORCIE
Karolina Szczepanik to rodowita Ślązaczka i farmaceutka pracująca 

w obszarze badań klinicznych. Uprawnia też padel – sport, 
który zyskuje w Polsce coraz większą popularność…
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FARMACEUTKA 
NA KORCIE



mgr farm. Łukasz Waligórski

KAROLINA SZCZEPANIK TO RODOWITA ŚLĄZACZKA 
I FARMACEUTKA PRACUJĄCA W OBSZARZE BADAŃ 

KLINICZNYCH. UPRAWIA TEŻ PADEL – SPORT, KTÓRY ZYSKUJE 
W POLSCE CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚĆ. SUKCESY, JAKIE 
OSIĄGA W TEJ DYSCYPLINIE, SPRAWIAJĄ, ŻE JUŻ WKRÓTCE 

WEŹMIE UDZIAŁ W KWALIFIKACJACH DO MISTRZOSTW 
ŚWIATA W DUBAJU. MIELIŚMY OKAZJĘ POROZMAWIAĆ Z NIĄ 
ZARÓWNO O KARIERZE ZAWODOWEJ, JAK I TEJ SPORTOWEJ.

Łukasz Waligórski: Na wstępie chciałbym, żebyś powiedziała kilka 
słów o sobie – gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz?

Karolina Szczepanik: Od urodzenia, tj. od trzydziestu czterech lat, 
związana jestem z Katowicami, ze Śląskiem. Myślę, że dla wielu 
będzie zaskoczeniem, że Katowice są jednym z najbardziej zielo-
nych miast w Polsce. Ponad 42 procent powierzchni zajmują tu 
lasy, w tym pozostałości prastarej Puszczy Śląskiej z dwoma rezer-
watami przyrody: Ochojec i Las Murckowski. Na przestrzeni minio-
nych dziesięcioleci Katowice zmieniły swoje oblicze. I chociaż 
transformacja nigdy nie jest procesem skończonym, to miasto – 
kojarzone dotychczas z przemysłem ciężkim i wydobyciem węgla 
– dziś stawia m.in. na rozwój nowych biznesów, kulturę, usługi. Nic 
dziwnego zatem, że dobrze się tu mieszka, żyje, pracuje. Tu mam 
rodzinę i przyjaciół, tu realizuję się prywatnie, przede wszystkim 
poprzez sportową pasję, oraz zawodowo, działając od niespełna 
siedmiu lat w branży badań klinicznych.

Ł.W.: Dlaczego zdecydowałaś się studiować właśnie farmację? Czy 
wiąże się z tym jakaś historia?

K.Sz.: Z perspektywy czasu nie sądzę, by wybór farmacji był 
wyborem w pełni uświadomionym. Za tą decyzją nie kryje się 
również piękna opowieść o realizacji marzeń. Mając „naście” lat, 
zdobywając wykształcenie w klasie lingwistycznej, tj. spędzając 
długie godziny na analizie tekstów w języku polskim czy angiel-
skim, powoli odkrywałam również swoje zamiłowanie do… nauk 
ścisłych, w tym przede wszystkim do chemii. Z czasem okazało się, 
że przyswajanie wiedzy chemicznej przychodzi mi nie tylko łatwo, 
ale przede wszystkim daje dużo satysfakcji.

Tak oto rok przed maturą podjęłam decyzję o wyborze chemii 
i biologii jako przedmiotów egzaminacyjnych, mając świadomość 
konieczności nadrobienia zaległości w wiedzy biologicznej. Była to 
właściwie praca u podstaw, która przy wsparciu rodziny, korepety-
torów i po wielu „zarwanych nocach” zakończyła się sukcesem. Tym 
samym wybór farmacji był raczej efektem analizy moich kompe-
tencji, moich mocnych i słabych stron, wsparty intuicyjną chęcią 
poznania świata nauki.

Jako osoba mocno związana ze Śląskiem postanowiłam kontynu-
ować edukację w rodzinnych stronach, w Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym w Katowicach.
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Ł.W.: Jak wspominasz studia? Czy masz z tym okresem związane jakieś 
szczególne wspomnienia? Ulubione przedmioty?

K.Sz.: Zamiłowanie do farmacji dojrzewało powoli, początkowo bowiem, jako 
studentka pierwszych lat studiów, czułam się zagubiona w gąszczu niezwykle 
różnorodnej wiedzy. Przedmioty medyczne przeplatały się z ogromną porcją 
chemii: nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej. W tamtym czasie 
nie potrafiłam odnaleźć odpowiedzi na ulubione pytanie: „Jak przełożyć to, 
co już wiem, na praktykę zawodową?”. Kolejne lata pozwoliły na wstępne 
ułożenie elementów tej układanki. Wraz z nadejściem takich przedmiotów, 
jak: technologia postaci leku, farmakologia i farmakodynamika, farma-
kokinetyka, farmakognozja, synteza i technologia środków leczniczych, 
chemia leków, farmakoekonomika, prawo farmaceutyczne i wiele innych, 
rozpoczęłam również działalność w zarządzie Studenckiego Towarzystwa 
Naukowego (STN). Ostatnia z wyżej wymienionych aktywności pozwoliła mi 
na zdobycie nowych kompetencji, głównie z zakresu zarządzania projektami. 
Wraz z kolegami i koleżankami z różnych kierunków SUM byliśmy odpo-
wiedzialni za koordynację działalności studenckich kół naukowych. Współ-
uczestniczyliśmy w życiu naukowym uniwersytetu oraz reprezentowaliśmy 
studencki ruch naukowy. Byliśmy również odpowiedzialni za organizację 
corocznej, międzynarodowej konferencji naukowej (SIMC).

W okresie studenckim silnie związana byłam również z kołem naukowym 
przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków. Do dziś pamiętam pierwszą 
fascynację pracą laboratoryjną przy hodowlach komórkowych. Do dziś 
również czuję wdzięczność za daną wówczas szansę rozwoju naukowej pasji 
poprzez uczestnictwo w realizacji badań i publikacji Katedry.

Okres studiów to również czas dalszego rozwoju sportowego, chociaż para-
doksalnie nie był to rozwój tenisowy, był to bowiem dla mnie czas chwi-
lowego odpoczynku od tej dyscypliny sportu na rzecz siatkówki. I tak oto 
w studenckiej kadrze zasiliłam sekcję siatkarską, a wyjazdy na Akademickie 
Mistrzostwa Polski do dziś wspominam z dużym sentymentem.

Ł.W.: Jak potoczyła się Twoja kariera zawodowa po studiach? Niektórzy 
młodzi farmaceuci po zetknięciu z pracą w aptece czują pewne rozczaro-
wanie tym zawodem. Jak było w Twoim przypadku?

K.Sz.: Po odbyciu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, uzyskaniu 
dyplomu magistra farmacji i prawa wykonywania zawodu swoją pierwszą 
pracę rozpoczęłam, jak większość moich kolegów i koleżanek, w aptece 
ogólnodostępnej. Była to apteka, w której nie tylko odbywałam staże 
studencki i zawodowy, ale również którą odwiedzałam jako pacjent, z uwagi 
na pobliskie miejsce zamieszkania. Tym samym bardzo szybko stałam 
się częścią znanego mi wcześniej zespołu, co również pozwoliło zmini-
malizować stres, jaki zwykle towarzyszy świeżo upieczonym magistrom 
farmacji. Dzięki wsparciu kierownika apteki, który od pierwszego dnia stażu 
przekazywał ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej, czułam się dobrze 
przygotowana do zawodu. I chociaż błędy czy wyzwania, jak w każdej pracy, 
są nieuniknione, to wiedziałam, że dzięki profesjonalnemu nadzorowi 
zawsze będę mogła liczyć na pomoc oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań. 
To nieoceniona wartość, jaką można odnaleźć w miejscu pracy, szczególnie 
gdy mówimy o tej pierwszej w zawodzie.

Osobiście bardzo doceniam fakt, że była to apteka z dużą liczbą stałych 
pacjentów, którym każdy z farmaceutów mógł poświęcić więcej czasu, 
możliwe było wdrożenie szerszego doradztwa, również we współpracy z leka-
rzami z okolicznych przychodni, chociażby w zakresie weryfikacji stosowa-
nych leków. Jest to bez wątpienia bardzo pozytywny przykład współpracy 
pomiędzy środowiskiem aptekarskim a lekarskim. Pamiętajmy, że mówimy 
o czasach, gdy opieka farmaceutyczna występowała jedynie w sferze bardzo 
wczesnych koncepcji. Pierwsze miejsce pracy pozwoliło mi również na rozwój 
w zakresie receptury aptecznej, która dla odmiany w wielu innych aptekach 
stanowiła już zaledwie ułamek czynności fachowych.

Jeszcze na stażu rozpoczęłam działalność w Śląskiej Izbie Aptekarskiej. 
Początkowo nieformalny charakter współpracy, znajdujący odzwiercie-
dlenie w takich projektach, jak organizacja spotkań z ciekawymi osobami ze 
świata medycznego i farmaceutycznego, organizacja wydarzeń sportowych 
– głównie tenisowych i narciarskich, uczestnictwo w bieżących projektach 
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SIA, których celem było m.in. promowanie zawodu farmaceuty (dziś 
już w pełni uregulowanego), przybrał w 2015 roku wymiar oficjalny 
poprzez dołączenie do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej (VII kadencja 
w latach 2015-2019).

Pierwsze trzy lata po studiach wspominam jako czas na poszukiwa-
nie swojej drogi zawodowej. Chociaż praca w aptece wraz z dodat-
kową działalnością na rzecz samorządu aptekarskiego pozwoliły 
na rozwój zawodowy i osobisty, to w 2014 roku, po ukończeniu stu-
diów podyplomowych w Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa 
Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, 
uświadomiłam sobie, jak szeroki może być rozwój zawodowy far-
maceuty. Poznałam wówczas osoby, które będąc farmaceutami 
z wykształcenia, związane były zawodowo z przemysłem, badaniami 
klinicznymi, farmakoekonomiką, URPL czy też AOTMiT. Wspólne roz-
mowy i wymiana doświadczeń pozwoliły mi podjąć kolejne decyzje 
zawodowe, którym przyświecał zawsze jeden wspólny mianownik, 
tj. chęć pozostania na Śląsku. Pełniąc dyżury nocne oraz pracują 
na tzw. godziny w aptekach ogólnodostępnych, rozpoczęłam równo-
legle pracę w firmie telemedycznej, by ostatecznie odnaleźć swoje 
docelowe miejsce – branżę badań klinicznych.

Ł.W.: Dziś zawodowo jesteś związana ze światem badań klinicz-
nych. Jak tam trafiłaś i na czym polega Twoja praca?

K.Sz.: Jak wielokrotnie wspominałam, chciałam, by tak jak moje 
życie prywatne, również to zawodowe związane było z Katowicami. 
W tamtym czasie oferty „home-based” w firmach farmaceutycz-
nych lub CRO dla początkujących pracowników nie były zbyt częste. 
Pewnego dnia pojawiła się długo wyczekiwana oferta i po przejściu 
rekrutacji rozpoczęłam zdobywanie swoich pierwszych doświad-
czeń w sieci ośrodków badań klinicznych, której główna siedziba 
mieściła się i mieści do dziś w Katowicach. Obok obowiązków koor-
dynatora badań klinicznych w wybranych projektach odpowiadałam 
również za ocenę wykonalności badań oraz "start-up "projektów we 
wszystkich ośrodkach w Polsce (wówczas było to sześć ośrodków 
ambulatoryjnych i dwa ośrodki szpitalne).

Po zdobyciu pierwszej, kluczowej wiedzy oraz doświadczeń 
kolejnym, naturalnym etapem rozwoju było monitorowanie badań 
klinicznych. Był to czas nie tylko bardzo intensywnej nauki – szcze-
gólnie w obszarze onkologii i immunologii – ale również intensyw-
nego trybu życia, związanego z ogromną liczbą wyjazdów i podróży 
służbowych. Po przejściu kolejnych naturalnych etapów w pracy 
monitora (CRA) dziś, a dokładniej od dwóch miesięcy, pracuję 
w roli, która pozwala na zarządzanie projektami badań klinicznych 
w wymiarze krajowym (w krajach UE).

Ł.W.: Przejdźmy do tenisa, który jest Twoją pasją – moim zdaniem 
bardzo inspirującą. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie tym 
sportem? Kiedy to się zaczęło?

K.Sz.: Tenis, tak! Rozmowa wszak miała skupić się, jak sobie obieca-
liśmy, nie na sferze zawodowej, lecz tej, która stanowi moją pasję! Tenis 
ziemny towarzyszy mi od około czwartego – piątego roku życia. To za 
sprawą mojego taty, który choć tajniki gry zgłębił już w życiu dorosłym 
– studenckim, to bez wątpienia szybko stał się profesjonalistą w tej 
dziedzinie. Nie był to wymiar w pełni zawodniczy, ale bez wątpienia 
można mówić o grze półprofesjonalnej, tj. w turniejach amatorskich, 
ale rankingowych.

Pierwsze wspomnienia tenisowe wiążę z nieistniejącymi już kortami 
przy kopalni KWK Katowice. Był to piękny kompleks siedmiu kortów 
tenisowych, usytuowany pośród drzew na terenie nieczynnej już 
kopalni KWK Katowice, w pobliżu mojego domu rodzinnego. Dziś 
na tym terenie znajdują się m.in. Nowe Muzeum Śląskie oraz budynki 
mieszkalne. Spędzałam tam prawie każde popołudnie, trenując z tatą, 
grając z siostrą lub też mając „ściankę do gry” za głównego rywala. 
W wieku dziewięciu lat, dzięki rodzicom, rozpoczęłam treningi na kor-
tach tenisowych Baildon im. Jadwigi Jędrzejowskiej w Katowicach. 
Niestety i ten kompleks został zlikwidowany ostatecznie w 2013 roku.

Chociaż tenis ziemny stanowi bez wątpienia moją wielką i bardzo 
wcześnie rozpoznaną pasję, chociaż na półce nadal mam całkiem 
pokaźny zestaw pucharów, to nigdy nie prowadziłam w pełni zawod-
niczej kariery. Po turniejach w grupie młodzików (tj. do trzynastego 
roku życia) grywałam już jedynie w turniejach amatorskich (w tym 
rankingowych). Tym samym pozwolę sobie nieco odwrócić pytanie 
dotyczące sukcesów, dziś bowiem uważam, że największą korzyścią, 
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jaka płynie z uprawiania sportu, jest możliwość kształ-
towania i hartowania charakteru. To sport nauczył mnie 
wytrwałości. Co więcej, jak pokazał zorganizowany przy 
Śląskiej Izbie Aptekarskiej Turniej Tenisowy dla Lekarzy, 
Prawników i Farmaceutów (2013 rok), sport łączy ludzi 
i pozwala na integrację różnorodnych środowisk. Praw-
dopodobnie wygraną właśnie w tym turnieju, w kate-
gorii kobiet, mogę ocenić jako jeden z moich sukcesów 
tenisowych.

Ł.W.: Z tego, co wiem, niedawno przerzuciłaś się 
na padla. Musisz koniecznie wyjaśnić naszym czytel-
nikom, na czym polega ten sport.

K.Sz.: Tak, w minionym roku, idąc za przykładem wielu 
byłych tenisistów i tenisistek, postanowiłam spróbo-
wać gry w padla. Dyscyplina ta spodobała mi się na tyle, 
że dziś zajęła bez wątpienia pierwsze miejsce w moim 
osobistym rankingu dyscyplin sportowych (no… może 
na równi z rowerem)!

Dla niewtajemniczonych padel to sport rakietowy. 
Zawiera w sobie zarówno elementy tenisa, jak 
i squasha, jest grą podwójną deblową. Jest uważany 
za jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin 
sportowych na świecie. Kort do padla jest znacznie 
mniejszy od tenisowego, ale podobnie jak w tenisie, 
i tu siatka oddziela pola przeciwników. Dodatkowo 
kort posiada ściany tylną i boczną, które mogą być 
wykorzystywane podczas gry. Sprzęt do padla to 
specjalna rakieta, krótsza od tenisowej i nieposiada-
jąca naciągu, oraz piłki przypominające te do tenisa, 
o różnej twardości i szybkości.

W padlu nie obowiązują granice wiekowe. Jest to 
gra zespołowa, zarówno dla zaawansowanych spor-
towców, jak i amatorów, tym samym pełni również 
funkcję rekreacyjną dla całych rodzin. Historycznie 
padel wywodzi się z Meksyku, a w Hiszpanii to druga 
w kolejności najbardziej popularna dyscyplina spor-
towa po piłce nożnej. Według strony Polskiej Federacji 
Padla aktualnie w Polsce dysponujemy dwudziestoma 
dwoma ośrodkami z kortami do padla, ale obiektów 
z każdym rokiem przybywa, co bez wątpienia świadczy 
o dynamicznym wzroście zainteresowania tą dyscy-
pliną sportu. Co więcej, w 2021 roku Europejski 
Komitet Olimpijski dodał padel do programu trzeciej 
edycji igrzysk europejskich, które odbędą się w Polsce 
w 2023 roku. Tym samym padel po raz pierwszy pojawi 
się na tak ważnym wielosportowym wydarzeniu od 
czasu utworzenia Międzynarodowej Federacji Padla 
w Madrycie w 1991 roku. Na Igrzyskach Europejskich 
w Krakowie w 2023 roku sześćdziesięciu czterech 
najlepszych padlistów w Europie będzie rywalizować 
przez pięć dni w deblu mężczyzn, kobiet oraz par 
mieszanych. Bez wątpienia włączenie tego sportu do 
programu igrzysk będzie doskonałą okazją dla czoło-
wych europejskich graczy do zaprezentowania tej 
nowej dyscypliny szerszej publiczności.

