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Suplement Diety

** Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać.

MAT-PL-VICKS-22-000041

 Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważne są zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

MELATONINA POMAGA SZYBCIEJ ZASNĄĆ**

Konsumenci mogą doświadczać okazjonalnych kłopotów 
z zasypianiem. Nie wszyscy będą poszukiwać porady 
czy rozwiązania – część z nich wypiera ten problem lub 
nie podejmuje działania z powodu wielu obaw.

ZzzQuil NATURA jest sposobem na przełamanie 
tabu. To suplement diety w wyjątkowej formie żelków. 
Pomaga szybciej zasnąć dzięki zawartości melatoniny, 
skracającej czas potrzebny na zasypianie**. Bez efektu 
przyzwyczajenia. Brak ospałości następnego dnia. 
 
ZzzQuil NATURA jest rekomendowany osobom 
dorosłym. Stosuje się 1 żelek na 30 minut przed 
minimum 6-godzinnym snem.

BEZ EFEKTU PRZYZWYCZAJENIA

BRAK OSPAŁOŚCI NASTĘPNEGO DNIA

Unikalna kompozycja z melatoniną (1 mg), 
witaminą B6 oraz naturalnymi ekstraktami  
z rumianku, waleriany i lawendy

Bez substancji słodzących  
i konserwantów. Nie zawiera laktozy. 
Produkt bezglutenowy.

Innowacyjna forma żelków, 
o naturalnym aromacie 
owoców leśnych  
lub NOWOŚĆ  
– o smaku mango 
i banana

* IQVIA; Quarterly Global OTC Insights; OTC3 13A3 SLEEPING PRODUCTS (z wyłączeniem produktów na receptę), sprzedaż wartościowa, MAT 09.2021.

Magister Farmacji 230x295 ZzzQuil ADVERT MangoBanan.indd   1Magister Farmacji 230x295 ZzzQuil ADVERT MangoBanan.indd   1 05/10/2022   16:2505/10/2022   16:25

https://www.everydayme.pl/marki/zzzquil-natura/zzzquil-natura-suplement-diety?utm_source=MGR&utm_medium=wydanieonline&utm_campaign=PL_ZQ-TT_DNS_IME_011022_A2044_digitalprint_0&utm_conten=


WYDAWCA:
FARMACJA.NET SP. Z O.O.
UL. PATRIOTÓW 110 LOK. 209
04-844 WARSZAWA
TELEFON 112 19 22
REDAKCJA@MGR.FARM

REDAKTOR NACZELNY:
MGR FARM. ŁUKASZ WALIGÓRSKI

AUTORZY:
MGR FARM. KAMIL BĄK
MGR FARM. ANNA BRANDYS
MGR EWELINA GROCHOWSKA
MGR FARM. MATEUSZ JABŁOŃSKI
MACIEJ JĘDREJKO
MGR FARM. KATARZYNA KIMEL
MGR FARM. MARZENA J. KOKOT 
MGR FARM. IWONA NAPIERAŁA
MGR FARM. ARKADIUSZ PRZYBYLSKI
DR ANNA ROGALA
MGR FARM. AGNIESZKA SKRZETUSZEWSKA
ANNA SZAUER
MGR FARM. ŁUKASZ WALIGÓRSKI 
MGR FARM. JAKUB WIERZCHOŃ
MGR FARM. SYLWIA ZIÓŁKOWSKA

KOREKTA:
AGNIESZKA REBELAK

OPRACOWANIE GRAFICZNE:
MACIEJ ZAWADZKI

ZDJĘCIA:
SHUTTERSTOCK

INFORMACJE W SPRAWIE REKLAM:
SALES@FARMACJA.NET 

REDAKCJA DOŁOŻYŁA WSZELKICH STARAŃ, ABY 
PUBLIKOWANE W MAGAZYNIE ARTYKUŁY BYŁY  
OBIEKTYWNE I NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
MERYTORYCZNYM. PREZENTOWANE 
INTERPRETACJE PRZEPISÓW NIE STANOWIĄ 
WYKŁADNI PRAWA I NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ 
ROSZCZEŃ WOBEC ICH AUTORÓW..

Zdrowie psychiczne to bardzo delikatny temat. 
Często obawiamy się o nim rozmawiać, bo przy-
znanie się do problemów lub choroby psychicz-
nej bywa równoznaczne ze  stygmatyzacją. To 
z  kolei utrudnia prawidłową diagnozę i  lecze-
nie, dodatkowo pogarszając sytuację chorego. 
Dlatego tak ważne jest obalanie mitów na temat 
dolegliwości psychicznych i  upowszechnianie 
wiedzy o ich terapii – zarówno tej farmakologicz-
nej, jak i behawioralnej.

Niestety przyszło nam żyć w czasach, które na-
sze zdrowie psychiczne wystawiają na nieustan-
ną próbę. Zaczęło się od  pandemii – strachu 
o  zdrowie swoje i  bliskich, izolacji oraz oba-
wy przed szczepionkami. Kiedy już wydawa-
ło się, że pandemia się kończy, nasze nadzieje 
na spokój pogrzebała wojna w Ukrainie. Niedłu-
go po  niej rozpoczął się kryzys ekonomiczny 
i energetyczny. Dziś sen z powiek spędzają nam 
zagrożenie nuklearne, inflacja i  wizja kryzysu 
gospodarczego. Nic więc dziwnego, że lawino-
wo rośnie liczba chorych na depresję i sprzedaż 
w  aptekach leków przeciwlękowych oraz uspo-
kajających …

W najnowszym numerze magazynu „MGR.FARM” 
pochylamy się nad różnymi aspektami zdrowia 
psychicznego: zarówno pacjentów, jak i farmaceu-
tów. Poruszamy temat wypalenia zawodowego, 
a także przepisów ustawy o zawodzie farmaceu-
ty, które dotyczą zdolności farmaceuty do  pra-
cy w  związku z  jego stanem zdrowia. Robimy 

powtórkę z leków stosowanych w leczeniu depre-
sji i przyglądamy się tematowi ADHD u dorosłych. 
Zastanawiamy się też, jak na  zdrowie psychicz-
ne wpływają niedobory witamin oraz jak można 
wspomóc leczenie depresji odpowiednią dietą.

Oczywiście, jak w każdym numerze „MGR.FARM”, 
przyglądamy się też najważniejszym wydarze-
niom związanym z zawodem farmaceuty. Tym ra-
zem swoją uwagę kierujemy na to, co dzieje się 
na  szpitalnych oddziałach, gdzie coraz częściej 
można spotkać farmaceutów klinicznych. O prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości tego zawodu 
rozmawiamy z  Kamilą Urbańczyk – wicepreze-
ską Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej. 
Wspólnie zastanawiamy się, w jaki sposób wyko-
rzystać potencjał i wiedzę farmaceutów w miej-
scach innych niż apteki ogólnodostępne.

Tradycyjnie też przybliżamy sylwetkę farmaceu-
ty, który poza pracą zawodową poświęca swój 
czas na  realizację inspirującej pasji. Tym razem 
jest to mgr farm. Marta Słocińska, która stworzyła 
własne wydawnictwo i napisała książkę dla dzie-
ci o… leczeniu pluszaków. O  wyjątkowych wy-
dawnictwach dla dzieci, związanych z zawodem 
farmaceuty, w  tym numerze „MGR.FARM” jest 
zresztą więcej – wystarczy uważnie poszukać, by 
mieć szansę na ich wygranie.

Przyjemnej lektury!

PANDEMIA, WOJNA, INFLACJA, KRYZYS… TE SŁOWA W  OSTATNICH 
MIESIĄCACH ODMIENIANE SĄ PRZEZ WSZYSTKIE PRZYPADKI. OTACZA-
JĄCA RZECZYWISTOŚĆ WYSTAWIA NASZE ZDROWIE PSYCHICZNE 
NA  NIEUSTANNĄ PRÓBĘ. DLATEGO WŁAŚNIE NAJNOWSZY NUMER 
MAGAZYNU „MGR.FARM” POSTANOWILIŚMY POŚWIĘCIĆ WŁAŚNIE 
TEMU ZAGADNIENIU…

mgr farm. Łukasz Waligórski 
redaktor naczelny
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LISTY OD CZYTELNIKÓW

Aptekarze za wszystko zapłacą!

Dlaczego państwo, zamiast pomagać i wspierać aptekarzy, którzy w czasie pandemii zdali egzamin i zapewnili 
pacjentom dostęp do leków oraz porad, teraz tylko coraz głębiej sięga do ich kieszeni? Dlaczego jakość naszych 
usług i funkcjonowanie aptek jest kwestionowane przez pomysły wprowadzania automatycznego monitoringu 
temperatury i wilgotności? Dlaczego to aptekarze mają płacić coroczny haracz na działanie inspekcji farmaceu-
tycznej, a nie robią tego sklepy, stacje benzynowe czy zielarnie, które też podlegają jej kontroli?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystkie złe pomysły i kontrowersje, które w ostatnim czasie pojawiają się w 
środowisku aptekarskim, są autorstwa Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zaczęło się jeszcze w czerwcu 
od pomysłu zmiany w limicie czterech aptek posiadanych przez farmaceutę lub spółkę farmaceutów. Limit został 
wprowadzony w 2017 roku „apteką dla aptekarza” i dotyczył czterech aptek w kraju. „Ktoś” w Głównym Inspekto-
racie Farmaceutycznym próbował ten limit zmieniać w taki sposób, aby dotyczył województwa. Po co? Komu to 
miało zrobić „dobrze”? Można się tylko domyślać.

Kilka dni temu wprowadzono z kolei rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia apteki, które daje nam 
rok na zakup systemów do monitorowania temperatury i wilgotności. Muszą je kupić wszystkie apteki (ogólno-
dostępne, szpitalne) i punkty apteczne. Oczywiście ich właściciele będą musieli za wszystko zapłacić z własnych 
kieszeni. Ponad 14 tysięcy placówek w całym kraju zaopatrzy się w drogi sprzęt – firmy go sprzedające nieźle na tym 
zarobią. Wprowadzenie takiego systemu część uważa za dobre rozwiązanie – bo poprawia bezpieczeństwo leków. 
Serio? To znaczy, że do tej pory nie były bezpieczne? Przecież obowiązek monitorowania temperatury istnieje „od 
zawsze” i spełniał swoje zadanie.

Absurdem z kolei jest monitorowanie wilgotności – przede wszystkim dlatego, że nie ma absolutnie żadnych norm 
w tym zakresie! Ani w ulotkach leków, ani w ChPL czy ustawach i rozporządzeniach nie ma informacji, jaka w aptece 
powinna panować wilgotność. Po co zatem ją monitorować i jak powiadamiać o jej „przekroczeniu”, skoro nie 
wiadomo, jaka jest wartość graniczna?

Kolejny pomysł, przez który aptekarze w ostatnim czasie łapią się za głowy, przyszedł wraz z projektem ustawy 
pionizującej inspekcję farmaceutyczną. Pomysł corocznych opłat dla aptek, punktów aptecznych, hurtowni i innych 
firm produkujących i dystrybuujących leki. Opłaty te są niewielkie w skali roku – może dlatego GIF uważał, że nie 
wzbudzą wielkiego sprzeciwu. Poza tym podobno w kilku krajach takie opłaty funkcjonują i są z nich współfinan-
sowane organy kontrolujące rynek. Problem w tym, że propozycja ta jest kontrowersyjna nie z powodu wysokości 
kwot, ale jawnej niesprawiedliwości…

Inspekcja farmaceutyczna w Polsce kontroluje nie tylko producentów, dystrybutorów, hurtownie, apteki i punkty 
apteczne. Kontroluje też obrót pozaapteczny – sklepy zielarsko-medyczne, sklepy ogólnodostępne, stacje benzy-
nowe, kioski… – wszystkie miejsca, gdzie teoretycznie można kupić leki. Teoretycznie, bo praktycznie nikt nie wie, 
w ilu takich miejscach te leki są, bo nie ma rejestru. A skoro nie ma rejestru, to nie będą one co roku płacić tak jak 
apteki. Mało tego – zgodnie z ustawą pionizacyjną GIF ma objąć kontrolą laboratoria diagnostyczne. Tutaj ma 
powstać rejestr, ale… i tak nie będą one płacić corocznej opłaty na utrzymanie inspekcji.

Okazuje się więc, że są równi i równiejsi. Szkoda, że te podziały wychodzą spod ręki Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego, który powinien pozostawać bezstronnym i sprawiedliwym nadzorcą rynku.

Farmaceutka (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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PALACZE MARIHUANY 
Z GORSZYMI 
ROKOWANIAMI 
POOPERACYJNYMI?
Wyniki zaprezentowane na dorocznym 
spotkaniu American College of Surgeons 
w San Diego wskazują, że u pacjentów 
będących konsumentami marihuany wzrasta 
ryzyko infekcji po zabiegach chirurgicznych 
w obrębie kolan czy barków. Dodatkowo 
częściej może dotyczyć ich zakrzepica żył 
głębokich lub potencjalnie niebezpiecznych 
zakrzepów krwi, chociaż dla tych parame-
trów nie wykazano istotności statystycznej.

U pacjentów uzależnionych od marihuany, 
którzy przeszli zabiegi, wskaźnik infekcji 
wzrósł z 0,7 do 1,7 proc., a zakrzepicy żył 
głębokich – z 0,2 do 0,4 proc. W przy-
padku osób poddawanych zabiegom stawu 
kolanowego ryzyka wzrosły z nieco ponad 
1 do 2,6 proc. w przypadku infekcji i z 0,2 
do 0,3 proc. w przypadku zakrzepicy.

To, czego dowiedli naukowcy, sugeruje, 
że niezbędne są ogólne wytyczne postępo-
wania dla pacjentów stosujących marihuanę, 
podobnie jak istnieją konkretne wskazania 
w tym zakresie dla pacjentów palących 
papierosy. Jeden z głównych badaczy zasu-
gerował, że lekarze mogą poprosić pacjentów 
o odstawienie marihuany na pewien 
czas, tak jak robią to palacze tytoniu.

– Jeśli myślisz o poddaniu się procedurze 
chirurgicznej, z pewnością próba powstrzy-
mania się od stosowania marihuany przez 
sześć tygodni do trzech miesięcy byłaby przy-
najmniej punktem wyjścia do zmniejszenia 
ryzyka – powiedział przedstawiciel badaczy.

Źródło:

PRZEGLĄD NAUKOWY
Opracował: mgr farm. Kamil Bąk
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NOWY LEK 
W TERAPII OBJAWÓW 
MENOPAUZALNYCH
Fezolinetant, czyli selektywny antagonista 
receptora neurokininy-3, badany w leczeniu 
menopauzalnych objawów naczyniorucho-
wych, wykazał długoterminowe bezpieczeń-
stwo i tolerancję podczas jednorocznego 
randomizowanego, kontrolowanego badania 
fazy III, zgodnie z danymi przedstawionymi 
na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego 
Towarzystwa Menopauzy. W badaniu o nazwie 
SKYLIGHT 4 zbadano leczenie fezolinetantem, 
zwłaszcza pod kątem zdrowia endometrium.

W badaniu dotyczącym bezpieczeństwa 
wzięło udział 1830 kobiet w wieku 40-65 
lat, które doświadczały menopauzalnych 
objawów naczynioruchowych i zostały losowo 
przydzielone do jednego z trzech ramion 
na czas 52 tygodni. W ramionach badania 
stosowano 45 mg fezolinetantu, 30 mg 
fezolinetantu lub placebo raz na dobę.

Zdaniem głównej autorki badania – dr med. 
Genevieve Neal-Perry, przewodniczącej 
Wydziału Położnictwa i Ginekologii 
na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel 
Hill – odkrycia dowodzą, że fezolinetant 
może pomóc wypełnić lukę w leczeniu 
objawów naczynioruchowych. – Fezoline-
tant ma niski profil działań niepożądanych, 
a dodatkowo jest opcją niehormonalną 
i jest selektywny dla neuronów, które 
wyzwalają i pośredniczą w uderzeniach 
gorąca – powiedziała Neal-Perry.

Wcześniejsze leki z tej klasy powodowały 
podwyższenie poziomu enzymów wątrobo-
wych. Badanie tego leku wykazało, że wystą-
piło jedynie przejściowe podwyższenie 
poziomu enzymów wątrobowych, które ustę-
powało po odstawieniu leku. – Jeśli lek okaże 
się bezpieczny przez dłuższy czas w różnych 
populacjach, będzie to bardzo istotne 
narzędzie w leczeniu objawów naczynioru-
chowych menopauzy – konkludują badacze.

NOWE REKOMENDACJE 
NICE W TERAPII 
MAŁOPŁYTKOWOŚCI 
W UK
Producent leku zawierającego fostama-
tynib ogłosił, że leczenie dorosłych za 
pomocą tego leku jest obecnie rekomen-
dowane przez National Institute fo Health 
and Care Excellence (NICE). Dzięki temu 
zaleceniu terapia może być dostępna 
i refundowana w całej Wielkiej Brytanii.

Fostamatynib jest inhibitorem kinazy tyrozy-
nowej śledziony, wskazanym do stosowania 
u dorosłych pacjentów z przewlekłą ITP 
(ang. immune/idiopathic thrombocytopenic 
purpura), u których odpowiedź na poprzednie 
leczenie była niewystarczająca. Jest to również 
jedyny lek tzw. celowany, który działa poprzez 
ochronę płytek krwi przed zniszczeniem.

– Cieszymy się, że fostamatynib jest 
już dostępny dla naszych pacjentów. 
Działa w zupełnie inny sposób niż inne 

metody leczenia ITP i nie możemy się 
doczekać, aby go zastosować – powie-
dział dr Nichola Cooper, konsultant 
w Imperial College Healthcare Trust.

Mervyn Morgan, dyrektor generalna UK 
and Ireland Support Association, dodała: 
– To wspaniała wiadomość i zostanie 
ciepło przyjęta przez pacjentów cierpią-
cych na ITP w całym kraju. Fostamatynib 
będzie kolejnym narzędziem dla hema-
tologów do wykorzystania we wspie-
raniu pacjentów z przewlekłym ITP.

Fostamatynib, czyli lek dostępny pod nazwą 
handlową Tavlesse, jest obecnie również 
dostępny w Czechach, Francji, Niemczech, 
Włoszech, Norwegii i Hiszpanii. Tymczasem 
producent kontynuuje stopniowe wdra-
żanie w pozostałej części Europy.
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POLKA OPRACOWAŁA 
NOWY SPOSÓB 
SZACOWANIA RYZYKA 
CHORÓB SERCOWO-
NACZYNIOWYCH
Doktor Anna Wolska, główny naukowiec 
zespołu w laboratorium metabolizmu lipopro-
tein w Amerykańskim Narodowym Instytucie 
Zdrowia (NIH), opracowała wraz z zespołem 
uproszczony sposób kalkulacji ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. Według badaczy 
może to ułatwić i przyspieszyć zidentyfi-
kowanie osób narażonych na te choroby.

W teorii każda osoba po 40. roku życia 
powinna mieć oszacowane ryzyko chorób 
sercowo-naczynionych. W praktyce bywa 
z tym jednak różnie. W USA obecnie takie 
ryzyko można wyliczyć za pomocą tzw. 
modelu PCE (ang. Pooled Cohort Equation). 
W tym celu lekarz oprócz wpisania do kompu-
tera wyników lipidogramu – badania wykazu-
jącego poziomy cholesterolu i innych lipidów 
– musi podać szereg innych danych pacjenta, 
na co nie zawsze ma czas. A to z kolei może 
doprowadzić do niewykrycia pacjentów 
z podwyższonym ryzykiem chorób serca.

Dlatego zespół naukowców z amerykań-
skiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) 
z młodą polską badaczką dr Anną Wolską 
na czele postanowił to zmienić. – Chcieliśmy 
to uprościć, zarówno dla lekarzy, jak i dla 
pacjentów, tak by ryzyko mogło być obliczane 
automatycznie przy wykonywaniu badań 
lipidów i podawane na wyniku lipidogramu 
– mówi dr Wolska w rozmowie z PAP.

Jak dodaje, choć opracowana przez ich zespół 
metoda, zwana po angielsku estimated 
ASCVD lipid risk score, jest uproszczeniem 
modelu PCE dotąd stosowanego, to może 
mieć potencjalnie znaczne korzyści.

– W ten sposób, widząc swój wynik obli-
czonego ryzyka, pacjent miałby lepszą 
wiedzę i taki impuls: czy może powinienem 
zastanowić się nad zmianą stylu życia? 
Skonsultować się z lekarzem kardiologiem? 
Ponadto może to umożliwić lepszą dyskusję 
między pacjentem i lekarzem – mówi 
dr Wolska. Jak podkreśla, metoda celowo nie 
została opatentowana, dzięki czemu może 
jej użyć za darmo każde laboratorium.

NOWE NADZIEJE DLA 
CHORYCH NA CHOROBĘ 
HUNTINGTONA?
W trwającym trzy lata wieloośrodkowym 
badaniu oceniono bezpieczeństwo i tole-
rancję długotrwałego leczenia deutetrabe-
nazyną w tabletkach w leczeniu pląsawicy 
związanej z chorobą Huntingtona (HD).

– Pląsawica jest jednym z najbardziej 
uderzających fizycznych objawów choroby 
Huntingtona, która występuje u około 90 proc. 
pacjentów z HD – powiedział w komuni-
kacie prasowym dr Eran Harary. – Choroba 
ta może mieć znaczący wpływ funkcjo-
nalny na życie pacjentów i ich opiekunów, 
z dumą więc dzielimy się tymi nowymi 
danymi, aby zapewnić cenne informacje 
tej społeczności pacjentów i tym, którzy 
zapewniają im opiekę każdego dnia.

Deutetrabenazyna jest pierwszym inhibitorem 
transportera VMAT2 zatwierdzonym przez FDA 
do leczenia późnych dyskinez (TD) u doro-
słych oraz do leczenia pląsawicy związanej 

z HD. TD to zaburzenie ruchowe, w którym 
pacjenci mogą doświadczać niekontrolowa-
nych, nienormalnych i powtarzalnych ruchów 
twarzy, tułowia i/lub innych części ciała.

Naukowcy zmierzyli wyniki za pomocą 
skali oceny całkowitej maksymalnej pląsa-
wicy (TMC) w skali Unified Huntington’s 
Disease Rating Scale (UHDRS). Od punktu 
początkowego do tygodnia ósmego 
wśród pacjentów nastąpił 4,5-punktowy 
spadek średnich wyników pląsawicy.

– Dane dostarczają ważnych informacji 
na temat długotrwałego stosowania 
deutetrabenazyny w leczeniu pląsawicy 
związanej z chorobą Huntingtona, która 
może mieć znaczący wpływ funkcjonalny 
na życie ludzi – powiedział w komunikacie 
prasowym dr Samuel Frank – główny autor 
badania, profesor nadzwyczajny neurologii 
i dyrektor z HDSA Center of Excellence 
w Beth Israel Deaconess Medical Center.
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KORZYŚCI 
PŁYNĄCE  

Z FARMACJI 
KLINICZNEJ SĄ 

MGR FARM. KAMILA URBAŃCZYK
PRZYTŁACZAJĄCE



Od kilku lat można zaobserwować rosnące zainteresowanie farmacją kliniczną. 
Farmaceuci w szpitalach obecni są już nie tylko w ich aptekach, ale także na oddziałach. 

Usprawniają leczenie pacjentów i wspierają merytorycznie lekarzy. O rozwoju 
i przyszłości farmaceutów klinicznych w Polsce rozmawiamy z mgr farm.  

Kamilą Urbańczyk – wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej.

Łukasz Waligórski: Jest takie pytanie, od którego zawsze wypada 
zacząć rozmowę z farmaceutą – to pytanie o powód wyboru 
tego kierunku studiów. Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie 
na farmację?

Kamila Urbańczyk: Od zawsze miałam być weterynarzem. A osta-
tecznie poszłam na farmację. W tamtym czasie uznałam ten kierunek 
za rozsądniejszy wybór, umożliwiający mi dalszy rozwój w zakresie 
nauk przyrodniczych. Przyznając szczerze, nie znałam do końca 
pełnej palety możliwości, jakie dają te studia. Jednak z perspektywy 
czasu wiem, że nie zmieniłabym swojej decyzji. W farmacji klinicznej 
odnalazłam esencję tego, czego oczekiwałam po studiach farma-
ceutycznych. Mój oddziałowy zespół czasem żartobliwie sugeruje, 
że mogłabym dodatkowo ukończyć kierunek lekarski. Wynika to 
jednak z chęci poszerzenia moich formalnych uprawnień, tak bym 
mogła pomagać im nawet w większym stopniu niż obecnie.

Ł.W.: Kiedy zainteresowała się Pani farmacją kliniczną? Czy to było 
jeszcze w trakcie studiów czy dopiero po nich?

K.U.: W trakcie trzeciego roku studiów zaczęłam powoli rozmyślać 
o swojej przyszłości zawodowej. Doszłam do wniosku, że najbar-
dziej chciałabym mieć realny i bezpośredni wpływ na poprawę 
opieki nad pacjentami i jednocześnie odczuwać satysfakcję zawo-
dową poprzez pełne wykorzystanie swojej wiedzy. Brzmi bardzo 
utopijnie, prawda? Każdy by tak chciał! Długo poszukiwałam 
informacji o dostępnych ścieżkach kariery po farmacji. Na tamten 
moment nie było aż tylu spotkań i wydarzeń umożliwiających pozy-
skanie odpowiedniej wiedzy dotyczącej perspektyw zawodowych. 
Kiedy natknęłam się na informacje o farmacji klinicznej i zaczęłam 
zgłębiać ten temat, stwierdziłam, że to właśnie ta droga pozwoli mi 
zrealizować mój cel. Wtedy postanowiłam, że zrobię wszystko, aby 
zostać farmaceutą klinicznym.

Ł.W.: Jak zdobywała Pani wiedzę i umiejętności z zakresu farmacji 
klinicznej? Mam wrażenie, że jeszcze do niedawna niewiele osób 
wiedziało o takiej możliwości rozwoju zawodowego farmaceuty, 
a co dopiero o kursach czy innych formach kształcenia w tym 
kierunku.

K.U.: Po pierwsze, chciałam zweryfikować, czy ta dziedzina rzeczywi-
ście jest dla mnie. Domyślałam się, że najlepszym sposobem będzie 
jednak wyjazd za granicę ze względu na ograniczone możliwości 
zdobycia praktycznych umiejętności w Polsce w tamtym czasie. 
Najpierw padło na Słowenię. Po trzecim roku studiów spędziłam 
miesiąc w szpitalu niedaleko Lublany dzięki Student Exchange 
Program w ramach International Pharmaceutical Student’s Fede-
ration. Ten pobyt tylko utwierdził mnie w przekonaniu o słuszności 
moich dalszych planów – chłonęłam każdą ilość wiedzy i doświad-
czenia, jaką mieli do przekazania. W międzyczasie dołączyłam także 
do Koła Naukowego Farmakologii Klinicznej, gdzie zaangażowałam 
się w badanie obejmujące pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.

Po kolejnym roku zaaplikowałam na staż we Francji w ramach 
tego samego programu. Obejmował on dwumiesięczne praktyki 
na oddziale onkologicznym połączone z udziałem w pracach badaw-
czych. Oprócz wartości merytorycznych, spędzony tam czas pozwolił 
mi na rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
pod względem emocjonalnym – często zapominamy, że farmaceuta 
kliniczny poza rozwiązywaniem problemów w zakresie farmakote-
rapii musi też mierzyć się z towarzyszącymi im problemami życio-
wymi samego pacjenta.

Po powrocie z Francji już snułam dalsze plany. Uwzględniały one 
wyjazd do Irlandii Północnej w ramach programu Erasmus, ale to 
miało wydarzyć się dopiero po zakończeniu studiów. W związku 

Rozmawiał: mgr farm. Łukasz Waligórski
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z tym poprosiłam Panią Profesor Annę Wielę-Hojeńską, by pomogła 
mi znaleźć miejsce, w którym mogłabym zdobywać kolejne umie-
jętności kliniczne w trakcie stażu zawodowego. Sama perspektywa 
praktyk w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej nie była dla mnie 
wystarczająca. Dzięki pomocy Pani Profesor i uprzejmości dr n. med. 
Emilii Filipczyk-Cisarż miałam możliwość uczestniczenia przez te 
sześć miesięcy stażu w codziennych czynnościach realizowanych 
w Oddziale Onkologii Klinicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii. 
Niezwykła otwartość zespołu pozwoliła mi na poszukiwanie miejsca 
i roli farmaceuty w zespole klinicznym w warunkach polskich.

W tym samym czasie ze względu na poczucie, że ta dziedzina musi 
rozwijać się również na gruncie krajowym, podjęłam inicjatywę 
realizacji konferencji dotyczącej farmacji klinicznej wraz z grupą 
studentów farmacji na temat „Farmaceuta na oddziale szpitalnym”. 
Dzięki wsparciu wielu życzliwych osób zrealizowaliśmy wydarzenie, 
w którym uczestniczyli zarówno zagraniczni, jak i krajowi prele-
genci. Do panelu dyskusyjnego zaprosiliśmy m.in. Pana Profesora 
Wojciecha Witkiewicza – dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego we Wrocławiu. Ze względu na wcześniejsze zaznajomienie 
z rolą farmaceuty klinicznego, poparte dodatkowo pozytywnymi 
treściami przekazywanymi w trakcie konferencji, zaoferował mi pracę 
na oddziale. Zgodziłam się natychmiast, 
informując jednak, że czeka mnie staż 
w Irlandii Północnej.

Pojechałam zatem do szpitala w Antrim 
i przewrotnie oświadczyłam, że mamy 
dwa miesiące na przygotowanie mnie do 
roli farmaceuty klinicznego. Poznałam 
tam pracę farmaceuty od prawie każdej 
możliwej strony – od większości oddziałów 
czterech różnych jednostek szpitalnych, 
przez poradnie, po pracę w domu opieki.

Do Polski wróciłam z pewnością siebie, 
podbudowana zdobytym doświadczeniem, 
ale pełna obaw względem swojej nowej 
roli i jej odbioru przez personel medyczny. 
Pracę rozpoczęłam od Oddziału Chirurgii 
Naczyniowej i – jak łatwo się domyślić – nie 
jest to obszar, w którym farmaceuci posia-
dają rozbudowaną wiedzę. Dodatkowo 
w trakcie pobytu w Irlandii Północnej dowiedziałam się o możliwości 
realizacji specjalizacji z farmacji klinicznej przez osoby spoza Wiel-
kiej Brytanii w formacie zdalnym. Warunkiem było jednak posiadanie 
odpowiedniego certyfikatu językowego oraz możliwość realizacji 
usług farmacji klinicznej w ramach codziennej pracy. Dzięki wsparciu 
dyrektora szpitala podjęłam specjalizację organizowaną przez 
Queen’s University Belfast. Cały kurs trwał trzy lata, a w jego ramach 
realizowałam kolejne moduły i zaliczałam egzaminy, mając jednocze-
śnie możliwość spotkań online z opiekunami danego przedmiotu.

Ideą całej specjalizacji było łączenie obowiązków szpitalnych 
z wiedzą zdobywaną w ramach kursu. Doświadczenia zagra-
niczne były z pewnością bardzo dobrą bazą do dalszych działań 
i dały mi możliwość identyfikacji zadań, które powinnam realizować 
w swojej codziennej pracy. Jednak chciałabym podkreślić, że szcze-
gólną wartość stanowi dla mnie możliwość praktycznej realizacji 
usług farmacji klinicznej w warunkach szpitalnych we współpracy 
z zespołem medycznym.

Ł.W.: Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała Pani za granicą. 
Czy to znaczy, że nie ma w Polsce możliwości, kadr i szkoleń z tego 
zakresu? Czy coś w tym zakresie zmieniło się od czasu, gdy Pani 
zaczynała?

K.U.: Zrealizowałam specjalizację w Wielkiej Brytanii ze względu 
na pojawiającą się sposobność, ale nie oznacza to, że w Polsce jest to 
niemożliwe. Od wielu lat farmaceuci mogą realizować specjalizację 

Niestety obecny charakter 
zatrudnienia w aptece 

ogólnodostępnej wielokrotnie 
bywa rozczarowujący 

ze względu na poczucie 
zepchnięcia do roli 

sprzedawcy i odmienne 
oczekiwania absolwentów. 

z farmacji klinicznej. Obecnie już w trzech ośrodkach – Wrocławiu, 
Poznaniu i Krakowie. Mam przyjemność prowadzić zajęcia w obrębie 
tej specjalizacji we Wrocławiu, w ramach których staram się dzielić 
zdobytą dotychczas wiedzą i doświadczeniem. Mamy również far-
mację kliniczną jako przedmiot w kształceniu przeddyplomowym. 
Ponadto niektóre uczelnie oferują fakultety o takiej tematyce. Dla 
przykładu – Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, gdzie pełnię rolę asystenta, organizu-
je zajęcia dotyczące opieki nad pacjentem hospitalizowanym oraz 
współpracy interdyscyplinarnej. Te drugie uczą kooperacji studentów 
kierunku lekarskiego i farmacji. Warto także nadmienić, że właśnie 
trwają prace nad zmianami w programie kształcenia w celu jak naj-
lepszego przygotowania farmaceutów do roli farmaceuty klinicznego.

Mogę zatem stwierdzić, że z mojej własnej perspektywy zawodowej 
w ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje się stały rozwój i wzrost 
znaczenia farmacji klinicznej.

Ł.W.: Z badania przeprowadzonego niedawno na zlecenie firmy 
Gedeon Richter wynika, że aż 16 proc. studentów farmacji chce 
w przyszłości zostać farmaceutą klinicznym. To więcej niż chętnych 
do pracy w aptekach ogólnodostępnych. Z czego to, Pani zdaniem, 

wynika?

K.U.: Oczywiście warto zapytać samych 
zainteresowanych! Uważam, że studenci 
są coraz bardziej świadomi zawodowo. 
Chcą, by wiedza zdobyta podczas studiów, 
okupiona ciężką pracą, mogła być wykorzy-
stana w codziennej pracy. Niestety obecny 
charakter zatrudnienia w aptece ogólnodo-
stępnej wielokrotnie bywa rozczarowujący 
ze względu na poczucie zepchnięcia do 
roli sprzedawcy i odmienne oczekiwania 
absolwentów.