To, co urzekło mnie w padlu, to dynamika gry i jej 
widowiskowy charakter. To sport dla każdego. Grając 
w tenisa, często obserwowałam zniechęcenie u począt-
kujących graczy, gdy okazywało się, że pierwsze kroki 
tenisowe są trudne i bardzo wymagające pod względem 
technicznym. Padel na odpowiednim poziomie również 
wymaga dużej dozy techniki, ale pozwala cieszyć się 
z gry także osobom, które nigdy wcześniej nie trzymały 
żadnej rakiety w ręce. To sport bardzo uniwersalny.

Ł.W.: Zdaje się, że masz niemałe osiągnięcia w padlu i zostałaś powołanie 
do polskiej kadry. Czy to znaczy, że to już nie jest amatorskie uprawianie 
sportu, tylko jednak zajmujesz się tym bardziej profesjonalnie?

K.Sz.: Z końcem 2021 roku padel zdecydowanie przybrał w moim życiu formę 
bardziej profesjonalną, czego pierwszym przejawem było uzyskanie uprawnień 
instruktorskich w tej dyscyplinie sportu. W 2022 roku wraz z moją partnerką 
deblową uzyskałyśmy tytuł wicemistrza Polski, a na podstawie dotychczasowej 
gry w 2022 roku otrzymałyśmy powołanie do dwunastki najlepszych kobiet 
w polskiej kadrze żeńskiej. Mamy za sobą pierwsze zgrupowania, a pierw-
szym egzaminem będą bez wątpienia kwalifikacje do mistrzostw świata, które 
odbędą się z końcem września w Wielkiej Brytanii. Na szczególną uwagę zasłu-
guje fakt, że każda z kobiet w kadrze nie jest związana z padlem w wymiarze 
zawodowym – na pokładzie mamy lekarza, przedstawicieli różnych korporacji, 
trenerów tenisa i… farmaceutę rzecz jasna. Tym samym każda z nas musi samo-
dzielnie zarządzać swoim czasem, by obok obowiązków rodzinnych i zawodo-
wych znaleźć czas na treningi, w tym te siłowe, ogólnorozwojowe. Jest to bez 
wątpienia nie lada wyzwanie.

Ł.W.: Jak trudny i drogi jest to sport? Gdyby naszych czytelników zainte-
resowało jego uprawnianie, warto pokazać im, z jakimi wydatkami to się 
może wiązać…

K.Sz.: Padel to sport bardzo dostępny! Zresztą z tego względu tak szybko 
rozwijał się w krajach Ameryki Południowej czy na południu Europy. W tych 
rejonach korty do padla stanowią niejednokrotnie część infrastruktury miej-
skiej, zlokalizowane są w parkach również jako obiekty bezpłatne. W Polsce, jak 
wspomniałam, do dyspozycji mamy około dwadzieścia dwa ośrodki padlowe, 
a tych z każdym rokiem przybywa. Co więcej, jeśli nie jesteśmy pewni, czy 
dyscyplina ta przypadnie nam do gustu, na miejscu możemy wypożyczyć 
rakietę oraz piłki. Tym samym jedyne, czego potrzebujemy do gry, to strój spor-
towy i oczywiście troje przyjaciół lub znajomych, z którymi będziemy mogli 
pograć. Jeśli zdecydujemy się pozostać z padlem na dłużej, warto zainwe-
stować we własną rakietę (koszt waha się w przedziale cenowym 250-1500 
zł) oraz odpowiednie obuwie, które zagwarantuje nam właściwą stabilizację 
na nawierzchni padlowej.

Ł.W.: A na sam koniec poprosiłbym, żebyś zdradziła swoje sportowe plany. 
Czy masz jakieś cele lub marzenia, które chciałabyś spełnić?

K.Sz.: Nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość, tym samym w kontekście 
najbliższych planów sportowych bez wątpienia priorytetem będzie odpo-
wiednie przygotowanie do turnieju kwalifikacyjnego, który – przypomnę – 
odbędzie się w ostatnich dniach września. Jego rezultat pozwoli ocenić, na ile 
realne w najbliższym czasie okaże się marzenie o zagraniu w Mistrzostwach 
Świata w Dubaju.

– L6 –
W W W . M G R . F A R M  |  J E S T E M . F A R M A C E U T Ą  M A G A Z Y N  D L A  F A R M A C E U T Ó W



https://fablox.pl/


mgr farm. Sylwia Ziółkowska

Wszędobylski 
hormon



Co mają ze sobą wspólnego sztuczna opalenizna, popęd seksualny i walka 
o szczupłą sylwetkę? Jeśli w pierwszej kolejności przychodzą Wam na myśl 

plaże Florydy albo Słoneczny Patrol, jesteście w błędzie. Okazuje się bowiem, 
że posiadamy w naszych organizmach hormon, który wiąże ten cały zestaw 
w jedno. Co więcej, naukowcom udało się już opracować jego syntetyczne 

analogi. Czy czeka nas nowa era stymulantów, które sprawią, że bez wysiłku 
będziemy opaleni, szczupli i pełni pożądania? Sytuacja wygląda obiecująco.

W
róćmy zatem choć na chwilę do ludzkiej fizjologii, 
a ściślej – do miejsca w naszym ośrodkowym układzie 
nerwowym, nazywanym podwzgórzem. Podwzgórze 
jest ośrodkiem nadrzędnym w stosunku do innych 
gruczołów wydzielania w naszym ciele, a także miej-

scem produkcji hormonów zwanych melanokortynami. Melanokor-
tyny obejmują melanotropiny (hormony stymulujące melanocyty – 
MSH) i kortykotropinę (hormon stymulujący korę nadnerczy – ACTH). 
ACTH i jego wpływ na nadnercza jest powszechnie znany. Co innego 
jednak melanotropiny.

Hormon stymulujący melanocyty (homon melanotropowy, MSH) 
został odkryty już na początku XX wieku. Znalezisko to nie wzbudziło 
jednak wielkiego entuzjazmu. Początkowo obserwowano jego dzia-
łanie w świecie zwierząt, okazało się jednak, że kontrola pigmentacji 
ludzkiej skóry również wiąże się z działaniem MSH. Nadal pozostawał 
jednak głównie w sferze zainteresowań endokrynologów porównaw-
czych, którzy tropili różnice międzygatunkowe, zabarwienie sierści, 
kolor pazurów i innych cech gatunkowych.

OD SAMOOPALACZA DO LEKU

Pochodne melanotropiny, MSH, zgodnie z intuicją były testowane 
jako środki barwiące skórę w przemyśle kosmetycznym, a mówiąc 
prościej – jako samoopalacze. Nie były to jednak tradycyjnie znane 
z półek drogeryjnych kremy i spraye; chodziło raczej o nazywaną 
przez naukowców „tan from inside-out”, czyli opaleniznę pocho-
dzącą z wewnątrz, pojawiające się ciemne zabarwienie skóry przy 
minimalnej ekspozycji słonecznej (po przyjęciu pochodnych MSH). 
Upatrywano w tej formie samoopalaczy również ochrony skóry przed 
promieniowaniem UV i redukcji ryzyka nowotworów skóry zwią-
zanych z ekspozycją słoneczną. Idealny samoopalacz nie powstał 
– jedną z przeszkód były trudności z uzyskaniem równomiernej 
i przewidywalnej opalenizny; zdarzało się, że opalały się czoło, 
ramiona i uda, a reszta ciała nadal świeciła bladością. Takie efekty już 
mieliśmy, zasypiając bez czapki na słońcu. Po zaawansowanej tech-
nologii farmaceutycznej oczekiwalibyśmy czegoś więcej.

Uzyskano jednak lek dla wąskiej grupy chorych: afamelanotyd – 
syntetyczny peptyd będący analogiem hormonu stymulującego 
α-melanocyty. Lek jest stosowany w celu uniknięcia uszkodzenia 

skóry pod wpływem promieni słonecznych u osób z protoporfirią 
erytropoetyczną w Unii Europejskiej od stycznia 2015 r., a w Stanach 
Zjednoczonych od października 2019 r. Podawany jest w postaci 
implantu podskórnego.

Okazało się jednak, że właściwości 
samoopalające to tylko wierzchołek 
góry lodowej. Ciekawość 
wzbudził fakt, że w mózgu istnieje 
kilkanaście różnych receptorów 
dla melanokortyn, co oznaczało 
szereg nowych punktów uchwytu 
o potencjalnym zastosowaniu 
klinicznym. Przemysł farmaceutyczny 
uwielbia nowe receptory – nigdy nie 
wiadomo, do czego akurat mogą się 
przydać.
OŚMIOGODZINNA EREKCJA…

Interesujące było również odkrycie, że MSH i pochodne melano-
kortyny regulują funkcje seksualne u ludzi. Naukowcy prowadzący 
badanie z rosnącym zainteresowaniem zauważyli, że pochodne te, 
podane szczurom wykorzystywanym do badań, wywołały długo-
trwałą erekcję u tych zwierząt. Nauka weszła w posiadanie wiedzy, 
że MSH prawdopodobnie reguluje jakiś aspekt funkcji seksualnych 
u zwierząt, ale nie u ludzi. Co ciekawe, nigdy nie było żadnych 
dowodów, że MSH lub ACTH (kortykotropina) odgrywają jakąkolwiek 
rolę w reprodukcji przy ich podawaniu dożylnym. Sytuację zmie-
niało jednak podanie bezpośrednio do trzeciej komory mózgowej, 
co wywoływało zachowania seksualne. Oznaczało to, że MSH działa 
bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy i za jego pośrednictwem 
kontroluje zachowania seksualne.
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Świat należy do odważnych – Mac Hadley, badacz kierujący zespołem 
pracującym nad sztuczną opalenizną, nie czekając zbyt długo 
na zgodę komisji bioetycznych i innych nudnych, biurokratycznych 
posiedzeń, wstrzyknął sobie jedną z pochodnych melanotropiny, 
doświadczając zaraz potem trwającej osiem godzin erekcji połą-
czonej z nudnościami i wymiotami. Hadley, niczym rasowy reporter, 
opisał swoje doświadczenia w artykule w czasopiśmie medycznym 
„Peptides” w 2005 r. Jeden z ciekawszych fragmentów tego artykułu 
brzmi:

„Kiedy leżałem w łóżku z miską przygotowaną tuż obok, doświad-
czyłem niesłabnącej erekcji, której nie dało się opanować nawet za 
pomocą okładów z lodu. Moja żona na widok całej sytuacji oznaj-
miła, że muszę być szalony. W odpowiedzi słabo uniosłem rękę 
w powietrze i odpowiedziałem: – Myślę, że mogę stać się bardzo 
bogaty!”.

Mac Hadley był upartym człowiekiem i to doświadczenie tylko 
wzmogło jego zapędy badawcze. Doskonale zrozumiał, że pierwsza 
dawka było o wiele za wysoka (prawdopodobnie doszło jeszcze do 
błędu na etapie wyliczenia dawki), należy więc ją obniżyć. Zdając 
sobie sprawę z wagi swojej obserwacji, po kilku dniach zażył 
połowę dawki wyjściowej, doświadczając 5 godzin erekcji z nieco 
słabszymi nudnościami. Kolejna połowicza redukcja dawki wywo-
łała już 2,5-godzinną odpowiedź przy minimalnych dolegliwościach 
ze strony przewodu pokarmowego.

Przy dawce 1,25 mg (początkowo Hadley zażył 10 mg) nie obser-
wował już nudności ani pełnej erekcji. Jak opisał jednak w arty-
kule – zaledwie kilka myśli o charakterze erotycznym wywołało już 

pobudzenie. Testowana substancja działała więc na wyższe ośrodki 
układu nerwowego, wywołując nie tylko samą erekcję, ale również 
mgliste uczucie zwane pożądaniem.

KOBIECE LIBIDO

Bremelanotyd – bo to właśnie tę substancję zażywał Hadley – od 
2007 r. był testowany jako lek zwiększający popęd seksualny 
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Bardzo interesująca była forma 
podania leku: spray donosowy miał szansę spotkać się z dużą apro-
batą pacjentów jako wygodna, dyskretna i nieinwazyjna forma 
podania leku.

Niestety wkrótce potem FDA wstrzymała próby nad podaniem leku 
donosowo z uwagi na obserwowany w czasie badania klinicznego 
niekontrolowany wzrost ciśnienia tętniczego u pewnego odsetka 
jego uczestników. Wydawać by się mogło, że heroiczne próby 
Hadleya poszły na marne, nie wszystko jednak było stracone. Do 
badań nad bremelanotydem powrócono w 2014 r., wybierając tym 
razem mniej wygodną formę autowstrzykiwacza.

W czerwcu 2019 r. bremelanotyd (nazwa handlowa Vyleesi) uzyskał 
rejestrację FDA jako lek stosowany w terapii zmniejszonego popędu 
seksualnego u kobiet. Lek ma być dedykowany paniom w okresie 
okołomenopauzalnym i poprawiać libido kobiet, których zaburzenia 
nie wynikają z innych problemów zdrowotnych, w tym ginekologicz-
nych, psychiatrycznych czy problemów w relacji. Dawka leku jest 
podawana w iniekcji (preferowane miejsce wkłucia to brzuch lub 
udo) około 45 minut przed planowanym stosunkiem. Nie zaleca 
się podawać więcej niż jedną dawkę leku na dobę i nie więcej niż 
osiem dawek w miesiącu.
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Wybór nazwy leku nie jest przypadkowy: V na początku ma być 
odpowiedzią – oto do aptek wkracza kobieca Viagra. Jeśli Vyleesi 
udałoby się powtórzyć chociaż część sukcesu sildenafilu, słowa 
Maca Hadleya, wypowiedziane do jego żony, byłyby zdecydo-
wanie prorocze. Na razie jednak lek nie notuje zawrotnej sprze-
daży. Jedną z barier jest inwazyjny sposób podania, co innego 
bowiem zażyć tabletkę, co innego wykonać iniekcję. Dodatkowo 
(a być może głównie) kobieca seksualność jest czynnikiem wielo-
krotnie złożonym i nie tak łatwo ją zadowolić. Być może jednak 
rejestracja leku w Europie otworzy przed Vyleesi nowe terytorium 
terapeutyczne.

MAŁO ATRAKCYJNA ANOREKSJA

Powyższa historia nie kończy jednak naukowego zainteresowania 
receptorami melanokortynowymi. Okazuje się, że ich zastosowanie 
w medycynie może być o wiele szersze, niż początkowo sugero-
wano. Już w 2008 r. badaczy zainteresowała możliwość hamowania 
receptorów melankortynowych za pomocą antagonistów wywołują-
cych zwiększenie apetytu. Upatrywano w nich możliwości leczenia 
takich schorzeń, jak anorexia nervosa czy kacheksja (wyniszczenie 
organizmu wywołane niedoborem składników odżywczych).

Kacheksja towarzyszy zwykle zaawansowanym chorobom soma-
tycznym, jak choroby nowotworowe, schyłkowa niewydolność 
nerek, serca, marskości wątroby, ale może również pojawiać się 
w późnej starości i znacząco pogarszać rokowania chorego. Stwo-
rzenie leku „na apetyt” byłoby odpowiedzią na potrzeby tych 
pacjentów. Lek o takim działaniu jednak nie powstał. Leczenie 
anoreksji jest procesem o wiele trudniejszym i najczęściej głównie 
opierającym się o psychoterapię, która jako jedyna niesie szansę 
pełnego wyleczenia. Kacheksja okazała się zbyt mało atrakcyjna dla 
koncernów farmaceutycznych, a potencjalni odbiorcy z pewnością 
nie stosowaliby leku przez lata.

LECZENIE OTYŁOŚCI…

Zdecydowanie atrakcyjniejszy wydał się jednak kierunek odwrotny 
– skoro antagoniści receptorów melanokortynowych sprzyjają 
polepszeniu apetytu, jak zadziałają agoniści? Pogoń za idealnym 
środkiem odchudzającym wciąż przecież ma się doskonale, mimo 
że do mety biegnie już kilku mocnych kandydatów.

Czy otyłość można mieć zapisaną w genach? Okazuje się, że tak, 
choć jest to oczywiście sytuacja dużo rzadsza niż otyłość wyni-
kająca z nadmiernego poboru energii i niewystarczającego jej 
wydatkowania. Przypuszcza się, że prawie 80 zespołów otyłości 
ma pierwotną przyczynę genetyczną. Opisano zarówno mutacje 
autosomalne dominujące, jak i recesywne. Układ leptyna–mela-
nokortyna odgrywa kluczową rolę w zachowaniach żywieniowych, 
homeostazie energetycznej i metabolizmie. Mutacje w obrębie 
genu kodującego białko MC4R stanowią najczęstszą przyczynę 
otyłości monogenowej/oligogennej u ludzi, z częstością występo-
wania około 5 proc. u pacjentów z otyłością. 5 proc. wszystkich 
chorych na otyłość to jednocześnie niewiele i bardzo wiele, biorąc 
pod uwagę obecny odsetek pacjentów otyłych w społeczeństwie 
krajów wysoko rozwiniętych (20-30 proc.). U pacjentów obarczo-
nych mutacją interwencje dietetyczne, psychologiczne, a nawet 
bariatryczne mogą być znacznie mniej skuteczne, a otyłość może 
mieć charakter nawrotowy.

W 2017 r. nowa substancja będąca pochodną melanokortyn – set-
melanotyd – weszła do badań klinicznych III fazy u pacjentów z oty-
łością z mutacjami w obrębie eanu kodującego białko MC4R. Wśród 
uczestników, którzy osiągnęli próg utraty wagi po 12 tygodniach, 
średnia redukcja masy ciała w trakcie badania wynosiła 25,4 proc. 
Setmelanotyd został dopuszczony do użytku medycznego w Sta-
nach Zjednoczonych w listopadzie 2020 r., w 2021 uzyskał również 
pozytywną decyzję EMA i jednocześnie status leku sierocego.

Lek został dopuszczony do sprzedaży w celu leczenia otyłości 
i kontroli uczucia głodu u osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku 
życia. Natomiast zastosowanie tej terapii możliwe jest jedynie 
w przypadku osób z potwierdzoną badaniami genetycznymi 
mutacją w genach POMC, PCSK1 lub LEPR.

W przypadku otyłości 
o podłożu genetycznym, związanej 
z niewystarczającą aktywacją receptora 
MC4, uważa się, że setmelanotyd 
przywraca aktywność szlaku receptora 
MC4 i zmniejsza uczucie głodu oraz 
wspomaga utratę masy ciała dzięki 
zmniejszeniu liczby przyjmowanych 
kalorii i zwiększeniu wydatkowanej 
energii.
Setmelanotyd lub jego pochodne mogą jednak stać się nowym 
kierunkiem leczenia otyłości nie tylko u osób z potwierdzonymi 
mutacjami punktowymi. Wcześniejsze badania wykazały bowiem, 
że aktywność MC4R jest kluczowym modulatorem przyjmowania 
pokarmu – stymulowanie MC4R wywoływało uczucie sytości, 
podczas gdy blokowanie MC4R zwiększało łaknienie. Co więcej, 
niedawne badanie oparte na danych od 0,5 miliona osób z brytyj-
skiego Biobanku wykazało, że warianty MC4R z mutacjami wzmoc-
nienia funkcji były związane z ochroną przed otyłością.

Receptory melanokortynowe nie są jeszcze tematem zamkniętym 
w naukowym świecie – mnogość funkcji, za jakie odpowia-
dają, pozwala snuć ciągle nowe wizje i podejmować nowe próby 
badawcze. Szczęście sprzyja umysłom przygotowanym, a w nauce 
szczęśliwie wciąż nie brakuje szalonych naukowców, jak Mac 
Hadley, którzy są gotowi wiele zaryzykować dla nowego odkrycia. 
W tej sytuacji pozostaje czekać i obserwować, kiedy na naszych 
półkach zagoszczą leki, które dziś jeszcze nikomu się nawet nie śnią.
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POGROMCY 
APTECZNYCH MITÓW

mgr farm. Agnieszka Skrzetuszewska 

FAKTY I MITY O WSZAWICY
Powroty z kolonii, obozów i początek zajęć w szkole to czas, kiedy zwykle 
pojawia się problem wszawicy. Wszawica (pedikuloza) to częsta choroba 
pasożytnicza, stanowiąca problem o wymiarze społecznym [1]. Mianem wsza-
wicy określana jest infestacja wszami głowowymi (Pediculus humanus capitis) 
[2]. Schorzenie to występuje na całym świecie, pojawia się w różnych środo-
wiskach i populacjach [1].



FAKT 
PASOŻYTNICTWO TO STRATEGIA 
ŻYCIOWA WSZY 

Wszy to silnie wyspecjalizowane paso-
żyty zewnętrzne (ektopasożyty) ssaków, 
w tym również człowieka. Bytują na skórze 
żywicieli, zapewniających im nie tylko 
źródło pokarmu, ale także szeroko pojęte 
środowisko życia [1]. Wszy głowowe żyją 
blisko powierzchni skóry, co zapewnia im 
pożywienie, wilgoć, ciepło i ochronę. Wesz 
głowowa odżywia się co 3-6 godzin poprzez 
ssanie krwi, podczas którego wstrzykując 
ślinę [2]. Wszy to pasożyty stacjonarne, 
które cały czas przebywają na żywicielu [1]. 
Dodatkowo wszy wykazują preferencje 
pod względem określonych okolic ciała 
żywiciela, czyli tzw. specyficzność topogra-
ficzną, co ma związek nie tylko z lepszym 
dostępem do źródeł pokarmu (cienka skóra 
z dostępem do naczyń krwionośnych), lecz 
także panującymi tam warunkami tempera-
turowymi oraz rodzajem i gęstością włosów. 
Dla wszy ludzkich wybór lokalizacji zależy 
między innymi od preferencji pod względem 
typu oraz grubości włosów. Wszy głowowe 
związane są z włosami na głowie, natomiast 
wszy łonowe wybierają grubsze włosy 
w różnych okolicach ciała (pachwiny, pachy, 
klatka piersiowa) oraz twarzy (rzęsy, brwi, 
zarost). Podstawową adaptację do paso-
żytnictwa stanowi zdolność do utrzymania 
się w okrywie włosowej żywiciela [1].

MIT
WYSTĄPIENIE WSZAWICY GŁOWOWEJ 
TO OZNAKA BRAKU HIGIENY 

Zarażenie wszawicą nie stanowi dowodu 
na nieprzestrzeganie higieny, choć pewne 
proste zasady mogą uchronić przed zakaże-
niem, a przede wszystkim – rozwojem wsza-
wicy. Wesz głowowa powszechnie występuje 
u ludzi na całym świecie, niezależnie od ich 
stylu życia, środowiska czy grupy społecznej.

Natomiast wszy odzieżowe częściej 
występują w zimnych albo umiarkowanych 
strefach klimatycznych, czemu sprzyja 
noszenie nieprzewiewnych, ciężkich 
ubrań przez większą część roku. Mecha-
nizm ich rozprzestrzeniania jest bardziej 
związany z higieną (np. wymianą odzieży, 
praniem), więc rzadziej stanowią problem. 
Najczęściej występują w grupach ludzi, 
którzy przebywają w większych skupi-
skach, np. noclegowniach dla bezdom-
nych, wśród więźniów czy żołnierzy [1].

FAKT
SKŁAD OSŁONKI CHRONIĄCEJ JAJO WSZY 
JEST PODOBNY DO SKŁADU WŁOSA

Przy odpowiednim dostępie do pokarmu 
samica ludzkiej wszy może złożyć 9-10 jaj 
dziennie, czyli ponad 300 w ciągu swojego 
życia. Już 1-2 dni po kopulacji rozpoczyna 
się składanie jaj, a zdolność ta zanika 
zazwyczaj dzień przed śmiercią. Natomiast 
samiec wszy ludzkiej może codziennie 
zapładniać inną samicę przez kolejne 18 
dni, przy czym zwykle w populacji jest 
więcej samic w stosunku do samców. Taki 
potencjał reprodukcyjny stanowi istotną 
adaptację do pasożytniczego trybu życia: 
nawet niewielka liczba wszy jest w stanie 
w krótkim czasie stworzyć znaczną popu-
lację. W cyklu rozwojowym wszy wystę-
pują: jajo, trzy stadia nimfalne i postaci 
dorosłe. Rozwój zarodkowy w jaju trwa 
około 1-2 tygodni. Jajo (gnida) zazwyczaj 
jest przyklejone ukośnie u nasady pojedyn-
czego włosa przejrzystą, jasną oraz bardzo 
odporną chemicznie substancją. Wydzie-
lanie substancji klejowej w przypadku 
wszy ludzkiej trwa około 1 sekundy, a jej 
rozprowadzenie na włosie – 10 sekund. Jaja 
pokrywa dwuwarstwowa otoczka. Jest ona 
bardzo odporna, co umożliwia zarodkom 
przeżycie. Poznanie jej składu i budowy 
umożliwia skuteczne zwalczanie wszy. 
Zarodek ochrania osłonka, której skład jest 
podobny do składu włosa. Z tego względu 
środki, której mają na celu jej zniszczenie, 
mogą także uszkodzić ludzkie włosy [1].

FAKT
LATEM WSZY CZĘŚCIEJ BYTUJĄ 
NA DŁUGICH WŁOSACH

Czas trwania cyklu rozwojowego oraz 
długość życia zależą nie tylko od gatunku 
wszy, lecz również od wielu czynników 
środowiska, w szczególności od wilgotności 
i temperatury. Wszy wrażliwe są na podwyż-
szoną temperaturę. Nawet krótkotrwałe 
przeniesienie wszy do temperatury kilka 
stopni wyższej niż temperatura ciała 
ludzkiego (powyżej 40°C) może prowadzić 
do jej śmierci, Z tego względu w lecie, gdy 
skóra żywiciela silnie się nagrzewa, paso-
żyty te szukają schronienia w najbardziej 
zacienionych miejscach, czyli np. pokry-
tych długimi włosami. Rozwój zarodkowy 
wszy zostaje zahamowany w temperaturze 
poniżej 23°C, lecz zarodki mogą w takiej 
temperaturze przeżyć kilka dni [1].

MIT
KĄPIEL MOŻE UŁATWIĆ 
POZBYCIE SIĘ WSZAWICY 

Istotny wpływ na życie i rozwój wszy ma 
wilgotność powietrza. Najkorzystniejsza 
dla wszy ludzkiej jest wilgotność 60 proc., 
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a jej zmiany mogą wpływać, nawet przy 
optymalnych warunkach termicznych, 
na liczbę składanych jaj, długość życia 
czy czas trwania rozwoju. Jednak nawet 
kilkugodzinna kąpiel w temperaturze 
30-37°C nie jest w stanie zabić wszy [1].

MIT
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE 
MOŻE ZABIĆ WSZY 

Wszy posiadają wyższą od innych owadów 
odporność na promieniowanie jonizu-
jące. Śmierć wszy po tygodniu powoduje 
dopiero dawka ok. 150 tys. rentgenów 
(R), podczas gdy u człowieka już dawka 
200-400 R może wywołać chorobę 
popromienną, a nawet śmierć [1].

MIT
WSZY MOGĄ PRZESKAKIWAĆ 
Z JEDNEJ OSOBY NA DRUGĄ 

Ruchliwość wszy uwarunkowana jest 
temperaturą otoczenia. Wesz ludzka może 
poruszać się z prędkością 33 cm na minutę. 
Uwzględniając jej wymiary (ok. 4 mm), 
pokonuje ona w ciągu minuty odległość 
równą 80-krotnej długości swego ciała [1]. 
Wesz głowowa przenosi się głównie drogą 
bezpośredniego kontaktu z owłosioną 
skórą głowy osoby zakażonej (kontakt 
włosy z włosami, głowa z głową) [2]. Wszy 
nie potrafią latać ani skakać, a jedynie 
pełzają [3]. Kontrowersyjna pozostaje rola 
przedmiotów codziennego użytku w prze-
noszeniu zakażenia [2]. Wesz głowowa może 
przenosić się również pośrednią drogą, czyli 

przez czapki, grzebienie, szczotki do włosów, 
ręczniki, pościel [1]. Prawdopodobnie 
jeden z czynników, który przyciąga wszy do 
kolejnych żywicieli, stanowi zapach potu 
(istotny jest jego skład chemiczny). Zazwy-
czaj zakażenie następuje pomiędzy osobami 
bliskimi, które funkcjonują w jednym gospo-
darstwie domowym. Jednak przenoszeniu 
wszy sprzyja każde większe zagęszczenie. 
Zarazić się można w zatłoczonym autobusie, 
pociągu, tramwaju, podczas pielgrzymek, 
imprez masowych. Dzieci często ulegają infe-
stacji w przedszkolu czy szkole, na koloniach, 
obozach czy podczas wspólnych zabaw [1].

FAKT
PASOŻYTOWANIE PRZEZ WSZY 
MOŻE NIEŚĆ RYZYKO WTÓRNEGO 
ZAKAZANIA BAKTERYJNEGO

Bezpośredni efekt pasożytowania wszy 
stanowią nie tylko zmiany skórne, wsza-
wice, ale też reakcje alergiczne. Dodatkowo 
wszy, poprzez uszkodzenia skóry, otwie-
rają wrota różnym wtórnym infekcjom, 
np. bakteryjnym czy grzybiczym, a jedno-
cześnie same być mogą przenosicielami 
(tzw. wektorami) mikroorganizmów choro-
botwórczych (bakterii czy riketsji), które 
powodują choroby zakaźne, np. tyfus [1].

MIT
WSZY WYSTĘPUJĄ JEDYNIE NA GŁOWIE 

Wesz głowowa preferuje owłosioną skórę 
głowy, szczególnie włosy za uszami, 
a także rejon potylicy. Występuje również 
na plecach czy na karku. W tych miej-
scach bytować mogą jej wszystkie stadia 
rozwojowe, jaja zaś przyklejone są do 
włosów. Wesz odzieżowa umiejscawia się 
w pozostałych rejonach, na osłoniętych 
częściach ciała, w sąsiedztwie skóry, by 
mieć dostęp do źródła pokarmu [1].

MIT
U DZIEWCZYNEK CZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE 
WSZAWICA ZE WZGLĘDU NA POSIADANIE 
PRZEZ NIE DŁUŻSZYCH WŁOSÓW 

W procesie zarażenia oraz rozwoju infe-
stacji nie mają istotnego znaczenia długość 
włosów, częstotliwość szczotkowania czy 
rodzaj stosowanego szamponu. Wśród 
dzieci zarażenia częściej występują wśród 
dziewczynek, ale mieć to może związek 
nie tyle z długością włosów, co z faktem, 
że są bardziej empatyczne oraz chęt-
niej wchodzą w bliższe kontakty [1].
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FAKT
WSZAWICA MOŻE WYSTĘPOWAĆ WE 
WSZYSTKICH GRUPACH WIEKOWYCH

Nie ma ograniczeń wiekowych w występo-
waniu wszawicy, choć najczęściej pojawia się 
ona u dzieci oraz młodzieży. Choroba nie ma 
również związku z grupą społeczną. Rozprze-
strzenianiu się wszy niewątpliwie sprzyjają 
duże zatłoczenie i zagęszczenie [1,4].

FAKT
NAJCZĘSTSZY OBJAW WSZAWICY 
STANOWI SWĘDZENIE SKÓRY

Wszy mogą powodować choroby spowodo-
wane ich bezpośrednim pasożytowaniem, 
ale również stać się przyczyną wtórnych 
zakażeń [4]. Pierwszym sygnałem, wska-
zującym na obecność wszawicy, jest 
uporczywe swędzenie, najbardziej nasilone 
w miejscu występowania insektów, czyli 
okolicy skroniowej, potylicznej i ciemie-
niowej głowy [4]. Obecność wszy może 
manifestować się zmianami skórnymi, 
gdyż następstwem ukłucia jest stan 
zapalny [1]. Świąd skóry pojawia się 
w przypadku uczulenia na składnik śliny 
wszy, wstrzykiwanej podczas jej odży-
wiania się [2]. W diagnostyce różnicowej 
należy uwzględnić również inne przyczyny 
swędzenia skóry głowy, w tym schorzenia 
dermatologiczne (łuszczyca, łupież, łojo-
tokowe zapalenie skóry), obecność innych 
pasożytów czy reakcja na kosmetyki [1].

MIT
OBECNOŚĆ JAJ WSZY 
JEST WYSTARCZAJĄCA DO 
ZDIAGNOZOWANIA WSZAWICY 

Jaja wszy, tzw. gnidy, są najczęściej 
spotykane za uszami i w rejonie potylicy, 
ale obecność samych gnid może prowa-
dzić do fałszywie dodatniej diagnozy [1]. 
Obecność jaj wskazuje na niekoniecznie 
aktywną podczas przeprowadzania badania 
infestację [2]. Nawet przez sześć miesięcy 
na włosach mogą pozostawać przyklejone 
martwe jaja. Ludzki włos rośnie około 1 cm 
na miesiąc, więc z czasem puste osłonki 
jajowe oddalają się od skóry głowy i stają 
się bardziej widoczne, w szczególności 
na ciemnych włosach [1]. Do ustalenia 
ostatecznego rozpoznania niezbędne jest 
znalezienie żywej wszy, co jest często 
dość trudne, gdyż wszy nie lubią światła 
i mogą przemieszczać się szybko [2,3].

FAKT
GNIDY MOŻNA POMYLIĆ Z ŁUPIEŻEM

Małe jaja łatwiej zauważyć niż żywe wszy, 
szczególnie w obrębie karku, za uszami 
czy w odległości 1 cm od skóry owłosionej 
głowy. Istotne jest, by nie pomylić ich 
z łupieżem, strupami czy innymi insek-
tami (np. mszycami, które mogą znaleźć 
się na włosach na skutek wiatru) [3].

FAKT
W PRZYPADKU WYKRYCIA WSZAWICY 
U JEDNEGO CZŁONKA RODZINY NIEZBĘDNE 
SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE U RESZTY

W sytuacji wykrycia wszawicy u jednego 
z domowników powinni zostać zbadani 
pozostali członkowie gospodarstwa 
domowego, a także inne osoby, mające 
bezpośredni, bliski kontakt z zakażonym. 
Noszone przez zakażone osoby ubrania, 
ręcznik, pościel, zabawki pluszowe itp. 
należy wyprać w wodzie o temperaturze 
minimum 50°C albo wysuszyć w wysokiej 
temperaturze przez minimum 30 minut [1].

MIT
LECZENIE POWINNO BYĆ 
PRZEPROWADZONE ZAWSZE, GDY 
ZAUWAŻY SIĘ NA WŁOSACH WSZY 

Terapię należy wdrożyć jedynie po stwier-
dzeniu żywych wszy (postaci aktywnych) 
albo jaj. Leczenie jest procesem ukierunko-
wanym na ich zabicie. Wyróżnić można trzy 
podstawowe możliwości leczenia: wyczesy-
wanie, stosowanie środka do zwalczania tych 
pasożytów na włosach oraz skórze, a także 
terapię doustną. Leczenie doustne (kotri-
moksazol, iwermektyna), będące najbar-
dziej inwazyjną metodą, jest bardzo rzadko 
stosowane, najczęściej w sytuacji, kiedy 
inne metody okazują się zawodne. Podczas 
zwalczania wszy należy uwzględnić wiek 
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osoby zarażonej, a także jej stan zdrowia 
– nie wszystkie środki można stosować 
u dzieci (w szczególności poniżej 2. r.ż.) czy 
u kobiet w ciąży albo karmiących [1,2].

FAKT
PREPARATY ZAWIERAJĄCE OLEJKI MOGĄ 
BYĆ STOSOWANE PROFILAKTYCZNIE 
W CELU ODSTRASZANIA WSZY

Do odstraszania wszy stosowane są 
różne środki. Skuteczne działanie repe-
lencyjne wykazują lawenda, anyż, 
geranium czy olejek cytronella [1].