Mam nadzieję, że stopniowe wdrażanie 
opieki farmaceutycznej zmieni ten trend. 
Praca jako farmaceuta kliniczny jest często 
bardzo dynamiczna i wymagająca. Każdy 
dzień może być inny i przynosić nowe 
wyzwania, co samo prowadzi do koniecz-
ności ciągłego dokształcania się. Dla 

mnie to zdecydowanie jedna z lepszych części tej profesji. Wiele 
satysfakcji przynosi także bezpośredni wpływ na kształt opieki nad 
pacjentem i osiąganie przez niego oczekiwanych efektów terapeu-
tycznych. Jeśli przyszli absolwenci podobnie oceniają ten kierunek, 
to nie dziwi mnie ten wynik i chciałabym, żeby był jeszcze lepszy 
w kolejnych latach!

Ł.W.: Co poradziłaby Pani studentom farmacji, którzy zdecydo-
waliby się na karierę w farmacji klinicznej? Jakie powinny być ich 
pierwsze kroki?

K.U.: Zachęcam każdego do poszukiwania możliwości zdobywania 
praktycznych umiejętności. Osobiście jako studentka korzystałam 
ze Student Exchange Program w ramach International Pharmaceu-
tical Student’s Federation oraz praktyk w ramach programu Erasmus. 
Niektóre instytucje mogą się również zgodzić na przyjęcie danej 
osoby bez korzystania ze specjalnego programu, jednak problemem 
staje się wtedy finansowanie. Dzięki współpracy uczelni z różnymi 
szpitalami można także szukać kontaktu z poszczególnymi oddzia-
łami chociażby poprzez pracę naukową w ramach koła naukowego. 
Także staż zawodowy jest momentem, w którym można wykorzystać 
czas na dodatkowe aktywności. Przede wszystkim nie należy biernie 
czekać na nadarzającą się okazję, tylko samemu szukać możliwości 
i wzbogacać portfolio swoich umiejętności!

Nawet jeśli ktoś ukończył studia i nie miał okazji odbywać zagranicz-
nego stażu, nie oznacza to, że ma zrezygnować z dalszych działań. 
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Nikt nie jest w pełni gotowy na wyzwania, jakie czekają na nas 
w życiu zawodowym. Mało które studia przygotowują nas do tego, 
co tak naprawdę będziemy realizować w naszej codziennej pracy. To 
zdobywanie umiejętności praktycznych, połączone z sukcesywnym 
uzupełnianiem wiedzy, pozwala później na dalsze rozwijanie 
skrzydeł. Zdając sobie z tego sprawę, sama już po raz drugi zorganizo-
wałam staż dla studentów i absolwentów w swoim ośrodku, by dzielić 
się także doświadczeniami na gruncie 
krajowym. Trzeba otworzyć się na rozwój, 
a stopniowo nabywana wiedza i doświad-
czenie ułatwią ten proces!

Ł.W.: Ilu jest obecnie w Polsce farmaceu-
tów klinicznych? Spotkałem się z opinią, 
że póki co w naszym kraju pełnienie tej 
funkcji jest swoistą „partyzantką”, opie-
rającą się na prawdziwych entuzjastach, 
którzy swoim zapałem i pomysłami po-
woli przebijają się w nielicznych szpita-
lach. Co sądzi Pani o tej opinii?

K.U.: Nie jest to proste do oszacowania, 
ponieważ na przestrzeni lat w naszym 
kraju mieliśmy różne formy zdobywania 
wiedzy w tym zakresie. Na niektórych ów-
czesnych akademiach medycznych istniały 
specjalne programy nauczania farmacji 
klinicznej w trakcie studiów. Warto pamię-
tać, że pierwsze konferencje i wydarzenia 
związane z tym obszarem miały miejsce już 
latach siedemdziesiątych. Na tę chwilę możemy jedynie stwierdzić, 
że od 2008 roku tytuł specjalisty z dziedziny farmacji klinicznej uzy-
skało około 245 osób.

Natomiast prawdą jest, że wielu farmaceutów na terenie Polski 
podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do bezpośredniego udziału 
w opiece nad pacjentem oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości 
farmakoterapii w miejscu swojego zatrudnienia. Stopień rozproszenia 
realizacji różnych inicjatyw w skali naszego kraju może sprawiać, 

że nie są tak zauważalne. Ankieta przeprowadzona przez konsultanta 
krajowego ds. farmacji szpitalnej pokazała, że prawie 40 ośrodków 
z różnych województw stara się realizować pewne formy opieki 
farmaceutycznej.

Również w obrębie Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej do-
strzegamy wiele inicjatyw – od koncyliacji lekowej, przez zarządzanie 

kwestiami antybiotykoterapii w szpitalu, 
po konsultowanie i edukację pacjentów. 
Określanie tego „partyzantką” może być 
w mojej opinii krzywdzące. Rzeczywiście 
są to wielokrotnie inicjatywy oddolne, re-
alizowane przez pasjonatów, ale to właśnie 
oni mogą stanowić podstawę dalszego roz-
woju usług farmacji klinicznej, ponieważ 
znają środowisko szpitalne i własną ciężką 
pracą nabywają doświadczenie. W polskich 
realiach osoby posiadające specjalizację 
z farmacji klinicznej w głównej mierze są 
pracownikami aptek szpitalnych. Przez 
to liczne obowiązki wynikające z miejsca 
zatrudnienia najczęściej utrudniają włą-
czenie się w aktywności zespołu medycz-
nego. Dlatego musimy wyjść z tego impa-
su i przejść na kolejny poziom połączenia 
inicjatyw oddolnych z odpowiednimi regu-
lacjami odgórnymi, które umożliwią nam 
dalszy rozwój.

Ł.W.: Jest Pani założycielką Polskiego To-
warzystwa Farmacji Klinicznej. Proszę opowiedzieć o jego powsta-
niu, celu i działaniach.

K.U.: Zgadza się, Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej (PTFK) 
powstało w 2020 roku i w chwili obecnej mam przyjemność bycia jego 
wiceprezeską. Celem działania PTFK jest upowszechnianie zagadnień 
farmacji klinicznej na poziomie krajowym, wspomaganie działań 
prowadzących do rozwoju dziedziny farmacji klinicznej w Polsce, 
promocja farmacji klinicznej w szkoleniu przed- i podyplomowym 

W polskich realiach osoby 
posiadające specjalizację 

z farmacji klinicznej w głównej 
mierze są pracownikami 

aptek szpitalnych. Przez to 
liczne obowiązki wynikające 

z miejsca zatrudnienia 
najczęściej utrudniają 

włączenie się w aktywności 
zespołu medycznego.



farmaceutów, działania na rzecz zwiększenia skuteczności, bezpie-
czeństwa oraz racjonalizacji terapii, a także ekonomizacji leczenia, 
ułatwienie członkom Towarzystwa rozwoju i realizacji zadań wynika-
jących z założeń farmacji klinicznej oraz świadczenia usług farmacji 
klinicznej, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej mającej na celu 
optymalizację leczenia, aktywność naukowa, współpraca z innymi 
naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o profilu zwią-
zanym z farmacją kliniczną i medycyną, współpraca z przemysłem 
farmaceutycznym, reprezentowanie zbiorowych interesów członków 
Towarzystwa wobec organów władzy publicznej oraz współpraca 
z innymi organizacjami rządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Członkami mogą zostać absolwenci oraz studenci uczelni medycz-
nych szczególnie zainteresowani farmacją kliniczną, którzy chcą 
aktywnie włączyć się w realizację celów Towarzystwa, a więc nie 
jest konieczne posiadanie specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej. 
Nawiązaliśmy już współpracę z Medicines Optimisation Innovation 
Centre z Irlandii Północnej oraz Europejskim Towarzystwem Farmacji 
Klinicznej. W chwili obecnej powołujemy różne sekcje w obrębie 
PTFK w celu rozwijania tej dziedziny. Zapraszam do śledzenia aktyw-
ności PTFK i planowanych wydarzeń za pośrednictwem strony ptfk.pl 
oraz profilu w mediach społecznościowych.

Ł.W.: Ma Pani na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe – jednym 
z ostatnich jest nagroda w konkursie „Zdrowa przyszłość – inspi-
racje”. Czego ona dokładnie dotyczyła?

K.U.: Ilość codziennych obowiązków z pewnością nie ułatwia reali-
zowania celów naukowych, ale uparcie staram się również rozwijać 
w tym kierunku. Jest to dodatkowo ważne ze względu na konieczność 
gromadzenia kolejnych danych dotyczących wielopłaszczyznowych, 
pozytywnych efektów realizacji usług farmacji klinicznej. W naszym 
ośrodku pracujemy nad ich wdrażaniem już od 2017 roku. Pewne po-
zytywne aspekty mojej pracy, również ekonomiczne, przedstawiłam 
w ramach niedawnej publikacji w „Italian Journal of Vascular and En-
dovascular Surgery” (Urbańczyk K, et al. Optimized and cost-effective 

pharmacotherapy of vascular surgery patients: evaluation of clinical 
pharmacy service, Ital J Vasc Endovasc Surg 2022; 29:74-9).

Codzienne obowiązki obejmowały m.in. udział w obchodach lekar-
skich, wykonywanie koncyliacji lekowej i przeglądu lekowego, 
kontrolę zleceń i wyników badań laboratoryjnych, udzielanie porad 
personelowi czy edukację pacjentów na temat poprawnego stoso-
wania leków. W okresie 12 miesięcy na Oddziale Chirurgii Naczy-
niowej wykonałam 1349 interwencji, z czego 97 proc. uzyskało 
akceptację ze strony personelu lekarskiego. Najczęstsze interwencje 
to odstawienie leku, dodanie nowego lub brakującego leku oraz 
dostosowanie dawki leku. Leki związane z interwencjami należały 
do kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki przeciwzakrzepowe, 
przewód pokarmowy i układ nerwowy.

Potencjalne oszczędności wynikające z podjętych interwencji 
wyniosły 318 835 złotych z dodatkowym zmniejszeniem wydatków 
na leki o 30 000 złotych. Biorąc pod uwagę minimalny koszt zatrud-
nienia farmaceuty w okresie prowadzenia badania, uzyskano 
wskaźnik koszt–korzyść na poziomie 1:9. To właśnie te wyniki zyskały 
uznanie kapituły konkursu „Zdrowa przyszłość – inspiracje” i zagwa-
rantowały nam pierwsze miejsce. Skłoniły także dyrekcję szpitala do 
powiększenia zespołu o kolejną osobę.

Ł.W.: Niedawno prace zakończył zespół przy ministrze zdrowia 
do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej 
oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz 
z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farma-
ceutów. Była Pani członkiem tego zespołu. Proszę opowiedzieć 
o jego pracach i ich efektach.

K.U.: Zgadza się, został on powołany 7 października 2021 roku. Byłam 
jego częścią jako wiceprezes PTFK. W obrębie tego roku naprawdę 
intensywnych prac staraliśmy się szczegółowo analizować dane 
pochodzące z innych krajów i zestawić to z naszymi dotychczaso-
wymi doświadczeniami krajowymi w celu wypracowania rozwiązań 



odpowiednich do wdrożenia w naszym systemie opieki zdrowotnej. 
Zgodnie z zarządzeniem przygotowaliśmy propozycje usług farmacji 
klinicznej oraz zasugerowaliśmy potencjalne kierunki pilotaży. Nie 
zabrakło również miejsca na kwestie dotyczące badań diagnostycz-
nych, kształcenia czy potencjalnego finansowania. Prace zakończyły 
się w terminie i w chwili obecnej czekamy na dalsze decyzje doty-
czące przedłożonego raportu. Z pewnością wiążemy z nim duże 
nadzieje. Wdrożenie proponowanych rozwiązań przyniosłoby wiele 
korzyści przede wszystkim polskim pacjentom, a dodatkowo także 
naszemu systemowi zdrowotnemu.

Ł.W.: W środowisku farmaceutów trwa obecnie dyskusja o możli-
wości podejmowania pracy przez farmaceutów poza aptekami. 
Farmacja kliniczna jest jednym z częściej przytaczanych przy-
kładów na to, że jest to możliwe. Pani pracuje na oddziale szpi-
talnym, ale pojawiają się głosy, że farmaceuci szpitalni mogliby 
sprawdzić się też w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. 
Artykuł na ten temat przygotowała niedawno dla „MGR.FARM” 
dr Katarzyna Regulska. Co Pani o tym sądzi?

K.U.: Uważam, że jak najbardziej jest to prawidłowy kierunek! Ma 
to miejsce w wielu innych krajach, więc nie powinniśmy tu być 
wyjątkiem. Debatowaliśmy na ten temat również podczas prac 
zespołu ministerialnego. W obrębie PTFK zainicjowaliśmy także 
powstanie sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a nasi reprezen-
tanci podczas tegorocznego kongresu lekarzy medycyny rodzinnej 
zaprezentowali wykład dotyczący potencjalnych usług i doświad-
czeń z tego zakresu płynących z Wielkiej Brytanii.

Ł.W.: Co czeka nas w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi farmację 
kliniczną? Czy nadal będzie się rozwijać w swoim tempie dzięki 
pracy nielicznych entuzjastów, czy może nadchodzą systemowe 
zmiany? Jak Pani to widzi?

K.U.: Mamy już entuzjastów, którzy w dalszym ciągu powinni 
rozwijać swoje działania i dokumentować pozytywne aspekty zwią-
zane ze świadczeniem usług farmacji klinicznej. Posiadamy zarówno 
konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji klinicznej, jak i konsul-
tantów wojewódzkich. Ponadto 16 kwietnia 2021 r. weszły w życie 
zapisy Ustawy o zawodzie farmaceuty, która definiuje m.in. usługę 
farmacji klinicznej. W tym samym roku został powołany zespół 
ministerialny, mający za zadanie przygotowanie raportu dotyczą-
cego tego obszaru. Uświadamiając sobie, jak wiele różnych rzeczy 
wydarzyło się w stosunkowo krótkim czasie, powinniśmy korzystać 
z tego efektu powoli toczącej się kuli śniegowej i jako środowisko 
kreować, wspierać oraz uczestniczyć we wszystkich inicjatywach 
dotyczących tego tematu, szczególnie tych odgórnych. Zwyczajnie 
nie stać nas dłużej na dalszy brak wykorzystania potencjału farma-
ceutów. Jeśli lawina nie zejdzie wkrótce, to musimy pomóc ją 
wywołać sami. Mamy wręcz przytłaczającą ilość danych z innych 
krajów, dotyczących korzyści płynących z wdrożenia usług farmacji 
klinicznej. W obrębie naszego systemu opieki zdrowotnej nie może 
być inaczej.

Ł.W.: Na koniec chciałbym zapytać o Pani działania w mediach 
społecznościowych, gdzie promuje Pani farmację kliniczną. Czy 
w Pani ocenie takie działania są potrzebne? A może przydałaby 
się szersza kampania zorganizowana przez samorząd zawodu 
farmaceuty, która naświetlałaby, czym jest farmacja kliniczna?

K.U.: Obserwując obecne trendy dotyczące komunikacji w przestrze-
ni wirtualnej, stwierdziłam, że warto wykorzystać pulę odbiorców 
zainteresowanych farmacją kliniczną, którą zgromadziliśmy już 
wcześniej podczas realizacji dwóch edycji konferencji „Farmaceuta 
na oddziale szpitalnym”. Stąd powstał profil Farmaceuta Na Oddzia-
le – zarówno na portalu Facebook, jak i Instagramie, gdzie dzielę 
się treściami z zakresu farmacji klinicznej, naszą szpitalną codzien-
nością i osiągnięciami. Szczerze mówiąc, na początku byłam pełna 

obaw. Teraz widzę, że jest to niezwykle potrzebne! Jest to jeden 
ze sposobów, by promować ideę farmacji klinicznej, docierając do 
znacznie większej liczby osób – nie tylko do samych farmaceutów, 
ale też reprezentantów innych zawodów medycznych. Także wszel-
kie wspólne działania naszego środowiska, uświadamiające zarów-
no pacjentów, jak i decydentów na temat licznych korzyści płyną-
cych z wykorzystania kompetencji farmaceutów, mogą okazać się 
bardzo przydatne w dalszym ich wdrażaniu czy budowaniu zaufania. 

Zwyczajnie nie stać nas dłużej 
na dalszy brak wykorzystania 

potencjału farmaceutów.  
Jeśli lawina nie zejdzie 

wkrótce, to musimy pomóc 
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– 15 –
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



WPŁYW STANU ZDROWIA 
FARMACEUTY 

NA MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA  
PRZEZ NIEGO ZAWODU 

Anna Szauer

F
armaceuta posiada uprawnienie do 
wykonywania zawodu od momentu 
uzyskania prawa wykonywania za-
wodu, co wiąże się również z wpi-
sem do rejestru farmaceutów i na li-

stę członków okręgowej rady aptekarskiej. 
W określonych przypadkach farmaceuta 
może jednak utracić prawo wykonywania 
zawodu. A czy stan zdrowia farmaceuty 
może wpływać na możliwość wykonywania 
przez niego zawodu?

Aktualnie prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty może uzyskać osoba, która:

1. posiada określone 
kwalifikacje kierunkowe;

2. posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych;

3. jej stan zdrowia pozwala 
na wykonywanie zawodu farmaceuty 
(co potwierdza orzeczenie lekarskie);

4. wykazuje nienaganną postawę etyczną 
i swym dotychczasowym zachowaniem 
daje rękojmię prawidłowego 

wykonywania zawodu farmaceuty 
oraz przestrzegania zasad etyki 
i deontologii zawody farmaceuty;

5. nie była prawomocnie skazana za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

6. zna język polski w mowie 
i w piśmie w zakresie koniecznym do 
wykonywania zawodu farmaceuty;

7. korzysta z pełni praw publicznych.

Niespełnienie chociażby jednej z wyżej 
wymienionych przesłanek stanowi prze-
szkodę do uzyskania prawa wykonywania 
zawodu przez farmaceutę.

Po przyznaniu prawa wykonywania zawo-
du oraz złożeniu ślubowania okręgowa ra-
da aptekarska wydaje dokument w for-
mie książeczki z naklejką personalizacyjną 
„Prawo wykonywania zawodu farmaceu-
ty”. W książeczce znajdują się m.in.: dane 
osobowe farmaceuty, kwalifikacje, numer 
prawa wykonywania zawodu oraz numer 

Anna Szauer
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LEGAL. Absolwentka Wydziału Prawa 
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wpisu do rejestru farmaceutów. Dokument 
ten uprawnia do podjęcia pracy na stanowi-
sku farmaceuty m.in. w aptece lub hurtowni 
farmaceutycznej.

Jak farmaceuta 
może utracić prawo 
wykonywania zawodu?
Art. 21 ustawy o zawodzie farmaceuty 
określa przypadki, kiedy farmaceuta traci 
prawo wykonywania zawodu. Stanie się tak 
w sytuacji, gdy:

1. pozbawi się go prawa wykonywania 
zawodu farmaceuty;

2. ubezwłasnowolni się go 
całkowicie lub częściowo;

3. farmaceuta sam złoży 
oświadczenie o zrzeczeniu się 
prawa wykonywania zawodu;

4. skaże się go prawomocnie za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

5. pozbawi się go praw publicznych.

Utratę prawa wykonywania zawodu farma-
ceuty potwierdza uchwałą właściwa okrę-
gowa rada aptekarska albo NRA.

Pozbawienie prawa 
wykonywania zawodu 
stanowi najbardziej 
dotkliwą karę wymie-
rzaną przez sąd apte-
karski za delikt dyscy-
plinarny. Istotnym jest, 
że nie istnieje sprecyzo-
wany katalog przewinień 
zawodowych, których 
popełnienie oznaczałoby 
orzeczenie kary pozba-
wienia wykonywania 
zawodu. To do sądu 
aptekarskiego należy 
decyzja, jaki rodzaj kary 
zastosuje za dane prze-
winienie zawodowe.

Ubezwłasnowolnienie całkowite stosuje 
się do osoby, która nie jest w stanie kiero-
wać swym postępowaniem wskutek choro-
by psychicznej, niedorozwoju umysłowego 

albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, 
w szczególności pijaństwa lub narkomanii 
(art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego). Ubezwłasno-
wolnienie całkowite skutkuje pozbawieniem 
zdolności do czynności prawnych. Zgodnie 
z art. 553 Kodeksu postępowania cywilnego 
lekarz psychiatra lub neurolog (biegli sądo-
wi) oraz psycholog muszą potwierdzić wy-
stąpienie ww. zaburzeń. W przypadku, gdy 
ubezwłasnowolnienie ma wynikać z pijań-
stwa lub narkomanii, konieczne jest zaświad-
czenie z poradni przeciwalkoholowej lub 
z poradni leczenia uzależnień (art. 552 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego).

Ubezwłasnowolnienie częściowe osoby peł-
noletniej może nastąpić z powodu choro-
by psychicznej, niedorozwoju umysłowego 
albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, 
w szczególności pijaństwa lub narkomanii, 
jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwła-
snowolnienia całkowitego, lecz potrzebna 
jest pomoc do prowadzenia jej spraw (art. 16 
§ 1 Kodeksu cywilnego). Należy zaznaczyć, 
że postępowanie o ubezwłasnowolnienie to-
czy się przed sądem okręgowym właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby, 
która ma zostać ubezwłasnowolniona.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyko-
nywania zawodu farmaceuty skutkuje utratą 
tego prawa, a w związku z tym rezygnacją 
z członkostwa w izbie aptekarskiej i brakiem 
zobowiązania do opłacania składek. Złożenie 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyko-
nywania zawodu farmaceuty jest oczywiście 
odwracalne.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicz-
nego stanowią przestępstwa, przy któ-
rych istnieje obowiązek do podejmowania 
i wszczynania postępowania niezależnie od 
działań podejmowanych przez samego po-
krzywdzonego. Takim przestępstwem jest 
np. korupcja.

Umyślne przestępstwo skarbowe to czyn 
zabroniony pod groźbą kary grzywny w staw-
kach dziennych, kary ograniczenia wolności 
albo kary pozbawienia wolności. Takim prze-
stępstwem może być np. uchylanie się od 
obowiązku podatkowego bądź też niewysta-
wienie faktury.

Pozbawienie praw publicznych to środek 
karny, który powoduje m.in. utratę czynnego 
i biernego prawa wyborczego. W postępo-
waniu karnym sąd może wobec skazanego 
orzec pozbawienie praw publicznych za 
przestępstwa popełnione w wyniku moty-
wacji zasługującej na szczególne potępienie. 
Pozbawienie praw publicznych automa-
tycznie powoduje utratę przez farmaceutę 
prawa wykonywania zawodu.

W przypadku utraty 
prawa wykonywania 
zawodu przez farmaceutę 
prowadzącego jedno-
osobową działalność 
gospodarczą lub wspól-
nika albo partnera spółki 
jawnej lub spółki part-
nerskiej, której przed-
miotem działalności jest 
wyłącznie prowadzenie 
aptek, wojewódzki 
inspektor farmaceu-
tyczny cofa także zezwo-
lenie na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej.

Należy zwrócić uwagę, że farmaceuta, który 
utracił prawo wykonywania zawodu, może 
ponownie złożyć wniosek o przyznanie pra-
wa wykonywania zawodu, jeżeli posiada 
kwalifikacje kierunkowe, z tym zastrzeże-
niem, że kara pozbawienia prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceuty powoduje skreślenie 
z listy członków okręgowej izby aptekarskiej 
bez prawa ubiegania się o ponowne uzyska-
nie prawa wykonywania zawodu przez okres 
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10 lat od daty uprawomocnienia się orzecze-
nia o karze pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu. Naczelna Rada Aptekarska prowa-
dzi rejestr ukaranych, w którym po upływie 
15 lat od daty uprawomocnienia się orze-
czenia o ukaraniu karą pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty następu-
je z urzędu usunięcie wzmianki o ukaraniu. 
Jednakże warunkiem jest to, aby farmaceuta 
nie został w tym okresie ukarany lub nie 
zostało wszczęte przeciwko niemu postę-
powanie w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej.

Czy uzyskane PWZ 
traci ważność, gdy 
farmaceuta nie 
wykonuje zawodu?
Zgodnie z podstawowymi zasadami odno-
szącymi się do wykonywania zawodu przyj-
muje się, że prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty jest właściwie prawem doży-
wotnim. W przypadku odejścia od wykony-
wania zawodu aptekarza (czyli zaprzestania 
wykonywania pracy w aptece, dziale farmacji 
szpitalnej, punkcie aptecznym lub hurtowni 
farmaceutycznej) na czas trwający powyżej 
pięciu lat w ciągu ostatnich sześciu lat 
konieczne jest zaktualizowanie posiadanej 
wiedzy oraz umiejętności.

PWZ nie traci 
ważności w przypadku, 
gdy farmaceuta nie 
wykonuje zawodu jako 
aptekarz, ale gdy przerwa 
w zawodzie trwa powyżej 
pięć lat w ciągu ostatnich 
sześciu lat, niezbędne 
jest odbycie przeszko-
lenia uzupełniającego.

Należy bowiem podkreślić, że wykonywanie 
zawodu farmaceuty jako zawodu zaufania 
publicznego wiąże się z posiadaniem aktu-
alnej wiedzy farmaceutycznej i medycznej. 
Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu 
jako aptekarz przez okres dłuższy niż pięć lat 
w okresie ostatnich sześciu lat, a zamierza 
podjąć jego wykonywanie jako apte-
karz, jest zobowiązany zawiadomić o tym 
fakcie właściwą okręgową radę aptekarską, 
a następnie odbyć przeszkolenie uzupełnia-
jące, trwające nie dłużej niż dwa miesiące 
(art. 37 ustawy o zawodzie farmaceuty).

Przepisy ustawy o zawodzie farmaceuty 
określają również katalog miejsc wykony-
wania zawodu, które gwarantują ciągłość 

wykonywania zawodu, pomimo że farma-
ceuta nie pracuje w aptece czy w hurtowni 
farmaceutycznej. Przykładowo, farmaceuta 
nie będzie musiał odbywać przeszko-
lenia, jeżeli uprzednio wykonywał usługi 
farmacji klinicznej w podmiotach leczni-
czych w zakresie czynności zawodowych 
farmaceutów.

Czy stan zdrowia 
farmaceuty może 
wpływać na możliwość 
wykonywania przez 
niego zawodu?
Obowiązująca od 16 kwietnia 2021 r. ustawa 
o zawodzie farmaceuty reguluje aktu-
alne zagadnienia związane z orzekaniem 
o niezdolności farmaceuty do wykony-
wania zawodu. Zgodnie z art. 22 tej ustawy, 
jeżeli okręgowa rada aptekarska stwierdzi, 
że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdol-
ności farmaceuty do wykonywania zawodu 
farmaceuty lub wykonywania ściśle określo-
nych czynności ze względu na stan zdrowia, 
powołuje komisję złożoną z lekarzy posiada-
jących specjalizację w odpowiednich dzie-
dzinach medycyny, która wydaje orzeczenie 
o stanie zdrowia farmaceuty.

W skład komisji orzekającej o stanie zdrowia 
wchodzi trzech lekarzy specjalistów, wyko-
nujących zawód lekarza co najmniej od 
pięciu lat oraz posiadających specjalizację 
w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Na 
czele komisji stoi Przewodniczący, wyzna-
czany przez okręgową radę aptekarską. 
W przypadku farmaceuty pełniącego zawo-
dową lub okresową służbę wojskową w skład 
komisji wchodzi dwóch lekarzy wyznaczo-
nych przez ministra obrony narodowej.

Członkiem komisji nie może być lekarz, który:

1. został zawieszony w prawie 
wykonywania zawodu albo ograniczony 
w wykonywaniu określonych 
czynności medycznych;

2. został ukarany karą upomnienia lub 
nagany orzeczoną przez sąd lekarski;

3. jest małżonkiem lub krewnym 
albo powinowatym do drugiego 
stopnia farmaceuty, którego 
postępowanie dotyczy;

4. pozostaje z farmaceutą, którego 
dotyczy postępowanie, w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli;

5. pozostaje z farmaceutą, 
którego dotyczy postępowanie, 
w stosunku nadrzędności lub 
podrzędności służbowej.

Funkcjonowanie komisji 
i przebieg postępowania
Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, do 
powołania komisji konieczne jest istnienie 
uzasadnionego podejrzenia co do stanu 
zdrowia farmaceuty, które uniemożliwia 
farmaceucie wykonywanie zawodu w sposób 
całkowicie bezpieczny. Brak jest jednak usta-
wowych wytycznych określających katalog 
podmiotów, które mogą złożyć takie zawia-
domienie do okręgowej rady aptekarskiej. 
Może to zrobić przykładowo pracodawca 
bądź współpracownik.

Postępowanie przed komisją jest poufne, 
co ma oczywiście zapewnić ochronę farma-
ceuty w toku prowadzonego postępowania. 
Jednakże informacja o zawieszeniu prawa 
wykonywania zawodu w wyniku postępo-
wania, którego celem jest ustalenie zdol-
ności do wykonywania zawodu przez farma-
ceutę, musi zostać ujawniona w rejestrze 
farmaceutów. Postępowanie jest poufne ze 
względu na ochronę uczestnika postępo-
wania, czyli samego farmaceuty, ale najistot-
niejszym zadaniem postępowania jest 
ochrona pacjentów, co wiąże się z koniecz-
nością ujawnienia informacji o zawieszeniu 
prawa wykonywania zawodu przez danego 
farmaceutę.

O powołaniu komisji okręgowa rada apte-
karska powiadamia farmaceutę listownie 
lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej. Poinformowanie zaś o terminie 
oraz miejscu posiedzenia komisji powinno 
nastąpić co najmniej 14 dni przed datą po-
siedzenia. Pracami komisji kieruje Przewod-
niczący, do którego obowiązków należy m.in. 
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wystąpienie do właściwych podmiotów 
o przekazanie dokumentacji niezbędnej do 
wydania orzeczenia.

Co należy rozumieć pod pojęciem „stan 
zdrowia” w przypadku orzekania o niezdol-
ności farmaceuty do wykonywania zawodu? 
Przede wszystkim należy mieć na uwadze 
stan zdrowia psychiczny farmaceuty, czyli 
wszelkiego rodzaju choroby psychiczne bądź 
uzależnienia. Przy ocenie stanu zdrowia far-
maceuty komisja powinna zwracać uwagę 
przede wszystkim na związek przyczynowo-
-skutkowy między stanem zdrowia a niezdol-
nością do wykonywania zawodu. Taka nie-
zdolność może mieć charakter zarówno trwa-
ły, jak i tylko przejściowy. W związku z tym 
w wyniku orzeczenia farmaceuta może zo-
stać odsunięty od wykonywania zawodu 
w pełnym bądź częściowym zakresie.

Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie, to 
postępowanie ma charakter zapobiegawczo-
-naprawczy. „Z jednej bowiem strony – jeżeli 
to konieczne – w jego efekcie można odsu-
nąć od wykonywania zawodu (w pełnym bądź 
częściowym zakresie), z drugiej zaś strony za-
wsze tam, gdzie jest to tylko możliwe, postę-
powania te mają doprowadzić do przywróce-
nia zdolności do wykonywania zawodu (czy 
to z uwagi na braki w wiedzy czy to ze wzglę-
du na stan zdrowia i ewentualnie niezbędne 
leczenie). […] Przyjmowanie za wystarczające 
dla powołania komisji faktu trudnego charak-
teru danej osoby, jej braku zainteresowania 
życiem jednostki, w której jest zatrudniona, 
jak i nagannych zachowań w relacjach ko-
leżeńskich, to zbyt mało, by przyjąć, że stan 
zdrowia tej osoby daje uzasadnioną podsta-
wę, iż z powodów psychicznych nie jest ona 
zdolna do wykonywania zawodu” (wyrok 
WSA w Warszawie z 21.06.2018 r., VII SA/Wa 
2428/17). W konsekwencji musi pojawić się 
obiektywne przekonanie o tym, że powoła-
nie komisji jest konieczne.

Orzeczenie komisji 
o zawieszeniu farmaceuty 
w prawie wykonywania 
zawodu albo ograniczeniu 
go w wykonywaniu ściśle 
określonych czynności 
jest wydawane w przy-
padku, gdy dalsze wyko-
nywanie zawodu grozi 
niebezpieczeństwem dla 
zdrowia lub życia osób, 
którym są udzielane 
usługi farmaceutyczne.

Komisja wydaje orzeczenie na podstawie 
przeprowadzonego badania lekarskiego 
oraz zgromadzonej dokumentacji medycz-
nej w terminie nieprzekraczającym dwóch 
miesięcy od dnia powołania komisji. Wyjątek 
stanowi sytuacja, gdy wskutek niezakończo-
nego badania lekarskiego lub niezakończo-
nej obserwacji nie jest możliwe wydanie 
orzeczenia w tym terminie. Okręgowa rada 
aptekarska może przedłużyć termin wydania 
orzeczenia maksymalnie do sześciu miesięcy.

Wydanie orzeczenia jest poprzedzone głoso-
waniem, a w razie równej liczby decydujący 
jest głos Przewodniczącego. Orzeczenie pod-
pisują wszyscy członkowie komisji i każdy 
z nich ma prawo złożyć na piśmie zdanie od-
rębne z uzasadnieniem.

Warto podkreślić, że obecnie obowiązujące 
przepisy pomijają instytucję „męża zaufania”. 
Poprzednio farmaceuta, którego dotyczyło 
postępowanie, mógł wskazać innego farma-
ceutę lub lekarza niebędącego członkiem ko-
misji jako swojego męża zaufania. Taka oso-
ba miała prawo uczestniczyć w czynnościach 
komisji z wyjątkiem głosowania. Aktualnie 
w postępowaniu mogą uczestniczyć tylko 
członkowie komisji oraz sam farmaceuta, 
którego takie postępowanie dotyczy.

Jakie są konsekwencje 
niestawienia się 
farmaceuty na badanie 
lub obserwację?
Informację na temat terminu i miejsca ba-
dania lekarskiego farmaceuta otrzymuje co 
najmniej 14 dni wcześniej od wyznaczonego 
terminu badania. Farmaceuta ma obowią-
zek stawienia się przed komisją i poddania 
się zleconym badaniom. Jednocześnie koszt 
wykonania badań ponosi właściwa okręgowa 
rada aptekarska.