FAKT
MECHANICZNE USUWANIE WSZY 
JEST MAŁO SKUTECZNE

Mechaniczne usuwanie wszy przy wyko-
rzystaniu czesania na mokro jest najprost-
szym, ale też najmniej skutecznym 
sposobem. Jego zaletę stanowi mała 
inwazyjność, lecz czesanie musi być 
prowadzone regularnie. Metoda polega 
na czesaniu włosów na mokro, z dodat-
kiem środka smarnego (odżywki czy oliwy) 
co dwa–trzy dni przeciętnie przez 15-30 
minut (w zależności od gęstości i długości 
włosów). Włosy powinno się czesać tak 
długo, dopóki znajdowane są wszy [1].

MIT
ZASTOSOWANIE ŚRODKA ZWALCZAJĄCEGO 
WSZY TO WYSTARCZAJĄCA METODA 
WALKI Z TYMI PASOŻYTAMI 

Bardzo ważny etap podczas zwalczania wszy 
stanowi przerwanie ich cyklu życiowego, 
czyli eliminacja jaj, dzięki czemu unie-
możliwia się rozmnażanie oraz zapobiega 
nawrotom wszawicy. Środki do stosowania 
zewnętrznego zazwyczaj nie są w 100 proc. 
jajobójcze i z tego względu zaleca się wycze-
sywanie gnid oraz ich pozostałości. Dobrze 
robić to na mokrych włosach, zwilżonych 
preparatami, które powodują rozluźnienie 
właściwości kleju przytwierdzającego jajo. 
Sprawdzony środek stanowi kwas octowy 
(roztwór octu i wody w proporcji 1:2). Można 
też kupić w tym celu gotowe preparaty (np. 
Pipi Nitolic zestaw do usuwania gnid) [1].

FAKT
WSZY MOGĄ WYKAZYWAĆ OPORNOŚĆ 
NA NIEKTÓRE INSEKTYCYDY

Opisuje się zwiększającą się oporność 
wszy głowowych na permetrynę (Sora 
forte), pyretrynę i lindan. Zanim rozpozna 
się oporność, należy wykluczyć częstsze 
przyczyny nieskuteczności terapii, takie 

jak błędne rozpoznanie albo nadrozpo-
znanie inwazji (brak aktywnej wszawicy) czy 
ponowne zakażenie po wcześniejszej terapii. 
Gdy po dwukrotnym w ciągu siedmiu dni 
zastosowaniu permetryny nie osiągnie się 
eradykacji żywych wszy głowowych, należy 
rozważyć pełny cykl leczenia z wykorzy-
staniem preparatu z innej grupy [2].

MIT
ŚWIĄD PO LECZENIU OZNACZA 
ZAWSZE NAWRÓT WSZAWICY 

Miejscowe insektycydy mogą wywołać 
świąd, zaczerwienienie albo łagodne uczucie 
pieczenia owłosionej skóry głowy. Świąd, 
który występuje po terapii z zastosowaniem 
miejscowych insektycydów, nie stanowi 
objawu ponownej wszawicy. Rozpoznanie 
nawrotu, tak jak w przypadku pierwszej 
inwazji, wymaga stwierdzenia żywej wszy 
głowowej. Jeśli występujące po leczeniu 
uczucie świądu jest uciążliwe, poprawę 
może przynieść zastosowanie preparatu 
przeciwhistaminowego i/albo miejscowo 
działającego glikokortykosteroidu [2].

MIT
PREPARATY PRZECIWWSZAWICZE BEZ 
INSEKTYCYDÓW SĄ ZDECYDOWANIE MNIEJ 
SKUTECZNE W ZWALCZANIU WSZAWICY 

W leczeniu wszawicy stosowane są 
preparaty zawierające związki z grupy 
silikonów: cyklometikon (np. Paranit 
Sensitive, zestaw Pipi Nitolic), dimetikon 
(np. Nyda, Sora płyn dimeticon, Paranit 
lotion) albo obie substancje (np. Hedrin). 
Są one uznawane za skuteczne i nietok-
syczne [1]. Trzeba pamiętać, aby preparaty 
nanosić na suchą, owłosioną skórę głowy, 
a kurację powtórzyć po 7-10 dniach [2].
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N
azwa „kolchicyna” może pochodzić od zwyczaju stoso-
wania jej jako trucizny w okręgu Kolchidy w starożytnej 
Grecji. Medea – czarodziejka, córka króla Kolchidy, użyła 
go jako jednej ze swoich trucizn, a w mitologii greckiej 
określano ją jako „niszczący ogień Medei Colchicon”. 

Kolchicyną jako trucizną posługiwała się również Catherine Wilson – 
brytyjska seryjna morderczyni z XIX wieku. Catherine pracowała jako 
pielęgniarka, płynnie zmieniając miejsca zatrudnienia. Swoje ofiary 
nakłaniała do spisania testamentu, w którym była główną lub domi-
nującą spadkobierczynią, a następnie uśmiercała. Ofiarą kolchicyny 
stał się również mąż Catherine.

Zatrucie kolchicyną zdarza się również w czasach nam współcze-
snych – w 2004 r. czasopismo medyczne „Critical Care” opublikowało 
artykuł opisujący przypadek 76-letniego mężczyzny, który przez 
pomyłkę spożył roślinę Colchicum autumnale, myląc ją z czosnkiem 
niedźwiedzim (Aliium ursinum). W założeniu pacjenta dziki czosnek 
miał być lekarstwem na uszkodzenia wątroby wywołane wcześniej-
szym spożyciem alkoholu. Po 12 godzinach od spożycia wystąpiły 
nudności, wymioty i biegunka. Przy przyjęciu do szpitala pacjent miał 
kliniczne i laboratoryjne objawy odwodnienia, ale wszedł do szpitala 
o własnych siłach i zademonstrował fragmenty rośliny, którą dzień 
wcześniej spożywał. Stan chorego pogarszał się jednak z godziny 
na godzinę. W drugiej dobie pacjent zapadł w śpiączkę i rozwinęła się 
niewydolność oddechowa. W trzeciej dobie, mimo pobytu w Oddziale 
Intensywnej Terapii i wdrożonego leczenia, zmarł.

JEDEN Z NAJSTARSZYCH LEKÓW…

Kolchicyna jest z nami niemal od zawsze. Już w I w. n.e. Pedanius Dio-
scorides, grecki lekarz i farmakolog, w swojej farmakopei De Materia 
Medica opisał stosowanie kolchicyny w leczeniu dny moczanowej. 
Z biegiem lat lek był opisywany w różnych tekstach z Persji i Turcji, 
a także odnotowany w Farmakopei Londyńskiej w 1618 r.

Roślina, z której pozyskuje się kolchicynę, zyskała w botanicznym świecie 
barwną nazwę „Naked Lady” (Naga dama). Mimo rozbudzonych nadziei 

etiologia tej nazwy jest niepocieszająco banalna – kwiaty Colchicum 
autumnale (ziemowit jesienny, szafran łąkowy) pojawiają się na powierzchni 

ziemi dużo wcześniej niż liście, stąd roślina wydaje się pozornie naga. Zawodzi 
również możliwość pozyskania szafranu z kwiatów Colchicum – ta droga 

przyprawa pochodzi z innej rośliny, która z szafranem łąkowym ma niewiele 
wspólnego. Na tym jednak koniec rozczarowań związanych z kolchicyną, 
cała reszta historii jest bowiem opowieścią o spektakularnych sukcesach 

i szerokich walorach terapeutycznych. 

Jak działa kolchicyna? Wiadomo, że lek 
w metafazie podziału komórki wiąże się 
z mikrotubulami wrzeciona kariokinetycznego, 
hamując ich polimeryzację. Prowadzi to do 
degranulacji lizosomów wewnątrzkomórko-
wych, uwolnienia lizozymów i kwasu mleko-
wego. W ostrych napadach dny moczanowej 
kolchicyna hamuje fagocytozę kryształów 
moczanowych przez leukocyty i zmniejsza 
rozpad ich błony komórkowej. Tym samym 
kolchicyna nie leczy przyczyny dny, ale daje 
dużą i szybką ulgę w przypadku napadu 
choroby, za co jest uwielbiana przez pacjentów.

W XVIII w. francuski oficer wojskowy, Nicolas Husson, użył kolchicyny 
jako głównego składnika Eau Medicinale – produktu, który opracował 
jako komercyjny lek na dnę moczanową. Eau Medicinale miała też 
(jak inne współczesne jej specyfiki) leczyć również ponad 100 innych 
chorób – od świerzbu na zapaleniu gruczołów mlecznych kończąc, 
ale faktem jest, że pomagała chorym cierpiącym z powodu zapalnego 
bólu stawów.

Benjamin Franklin z powodzeniem zastosował ten produkt w lecze-
niu własnej dny moczanowej i przypisuje się mu wprowadzenie kol-
chicyny do USA. Dna moczanowa, dawniej nazywana podagrą, była 
zmorą głównie mężczyzn dobrze sytuowanych. Znano jej przyczyny 
– do dziś przetrwał krótki, acz dosadny utwór poświęcony podagrze: 
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„Be temperate in wine, in eating, girls, and sloth; Or the Gout will seize 
you and plague you both”. Jego autorem był właśnie nie kto inny, jak 
prezydent Franklin. Szczęśliwie uniknął on już dawnych metod lecze-
nia podagry: upuszczania krwi, trepanacji, czy choćby najłagodniej-
szej z metod – wieszania na szyi korali z żab. Po powrocie z Europy 
w 1936 r. zamienił dotychczas stosowaną morfinę na kolchicynę, 
zachwycony nowym lekiem pochodzącym ze Starego Kontynentu.

Kolchicynę po raz pierwszy wyizolowali w 1820 r. francuscy chemicy: 
Pierre Joseph Pelletier i Joseph Bienaimé Caventou. Jak potężna jest 
siła działania kolchicyny? Mogą o tym świadczyć słowa wielebnego 
Sydneya Smitha, który napisał w liście w 1838 r.: „W niedzielę byłem 
o kulach, zupełnie nie mogąc postawić stopy na ziemi, we wtorek 
przeszedłem 4 mile – taka jest moc Colchicum”.

I gdyby tu zakończyć tę historię, nikt nie zdziwiłby się szczególnie. 
Kolchicyna – stawy – dna moczanowa. Oczywiście, znana sprawa. Ale 
to definitywnie nie jest koniec – w tym miejscu następuje bowiem 
gwałtowny zwrot akcji. Kolchicyna wkracza na salony kardiologiczne, 
w miejsca dotychczas dla siebie niedostępne. Wszystko za sprawą jej 
unikatowego mechanizmu działania…

KOLCHICYNA W KARDIOLOGII

W 1987 r. Rodriguez de la Serna jako pierwszy zaproponował użycie 
kolchicyny w nawracającym zapaleniu osierdzia, zachęcony powo-
dzeniem stosowania jej w zapaleniu błon surowiczych w przebiegu 
rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej. Rodzinna gorączka śród-
ziemnomorska (ang. Familial Mediterranean Fever, FMF) jest chorobą 
genetyczną. Pacjenci cierpią z powodu nawracających przełomów 
gorączkowych, którym towarzyszą bóle brzucha lub bóle w klatce 
piersiowej albo obrzęk i ból stawów. Choroba na ogół dotyka miesz-
kańców krajów basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, 
w szczególności Żydów (zwłaszcza sefardyjskich), Turków, Arabów 
i Ormian.

W 2004 r. sformułowano europejskie zalecenia dotyczące diagnozo-
wania i leczenia chorób osierdzia. Według nich kolchicyna jest lekiem 
zalecanym (I klasa zaleceń) w nawracającym zapaleniu osierdzia oraz 
którego stosowanie należy rozważyć (klasa IIa) w ostrej jego postaci. 
Kolchicyna wpływa na ograniczenie występowania niepożądanych 
zdarzeń sercowo-naczyniowych, obniża ryzyko nawrotu zapalenia 
osierdzia i migotania przedsionków po zabiegach kardiochirurgicz-
nych lub ablacji podłoża migotania przedsionków. Postulowanym 
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głównym mechanizmem działania pośredniczącym w tych korzyst-
nych efektach działania leku jest mechanizm przeciwzapalny. To jed-
nak ciągle nie wszystko. Po drodze kolchicyna zaliczyła co prawda 
jeden falstart – przez chwilę upatrywano w niej również lekarstwa 
na COVID-19, by po kilku miesiącach bezsprzecznie udowodnić, 
że nie ma rzetelnych podstaw naukowych upoważniających do włą-
czenia leku u osób zakażonych objawowo SARS-CoV-2. Mechanizm 
działania kolchicyny dawał nadzieję na redukcję stanu zapalnego, 
którego nasilenie było przyczyną ciężkiego przebiegu choroby, in 
vivo okazało się jednak, że teoria nie przystaje do praktyki.

Badaczy zainteresowało za to coś innego. Naukowcy z University of 
Virginia Health System przeanalizowali dokumentację ponad 1000 
pacjentów przyjętych do University of Virginia Medical Center od 
marca 2011 do lutego 2020 r. Powodem wszystkich hospitalizacji 
było zaostrzenie niewydolności serca. Pacjenci, którzy otrzymywali 
kolchicynę z powodu zaostrzenia dny moczanowej w tym okresie, 
mieli przeżywalność 97,9 proc. w porównaniu z 93,5 proc. przeżywal-
nością dla pacjentów nieotrzymujących kolchicyny.

Wyniki te zwracają uwagę na fakt, który kardiolodzy podkreślają 
od dawna – serce to coś więcej niż prosta pompa, a niewydolność 
serca nie jest tylko upośledzeniem mechanicznej zdolności serca do 
przepompowywania krwi. Na wydajność pracy chorego serca wpływa 
również szereg hormonów, neurohormonów, ale także mediatorów 
zapalnych. Wiele leków stosowanych w niewydolności serca działa 

na szlaki neurohormonalne, ale niewiele, jeśli w ogóle, na szlaki 
zapalne. Właśnie ta nisza wydaje się idealna do wypełnienia przez 
kolchicynę.

ODKRYWANIE NADAL TRWA…

W bazie PubMed niczym grzyby po deszczu rośnie liczba nowych 
publikacji z badaniami oceniającymi skuteczność kolchicyny 
w małych dawkach w redukcji częstości zdarzeń sercowo-naczy-
niowych u chorych z niewydolnością serca, chorobą wieńcową czy 
innymi schorzeniami kardiologicznymi. Wydaje się, że dziś jesteśmy 
bliżej niż kiedykolwiek do następnego etapu – włączenia kolchicyny 
w małych dawkach jako leku profilaktycznego u pacjentów z choro-
bami układu krążenia.

W teraźniejszych czasach, gdy wyrafinowane trucie osób, za którymi 
nie przepadamy, nie jest już tak popularne, kolchicyna wciąż ma wiele 
do zaoferowania. Pozostaje lekiem niezastąpionym dla cierpiących 
na dnę moczanową, którzy szczególnie potrafią docenić siłę jej dzia-
łania. Niebawem jednak będzie prawdopodobnie również wsparciem 
dla pacjentów z chorobami serca. Byłby to jeden z niewielu przypad-
ków w historii kardiologii, gdzie pozornie nowy lek jest tak naprawdę 
czymś doskonale nam znanym. Stare nie znaczy jednak gorsze. Stare 
w tym przypadku jest tylko zdziwienie – ile jeszcze faktów o lekach, 
które znamy, umyka nam na co dzień?
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iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy

100 ml płynu zawiera:
Iberis amara herbae extractum  (1: 1,5-2,5)  15,0 ml
ekstrahent – etanol 50% (v/v)
oraz:
Angelicae radicis extractum  (1: 2.5 - 3,5)  10,0 ml
Matricariae flos extractum (1: 2 - 4)  20,0 ml
Carvi fructus extractum  (1: 2,5 - 3,5)  10,0 ml
Silybi mariani fructus extractum  (1: 2,5 - 3,5)  10,0 ml
Melissae folii extractum  (1 :2,5 - 3,5)  10,0 ml
Menthae piperitae folii extractum (1: 2,5 - 3,5)  5,0 ml
Chelidonii herbae extractum  (1 :2,5 - 3,5)  10,0 ml
Liquiritiae radicis extractum  (1 :2,5 - 3,5)  10,0 ml
Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów  
jest etanol 30% (v/v).
Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja 
czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi 
jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. dawkowanie i sposób 
podawania: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, 3 razy dziennie w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Dorośli i 
młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli, dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli. Podanie doustne. Wstrząsnąć przed użyciem. 
Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność. Nie ma ograniczenia czasu stosowania. W przypadku 
nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. 
przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować jeśli występuje lub występowała 
w przeszłości choroba wątroby lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków, które mogą powodować 
uszkodzenie wątroby. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas stosowania produktu 
leczniczego Iberogast notowano przypadki polekowego uszkodzenia wątroby. W razie objawów uszkodzenia wątroby 
(takich jak: zażółcenie skóry lub oczu, ciemny mocz, odbarwiony stolec, ból w nadbrzuszu) należy natychmiast 
przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat. U dzieci poniżej 6 
lat każdy ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem. Pacjentom należy również zalecić konsultację lekarską, 
jeśli objawy utrzymują się lub jeśli w ciągu 7 dni leczenia nie nastąpi oczekiwana poprawa. Iberogast zawiera etanol 
w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Dawka jednorazowa dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 
mg etanolu, co odpowiada 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę. Produkt nie jest przeznaczony i nie powinien 
być stosowany przez pacjentów z chorobą alkoholową. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci oraz osoby  
z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką powinni skonsultować 
się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej 
niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego 

lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania 
ostrożności zaleca się unikanie stosowania w okresie ciąży. Brak wystarczających danych 
dotyczących przenikania leku/metabolitów do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć 
zagrożenia dla dzieci karmionych piersią. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie 
piersią czy przerwać podawanie produktu biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla 
dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

działania niepożądane: W bardzo rzadkich przypadkach (<1/10 000) reakcje nadwrażliwości 
takie jak np. reakcje skórne, świąd, duszność u predysponowanych pacjentów. Polekowe 
uszkodzenie wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny, 
aż do wystąpienia żółtaczki polekowej oraz przypadki niewydolności wątroby) zgłaszano z 
częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 
W sytuacji wystąpienia tych działań niepożądanych należy przerwać leczenie produktem 
Iberogast. podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 
Warszawa. pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. 

kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany 
bez przepisu lekarza – OTC. Pełna informacja o produkcie 
leczniczym dostępna na życzenie w firmie: Bayer Sp. z o.o., 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: +48 22 572 38 
33, fax (22) 5723850, www.bayer.com.pl  v8/1.03.2022/Mk 
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D
idaskaleinofobia czy też skolionofobia to nazwy zabu-
rzenia lękowego z kategorii lęków społecznych, który 
dotyczy dzieci przejawiających niepokój i wyraźną 
niechęć przed pójściem do szkoły. Anna Słodownik – 
pedagog i terapeutka Centrum Terapeutycznego „Sięgam 

PoMoc“ – wskazuje, że lęk dziecka może przejawiać się w dwóch 
postaciach: – Lęk separacyjny dotyczy głównie okresu wczesno-
dziecięcego, między 2. a 5. rokiem życia, i cechuje go strach przed 
rozstaniem z bliskimi, zazwyczaj matką. Natomiast lęk społeczny 
odnosi się do dzieci, które czują się dobrze w otoczeniu swoich 
bliskich, lecz unikają kontaktu z osobami spoza tego wąskiego 
grona. Obawa przed nowymi ludźmi i sytuacjami jest główną przy-
czyną niechęci do szkoły.

Terapeutka wskazuje też, że przyczynami mogą być warunki 
panujące w placówce, doświadczenie odrzucenia przez grupę 
rówieśniczą, aktualne problemy rodzinne czy specyficzne cechy 
osobowości dziecka, np. nieśmiałość, niska samoocena, lęk przed 
krytyką. Ponadto wspomina o dużej roli wzorców rodzinnych: – 
Style rodzicielskie oparte na nadmiernej opiece i kontroli dziecka 
mogą zbudować w nim przekonanie o zagrażającej rzeczywistości. 
Wynikiem tego jest spotęgowanie nieufności do ludzi i wycofanie 
społeczne.

WIDOCZNE OBJAWY, KIEPSKO WIDOCZNY PROBLEM

Duży lęk przed pójściem do szkoły niezwykle mocno oddziałuje 
na organizm dziecka. Efektem tego są niekiedy wyjątkowo silne 
objawy somatyczne, które na pierwszy rzut oka mogą nie koja-
rzyć się ze stresem – z drugiej strony są dość typowe dla zaburzeń 
lękowych. Niechęć do szkoły i zmiany otoczenia mogą skutkować 
bólami brzucha i głowy, drżeniem mięśni, dusznościami, biegunką 
czy napadami duszności. Czasami na skórze może pojawić się 
wysypka. Anna Słodownik podkreśla, że stres daje o sobie znać nie 
tylko za dnia. Obawa dzieci przed szkołą może być na tyle silna, 
że uniemożliwia im spokojny sen: – Koszmary nocne, bezsenność 
czy ataki paniki mogą pojawiać się u dziecka nocą. To reakcja stre-
sowa organizmu dziecka na samą myśl o pójściu do szkoły.

Wśród objawów somatycznych znajdują się problemy dotyczące 
układu pokarmowego. Ból brzucha, wzdęcia, biegunki, wymioty czy 
zaparcia są dość częstą przyczyną nieobecności dziecka w szkole. 
Niemniej jednak symptomy te niekoniecznie muszą świadczyć o za-
truciu, a mogą stanowić efekt nerwicy szkolnej. Katarzyna Marzęda, 
dietetyczka z warszawskiego gabinetu Pani Dietolog, podkreśla, 
że niepokój ma niezwykle istotny wpływ na odżywianie dzieci: – Dłu-
gotrwałe odczuwanie lęku o tak dużym nasileniu może prowadzić do 
zmniejszenia lub zwiększenia apetytu u dziecka z powodu występo-
wania ogromnego napięcia emocjonalnego. Jedzenie może stanowić 
wtedy u dziecka jeden ze sposobów regulowania silnych emocji i ra-
dzenia sobie z nimi. Niektóre z dzieci zmagających się z fobią szkolną 
mogą odmawiać posiłków, inne będą zjadać wszystko, co znajdzie się 
na talerzu, i domagać się dokładki.

Dietetyczka podkreśla, że dzieci z fobią szkolną niezwykle chętnie 
sięgają po słodycze i fast foody. Wynika to z próby zajadania odczu-
wanego stresu, a jak wiadomo, produkty przetworzone niezwykle 
silnie oddziałują na układ nagrody i przyczyniają się do wzrostu 
stężenia dopaminy we krwi, co powoduje odczuwanie relaksu. 
Niemniej jednak skutki takiego postępowania są przeważnie przy-
czyną wielu dolegliwości. – Nadwaga i otyłość nie tylko spowo-
dują pogłębienie nerwicy, m.in. z powodu zaniżenia samooceny. 
Problemy te mogą doprowadzić w przyszłości np. do wzrostu 
ryzyka występowania cukrzycy – tłumaczy Katarzyna Marzęda.

Na drugim biegunie pojawiają się dzieci, które są narażone 
na niedobory pokarmowe i niedowagę, będące rezultatem obniżo-
nego apetytu. Stany te są szczególnie niebezpieczne dla dziecka, 
gdyż mogą zaburzyć prawidłowy rozwój młodego organizmu.

Niestety głównym problemem leczenia i zapobiegania fobii 
szkolnej jest jej niewłaściwie diagnozowane. Pedagodzy często 
przeoczają zachowanie dziecka i nie konsultują swoich spostrzeżeń 
z rodzicami. Z drugiej strony w wielu rodzinach nadal bagatelizuje 
się fakt, że dziecko może odczuwać duży stres i mieć zaburzenia 
lękowe z powodu konieczności pojawienia się w szkole.

Niechęć dziecka przed powrotem do szkoły nie zawsze wynika z lenistwa. 
W wielu przypadkach powodem jest strach przed ponownym pojawieniem się 
na lekcjach i spotkaniem rówieśników z klasy. Fobia szkolna jest problemem, 

który nadal pozostaje źle diagnozowany i często jest bagatelizowany przez 
rodziców. To natomiast może okazać się przyczyną poważnych kłopotów 

ze zdrowiem w dorosłym życiu dziecka.
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– Rodzice interpretują ten stan i objawy jako symulację. Niejed-
nokrotnie twierdzą, że dziecko jest po prostu leniwe. Takie zacho-
wanie ze strony rodziców nie przynosi niczego dobrego.. Dziecko 
zamyka się w sobie i spada jego poczucie własnej wartości. 
Natomiast brak możliwości rozmowy o tym, co właśnie przeżywa, 
jedynie potęguje w nim poczucie winy. Rodzina powinna starać się 
stopniowo łagodzić strach. Tylko w ten sposób są w stanie zmienić 
ich punkt widzenia i nastwienie wobec szkoły – wyjaśnia tera-
peutka CT „Sięgam PoMoc".

LECZENIE NA WIELU PŁASZCZYZNACH

Podobnie jak w przypadku większości zaburzeń lękowych, tak samo 
i nerwica szkolna jest leczona przede wszystkim poprzez psycho-
terapię. Dzięki niej dziecko może opanować lęk, poznać przyczyny 
i skutecznie przezwyciężyć sytuację stresową. Duże znaczenie 
ma również nauka technik relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych 
i treningi rozluźniające mięśnie. Terapia opiera się w głównej 
mierze na triadzie: dziecko – rodzice – szkoła. Jednak konsultacje 
psychologiczne to nie wszystko. Anna Słodownik podkreśla, że ten 
drugi element jest szczególnie ważny: – W radzeniu sobie z fobią 
kluczowa jest rola rodziny, która powinna poświęcać dziecku 
odpowiednią ilość czasu i empatii, znaleźć właściwą ilość czasu 
na rozmowę i zapewnić poczucie maksymalnego bezpieczeństwa.

Oprócz tego wspomina, że błędem jest lekceważenie pomocy ze 
strony szkoły. Pedagog i psycholog powinni ze sobą ściśle współ-
pracować: – Celem jest prawidłowe dopasowanie warunków do 
problemu fobii szkolnej. Placówka edukacyjna i psychoterapeuta 
muszą działać wspólnie, aby wypracować odpowiednie wsparcie 
dla dzieci.

Rodzice wielokrotnie decydują się rozpocząć leczenie od fitote-
rapii. Ziołowe preparaty – zawierające m.in. kozłka lekarskiego, 
rumianek, szyszki chmielu czy lawendę – mogą okazać się 
pomocne dla dziecka. Terapeutka z CT „Sięgam PoMoc” zaznacza 
jednak, że sprawdzą się wyłącznie w przypadku lekkiej nerwicy 
szkolnej: – Ziołowe specyfiki dostępne w aptece bez recepty nie 
będą skuteczne wobec nasilonych objawów. Jeżeli stan dziecka nie 
wykazuje nawet minimalnej poprawy, to wówczas należy włączyć 
farmakoterapię. Warto pamiętać, że leki i zioła mogą wchodzić 
w interakcje – zawsze należy poinformować lekarza o stosowaniu 
suplementów diety, aby zadecydował, czy połączenie ich z lekami 
nie będzie zagrożeniem dla pacjenta.

Farmakoterapia bazuje głównie na antydepresantach i lekach prze-
ciwlękowych, które pozwalają na wyciszenie objawów. Zarówno 
lek, jak i jego dawka powinny być dostosowane do aktualnego 
stanu małego pacjenta, dobrze jest też zaangażować psychiatrę 
w kontakt z psychologiem. Wspólnie mogą wyznaczyć cele terapeu-
tyczne i zaplanować całe leczenie, które umożliwi ich osiągnięcie.

Nie można też pominąć aspektu odpowiedniej diety dla dziecka 
z fobią szkolną. Dietetyczka ze stołecznego gabinetu Pani Dieto-
log podkreśla, że plan żywieniowy musi być dostosowany indywi-
dualnie do aktualnych potrzeb pacjenta: – W diecie dzieci, które 
cierpią z powodu zaparć, należy zwiększyć ilość błonnika w postaci 
świeżych owoców i warzyw, zadbać o odpowiednią podaż wody 
i zwiększyć aktywność fizyczną. Plan żywieniowy w przypadku 
zaparć musi być lekkostrawny i w związku z tym trzeba ograniczyć 
liczę produktów bogatych w błonnik, jak np. pełnoziarniste pie-
czywo, warzywa kapustne czy strączki. Z kolei u dzieci, które cierpią 
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z powodu biegunek i wymiotów, należy zadbać o to, aby nie uległy 
odwodnieniu. Warto w porozumieniu z lekarzem rozważyć wpro-
wadzenie elektrolitów i probiotyków. Ponadto poleca się unikać 
soków i słodyczy, które mogą potęgować problem rozwolnienia.

Katarzyna Marzęda podkreśla, że u dzieci z fobią szkolną należy 
zwrócić uwagę na jakość i liczbę spożywanych posiłków. W przy-
padku dziecka dużą rolę odgrywają estetyka podania i różnorod-
ność – w ten sposób jest znacznie łatwiej zadbać o prawidłowe 
zbilansowanie i regularne spożycie dań z codziennego menu.

IGNOROWANIE DZIECKA JEST NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ

Obie specjalistki zgodnie potwierdzają, że fobia szkolna jest 
problemem ciągle bagatelizowanym – jednakowo przez rodziców, 
pedagogów i lekarzy. Dzieci, zwłaszcza te młodsze, nie są zdolne 
do komunikowania własnych potrzeb i mają trudności z nazywa-
niem pewnych rzeczy, często w obawie przed oceną ze strony doro-
słych. Lekceważenie lub – co gorsza – postrzeganie niechęci do 

szkoły jako lenistwa może okazać się przyczyną wielu poważnych 
dolegliwości, wpływających na przyszłe życie dziecka i powodują-
cych wiele problemów w dorosłości – jak np. schorzenia metabo-
liczne, zaburzenia lękowe, depresja, trudności interpersonalne czy 
choroby wynikające z zaburzeń odżywiania.

Pojawienie się objawów somatycznych i zmian w zachowaniu 
powinno stanowić wyraźny sygnał dla opiekunów, aby udać się 
z dzieckiem do psychologa lub psychiatry. Specjaliści będą mogli 
poznać problem małego pacjenta i w ten sposób ustalić, czy jego 
przyczyną jest fobia szkolna. Jeżeli tak, to należy niezwłocznie roz-
począć kompleksowe działania pomocowe. Psychoterapia, odpo-
wiednie odżywianie i zaangażowanie rodziców stanowią najlepsze 
narzędzia, aby dziecko mogło z ochotą powrócić do szkoły i konty-
nuować edukację. Nie można zapominać, że w tym czasie toczy się 
walka nie tylko o jego zdrowie, ale i przyszłość – dlatego rodzice 
nigdy nie powinni umniejszać problemów dzieci i traktować je rów-
nie poważnie jak schorzenia dorosłych. W przeciwnym razie cena 
takiej wzgardy może okazać się wysoka dla całej rodziny.
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Skóra zmieniona chorobowo 
z cechami stanu zapalnego, 

podrażniona, zaczerwieniona, swędząca

Krem bez sterydów, do stosowania 
na skórę zmienioną chorobowo.

Łagodzi zaczerwienienie.  
Przynosi ulgę w swędzeniu już w 30 minut!

Zaostrzenie

Terapia skóry suchej, podrażnionej i atopowej

Zastosowanie Terapia miejscowa skóry zmienionej chorobowo z cechami stanu zapalnego  
w następujących przypadkach:
  atopowe zapalenie skóry

  alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane  
np. uczuleniem na metale, składniki leków, kosmetyków, detergentów

  kontaktowe zapalenie skóry w wyniku podrażnienia  
np. zbyt częstym myciem czy dezynfekcją

  miejscowe silne wysuszenie skóry z towarzyszącym zaczerwienieniem, podrażnieniem  
i uczuciem swędzenia

Dla kogo Dla niemowląt, dzieci i dorosłych, również dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Działanie   łagodzi objawy stanu zapalnego wywołanego podrażnieniem skóry  
w przebiegu atopowego zapalenia skóry

  odbudowuje barierę ochronną skóry suchej i atopowej

  przynosi ulgę w swędzeniu już w ciągu 30 minut

  redukuje zaczerwienienie

  nawilża skórę

Substancje 
odpowiedzialne 
za działanie

Technologia Lipidów Lamelarnych (Lamellar Lipid Technology),  
które wbudowują się w uszkodzoną skórę, chroniąc przed dalszym  
działaniem czynników drażniących

Substancje 
dodatkowe

Bez konserwantów, substancji zapachowych, bez takich emulgatorów,  
które mogłyby uszkadzać delikatną strukturę lipidów lamelarnych skóry

Pojemność 20 i 50 g

Status Wyrób medyczny
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CH-20220318-75

https://aptekarz.pl/powrot-do-szkoly/


mgr farm. Agnieszka Skrzetuszewska

Małpia 
ospa okiem 
farmaceuty
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M
ałpia ospa jest chorobą, która endemicznie występuje 
głównie w tropikalnych obszarach lasów deszczowych 
Afryki Środkowej i Zachodniej, lecz coraz więcej jej przy-
padków odnotowano również w Europie oraz innych 
miejscach na świecie [3]. Nazwa choroby pochodzi od 

wykrycia po raz pierwszy tego zakażenia u małp zakupionych dla 
duńskiego laboratorium naukowego w 1958 roku w Singapurze [2].

Ospa małpia zaliczana jest do nowo zagrażających zoonoz, które 
w korzystnych warunkach swoim zasięgiem mogą obejmować nowe 
tereny i – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – wywołać 
pandemię. Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się wirusa 
jest m.in. import, a także posiadanie jako zwierząt towarzyszących 
gatunków, będących źródłem zakażenia małpiej ospy, w szczególno-
ści różnych rodzajów gryzoni [4].

Na terenach endemicznych obserwuje się wzrost zachorowalności 
na małpią ospą. Łączy się to z kilkoma czynnikami, takimi jak: zaprze-
stanie szczepień przeciwko ospie prawdziwej; zwiększone narażenie 
na ekspozycję, wynikające z wylesiania terenów; migracje związane 
z konfliktami zbrojnymi; lepszy nadzór, rozpoznawanie i zgłaszanie 
zachorowań [5].

Wirus małpiej ospy (MPXV, 
monkeypox virus) został po raz 
pierwszy wyizolowany w 1958 
roku od makaków jawajskich 
i rezusów z ogrodu zoologicznego 
w Kopenhadze. W ciągu kolejnych 
10 lat wirus izolowany był aż 
ośmiokrotnie w USA i Holandii 
w populacjach małp importowanych 
z Malezji, Indii, Filipin.

Większe zainteresowanie wśród epidemiologów, lekarzy medycyny 
oraz weterynarii zaczął wzbudzać od 1970 roku, kiedy zdiagnozo-
wano w Kongo pierwszy przypadek małpiej ospy u dziewięciolet-
niego chłopca [4]. W kolejnych latach sporadycznie diagnozowano 
pojedyncze osoby, lecz szczegółowe dane epidemiologiczne nie są 
znane, ponieważ większość zachorowań występowała w Afryce Środ-
kowej i Zachodniej [2].