Jeżeli farmaceuta odmawia poddaniu się ba-
daniu lekarskiemu, dodatkowemu badaniu 
lekarskiemu bądź obserwacji lub nie stawi 
się na ponowny termin, Przewodniczący nie-
zwłocznie informuje o tym fakcie okręgową 
radę aptekarską. Wówczas to ona wyznacza 
termin, a gdyby farmaceuta kolejny raz się 
nie stawił, w terminie dwóch tygodni od 
daty zaplanowanych badań rada podejmuje 
uchwałę o zawieszeniu farmaceuty w pra-
wie wykonywania zawodu albo ograniczeniu 
w wykonywaniu ściśle określonych czyn-
ności do czasu zakończenia postępowania 
przed komisją. Do czasu zakończenia postę-
powania przed komisją taka uchwała stano-
wi doraźny środek prewencyjny, chroniący 
zdrowie pacjenta. Nie skutkuje ona wykre-
śleniem z rejestru farmaceutów.

Weryfikacja orzeczenia 
komisji przez okręgową 
radę aptekarską
Wydane przez komisję orzeczenie podle-
ga następnie ocenie ORA, która rozpatruje 
orzeczenie i podejmuje uchwałę w przed-
miocie zawieszenia farmaceuty w prawie 
wykonywania zawodu albo o ograniczeniu 
w wykonywaniu ściśle określonych czynno-
ści na okres trwania niezdolności do wyko-
nywania zawodu, albo o umorzeniu postępo-
wania. Jak wskazuje orzecznictwo, okręgowa 
rada aptekarska nie powinna podejmować 
uchwały, gdy w wyniku analizy całokształtu 
zgromadzonego materiału dowodowego po-
zostają wątpliwości (wyrok WSA w Warsza-
wie z 5.12.2018 r., VII SA/Wa 1175/18).

Farmaceuta, 
w stosunku do którego 
podjęto uchwałę 
o zawieszeniu prawa 
wykonywania zawodu 
farmaceuty albo o ogra-
niczeniu w wykony-
waniu ściśle określo-
nych czynności, może 
wystąpić do okręgowej 
rady aptekarskiej o uchy-
lenie uchwały, jeżeli 
ustaną przyczyny zawie-
szenia lub ograniczenia.

Przepisów dotyczących orzekania o niezdol-
ności farmaceuty do wykonywania zawo-
du nie stosuje się do obywateli innych niż 
Rzeczpospolita Polska państw członkow-
skich, którzy zamierzają podjąć wykonywa-
nie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej 
Polskiej po raz pierwszy.

Stan prawny na dzień 23 października 2022 r.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie 
farmaceuty (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1873).

• Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1850).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
20 października 2021 r. w sprawie składu 
i sposobu działania komisji orzekającej oraz 
trybu orzekania o stanie zdrowia farma-
ceuty (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1922).
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Adiunkt w Katedrze Strategii Marke-
tingowych Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu. Kierownik studiów 
podyplomowych „Marketing strate-
giczny na rynku farmaceutycznym”. 
Autorka książek i artykułów o tema-

tyce marketingowej. W wolnym 
czasie zapalony kibic piłki nożnej, 
wielbicielka tańca, sudoku, ekspe-

rymentów kulinarnych i niefor-
malnych spotkań z przyjaciółmi.
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anna.rogala@mgr.farm

Anna Rogala

P
raca jest ważnym obszarem życia 
człowieka. Na wykonywaniu obo-
wiązków upływa nam znaczna część 
dnia. W pracy nawiązujemy zna-
jomości, rozwijamy kompetencje 

i zbieramy doświadczenia. Dobrze, jeśli poza 
wynagrodzeniem przynosi nam ona także sa-
tysfakcję i sprawia przyjemność. Niestety nie 
zawsze tak jest. Bywa, że staje się źródłem 
frustracji, a konieczność udania się do niej 
– nieprzyjemnym obowiązkiem. Coraz czę-
ściej u pracowników różnych organizacji ob-
serwuje się syndrom wypalenia zawodowe-
go. Czym dokładnie jest, jak się objawia i jak 
go zwalczać?

Wypalenie zawodowe – 
jak je rozumieć?
O wypaleniu zawodowym można mówić 
wtedy, gdy w sposób długotrwały towarzy-
szy nam poczucie przepracowania, stagna-
cji w kontekście rozwoju zawodowego, wy-
czerpanie fizyczne, emocjonalne (a nawet 
duchowe), a także chroniczny stres. Rzutuje 
to na zdolność do wykonywania dotychcza-
sowych zadań, najprostsze rzeczy urastają 
do rangi niezwykle trudnych, a ich realizacji 

towarzyszy zniechęcenie. Wypalenie zawo-
dowe pojawia się w reakcji na stres zwią-
zany z pracą, na jej monotonię czy za duże 
obciążenie obowiązkami, czasem nieade-
kwatnymi do posiadanych umiejętności. 
W efekcie u pracownika narastają frustracja 
i niezadowolenie. To, co wcześniej stanowiło 
ciekawe zawodowe wyzwanie, staje się na-
gle przykrą koniecznością.

Co ciekawe, na wypalenie zawodowe nie-
rzadko cierpią pracoholicy, osoby z wcze-
śniej wysokim poziomem motywacji i ener-
gii do działania. Praca na wysokich obrotach 
– wcześniej źródło ekscytacji, pozytywnie 
napędzająca do rozwoju i dająca radość 
– staje się dla nich obciążeniem, którego 
nie są w stanie udźwignąć. Zdecydowanie 
częściej wypalenie zawodowe pojawia się 
u przedstawicieli tych zawodów, w których 
codziennością są kontakt z ludźmi i silne 
doznania emocjonalne – m.in. nauczyciele, 
lekarze, pielęgniarki, pracownicy wymiaru 
sprawiedliwości czy opieki społecznej. Taką 
specyfikę pracy mają również farmaceuci, 
a więc i oni zapadają na tę przypadłość. 
Utrata zaangażowania i poczucia kontroli 
nad swoim życiem zawodowym powoduje, 
że zaczynają odchodzić z zawodu.

"MAM DOŚĆ" 
WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD FARMACEUTÓW   
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Skąd to się bierze?
Specjaliści zajmujący się wypaleniem 
zawodowym wyróżniają dwa główne źró-
dła czynników wywołujących ten syndrom 
– zewnętrzne, inaczej nazywane organiza-
cyjnymi, oraz wewnętrzne, określane mia-
nem jednostkowych. Czynniki zewnętrzne 
obejmują wymagania stawiane pracow-
nikom, warunki, w jakich pracują, a także 
relacje panujące w organizacji, czyli tzw. 
środowisko pracy. Do pojawienia się wypa-
lenia zawodowego może przyczyniać się 
więc nie tylko przeciążenie pracą i zwią-
zany z nim brak możliwości odpowiedniego 
wypoczynku, ale także brak poczucia kon-
troli czy sprawstwa oraz brak docenienia 
pracy w postaci godnej pensji, dodatkowych 
nagród czy pochwał. Bardzo często źródłem 
wypalenia zawodowego są także złe relacje 
zarówno ze współpracownikami (izolacja, 
konflikty, brak życzliwości), jak i przełożo-
nym (brak szacunku, brak wsparcia, niespra-
wiedliwe traktowanie), a także fakt, że orga-
nizacja traktuje pracownika jak wyrobnika, 
a nie człowieka z określonymi cechami jed-
nostkowymi i kompetencjami. Problem sta-
nowi również częsty rozdźwięk między tym, 
co firma wzniośle deklaruje w swojej misji, 
wizji i wartościach, a tym, jak wygląda to 
w rzeczywistości.

Osobnym wątkiem w historii o wypaleniu 
jest szef (lub szefowa). Bardzo często to on 
(lub ona) i jego (jej) postępowanie wzglę-
dem pracownika stanowią bezpośrednie 
przyczyny problemu. Do czynników ne-
gatywnie wpływających na relacje na linii 
przełożony–podwładny zalicza się przede 
wszystkim złą komunikację (zamknięcie 
szefa na dialog, ignorowanie bądź unie-
możliwianie pracownikowi wyrażania opinii, 
niejasne polecenia, nieartykułowane ocze-
kiwania, lekceważenie zgłaszanych proble-
mów), a także brak wsparcia. Wszystko to 
podnosi nie tylko poziom stresu i częstotli-
wość konfliktów, ale prowadzi często do za-
chowań agresywnych.

Z kolei do grupy czynników wewnętrznych 
zalicza się cechy osobowości i tempera-
mentu, a także postawy i przekonania. Co 
ważne, nie istnieje jeden kompletny profil 
osobowościowy pracownika, który zapad-
nie na wypalenie zawodowe. Można nato-
miast wskazać cechy osób, które są na nie 
bardziej narażone. Najczęściej wymienia się 
w tym przypadku: niską samoocenę, niskie 
poczucie własnej skuteczności, unikowy 
styl radzenia sobie z trudnościami, duże 
wymagania względem siebie, silne zaan-
gażowanie w pracę połączone z przeszaco-
wywaniem swoich możliwości pod kątem 
przyjmowanych obciążeń i zadań, perfek-
cjonizm, zewnętrzne poczucie kontroli 
(wiara w to, że życiem sterują niezależne 
czynniki zewnętrzne) i brak asertywności.

Czy ja to mam? 
O objawach wypalenia
W diagnozowaniu wypalenia zawodowego 
najczęściej przywołuje się koncepcję Chri-
stiny Maslach. Aby można było stwier-
dzić, że dana osoba cierpi na wspomniany 
syndrom, muszą jednocześnie wystąpić trzy 
elementy: emocjonalne wyczerpanie, deper-
sonalizacja oraz obniżona ocena własnych 
dokonań. Pierwszy z nich przejawia się obni-
żonym zaangażowaniem, zniechęceniem do 
pracy, coraz mniejszym zainteresowaniem 
obowiązkami, a także znudzeniem. Może 
temu towarzyszyć poczucie chronicznego 
zmęczenia, bezsenność czy bóle głowy.

Depersonalizacja to przyjmowanie obojęt-
nej, zdystansowanej postawy wobec innych 
osób – współpracowników, przełożonych, 
ale także klientów, a w przypadku przedsta-
wicieli ochrony zdrowia – pacjentów.

Farmaceuta dotknięty 
syndromem wypalenia 
zawodowego będzie 
skracał czas poświę-
cony pacjentowi, uprzed-
miatawiał go i traktował 
jak kolejny przypadek, 
co często może prowa-
dzić do mechanicz-
nego i bezrefleksyjnego 
proponowania medy-
kamentów, niedostoso-
wanego do indywidu-
alnej sytuacji zdrowotnej 
danej osoby. Wypa-
lenie zawodowe farma-
ceutów jest więc dużym 
zagrożeniem także 
z perspektywy bezpie-
czeństwa pacjentów.

Natomiast obniżona ocena własnych doko-
nań to inaczej subiektywne poczucie zawo-
dowej porażki. Osoba, u której występuje 
syndrom wypalenia, deprecjonuje swoją war-
tość oraz dotychczasowe osiągnięcia i posia-
dane kompetencje niezależnie od tego, jak 
jest w rzeczywistości. Nie wierzy we własne 
możliwości, zaczyna mieć trudności z rozwią-
zywaniem problemów, wycofuje się, reduku-
je swoje zaangażowanie w pracę. Pojawia się 
również stres związany z każdym kolejnym 

roboczym dniem, a co za tym idzie – nie-
chęć, by iść do pracy. Podsumowując obja-
wy wypalenia zawodowego, należy do nich 
zaliczyć: obniżone zainteresowanie i zaan-
gażowanie w pracę oraz produktywność, 
znudzenie i zniechęcenie, niskie poczucie 
własnej wartości, spadek satysfakcji z życia 
zawodowego, chroniczne zmęczenie i towa-
rzyszące temu dolegliwości psychosoma-
tyczne, a nawet depresję. Ponadto osoby 
z wypaleniem zawodowym charakteryzuje 
duża zmienność nastrojów i zachowań, cze-
go efektem są częste rozdrażnienie, zdener-
wowanie i agresja w stosunku do współpra-
cowników czy pacjentów.

To da się leczyć!
Dobra wiadomość jest taka, że wypalenie 
zawodowe można nie tylko leczyć, ale także 
zapobiegać jego wystąpieniu. Nie jest to 
jednak proste. Tak jak długotrwały jest 
proces wyniszczania zdrowia psychicznego 
i fizycznego pracownika, tak samo dużo 
(a czasem więcej!) czasu wymaga powrót 
do stanu równowagi. Od strony fizycznej 
wypaleniu zawodowemu towarzyszą dole-
gliwości bólowe (głowy, mięśni, pleców), 
problemy z oddychaniem (często wywo-
ływane panicznym lękiem) i z układem 
trawiennym czy zwiększona podatność 
na różnego rodzaju infekcje. We wczesnym 
stadium wypalenia zbawienny w skutkach 
może okazać się dłuższy urlop. W poważniej-
szych przypadkach, gdy pojawią się wrzody 
żołądka, nadciśnienie, problemy z sercem, 
konieczne będzie podjęcie leczenia.
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Nadwątlone wypa-
leniem zawodowym 
zdrowie psychiczne 
wymaga zaangażowania 
psychoterapeuty, który 
wspomoże pacjenta 
w procesie zmiany 
sposobu myślenia 
o sobie i swoim funk-
cjonowaniu w miejscu 
pracy czy w przewar-
tościowaniu radzenia 
sobie z trudnościami. 
Dobre efekty przynosi 
także zmiana środo-
wiska czy obranej wcze-
śniej ścieżki kariery.

Jednak – zgodnie ze starą zasadą – lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Niezwykle ważną 
rolę w tzw. profilaktyce antywypalenio-
wej odgrywają psychoedukacja i poradnic-
two psychologiczne. Dzięki nim możliwe 
jest „przepracowanie” skłonności do pra-
coholizmu, zawyżonych oczekiwań wzglę-
dem siebie, nieracjonalnego gospodaro-
wania swoimi siłami i czasem w kontekście 
przyjmowania na siebie kolejnych zadań. 
Praca z psychologiem może także rozwi-
jać samoświadomość i uważność na swoje 
potrzeby, uczyć lepszej ich komunikacji 
oraz budować lub wzmacniać asertywność. 
Wszystko to pozwala w pewnym stopniu 
uodpornić jednostkę na niektóre czynniki 
wywołujące wypalenie zawodowe. Klu-
czowe z punktu widzenia zdrowia psychicz-
nego jest także zachowanie równowagi mię-
dzy życiem prywatnym i zawodowym oraz 
rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. 
Z kolei dla przeciwdziałania potencjalnym 
problemom po stronie zdrowia fizycznego 
ważna jest aktywność fizyczna.

Syndrom wypalenia zawodowego rozwija 
się w miejscu pracy, a zatem można mu 
zapobiegać także na poziomie organizacyj-
nym, m.in. poprzez dbanie o potrzeby pra-
cowników związane z ich psychiką. Ważne 
jest stworzenie takich warunków, które 
będą sprzyjały satysfakcji z wykonywanej 
pracy. Wiąże się to nie tylko z odpowied-
nim wynagrodzeniem, sprawiedliwym trak-
towaniem i możliwościami rozwoju oso-
bistego, ale także otwartą, konstruktywną 
komunikacją, partnerskimi relacjami, ela-
stycznym podejściem do czasu pracy, dba-
niem o tzw. work-life balance personelu. 
Warto także rozważyć zapewnienie pracow-
nikom pomocy psychologicznej. Trzeba przy 

tym podkreślić, że wypalenie zawodowe 
w sposób negatywny oddziałuje nie tylko 
na pracownika, ale także na organizację, 
stąd wprowadzenie rozwiązań antywypa-
leniowych powinno być obowiązkiem każ-
dego pracodawcy.

Obserwuję u siebie 
niebezpieczne sygnały. 
Co robić?
Przede wszystkim reaguj tak szybko, jak się 
da. Na wczesnym etapie wypalenia możliwe 
jest jego wyhamowanie i powrót do stanu 
sprzed, później sprawa robi się trudniej-
sza. Zastanów się nad tym, dlaczego towa-
rzyszą Ci takie, a nie inne odczucia. Czy 
chodzi o brak urlopu? A może o monoto-
nię pracy? Być może problemem są relacje 
w grupie albo niewłaściwe postępowanie 
przełożonego? W zależności od udzielonej 
odpowiedzi trzeba podjąć inne kroki. Jeśli 
jesteś pracoholikiem, z dużym prawdopo-
dobieństwem masz problemy z odpoczy-
waniem. Dzień zaczynasz od sprawdzenia 
skrzynki mailowej, na urlopie myślisz o tym, 
czego nie zrobiłeś, nie rozgraniczasz czasu 
pracy od czasu prywatnego – jesteś nieza-
wodny, można na Ciebie liczyć, więc musisz 
być dostępny! Błąd. Żeby dobrze pracować, 
musisz mieć siłę do działania i odporność 
psychiczną. Jeśli nie wypoczniesz, będziesz 
„lecieć na oparach”, a stąd prosta droga do 
wypalenia.

Co w sytuacji, jeśli Twoja praca Cię zwyczaj-
nie nudzi? Zastanów się, czy jest to wynik 
tego, że każdy dzień jest podobny do dru-
giego, czy może nie robisz tego, co chciał-
byś naprawdę robić? Jeśli chodzi o monoto-
nię zadań, spróbuj je zróżnicować. Jeśli nie 
masz pomysłu, jak to zrobić, porozmawiaj 

z szefem. Być może rotacja na stanowiskach 
pracy w poszczególnych dniach tygodnia 
rozwiąże problem? A jeśli nie kręci Cię to, co 
robisz, z dużym prawdopodobieństwem nie 
poczujesz już tej „chemii”. Możesz spróbo-
wać zmienić środowisko pracy, by przeko-
nać się na sto procent, że nie jest to coś, co 
chciałbyś robić do końca życia. I tu kolejna 
dobra wiadomość! Współczesny rynek 
pracy jest bardzo zróżnicowany, a specjali-
ści od HR z zainteresowaniem patrzą na CV, 
w którym widać rozwój różnych kompeten-
cji. A może chciałbyś zostać health influen-
cerem? Jest tyle opcji…

Kolejna rada specjalistów związana jest 
z komunikowaniem swoich potrzeb i rozte-
rek. Rozmawiaj więc i rozmawiaj – z rodziną, 
partnerem, przyjaciółmi. Inne spojrze-
nie na tę samą sytuację może sprawić, 
że i Ty zobaczysz swoje zawodowe trudno-
ści inaczej. A może rozmowa zachęci Cię do 
zmian? Jeśli czujesz, że potrzebujesz opi-
nii profesjonalisty, porozmawiaj z psycho-
logiem lub trenerem rozwoju osobistego. 
Spotkanie z psychologiem może okazać się 
niezbędne zwłaszcza wtedy, gdy obserwu-
jesz u siebie pogłębione symptomy wypa-
lenia zawodowego.

I jeszcze jedna ważna rzecz – wypalenie 
zawodowe to nie powód do wstydu. Nie 
traktuj go jako synonimu porażki (tak, to 
bardzo trudne). Pamiętaj, że bardzo często 
towarzyszy ono osobom wcześniej bardzo 
zaangażowanym, świetnie wykonującym 
swoją pracę, lubiącym swoje obowiązki. 
Ponadto aktualne realia rynkowe, takie 
jak chociażby rosnąca inflacja i związany 
z nią relatywny spadek wynagrodzeń, wraz 
z wynikającą z nich frustracją natury eko-
nomicznej i poczuciem niesprawiedliwości 
sprawiają, że coraz więcej osób może bory-
kać się z wypaleniem zawodowym.
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SZEROKI WACHLARZ LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH 
DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY STWARZA RYZYKO ICH 

NIEWŁAŚCIWEGO STOSOWANIA, WYSTĄPIENIA INTERAKCJI 
I DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH. TO DLATEGO TAK ISTOTNA 

JEST ZNAJOMOŚĆ MECHANIZMÓW ICH DZIAŁANIA ORAZ 
ZASAD ŁĄCZENIA POTENCJAŁU PRZECIWBÓLOWEGO.

K
ażdego dnia apteki odwiedzają rzesze pacjentów poszu-
kujących skutecznych leków przeciwbólowych, które zła-
godzą przykre dolegliwości, z jakimi się zmagają. Sięgają 
oni chętnie po preparaty dostępne bez recepty, nie zda-
jąc sobie sprawy, że mogą one powodować wystąpienie 

skutków ubocznych czy interakcje z innymi stosowanymi lekami 
bądź spożywaną żywnością [1]. O wyborze leku przeciwbólowego 
nie może jedynie decydować skuteczność farmakoterapii. Istotne 
jest wzięcie pod uwagę także jej bezpieczeństwa dla pacjenta [2]. 
Niestety wiele leków przeciwbólowych, dostępnych w Polsce bez 
recepty, wywołuje szereg skutków ubocznych, co wyklucza ich sto-
sowanie u niektórych chorych. W celu zniwelowania ryzyka wystą-
pienia działań niepożądanych stosuje się koncepcję leczenia bólu 
polegającą na łączeniu analgetyków o różnych mechanizmach dzia-
łania. Tego typu podejście pozwala na uzyskanie takiego samego 
bądź nawet większego efektu terapeutycznego w porównaniu do 
zastosowania tych samych leków w monoterapii. Jednocześnie 
dawki poszczególnych substancji leczniczych znajdujących się 
w preparatach złożonych są niższe niż w preparatach jednoskładni-
kowych, co pozwala obniżyć ryzyko pojawienia się skutków ubocz-
nych wynikających z ich stosowania [3].

MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH 
DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY

Leki przeciwbólowe, które są dostępne na polskim rynku bez 
recepty, opierają swój mechanizm działania na hamowaniu enzy-
mów cyklooksygenaz. Mimo posiadania tej wspólnej cechy wystę-
puje pomiędzy nimi wiele różnic, które determinują efekt tera-
peutyczny, a także ryzyko pojawienia się skutków ubocznych. Ze 
względu na zróżnicowany mechanizm działania wśród leków prze-
ciwbólowych dostępnych bez recepty możemy wyróżnić:

• niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): ich mechanizm 
działania polega na hamowaniu cyklooksygenaz COX-1 oraz 
COX-2. Blokowanie tej drugiej determinuje osiągnięcie po 
ich przyjęciu efektu przeciwzapalnego, przeciwgorączko-
wego oraz przeciwbólowego. Natomiast skutkiem hamowania 

cyklooksygenazy COX-1 jest wystąpienie szeregu działań nie-
pożądanych. Stąd selektywne hamowanie jednej z nich przez 
poszczególne substancje zaliczane do NLPZ wiąże się zarówno 
z korzystnymi działaniami proleczniczymi, jak i niekorzystnymi, 
związanymi z pojawieniem się skutków ubocznych. Przypusz-
cza się, że działanie przeciwzapalne NLPZ wynika ponadto 
z hamowania ekspresji indukowanej formy syntazy tlenku 
azotu oraz inhibicji czynnika jądrowego NF-κB. Co więcej, efekt 
przeciwzapalny NLPZ osiągają poprzez aktywację lipoksyn 
będących endogennymi mediatorami przeciwzapalnymi [4,5];

• metamizol: jego mechanizm działania opiera się przede 
wszystkim na inhibicji enzymów cyklooksygenazy COX-2 oraz 
znajdującej się w ośrodkowym układzie nerwowym cyklooksy-
genazy COX-3. Działanie przeciwbólowe metamizolu jest także 
efektem aktywacji przez niego antynocyceptywnego układu, 
a także odwrażliwienia receptorów bólowych mieszczących się 
w tkankach obwodowych. Metamizol wykazuje ponadto dzia-
łanie spazmolityczne, co jest wykorzystywane w łagodzeniu 
bólów skurczowych [4];

• paracetamol: wykazuje działanie przeciwbólowe oraz prze-
ciwgorączkowe. Jego mechanizm działania polega na hamo-
waniu izoenzymu cyklooksygenazy COX-3 znajdującej się 
w ośrodkowym układzie nerwowym. Natomiast nie oddziałuje 
on na cyklooksygenazy znajdujące się w tkankach obwodo-
wych. Dzięki temu stosowanie paracetamolu nie skutkuje poja-
wieniem się takich działań niepożądanych, jak w przypadku 
przyjęcia NLPZ. Co więcej, paracetamol wpływa na zwiększenie 
stężenia serotoniny w szczelinie synaptycznej w układzie anty-
nocyceptywnym, co zmniejsza odczucia bodźców bólowych, 
a także hamuje działanie substancji P i glutaminianów, które 
należą do neuronalnych transmiterów bólowych [3,4].

Wybór właściwego leku przeciwbólowego nie jest łatwym zada-
niem. Pacjent, który przychodzi do apteki i oczekuje, że otrzyma 
skuteczny preparat, powinien zostać poinformowany o podstawo-
wych zasadach farmakoterapii bólu. Wśród nich należy wymienić 

– 25 –
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



chociażby konieczność doboru konkretnego leku wobec przyczyny 
jego występowania. Ponadto stosowanie analgetyków należy roz-
począć od przyjmowania jak najmniejszych dawek, cały czas kon-
trolując efekt ich działania. Jednocześnie należy monitorować 
pojawienie się potencjalnych działań niepożądanych i ewentualnie 
podjąć decyzję o zmianie leku na inny. Wybór leku przeciwbólo-
wego musi zostać podjęty z uwzględnieniem stosowanych przez 
pacjenta innych preparatów. Ma to na celu wyeliminowanie poten-
cjalnych interakcji [6].

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE WYWOŁYWANE PRZEZ 
STOSOWANIE LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH

Wśród dostępnych bez recepty leków przeciwbólowych działania 
niepożądane pojawiają się najczęściej po stosowaniu niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych. Wynika to z ich zdolności do blo-
kowania enzymów cyklooksygenazy COX-1, obecnych w tkankach 
obwodowych, co prowadzi do zahamowania syntezy prostaglan-
dyn. W efekcie stosowanie tych leków może powodować uszko-
dzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego, a także wpływać 
niekorzystnie na funkcjonowanie nerek oraz wątroby – poprzez 
indukowanie stresu oksydacyjnego w hepatocytach prowadzą do 
uszkodzenia w nich mitochondriów, co skutkuje apoptozą komórek 
wątrobowych [7]. Nie bez znaczenia jest także ich oddziaływanie 
na układ sercowo-naczyniowy – mogą przyczyniać się m.in. do wzro-
stu ciśnienia tętniczego czy zaostrzenia niewydolności krążeniowej. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych w efek-
cie stosowania NLPZ-ów jest uzależnione od ich aktywności i selek-
tywności wobec izoenzymów COX-1 i COX-2 [8].

Lekiem przeciwbólowym, bezpieczniejszym od NLPZ i niepo-
wodującym dużego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, 
jest paracetamol. Swój profil bezpieczeństwa zawdzięcza temu, 
że jego stężenie toksyczne jest ok. sześć razy większe niż stęże-
nie terapeutyczne. Należy jednak wziąć pod uwagę, że toksyczność 
paracetamolu może być potęgowana przez stosowanie go łącznie 

z alkoholem. Także istotny jest problem występowania na polskim 
rynku tej substancji leczniczej w wielu preparatach dostępnych bez 
recepty. Z tego względu niektórzy pacjenci stosują kilka różnych 
produktów leczniczych, nie będąc świadomym zażywania cały czas 
tej samej substancji, która przyjmowana w zbyt wysokich dawkach 
może skutkować wystąpieniem działań niepożądanych [3].

INTERAKCJE LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH 
Z INNYMI SUBSTANCJAMI

Przyjmowanie leków przeciwbólowych równocześnie z innymi sub-
stancjami leczniczymi może prowadzić do pojawienia się działań 
niepożądanych o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Istotnym pro-
blemem jest także jednoczesne przyjmowanie leków, których stoso-
wanie obarczone jest ryzykiem pojawienia się skutków ubocznych 
o podobnych profilach [9]. Przykładem tutaj może być przyjmowa-
nie NLPZ wraz z lekami mogącymi uszkadzać górny odcinek prze-
wodu pokarmowego. Mowa tu m.in. o bisfosfonianach, glikokortyko-
steroidach czy doustnych lekach przeciwzakrzepowych [7].

Poza tym NLPZ wchodzą także w interakcje z:

• lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia (np. 
inhibitorami ACE, sartanami, beta-blokerami), co może 
powodować osłabienie ich działania terapeutycznego;

• diuretykami – jest to szczególnie niebezpieczne u seniorów 
powyżej 65. roku życia, u których takie połączenie leków 
może powodować pogorszenie funkcjonalności nerek;

• lekami przeciwpłytkowymi, co może skutkować wystą-
pieniem nagłych, niekontrolowanych krwawień;

• spironolaktonem – takie połączenie powoduje wystą-
pienie hiperkaliemii, a także znaczny wzrost ryzyka 
wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego;
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• preparatami zawierającymi w składzie miłorząb japoń-
ski, żeń-szeń, palmę sabalową – co może zwięk-
szać ryzyko wystąpienia krwawień [7,9].

W interakcje z innymi lekami wchodzi także paracetamol. Należy 
go stosować z dużą dozą ostrożności w przypadku jednoczesnego 
przyjmowania takich leków, jak: ciprofloksacyna, erytromycyna, kar-
bamazepina i barbiturany, gdyż te substancje mogą zwiększać tok-
syczność paracetamolu, m.in. poprzez spowolnienie jego metaboli-
zmu. Tego leku przeciwbólowego nie powinno się także stosować 
w przypadku przyjmowania acenokumarolu bądź warfaryny, gdyż 
takie połączenie zwiększa ryzyko pojawienia się krwawień. W inte-
rakcje z paracetamolem wchodzą również doustne leki antykoncep-
cyjne, które redukują jego działanie przeciwbólowe [9].

SKOJARZONE LECZENIE BÓLU

Coraz większe znaczenie w farmakoterapii bólu zaczyna odgry-
wać multimodalna analgezja, polegająca na łącznym stosowaniu 
kilku leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach działania. 
Takie postępowanie jest uzasadnione przy silnym bólu, którego 
nie uśmierzają pojedyncze dawki. Odpowiednie połączenie leków 
przeciwbólowych działających na różne receptory i na odmienne 
mechanizmy powstawania bólu pozwala na osiągnięcie efektu 
synergistycznego. Na czym on polega? Efekt terapeutyczny po 
zastosowaniu właściwego połączenia substancji leczniczych jest 
wówczas większy niż w przypadku przyjęcia tych leków pojedyn-
czo. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla chorych, którzy poszu-
kują dostępnych bez recepty analgetyków, skutecznych w bólach 
ostrych, jak np. ból zęba, rwa kulszowa czy bóle miesiączkowe [3,4].

Drugim aspektem, przy którym zasadne jest stosowanie skojarzo-
nej farmakoterapii bólu, jest występowanie działań niepożądanych 
przy jednoczesnym osiągnięciu zadowalającego efektu leczniczego. 
Analgezja multimodalna pozwala na zastosowanie niższych dawek 
poszczególnych substancji leczniczych przy zachowaniu takiej 
samej albo i nawet wyższej skuteczności leczenia. Dzięki temu 
obniża się ryzyko pojawienia przykrych dolegliwości będących 
efektem wywoływania przez poszczególne substancje przeciwbó-
lowe skutków ubocznych. Osiągnięcie poprzez skojarzoną farma-
koterapię bólu synergistycznego działania analgetycznego wpływa 
także na możliwość rzadszego przyjmowania leków przeciwbólo-
wych. To również ma wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa 
pojawienia się działań niepożądanych [3,4,7].

Właściwie dobrana skojarzona terapia przeciwbólowa nie tylko 
zwiększa skuteczność terapeutyczną, ale i zmniejsza ryzyko wystą-
pienia niekorzystnych interakcji. Możliwość zastosowania mniej-
szych dawek leków przeciwbólowych przy możliwości osiągnięcia 
takiego samego efektu terapeutycznego zmniejsza prawdopodo-
bieństwo wejścia ich w interakcje z innymi preparatami. Co za tym 
idzie, spada ryzyko pojawienia się przykrych dolegliwości z tym 
związanych i nie ma konieczności odstawiania leków przeciwbólo-
wych, których stosowanie w monoterapii skutkowało wystąpieniem 
interakcji [6,7].

BŁĘDY POPEŁNIANE W MULTIMODALNEJ FARMAKOTERAPII BÓLU

W multimodalnej farmakoterapii bólu częstym błędem jest przyj-
mowanie przez pacjentów dwóch leków analgetycznych o takim 
samym mechanizmie działania. Najczęściej łączone są dwa lub 
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nawet więcej preparatów zawierających w swoim składzie nieste-
roidowe leki przeciwzapalne. Takie działanie nie tylko nie prowadzi 
do synergistycznego efektu terapeutycznego, ale przede wszystkim 
zwiększa ryzyko wystąpienia interakcji i pojawienia się przykrych 
skutków ubocznych. W przypadku stosowaniu kilku NLPZ ryzyko 
dotyczy przede wszystkim uszkodzenia przewodu pokarmowego, 
nerek czy wątroby [7,9].

WIELOSKŁADNIKOWE LEKI PRZECIWBÓLOWE 
NA RYNKU APTECZNYM

Na rynku aptecznym dostępnych jest kilka preparatów dostępnych 
bez recepty, które zawierają w swoim składzie dwie substancje 
przeciwbólowe o różnych mechanizmach działania. Przykładem 
może być połączenie paracetamolu z ibuprofenem, które pozwala 
uzyskać efekt addytywny. Takie połączenie znajduje zastosowanie 
w łagodzeniu bólu, gdy monoterapia okazuje się nieskuteczna [7].