W 2003 roku małpia ospa, podobnie jak i zachorowania na SARS 
czy zakażenia wirusem Zachodniego Nilu, trafiła do Ameryki Północ-
nej [6]. Pomimo nazwy naturalnym rezerwuarem wirusa nie są jed-
nak małpy, a być może gryzonie afrykańskie. Schorzenie szerzy się 
poprzez kontakty ludzi z zakażonymi zwierzętami, szczególnie gry-
zoniami, i chorymi ludźmi oraz (w Afryce) przez konsumpcję produk-
tów spożywczych pochodzących od zakażonych małp [4]. W tym roku 
pojawiła się znacznie większa liczba zachorowań w Europie [2].

Do 10 sierpnia 2022 roku zarejestrowano 13912 potwierdzonych 
przypadków małpiej ospy w 29 krajach Unii Europejskiej i Europej-
skiego Obszaru Geograficznego (najwięcej w Hiszpanii – 4942, Niem-
czech – 2287, Francji – 2423) [7]. Hiszpania stanowi pierwszy kraj 
w Europie i drugi na świecie poza Afryką, gdzie stwierdzono śmierć 
pacjenta zakażonego wirusem małpiej ospy [8].

WIRUS – CHARAKTERYSTYKA

Wirus małpiej ospy należy do rodziny Poxviridae, rodzaju Orthopoxvi-
rus, do którego zaliczane są także wirus ospy prawdziwej oraz ospy 
krowiej. Rodzina Poxviridae należy do jądrowo-cytoplazmatycznych 
wielkich wirusów (NCLDV), zawierających dwuniciowy DNA [5]. 
W elektronowym mikroskopie obserwowane są dwie formy wirionu: 
otoczkową C (capsular) – z gęstym rdzeniem otoczonym przez jaśniej-
sze strefy różniące się gęstością, oraz morwową M (mulberry) – w któ-
rej wiriony pokryte są krótkimi, poskręcanymi włókienkami. Genom 
złożony jest z dwuniciowego DNA, kodującego najważniejsze enzymy 
i białka strukturalne wirusa [4].

Sekwencja nukleotydów centralnego regionu wirusa małpiej ospy jest 
identyczna w 96,3 proc. w porównaniu do wirusa ospy prawdziwej 
człowieka (variola maior i v.minor). Różnice pomiędzy tymi wirusami 

Pandemia COVID-19 pokazała nam, że wirus może się 
rozpowszechnić na cały świat, więc pojawienie się kolejnych 

przypadków małpiej ospy wywołuje powszechny niepokój. Małpia 
ospa to odzwierzęca choroba zakaźna (zoonoza). Obecnie jest to 

najbardziej rozpowszechniona, od czasu eradykacji ospy prawdziwej, 
infekcja wywołana przez ortopokswirusy [1]. Nie ma jednak takiego 

potencjału epidemicznego, jak choćby COVID-19 [2].

– L29 –
W W W . M G R . F A R M  |  J E S T E M . F A R M A C E U T Ą  M A G A Z Y N  D L A  F A R M A C E U T Ó W



dotyczą regionów, które kodują zjadliwość oraz zakres wrażliwych 
gospodarzy. W przypadku wirusa małpiej ospy zjadliwość warun-
kowana jest przez MOPICE (monkeypox inhibitor of complement 
enzymes). Można wyróżnić dwa odrębne genetycznie kłady wirusa: 
kład z Afryki Zachodniej oraz kład z rzeki Kongo (Afryka Środkowa). 
Granicę pomiędzy występowaniem kładów stanowi Kamerun. Wirusy 
z drugiego kładu charakteryzują się większą transmisyjnością oraz 
zjadliwością. Szczepy z Afryki Zachodniej (Sl-V70, COP-58, WRAIR-
61) oraz szczep z Afryki Środkowej (ZAI-96) różnią się nukleotydami 
w 0,55-0,56 proc. [4]. Wariant zachodnioafrykański jest mniej wiru-
lentny i współczynnik śmiertelności wynosi 3,6 proc., natomiast 
infekcja wirusem pochodzenia środkowoafrykańskiego związana jest 
z dużą śmiertelnością (10,6%;95%CI:8,4-13,3%) [5].

DROGI ZAKAŻENIA

Źródło zakażenia oraz rezerwuar wirusa stanowią zakażone zwie-
rzęta, a wśród nich gryzonie i małpy, a także człowiek, który wydala 
wirusa małpiej ospy z wysiękiem ze zmian skórnych, kałem, moczem, 
wydzieliną z dróg oddechowych w formie aerozolu, wydzieliną 
z worka spojówkowego i śliną [4].

Wrota zakażenia stanowią 
błony śluzowe, rany, spojówki 
zanieczyszczone krwią chorych 
zwierząt, płynami ciała w czasie 
wiremii albo wysiękiem ze zmian 
skórnych.
W Afryce zakażenie następuje podczas rozbierania, oprawiania oraz 
spożywania tusz zakażonych małp i wiewiórek, a także poprzez poką-
sanie przez chore zwierzęta. Zakażenie szerzy się głównie poprzez 
kontakty bezpośrednie człowieka z zakażonymi zwierzętami, a rza-
dziej drogą kropelkową [4]. Do zakażenia dojść może w wyniku ugry-
zienia albo zadrapania przez gryzonie, małe ssaki czy małpy lub 
poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zainfekowanych 

zwierząt [8]. Istnieje możliwość transmisji zakażenia na drodze zaka-
żony człowiek – zdrowy człowiek drogą aerozolową, a także poprzez 
bezpośrednie kontakty z płynami ciała osób chorych, przedmiotami 
skażonymi płynami ustrojowymi czy wydzieliną z ran (np. pościel, 
odzież), a także pomieszczeniami zanieczyszczonymi materiałem ze 
zmian skórnych [4,8].

Odnotowano zakażenia drogą płciową w przypadku zmian na narzą-
dach płciowych [4]. Infekcje odzwierzęce stanowią 72 proc. zaka-
żeń, a pozostałe to zakażenia pomiędzy ludźmi (4-73 proc. zakażeń 
w Afryce Środkowej). Wydalanie wirusa przez zwierzęta następuje 
w okresie od 1 do 21 dni po wystąpieniu zmian chorobowych, 
a koszatki są zakaźne nawet przez kilka miesięcy [4].

PATOGENEZA

Podstawowymi narządami atakowanymi przez wirusa są błony ślu-
zowe i skóra. Wirus małpiej ospy replikuje się we wrotach zakaże-
nia, a tam indukuje zapalenie. W organizmie można wyróżnić dwa 
sposoby szerzenia się zakażenia; czasem wystąpić mogą oba razem. 
W pierwszym sposobie wirus wędruje do okolicznych węzłów chłon-
nych, w których replikuje się w cytoplazmie limfocytów, rozwija się 
wiremia, a po kilku dniach wirus kolonizuje inne węzły chłonne. Po 
replikacji na skutek wtórnej wiremii zakażenie ulega uogólnieniu. 
W drugim sposobie zakażenia wiremia szybko rozwija się na skutek 
licznej replikacji wirusa w miejscu zakażenia: wirus zakaża narządy 
limfatyczne (w tym śledzionę i migdałki) i wywołuje wiremię [4].

W organizmie, w przypadku obydwu sposobów szerzenia zakażenia, 
w ciągu 8-23 dni wirusy zakażają komórki drobnych naczyń skóry oraz 
błon śluzowych, gdzie namnażają się. Efektem tego jest grudkowo-
-pęcherzykowa wysypka na błonach śluzowych i skórze, która prze-
chodzi z czasem w pęcherzykową wysypkę, następnie zmieniającą 
się w strupy. Ogniska zapalenia oraz martwicy występują w węzłach 
chłonnych przewodu pokarmowego, migdałkach, jajnikach, jądrach, 
nerkach, wątrobie oraz płucach. Nabłonek śluzówek oraz komórki 
skóry ulegają zwyrodnieniu i martwicy, natomiast w cytoplazmie 
zwakuolizowanych komórek występują kwasochłonne ciałka wtrę-
towe Guarneriego [4].
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DEZYNFEKCJA I ŚRODKI OCHRONNE

Wirus małpiej ospy rozprzestrzenia się między ludźmi poprzez bez-
pośredni kontakt z zakaźną wysypką, wydzielinami z dróg oddecho-
wych (podczas długotrwałego kontaktu twarzą w twarz) bądź płynami 
ustrojowymi. Przenoszenie tego wirusa możliwe jest od wystąpienia 
pierwszych objawów aż do czasu oddzielenia strupów i całkowitego 
zagojenia skóry. Wirus małpiej ospy wrażliwy jest na działanie 0,5% 
podchlorynu sodu, środków odkażających na bazie aldehydu gluta-
rowego, chloroksylenolu, formaliny oraz paraformaldehydu. Inakty-
wacji ulega w autoklawie. W temperaturze otoczenia wirus ten nie 
traci zakaźności w stanie wysuszonym przez długi czas [4]. Jest wraż-
liwy na działanie wielu domowych środków dezynfekujących, w tym 
na roztwory detergentów (woda i mydło) [9].

Podczas samoizolacji osoby zakażone powinny regularnie czyścić oraz 
dezynfekować zajmowane przez siebie przestrzenie, by ograniczyć 
skażenie gospodarstwa domowego, a następnie zadbać o higienę rąk 
za pomocą środka do odkażania zawierającego co najmniej 60 proc. 
alkoholu albo wody i mydła [10]. W kontakcie z osobą chorą wyma-
gane jest zastosowanie środków ochrony osobistej (maska FFP2 lub 
FFP3, fartuch ochronny barierowy, długi rękaw, rękawiczki ochronne, 
ochrona oczu, dezynfekcja) [11].

MAŁPIA OSPA U ZWIERZĄT

Najważniejszy rezerwuar i wektory wirusa stanowią dwa gatunki 
wiewiórek afrykańskich: Funisciurus anerythus i Heliosciurus rufobra-
chium. Oprócz człowieka na to schorzenie chorują zarówno małpy ze 
Starego, jak i Nowego Świata: makaki, rezusy, szympansy, pawiany, 
gibony, goryle, koczkodany sowigłowe. Wirus atakuje także szynszyle, 
myszy pasiaste, pieski preriowe, szczury, wielkoszczury gambijskie, 

wiewiórki słoneczne, jeżatki afrykańskie, dzikie króliki, oposy, gryzo-
nie z rodziny myszowatych oraz nornice afrykańskie. W 2003 roku 
wirus małpiej ospy został zawleczony do USA za pośrednictwem 
importowanych z Ghany afrykańskich gryzoni i zakaził wiewiórki sło-
neczne, pieski preriowe oraz gryzonie z rodziny myszowatych [4].

ZACHOROWANIA U LUDZI

W Afryce na małpią ospę głównie choruje wiejska ludność z terenów 
lasów deszczowych; najczęściej są to dzieci. Źródło zakażenia stano-
wią dzikie gryzonie oraz – w 5-30 proc. – chorzy ludzie. Objawy kli-
niczne rozwijają się po około 12 dniach od zakażenia [4].

Choroba zaczyna się od gorączki, której 
towarzyszą dreszcze, zlewne poty, bóle 
mięśni i głowy, osłabienie oraz obrzęk 
szyjnych i pachwinowych węzłów 
chłonnych. Zwykle w ciągu 1-3 dni po 
wystąpieniu gorączki, sporadycznie 
później, pojawia się wysypka w postaci 
plamek, przekształcających się 
w grudki – najpierw na skórze twarzy, 
szczególnie w okolicy nozdrzy, warg, 
a także dłoni i kończyn, a następnie 
rozprzestrzenia się po całym ciele.
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Może również obejmować owłosioną skórę głowy oraz inne partie 
skóry. Z grudek tworzą się pęcherzyki, które pękając, a potem wysy-
chając, tworzą odpadające samoistnie strupy, pozostawiając głębokie 
blizny [4]. Tak jak w ospie prawdziwej, zmiany pojawiają się jedno-
czasowo [4,6]. Liczba wykwitów jest bardzo różna: od kilkunastu do 
kilku tysięcy [2].

Zazwyczaj w ciągu 14-21 dni zmiany skórne cofają się. U części 
chorych tym zmianom towarzyszą takie objawy, jak ból gardła, ple-
ców, owrzodzenie jamy ustnej, kaszel, duszność i biegunka. Infek-
cja przebiega łagodniej u osób zaszczepionych przeciwko ospie 
prawdziwej [4]. Występujące u większości pacjentów (70-82 proc.) 
powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia) stanowi istotny 
objaw kliniczny, który pozwala na różnicowanie małpiej ospy od 
prawdziwej oraz wietrznej [4, 6]. Powikłania po przechorowaniu mał-
piej ospy pojawiają się stosunkowo rzadko: obserwowano uszkodze-
nia rogówki, gdy dojdzie do przeniesienia zakażenia do oka, czasem 
zapalenie płuc czy powikłania neurologiczne [2].

ROZPOZNANIE

Rozpoznanie małpiej ospy powinno być rozważane u osób zgłasza-
jących się z niewyjaśnioną osutką i podróżujących w ciągu ostatnich 
30 dni do krajów, gdzie zostały potwierdzone przypadki małpiej ospy, 
a także u pacjentów zgłaszających w wywiadzie kontakt z osobą 
z potwierdzonym rozpoznaniem albo podejrzaną o zakażenie tym 
wirusem [8].

W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę m.in.: ospę 
wietrzną, rozsiane zakażenie wirusem opryszczki, rozsiany półpasiec 
lub bakteryjne zakażenia skóry. Pamiętać należy, że pęcherzyki w mał-
piej ospie wyglądają podobnie do tych obserwowanych w prawdzi-
wej: są pokryte dość grubą warstwą naskórka oraz położone głębiej 
niż w wymienionych wyżej zakażeniach [2]. Podejrzenie małpiej ospy 
oparte o objawy kliniczne oraz wywiad epidemiologiczny, w którym 
ważną rolę odgrywa pobyt na terenach endemicznych albo kontakty 
z chorymi, musi zostać potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. 
Cel badań stanowi stwierdzenie obecności materiału genetycznego 
wirusa małpiej ospy w zmianach skórnych testem RT-PCR oraz wirio-
nów w preparatach z mikroskopu elektronowego [4].

ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU

Podana predyspozycyjnie szczepionka przeciwko ospie prawdziwej 
indukuje odporność u 85 proc. szczepionych [6]. Badania przepro-
wadzone w latach 80. XX wieku wskazują, że szczepienie przeciwko 
ospie prawdziwej daje krzyżową odporność przed zachorowaniem 
na małpią ospę. Jednak wraz z upływem czasu skuteczność tego 
szczepienia ulega zmniejszeniu. Szacuje się jednak, że może się 
utrzymywać >20 lat. Przyjmuje się także, iż dzięki pamięci immuno-
logicznej oraz odporności komórkowej ochrona przed ciężką postacią 
ospy utrzymywać się może przez całe życie i z tego względu można 
się spodziewać pewnego stopnia odporności w populacji osób powy-
żej 50. roku życia (powszechne szczepienia przeciwko ospie prawdzi-
wej zostały zakończone w latach 80. XX wieku i w ostatnich latach 
były realizowane jedynie u niewielkiego odsetka personelu wojska 
i medycznych służb ratunkowych) [1].

Podanie poekpozycyjne, tj. w ciągu 4 dni od kontaktu z osobą chorą, 
szczepionki przeciwko ospie prawdziwej może zapobiec rozwojowi 
choroby albo zmniejszyć ryzyko jej ciężkiego przebiegu, a podanie 
do 14 dni od kontaktu łagodzi jej przebieg. W 2013 roku w krajach 
UE/EOG zarejestrowano szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej III 
generacji (nazwa handlowa – Imvanex), zawierającą „żywy”, zmody-
fikowany (niezdolny do replikacji) wirus krowianki. Pełen schemat 
szczepienia u osoby dorosłej obejmuje podanie dwóch dawek w od-
stępie 28-dniowym. Szczepionki przeciwko ospie prawdziwej wcze-
śniejszej generacji nie są już dopuszczone do stosowania w krajach 
UE/EOG ze względu na mniej korzystny profil bezpieczeństwa [1].

Zgodnie z zaleceniami ECDC 
(Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób) 
podanie szczepionki przeciwko ospie 
prawdziwej można rozważyć w ramach 
profilaktyki poekspozycyjnej u osób, 
które należą do grupy ryzyka ciężkiego 
przebiegu tej choroby (przyjmowanie 
leków immunosupresyjnych, niedobór 
odporności, nieleczone zakażenie  
HIV itp.) [1].
LECZENIE

Aktualnie nie ma leczenia przyczynowego i stosowane jest jedy-
nie leczenie objawowe (łagodzenie gorączki, bólu, świądu, środki 
zewnętrznie odkażające, nawodnienie) [2,11,12 ]. Zdaniem naukow-
ców tekowirymat to pierwszy lek przeciwwirusowy, który może być 
skuteczny w leczeniu małpiej ospy, ale wymaga to zweryfikowania 
dalszymi badaniami. Tekowirymat to lek stosowany w leczeniu ospy 
prawdziwej i może on skrócić czas występowania objawów w ospie 
małpiej oraz okres, kiedy chory może przenosić wirusa. Nie jest to 
jeszcze lek szeroko dostępny. W leczeniu małpiej ospy posiada 
pozwolenie jedynie na terenie UE [13].
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Dzieci w wieku od około 5. do 12. roku życia z całą pewnością mają inne 
potrzeby kosmetyczne niż niemowlęta. Ich skóra jest również inna niż 

w okresie pokwitania. Często bezproblemowa – brak jeszcze typowych 
dla czasu burzy hormonalnej zmian w cerze, brak stymulowanego 

dojrzewaniem intensywnego pocenia. Ale swoje potrzeby kosmetyczne mają 
i niejednokrotnie mówią o tym dosadnie oraz głośno…

R
ozglądając się po półkach aptecznych lub drogeryjnych, 
widząc tysiące preparatów pielęgnacyjnych, czasem można 
odnieść wrażenie, że wymyślono już wszystko i dla każdego. 
Mnóstwo balsamów i oliwek dla niemowląt, żel na trądzik dla 
nastolatków, kremy rozświetlające i odmładzające, prepa-

raty do pielęgnacji zarostu i dermokosmetyki 70+. Jest jednak jedna 
grupa wiekowa, potrzebująca szczególnej pielęgnacji, o której jakby 
zapomniano. Jest mniej medialna od niemowląt i jakby mniej proble-
matyczna od nastolatków. Trudno ją nawet nazwać. Wiek przedszkol-
no-szkolny? Już-nie-bobasy-a-jeszcze-nie-nastolatki?