Innym przykładem połączenia dwóch substancji przeciwbólowych 
w preparatach dostępnych bez recepty jest skojarzona terapia za 
pomocą paracetamolu i kodeiny [6]. Ta druga substancja jest kla-
syfikowana jako słabo działający opioid, który sam w sobie nie ma 
działania przeciwbólowego. Dopiero na drodze metabolizmu prze-
kształca się do morfiny, która wykazuje działanie analgetyczne. 
W przypadku przyjmowania preparatów zawierających kodeinę 
należy uprzedzić pacjenta o możliwym wystąpieniu takich dzia-
łań niepożądanych, jak zaparcia czy wymioty. Ponadto, ze względu 
na depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, nie powinno 
się jej stosować łącznie z lekami nasennymi, przeciwdepresyjnymi, 
benzodiazepinami czy neuroleptykami [4,10]. Skojarzona farma-
koterapia paracetamolu oraz kodeiny wykazuje synergizm dzia-
łania przeciwbólowego. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie 
niższych niż w monoterapii dawek obu tych substancji, przy jed-
noczesnym osiągnięciu tego samego efektu terapeutycznego [11]. 
Ponadto połączenie paracetamolu z kodeiną zapewnia szybki 
i długo utrzymujący się efekt analgetyczny. Dzieje się tak dlatego, 
że paracetamol po podaniu doustnym osiąga stężenie maksymalne 
w osoczu już po 30 minutach, a okres półtrwania kodeiny wynosi 
ok. 3 godziny [10,11].

Preparaty zawierające w swoim składzie paracetamol i kodeinę są 
zalecane do stosowania w przypadku uśmierzania bólu ostrego 
o umiarkowanym nasileniu, kiedy inne leki przeciwbólowe (np. 
ibuprofen, kwas acetylosalicylowy czy paracetamol) zastosowane 
w monoterapii okazują się zbyt słabe. Najczęstszymi stanami, 
w których pacjenci sięgają po tego typu preparaty, są: ból zęba, rwa 
kulszowa, silne bóle głowy, bóle migrenowe, ostre bóle kostno-sta-
wowe, ból powstały w wyniku urazu [10].

Odczuwanie dolegliwości bólowych przez pacjenta może dodat-
kowo wpłynąć na występowanie u niego problemów ze snem, 
permanentnego zmęczenia czy zaburzeń emocjonalnych. Wpływa 
to na jakość życia chorego, w tym na jego codzienną aktywność 
zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym [3]. Z tego względu 
tak ważny jest odpowiedni dobór terapii analgetycznej, w przy-
padku pojawienia się schorzeń objawiających się bólem. W tym celu 
nie tylko należy zwrócić uwagę na skuteczność terapeutyczną danej 
substancji przeciwbólowej, ale i na prawdopodobieństwo wystąpie-
nia działań niepożądanych czy interakcji w trakcie jej przyjmowania. 
Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie tzw. multimo-
dalnej analgezji. Pozwala ona nie tylko na zwiększenie efektywno-
ści terapii przeciwbólowej, ale i na zmniejszenie ryzyka pojawienia 
się potencjalnych interakcji czy działań niepożądanych. Przykładem 
tego typu terapii jest stosowanie dostępnych bez recepty prepara-
tów, które zawierają w swoim składzie paracetamol oraz kodeinę. 
Ich zastosowanie pozwala na uzyskanie silniejszego i dłuższego 
efektu przeciwbólowego przy zredukowaniu ryzyka pojawienia się 
skutków ubocznych.
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Solpadeine Max, (500 mg + 30 mg + 12,8 mg), tabletki musujące. Skład: Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu, 30 mg kofeiny i 12,8 mg kodeiny fosforanu półwodnego. Ponadto tabletki zawierają sorbitol (E420), sacharynę sodową, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, kwas cytrynowy bezwodny, 
sodu węglan bezwodny, powidon K-25, dimetykon 350. Wskazania do stosowania: Solpadeine Max jest zalecany do krótkotrwałego uśmierzania ostrego, umiarkowanego bólu wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż obserwowane po podaniu samego jednoskładnikowego leku przeciwbólowego. 
Leczenie: bólu głowy, migreny (z aurą i bez aury), ból zęba (w tym bólu po ekstrakcji), bolesnego miesiączkowania, bólu mięśni, neuralgii, bólu pleców, bólu kości i stawów związanego z zapaleniem stawów i reumatyzmem, bólu związanego z uszkodzeniami w wyniku nadmiernego wysiłku i skręceniami oraz rwy 
kulszowej. Ten produkt jest wskazany dla osób w wieku 12 lat i powyżej. Dawkowanie i sposób podawania: Wyłącznie do podawania doustnego. Dorośli: Rozpuścić jedną lub dwie tabletki w co najmniej połowie szklanki wody (200 ml) i podawać co 4–6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę, w razie potrzeby. Młodzież 
w wieku od 16 do 18 roku życia Rozpuścić jedną lub dwie tabletki w co najmniej połowie szklanki wody (200 ml) i podawać co 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę, w razie potrzeby. Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę (co jest równoważne 4 g paracetamolu, 102,4 mg kodeiny fosforanu półwodnego i 240 mg 
kofeiny). Młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia Rozpuścić jedną tabletkę w co najmniej połowie szklanki wody (200 ml) i podawać co 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę (co jest równoważne 2 g paracetamolu, 51,2 mg kodeiny fosforanu 
półwodnego i 120 mg kofeiny). Tabletka rozpuszcza się przez maksymalnie 2 minuty. Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku może być konieczne zmniejszenie dawki. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Kodeiny nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat ze względu na ryzyko wystąpienia 
toksycznego działania opioidów w związku ze zmiennym i nieprzewidywalnym metabolizmem kodeiny do morfiny. Sposób podawania: Nie przekraczać zalecanej dawki dobowej ani określonej liczby dawek ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby. Minimalny odstęp między dawkami: 4 godziny. Jeżeli ból lub 
gorączka trwa dłużej niż 3 dni albo wystąpiło pogorszenie lub inne objawy, leczenie należy przerwać i skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazania: Produkt Solpadeine Max jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancje czynne (paracetamol, kofeina, kodeina, opioidowe leki przeciwbólowe) 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: kobiety karmiące piersią; depresja oddechowa, przewlekłe zaparcia; pacjenci, w przypadku których wiadomo, że mają bardzo szybki metabolizm CYP2D6; u wszystkich pacjentów pediatrycznych (w wieku 0–18 
lat) poddawanych zabiegowi usunięcia migdałka podniebiennego (tonsilektomia) i (lub) gardłowego (adenoidektomia) z powodu obturacyjnego bezdechu sennego ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia poważnych i zagrażających życiu działań niepożądanych. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania: Należy poinformować pacjentów, aby jednocześnie nie stosowali innych produktów zawierających paracetamol. W następujących przypadkach paracetamol należy podawać wyłącznie z zastosowaniem szczególnej ostrożności: niewydolność wątrobowokomórkowa (Child-Pugh < 9); 
przewlekły alkoholizm, niewydolność nerek (GFR ≤ 50 ml/min), zespół Gilberta (rodzinna niehemolityczna żółtaczka), jednoczesne stosowanie innych leków wpływających na czynność wątroby; niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD); niedokrwistość hemolityczna; niedobór glutationu, odwodnienie; 
przewlekłe niedożywienie, osoby w podeszłym wieku, dorosłe i młodzież o masie ciała poniżej 50 kg. Przewlekłe stosowanie dowolnego typu leku przeciwbólowego w przypadku bólu głowy może spowodować jego pogorszenie. Jeżeli występuje taka sytuacja lub jej podejrzenie, należy uzyskać poradę medyczną i 
przerwać leczenie. Rozpoznanie bólu głowy z powodu nadużywania leków należy podejrzewać u pacjentów cierpiących na częste lub codzienne bóle głowy pomimo regularnego stosowania leków przeciwbólowych (lub ze względu na takie stosowanie). Należy zachować ostrożność u pacjentów chorych na astmę 
uczulonych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ obserwowano niewielkie skurcze oskrzeli związane ze stosowaniem paracetamolu (reakcja krzyżowa). W razie przedawkowania należy niezwłocznie uzyskać poradę medyczną nawet w przypadku dobrego samopoczucia, ponieważ istnieje ryzyko nieodwracalnego 
uszkodzenia wątroby. Kodeina: Przedłużone regularne stosowanie, o ile nie jest prowadzone pod nadzorem medycznym, może prowadzić do uzależnienia fizycznego oraz psychologicznego i po przerwaniu stosowania może skutkować objawami odstawienia, takimi jak niepokój i rozdrażnienie. Pacjenci stosujący 
inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie powinni stosować tego produktu. Metabolizm CYP2D6: Kodeina jest metabolizowana przez enzym wątrobowy CYP2D6 do morfiny. Jeśli pacjent ma niedobór lub jest całkowicie pozbawiony tego enzymu, nie zostanie uzyskane 
odpowiednie działanie przeciwbólowe. Szacunkowe dane wskazują, że do 7% populacji kaukaskiej może mieć niedobór tego enzymu. Jednak u pacjenta z szybkim lub bardzo szybkim metabolizmem, istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych toksyczności opioidów podczas zwykle zalecanych dawek. U tych 
pacjentów kodeina jest szybko przekształcana do morfiny, co prowadzi do osiągnięcia większego niż spodziewane stężenie morfiny. Ogólnymi objawami toksyczności opioidów są: dezorientacja, senność, płytki oddech, małe źrenice, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu. W ciężkich przypadkach mogą to być: 
objawy związane z hamowaniem czynności układu krążenia i układu oddechowego, które mogą zagrażać życiu, a w rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Szacunkową częstość występowania bardzo szybkiego metabolizmu w różnych populacjach: Afrykańska/Etiopska 29%, Afroamerykańska 3,4 do 6,5%, 
Azjatycka 1,2 do 2%, Kaukaska 3,6 do 6,5%, Grecka 6,0%, Węgierska 1,9%.  Populacja pediatryczna: Stosowanie u dzieci w okresie pooperacyjnym: W publikowanej literaturze istnieją doniesienia, że kodeina stosowana pooperacyjnie u dzieci po zabiegu usunięcia migdałka podniebiennego i (lub) gardłowego w 
obturacyjnym bezdechu śródsennym, prowadzi do rzadkich, lecz zagrażających życiu działań niepożądanych, w tym do zgonu. Wszystkie dzieci otrzymały kodeinę w dawkach, które były w odpowiednim zakresie dawek; jednak istnieją dowody, że te dzieci bardzo szybko, albo szybko metabolizują kodeinę do morfiny. 
Dzieci z zaburzeniami czynności układu oddechowego: Kodeina nie jest zalecana do stosowania u dzieci, u których czynność układu oddechowego może być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych 
lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi zabiegami chirurgicznymi. Te czynniki mogą nasilać objawy toksyczności morfiny.Kodeina, podobnie jak inne opioidy, powinna być stosowana ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem, niedoczynnością tarczycy, urazem głowy albo podwyższonym ciśnieniem 
wewnątrzczaszkowym. Pacjenci z zaburzeniami niedrożności jelit albo ostrymi schorzeniami brzucha powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego produktu. Pacjenci, u których wykonano cholecystektomię, powinni skonsultować się lekarzem przed przyjęciem tego produktu, ponieważ u niektórych 
pacjentów może wystąpić ostre zapalenie trzustki. Należy poinformować pacjentów, aby jednocześnie nie stosowali innych produktów zawierających kodeinę. Kofeina: Należy unikać nadmiernego spożywania kofeiny (np. kawy, herbaty i niektórych napojów w puszkach) w trakcie przyjmowania tego produktu. 
Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych: Solpadeine Max zawiera sód (427 mg sodu w każdej tabletce). Należy wziąć to pod uwagę, w przypadku gdy pacjent przyjmuje dietę ubogosodową, np. pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, z niewydolnością serca lub nerek, z obrzękami, bądź pacjentki w ciąży. Solpadeine 
Max zawiera sorbitol (E420). Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku. Działania niepożądane: Poniżej wymieniono działania niepożądane pochodzące z obszernych badań po wprowadzeniu leku do obrotu według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości. Do 
klasyfikacji działań niepożądanych zastosowano następującą konwencję: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych). Paracetamol: 
Bardzo rzadko: Zaburzenia krwi i układu chłonnego – Trombocytopenia; Zaburzenia układu immunologicznego – Anafilaksja; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia - Skurcz oskrzeli u pacjentów uczulonych na aspirynę i inne NLPZ; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych - Zaburzenia czynności 
wątroby; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej - Skórne reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka skórna, świąd, potliwość, plamica, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej - Toksyczne martwicze oddzielenie się  naskórka (TEN), zapalenie skóry wywołane lekami, zespół Stevensa-
Johnsona (SJS); Zaburzenia nerek i dróg moczowych - Sterylny ropomocz (mętny mocz). Rzadko: Zaburzenia układu immunologicznego - Alergie (bez obrzęku naczynioruchowego) Kofeina: Nieznana: Zaburzenia układu nerwowego – Nerwowość, Zawroty głowy. Kodeina: Działania niepożądane zależą od dawki i 
metabolizmu u indywidualnego pacjenta. Nieznana: Zaburzenia psychiczne - W przypadku przedłużonego stosowania kodeiny w wyższych dawkach może wystąpić uzależnienie od leku; Zaburzenia układu nerwowego - Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, pogorszenie bólu głowy w przypadku przedłużonego 
stosowania, senność; Zaburzenia przewodu pokarmowego - Zaparcia, nudności, wymioty, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej, ostre zapalenie trzustki u pacjentów z obecnością cholecystektomii w wywiadzie; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej - Świąd, potliwość; Zaburzenia nerek i dróg moczowych - 
Trudności w oddawaniu moczu. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. 
Pracownicy służby zdrowia powinni zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 
Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Perrigo Poland Sp. z o.o., Numer pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu: 23957. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przygotowane na podstawie ChPL z dnia 20.02.2020.                                       SOLP/MK/2022/425

* Dotyczy zawartości 3 substancji czynnych o różnych mechanizmach działania.

https://mgr.farm/nauka/pacjent-z-bolem-czy-wszystkich-nalezy-traktowac-jednakowo-case-study/
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DEPRESJA TO CIĘŻKA CHOROBA O ZŁOŻONEJ ETIOLOGII. 
JEJ NASILENIE MA CZĘSTO ZWIĄZEK ZE WZROSTEM 

STANU ZAPALNEGO, DLATEGO W REDUKCJI OBJAWÓW 
ZNACZENIE MA ODPOWIEDNIA DIETA. DOBRZE SPRAWDZA 

SIĘ DIETA Z NISKIM INDEKSEM GLIKEMICZNYM W TYPIE 
DIETY ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ. WAŻNA JEST SOLIDNA 

DAWKA PRZECIWUTLENIACZY W DIECIE, A TAKŻE KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3. NA ZMNIEJSZENIE OBJAWÓW 

DEPRESJI MA TEŻ WPŁYW SUPLEMENTACJA MAGNEZU. 
STWIERDZONO TEŻ DUŻĄ ROLĘ MIKROBIOMU JELITOWEGO 
I ISTOTNE RÓŻNICE W JEGO SKŁADZIE POMIĘDZY OSOBAMI 

ZDROWYMI A CHORYMI.

D
epresja jest poważną chorobą psychiczną. Według defi-
nicji WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, objawia 
się smutkiem, utratą zainteresowań i przyjemności, 
poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniami snu 
i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji. 

Depresja obniża jakość życia pacjentów oraz ich zdolności społeczne 
i zawodowe. Jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnospraw-
ności wynikającej ze stanu zdrowia w skali całego świata (za chorobą 
niedokrwienną serca). Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie 
się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową 
na świecie. Na całym świecie na depresję choruje ponad 350 mln 
ludzi, w Polsce – 4 mln. Zwykle diagnozowane są osoby w przedziale 
wiekowym 20-40 lat.

Depresja dotyka co dziesiątego mężczyznę oraz co piątą kobietę. 
Wśród osób chorych na depresję 40-80 proc. ma myśli samobójcze, 
20-60 proc. podejmuje próby samobójcze, z których 15 proc. jest 
skutecznych. Przyczyna depresji jest złożona. Mogą ją wywołać nega-
tywne doświadczenia, ciężkie, długotrwałe choroby, czynniki dzie-
dziczne, cechy osobowości, warunki życiowe. Wzrost tempa życia, 
kryzys ekonomiczny czy zmiany cywilizacyjne wiążą się z powsta-
niem dodatkowych czynników rozwoju depresji. Należą tutaj zabu-
rzenia rytmów okołodobowych oraz przewlekły stres. Depresja to 
choroba jak każda inna – np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze – i wiąże 
się z wadliwym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu. 
Roczny koszt leczenia depresji w Europie to 118 mld euro, w tym 
koszty bezpośrednie stanowią 42 mld (leki 9 mld), a pośrednie – 
76 mld. Jest to wysokość około 1 proc. europejskiego PKB. Depresja 
stanowi często przyczynę spadku wydajności pracy, zwolnień lekar-
skich i wcześniejszego przechodzenia na rentę. Chory na depresję 
jest przeciętnie o 5-6 godzin tygodniowo mniej wydajny w pracy 
w porównaniu do osób bez depresji [1].

Objawy depresji nie są oznaką słabości. Choroba ta dotyczy osób 
w różnym wieku, różnej płci czy statusu społecznego. Depresja to nie 
tylko chwilowe obniżenie nastroju, ale choroba, która utrudnia bądź 
nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Najpoważniejszym 

skutkiem nieleczonej depresji jest samobójstwo. Depresję powinno 
się leczyć kompleksowo, uwzględniając psychoterapię, farmakote-
rapię oraz dietę i suplementację. Nowoczesne leki antydepresyjne 
działają skutecznie i są bezpieczne [2].

PODŁOŻE ZAPALNE DEPRESJI

Wśród procesów, które przyczyniają się do rozwoju depresji, stan 
zapalny jest czynnikiem, który pełni ważną rolę w jej etiologii. 
U pacjentów z depresją często obserwuje się wyższy poziom cytokin 
prozapalnych oraz innych markerów stanu zapalnego, w tym białek 
fazy ostrej, prostaglandyn, cząsteczek adhezyjnych i chemokin. Czyn-
niki uwalniane podczas aktywacji układu immunologicznego działają 
jako neuromodulatory i mogą powodować kaskadę zmian neuroche-
micznych, neuroendokrynnych i behawioralnych, wpływając na wiele 
funkcji biologicznych. Przewlekły stan zapalny zaburza prawidłowe 
funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i wtedy 
może się rozwinąć depresja [3].

Udowodniono, że depresji towarzyszy przewlekły stan zapalny o ma-
łym nasileniu [4]. Stwierdzono wyraźną poprawę nastroju u osób, 
które miały stany zapalne i zastosowano u nich przeciwzapalną dietę 
i suplementację. Nasilony stan zapalny występuje w chorobie serco-
wo-naczyniowej, cukrzycy, zespole metabolicznym, reumatoidalnym 
zapaleniu stawów, astmie, stwardnieniu rozsianym, przewlekłym bólu 
i łuszczycy. W tych chorobach wzrasta ryzyko depresji. Są badania na-
ukowe, w których wykazano zwiększone poziomy cytokin zapalnych 
u osób chorych na depresję w stosunku do grupy kontrolnej [5-7].

Badania na dzieciach dowiodły, że te z wyższym poziomem IL-6 
(interleukiny 6) w wieku 9 lat były bardziej narażone na depresję 
w wieku 18 lat niż dzieci z niskim poziomem IL-6 [8] Stan zapalny 
powoduje zaburzenie metabolizmu neuroprzekaźników i funkcjono-
wania neuronów. Cytokiny poprzez pobudzenie enzymu 2,3-dioksy-
genazy indoloaminy (IDO) mają wpływ na metabolizm tryptofanu. To 
powiązanie sprzyja depresji, opóźnia produkcję serotoniny i zwiększa 
poziom kinureniny, metabolitu tryptofanu [9]. Stres oksydacyjny 
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spowodowany przez cytokiny uszkadza komórki glejowe poprzez 
wpływ na oś podwzgórze – przysadka – nadnercza (HPA), co jest 
kluczową cechą depresji. Oś HPA jest związana z regulacją emocji 
i nastroju, a jej aktywność zależy od neuroprzekaźników [10].

PRZECIWZAPALNE SKŁADNIKI DIETY

Wśród składników żywności o działaniu przeciwzapalnym warto 
zwrócić uwagę na: polifenole (borówka czernica, aronia, kakao 
i kurkuma, ciemne winogrona, które zawierają resweratrol) i kwasy 
tłuszczowe z rodziny omega-3, szczególnie DHA (kwas dokozahek-
saenowy), antyoksydanty – jak witamina C i E, które biorą udział 
w usuwaniu wolnych rodników, mających swój udział w rozwoju stanu 
zapalnego, minerały, cynk i selen – będące kofaktorami dla układów 
antyoksydacyjnych, a także N-acetylocysteinę, która ma korzystny 
wpływać na procesy mitochondrialne [11].

Przewaga w diecie tłuszczu zwierzęcego oraz dieta wysokowęglowo-
danowa powodują też gorszą pracę mitochondriów, co nie jest bez 
znaczenia, jeśli chodzi o wpływ na nastrój [12]. Wyższe spożycie rafi-
nowanego cukru, na przykład konsumpcja 0,5 litra wysokosłodzonego 
napoju dziennie, zwiększa ryzyko rozwoju depresji o 5 proc., z kolei 
750 ml takiego napoju – o 25 proc. [13]. Negatywnie na funkcję mito-
chondriów wpływa też dieta wysokoprzetworzona z wysoką zawar-
tością sodu. Przyczyną zaburzeń nastroju może być nieprawidłowo 
funkcjonująca oś podwzgórze – przysadka – nadnercza (oś HPA), 
czego skutkiem jest nadmierne wydzielanie kortyzolu. Spożycie 
witaminy C, kwasów omega-3 czy polifenoli (sok z owoców granatu, 
kakao) pozwala obniżyć stężenie kortyzolu w surowicy krwi [14-16].

Wykazano również wpływ diety o niskim indeksie glikemicznym 
na niższe wartości stężenia kortyzolu w surowicy krwi w porównaniu 
z osobami, których dieta miała wysoki indeks glikemiczny [17]. Dobre 

wyniki w profilaktyce depresji ma dieta śródziemnomorska, zawiera-
jąca wiele warzyw, produktów pełnoziarnistych, zdrowe tłuszcze. Taki 
sposób odżywiania może zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji 
nawet o 32 proc. [18].

PROBIOTYKI (PSYCHOBIOTYKI) W DEPRESJI

Mikrobiota jelitowa nie bez powodu jest nazywana drugim mózgiem, 
gdyż jej funkcjonowanie ściśle wiąże się z mózgiem i emocjami. Flora 
jelitowa zmienia się pod wpływem stresu i stanu zapalnego, ale też 
wysyła sygnały do ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów 
z depresją zanotowano wyższe miano przeciwciał IgM i IgA przeciwko 
bakteriom jelitowym [19].

Wiele badań klinicznych pokazuje związek między dodaniem do 
diety probiotyków zawierających określone gatunki i szczepy bakterii 
a nasileniem objawów depresji i lęku u ludzi. Obserwuje się różnice 
w składzie mikrobioty jelitowej pacjentów z zaawansowaną depresją 
w porównaniu z osobami zdrowymi [20]. Skład mikrobioty jelitowej 
osób chorych na depresję według badań charakteryzuje się większą 
liczebnością bakterii z rodzaju Gelria, Eggerthella, Turicibacter, Para-
prevotella,. Holdemania,. Anaerofilum,. i mniejszą liczebnością bakterii 
z rodzaju szczepu Dialister oraz Prevotella. Mikrobiota u osób zdro-
wych ma więcej bakterii z grupy Bifidobacterium. Badacze Liang i in. 
udowodnili przewagę liczebną bakterii rodzaju Firmicutes u osób 
z depresją w stosunku do osób zdrowych. Wzrost objawów choroby 
był odwrotnie proporcjonalny do liczby bakterii z rodzaju Faecali-
bacterium. Wykazano też, że bakterii jelitowych z rodzaju Lachnospi-
raceae jest znacznie mniej u osób ze zdiagnozowaną depresją [21]. 
Probiotyki wpływające na nastrój, nazywane psychobiotykami, mogą 
działać przeciwzapalnie i zmniejszać aktywność osi HPA, w ten 
sposób redukując objawy depresji [22].
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W metaanalizie opublikowanej w 2018 r., w której uwzględniono 
badania dotyczące wpływu podawania probiotyków na nastrój 
pacjentów, udowodniono, że suplementacja diety probiotykami 
zawierającymi bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium 
w dużej mierze poprawiła nastrój u osób z łagodnym lub umiarko-
wanym nasileniem objawów depresyjnych. U osób zdrowych wpływ 
probiotyków na nastrój był statystycznie nieistotny [23].

Wyniki przeglądu badań z 2018 r. nie były już tak jednoznaczne. 
Kryteria badania spełniały32 artykuły, ale tylko 7 z nich udowodniło 
znaczące działanie przeciwdepresyjne psychobiotyków. Niektóre 
szczepy probiotyczne zmniejszyły objawy depresji, ale wyniki były 
niespójne [24]. Korzystnymi szczepami probiotycznymi w depresji 
są bakterie Bifidobacterium (B. longum,. B. breve,. B. infantis) oraz 
Lactobacillus (L. helveticus,. L. rhamnosus). W 2019 r. opublikowano 
zestawienie wyników badań. Według 6 z 12 badań udowodniono, 
że probiotyki zmniejszają depresję, a 2 badania pokazały, że probio-
tyki zmniejszają lęk [25].

KWASY TŁUSZCZOWE OMEGA-3 W DEPRESJI

Wykazano korzystny wpływ kwasów tłuszczowych omega-3, szcze-
gólnie kwasów dokozaheksaenowego (DHA) i eikozapentaenowego 
(EPA), na zmniejszenie objawów depresji. Dowiodła tego opubliko-
wana z 2019 r. metaanaliza wyników 26 badań, obejmująca 2160 
uczestników [26]. Efektywność suplementacji wynika z zastoso-
wania odpowiednich dawek oraz proporcji kwasów tłuszczowych 
EPA i DHA. Skuteczniejsze w zwalczaniu depresji były kwasy EPA niż 
DHA. Wynika to z właściwości EPA, który może się szybciej dostać 
do mózgu w postaci wolnego kwasu tłuszczowego, gdzie ulega szyb-
kiemu metabolizmowi. EPA zmniejsza produkcję kwasu arachido-
nowego, który jest związany ze wzrostem stanu zapalnego. EPA był 
skuteczniejszy niż placebo i DHA w leczeniu łagodnej do umiarko-
wanej depresji w dawkach 1 lub 2 g na dobę. Optymalna proporcja 
EPA i DHA powinna wynosić 2:1 lub 3:1 [27-29].

Badając wpływ DHA na depresję, wykazano większą skuteczność 
dawek 1 g/dzień i 2 g/dzień w porównaniu z 4 g/dzień [30]. Dawka 
EPA pomiędzy 720 do 1000 mg/dzień jest najbardziej skuteczna 

we wspomaganiu leczenia depresji. Nie potwierdzono skuteczności 
stosowania większych dawek niż 1g EPA/dzień [31].

SUPLEMENTACJA MAGNEZEM W DEPRESJI

W 2017 r. opublikowano wyniki badania, w którym przez sześć 
tygodni podawano grupie badanych osób z lekką i umiarkowaną 
depresją magnez w postaci chlorku magnezu. Zmniejszenie objawów 
depresji i lęki zaobserwowano już po dwóch tygodniach suplemen-
tacji diety magnezem. W trakcie trwania suplementacji zauważono 
poprawę samopoczucia pacjentów, a po dwóch tygodniach od 
zaprzestania suplementacji magnezem efekty jego działania zmniej-
szyły się, co wiązało się ze spadkiem poziomu magnezu w organi-
zmie. Spożywanie 248 mg MgCl2 codziennie przez sześć tygodni 
zmniejszało objawy depresji i lęku. Mechanizm działania nie jest do 
końca poznany. Magnez pełni rolę w wielu szlakach, które uczest-
niczą w regulacji nastroju. Stabilizuje błony komórkowe, wpływa 
na przepływ jonów, transport i wydzielanie neurotransmiterów 
w ośrodkowym układzie nerwowym. Magnez jest antagonistą wapnia 
oraz blokuje kanał N-metylo-D-asparaginowy, który reguluje prze-
pływ wapnia do neuronu. Niski poziom magnezu i jednocześnie 
wysoki poziom wapnia oraz glutaminianu mogą rozregulować funkcje 
synaptyczne, powodując depresję [32].

SEROTONINA, TRYPTOFAN, MELATONINA

Serotonina (5-hydroksytryptamina lub 5-HT) to jeden z najistotniej-
szych neuroprzekaźników w mózgu, którego niedobór może powo-
dować zaburzenia depresyjne i lękowe. Poziom serotoniny mogą 
zwiększyć leki antydepresyjne z grupy SSRI (selektywne inhibitory 
wychwytu zwrotnego serotoniny). Serotonina jest pochodną trypto-
fanu – aminokwasu, który musimy dostarczać z zewnątrz. Tryptofan to 
także prekursor melatoniny – hormonu wpływającego na sen i funk-
cjonowaniu rytmu dobowego. Dzienne zapotrzebowanie na tryptofan 
to ok. 5 mg na 1 kg masy ciała [33]. Najwięcej tryptofanu zawierają 
pestki dyni (570 mg na 100 g), mozzarella (520 mg), nasiona sezamu 
(370 mg), ser żółty (350 mg), pestki słonecznika (350 mg), siemię 
lniane (300 mg) [34].
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NIEDOŻYWIENIE TO POWSZECHNY PROBLEM 
U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH. OBJAWY 

NIEDOŻYWIENIA LUB WYNISZCZENIA 
NOWOTWOROWEGO WYSTĘPUJĄ 

U 30-85 PROC. CHORYCH. ZALEŻY TO M.IN OD 
RODZAJU NOWOTWORU – NAJCZĘŚCIEJ OBSERWUJE 

SIĘ JE U PACJENTÓW Z NOWOTWOREM TRZUSTKI, 
GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 

(M.IN. ŻOŁĄDKA), JELITA GRUBEGO, OKOLIC 
GŁOWY I SZYI, PŁUCA – ALE RÓWNIEŻ OD STOPNIA 

ZAAWANSOWANIA CHOROBY CZY WIEKU CHOREGO.

A
ktualnie coraz większą wagę przywiązuje się do roli 
wsparcia żywieniowego w procesie leczenia onkologicz-
nego, ponieważ stan odżywienia w chorobie nowotwo-
rowej może mieć wpływ na przebieg zaplanowanej terapii, 
konieczność jej wydłużenia lub modyfikacji. W celu rozpo-

znania zaburzeń odżywiania (niedożywienia, nadwagi, otyłości) 
zaleca się pomiary antropometryczne – pomiar masy ciała i wzrostu 
oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI, ang. body mass index). 
Należy przeprowadzić dokładny wywiad żywieniowy, ocenę ilości 
spożywanych pokarmów i zmiany masy ciała oraz wykonać badania 
biochemiczne – m.in. poziomu albuminy, prealbuminy. Zalecana 
jest regularna ocena stanu odżywienia przez cały proces leczenia 
onkologicznego.

W przypadku chorych niedożywionych lub zagrożonych niedożywie-
niem, którzy tradycyjną dietą nie są w stanie pokryć swojego zapo-
trzebowania na składniki odżywcze, zaleca się interwencję żywie-
niową dostosowaną do stanu klinicznego pacjenta, stopnia jego 
niedożywienia czy planowanego czasu prowadzonej interwencji.

METODY INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ 
ORAZ ZALECENIA ESPEN I ESMO

Interwencja żywieniowa w chorobie onkologicznej może być prowa-
dzona poprzez wzbogacanie diety doustnej, wprowadzenie do diety 
doustnych preparatów odżywczych lub wdrożenia żywienia dojelito-
wego i/lub pozajelitowego.

Dieta pacjenta onkologicznego powinna dostarczać odpowiedniej 
ilości energii, białka, tłuszczów, węglowodanów, witamin i składników 
mineralnych. Ma za zadanie zmniejszyć ryzyko rozwoju niedoży-
wienia, natomiast jeśli już niedożywienie występuje – wspierać jego 
leczenie, zredukować nasilenie dolegliwości związanych z terapią, 
poprawić efektywność leczenia przeciwnowotworowego i jakość 
życia chorych.

Międzynarodowe organizacje, takie jak ESPEN (Europejskie Towa-
rzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu) i ESMO (Europejskie 
Towarzystwo Onkologii Medycznej), opracowały rekomendacje doty-
czące żywienia pacjentów onkologicznych. Zgodnie z najnowszymi 
zaleceniami z 2021 roku u chorych onkologicznych zaleca się, aby 
dobowa podaż energii wynosiła 25-30 kcal/kg masy ciała/dobę, 
a podaż białka – 1-1,5g/kg masy ciała/dobę. W przypadku witamin 
i składników mineralnych zaleca się dostarczanie ich do organizmu 
w ilości zbliżonej do zapotrzebowania ludzi zdrowych, określanego 
na podstawie zalecanego dziennego spożycia (RDA, ang. recom-
mended dietary allowances). Nie zaleca się przyjmowania mikroele-
mentów w dużych dawkach oraz suplementowania mikroskładników 
bez udokumentowanego niedoboru bądź sytuacji klinicznej, która 
na pewno taki niedobór wywoła.

Towarzystwa naukowe zalecają, aby pierwszymi formami wsparcia 
żywieniowego były poradnictwo dietetyczne oraz fortyfikacja 
(uzupełnienie) diety za pomocą produktów spożywczych o wyso-
kiej gęstości energetycznej. Dieta doustna często jest niewystarcza-
jąca, a dostarczenie zwiększonej ilości składników w tradycyjnych 
posiłkach może być problematyczne dla chorego onkologicznego – 
chociażby ze względu na występujące zaburzenia smaku i zapachu, 
trudności z przełykaniem czy brak apetytu. Wtedy lekarz może zalecić 
włączenie żywienia medycznego.

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego to żywność 
o specjalnym składzie, przeznaczona do częściowego lub wyłącz-
nego żywienia medycznego pacjentów, którzy na skutek choroby, 
zaburzenia czy schorzenia nie są w stanie za pomocą tradycyjnej 
(codziennej) diety pokryć swojego – często zwiększonego – zapotrze-
bowania na energię i składniki odżywcze. To rodzaj wsparcia żywie-
niowego, którego celem jest poprawa lub utrzymanie właściwego 
stanu odżywienia pacjentów. Stosowana jest pod nadzorem lekarza.
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Istnieją dwa rodzaje wsparcia żywieniowego:

1. Żywienie dojelitowe – przez przewód pokarmowy, 
które odbywa się na dwa sposoby:

• doustnie – pokarm jest podawany w formie 
doustnych preparatów odżywczych;

• dożołądkowo lub dojelitowo – specjalistyczne diety przemy-
słowe, podawane przez zgłębniki (potocznie zwane sondami) lub 
przetoki odżywcze bezpośrednio do żołądka lub jelita cienkiego.

Stosowane jest u pacjentów z zaburzeniami połykania spowodowa-
nymi chorobami neurologicznymi, obecnością guza w przewodzie 
pokarmowym czy też związanymi z radioterapią, a także wykorzystuje 
się je we wczesnym okresie pooperacyjnym u pacjentów z nowotwo-
rami głowy i szyi czy górnego odcinka przewodu pokarmowego.

2. Żywienie pozajelitowe, czyli dożylne.

Stosowane m.in. u chorych z niedrożnością przewodu pokarmowego 
oraz przy niewydolności jelit spowodowanej niedokrwieniem czy 
przetokami.

DOUSTNE PREPARATY ODŻYWCZE

Pacjenci najczęściej stosują zalecone przez lekarza doustne prepa-
raty odżywcze. Ich zaletami są:

• specjalnie dostosowany do potrzeb chorego skład;

• odpowiednia ilość energii i składników 
odżywczych dostarczana w małej objętości;

• wygoda użycia – można je spożywać pomiędzy 
posiłkami, dodawać do zimnego posiłku 
lub mieszać z ciepłymi potrawami.

W niektórych preparatach występuje błonnik pokarmowy, są także 
witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe.

SZCZEGÓLNE POTRZEBY ŻYWIENIOWE 
PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Poradnictwo dietetyczne powinno kłaść nacisk na spożycie odpo-
wiedniej ilości energii oraz białka, na które zapotrzebowanie 
pacjentów onkologicznych jest prawie dwukrotnie wyższe w porów-
naniu do zapotrzebowania ludzi zdrowych.

Źródłem białka o wysokiej wartości odżywczej w diecie tradycyjnej 
są m.in. mięso, ryby, jaja, nabiał czy nasiona roślin strączkowych. 
Pacjentom onkologicznym często jednak nie zaleca się roślin strącz-
kowych ze względu na ich ciężkostrawność, natomiast jeżeli chodzi 
o mięso, to często zdarza się, że pacjenci onkologiczni wykluczają 
je z jadłospisu, gdyż przestaje ono im smakować. W przypadku 
pacjentów, którzy nie są w stanie zwyczajową dietą pokryć swojego 
zapotrzebowania na białko i inne składniki odżywcze, lekarz może 
zalecić wsparcie żywieniowe w postaci doustnych preparatów 
odżywczych. Przykładem takiego preparatu jest Nutridrink Protein, 
który zawiera dużą ilość białka (18 g) i energii (306 kcal), a także wita-
miny i składniki mineralne w małej objętości.

Składnikami ważnymi w diecie pacjenta onkologicznego, których 
nie powinno zabraknąć, są również kwasy tłuszczowe omega-3 
oraz witamina D. U pacjentów w zaawansowanym stadium choroby 
nowotworowej, poddawanych chemioterapii, zagrożonych utratą 
masy ciała lub niedożywionych należy rozważyć suplementację 

kwasami tłuszczowymi omega-3. Wykazano, że wpływają one pozy-
tywnie na paramenty zapalne, powodują m.in. poprawę apetytu, co 
przyczynia się do wzrostu masy ciała, ale również przyczyniają się 
do mniejszej utraty masy mięśniowej. Wykazano korelację pomiędzy 
stężeniem witaminy D a utratą masy ciała czy też niską masą ciała/
niedożywieniem, a także należność suplementacji witaminy D 
wśród pacjentów onkologicznych w dawkach większych niż u ludzi 
zdrowych.

Jeżeli pacjent nie ma apetytu i nie spożywa wystarczającej ilości 
produktów będących źródłem białka, a także kwasów tłuszczowych 
omega-3, lekarz może zalecić preparat do żywienia medycznego, 
np. Nutridrink Protein Omega 3, który zawiera dużą ilość białka 
i energii, a także kwasy tłuszczowe omega-3 i witaminę D w małej 
objętości (125 ml). Szczególnie zaleca się go do wsparcia żywienio-
wego pacjentom z nowotworami głowy i szyi, płuca, jelita grubego, 
żołądka oraz trzustki, gdyż są oni najbardziej narażeni na znaczną 
utratę masy ciała w wyniku niedożywienia. Żywienie medyczne to 
ważne wsparcie leczenia, które lekarz może zalecić, aby poprawić 
stan odżywienia pacjenta, co pozwoli lepiej przejść przez cały proces 
terapeutyczny.

Nutridrink Protein to żywność specjalnego przeznaczenia medycz-
nego do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku 
niedożywienia związanym z chorobą, szczególnie u pacjentów 
ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym. Do stosowania pod 
nadzorem lekarza.

Nutridrink Protein Omega 3 to żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego do postępowania dietetycznego u pacjentów z chorobą 
nowotworową z niedożywieniem lub ryzykiem niedożywienia z nią 
związanym. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifi-
kacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji.

Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
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JESIEŃ I ZIMA TO OKRES, GDY DOLEGLIWOŚCI GASTRYCZNE 
DAJĄ O SOBIE ZNAĆ W SZCZEGÓLNY SPOSÓB. SPRZYJA 

TEMU SZEREG CZYNNIKÓW, KTÓRYCH KUMULACJA 
ZWIĘKSZA RYZYKO WYSTĄPIENIA CHOROBY REFLUKSOWEJ. 

TO DLATEGO W TYM CZASIE DO APTEK CZĘŚCIEJ 
ZAGLĄDAJĄ PACJENCI SKARŻĄCY SIĘ NA BÓL BRZUCHA, 

WYMIOTY, ZAPARCIA LUB… KASZEL.

N
adejście jesieni i zimy nie tylko wiąże się z zachodze-
niem zmian w pogodzie. Plucha, deszcz, chłodne dni – to 
wszystko wpływa na codzienne funkcjonowanie każdego 
z nas. Mniej się ruszamy, trudniej jest się nam zmobili-
zować do codziennych ćwiczeń, a to wszystko skutkuje 

spadkiem naszej aktywności fizycznej. Wiąże się to ze wzrostem wagi 
ciała, a także złym samopoczuciem. W ten sposób nasila się nasze 
zmęczenie, a nieuchronne staje się nadejście kłopotów ze snem.

Również nasza dieta w okresie jesienno-zimowym jest zupełnie 
inna niż w okresie wakacyjnym. Obniżenie aktywności życiowej 
sprowadza się do problemów z przygotowywaniem i spożywaniem 
regularnych posiłków. Często decydujemy się na szybkie, przetwo-
rzone, wysokokaloryczne jedzenie. Co więcej, dla poprawy samo-
poczucia niejednokrotnie sięgamy po wyroby czekoladowe czy 
inne słodycze. Wszystkie powyższe czynniki wpływają negatywnie 
na funkcjonowanie naszego układu pokarmowego. Odczuwamy 
wówczas wiele nieprzyjemnych symptomów, wśród których prze-
ważają ból w nadbrzuszu, pieczenie w okolicach mostka, a także 
cofanie się treści żołądkowej do przełyku. Taki zespół objawów 
nazywany jest chorobą refluksową [1,2].

ETIOLOGIA I OBJAWY CHOROBY REFLUKSOWEJ

Chorobą refluksową nazywamy zespół subiektywnych objawów 
związanych z patologicznym zarzucaniem treści żołądkowej do 
przełyku, co odbija się negatywnie na jakości życia pacjenta. 
Jest ona niezwykle powszechnym schorzeniem. Szacuje się, 
że ok. 5-10 proc. populacji krajów zachodnich odczuwa jej objawy 
każdego dnia. Z przykrymi dolegliwościami choroby refluksowej 
przynajmniej raz w tygodniu zmaga się 20 proc. społeczeństwa, a co 
najmniej raz w miesiącu – prawie co drugi z nas. Z tego względu 
można przyjąć, że choroba ta stanowi istotny problem społeczny. 
Objawy towarzyszące chorobie refluksowej są zróżnicowane 

i bardzo zindywidualizowane. Jednak niezależnie od ich rodzaju 
stanowią spore obciążenie nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne, co 
może mieć znaczący wpływ na codzienną aktywność [3].

Do najczęstszych objawów choroby refluksowej, z którymi zgła-
szają się pacjenci, należy zaliczyć uczucie palenia za mostkiem, 
charakterystyczne odbijanie kwaśną treścią żołądkową czy bóle 
w okolicach nadbrzusza. Te ostatnie przypominają w odczuwaniu 
ból towarzyszący kolkom. Tym symptomom mogą także towarzyszyć 
bóle w klatce piersiowej oraz kaszel (zwany kaszlem refluksowym), 
który – gdy utrzymuje się przez długi czas – może prowadzić do 
zapalenia krtani. W przebiegu choroby refluksowej żołądka mogą 
pojawić się także objawy nieswoiste, takie jak biegunki, zaparcia 
czy wymioty [3].

PATOFIZJOLOGIA CHOROBY REFLUKSOWEJ ŻOŁĄDKA

Patofizjologia choroby refluksowej żołądka jest bardzo złożona. 
Z tego względu występowanie objawów tego schorzenia, a także 
ich nasilenie zależą od różnorodnych czynników. Wśród nich można 
wyróżnić nieprawidłowości w budowie anatomicznej układu pokar-
mowego i zaburzenia jego czynności fizjologicznych. Składają się 
na nie przede wszystkim te dotyczące funkcjonowania naturalnej 
bariery antyrefluksowej: dolny zwieracz przełyku, włókna prze-
pony oraz kąt Hisa (kąt utworzony między wpustem przy wejściu 
do żołądka a przełykiem) [2,3]. Ponadto wpływ na wystąpienie 
objawów choroby refluksowej przełyku mogą mieć:

• częste, spontaniczne relaksacje dolnego zwieracza przełyku, 
następujące na skutek pobudzenia mechanoreceptorów znaj-
dujących się w żołądku;

• spowolniona perystaltyka przełyku, charakteryzująca się niską 
częstotliwością występowania skurczów w jego dolnej części;
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• spadek ilości wydzielanej śliny, co może prowadzić do uszko-
dzenia bariery śluzówkowej przełyku. W efekcie następuje 
nieprawidłowa reakcja błony śluzowej na zarzucaną z żołądka 
treść [3,4].

Jedną z częstszych przyczyn występowania choroby refluksowej 
żołądka jest zaburzenie procesu opróżniania żołądka, skutkujące 
rozszerzeniem i wzrostem ciśnienia w jego świetle. W efekcie 
prowadzi to do zarzucania zalegającej w nim treści do przełyku [4].

DIETA I STYL ŻYCIA A OBJAWY GASTRYCZNE 
CHOROBY REFLUKSOWEJ

Występowanie i stopień nasilenia objawów choroby refluksowej są 
także ściśle uzależnione od zmian, jakie pojawiają się w naszym stylu 
życia, w tym w sposobie odżywiania się [2]. Wykazano, że niektóre 
z pokarmów mogą wywoływać bądź nasilać przykre dolegliwości 
związane z chorobą refluksową. Przykładowo spożycie tłustych, 
smażonych potraw nawet u zdrowej osoby może skutkować krótko-
trwałym, fizjologicznym zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku. 
Jest to wynikiem pobudzania do wydzielania przez tłuste pokarmy 
cholecystokininy, która wpływa na zmniejszenie napięcia dolnego 
zwieracza przełyku. Co więcej, tłusty posiłek o dużej objętości 
spowalnia proces opróżniania żołądka. Przekłada się to na wzrost 
ciśnienia śródżołądkowego, co w połączeniu z osłabieniem zwie-
racza dolnego przełyku sprawia, że treść żołądkowa z łatwością 
cofa się do przełyku. Skutkuje to wystąpieniem u pacjenta przy-
krych dolegliwości. Z tych względów, aby zapobiegać wystąpieniu 
objawów choroby refluksowej, zaleca się nie tylko unikać tłustych 
i smażonych potraw, ale i spożywać większą liczbę mniejszych obję-
tościowo posiłków, a unikać tych obfitych [1].

Przykre objawy związane z chorobą refluksową mogą zostać także 
nasilone poprzez spożycie przetworzonych warzyw. U pacjen-
tów zmagających się z tym schorzeniem przeciwwskazane jest 

spożycie m.in. przetworów pomidorowych, warzyw cebulowych, 
kapusty czy wszelkich warzyw marynowanych. Nieprzyjemne objawy 
ze strony żołądka mogą zostać także wywołane przez spożycie popu-
larnych w okresie jesiennym grzybów. U pacjentów ze skłonnościami 
do występowania symptomów charakterystycznych dla choroby 
refluksowej zaleca się spożywanie warzyw gotowanych na parze [5].

Nasilenie symptomów charakterystycznych dla choroby refluksowej 
może także nastąpić po spożyciu owoców cytrusowych. Przyczyną 
takiego stanu jest zdolność do pobudzania przez nie wydzielania 
zwiększonych ilości kwasu solnego oraz pepsyny, co powoduje 
wzrost objętości treści żołądkowej [1]. W przypadku pacjentów 
z powtarzającymi się objawami gastrycznymi charakterystycznymi 
dla choroby refluksowej zaleca się spożywanie owoców gotowa-
nych, np. w formie kompotu [5]. Wzrost wydzielania kwasu solnego 
oraz pepsyny następuje również po spożyciu mocnej kawy i herbaty, 
a także ostrych przypraw. Symptomy charakterystyczne dla choroby 
refluksowej mogą także wystąpić na skutek spożycia czekolady. 
Co więcej, przyczyną ich nasilenia jest picie napojów gazowanych, 
które determinują wzrost ciśnienia śródżołądkowego, co sprzyja 
cofaniu się treści żołądkowej do przełyku [1].

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A NASILENIE 
OBJAWÓW CHOROBY REFLUKSOWEJ

Zmniejszeniu ryzyka wystąpienia objawów choroby refluksowej 
sprzyja umiarkowana aktywność fizyczna. Wykonywanie przez co 
najmniej 30 minut ćwiczeń fizycznych przynajmniej raz w tygodniu 
pomaga w łagodzeniu dolegliwości pojawiających się w związku 
z tym schorzeniem. Aktywność fizyczna zalecana w tym przy-
padku obejmuje m.in. rekreacyjną jazdę na rowerze, jogging czy 
pływanie [6]. Należy jednak pamiętać, że intensywny wysiłek 
fizyczny skutkuje wzrostem ciśnienia w żołądku, co przekłada się 
na zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów charakterystycz-
nych dla choroby refluksowej. Taką zależność spotyka się głównie 
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Wskazuje się, że w trakcie epizodów związanych ze stresem pojawia 
się tendencja do niezdrowego odżywiania, polegającego głównie 
na spożywanie wysokoprzetworzonych, tłustych i wysokokalorycz-
nych posiłków, które zazwyczaj jadane są rzadko, jednak w dużych 
ilościach i często w pośpiechu. Co więcej, nie przywiązuje się 
wówczas wagi do zdrowego trybu życia ani do regularnego upra-
wiania aktywności fizycznej. Ponadto osoby narażone na stres 
zmagają się często z problemami związanymi z prawidłową higieną 
snu. Jak wykazano, zbyt mała jego ilość zaburza prawidłową moto-
rykę przewodu pokarmowego [1,6].

NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE 
A OBJAWY CHOROBY REFLUKSOWEJ

W okresie jesienno-zimowym wzrasta spożycie niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (NLPZ), które są lekami pierwszego rzutu 
w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy. Niestety, ich przyjmo-
wanie może wiązać się z nasileniem symptomów charakterystycz-
nych dla choroby refluksowej ze względu na zdolność NLPZ do 
hamowania enzymów cyklooksygenazy COX-1 oraz COX-2. W efek-
cie następuje spadek ilości prostaglandyn mających właściwości 
ochronne wobec błony śluzowej przewodu pokarmowego. Ponadto 
przyjmowanie NLPZ prowadzi do zaburzenia produkcji śluzu oraz 
wydzielania wodorowęglanów, co nasila drażniące działanie składni-
ków zawartych w treści żołądkowej wobec błony śluzowej przewodu 
pokarmowego. Przez to odczuwanie przykrych dolegliwości związa-
nych z przebiegiem choroby refluksowej zostaje zintensyfikowane. 
Przyjmowanie NLPZ może także skutkować spadkiem objętości soku 
żołądkowego, co wiąże się ze spadkiem jego pH. Szacuje się, że nie-
pożądane objawy gastryczne mogą pojawiać się nawet u 70 proc. 
osób, które przyjmują NLPZ. Wartość ta rośnie, gdy leki te stosowane 
są przez dłuższy okres (co najmniej dwa tygodnie). Wówczas odse-
tek osób skarżących się na występowanie przykrych dolegliwości ze 
strony przewodu pokarmowego wzrasta do nawet 90 proc. [7,8].

u sportowców, trenujących codziennie na wysokich intensywno-
ściach [1]. Regularna aktywność fizyczna wpływa również korzystnie 
na utrzymanie prawidłowej masy ciała [1,6].

Natomiast zwiększona masa ciała koreluje ze wzrostem ryzyka 
pojawienia się objawów charakterystycznych dla choroby refluk-
sowej, gdyż nadwaga oraz otyłość wpływają na wystąpienie zmian 
anatomicznych w obrębie jamy brzusznej. Zmianie ulega położenie 
zwieracza dolnego przełyku, co wpływa na zaburzenie prawidłowej, 
fizjologicznej motoryki przełyku. Co więcej, nadwaga powoduje 
wzrost ciśnienia śródżołądkowego, co prowadzi do zwiększenia 
prawdopodobieństwa zarzucania treści żołądkowej do przełyku [6].

Wpływ na zwiększenie ryzyka pojawienia się dolegliwości charakte-
rystycznych dla choroby refluksowej ma także palenie papierosów 
oraz spożywanie alkoholu. Palenie tytoniu zmniejsza ciśnienie 
dolnego zwieracza przełyku, co wiąże się z upośledzeniem moto-
ryki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Skutkuje to nie tylko 
zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku, ale i zwiększoną ekspo-
zycją na nią błony śluzowej. Ponadto kaszel towarzyszący paleniu 
wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej. 
Z kolei spożycie nawet niewielkiej ilość trunków alkoholowych 
może wpłynąć na zwiększenie relaksacji dolnego zwieracza prze-
łyku, spowolnienie procesu opróżniania żołądka, a także zabu-
rzenie motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ponadto 
alkohol sam w sobie oddziałuje drażniąco na błonę śluzową żołądka, 
co tylko nasila odczuwanie przykrych objawów gastrycznych [1].

WPŁYW STRESU NA NASILENIE OBJAWÓW CHOROBY REFLUKSOWEJ

Również stres może nasilać objawy związane z chorobą refluksową. 
Wielu pacjentów wskazuje na zależność między występowaniem 
epizodów związanych z silnym stresem a nasileniem dolegliwości 
żołądkowych. Wydaje się, że korelacja ta ma charakter pośredni. 
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FARMAKOTERAPIA CHOROBY REFLUKSOWEJ

Cechą charakterystyczną farmakoterapii choroby refluksowej jest 
jej kompleksowość. Polega ona na tym, że w zwalczaniu przykrych 
objawów towarzyszących temu schorzeniu nie wystarczy polegać 
tylko na samej farmakologii, ale konieczne staje się także zasto-
sowanie do wielu zasad profilaktyki. Wśród nich należy wymienić 
stosowanie się do wyżej opisanych zasad dietetycznych, wdro-
żenie regularnej aktywności fizycznej, a także – w przypadku osób 
z nadwagą – redukcja masy ciała. Istotne jest także, aby unikać:

• spożywania posiłków tuż przed spaniem;

• pozycji horyzontalnej do nawet trzech godzin po posiłku;

• wzmożonego wysiłku fizycznego po posiłku;

• noszenia obcisłej odzieży [3].

W leczeniu łagodnych objawów choroby refluksowej zastosowanie 
znajdują natomiast leki zobojętniające kwas solny i działające miej-
scowo osłonowo, zawierające w swoim składzie węglan wapnia oraz 
sole magnezu i glinu. Ich mechanizm działania opiera się na neutra-
lizowaniu obecnego w treści żołądkowej kwasu solnego, a także 
inhibicji enzymu proteolitycznego – pepsyny [4].

Najczęstszymi lekami stosowanymi w łagodzeniu objawów choroby 
refluksowej są natomiast te, których efekt działania jest związany 
z hamowaniem syntezy kwasu solnego w żołądku. Do tej grupy 
leków zaliczymy:

• inhibitory pompy protonowej: to proleki, aktywowane w kwa-
śnym środowisku, jakie panuje w kanalikach wydzielniczych 
komórek okładzinowych żołądka. Wówczas nabywają one 
zdolność do hamowania transportu jonów wodorowych i tym 
samym zmniejszają produkcję kwasu solnego na ostatnim 
etapie jego powstawania. Hamowanie procesu wytwarzania 
kwasu solnego jest niezależne od czynników, które stymulują 
jego wydzielanie. Efekt działania tych leków utrzymuje się 
nawet do 24 godzin. Najlepszy efekt terapeutyczny zostaje 
osiągnięty, gdy są stosowane na czczo, kiedy aktywność 
komórek okładzinowych żołądka jest najwyższa [4,9,10]. Wska-
zuje się, że u ok. 30 proc. osób, u których pojawiają się przykre 
dolegliwości związane z chorobą refluksową, stosowanie inhi-
bitorów pompy protonowej okazuje się nieskuteczne [3];

• antagoniści receptorów histaminowych H2: ich mechanizm 
działania polega na odwracalnym wiązaniu się z receptorami 
histaminowymi H2 znajdującymi się w ścianie komórek okła-
dzinowych żołądka. Substancją należącą do tej grupy leków 
jest famotydyna. Jej efekt terapeutyczny utrzymuje się do 
12 godzin po jej podaniu doustnym. Co ważne, ani obecność 
pokarmu, ani wcześniejsze zastosowanie leków zobojętniają-
cych nie wpływa na jej skuteczność leczniczą [4,9,11].

Dolegliwości charakterystyczne dla choroby refluksowej mogą poja-
wiać się nie tylko w efekcie nieprawidłowości w budowie górnego 
odcinka przewodu pokarmowego, ale i być skutkiem prowadzonego 
stylu życia. Objawy gastryczne nasilają nieprawidłowa dieta, zbyt 
mała aktywność fizyczna czy stosowanie niektórych leków. Utrzy-
mywanie się takiego stanu przez dłuższy czas może prowadzić do 
poważnych powikłań. Wśród najczęstszych należy wymienić owrzo-
dzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, a także bezpo-
średnio z nimi związane krwawienia z przełyku. U kilku procent osób 
zmagających się z objawami choroby refluksowej rozwija się tzw. 
przełyk Barretta. Polega on na przeobrażeniu nabłonka wielowar-
stwowego wyścielającego fizjologicznie błonę śluzową przewodu 
pokarmowego w nabłonek walcowaty. U co dziesiątego pacjenta ze 
stwierdzonym przełykiem Barretta rozwija się rak gruczołowy [2]. 
Z tego względu tak ważne jest wdrożenie odpowiedniej terapii. 

Jej istotną cechą jest kompleksowość. Oprócz zastosowania odpo-
wiednich leków, wśród których najpopularniejsze są te hamujące 
wydzielanie kwasu solnego, należy również wdrożyć zmiany w stylu 
życia pacjenta. 
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ISTOTNY WPŁYW WITAMINY D NA GOSPODARKĘ WAPNIOWĄ 
ORAZ JEJ ZNACZENIE DLA METABOLIZMU I PRAWIDŁOWEJ 

STRUKTURY KOŚCI BYŁ DOCENIANY OD MOMENTU 
JEJ ODKRYCIA W 1921 ROKU. W OSTATNICH LATACH 

ZAINTERESOWANIE WITAMINĄ D ZNACZNIE WZROSŁO – 
GŁÓWNIE DZIĘKI POSTĘPOM W BADANIACH BIOCHEMICZNYCH, 
A TAKŻE ODKRYCIU POWIĄZAŃ POMIĘDZY JEJ NIEDOBORAMI 

A CHOROBAMI POZAKOSTNYMI [1].

T
ermin „witamina D” obejmuje grupę związków chemicznych, 
które należą do steroidów. Dla człowieka najważniejsza są 
dwie równoważne biologicznie formy: witamina D2 – zwana 
ergokalcyferolem, pochodząca ze źródeł pokarmowych ro-
ślinnych, a także witamina D3 – znana jako cholekalcyferol, 

różniąca się budową łańcucha bocznego [1,2].

Podstawowe źródło tej witaminy dla organizmu ludzkiego stanowi 
jej synteza w skórze na skutek ekspozycji skóry na działanie pro-
mieniowania ultrafioletowego B (UVB) pochodzącego ze światła sło-
necznego. Zawarta w keratynocytach warstwy rozrodczej naskórka 
prowitamina D (7-dehydrocholesterol) ulega przekształceniu w cho-
lekalcyferol, czyli witaminę D3, jednak aktywna biologicznie staje 
się dopiero po dwóch hydroksylacjach. W wątrobie katalizatorem 
jest 25-hydroksylaza witaminy D, a produktem końcowym kalcy-
diol – 25(OH)D3, którego przemiana zachodzi w cewkach nerkowych 
(katalizator – mitochondrialna 1-hydroksylaza 25-hydroksywitaminy 
D) do 1,25(OH)D (kalcytriol) [2]. Synteza witaminy D w Polsce może 
być efektywna w okresie wiosenno-letnim (od maja do września) 
w godzinach 10-15, gdy kąt padania promieni słonecznych jest 
odpowiedni, pokrywa chmur nie przysłania słońca i temperatura 
powietrza sprzyja kąpielom słonecznym. W takich warunkach eks-
pozycja co najmniej 18 proc. powierzchni ciała przez około 15 minut 
prowadzi do naturalnej syntezy witaminy D w ilości odpowiadającej 
około 2000-4000 IU/dobę [1].

Codzienna podaż pokarmów pokrywa dobowe zapotrzebowanie 
na witaminę D w zaledwie 3-5 proc. [3]. Źródło ergokalcyferolu 
stanowią produkty pochodzenia roślinnego, cholekalcyferol zaś 
znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak: 
tłuste ryby (łosoś, makrela, sardynki), jaja kurze, oleje rybie (tran), 
wątroba oraz w mniejszych ilościach także w podrobach, mięsie 

i przetworach mlecznych. W witaminę D wzbogacane są mieszanki 
mleczne, mleka modyfikowane i kaszki. Należy pamiętać, że do 
prawidłowego wchłaniania tej witaminy niezbędna jest obecność 
tłuszczów w pożywieniu [4].

NIEDOBORY

Niedobór albo niższy od optymalnego poziom witaminy D3 dość 
powszechnie występuje w populacji ogólnej [5]. Dla większości 
osób podstawowe źródło stanowi synteza tej witaminy, zachodząca 
pod wpływem ekspozycji na światło słoneczne. Jednak na wielkość 
docierającej do skóry dawki oraz na jej skuteczność wpływa wiele 
czynników, jak: pora dnia, pora roku, wysokość nad poziomem morza, 
szerokość geograficzna, stopień zanieczyszczenia powietrza, grubość 
pokrywy chmur, eksponowana część ciała, stosowanie kosmetyków 
z filtrami przeciwsłonecznymi, ubiór, wiek i pigmentacja skóry, masa 
ciała, ilość tkanki tłuszczowej [1,4]. Okazuje się, że ludzie zamieszku-
jący słoneczne strefy klimatyczne również mają często niedobór tej 
witaminy. Z kolei u osób w podeszłym wieku nawet regularna ekspo-
zycja na światło słoneczne powoduje wytwarzanie o 75 proc. mniej 
witaminy D w porównaniu ze skórą osób młodych [1]. Wykazano też, 
że w okresie od października do kwietnia ryzyko niedoboru albo 
deficytu witaminy D jest 10-krotnie większe w porównaniu z czasem 
od kwietnia do października [2]. Na zmniejszenie skórnej syntezy 
witaminy D wpływają także prozdrowotne kampanie, które promują 
używanie kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi. Na podstawie 
badań dowiedziono, że krem z filtrem SPF 8 zmniejsza syntezę wita-
miny D o 97,5 proc. [1].

Do innych przyczyn niedoboru zaliczyć można: zmniejszoną biodo-
stępność (choroby przewodu pokarmowego, złe wchłanianie), upośle-
dzenie syntezy 25(OH)D (niewydolność wątroby), upośledzenie 
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syntezy 1,25(OH)D (niewydolność nerek), a także zwiększoną elimi-
nację (stosowanie leków przeciwpadaczkowych, antyretrowiruso-
wych, nadczynność tarczycy, zespół nerczycowy). U osób otyłych 
natomiast znaczne ilości 25(OH)D magazynowane są w tkance tłusz-
czowej, przez co są niedostępne dla potrzeb organizmu [1].

ZALECENIA OGÓLNE I OPTYMALNE STĘŻENIE

Wytyczne dotyczące zasad suplementacji witaminy D co kilka 
lat ulegają zmianie ze względu na nowe odkrycia oraz związane 
z nimi zmiany paradygmatów. Profilaktyczne dawkowanie witaminy 
D w populacji ogólnej powinno być zindywidualizowane w zależ-
ności od wieku, masy ciała, diety, trybu życia i nasłonecznienia 
(pory roku). [7].

Za prawidłowy poziom witaminy D uznaje się stężenie 30-50 
ng/ml, a poziomy poniżej 30 ng/ml uważa się za niedobór, który 
może być lekki (20-30 ng/ml), średni (10-20 ng/ml) albo ciężki 
(0-10 ng/ml) [8]. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Zespołu 
Ekspertów (Wytyczne suplementacji witaminy D dla Europy Środkowej) 
w celu podtrzymania zalecanego stężenia (≥ 30 ng) u dorosłych osób 
należy stosować dawkę 2000 IU/dobę, natomiast u pacjentów ze 
stwierdzonym niedoborem – 7000-10000 IU/dobę aż do osiągnięcia 
prawidłowego poziomu, a następnie zaleca się podawanie typowej 
dawki podtrzymującej [5].

PREPARATY FARMAKOLOGICZNE WITAMINY D

W Polsce oraz Europie w suplementacji i leczeniu niedoboru najczę-
ściej stosuje się cholekalcyferol, w odróżnieniu od rynku amerykań-
skiego, gdzie popularny jest także ergokalcyferol [7]. Zaopatrywanie 
organizmu w witamin D poprawia też kalcyfediol 25(OH)D3, przy 
czym ten lek zaleca się głównie pacjentom z zaburzeniami metabo-
lizmu wątrobowego witaminy D, jaki towarzyszy przewlekłym cho-
robom wątroby, przewlekłemu leczeniu glikokortykosteroidami czy 
lekami przeciwdrgawkowymi albo cholestazie. Aktywne metabolity 
oraz analogi witaminy D, takie jak alfakalcydol, parikalcytol, kalcytriol, 
nie powinny być traktowane jako alternatywny sposób suplementa-
cji. Alfakalcydol jest zazwyczaj stosowany w zaburzeniach nerkowego 
metabolizmu witaminy D, a także w schorzeniach, które przebiegają 

ze zmniejszeniem aktywności 1‐ hydroksylazy, takich jak zespół ner-
czycowy, niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek, krzywica 
hipofosfatemiczna i inne krzywice oporne na witaminę D, a także 
w niedoczynności przytarczyc. W podobnych wskazaniach zaleca się 
kalcytriol, natomiast parikalcytol – w profilaktyce i leczeniu wtórnej 
niedoczynności przytarczyc w związku z przewlekłą niewydolnością 
nerek. Należy pamiętać, że stosowanie analogów aktywnych metabo-
litów witaminy D nie powoduje zmian stężenia 25(OH)D [7].

WCHŁANIANIE

Witamina D podawana doustnie wraz z pożywieniem wchłania się 
w ponad 80 proc. z przewodu pokarmowego, głównie w odcinku 
czczym jelita cienkiego [10]. Ponieważ jest związkiem rozpuszczalnym 

Jakie badanie najlepiej zrobić w celu 
określenia poziomu witaminy D?

Podstawowy krążący metabolit witaminy D – 
25(OH) witamina D – doskonale odzwierciedla 
ilość witaminy D w organizmie (zarówno tej po-
chodzącej z diety, jak i zsyntetyzowanej w skó-
rze) [6]. Witamina D jest szybko przekształcana 
do 25(OH)D, ale tylko część tej substancji krą-
żącej we krwi staje się aktywnym metabolitem 
– 1,25(OH)2D. Z tego względu oznaczenie stęże-
nia całkowitego 25(OH) D stanowi najlepszy test 
oceniający zasoby tej witaminy w organizmie. 
Dzięki temu badaniu możliwe jest rozpoznanie 
oraz monitorowanie niedoboru witaminy D, na-
tomiast oznaczenia frakcji 25(OH)D2 i 25(OH)
D3 ułatwia monitorowanie terapii [1].
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w tłuszczach, jej przyswajanie po podaniu drogą doustną umożliwia 
dyspersja w wodnej części jelita. Ten proces zachodzi dzięki natu-
ralnym detergentom występującym w przewodzie pokarmowym 
człowieka, czyli kwasom żółciowym [11].

AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA WITAMINY D

Aktywne biologicznie metabolity witaminy D charakteryzują się 
wielokierunkowym działaniem na ludzki organizm. Podstawowa rola 
witaminy D polega na regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. 
Jest ona odpowiedzialna za utrzymanie prawidłowego stanu kości, 
a jej niedobór prowadzi do niedoborów wapnia [2].

Przełom w ocenie wpływu witaminy D stanowiło odkrycie w 1979 
roku receptorów VDR (v) w narządach i tkankach, które nie są zaan-
gażowane w gospodarkę wapniowo-fosforanową [9]. Receptory 
dla witaminy D znajdują się w większości komórek. Znaleziono je 
w komórkach mózgu, układu odpornościowego, okrężnicy, gruczołów 
piersiowych, gruczołu krokowego, mięśniach szkieletowych, łożysku, 
tarczycy, nadnerczach, przysadce [1,11]. Nie są jeszcze w pełni 
poznane skutki jej niedoboru w innych tkankach niż kostna, lecz 
uważa się, że mogą obejmować upośledzenie odporności, cukrzycę, 
zwiększone ryzyko reakcji autoimmunologicznej, miopatię, a także 
choroby nowotworowe. Obserwuje się także korelację pomiędzy 
długowiecznością a wyższym stężeniem witaminy D [1].