WŁOSY KSIĘŻNICZKI…

Najlepiej chyba widać to w trakcie czesania włosów. To już nie są 
króciutkie loczki u maleństwa. To są piękne, długie (najczęściej 
cienkie i splątane) włosy księżniczki lub księcia. U chłopca, o ile sam 
nie ma pomysłu na fryzurę, można sytuację uprościć, obcinając włosy 
na krótko. Dziewczynki często lubią swoje długie włosy, ale nie lubią 
ich czesania. Nic dziwnego – struktura włosów u dzieci zmienia się 
w czasie, zmienia się również skład wydzielanego sebum. O ile nie 
stosujemy silnych detergentów, to u niewielu dzieci dochodzi do 
przetłuszczania się lub nadmiernego rogowacenia skóry głowy. Istot-
niejsze jest oczyszczanie z zabrudzeń i potu po zabawie. W tym celu 
wystarczy stosowanie łagodnego szamponu bez silnych detergentów 
i silikonów, najlepiej zawierającego naturalne olejki (Helianthus 
Annuus Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Butyrospermum Parkii Butter). Te w piance, z dobrym składem, są dużo 
wygodniejsze do aplikacji – nie spływają do oczu i ich stosowanie 
jest o wiele mniej męcząca zarówno dla dziecka, jak i rodzica.

Nowością, popularną wśród mam dzieci z kręconymi włosami, jest 
mycie włosów odżywkami bez silikonów. Większość spłukiwanych 
odżywek do włosów zawiera łagodny detergent (Coco-Glucoside, 
Behentrimonium chloride, Cocamidopropyl Betaine), emolienty (Cete-
aryl alcohol) i substancje łagodzące podrażnienia (Betaine, Globu-
laria Alypum Leaf Extract). Co prawda nie pienią się, ale nadają się 
perfekcyjnie do delikatnego oczyszczenia włosów i skóry głowy 
u dzieci w wieku szkolnym. Stosowanie samej odżywki znacząco 
skraca czas przeznaczony na mycie i odżywianie włosów, co nie jest 
bez znaczenia u niecierpliwych maluchów. Jeśli jednak włosy zostały 
umyte szamponem, a odżywki nie udało się zastosować, to ostatnią 
deską ratunku mogą być przeznaczone dla dzieci spreje ułatwia-
jące rozczesywanie. Mogą zawierać substancje antyelektrostatyczne 

(Starch Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxypropyltrimonium 
Hydrolyzed Wheat Protein), kondycjonujące (Shea Butter Ethyl Esters, 
Hyaluronic acid) czy też nawilżające (Hydroxypropyltrimonium Honey). 
Stosowane w trakcie czesania, nieraz ratują sytuację.

Warto również pokusić się o wykonanie takiego spreju samodzielnie. 
Wbrew pozorom nie jest to trudne, a składniki są łatwo dostępne 
w sklepach internetowych z półproduktami kosmetycznymi. W tym 
celu należy zmieszać 5 ml roztworu 1% kwasu hialuronowego z 5 ml 
gliceryny, dodać 5 kropel dowolnego oleju, np. z pestek winogron, a dla 
lepszego zapachu – dowolny hydrolat, np. oczarowy lub jaśminowy. 
Następnie dopełnić wodą destylowaną do objętości 150 ml, przelać 
do buteleczki z atomizerem i wstrząsnąć przed każdym użyciem. Taki 
sprej można przechowywać bezpiecznie do dwóch tygodni w tempe-
raturze pokojowej. Znacząco ułatwia rozczesywanie, a jednocześnie 
można go stosować w dowolnej ilości, bo nie obciąża włosów.

PIANA JEST PASSÉ?

Kolejnym problemem są codzienne kąpiele. Stosowanie niektórych 
specjalnie przeznaczonych dla dzieci preparatów drogeryjnych może 
skończyć się stałą dużą potrzebą nawilżania skóry. Stopniowo się to 
zmienia, ale większość płynów do kąpieli i pod prysznic ma skład 
dostosowany do sympatii, a nie potrzeb maluchów.
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„Płyn idealny” według przedszkolaka ma się bardzo dobrze pienić, 
mocno pachnieć, najlepiej być kolorowy i w opakowaniu z ulubionym 
superbohaterem. Spełnianie tych założeń kończy się preparatem, 
gdzie główną rolę pełnią silne detergenty i miks substancji zapacho-
wych. Umyjemy tym dziecko, naczynia, podłogę, nawet szyby... Dla 
skóry dziecka niestety często kończy się to przesuszeniem i swędze-
niem, a w najgorszym razie – reakcją alergiczną. Dlatego należy 
uważnie czytać składy, a do kąpieli, tej codziennej, wybierać łagodne 
emolienty.

Kąpiel z dużą ilością piany nie jest niczym nagannym, ale to raczej 
rozrywka niż pielęgnacja skóry. Zdrowa skóra dziecka w wieku 
szkolnym nie wymaga codziennego nawilżania balsamami i masłami, 
o ile nie zmyjemy naturalnego sebum silnym detergentem. Dbając 
o delikatne oczyszczanie, wspomagamy zachowanie jej natural-
nego mikrobiomu, który bardzo się przyda, gdy dzieci wejdą w wiek 
nastoletni.

POCZĄTEK HIGIENY INTYMNEJ

Totalnym tematem tabu wydaje się pielęgnacja intymna dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. A przecież już u pięcio-
letnich dziewczynek zdarzają się infekcje intymne. U chłopców ze 
względu na różnice anatomiczne są one rzadsze, może natomiast 
wystąpić zapalenie napletka. Tego typu problemy mogą wynikać 
z długotrwałej antybiotykoterapii, niewłaściwej higieny lub zwykłej 
wizyty na basenie publicznym.

Dziewczynki niejednokrotnie, podcierając się, robią to niepo-
radnie, w nieodpowiednim kierunku, wprowadzając bakterie kałowe 
w okolice pochwy. Przyczyną zapalenia napletka natomiast często 
jest dotykanie penisa nieumytymi rączkami i nieusuwanie mastki. 
Oprócz oczywistej wizyty u pediatry należy z dziećmi podejmować 
temat prawidłowej higieny.

Pamiętajmy, że obcisła bielizna, dieta bogata w cukry proste i sto-
sowanie do mycia zbyt silnych preparatów sprzyjają infekcjom. Do-
d a t kowo wiele dzieci, nawet w wieku szkolnym, ma pro-

blemy z popuszczaniem moczu. Niestety, 
niejednokrotnie ze wstydu, często zbyt 

późno zmieniają bieliznę na suchą. 
Kwestia ta rodzi konieczność dobrej 

pielęgnacji i łagodzenia stanów 
zapalnych.

Na rynku dermokosmetyków aptecznych dostępne są od kilku lat 
żelowe preparaty dla dzieci do mycia okolic intymnych. Najczęściej 
zawierają metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactoba-
cillus, takie jak kwas mlekowy (Lactic Acid) lub ekstrakty probiotyczne 
(Lactobacillus ferment). W ich składzie często możemy znaleźć 
również łagodzący ekstrakt z brzoskwini (Prunus, Persica Fruit Extract) 
lub sok z aloesu (Aloe Barbadensis Leaf Juice). Do pielęgnacji podraż-
nionej skóry można stosować maści o prostym składzie na bazie 
lanoliny lub oleju lnianego (Linum Usitatissimum Seed Oil).

PODEJŚCIE MINIMALISTYCZNE

Coraz częściej mówi się i pisze o pielęgnacji naturalnej, zakładającej 
jak najrzadsze stosowanie kosmetyków. Trend ten zakłada nie tylko 
uważne czytanie składów, ale i stosowanie tylko zupełnie niezbęd-
nych preparatów. Takimi preparatami w przypadku dzieci między 
5.  a 12. r.ż. z całą pewnością są dermokosmetyki zabezpieczające 
zimą przed mrozem, a latem – przed zbyt dużym promieniowaniem 
słonecznym. Jest to swoista długofalowa profilaktyka: o ile skó-
ra dziecka regeneruje się bardzo szybko i łatwo, to po kilku latach, 
w okresie dojrzewania, uwidaczniają się wszelkie zaniedbania.

Aktywność na świeżym powietrzu jest bardzo ważna, dlatego nie 
powinniśmy jej ograniczać. Aby zabawa na słońcu była bezpieczna, 
niezbędne jest stosowanie silnych filtrów UV. U dzieci zalecane są 
preparaty oparte głównie na filtrach mineralnych, takich jak tlenek 
cynku (Zinc oxide) lub tlenek tytanu (Titanium dioxide). Choć nie 
udowodniono szkodliwości filtrów chemicznych u dzieci powyżej 
1. r.ż., to w przypadku naszych pociech warto być ostrożnym, 
szczególnie jeśli u malucha występują alergie lub nadwrażliwość 
na substancje dodatkowe w kosmetykach.

Zimą przy silnych mrozach bardzo ważne jest stosowanie tłustych 
kremów i maści z jak najmniejszą zawartością wody. Warto pamiętać, 
że w składzie INCI składniki wymieniane są w kolejności od najwyż-
szego do najniższego stężenia. Kremy, których podstawowym składni-
kiem jest woda, nie są odpowiednie do stosowania na mrozie. Warto, 
aby ich skład uwzględniał oleje i masła naturalne, takie jak masło 
shea (Butyrospermum Parkii, Shea Butter), olej ze słodkich migdałów 
(Pranus Amygdalus Dulcis Oil), olej konopny (Cannabis Sativa Seed Oil) 
czy wosk pszczeli (Cera alba).

Warto pokusić się o przygotowanie własnoręcznie balsamu do ust – 
receptura jest tak prosta, że może być wykonana razem z przedszko-
lakiem. Może zawierać masło shea i/lub wosk pszczeli, oliwę z oliwek 
lub inny olej roślinny o konsystencji płynnej w temperaturze poko-
jowej. Proporcje zależą od dokładnego składu – przykładowo masło 
shea i olej lniany należy łączyć w proporcji 1:2. Wosku pszczelego 
używamy w proporcji nawet 1:8 w stosunku do oleju roślinnego. Wy-
starczy stałe tłuszcze ostrożnie rozpuścić (nie dopuszczamy do prze-
grzania), dodać olej i wymieszać. Aby całość pachniała apetycznie, 
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REKLAMA

można dodać kroplę aromatu spożywczego na glikolu, np. banano-
wego. Całość przelewamy do małych pojemniczków na kremy, do-
stępnych w drogeriach. Tak przygotowane balsamy należy wstępnie 
schłodzić przez godzinę w lodówce, potem mogą być spokojnie prze-
chowywane w temperaturze pokojowej.

PIERWSZY MAKE-UP?

Wiadomo nie od dziś, że małe dziewczynki lubią makijaż. Są szcze-
gólnie chętne do eksperymentów, gdy widzą swoje mamy wykorzy-
stujące środki upiększające. Ważna jest świadomość tego, że więk-
szość „dorosłych” kosmetyków kolorowych – lakierów do paznokci, 
podkładów, różów i fluidów – nie nadaje się do stosowania na skórę 
dziecka. Zawierają one wiele substancji potencjalnie uczulających, 
rozpuszczalników i barwników dopuszczonych do stosowania jedynie 
dla dorosłych, na nieuszkodzoną skórę. Można by powiedzieć: dzieci 
są piękne bez makijażu – i to prawda.

Ale jeśli nasze dziecko sięga po dorosłe kosmetyki, może warto 
zadbać o dwa czy trzy preparaty przeznaczone specjalnie dla małej 
księżniczki? Może to zapobiec negatywnym skutkom „podkradania” 
dorosłych kosmetyków. Najistotniejsze, aby kupować tylko prepa-
raty z łatwym do zweryfikowania składem INCI. Wiele zestawów 
„do makijażu dla dzieci” dostępnych jest w sprzedaży z rejestracją 
jako zabawki (a nie kosmetyki) i ich skład w żaden sposób nie jest 
weryfikowany.

Na półkach warto szukać dobrej jakości barwionych pomadek 
ochronnych, różów na policzki i kredek do twarzy przeznaczonych 
specjalnie dla dzieci. 

Ostrożnym należy być z lakierami 
do paznokci – na szczęście są 
już dostępne lakiery na bazie 
wody, niezawierające parabenów, 
formaldehydu, ftalanu, toluenu 
i kamfory. Lakierów tych nie usuwamy 
zmywaczem z acetonem; można je 
zdjąć podobnie jak naklejki lub same 
zanikają podczas mycia rąk.
Jeszcze przed okresem pokwitania dzieci szkolne, podpatrując doro-
słych lub starsze rodzeństwo, chcą być piękne i zadbane. Nauka 
właściwej higieny i pielęgnacji kosmetycznej stanowi dobrą bazę do 
budowania pewności siebie i właściwego stosunku do własnego ciała. 
Ucząc nasze dzieci dobierania dobrych produktów kosmetycznych 
na podstawie ich składu, możemy choć w pewnym stopniu zapobiec 
konsternacji w kwestii pielęgnacji w wieku nastoletnim. A wspólne 
przygotowywanie prostych kosmetyków może być świetną zabawą 
zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci.

https://cerko.pl/krem-mocznikowy-5-cerkoderm-5/


Większe i mniejsze błędy w komunikacji między światem nauki 
a społeczeństwem skutecznie przyczyniają się do utraty zaufania 
przeciętnego Kowalskiego do nauki. Tymczasem w mediach 
społecznościowych coraz większą siłę przebicia mają profile medyczne, 
kierujące się evidence based medicine i dobrze przygotowane zarówno 
merytorycznie, jak i komunikacyjnie – i to wydaje się antidotum 
na problem z małym zaufaniem świata do nauki.

bądź wyszukiwanie niekonwencjonalnych 
terapii to tematy, które niemal codziennie 
przewijają się za pierwszym stołem. Nieufność 
wobec nauki szkodzi, a czasem wręcz zabija…

Co nam więc zostało? Na szczęście nie tylko 
narzekanie na problem. Już w tych kilku przy-
kładach można zauważyć, że jednym z podsta-
wowych problemów jest komunikacja. Zgubne 
skutki nadmiernej pewności swojej racji przy 
wypowiadaniu opinii widać w przypadku 
Łukasza Szumowskiego. Mówienie „raczej”, 
„prawdopodobnie”, „istnieją przesłanki” czy 
„nie mamy pewności” nie wróżyłoby najlepiej 
powodzeniu w polityce, jednak na gruncie 
nauki jest to niekiedy niezbędne. Podobnie 
rzecz ma się z dietetycznymi nowinkami. 
Zbyt często jako pewniki podawano wyniki 
pojedynczych badań, co jednak ważniejsze 
– zbyt często o temacie wypowiadały się 
osoby niezwiązane z nauką, nieopierające się 
na rzetelnych źródłach informacji. Obec-
nie wydaje się, że sprawy mają się lepiej. 
W mediach społecznościowych coraz większą 
siłę przebicia mają profile medyczne, kieru-
jące się evidence based medicine i dobrze 
przygotowane zarówno merytorycznie, jak 
i komunikacyjnie – i to wydaje się antidotum 
na problem z małym zaufaniem świata do 
nauki. Nie spowoduje to prawdopodobnie 
rewolucji, ale może małymi krokami dojdziemy 
do momentu, w którym zwykły aptekarz 
będzie mógł wyjaśnić pacjentowi, że wapno 
nie jest najlepszym środkiem na alergię, 
a maść z antybiotykiem nie zagoi każdej rany.

masowego kupowania maseczek w apte-
kach. Choć słowa ministra Szumowskiego 
należy czytać w kontekście – już wówczas 
wskazywał na zasadność stosowania mase-
czek przy objawach infekcji – to stały się 
one orężem w walce „antymaseczkowców” 
z „opresyjną” rzeczywistością: skoro wła-
dza i naukowcy raz mówią, że maseczki nic 
nie dają, a innym razem, że są konieczne, 
to jak można im ufać? Jakie są ich cele? 
Wszystko to na pewno propaganda, wpajana 
ludziom przez mainstreamowe media.

Odchodząc od trudnej tematyki pandemicznej, 
wyraźnym przykładem przekonań o rzeko-
mej zmienności nauki i niezgodności między 
badaczami są przekonania dotyczące diete-
tyki. W ostatnich latach przeciętny odbiorca 
informacji mógł usłyszeć, że olej kokosowy 
to najlepszy możliwy olej, a niedługo potem 
– że należy się go wystrzegać; był przeko-
nywany o wyższości masła nad margaryną 
i margaryny nad masłem, a nawet straszony 
glutenem (i szczęśliwie uspokojony). Choć 
zazwyczaj doniesienia tego rodzaju nie są 
trudne do zweryfikowania i rzetelne źródła 
powinny szybko rozwiać powstałe wątpli-
wości, nie ma co oczekiwać, że każdy konsu-
ment zada sobie trud szukania odpowiedzi. 
W obliczu zalewu sprzecznych treści można 
więc wypowiedzieć Piłatowe słowa: „Cóż 
to jest prawda?”. Jakie są tego konsekwen-
cje? Widzimy je bardzo wyraźnie w miejscu, 
w którym człowiek chyba najczęściej styka 
się z owocami nauki – w aptece. Lęk przed 
statynami czy fluorem w pastach do zębów 

Maseczki, olej kokosowy 
i wapno na alergię, czyli 
cóż to jest prawda?
mgr farm. Jakub Wierzchoń

Z
aufanie do nauki to temat badań 
State of Science Index, których 
najnowsza edycja ukazała się 
w czerwcu 2022 roku. Według 
raportu jedynie 44 proc. Polaków 

uważa, że nauka jest bardzo ważna 
w ich codziennym życiu (spadek o 10 pp. 
w stosunku do 2020 roku, czyli pierw-
szego roku pandemii), a sceptycyzm wobec 
informacji naukowych wykazuje 23 proc. 
respondentów. Pytani o przyczyny braku 
zaufania do informacji naukowych w mediach, 
wskazują przede wszystkim wpływy poli-
tyczne czy rządowe na media (odpowiedź tę 
wskazało 53 proc. badanych) oraz problem 
z weryfikacją, które źródła są wiarygodne 
(52 proc.). Szczególnie interesujące i niepo-
kojące jest jednak to, że dla 33 proc. Polaków 
powodem sceptycyzmu wobec doniesień 
ze świata nauki jest to, że naukowcy mają 
różne poglądy na temat tego, co jest prawdą, 
a według 27 proc. – „naukowe opinie/
fakty podlegają ciągłym zmianom”.