Witamina D bezpośrednio albo 
pośrednio kontroluje ponad 200 
genów, w tym odpowiedzialnych 
za kontrole cyklu komórkowego: 
proliferację, różnicowanie i apoptozę 
komórek, a także za angiogenezę [1].
Dowiedziono, że organy docelowe odpowiadają na aktywny meta-
bolit witaminy D poprzez działania immunomodulacyjne, anty-
proliferacyjne i neuroprotekcyjne. W związku z tym odpowiedni 
poziom witaminy D prowadzi do zmniejszonego ryzyka wielu scho-
rzeń, takich jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, stward-
nienie rozsiane [1]. Optymalne stężenie 25(OH)D istotnie poprawia 

wrażliwość tkanek na insulinę. Niedobór tej witaminy zwiększa nie 
tylko prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy, lecz również ryzyko 
zgonu z powodu syndromu metabolicznego. Niski poziom 25(OH)
D, czyli poniżej 20 ng/ml, prowadzi do zwiększenia prawdopodo-
bieństwa zawału serca albo udaru niedokrwiennego o 53-80 proc. 
Receptor dla witaminy D znajduje się w śródbłonku naczyń, kardio-
miocytach i mięśniach gładkich naczyń krwionośnych, w związku 
z tym jest ona ważna dla właściwego funkcjonowania naczyń krwio-
nośnych oraz mięśnia sercowego [9].

NASTRÓJ

Istnieje związek pomiędzy zaburzeniami nastroju – takimi jak sezo-
nowe zaburzenia nastroju, duża depresja, zespół napięcia przed-
miesiączkowego – a niedoborem witaminy D. Wiele biologicznych 
mechanizmów można łączyć zaburzenia nastroju z obniżonym 
poziomem witaminy D u kobiet. Najprawdopodobniej jest to zwią-
zane z rozmieszczeniem oraz zbyt małym wysyceniem receptorów 
witaminy D w mózgu [11]. W jego strukturach występują receptory 
dla witaminy D, uczestniczące m.in. w procesach regulacji nastroju 
i emocji. Dowiedziono też, że ma ona znaczący wpływ na funkcjo-
nowanie OUN poprzez branie udziału w procesach neuromodulacji, 
neuroprotekcji, neuroplastyczności, a także regulację wydzielania 
mózgowych czynników neurotropowych. Witamina D3 ma również 
wpływ na zwiększenie poziomu neurotropowych czynników wzrostu, 
takich jak NT-3, GDNF, NGF – ich dysfunkcja może być istotna 
w patogenezie schizofrenii i zaburzeń depresyjnych. Witamina D3 
powoduje zwiększenie syntezy gama-glutamyltranspeptydazy, czyli 
enzymu uczestniczącego w syntezie glutationu, który pełni funkcję 
antyoksydacyjną w mózgu. Z tego względu witamina ta wykazuje 
w OUN działanie ochronne przed wolnymi rodnikami [5]

ZABURZENIA PSYCHICZNE

Dowody biochemiczne, immunohistochemiczne oraz molekularne 
wskazują na udział witaminy D w rozwoju oraz funkcjonowaniu 
mózgu [2]. Przeprowadzone na modelach zwierzęcych w 2014 roku 
badania wskazują, że niedobór witaminy D i/lub zakłócenia jej meta-
bolizmu mogą wpływać na degenerację neuronów oraz utratę funkcji 
poznawczych. Witamina D ma działanie regulujące kanały wapniowe, 
w związku z tym istotnie wpływa na neuroprotekcję oraz immunomo-
dulację. Niedobór witaminy D może mieć też związek z zaburzeniami 
degeneracyjnymi mózgu, szczególnie u osób starszych [9]. Podczas 
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ostatnich lat wykazano zależność pomiędzy zbyt niskim poziomem 
witaminy D a występowaniem chorób neuropsychiatrycznych, takich 
jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, 
a także między poziomem tej witaminy a osłabieniem ogólnym 
w zakresie poznawczego funkcjonowania [5].

SCHIZOFRENIA

Istnieją dane, które wskazują na prawdopodobny związek pomiędzy 
występowaniem schizofrenii a niskim poziomem witaminy D. U osób 
ze zdiagnozowaną schizofrenią obserwowane są niedobory witaminy 
D. U pacjentów w fazie remisji tej choroby poziom tej witaminy był 
o 48 proc. wyższy niż w grupie osób będących w ostrej fazie tego 
schorzenia [9]. Za tą koncepcją dodatkowo przemawia fakt częstszego 
występowania schizofrenii u osób urodzonych zimą i u emigrantów 
rasy czarnej, którzy mieszkają w chłodnym klimacie, a także różnic 
w rozpowszechnieniu schizofrenii w zależności od szerokości geogra-
ficznej [11].

W jednym badaniu retrospektywnym wykazano istnienie związku 
pomiędzy suplementacją witaminy D w pierwszym roku życia 
a późniejszym rozwojem schizofrenii. W badaniach eksperymental-
nych na szczurach ze sztucznie wytworzonym niedoborem witaminy 
D w okresie prenatalnym wykazano szereg neurologicznych zaburzeń, 
które teoretycznie mogą mieć wpływ na patogenezę schizofrenii [11].

DEPRESJA

Wyniki wielu badań potwierdzają związek pomiędzy obniżonym 
poziomem witaminy w surowicy a występowaniem zaburzeń depre-
syjnych. U osób z niedoborem tej witaminy ryzyko nawrotu depresji 
jest także większe. Niedobór witaminy D może stanowić jeden z czyn-
ników prowadzących do obniżenia nastroju, a utrzymanie optymal-
nego stężenia witaminy D to prosty oraz skuteczny sposób zapobie-
gania depresji, szczególnie u osób z grupy ryzyka, jak osoby starsze 
i kobiety w ciąży [12].

W przeprowadzonym w latach 2007-2008 w Norwegii badaniu popu-
lacyjnym wykazano, że niski poziom witaminy D3 może predyspo-
nować do wystąpienia zaburzeń depresyjnych. Związek pomiędzy 
występowaniem zaburzeń depresyjnych a niskim poziomem tej 
witaminy był istotny statystycznie, nawet po uwzględnieniu czyn-
ników, który mogły wpływać na wyniki badania, takich jak: aktyw-
ność fizyczna, płeć, choroby przewlekłe, pora roku, status materialny, 
wskaźnik BMI, wiek. W grupie kobiet zależność pomiędzy nasileniem 
objawów depresyjnych a poziomem witaminy D była większa.

W innym badaniu porównywano poziom tej witaminy u pacjentów, 
którzy byli leczeni psychiatrycznie i dokonali próby samobójczej, 
z osobami z depresją bez próby samobójczej, grupę kontrolną zaś 
stanowiły osoby zdrowe. Wykazano, że w grupie pacjentów chcą-
cych popełnić samobójstwo średni poziom witaminy D3 był znacznie 
niższy w porównaniu z grupą kontrolną oraz osób z depresją bez prób 
samobójczych [12].

ZESPOŁU OTĘPIENNE

Dowiedziono, że pacjenci z chorobą Alzheimera i Parkinsona 
mają niższe stężenie witaminy D w porównaniu z osobami zdro-
wymi. Aktywne metabolity witaminy D mogą mieć ochronne dzia-
łanie na neurony oraz drogi transmisji w mózgu, co może wpływać 
na poprawę funkcji poznawczych. Stwierdzono także pozytywny 
wpływ kalcytriolu na szlaki, w których acetylocholina jest media-
torem. Kalcytriol może także prowadzić do zmniejszenia produkcji 
cytokin prozapalnych, w tym czynnika martwicy nowotworu, należą-
cego do białek, które mają istotne znaczenie w patogenezie schorzeń 
neurodegeneracyjnych. Wykazano także, że niskie stężenie witaminy 
D u starszych pacjentów może pogarszać ich zdolności poznawcze, 
nawet gdy nie stwierdza się u nich wyżej wymienionych schorzeń. 

Osoby z niższym poziomem witaminy D osiągały dwukrotnie gorsze 
wyniki w testach, które oceniały ich orientację i pamięć [11].

Prawidłowy poziom witaminy D ma wpływ na ogólny poziom zdrowia, 
a szczególnie w okresie zimowo-jesiennym warto zadbać o jej wła-
ściwą suplementację.
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ZDROWIE PSYCHICZNE TO JEDNA Z TYCH KWESTII, KTÓRE 
NARAŻONE SĄ NA CIĄGŁY I NIEPRZERWANY WPŁYW 

ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO. WSZECHOBECNY PĘD, 
STRES I SYTUACJE, NA KTÓRE NIE MAMY WPŁYWU (WOJNA, 

PANDEMIA, DROŻYZNA), NIE POZOSTAJĄ OBOJĘTNE DLA 
NASZEGO ORGANIZMU. DLATEGO TEŻ ROZPOWSZECHNIENIE 

CHOCIAŻBY DEPRESJI BYŁO, JEST I BĘDZIE NA WYSOKIM 
POZIOMIE. W ZWIĄZKU Z TYM FARMACEUTA POWINIEN 

WIEDZIEĆ, JAK ZACHOWAĆ SIĘ W STOSUNKU DO PACJENTA 
LECZĄCEGO SIĘ NA TĘ CHOROBĘ.

D
epresja to jednostka chorobowa, wymieniona m.in. 
w międzynarodowej klasyfikacji schorzeń ICD-10. To stan, 
w którym pacjent cierpi z powodu obniżonego nastroju, 
utraty zainteresowań, utraty zdolności do radowania się 
i utraty energii [1].

Wbrew pozorom depresja wiąże się z poważnymi konsekwen-
cjami dla zdrowia i życia chorego, które wynikają nie tylko z samej 
choroby, ale też jej wpływu na stan psychiczny chorego, a także 
możliwego oddziaływania na rozwój innych schorzeń. Przyjmuje się, 
że depresja to poważny i niezależny czynnik ryzyka rozwoju niektó-
rych chorób – m.in. w obrębie układu sercowo-naczyniowego czy też 
cukrzycy [1]. Warto jednak wiedzieć, że depresja może jednocześnie 
pogarszać przebieg chorób już istniejących! Tym bardziej, że nie 
dotyka one jedynie samopoczucia – wiąże się też z licznymi proce-
sami prozapalnymi.

Pod względem rozpowszechnienia depresja uznawana jest za scho-
rzenie niezwykle często występujące. Szacuje się, że na świecie 
dotkniętych nią może być ponad 350 milionów ludzi, a w samej 
tylko Polsce – blisko 1,5 miliona [2]. Według Światowej Organi-
zacji Zdrowia już co czwarty Europejczyk zachoruje w swoim życiu 
na depresję, a w Stanach Zjednoczonych ryzyko pojawienia się 
depresji w ciągu życia szacuje się na 30 proc. [2,3]. Liczby te przekła-
dają się na ogromne wydatki, jakie ponoszą zarówno system ochrony 
zdrowia, jak i sami pacjenci. W 2017 roku Polacy wydali w aptekach 
na leki przeciwdepresyjne prawie 350 milionów zł [2].

Bardziej jednak niż koszty leczenia szokująca jest statystyka doty-
cząca kwestii samobójstw. W USA samobójstwa wynikające z depresji 
są 10. przyczyną zgonów [3]. Wynika to z faktu, że nawet 60 proc. 
chorych na depresję podejmuje próby samobójcze, które często są 
niestety udane [2]. WHO zakłada, że w 2030 roku depresja może 
stanąć na czele najbardziej śmiertelnych chorób na świecie.

PRZYCZYNY DEPRESJI I ZASADY JEJ ROZPOZNAWANIA

Wśród ewentualnych powodów depresji wymienia się kilka możli-
wości, które niejednokrotnie nakładają się na siebie, dając złożony 
obraz patofizjologii tej choroby. Są to przyczyny:

• biologiczne – wynikają z zaburzeń w funkcjonowaniu mó-
zgu i OUN. Obecne w mózgu endorfiny, tj. hormony szczęścia, 
w przebiegu depresji podlegają zaburzeniom (zwłaszcza ilościo-
wym), co wiąże się ze spadkiem ich ilości [2]. Wymienić tu nale-
ży przede wszystkim serotoninę. Jej niedobór to w prostej linii: 
długotrwały smutek, brak chęci do działania itp.

Do tej grupy przyczyn dołożyć należy także uwarunkowania gene-
tyczne. Przyjmuje się, że obecność wśród członków rodziny depresji 
zwiększa jej ryzyko nawet 2-4-krotnie [2];

• psychospołeczne – do których zaliczyć należy przede wszystkim 
stres (zarówno długotrwały, jak i wynikający z nagłych i niespo-
dziewanych wydarzeń losowych). Stres dodatkowo obniża po-
ziom odporności, podnosi ryzyko wielu chorób, a także przyczy-
nia się do powstawania lęku i bezsenności [2];

• środowiskowe – a wśród nich chociażby trudna sytuacja rodzin-
na, problemy w szkole lub w pracy, przemoc itp. [2].

Rozpoznanie depresji wcale nie należy do łatwych zadań. Wiedzą 
o tym doskonale lekarze POZ, którzy bardzo często jako pierwsi mają 
styczność z chorym na depresję. Nawet 60 proc. świadczeń zdrowot-
nych obejmujących terapię depresji udziela się w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej [3].

Stwierdzenie pojawienia się zaburzeń depresyjnych odbywa się po 
analizie objawów, jakie dotykają danego pacjenta. Problemem jest 
jednak fakt, że nie wszystkie z nich są typowe i zarezerwowane tylko 
dla depresji, a to znacząco utrudnia postawienie właściwej diagnozy. 
Do najważniejszych objawów zaburzeń depresyjnych należą:

• depresyjny nastrój przez większą część 
dnia, powtarzający się codziennie;

• spadek zainteresowań i odczuwania przyjemności 
z codziennych czynności, które do tej pory 
wiązały się z pozytywnymi myślami;

• utrata masy ciała, która w niektórych 
przypadkach może być znacząca;
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• bezsenność i zaburzenia zasypiania, które 
nierzadko trudno przypisać depresji;

• pobudzenie lub opóźnienie psychomotoryczne;

• przewlekłe zmęczenie i towarzysząca mu utrata energii;

• poczucie własnej bezwartościowości i nieprzydatności;

• spadek zdolności do koncentracji i myślenia;

• powracające myśli o śmierci i samobójstwie [3].

Diagnozę o rozpoznaniu depresji stawia się po stwierdzeniu wystę-
powania tego typu objawów, z tym że:

• jeśli objawy te występują w mocno okrojonej wersji (pojedyn-
czo, z niskim stopniem nasilenia) i są możliwe do opanowania 
– stwierdza się łagodną depresję;

• jeśli występuje kilka objawów i pojawiają się problemy z ich 
opanowaniem – stwierdza się umiarkowaną postać depresji;

• jeśli spełnionych jest co najmniej pięć z wymienionych wyżej 
objawów, przy założeniu obowiązkowej obecności pierwszego 
lub drugiego objawu, a dodatkowo występują one przez co naj-
mniej dwa tygodnie – stwierdza się poważne zaburzenia depre-
syjne (tzw. postać ciężką) [3].

Kobiety są dwukrotnie bardziej 
narażone na epizod depresji niż 
mężczyźni [3].
RODZAJE ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH

Biorąc pod uwagę różnorodne przyczyny depresji, a także różne 
profile pacjentów, wymienia się przede wszystkim:

• epizod depresyjny – to najczęstsza postać depresji, występująca 
w postaci łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej. Leczenie skutkuje 
zwykle ustąpieniem objawów;

• depresję nawracającą – wynikającą z uwarunkowań genetycz-
nych; ma ona tendencję do nawracania po okresach remisji;

• depresję krótkotrwałą nawracającą – trwającą kilka dni, ale po-
wtarzającą się nawet co miesiąc;

• depresję maskowaną – kiedy to na pierwszy plan wychodzą obja-
wy somatyczne, takie jak ból czy zaburzenia snu;

• depresję sezonową – związaną przede wszystkim z okresem 
jesienno-zimowym;

• depresję w wieku starczym – obejmującą osoby starsze i związa-
ne przede wszystkim z zaburzeniami koncentracji i świadomości;

• depresję poporodową – pojawiającą się u 10-15 proc. kobiet po 
urodzeniu dziecka [2].

Jak widać, depresja to złożona jednostka chorobowa o wielu twarzach. 
Jak zatem efektywnie z nią walczyć?

ZASADY POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO W LECZENIU DEPRESJI

Przyjmuje się, że pierwszym krokiem w terapii zaburzeń depresyjnych 
powinna być psychoterapia [3]. Jest ona metodą z wyboru zwłaszcza 
w kontekście łagodnych zaburzeń depresyjnych. Dopiero w momencie 
braku efektów włącza się farmakoterapię. Dlaczego? Wiele badań 
i metaanaliz kwestionuje pozytywną zależność korzyści do ryzyka 
w kontekście łagodnej postaci depresji [2]. Farmakoterapia jest zatem 
bardziej efektywna w umiarkowanej i ciężkiej postaci depresji.

Psychoterapia w przypadku łagodnych zaburzeń wykazuje nawet 
48 proc. pozytywnych odpowiedzi wśród pacjentów (w porównaniu 
z 19 proc. w grupie kontrolnej) [2]. Nie zmienia to jednak faktu, 
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że w pozostałych przypadkach musi zostać uzupełniona odpo-
wiednią farmakoterapią. Leki przyczyniają się do wzrostu poziomu 
neuroprzekaźników w mózgu (serotoniny, dopaminy i/lub noradre-
naliny) i zwiększają szanse na osiągnięcie celu terapeutycznego [2]. 
Celem tym jest możliwie szybka remisja objawów przy możliwie 
wysokim stopniu bezpieczeństwa [4].

FARMAKOTERAPIA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH

Wybór właściwego leczenia uzależniony jest od wielu czynników. Są 
to m.in.:

• stopień nasilenia objawów (postać 
łagodna, umiarkowana, ciężka);

• rodzaj występujących objawów (myśli samobójcze 
wymagają natychmiastowej i efektywnej farmakoterapii);

• wpływ objawów na funkcjonowanie chorego;

• możliwe przeciwwskazania do konkretnego leczenia;

• współwystępowania innych chorób i możliwość 
pojawienia się interakcji między lekami;

• podejście pacjenta do terapii i jego determinacja;

• koszty zleconej farmakoterapii [4].

W związku z tym stosowane są różne grupy leków przeciwdepre-
syjnych, różniące się m.in. tolerancją i skłonnością do wywoływania 
działań niepożądanych. Poniżej omówiono główne grupy substancji 
leczniczych, z ukierunkowaniem na te, które obecnie są najczęściej 
wykorzystywane.

TRÓJPIERŚCIENIOWE LEKI PRZECIWDEPRESYJNE (TLPD)

To bez wątpienia najstarsza grupa leków przeciwdepresyjnych. 
Zalicza się do niej przede wszystkim:

• amitryptylinę;

• imipraminę;

• doksepinę [5].

Leki te obecnie są coraz mniej wykorzystywane, a to ze względu 
na uciążliwe dla pacjentów działania niepożądane, gdyż są one 
mało selektywne – oddziałują na liczne receptory w obrębie całego 

organizmu. Skutkuje to częstymi objawami cholinergicznymi, jak 
np. suchość w ustach. Dodatkowo pojawić się mogą tachykardia 
i przyrost masy ciała, a leki te obarczone są też kardiotoksyczno-
ścią [5]. Co więcej – TLPD intensywnie hamują izoenzymy wątrobowe 
CYP450, przez co w znacznym stopniu mogą zaburzać metabolizm 
innych leków [6]. Amitryptylina uznawana jest obecnie za lek II rzutu 
w terapii depresji [7].

INHIBITORY MONOAMINOOKSYDAZY (IMAO)

Należą tu przede wszystkim: moklobemid i fenelzyna [5]. W związku 
z licznymi działaniami niepożądanymi są one głównie zarezerwowane 
dla pacjentów, którzy nie zareagowali na inne leki przeciwdepre-
syjne [5].

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ssri)

Leki z tej grupy rekomendowane są jako leki I rzutu w leczeniu umiar-
kowanych i ciężkich postaci depresji [3]. Hamując wychwyt zwrotny 
serotoniny, przyczyniają się do zwiększenia jej ilości w OUN, co prze-
kłada się na pozytywne efekty lecznicze. Do tej grupy zalicza się pięć 
substancji leczniczych. Są to:

• escitalopram – będący czynnym metabolitem citalopramu. Esci-
talopram wykazuje względnie szybki początek działania (efekty 
widoczne już w pierwszym tygodniu terapii), dlatego też często 
rekomendowany jest osobom, które chcą lub muszą szybko wró-
cić do normalnej aktywności [4]. Escitalopram jest dobrze tole-
rowany, a ewentualne działania niepożądane obejmują przede 
wszystkim nudności i bóle głowy. Jako przedstawiciel SSRI esci-
talopram (jak i cała grupa SSRI) może negatywnie wpływać na 
funkcje seksualne. Warto o tym poinformować pacjentów, aby 
byli tego świadomi [4]. Dodatkowo zaleca się rozpoczynać tera-
pię od małych dawek, aby zapobiec możliwym stanom lękowym 
na początku terapii;

• citalopram – prekursor escitalopramu. W odróżnieniu od swoje-
go metabolitu wywoływane przez niego działania niepożądane 
mogą być nieco bardziej intensywne i widoczne [3]. Podczas sto-
sowania większych dawek należy obserwować układ sercowo-
-naczyniowy, gdyż może dochodzić do wydłużenia odcinka QT;

• paroksetyna – często przepisywana pacjentom. Jej stosowa-
nie wiązać się może jednak z przyrostem masy ciała, a także ze 
zwiększoną sennością. Nie zaleca się jej zatem dla osób z ob-
niżoną energią podczas dnia. Może być jednak rekomendowana 
chorym z trudnościami z zasypianiem [3];
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• sertralina – działania niepożądane po jej zastosowaniu są akcep-
towalne przez pacjentów. Problemem może być jednak zwięk-
szone ryzyko zaburzeń seksualnych, które w tej grupie i tak wy-
stępuje [3];

• fluoksetyna – podobnie jak paroksetyna, to często stosowana 
przez pacjentów substancja przeciwdepresyjna [3].

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (snri)

To grupa leków, która podobnie jak SSRI rekomendowana jest jako 
leczenie I rzutu w farmakoterapii depresji [3,4,7]. Przedstawicielami 
tej grupy są:

• wenlafaksyna – jej mechanizm działania jest zbliżony do TLPD, 
jednak SNRI są bardziej wybiórcze, a przez to ich przyjmowa-
nie wiąże się z mniejszą liczbą działań niepożądanych niż po 
TLPD [4]. Małe dawki wenlafaksyny (75-225 mg) hamują przede 
wszystkim wychwyt zwrotny serotoniny. Skutkiem tego jest po-
prawa nastroju i delikatny efekt uspokajający [4]. Dawki powyżej 
225 mg wiążą się z wpływem na noradrenalinę, co z kolei zwięk-
sza poziom energii i sprzyja pobudzeniu organizmu. Ta zależ-
ność efektu od zastosowanej dawki pozwala skutecznie dobrać 
właściwe leczenie do konkretnego profilu pacjenta. Wenlafaksy-
na zalecana jest chorym z umiarkowaną i ciężką postacią depre-
sji, przy jednoczesnym poczuciu zmęczenia i braku energii [4]. 
W odróżnieniu od SSRI nie wpływa na funkcje seksualne;

• duloksetyna – to względnie nowa substancja wśród leków prze-
ciwdepresyjnych. Rekomendowana jest pacjentom z depresją 
i towarzyszącymi jej objawami bólowymi [4]. Hamowanie bólu 
wynika z wpływu duloksetyny na wzrost aktywności zstępują-
cych szlaków hamowania bólu w OUN. W odróżnieniu od wenla-
faksyny związek ten posiada jednakową rekomendowaną dawkę 
początkową i podtrzymującą – 60 mg [4]. Zwiększenie dawki nie 
wiąże się zwykle ze wzrostem skuteczności leczenia.

LEKI PRZECIWDEPRESYJNE O INNYM MECHANIZMIE DZIAŁANIA

W odróżnieniu od wymienionych wyżej grup substancje opisane 
poniżej wykazują odmienne punkty uchwytu w kontekście działania 
przeciwdepresyjnego. Są to m.in.:

• mianseryna – antagonista receptora α-2-adrenergicznego [4]. 
W obrębie mózgu zwiększa ona przemianę noradrenaliny i nie 
hamuje jej wychwytu zwrotnego w organizmie. Jej dużą zale-
tą jest prawie całkowite pozbawienie efektów ubocznych cho-
linergicznych, a także obojętność wobec układu sercowo-na-
czyniowego. Do działań niepożądanych zalicza się nadmierne 
uspokojenie, senność i przyrost masy ciała, dlatego też często 
zaleca się ją chorym z towarzyszącymi zaburzeniami snu i bra-
kiem apetytu [4];

• tianeptyna – posiada uniwersalny mechanizm działania. Reko-
mendowana jest osobom, którym w depresji towarzyszy stres 
lub alkoholizm [4]. Co równie ważne – nie jest metabolizowana 
przez izoenzymy cytochromu P450, dlatego też można stosować 
ją u pacjentów, którzy przyjmują inne leki związane z towarzy-
szącą im inną chorobą.

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII NA PIERWSZYM MIEJSCU

Nie podlega dyskusji fakt, że stosowanie każdej substancji leczni-
czej obarczone jest możliwymi działaniami niepożądanymi. Z punktu 
widzenia farmaceuty warto jednak wiedzieć, jak zmniejszać ich 
ryzyko i zapobiegać ewentualnym interakcjom.

Na początek ważna informacja – stosowanie dwóch substancji leczni-
czych wiąże się z 13-procentowym ryzykiem wystąpienia pomiędzy 
nimi interakcji [8]. Stosowanie pięciu leków podnosi to ryzyko do 
poziomu 38 proc., a już jednoczesne przyjmowanie siedmiu leków 

gwarantuje ponad 87-procentowe ryzyko pojawienia się między 
nimi niebezpiecznych interakcji. Przekładając to na leki stosowane 
w leczeniu zaburzeń depresyjnych, warto wiedzieć, że:

• jednoczesne przyjmowanie SSRI i innych leków nasilających 
neurotransmisję serotoninergiczną może wywoływać tzw. ze-
spół serotoninowy, tj. upośledzone napięcie mięśniowe, drżenie 
mięśni, hipertermię i zmiany zachowania [8]. Do takich leków 
zalicza się np. dihydroergotaminę i tryptany, a także metoklopra-
mid, żeń-szeń i dekstrometorfan [6,8];

• jednoczesne przyjmowanie SSRI z lekami wpływającymi na he-
mostazę zwiększa ryzyko krwawień. Dotyczy to chociażby warfa-
ryny i acenokumarolu. Podczas ich stosowania należy regularnie 
kontrolować wskaźnik INR [8].

Zapamiętaj – ASA i NLPZ w połączeniu z SSRI również mogą zwięk-
szać ryzyko krwawień, zwłaszcza z przewodu pokarmowego! Zaleca 
się wówczas stosowanie leków osłonowych na żołądek, jeśli przyjmo-
wanie ASA jest niezbędne;

• dym papierosowy może zmniejszać skuteczność duloksetyny – 
poinformuj o tym pacjenta, będącego nałogowym palaczem [6];

• jednoczesne stosowanie SSRI i statyn może zwiększać ryzy-
ko miopatii – jeśli zauważysz takie zestawienie na recepcie, 
uprzedź o tym pacjenta [6];

• TLPD, fluoksetyna i paroksetyna najmocniej hamują izoenzymy 
cytochromu P450 – mogą zatem skutecznie zaburzać metabo-
lizm innych leków, jak chociażby β-blokerów [6]. Zwiększenie 
ilości β-blokerów we krwi może niebezpiecznie mocno obniżać 
ciśnienie krwi i doprowadzić do hipotonii ortostatycznej.

Zapamiętaj – przyjmowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych 
warto uzależnić od czasu przyjmowania posiłków (patrz tabela 1).

Podczas posiłku Po posiłku Przed posiłkiem
Niezależnie 
od posiłku

Wenlafaksyna 
i paroksetyna

Moklobemid Tianeptyna

Pozostałe leki 
przeciwdepre-
syjne (w tym 
reszta SSRI)

Tabela 1 – zależność przyjmowania leku od posiłku [6].
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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 
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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 
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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 
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METYLOFENIDAT I ADHD 
U OSÓB DOROSŁYCH
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A
DHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z defi-
cytem uwagi (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), jest 
jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń neuro-
rozwojowych [1]. W zależności od stosowanych kryteriów 
diagnostycznych częstość jego rozpoznawania u dzieci 

w wieku szkolnym sięga nawet 3-10 proc., a w krajach stosujących 
kwalifikację DSM-5 jest ona dwukrotnie wyższa niż w przypadku 
bardziej rygorystycznej ICD-10 [2]. Co więcej, ADHD znacznie 
częściej diagnozuje się u chłopców niż dziewczynek [1,2].

Pomimo szerokiego rozpowszechnienia i coraz intensywnych ba-
dań, m.in. rozszerzających diagnostykę ADHD także na dorosłych, 
istnienie tego zespołu wciąż jest podważane przez wielu sceptyków. 
Nawet w środowiskach naukowych pojawiają się głosy, że kryteria 
diagnostyczne nie są jasne, brak „składnika morfologicznego” wska-
zującego na obecność ADHD, objawy pokrywają się z innymi zaburze-
niami neurorozwojowymi lub wręcz są związane z szybkim rozwojem 
technologii i idącymi za nim zmianami w zachowaniach społecznych 
i metodach działania [2].

SKĄD SIĘ BIERZE ADHD?

ADHD jest schorzeniem o wieloczynnikowej, złożonej psychopa-
tologii, która nie została jeszcze w pełni poznana. W jego powsta-
waniu może brać udział wiele czynników – genetycznych, biologicz-
nych, psychologicznych, społeczno-kulturowych i innych. Obecnie 
największą rolę przypisuje się czynnikowi genetycznemu – ADHD 
jest zaburzeniem o jednym z najwyższych wskaźników odziedzi-
czalności, sięgającym nawet 60-90 proc. Wciąż jednak nie zidenty-
fikowano konkretnych zmian genetycznych determinujących wystą-
pienie zaburzenia lub zwiększające jego ryzyko [1,2]. W badaniach 
epigenetycznych potwierdzono także wpływ czynników środowisko-
wych na rozwój ADHD. Należą do nich m.in. ekspozycja na czynniki 
toksyczne, stres matki w czasie ciąży, niska masa urodzeniowa czy 
problemy psychospołeczne [1]. Nadal jednak trwają poszukiwania 

konkretnych biomarkerów (lub ich zestawów), które pozwoliłyby 
na łatwiejszą i dającą bardziej jednoznaczne wyniki diagnostykę 
ADHD [1].

ADHD CZY JEDNAK NIE?

Amerykańska klasyfikacja zaburzeń psychicznych DSM-5 dzieli 
objawy ADHD na dwie grupy – deficyt uwagi i nadpobudliwość/
impulsywność. W zależności od przewagi objawów z danej grupy 
wyróżnia się trzy podtypy zespołu:

• mieszany;

• z przewagą deficytu uwagi;

• z przewagą nadpobudliwości/impulsywności [1,2].

Z kolei zgodnie ze sporządzoną przez WHO i obowiązującą m.in. 
w Polsce Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdro-
wotnych (ICD-10) objawy ADHD dzieli się na trzy grupy: zaburzenia 
uwagi, nadruchliwość i impulsywność, bez wyróżniania osobnych 
podtypów choroby. Podejście to sprawia, że diagnozowani są przede 
wszystkim pacjenci mieszczący się w podtypie mieszanym według 
DSM-5. Bardziej rygorystyczne są także bariery wiekowe – w ICD-10 
objawy powinny się pojawić przed 7 r.ż., podczas gdy w DSM-5 
jedynie część objawów musi wystąpić przed 12 r.ż. i możliwe jest 
rozpoznanie ADHD także u młodzieży i dorosłych [1,2]. Różnice 
w podejściu diagnostycznym znacznie utrudniają prowadzenie badań 
epidemiologicznych w skali globalnej i skutkują sporymi różnicami 
w publikowanych statystykach i płynących z nich wnioskach.

CZY ADHD TO CHOROBA DZIECIĘCA?

Chociaż opisane kryteria diagnostyczne mogą sugerować, że ADHD 
musi być rozpoznawane w wieku dziecięcym, w ostatnich latach coraz 
więcej mówi się o występowaniu tego zespołu także u dorosłych. 

ADHD PRZEZ LATA BYŁO STYGMATYZOWANE JAKO PRÓBA 
USPRAWIEDLIWIANIA NIEGRZECZNYCH DZIECI I WYMYSŁ 

KONCERNÓW FARMACEUTYCZNYCH. POMIMO ROSNĄCEJ 
LICZBY BADAŃ ZESPÓŁ TEN NIE TYLKO WCIĄŻ WZBUDZA SPORE 

KONTROWERSJE, ALE TEŻ DOPIERO OD NIEDAWNA ZACZĘTO 
GO DIAGNOZOWAĆ TAKŻE U DOROSŁYCH. CO FARMACEUTA 

POWINIEN WIEDZIEĆ O LECZENIU ADHD U OSÓB DOROSŁYCH?
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Szacuje się, że nawet u 80 proc. dzieci ze stwierdzonym ADHD 
objawy utrzymują się także w dorosłości – zazwyczaj z malejącą 
z wiekiem nadpobudliwością, lecz pozostałym deficytem uwagi 
i impulsywnością [1].

ADHD występuje także u dorosłych, 
u których nie stwierdzono zaburzeń 
deficytu uwagi w dzieciństwie. Niestety 
ze względu na obowiązujące kryteria, 
a także częste współistnienie ADHD 
z innymi zaburzeniami psychicznymi, 
mogącymi dawać zbliżone objawy 
(m.in. zaburzenia depresyjne, lękowe, 
osobowości), zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi 
wciąż jest często przez lekarzy 
pomijany [1,2].

W praktyce ADHD u dorosłych może zostać prawidłowo rozpoznane 
na podstawie specjalistycznych testów psychologicznych i wywiadów 
na temat zachowań pacjenta w dzieciństwie. Jednakże ze względu 
na niską świadomość społeczną niewielu dorosłych zgłasza się do 
lekarzy z podejrzeniem takiej diagnozy. Występowanie ADHD u doro-
słych najczęściej jest rozpoznawane w jednym z trzech przypadków:

• konsultacje po rozpoznaniu zaburzenia u dziecka;

• konsultacje związane z wystąpieniem 
innej choroby współistniejącej;

• badania po wypadku komunikacyjnym lub 
przed przyjęciem do więzienia [2].

ADHD W DOROSŁYM ŻYCIU

ADHD znacząco wpływa na życie i funkcjonowanie osób dotknię-
tych tym zespołem. Nie tylko ze względu na dokuczliwe objawy, 
ale także z powodu wciąż częstej stygmatyzacji i braku zrozumienia 
ze strony otoczenia względem osób cierpiących na deficyt uwagi 
z nadpobudliwością/impulsywnością. Problem ten dotyka w szcze-
gólności osoby starsze, u których zaburzenie nie tylko jest rzadziej 
diagnozowane, ale też bywa nieraz lekceważone lub traktowane 
jako wymówka dla niewłaściwego zachowania – w końcu wciąż 
ADHD jest kojarzone przede wszystkim jako choroba dziecięca.

Dorośli dotknięci ADHD borykają się nie tylko z jego objawami, 
ale też ich wpływem na codzienne życie. Problemy ze skupie-
niem i koncentracją, łatwe rozpraszanie się oraz trudności w nauce 
mogą negatywnie odbijać się na wynikach w pracy. Osoba z ADHD 
może mieć większe trudności w nauce wykonywania nowych 
zadań i potrzebować na ich realizację więcej czasu. Niezależnie 
od tego, czy chorobę zdiagnozowano już w dzieciństwie, czy 
dopiero w wieku dorosłym, ma ona też zazwyczaj negatywny wpływ 
na wyniki w nauce i skutkuje przyszłymi brakami w wiedzy ogólnej. 
Warto pamiętać, że osoby z ADHD, nawet przejawiając chęć do nauki 
nowych rzeczy, często nie są w stanie jej podołać przez problemy 
z deficytem uwagi i trudności w skupieniu się na jednej czynności.
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Czynniki te odgrywają także dużą rolę w codziennym życiu 
społecznym osób z ADHD, w szczególności utrzymywaniu bliskich 
relacji. Nadpobudliwość i impulsywność mogą prowadzić do niekon-
trolowanych zachowań (łatwe popadanie w złość), niewywiązywania 
się z obowiązków (niedokończanie rozpoczętych czynności), wyra-
żania swoich myśli bez ich wcześniejszego przemyślenia. Badania 
wskazują także na wyższe tendencje osób z ADHD do popadania 
w uzależnienia, zachowań kompulsywnych (np. nadmierne wyda-
wanie pieniędzy, objadanie się), łamania przepisów drogowych 
(szybka jazda i związane z niską koncentracją ignorowanie znaków), 
a nawet popełniania przestępstw.

Należy jednak mieć na uwadze, że tego typu zachowania nie muszą 
wynikać ze złej woli chorego, a często są spowodowane właśnie 
niekontrolowaną chorobą – nie powinny więc stanowić powodu do 
stygmatyzacji osoby z ADHD, a zachęcać do wsparcia jej w leczeniu. 
Dlatego też w terapii ADHD oprócz leków dużą rolę odgrywa psychote-
rapia zarówno osoby dotkniętej zaburzeniem, jak i jej otoczenia [2,3].

LECZENIE ADHD

Zgodnie z obecnymi standardami leczenie ADHD powinno obej-
mować zarówno psychoterapię, jak i leczenie farmakologiczne. Leki 
stosowane w farmakoterapii ADHD, podobnie jak samo zaburzenie, 
stanowią jednak obiekt licznych kontrowersji [2,4]. Jako leki pierw-
szego rzutu stosuje się obecnie przede wszystkim leki psychosty-
mulujące (metylofenidat lub mniej dostępne w Polsce pochodne 
amfetaminy) lub – zazwyczaj w przypadku słabej odpowiedzi lub 
skłonności do uzależnień pacjenta – leki niestymulujące (atomok-
setynę). Jeśli nie przynoszą one oczekiwanych efektów, lekami 
drugiego rzutu są: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), 
selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), hete-
rocykliczne leki przeciwdepresyjne drugiej generacji, selektywne 
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SSRIN), 
agoniści receptora α2-adrenergicznego o działaniu ośrodkowym [2,5].

PROBLEMY ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM METYLOFENIDATU

Stosowanie metylofenidatu w leczeniu ADHD u dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych, pomimo jego udowodnionej skuteczności terapeu-
tycznej, budzi sporo kontrowersji. Wiążą się one przede wszystkim 
z psychostymulującym efektem działania i potencjałem uzależnia-
jącym. Zarówno pacjenci przyjmujący lek, jak i osoby z ich otoczenia 
często przejawiają obawy przed skłonnościami do nadużywania 
stymulantów i popadnięcia w uzależnienie. W przypadku dzieci 
i młodzieży rodzice dodatkowo nieraz boją się, że przyjmowanie 
na stałe leków o działaniu psychostymulującym może przekładać się 
na wzrost zainteresowania narkotykami, notowano także przypadki 
„dzielenia się” lekami ze znajomymi w szkole i na studiach.

Stosowanie metylofenidatu, podobnie 
jak i samo ADHD, może się więc 
dodatkowo przekładać na stygmatyzację 
chorych, postrzeganie ich jako 
narkomanów – w szczególności mając 
na uwadze fakt, że metylofenidat jest 
lekiem o krótkim okresie półtrwania 
(1-2 godziny) i często niezbędne jest 
przyjmowanie kilku dawek dziennie.  
Na polskim rynku dostępne są preparaty 
o długim (12 godzin), pośrednim  
(6-8 godzin) i krótkim okresie  
działania (2-3 godziny). [2,4,5]

– 61 –
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



Drugą istotną kwestią są możliwe działania niepożądane i konse-
kwencje długotrwałej farmakoterapii. Oprócz wspomnianego już 
potencjału uzależniającego metylofenidat bywa wiązany zarówno ze 
zwiększoną zapadalnością na choroby serca i układu krążenia (nadci-
śnienie, miażdżyca, zawał serca, arytmie), jak i możliwymi uszkodze-
niami układu dopaminergicznego. Wciąż brak jednak metaanaliz 
jednoznacznie potwierdzających związek przyczynowo-skutkowy 
pomiędzy tymi powikłaniami, zaleca się jednak przepisywanie mety-
lofenidatu jedynie osobom fizycznie zdrowym, po przejściu szczegó-
łowych badań (m.in. EKG, badanie neurologiczne, badania krwi) [2,4].

METYLOFENIDAT I ATOMOKSETYNA

W praktyce klinicznej (i aptecznej) można spotkać się także z prze-
pisywaniem terapii skojarzonej, łączącej metylofenidat i atomokse-
tynę. Badania kliniczne wskazują, że podejście takie może skutkować 
wzrostem efektywności leczenia (w porównaniu z monoterapią) przy 
jednoczesnym braku wyraźnego zwiększenia częstotliwości wystę-
powania działań niepożądanych. Rozwiązuje także problem koniecz-
ności wielorazowego przyjmowania metylofenidatu w ciągu doby. 
Ze względu na małą liczbę i słabą jakość dostępnych danych badaw-
czych terapia skojarzona, chociaż w niektórych krajach cieszy się 
rosnącym zainteresowaniem, w wytycznych i rekomendacjach doty-
czących leczenia ADHD jest pomijana lub wymieniana jako ostatecz-
ność. Przed jej wdrożeniem należy najpierw sprawdzić, jak pacjent 
reaguje na monoterapię metylofenidatem i/lub atomoksetyną [4].

PODSUMOWANIE

ADHD wciąż budzi wiele kontrowersji, a cierpiący na nie pacjenci mu-
szą się zmagać nie tylko z dokuczliwymi objawami, ale także stygma-
tyzacją i brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa. Pomimo 

rosnącej świadomości na temat tego zaburzenia wciąż niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z jego powszechności wśród osób dorosłych (na-
wet 2-5 proc. społeczeństwa). Zadaniem farmaceuty jest tu nie tylko 
pomoc w kwestiach lekowych i wytłumaczenie pacjentom korzyści 
płynących z podjęcia leczenia, wciąż kontrowersyjnymi, środkami 
psychostymulującymi, ale także umiejętność doradzenia w kwestii 
samej choroby. Istotne znaczenie mają tu przede wszystkim psycho-
terapia i konieczny udział oraz duża wyrozumiałość osób bliskich 
w walce z problemami społecznymi, a także związane z wysoką dzie-
dzicznością ADHD zachęcanie do przebadania się rodziców po zdia-
gnozowaniu schorzenia u ich dziecka.
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OCHRONA LEKU ROBIONEGO  
PRZED ŚWIATŁEM

Arkadiusz Przybylski

P
ewne procedury, z którymi spoty-
kamy się na co dzień, stały się dla 
nas tak oczywiste, że przestaliśmy 
się nad nimi zastanawiać. Doskonale 
wiemy, że butelki oranżowe chronią 

płynny lek przed negatywnym wpływem 
światła – dlaczego jednak mają właśnie taką 
barwę, a nie np. niebieską?

Wiele leków jest wrażliwych na działanie 
bezpośrednio padającego światła słonecz-
nego, światła odbitego, a nawet sztucznych 
źródeł światła. Musimy zdawać sobie spra-
wę, że światło widzialne to tylko niewielki 
wycinek widma promieniowania elektroma-
gnetycznego, gdzie po stronie długofalowej 
mamy podczerwień, a po stronie krótkofalo-
wej – nadfiolet. Z zakresu światła widzialne-
go jedynie fale odpowiadające nadfioletowi, 
fioletowi i barwie niebieskiej są w stanie do-
starczyć energię zdolną zapoczątkować reak-
cje fotochemiczne. Stąd butelki mają barwę 
pomarańczową, a nie niebieską. Ostatnie lata 
to prawdziwa ekspansja oświetlenia, którego 
źródłem światła są diody elektroluminescen-
cyjne LED. W widmie takiego oświetlenia ob-
serwujemy wyraźny pik natężenia długości 
fali odpowiadającej barwie niebieskiej – do-
tyczy to szczególnie żarówek o zimnej barwie 
światła. Tradycyjne lampy żarnikowe i żarów-
ki halogenowe dawały światło o cieplejszej 

barwie, dlatego w ich widmie obserwowa-
liśmy większe natężenie promieniowania 
o długości fal odpowiadających barwie żół-
tej, pomarańczowej i czerwonej. Nasuwa się 
zatem prosty wniosek: współczesne oświe-
tlenie jest mniej korzystne dla trwałości leku 
recepturowego. Tym większą należy zatem 
zwrócić uwagę na zastosowanie odpowied-
niego opakowania płynnej postaci leku.

Reakcja chemiczna wywołana przez pochło-
nięty foton światła nosi nazwę pierwotnej re-
akcji fotochemicznej. Po reakcji pierwotnej 
mogą nastąpić reakcje wtórne, które prze-
biegają już bez udziału światła. Aby substan-
cja chemiczna uległa reakcji fotochemicznej, 
muszą być spełnione dwa kluczowe warunki:

• struktura chemiczna substancji musi 
warunkować absorpcję światła w odpo-
wiednim zakresie długości fali;

• substancja ta musi zostać wystawio-
na na działanie właśnie takiego źródła 
światła lub nie być przed nim odpowied-
nio chroniona.

Fotoliza substancji czynnych lub pomoc-
niczych, obecnych w preparatach farma-
ceutycznych sporządzanych w aptece, mo-
że obniżyć ich skuteczność terapeutyczną, 



spowodować niekorzystne zmiany fizyko-
chemiczne, a nawet doprowadzić do powsta-
nia produktu o działaniu szkodliwym lub tok-
sycznym. Najczęstsze zmiany zachodzące 
w lekach pod wpływem światła są łatwe do 
zaobserwowania i polegają na zmianie bar-
wy, zapachu, konsystencji lub smaku. Brak 
dostrzegalnych zmian jest w praktyce znacz-
nie groźniejszy, gdyż może dochodzić do tzw. 
zmian ukrytych, jak np. powstawanie nad-
tlenków w eterze etylowym, który na szczę-
ście jest praktycznie nieużywany we współ-
czesnej recepturze.

Światło może prowadzić do inicjacji procesów 
utleniania i redukcji. W niektórych przypad-
kach, jak np. ciemnienie soli srebra, redukcja 
spowodowana jest bezpośrednio działaniem 
promieni słonecznych. W przypadku zmiany 
zabarwienia adrenaliny światło odgrywa 
z kolei rolę katalizatora utleniania.

Literatura
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REKLAMA

Stosowane w recepturze 
aptecznej substancje wymagające 
ochrony przed światłem:

• Kortykosteroidy. Obecnie w recep-
turze najczęściej używamy hydro-
kortyzonu i prednizolonu. Rozkład 
tego drugiego w reakcji katalizo-
wanej przez światło następuje szyb-
ciej ze względu na obecność dwóch 
wiązań podwójnych w pierścieniu A.

• Związki zawierające jod, takie 
jak jodki, jodoform. Wydzielanie 
wolnego jodu z roztworu jodku 
potasu poddanego działaniu światła 
spowodowane jest fotoutlenia-
niem. Szybkość reakcji zależy od 
zawartości tlenu w roztworze.

• Antybiotyki, spośród których 
w recepturze używamy chlo-
ramfenikolu, erytromycyny, siar-
czanu neomycyny, nystatyny.

• Związki bromu.

• Związki zawierające chlor, 
jak np. wodzian chloralu.

• Związki srebra.

• Fenole, których przy-
kładem jest rezorcyna.

• Eter etylowy.

• Woda utleniona, której foto-
chemiczny rozkład przyspie-
szają zanieczyszczenia mecha-
niczne, takie jak np. kurz.

• Alkaloidy, takie jak efedryna, 
papaweryna, pilokarpina.

• Surowce roślinne, jak 
zioła, liście, kwiaty.

• Wiele innych substancji, takich 
jak np.: kwas askorbowy, benzo-
kaina, ditranol, chlorowodorek 
lidokainy, mleczan etakry-
dyny, kwas salicylowy, tanina.
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Przyjmując do realizacji receptę, na której 
widnieje roztwór do zrobienia, należy prze-
analizować przede wszystkim rozpuszczal-
ność poszczególnych surowców. W tym przy-
padku wszystkie są nierozpuszczalne bądź 
trudno rozpuszczalne w wodzie. Zamiana 
wody na etanol pozwoli nam na rozpuszcze-
nie dwóch z trzech przepisanych surowców. 
Dodatkowo etanol 70o będzie wykazywał 
działanie bakteriobójcze i chłodzące. Zamia-
na taka nie zachodzi zatem w obrębie sub-
stancji obojętnych i powinna być skonsulto-
wana z autorem recepty.

Po zamianie wody na etanol 70o możemy 
przystąpić do sporządzania leku. Chloram-
fenikol jest antybiotykiem bakteriostatycz-
nym, którego mechanizm działania polega 
na hamowaniu aktywności peptydotransfe-
razy podjednostki 50 S rybosomu bakterii. 
Uniemożliwia to przenoszenie w cytoplazmie 
aktywowanych aminokwasów z kwasu RNA 
do rybosomów. W konsekwencji dochodzi do 
zahamowania syntezy białek w komórce bak-
terii. Hydrokortyzon zastosowany miejscowo 
na skórę obkurcza naczynia krwionośne oraz 
działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo, 
immunosupresyjnie i antyproliferacyjnie.

Ze względu na obecność antybiotyku lek 
należy wykonać w warunkach aseptycz-
nych. Najpierw rozcieramy i rozpuszczamy 
hydrokortyzon, który jest znacznie trudniej 
rozpuszczalny w etanolu niż detreomycy-
na. Aby ułatwić ten proces, możemy go roz-
puścić w odpowiedniej ilości etanolu 96o, 
a następnie – aby otrzymać etanol 70o – roz-
cieńczyć go wodą do pożądanej ilości. Teraz 
rozpuszczamy 2 g chloramfenikolu Galfarm. 
Uzyskany roztwór powinien być klarowny. 
W moździerzu z dziubkiem rozcieramy siarkę 
i dodajemy kilka kropel uzyskanego wcze-
śniej roztworu. Otrzymamy gęstą pastę, którą 
rozluźniamy, dodając kolejne porcje etanolo-
wego roztworu. Powstałą zawiesinę przele-
wamy do butelki z ciemnego szkła. Na opa-
kowaniu oprócz sygnatury musi znaleźć się 
etykieta informująca pacjenta o konieczno-
ści wstrząśnięcia leku przed użyciem, a także 
chronienia go przed światłem.

Roztwory wodne chloramfenikolu wystawio-
ne na działanie światła stopniowo brunat-
nieją na skutek przebiegu reakcji rozkładu. 

Podobne zjawisko możemy zaobserwować 
w roztworach etanolowych. Co ciekawe, zja-
wisko to obserwuje się nawet podczas prze-
chowywania roztworu w butelkach z ciem-
nego szkła. Tłumaczy się to niecałkowitym 
działaniem ochronnym takiego szkła przed 
wpływem promieni o długości fali w zakre-
sie od 290 do 450 nm. Farmakopea Polska 
dokładnie określa normy szkła używanego 

do przechowywania leków. Barwne pojem-
niki szklane, niezależnie od typu i pojem-
ności, nie powinny przepuszczać więcej niż 
10 proc. promieni o długości fali w zakresie 
290 do 450 nm. Mimo zastosowania butelki 
z ciemnego, oranżowego szkła pacjent przy 
odbieraniu leku powinien być uczulony, by 
opakowanie przechowywać w zaciemnio-
nym miejscu.

Rp. 

Detreomycyni  2,0

Hydrocortisoni  1,0

Sulfuris ppt.   4,0

Aq. purificata ad  100,0

M. f. sol. 

3

Do rozpuszczenia detreomycyny można użyć etanolu 96o, który następnie należy rozcieńczyć 
wodą oczyszczoną.

1

Ze stosowanych w recepturze kortykosteroidów prednizolon jest bardziej wrażliwy  
od hydrokortyzonu na działanie światła. 

Roztwory detreomycyny są wrażliwe na światło i mogą ciemnieć nawet podczas 
przechowywania w butelkach z ciemnego szkła.

2
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54

6

8

7

Siarkę należy mieszać stopniowo z roztworem etanolowym, zaczynając  
od uzyskania gęstej pasty.

Po prawidłowym rozpuszczeniu detreomycyny 
i hydrokortyzonu w etanolu powinniśmy 
otrzymać klarowny roztwór.

W roztworze etanolowym siarka ulega szybkiej sedymentacji, co utrudnia aplikację leku.

Informacja o konieczności ochrony leku przed światłem musi być naniesiona na opakowanie 
w postaci widocznej etykiety.

Farmakopea Polska dokładnie określa normy 
szkła używanego do przechowywania leków.



Jak dawkować jod w przypadku awarii elektrowni jądrowej?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało 
ulotkę, która zawiera podstawowe informacje dotyczące stosowania 
jodu w przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmos-
fery radioaktywnego jodu. Wynika z niej, że dawkowanie tabletek ze 
stabilnym jodem zależy od wieku, a stosowanie dawki większej lub 
mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

30 września br. wiceminister Błażej Poboży przedstawił szczegóły doty-
czące dystrybucji jodku potasu. W wydarzeniu wzięli też udział dr Łu-
kasz Młynarkiewicz – prezes Państwowej Agencji Atomistyki, oraz prof. 
dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński – kierownik Kliniki Endokrynologii 
CMKP w Szpitalu Bielańskim, konsultant województwa mazowieckiego 
w zakresie endokrynologii.

Wiceminister Błażej Poboży przedstawił szczegóły dystrybucji 
jodku potasu.

– Zdecydowaliśmy o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek 
jodku potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. 
To działania rutynowe i przewidziane w przepisach prawa na wypadek 
ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego. Musimy być przygo-
towani na różne warianty wydarzeń, nawet te najmniej prawdopodob-
ne – wyjaśnił podsekretarz stanu w MSWiA.

TABLETKA Z JODEM TYLKO OD STRAŻAKA?

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że podję-
te przez MSWiA działania są związane z procedurami zarządzania kry-
zysowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom naszego 
kraju.

– Proces dystrybucji jest już na kolejnym etapie. Z powiatowych jedno-
stek PSP za pośrednictwem wojewodów tabletki są przekazywane do 
jednostek samorządu terytorialnego (JST). W każdym z województw to 
właśnie wojewoda w porozumieniu z przedstawicielami samorządów 
ustala najlepszy sposób dystrybucji jodku potasu do obywateli – prze-
kazał wiceminister Błażej Poboży.

Podsekretarz stanu w MSWiA poinformował, że do tabletek z jodkiem 
potasu będzie dołączona ulotka zawierająca informację o dystrybucji 
oraz dawkowaniu preparatu.

– Cel to, aby na wypadek skażenia radiacyjnego zabezpieczyć organizm 
przed przyjęciem „złego” jodu – powiedział wiceminister.

Dla wszystkich, którzy zgodnie ze wskazaniami medycznymi powinni 
otrzymać jodek potasu, została zabezpieczona odpowiednia liczba ta-
bletek. Wiceminister Błażej Poboży poinformował, że łącznie przygoto-
wano ponad 57 mln tabletek.

– Aktualnie nie ma powodów, by rozpoczynać wydawanie jodku potasu 
obywatelom. Państwo jest przygotowane, a obywatele mogą czuć się 
bezpiecznie – podsumował wiceminister.

DAWKOWANIE TABLETEK JODU

Ministerstwo udostępniło również ulotkę, która zawiera podstawowe 
informacje dotyczące stosowania jodu w przypadku awarii elek-
trowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu. 
Wynika z niej, że dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od 
wieku, a stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może 
zagrozić zdrowiu:

• dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. – 2 tabletki (100 mg jodu);

• dzieci od 3. do 12 r.ż. – 1 tabletka (50 mg jodu);

• dzieci od 1. miesiąca do 3 r.ż. – 0,5 tabletki (25 mg jodu);

• noworodki – 0,25 tabletki (12,5 mg jodu);

• kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki (100 mg jodu).

Certyfikaty GDP przedłużone do końca 2023 r.
Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że 11 sierpnia br. 
Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków opublikowały zaktu-
alizowane wytyczne, dotyczące wymogów regulacyjnych w okresie 
pandemii. Najważniejszą informacją jest wydłużenie certyfikatów 
GMP i GDP do końca przyszłego roku.

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że 11 sierpnia 
2022 r. Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków opublikowały 
zaktualizowane wytyczne, zawierające pytania i odpowiedzi dotyczące 
wymogów regulacyjnych w okresie pandemii COVID-19, odnoszące się 
do produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

Certyfikaty GMP*(pkt 2.2)

Certyfikaty GMP dla miejsc wytwarzania lub importu produktów 
leczniczych oraz wytwarzania substancji czynnych zlokalizowanych 
w obrębie EOG

Ważność certyfikatów GMP wydanych dla miejsc wytwarzania lub 
prowadzenia działalności importowej produktów leczniczych oraz 
wytwarzania substancji czynnych w Europejskim Obszarze Gospo-
darczym (EOG) została przedłużona do końca 2023 r., przy czym 
przedłużenie nie obejmuje zmian w zakresie certyfikatu oraz certyfi-
katów, których ważność została skrócona zgodnie z informacją podaną 
w uwagach wyjaśniających.

Certyfikaty GMP dla miejsc wytwarzania produktów leczniczych oraz 
wytwarzania substancji czynnych zlokalizowanych poza EOG

PRZECZYTAJ WIĘCEJ
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Ważność certyfikatów GMP wydanych dla miejsc wytwarzania 
produktów leczniczych oraz wytwarzania substancji czynnych zloka-
lizowanych poza EOG została przedłużona do końca 2023 r., przy 
czym przedłużenie nie obejmuje zmian w zakresie certyfikatu oraz 
certyfikatów, których ważność została skrócona zgodnie z informacją 
podaną w uwagach wyjaśniających.

Certyfikaty GDP* (pkt 2.4)

Ważność certyfikatów GDP dla importerów i dystrybutorów substancji 
czynnych oraz hurtowni farmaceutycznych została przedłużona do 
końca 2023 r., przy czym przedłużenie nie obejmuje zmian w zakresie 
certyfikatu oraz certyfikatów, których ważność została skrócona 
zgodnie z informacją podaną w uwagach wyjaśniających.

PRODUKTY LECZNICZE WETERYNARYJNE

11 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków 
opublikowały zaktualizowane wytyczne, zawierające pytania 
i odpowiedzi dotyczące wymogów regulacyjnych w okresie pandemii 
COVID-19, odnoszące się do produktów leczniczych weterynaryjnych.

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

Certyfikaty GMP*(pkt 1.1)

Certyfikaty GMP dla miejsc wytwarzania lub importu produktów 
leczniczych oraz wytwarzania substancji czynnych zlokalizowanych 
w obrębie EOG.

Ważność certyfikatów GMP wydanych dla miejsc wytwarzania lub 
prowadzenia działalności importowej produktów leczniczych w Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) została przedłużona do końca 

2023 r., przy czym przedłużenie nie obejmuje zmian w zakresie certy-
fikatu oraz certyfikatów, których ważność została skrócona zgodnie 
z informacją podaną w uwagach wyjaśniających.

Certyfikaty GMP dla miejsc wytwarzania lub importu produktów 
leczniczych oraz substancji czynnych przeznaczonych do wytwa-
rzania produktów leczniczych, zlokalizowanych poza EOG

Ważność certyfikatów GMP wydanych dla miejsc wytwarzania 
produktów leczniczych weterynaryjnych oraz wytwarzania substancji 
zlokalizowanych poza EOG została przedłużona do końca 2023 r., przy 
czym przedłużenie nie obejmuje zmian w zakresie certyfikatu oraz 
certyfikatów, których ważność została skrócona zgodnie z informacją 
podaną w uwagach wyjaśniających.

Ponadto ww. wytyczne (Q&A) jednoznacznie wskazują, że wytwórcy, 
importerzy i dystrybutorzy oraz hurtownie farmaceutyczne nadal są 
zobowiązani do przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Wytwa-
rzania lub Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

* Certyfikaty przedłużone zostały automatycznie poprzez naniesienie 
dodatkowej informacji w stopce certyfikatu w bazie EudraGMDP. Zgodnie 
z ww. informacją przedłużeniu podlegają ww. certyfikaty i zezwolenia, 
które były ważne w momencie ogłoszenia pandemii COVID-19 przez 
WHO (tj. 11 marca 2020 r.).

 

Refundowane wyroby medyczne z hurtowni farmaceutycznej 
musi zamawiać tylko apteka ogólnodostępna
Zgodnie z przepisami apteki ogólnodostępne mają obowiązek 
zamawiać refundowane wyroby medyczne wyłącznie z hurtowni 
farmaceutycznej. Co ciekawe, obowiązku takiego nie mają pod-
mioty lecznicze. Temat ten powraca po dwóch latach od wydania 
przez GIF kontrowersyjnej interpretacji przepisów.

Kancelaria Fairfield wydała niedawno opinię prawną dla Ogól-
nopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, 
w której stwierdza, że podmioty lecznicze mogą nabywać re-
fundowane wyroby medyczne zarówno od podmiotów posia-
dających, jak i nieposiadających zezwolenie na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej. Prawnicy podkreślają też, że obo-
wiązek nabywania wyrobów medycznych refundowanych wy-
łącznie od hurtowni farmaceutycznej dotyczy tylko aptek 
ogólnodostępnych.

Wynika to z art. 88 ust. 5 pkt 5a Prawa farmaceutycznego, mó-
wiącego, że kierownik apteki ogólnodostępnej ma obowiązek 
zaopatrywania się w produkty refundowane (leki, wyroby me-
dyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego) wyłącznie u podmiotów posiadających zezwolenie 
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Obowiązek ten 
wynika z faktu, że w obrocie aptecznym refundowanym musi 
zostać zapewniona ciągłość ścieżki cen sztywnych oraz ciągły 
nadzór nad obrotem refundowanym.

– Przepisy farmaceutyczne w zasadzie wykluczają możliwość 
nabycia leku przez podmiot leczniczy inaczej niż od hurtowni 
farmaceutycznej, z kolei przepisy o obrocie wyrobami medycz-
nymi nie przewidują żadnych ograniczeń w tym zakresie – tzn. 
nie trzeba mieć żadnych specjalnych uprawnień lub zezwoleń do 
prowadzenia sprzedaży hurtowej wyrobów medycznych. Obrót 
wyrobami medycznymi, w tym refundowanymi, nie musi być pro-
wadzony przez hurtownie farmaceutyczne – wskazuje kancelaria 
Fairfield.

APTEKA SZPITALNA NIE JEST PODMIOTEM-NABYWCĄ

Adwokat Oskar Luty podkreśla też, że w przypadku nabywania 
wyrobów refundowanych przez podmioty lecznicze reżim cen 
sztywnych refundacyjnych nie ma zastosowania. Poza tym art. 9 
ust. 1 oraz ust. 2 ustawy refundacyjnej wprost stanowią, że pod-
miot leczniczy może nabyć wyrób medyczny refundowany od 
dostawcy innego niż hurtownia farmaceutyczna.

– Brak jest jakiegokolwiek interesu publicznego uzasadniającego 
hipotetyczny obowiązek po stronie podmiotu leczniczego, aby 
zaopatrywał się w wyroby medyczne refundowane wyłącznie od 
hurtowni farmaceutycznej. Przeciwnie, obowiązek taki wiązałby 
się z przymusowym korzystaniem z pośrednictwa hurtowni far-
maceutycznej w łańcuchu dystrybucyjnym, co mogłoby wpłynąć 
negatywnie na koszty i ceny – wskazuje kancelaria Fairfield.

POBIERZ KOMUNIKAT
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Zgodnie z opinią prawną apteka nie jest też podmiotem-nabyw-
cą produktów refundowanych, a wewnętrzną jednostką orga-
nizacyjną podmiotu leczniczego. Wewnętrzny obieg wyrobów 
medycznych może być prowadzony bez pośrednictwa apteki 
szpitalnej, np. za pośrednictwem działu aparatury medycznej.

– Skoro tak, to interpretacja przepisów skutkująca ustaleniem ist-
nienia obowiązku nabywania przez kierownika apteki szpitalnej 
wyrobów medycznych refundowanych wyłącznie od hurtowni far-
maceutycznej byłaby skrajnie nieracjonalna – czytamy w opinii.

URPL: stanowisko EMA nie obejmuje 
automatycznej wymiany leku w aptece
Niedawno Europejska Agencja Leków potwierdziła, że leki biopo-
dobne mogą być stosowane zamiennie z lekami referencyjnymi. 
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych zwraca uwagę, że nie oznacza 
to ich automatycznej wymiany w aptekach. O tym państwa człon-
kowskie decydują same.

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency – EMA) 
i zespół Dyrektorów Agencji Rejestracyjnych w UE (Heads of Medi-
cines Agencies – HMA) przedstawili niedawno wspólne stanowisko 
dotyczące uznania zamiennego stosowania leków biopodobnych 
zarejestrowanych w UE. To oświadczenie zostało zatwierdzone przez 
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) 
i Biologics Working Group (BWP).

Jak wyjaśnia w specjalnym komunikacie Prezes URPL, zamienne sto-
sowanie oznacza możliwość zamiany jednego leku biologicznego 
na inny lek z tą samą substancją czynną, dla którego oczekuje się, 
że będzie miał taki sam efekt kliniczny. HMA i EMA uważają, że po 
zarejestrowaniu leku biopodobnego w UE można go stosować za-
miennie, co oznacza, że lek biopodobny może być stosowany zamiast 
produktu referencyjnego (lub odwrotnie) lub jeden lek biopodobny 
można zastąpić innym lekiem biopodobnym tego samego produktu 
referencyjnego.

Decyzje dotyczące zastosowania/wydawania jednego leku zamiast 
drugiego bez konsultacji z lekarzem nie leżą w gestii EMA i podle-
gają rekomendacjom opracowanym przez poszczególne państwa 
członkowskie.

NIE DOTYCZY ZAMIANY W APTECE

Grzegorz Cessak zwraca uwagę, że zamienność w kontekście oświad-
czenia EMA i HMA oznacza stosowanie jednego leku zamiast drugie-
go z tym samym celem terapeutycznym. Ta definicja nie obejmuje 
automatycznej wymiany leku w aptece – ta decyzja uzależniona jest 
od rekomendacji poszczególnych państw członkowskich.

– Do tej pory leki biopodobne zatwierdzone przez EMA mogły być 
stosowane zamiennie, jeśli krajowe przepisy to umożliwiały. Z na-
ukowego punktu widzenia wymienność zatwierdzonych leków bio-
podobnych była uznawana za możliwą i nie wzbudziła żadnych 
obaw. Jednak EMA do tej pory nie wydała zaleceń dotyczące wy-
miennego stosowania leków biopodobnych – czytamy w komunika-
cie Prezesa URPL.

Obecnie władze rejestracyjne w UE dostrzegły potrzebę wyraźne-
go zaznaczenia, że z naukowego punktu widzenia leki biopodobne 
zatwierdzone w UE można uznać za zamienne. Brak jasnego euro-
pejskiego stanowiska w sprawie zamienności zidentyfikowano jako 
czynnik powodujący niepewność wśród zainteresowanych stron co 
do stosowania leków biopodobnych w praktyce klinicznej. 

Tak więc EMA i HMA uważają, że potrzebne jest zharmonizowane i ja-
sne stanowisko w sprawie wymiennego stosowania leków biopodob-
nych w całej UE, aby ograniczyć niepewność, jaką mogą mieć lekarze 
przy podejmowaniu decyzji o przepisaniu leków biologicznych.

UZASADNIENIE NAUKOWE

Jak wskazuje Prezes URPL, sieć władz rejestracyjnych UE (The EU Re-
gulatory Network) ocenia, zatwierdza i monitoruje leki biopodobne 
od ponad 15 lat i uzyskała bardzo dogłębną wiedzę na temat leków 
biopodobnych po analizie ponad 100 wniosków dotyczących poten-
cjalnego leku biopodobnego i dzięki monitorowaniu ich bezpieczeń-
stwa po dopuszczeniu do obrotu.