Wskazane postawy jak na dłoni widać w latach 
pandemicznych. Kiedy 26 lutego 2020 roku 
minister zdrowia Łukasz Szumowski był 
gościem Roberta Mazurka w RMF FM, nikt nie 
spodziewał się, że wypowiedziane przez niego 
słowa przez kolejne dwa lata będą jednym 
z najczęściej podnoszonych argumentów 
w polskiej odsłonie debaty o covidowych 
obostrzeniach. „Maseczki nie pomagają!” – 
mówił z pewnością siebie ówczesny główno-
dowodzący w walce z tajemniczym wirusem 
z Chin, nie szczędząc przy tym ironii wobec 
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• wszechstronnie wpływa na zdrowie 
– redukuje stres, poprawia krąże-
nie, obniża tętno i ciśnienie, po-
prawia równowagę i koordynację, 
poprawia ogólne samopoczucie, 
jest zdrowy dla kręgosłupa;

• nie ogranicza nas ze wzglę-
du na miejsca parkingowe;

• chroni nasze portfele (szczególnie 
w obecnych czasach, kiedy ceny ben-
zyny osiągają rekordowe wskaźniki);

• pomaga produkować endorfiny;

• rzeźbi ciało, nie obciążając stawów;

• hartuje nasz charakter.

Co ciekawe, istnieją również badania, które 
pokazują olbrzymią korzyść z pokonywa-
nia drogi do pracy na rowerze również dla 
pracodawcy. Okazuje się, że pracownicy 
na dwóch kółkach, których mózgi są dotle-
nione, a oczy wypoczęte, są zdecydowanie 
bardziej wydajni niż osoby, które przyjeż-
dżają do pracy samochodem. Zauważa to 
coraz więcej firm, które na różne sposoby 
wspierają pracowników rowerzystów, co 
jest kolejnym argumentem przemawiają-
cym za zmianą czterech kółek na dwa.

Najważniejsze zostawiłam na koniec 
– jazda na rowerze to przede wszyst-
kim ogromna przyjemność i radość. 
Oczywiście wiąże się z pewnymi wyrze-
czeniami, które jednak w perspektywie 
czasu przestają być takie istotne.

Zatem do zobaczenia na ścież-
kach rowerowych!

Wczesna jesień to wspaniały czas dla wszystkich, którzy noszą się z zamiarem ekologicznych 
zmian w swoim codziennym podróżowaniu do pracy czy na zakupy. Skończyły się już okropne 
upały, które zachęcają nas do skorzystania z klimatyzowanego auta, a mrozy jeszcze daleko 
przed nami. Teraz albo nigdy!

mgr farm. Iwona Napierała

stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
naszego zdrowia i życia. Istnieją również 
badania wskazujące na to, że codzienne 
podróżowanie samochodem może mieć 
związek ze wzrostem ryzyka rozwoju 
depresji, szczególnie jeśli droga do pracy 
jest długa i związana z licznymi korkami. 
Długotrwałe siedzenie przyczynia się też 
do wzrostu ryzyka rozwoju chorób serca, 
cukrzycy, a także schorzeń kręgosłupa.

Czy potrzeba jeszcze jakichś argumentów, 
by choć rozważyć alternatywy codzienne-
go dojazdu samochodem do pracy? Nikt 
nie oczekuje, że nagle porzucimy swoje 
auta, które jednak dają nam spory kom-
fort. Ale może jest przestrzeń, by zmiany 
dokonywać małymi krokami? Zacząć od 
jednego dnia w tygodniu na przykład?

Jednym z oczywistych wyborów jest próba 
zamiany samochodu na komunikację miej-
ską. To na pewno rozwiązanie dobre, ale nie 
idealne. Jeżdżenie komunikacją zbiorową 
ogranicza zdecydowanie ilość zanieczysz-
czeń pojawiających się w atmosferze oraz 
gwarantuje nam trochę ruchu, choćby 
podczas spaceru na przystanek. Nie jest 
to jednak opcja dostępna dla wszystkich, 
np. w małych miejscowościach ze słabo 
rozwiniętymi liniami komunikacyjnymi.

Wyborem możliwym dla każdego, choć 
na pewno wymagającym większego 
samozaparcia i chęci, jest rower. To ide-
alny środek transportu, ponieważ:

• nie zanieczyszcza powietrza;

• nie hałasuje;

• gwarantuje nam aktywność fi-
zyczną i spalanie kalorii;

Na rowerze
Farmaceutka zmienia klimat

C
odzienne korzystanie z wynalazku 
cywilizacyjnego, jakim jest samo-
chód, wpływa bardzo negatywnie 
na środowisko. Pojazdy spalinowe 
emitują gazy cieplarniane oraz 

różnorodne substancje chemiczne i pyły, 
zanieczyszczające skutecznie powietrze, 
którym oddychamy. Prawie połowa powo-
dujących kwaśne deszcze związków azotu 
obecnych w atmosferze pochodzi z trans-
portu. Pyły natomiast to główny składnik 
smogu, o którym Wam już opowiadałam. 
Samochody są dla nas bardziej niebez-
pieczne niż przemysł, ponieważ produko-
wane przez nie zanieczyszczenia rozprze-
strzeniają się na dużych przestrzeniach 
i utrzymują nisko przy ziemi. Dodatkowo ta 
gałąź gospodarki cały czas się rozwija i nie 
wygląda na to, żeby emisje z nią zwią-
zane miały w najbliższym czasie zmaleć. 
Problemu niestety nie rozwiązują również 
samochody hybrydowe i elektryczne, bo 
chociaż bezpośrednio z ich rur wydecho-
wych nie wydobywa się taka ilość CO2 jak 
w przypadku aut spalinowych, to napędzane 
są prądem, który musiał zostać wyproduko-
wany w jakiejś elektrowni. Na koniec warto 
wspomnieć o hałasie, również rozpatry-
wanym jako zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego, oraz o bezpośrednim wpływie 
na ekosystemy przyrodnicze, choćby 
poprzez budowanie sieci komunikacyjnych.

Jeśli kwestie ekologiczne Was nie prze-
konują, to należy się odnieść do tego, jak 
częste korzystanie z samochodu wpływa 
na nasze zdrowie. Najważniejszym faktem, 
o którym trzeba wspomnieć w tym miej-
scu, jest oczywiście coraz większy odsetek 
ludzi z nadwagą i otyłością, borykających 
się z tym stanem m.in. w wyniku braku 
aktywności fizycznej. Co więcej, rosnący od-
setek samochodów na drogach dodatkowo 
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COOLTURALNIE
JOHNNY
PREMIERA: 23 WRZEŚNIA 2022

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana 
z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który 
nie miał łatwego startu w życiu. Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu 
nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego księdza 
Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twar-
dych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, 
czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością 
humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem 
swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

PŁYWACZKI

LEKI – OD ODKRYCIA DO PACJENTA
MARCIN CZECH

Z ogarniętej wojną Syrii na olimpiadę w Rio – dwie siostry uciekają ze zrujnowanego kraju 
i ruszają w trudną podróż, podczas której wykazują się zarówno talentem sportowym, jak 
i wielkim sercem. Produkcja jest inspirowana prawdziwą historią Yusry Mardini, syryjskiej 
pływaczki, która uratowała życie 18 imigrantom na morskiej drodze z Turcji do Grecji.

Książka podejmuje temat zarządzania systemem ochrony zdrowia w tej jego części, w której 
stosowane są leki. Uwzględniono specyfikę farmakoterapii jako integralnej części systemu, 
opierając się na podejściu interdyscyplinarnym. Opisano drogę produktów leczniczych 
stosowanych w profilaktyce oraz medycynie naprawczej od ich odkrycia, poprzez procesy 
rozwojowe, w tym badania kliniczne i rejestrację do refundacji, do ich zastosowania przez 
pacjenta. Omówiono branżę farmaceutyczną z perspektywy polskiej i międzynarodowej, 
z uwzględnieniem jej odmienności wyrażonej m.in. wysokim poziomem innowacyjności. 
Nie pominięto kwestii bezpieczeństwa terapii, w tym niepożądanych działań leków.

Książka

Kino

BILET DO RAJU
PREMIERA: 30 WRZEŚNIA 2022

George Clooney i Julia Roberts grają parę rozwodników, która wyrusza na wyspę Bali w Indonezji po 
tym, gdy dowiadują się, że ich córka Lily planuje wziąć tu ślub. Partnerem dwudziestoparolatki jest Indo-

nezyjczyk Gede. Rolę Lily gra Kaitlyn Dever, a jej ukochanego – Maxime Bouttier. Rodzice, choć za sobą 
nie przepadają, postanawiają działać wspólnie i opracować plan sabotażu. Nie chcą, by dziewczyna 

wpadła w miłosne sidła i popełniła ten sam „błąd”, co oni lata temu, gdy stanęli na ślubnym kobiercu.

Netflix
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Epidemie potrafią przyjmować różne kształty. 
Obecnie w naszej świadomości najmocniej 
zapisana jest ta obecna - związana z wirusem 
SARS-CoV-2. Kilkadziesiąt lat wcześniej na 
świecie pogrom siały takie choroby jak dżu-
ma, ospa czy grypa. Innymi rodzajem epide-
mii jest natomiast lekomania, która szczegól-
nie mocno dotknęła w ostatnich latach Stany 
Zjednoczone Ameryki.

Łukasz Waligórski

O
xycontin - w Polsce znamy ten lek, jako bardzo silny, 
opioidowy środek przeciwbólowy, stosowany głównie 
w uśmierzaniu bólu w przebiegu chorób nowotworo-
wych. W aptekach trzymany jest w sejfie i wydawany 
wyłącznie na specjalne recepty, którymi nie dysponują 

wszyscy lekarze. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych lek ten stał 
się przyczyną największej epidemii lekomanii w historii tego kraju. 
I to właśnie jej historię, z różnych perspektyw opisuje serial „Leko-
mania” („Dopesick”), który można oglądać na Disney+.

Dla osób związanych z branżą farmaceutyczną, jest to serial abso-
lutnie obowiązkowy do obejrzenia. Powodów jest kilka. Po pierwsze 
jest to kawał dobrego kina, w gwiazdorskiej obsadzie. Jedną z głów-
nych ról gra Michael Keaton, a obok niego można w tej produkcji 
zobaczyć też Petera Sarsgaarda czy Rosario Dawson. Po drugie serial 
w bardzo wnikliwy sposób pokazuje kulisy walki z opanowującym 
cały kraj uzależnieniem od jednego leki, którego producent - firma 
Purdue Pharma - bez skrupułów wykorzystuje luki w przepisach, by 
zwiększać sprzedaż.

Twórcy pokazują historię z kilku perspektyw. W serialu śledzimy 
historię pacjentów, którzy cierpiąc z powodu urazów, otrzymują 
od swoich lokalnych lekarzy nowy lek - oksykodon o przedłu-
żonym uwalnianiu, który ma być dla nich bezpieczniejszych od 
innych opiatów. Widzimy jak stopniowo się od niego uzależniają, 
a następnie staczają i… umierają. Obserwujemy jak z powodu ich 
uzależnienia cierpi ich otoczenie - przyjaciele, rodzina.

Bardzo ciekawą perspektywą jest też małomiasteczkowy lekarz 
(grany przez Keatona), którego odwiedza przedstawiciel firmy far-
maceutycznej, zachęcając do przepisywania nowego leku (od któ-
rego ostatecznie sam się uzależnia). Badania naukowe, argumenty, 

materiały promocyjne, ulotki, konferencje szkoleniowe… w serialu 
można zobaczyć pełen asortyment chwytów, wykorzystywanych 
przez producenta leku, których cel jest tylko jeden - zwiększyć 
sprzedaż. Sprawić, by lekarze przepisywali jak najwięcej recept.

Oczywiście osią całej historii jest swoista gra, jaką prowadzi firma 
Purdue Pharma i prokuratorzy oraz agenci DEA, w obliczu narasta-
jącej epidemii lekomanii. Nie starczyłoby miejsca w tej recenzji, by 
opisać wszystkie szokujące wątki, które pojawiają się tym 8-odcin-
kowym serialu. Sposób rejestracji leku, kupowanie urzędników FDA, 
naginanie faktów naukowych, manipulowanie wykresami pokazy-
wanymi lekarzom na konferencjach, tworzenie systemu premio-
wania przedstawicieli za wzrosty sprzedaży… jest tego wiele.

Po obejrzeniu całego serialu naszła mnie niestety smutna refleksja. 
Przedstawiona w nim historia oraz motywy i sposoby działania wła-
ścicieli Purdue Pharma (rodzina Sacklerów), to woda na młyn dla 
piewców medycyny alternatywnej, którzy kreują negatywny wize-
runek Big Pharmy. Producent Oxycontinu to ucieleśnienie wszyst-
kich koszmarów o skorumpowanych, chciwych, bezwzględnych 
twórcach leków, którzy czerpią zyski na nieszczęściu innych. W zasa-
dzie niewiele różnią się od bossów narkotykowych, którzy zarabiają 
krocie, na uzależnianiu bezbronnych ludzi od swojego produktu.

„Lekomania” to bardzo dobre kino, które pokazując najgorsze 
oblicze Big Pharmy, nieco wypacza jednak jej oblicze. Jakkolwiek 
jest to historia oparta na faktach, to warto mieć z tyłu głowy, że to 
nadal w pewnej części fikcja.

LEKOMANIA
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POZNAJ 
OPINIE NA

Strukturalny problem może wkrótce 
spowodować w Polsce kryzys lekowy

Nie mówimy dzisiaj o znacznym problemie dotyczącym 
dostępności leków, choć te braki występują. Ale sygnalizu-
jemy możliwość powstania większego problemu – poważ-
nego strukturalnego problemu – gdzie pacjent może mieć 
problem z dostępnością, ponieważ hurtownie i apteki nie będą 
w stanie finansować dalszego zaopatrywania pacjentów.

Andrzej Stachnik

Technologiczne innowacje w polskich 
aptekach. Co przyniesie przyszłość?

Nie możemy mówić o rozwoju i ewolucji aptek bez technologii. Tak 
naprawdę jest ona nieodłącznym elementem tego rozwoju, który 
jest przed aptekami. On wynika oczywiście z tego, że zmieniły się 
zachowania zakupowe i potrzeby pacjentów w aptekach. W dużym 
stopniu wpłynęło na to to, czego doświadczyliśmy w czasie 
pandemii COVID-19.

Marcin Gawroński

Mroczne oblicze zawodu farmaceuty. 
Przewinienia, przestępstwa i skargi…

...dotarły do mnie pojedyncze informacje, że pojawiają się 
farmaceuci, którzy wykonują nasz zawód bez przynależ-
ności do samorządu. Natomiast chciałbym podkreślić, że są 
to pojedyncze przypadki, także nie mamy tutaj do czynienia 
z sytuacją na masową skalę. I to jest dobra wiadomość.

Dominik Lakota

Kontrowersje wokół „apteki dla 
aptekarza” i franczyz aptecznych

Żeby być uczciwym, trzeba byłoby ocenić „aptekę dla 
aptekarza” przez pryzmat pacjenta – bo tak naprawdę 
jej głównym beneficjentem miał być pacjent (...). . 
Myślę, że z perspektywy pacjenta „apteka dla apte-
karza” wniosła tak naprawdę niewiele dobrego.

Mariusz Kisiel

Leki latem mogą być niebezpieczne. 
Na co trzeba uważać?

Rośliny potrafią wyjątkowo mocno działać 
fotouczulająco lub fotoalergicznie. Dlatego osobami, 
które w praktyce najczęściej narażone są na reakcje 
fotoalergiczne i fototoksyczne, są na przykład 
ogrodnicy, ale też dzieciaki, które latem bawią 
na zewnątrz, chodzą na łąkę czy do ogródka. 

Anna Kowalczuk

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

https://mgr.farm/aktualnosci/leki-latem-moga-byc-niebezpieczne-na-co-trzeba-uwazac/
https://mgr.farm/aktualnosci/strukturalny-problem-moze-wkrotce-spowodowac-w-polsce-kryzys-lekowy/
https://mgr.farm/aktualnosci/technologiczne-innowacje-w-polskich-aptekach-co-przyniesie-przyszlosc/
https://mgr.farm/aktualnosci/kontrowersje-wokol-apteki-dla-aptekarza-i-franczyz-aptecznych/
https://mgr.farm/aktualnosci/mroczne-oblicze-zawodu-farmaceuty-przewinienia-przestepstwa-i-skargi/


Naturalnie!!

�zy pomo�esz mi 
w rea�izacji recepty�

Twój asystent
na stanowisku aptecznym
dostępny, zawsze gdy potrzebujesz

https://app.pharmassistant.pl/


Rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie
i Twojego pacjenta

https://leki.pl/