– Zamiana jednego leku biologicznego na inny (z tą samą substan-
cją czynną) wytwarzany i sprzedawany przez różne firmy stała się 
powszechna w praktyce klinicznej, a wymienność zarejestrowanych 
w UE leków biopodobnych została potwierdzona. Dopuszczone do 
obrotu leki biopodobne wykazały porównywalną skuteczność, bez-
pieczeństwo i immunogenność z ich produktami referencyjnymi. Dla-
tego eksperci UE uważają, że gdy lek biopodobny jest zarejestrowa-
ny, nie są wymagane dodatkowe badania dotyczące potwierdzenia 
wymienności ich stosowania – czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dowody naukowe i pozytywne 
doświadczenia z lekami biopodobnymi w praktyce klinicznej na prze-
strzeni ostatnich lat, CHMP i wszystkie grupy robocze posiadające 
wiedzę specjalistyczną w zakresie leków biologicznych potwierdzają 
możliwość zamiennego przepisywania leków zatwierdzonych w UE 
jako leki biopodobne. Umożliwi to większej liczbie pacjentów dostęp 
do leków biologicznych niezbędnych do leczenia takich chorób, jak 
nowotwory, cukrzyca i choroby reumatyczne.

Grzegorz Cessak zwraca jednocześnie uwagę, że państwa człon-
kowskie będą nadal decydować, które leki biologiczne są dostęp-
ne w danym państwie i czy automatyczna zamiana jest dozwolona 
na poziomie apteki.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ
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https://aptekarz.pl/


SPIS
TREŚCI

A2
Prasa o opiece farmaceutycznej
Śledzimy najnowsze doniesienia dotyczące opieki  
farmaceutycznej w Polsce i na świecie.

A4
Przegląd lekowy
W spokojny środowy wieczór do apteki przychodzi pacjentka – mieszkająca w okolicy 
Monika. Widać, że jest poddenerwowana…

A6
Pediatria: Amoksycylina w ciąży
W badaniach na zwierzętach nie wykazano, aby amoksycylina powodo-
wała ryzyko rozwoju wad u płodu lub zwiększała śmiertelność.

A7
Ostre zapalenie oskrzelików u dzieci
Niemowlęta i dzieci do 2. r.ż. są najbardziej nara-
żone na zapalenie dolnych dróg oddechowych.

PRASA O OPIECE FARMACEUTYCZNEJ
Poznaj „Przypadki 
Apteczne” 
z pilotażowego 
programu przeglądów 
lekowych!
W 13 województwach 75 farma-
ceutów bierze udział w pilotażowym 
programie przeglądów lekowych. 
Z jakimi przypadkami się spotykają? 
Jakich interwencji dokonują, by pomóc 
pacjentom? Informacje na ten temat 
są zbierane na nowym portalu.

Pilotażowy program przeglądów lekowych 
jest przedsięwzięciem, które angażuje 
wielu ludzi. To, co ich łączy, to pogląd, 
że opieka zdrowotna w Polsce potrzebuje 
skutecznych zmian. O skutecznej zmianie 
mówimy wtedy, kiedy jest trwała, przewi-
dywalna i przynosi wymierne korzystne 
rezultaty. Jak rozpoznać skuteczną zmianę, 
jeszcze zanim ona nadejdzie? Czy można ją 
zaplanować? Pilotażowe przeglądy lekowe 
sprawiają, że każdego dnia jesteśmy coraz 
bliżej poznania odpowiedzi na te pytania.

Zachęcamy do zapoznania się z nowo 
powstałym portalem przypadki-apteczne.pl, 
na którym będą regularnie pojawiać się 
informacje o konkretnych przypadkach, 
z jakimi farmaceuci spotykają się w ramach 
pilotażowego programu przeglądów leko-
wych. Przedstawią je farmaceuci realizujący 
przeglądy w formie webinarów. Pierwsze 
z nich już są dostępne do obejrzenia!

Głównym zadaniem pilotażowego programu 
przeglądów lekowych jest sprawdzenie, czy 
w aktualnym systemie opieki zdrowotnej 
znajduje się miejsce na świadczenie opieki 
farmaceutycznej w postaci przeglądów 
lekowych. Co więcej, ten pilotaż idzie 
o krok dalej – wierząc, że odpowiedź brzmi 
„tak”, od razu zadajemy pytanie: „jak?”. 
Dlatego jego celem jest również wypraco-
wanie optymalnego modelu, procedur oraz 
standardów tego elementu opieki farma-
ceutycznej jako świadczenia zdrowotnego.

Źródło: MGR.FARM

Apteki chcą być bardziej 
angażowane w porady 
i usługi dla pacjentów
Przedstawiciele sieci aptek z Czech, Polski, 
Słowacji, Rumunii, Serbii oraz Węgier 
debatowali na spotkaniu w Warszawie 
o wpływie regulacji rynkowych na jakość 
świadczonej opieki oraz o kwestiach 
promocji produktów leczniczych. Najważ-
niejszym wątkiem debat było jednak wpro-
wadzanie nowych usług w aptekach, takich 
jak szczepienia czy przeglądy lekowe.

Jak powiedział Marcin Piskorski, prezes 
Związku Pracodawców Aptecznych Phar-
maNET, środowisko farmaceutów w Polsce 
od lat prowadzi dyskusje z władzami o tym, 
żeby otworzyć polskie apteki na usługi. 
Jednak dopiero epidemia COVID-19 okazała 
się przełomem. Udział aptek w programie 

szczepień pokazał, że farmaceuci są w stanie 
szybko się przygotować do takich zadań 
i zrealizować oczekiwania pacjentów.

– Apelujemy, żeby iść tą drogą, trochę za 
przykładem krajów Europy Zachodniej, 
które rozpoczęły ten proces kilkadziesiąt 
lat przed nami, a liczba usług oferowanych 
przez apteki sięga tam kilkudziesięciu 
pozycji – tłumaczył Marcin Piskorski.

Są to m.in. usługi związane wypożycza-
niem drobnego sprzętu medycznego, 
poradnictwem, realizacją programów 
rzucania palenia czy prowadzeniem 
pacjentów niesamodzielnych mentalnie.

Prezes PharmaNET zwrócił też uwagę, 
że dzięki pandemii pacjenci zaczęli inaczej 
patrzeć na apteki – były one bowiem 
jedynymi z nielicznych placówek systemu 
ochrony zdrowia otwartymi non stop i do 
których pacjent mógł przyjść osobiście.

– Ludzie się nauczyli, że do apteki nie 
idzie się tylko po leki, ale także po poradę. 
Zobaczyli, że w aptece można się zaszczepić. 
Jesteśmy świadkami rewolucji, także po 
stronie pacjentów – powiedział prezes, 
wskazując, że w efekcie średni czas pobytu 
pacjenta w aptece wydłużył się trzykrotnie.

Warszawska konferencja Europejskiej 
Federacji Sieci Aptecznych (EFPC) była 
największym w Europie Środkowej 
spotkaniem właścicieli sieci aptecznych, 
kadry zarządzającej i farmaceutów.

Źródło: PAP MediaRoom
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Planu Opieki Farmaceutycznej, w tym 
zaleceń dla pacjenta i rekomendacji dla 
lekarza. W ramach prowadzonego obecnie 
pilotażu przeglądu lekowego widać, 
jak dużych umiejętności praktycznych 
wymaga to działanie od farmaceutów.

– Jako lekarze dostajemy gotową informację 
z przeglądu lekowego. Informacja musi być 
syntetyczna i wskazywać najważniejsze 
dane, tak żeby wspierać optymalizację 
leczenia, a nie wprowadzać chaos. Według 
mnie do tego konieczna jest edukacja 
farmaceutów – przekonuje prof. Katarzyna 
Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicz-
nego. – Opieka farmaceutyczna składa się 
z pacjenta, lekarza i farmaceuty. Farma-
ceuci wiedzą najwięcej o właściwościach 
leków i mogą swoją wiedzą wspomóc 
zarówno lekarza, jak i pacjenta – dodaje.

– Aktualnie prowadzony pilotaż prze-
glądu lekowego zdefiniuje zarówno kształt 
przyszłego świadczenia zdrowotnego, jak 
i standard szkolenia i certyfikacji farma-
ceutów w zakresie przeglądu lekowego. 
Pierwsze wnioski z trwającej obecnie 
fazy wykonawczej pilotażu poznamy 
już w styczniu 2023 roku – informuje 
Agnieszka Neumann-Podczaska.

Źródło: PAP MediaRoom

Pilotaż przeglądów 
lekowych wyznaczy 
standard usługi oraz 
edukacji farmaceutów?
Aby realizacja przeglądów lekowych była 
efektywna i przynosiła realne korzyści 
dla systemu, trzeba praktycznie przy-
gotować farmaceutów. Potrzebne są 
kursy kwalifikacyjne prowadzone według 
jednego ogólnopolskiego standardu, 
które zestawią farmaceutę z pacjentem 
i lekarzem – przekonuje dr hab. n. med., 
prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska.

– Przeprowadzenie przeglądów lekowych 
wymaga umiejętności zebrania wywiadu 
i analizy problemów lekowych oraz dobrej 
współpracy z lekarzem i pacjentem. Jak 
pokazuje trwający obecnie program 
pilotażowy przeglądów lekowych, farma-
ceuta posiadający przygotowanie prak-
tyczne doskonale sprosta tym zadaniom 
i efektywnie wspierać będzie system 
ochrony zdrowia – przekonuje dr hab. 
n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, 
prof. UMP, koordynatorka programu ze 
Szpitala Klinicznego im. Heliodora Świę-
cickiego Uniwersytetu Medycznego 
im K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przegląd lekowy to udokumentowany proces 
dedykowany pacjentom z wielolekowością. 
Jego celem jest identyfikacja i rozwiązy-
wanie problemów lekowych pacjentów, 
współpraca z lekarzem i optymalizacja 
farmakoterapii najtrudniejszych pacjentów.

– Aby realizacja tak rozumianej usługi była 
efektywna i przynosiła realne korzyści dla 
systemu, potrzebne jest praktyczne przygo-
towanie farmaceutów. Potrzebne są kursy 
kwalifikacyjne prowadzone według jednego 
ogólnopolskiego standardu, które zestawią 
farmaceutę z pacjentem i lekarzem. Tu nie 
ma miejsca na powtarzanie treści teore-
tycznych, które farmaceuci dobrze znają. Tu 
jest miejsce na wywiad z pacjentem, trudne 
decyzje terapeutyczne oraz rozmowę z leka-
rzem. Farmaceutów nie trzeba uczyć farma-
kologii czy zasad opieki farmaceutycznej, za 
to trzeba pokazać im na żywym przykładzie, 
jak realizować przeglądy w codziennej prak-
tyce, jak rozmawiać z lekarzem i pacjentem, 
aby realnie optymalizować leczenie – 
mówi Agnieszka Neumann-Podczaska.

Przegląd lekowy jest trudnym świadczeniem, 
które powinno wspierać proces leczenia 
pacjenta. Jako takie wymaga ścisłej mery-
torycznej współpracy z lekarzem, umiejęt-
ności zebrania wywiadu, analizy problemów 
lekowych i przygotowania Indywidualnego 
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STOSOWANE LEKI

Oksazepam 10 mg
1x dobę, na godzinę 

przed snem

SUPLEMENTY DIETY

Tinctura hyperici 1x dziennie 5 ml

Suplement witaminowy z 
kwasem foliowym i jodem

1x dziennie, 1 tabletka

Płeć Kobieta

Wiek 32 lata

Wzrost 172 cm

Waga 58 kg

Choroby 
przewlekłe

Bezsenność

Spadek nastroju/objawy 
depresji (brak diagnozy)

mgr farm. Kamil Bąk

PRZEGLĄD LEKOWY
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W 
spokojny środowy wieczór 
do apteki przychodzi 
pacjentka – mieszkająca 
w okolicy Monika. Widać, 
że jest poddenerwowana 

i celowo wybrała okres, kiedy w aptece 
nie ma wielu pacjentów, gdyż potrzebuje 
intymnej porady. Opowiada o swoich 
problemach związanych z zajściem w ciążę 
oraz bezsennością. Pyta również o lek, który 
został wypisany przez lekarza na recepcie.

WYWIAD

Monika podczas rozmowy wyznaje, że od 
sześciu miesięcy stara się ze swoim part-
nerem o dziecko, co jest dla niej niezwykle 
frustrujące i doprowadziło do silnych stanów 
nerwicowych łącznie z bezsennością. W kon-
tekście objawów bezsenności skonsultowała 
się z lekarzem rodzinnym, który przepisał 
pacjentce 10 mg oksazepamu do krótkotrwa-
łego stosowania i skierował do lekarza psy-
chiatry. Pacjentka nie rozmawiała z lekarzem 
o swoich problemach z zajściem w ciążę ze 
względu na zbyt krótki czas trwania wizy-
ty, dlatego o poradę pyta się w aptece.

Monika dopytuje także o skuteczność 
przepisanego leku i czy nie wywoła on u niej 
uzależnienia. Dodatkowo z rozmowy wynika, 
że kobieta stosowała wcześniej zioła na swoje 
problemy nerwowe, które dość dobrze na nią 
zadziałały, ale niestety nie pomogły w lep-
szym śnie. Okazuje się, że lekiem ziołowym 
jest nalewka z dziurawca zwyczajnego.

KOMENTARZ

Po pierwsze, należy poinformować pacjent-
kę, że okres, w którym stara się z partnerem 
o dziecko, jeszcze nie jest definiowany jako 
niepłodność. Oczywiście należy podejść ze 
zrozumieniem do problemu Moniki, nato-
miast zgodnie z definicją WHO niepłodność 
to niemożność zyskania ciąży przez okres 
dwunastu miesięcy mimo regularnych 
stosunków płciowych (dwa – cztery razy 
w tygodniu) bez stosowania antykoncepcji. 
Z tego powodu rekomendacje Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 
nie zalecają rozpoczęcia postępowania dia-
gnostycznego u pacjentek młodych (poniżej 
35. roku życia) bez obciążeń w wywiadzie 
wcześniej niż po roku regularnego współżycia.

Oczywiście pomimo tego należy wziąć pod 
uwagę stres, jaki dotyka parę w okresie 
oczekiwania na dziecko, i warto w sposób 
delikatny zaproponować konsultację z psy-
chologiem. W tym konkretnym przypadku 
pacjentka została skierowana do psychiatry 
od lekarza rodzinnego z powodu bezsenności, 
więc należy wesprzeć ją w decyzji o udaniu 
się do specjalisty. Warto też uświadomić, 
że wizyta u psychiatry wcale nie jest niczym 
wstydliwym, a zwykła rozmowa z psycho-
terapeutą może być niezwykle pomocna. 
Należy więc poinformować kobietę, że jej 
problem z bezsennością może wynikać ze 
stresu związanego z tą sytuacją i zalecić 
rozmowę z psychiatrą lub ewentualnie 
psychologiem – przede wszystkim na temat 
obaw związanych ze staraniem się o dziecko.

Pacjentkę trzeba również koniecznie poin-
formować o tym, że nie może jednocześnie 
stosować preparatów z dziurawcem zwy-
czajnym razem z oksazepamem ze względu 
na potencjalne ryzyko interakcji pomiędzy 
tymi substancjami. Preparaty roślinne są 
zazwyczaj bezpieczne w połączeniu z lekami, 
jednak na dziurawiec trzeba uważać, zwłasz-
cza jeżeli kobieta nie stosowała wcześniej 
benzodiazepin i nie wie, jak na nie zareaguje.

Natomiast jeżeli chodzi o oksazepam i obawy 
pacjentki, to warto zaznaczyć, że lek ten 
może wywoływać uzależnienie, zwłaszcza 
jeśli jest nadużywany i stosowany niezgodnie 
z zasadami terapii benzodiazepinami. Dobrze 
zatem doradzić tej pacjentce zaczekanie 
na opinię psychiatry, a do tego czasu zapro-
ponować lek ziołowy, zawierający na przykład 
kozłek lekarski – oczywiście, jeśli pacjentka 
zdecyduje się nie stosować oksazepamu.

Literatura

1. Łukaszuk, Krzysztof, et al. Diagnostyka i lecze-
nie niepłodności – rekomendacje Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embrio-
logii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników (PTGP). Ginekologia 
i Perinatologia Praktyczna, 2018, 3.3: 112-140.

2. Bieńkowski, Przemysław, et al. Bezpieczne 
stosowanie benzodiazepin w podstawowej 
opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy 
rodzinnych. Lekarz POZ, 2019, 5.3: 177-193.

Problemy lekowe pacjenta

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/potencjalny

Stosowanie przez pacjentkę 
produktu ziołowego 

wchodzącego potencjalnie 
w interakcje z lekiem 

zapisanym na recepcie.

Brak wiedzy lekarza rodzinnego 
o stosowanych produktach 
ziołowych przez pacjentkę.

Zalecenie zaprzestania stosowania 
nalewki z dziurawca zwyczajnego 

razem z oksazepamem.
Potencjalny

Możliwa nerwica lub 
objawy depresji.

Lęk spowodowany poten-
cjalnymi problemami 

z zajściem w ciążę.

Rozmowa z pacjentką na temat zasad 
diagnozy niepłodności. Uspokojenie 

pacjentki i zalecenie konsultacji 
z psychologiem/psychiatrą.

Rzeczywisty

Bezsenność.
Lęk spowodowany poten-

cjalnymi problemami 
z zajściem w ciążę.

Rozmowa z pacjentką na temat zasad 
diagnozy niepłodności. Uspokojenie 

pacjentki i zalecenie konsultacji 
z psychologiem/psychiatrą.

Rzeczywisty
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6

CIĄŻA 

AMOKSYCYLINA W CIĄŻY
Amoksycylinę dotychczas zaliczano do kategorii B według FDA. Są to 

substancje lecznicze, dla których w badaniach przedklinicznych na zwierzętach 
nie wykazano ryzyka szkodliwego wpływu na płód, ale nie przeprowadzono 

badań klinicznych u kobiet w ciąży i nie potwierdzono tego. Zgodnie 
z aktualnymi zaleceniami FDA kategorie A, B, C, D i X należy wycofywać.  

Czy amoksycylinę dalej można stosować bezpiecznie w ciąży?

A
moksycylinę dotyczas zaliczano 
do kategorii B według FDA. Są to 
substancje lecznicze, dla których 
w badaniach przedklinicznych 
na zwierzętach nie wykazano 

ryzyka szkodliwego wpływu na płód, ale 
nie przeprowadzono badań klinicznych 
u kobiet w ciąży i nie potwierdzono tego.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami FDA 
kategorie A, B, C, D i X należy wycofywać, 
a o bezpieczeństwie stosowania danej 
substancji leczniczej w czasie ciąży muszą 
informować dokładne dane i analiza 
dotychczasowych badań oraz doniesień 
naukowych na ten temat (powinny one 
znaleźć się na ulotkach dołączonych do 
opakowań leków).Zgodnie z kategoriami 
stosowania leków w czasie ciąży według 
Australian Drug Evaluation Committee 
(ADEC) amoksycylina zaliczana jest do 
kategorii A. Do tej grupy należą substancje 
lecznicze, które stosowano u dużej liczby 
kobiet w ciąży lub u kobiet w wieku 
rozrodczym i nie zaobserwowano zwięk-
szonego ryzyka i częstotliwości powsta-
wania wad u dziecka lub innego działania 
szkodliwego dla płodu. W badaniach 
na zwierzętach nie wykazano, aby amok-
sycylina powodowała ryzyko rozwoju wad 
u płodu lub zwiększała śmiertelność.

Amoksycylina przenika przez łożysko i może 
być oznaczana we krwi dziecka. W bardzo 
dużej ilości badań klinicznych i analiz nie 

wykazano, aby wywierała działanie embrio-
toksyczne lub fetotoksyczne. Ponadto nie 
stwierdzono, aby stosowanie amoksycyliny 
w ciąży niekorzystnie wpływało na prze-
bieg i zakończenie porodu. Niemniej 
jednak dostępne są badania, które wska-
zują na potencjalny związek pomiędzy 
stosowaniem amoksycyliny lub ampicy-
liny przez kobietę w ciąży a występowa-
niem rozszczepu podniebienia u dziecka. 
Ryzyko występowania tej wady określono 
na 2-4 na 1000. Ale dostępne są również 
badania, które podważają tę obserwację 
i dla amoksycyliny ryzyko rozwoju tej wady 
nie zostało wykazane/potwierdzone. Co 
więcej, w jednym z badań dotyczących 
stosowania amoksycyliny i kwasu klawula-
nowego w czasie ciąży w okresie przedpo-
rodowym udokumentowano wystąpienie 
u dziecka martwiczego zapalenia jelita 
grubego. Zarówno ryzyko występowania 
rozszczepu podniebienia, jak i martwi-
czego zapalenia jelita wymaga potwier-
dzenia w kolejnych badaniach i analizach. 
Niemniej jednak ryzyko występowania 
tych wad jest określane jako bardzo małe.

W związku z tym amoksycylina jest 
antybiotykiem z wyboru w przy-
padku kobiet w okresie ciąży – może 
być stosowana wtedy, kiedy to jest 
konieczne i po konsultacji z lekarzem.

Literatura

1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. 
Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016.

2. Drugs During Pregnancy and Lactation,  
C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014.

3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, 
Lippincott Williams and Wilkins, 2014.

4. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et 
al., MedPharm Polska, 2014.

5. The Transfer of Drugs and Other Chemi-
cals Into Human Milk, AAP, Committee on 
Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789.

6. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into 
Human. Breast Milk: An Update on Selected 
Topics. Pediatrics, 2013, 132(3), e796-e809.

7. Breastfeeding and maternal medica-
tion. Recommendations for Drugs in 
the Eleventh WHO Model List of Essen-
tial Drugs, WHO, Genewa, 2002.

8. Australian Government, Department 
of Health, Therapeutic Goods Admi-
nistration https://www.tga.gov.au/
prescribing-medicines-pregnancy-database.

9. Baza e-lactancia.org http://www.e-
-lactancia.org/producto/91.

10. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/
cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~UgZtLu:2.
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Stan zapalny dolnych dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci do lat 2 
nazywamy bronchiolitis i obejmuje ono oskrzeliki, a nie – jak u starszej grupy 

pacjentów – oskrzela.

Zazwyczaj rodzice u swojego dziecka najpierw 
zauważają objawy zwykłej infekcji wirusowej 
górnych dróg oddechowych (katar, suchy 
kaszel). Następnie proces „schodzi” niżej 
do oskrzelików, co objawia się dusznością, 
rzężeniami i świstami. Źródłem zakażenia są 
przede wszystkim tzw. wirusy RS (50-80 proc. 
przypadków), zwane też wirusami nabłonka 
oddechowego, przenoszone drogą kropel-
kową lub przez zakażone przedmioty.

Niestety, niemowlęta i dzieci do 
2. r.ż. są najbardziej narażone na zapa-
lenie dolnych dróg oddechowych. Ocenia 
się, że aż 90 proc. z nich ulega zakażeniu 
RSV, z czego u 50 proc. z nich rozwiną 
się objawy zapalenia oskrzelików.

Do innych wirusów wpływających 
na rozwój bronchiolitis są m.in. metap-
neumowirusy, wirusy paragrypy, a nawet 
przeziębieniowe rinowirusy, które mogą 
torować drogę innym wirusom.

Infekcje wirusowe w obrębie oskrzelików 
rzadko ulegają nadkażeniu bakteryjnemu 
(ok. 2 proc. dzieci hospitalizowanych). 
Dosyć często natomiast dochodzi do 
bakteryjnego zapalenia ucha środko-
wego – choroby towarzyszącej zapaleniu 
oskrzelików w 50-60 proc. przypadków.

DIAGNOSTYKA

Kaszel to najbardziej widoczny objaw zapa-
lenia oskrzelików. Początkowo jest suchy, 
utrudniający oddychanie i prawidłowy sen, 
a następnie staje się produktywny, z gęstą 
wydzieliną. Dzieci pod wpływem kaszlu 
często wymiotują, puszczają mocz i gazy.

Zapalenie dolnych dróg oddechowych najczę-
ściej poprzedza typowa infekcja rinowirusowa 
– z wodnistym katarem, lekko podwyższoną 
temperaturą ciała, lekkim kaszlem. Po dwóch 
– czterech dniach kaszel się nasila i dochodzi 
do epizodów duszności wydechowej 
z charakterystycznym świszczącym wyde-
chem. Potwierdzeniem zapalenia oskrzelików 
jest badanie lekarskie, w którym stwierdza się:

• świsty, furczenia, drobne rzęże-
nia w badaniu osłuchowym;

• postękiwania wydechowe;

• poruszanie skrzydełkami nosa;

• przerywanie karmienia, mę-
czenie się przy jedzeniu;

• widoczną pracę dodatkowych mięśni 
oddechowych – tzw. wciąganie mię-
dzyżebrzy i związany z nim wysiłek;

• przyspieszony oddech, czyli tachypo-
noe (>40 oddechów/min u dzieci do 
6. m.ż., >30 oddechów/min pow. 6. m.ż).

Objawy ostrego zapalenia oskrzelików trwają 
średnio 12 dni, jednak u 10 proc. chorych 
mogą utrzymywać się nawet cztery tygo-
dnie. Jeśli mokry kaszel utrzymuje się dłużej 
i nie ma tendencji malejących, to zakłada 
się wystąpienie nadkażenia bakteryjnego.

LECZENIE

Wirusy, czyli… leczenie objawowe 
i podtrzymywanie czynności życio-
wych. Antybiotyki w przypadku ostrego 
zapalenia oskrzelików nie są wskazane. 
U małych dzieci należy zadbać o:

1. Prawidłowe nawodnienie – do odwod-
nienia przyczyniają się: przyspieszony 
oddech, produkcja wydzieliny, gorączka 
i zmniejszone łaknienie. Dlatego pokój 
dziecka powinien być stosunkowo 
chłodny i dobrze nawilżony, a płyny 
(szczególnie izotoniczne) należy 
podawać systematycznie. Jeśli dziecko 
nie chce przyjmować pokarmu lub 
płynów, może wymagać hospitalizacji 
w celu nawodnienia dożylnego lub 
żywienia przez sondę dożołądkową.

2. Leki przeciwkaszlowe – generalnie 
nie są rekomendowane, gdyż uważa 
się, że kaszel pełni funkcję obronną, 
a infekcja ma charakter samoogranicza-
jący się. Krótkotrwale można stosować 
taką formę leczenia, jeśli kaszel 
utrudnia sen, karmienie czy jest mocno 

wyczerpujący. U dzieci powyżej 1. r.ż. 
można na noc podać pojedynczą dawkę 
miodu, zastosować olejki eteryczne 
lub lek przeciwkaszlowy. Z ostatniej 
grupy bezpiecznym i skutecznym 
lekiem w zakażeniach dolnych dróg 
oddechowych u dzieci jest lewodropro-
pizyna o działaniu obwodowym.

3. Leki wykrztuśne – podanie leków pobu-
dzających wydzielanie wodnistego śluzu, 
np. ambroksolu lub wyciągu z bluszczu, 
jest uzasadnione w drugiej fazie infekcji, 
gdy dominuje kaszel produktywny. 
Dodatkowo nebulizacja z 3% NaCl nie 
tylko pozytywnie wpływa na nawilżenia 
wydzieliny, ale i wspomaga proces 
oczyszczenia dróg oddechowych.

4. Antybiotyki – w badaniach klinicznych 
nie wykazano przewagi antybiotyku nad 
placebo w leczeniu ostrego zapalenia 
oskrzelików. Wynika to z tego, że infekcje 
RSV rzadko powikłane są zakażeniem 
bakteryjnym. Dopiero gdy mokry kaszel 
nie wykazuje tendencji malejących przez 
okres czterech tygodni, wtedy przyjmuje 
się, że doszło do nadkażenia bakte-
ryjnego. Antybiotykiem z wyboru jest 
amoksycylina z kwasem klawulanowym 
lub makrolid przez 10-14 dni lub dłużej.

5. Glikokortykosteroidy i beta-mime-
tyki wziewnie – a teraz ciekawostka 
dla wszystkich: leki te nie są rutynowo 
rekomendowane w zapaleniu oskrze-
lików. Nie udowodniono, że leczenie 
przeciwzapalne miało wpływ na przebieg 
choroby (złagodzenie objawów, długość 
trwania, ryzyko hospitalizacji). Nato-
miast leki rozszerzające oskrzela można 
rozważyć w indywidualnych przypad-
kach, ponieważ większość chorych 
nie odniesie korzyści z tej terapii. Leki 
beta-mimetyczne mogą zmniejszać 
nasilenie niektórych objawów, ale 
nie wpływają na długość choroby.

PEDIATRIA

OSTRE ZAPALENIE  
OSKRZELIKÓW U DZIECI
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KONKURS
Wygraj nagrodę dla swojej pociechy!

Spełniasz się zawodowo pracując w aptece, 
a do tego jesteś szczęśliwym rodzicem? 

Opowiedz nam w kilku zdaniach o tym, jak łączysz 
pracę zawodową z rodzicielstwem oraz czego 

nauczyło Cię ono najbardziej!

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

https://mgr.farm/konkurs-ksiazeczki-dla-dzieci/?utm_source=magazyn


10
Rosyjska psychuszka
Medycyna staje niezwykle groźnym narzędziem 
w rękach ludzi nieupoważnionych do jej 
wykonywania. Taki właśnie los spotkał 
rosyjską psychiatrię za czasów sowieckich… 

14
Fakty i mity o depresji
Oddzielenie mitów od faktów na temat 
depresji, jest jednym z warunków 
jej skutecznej terapii i problemów, 
z jakimi zmagają się chorzy.

19
Żółta pigułka na spokój
Valium  – a ściślej: zawarty w nim diazepam 
– to nazwa znana dziś chyba każdemu, choć 
lek ma już dawno za sobą czasu świetności…

23
Modafinil – smart drug bez wad?
Leki nootropowe, jak modafinil, na prze-
strzeni ostatnich kilku lat zyskały zain-
teresowanie osób, które niekoniecznie 
mają problemy ze zdrowiem.

29
Balneoterapia dla ciała i ducha
Na aptecznych półkach coraz 
bardziej zauważalny jest powrót do 
medycyny tradycyjnej, ziołolecznictwa, 
naturoterapii i balneoterapii…

35
Aromaterapia
Zapachy potrafią zmieniać nasze emocje 
i wpływać na zachowania. Odpowiednio 
dobrane, mogą odgonić stres i wywołać 
zadowolenie, a nawet euforię…

39
Zielone kłamstwo – dasz się nabrać?
Producenci zaczęli ostatnio prześcigać 
się w byciu eko. Niestety nie zawsze ich 
deklaracje pokrywają się z rzeczywistością…

40
Hamulce i wymówki
Poszerzanie uprawnień i rozwój zawodowy 
to chyba życzenia większości farmaceutów. 
Mimo to, nie wszyscy i nie w pełni 
korzystamy z tego, co już możemy…

41
Coolturalnie
Zapraszamy na krótki przewodnik 
po najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych najbliższych miesięcy!

FARMACEUTKA O TYM JAK LECZYĆ… PLUSZAKI
Marta Słocińska to farmaceutka, która nie dość, że napisała książkę 

dla dzieci, to jeszcze stworzyła własne wydawnictwo…
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FARMACEUTKA 
O TYM, JAK LECZYĆ…

PLUSZAKI?PLUSZAKI?



mgr farm. Łukasz Waligórski

POMAGANIE PACJENTOM W ICH DOLEGLIWOŚCIACH 
I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O LEKACH TO CODZIENNOŚĆ 
NIEMAL KAŻDEGO FARMACEUTY. ROZMOWA NA TEN TEMAT 

Z DOROSŁĄ OSOBĄ TO JEDNO, ALE JAK OPOWIEDZIEĆ 
O CHOROBACH, LECZENIU, BADANIACH I LEKACH DZIECKU? 

ZADANIA TEGO PODJĘŁA SIĘ FARMACEUTKA MARTA SŁOCIŃSKA, 
KTÓRA NIE DOŚĆ, ŻE NAPISAŁA NA TEN TEMAT KSIĄŻKĘ DLA 

DZIECI, TO STWORZYŁA TEŻ WŁASNE WYDAWNICTWO…

Łukasz Waligórski: Proszę na początek powie-
dzieć kilka słów o sobie. Zdaje się, że pochodzi 
Pani z Wielkopolski?

Marta Słocińska: Pochodzę z Nowego Tomyśla 
i tutaj też wróciłam po studiach. Mam męża, 
który jest redaktorem i tłumaczem, oraz dwójkę 
dzieci – pięcioletnią córkę i dwuletniego syna. 
Nigdy nie chciałam mieszkać w dużym mieście, 
co w dużej mierze wpłynęło na moje życiowe 
wybory i karierę zawodową. Cenię sobie moż-
liwość obcowania z przyrodą, mniej hałaśliwe 
otoczenie, łatwiejsze dojazdy do pracy. Z No-
wego Tomyśla do Poznania jedzie się około go-
dziny, więc odległość od większego miasta nie 
jest uciążliwa, gdy okazuje się, że jednak trzeba 
się do niego wybrać. Sytuacja na rynku pracy 
w mniejszym mieście jest też dla farmaceuty 
bardziej korzystna w porównaniu z większymi 
ośrodkami. Pod koniec 2021 roku założyłam 
Wydawnictwo Podskoki i wydałam od tego cza-
su dwie książki dla dzieci.

Ł.W.: Dlaczego zdecydowała się Pani na studio-
wanie farmacji? Czy kryje się za tym jakaś 
rodzinna lub inna historia?

M.S.: Studiowałam na Uniwersytecie Medycz-
nym w Poznaniu – głównie ze względu na to, 
że było to najbliższe miasto akademickie. De-
cyzję o wyborze przedmiotów kierunkowych 
w liceum i tym samym studiów podejmuje się 
w życiu naprawdę wcześnie, więc trzeba kiero-
wać się tym, co na tym etapie wie się o sobie. 
W liceum bardzo interesowałam się biologią 
i biochemią, odnosiłam też sukcesy w olimpia-
dzie biologicznej, kierunek wybrałam więc bar-
dziej ze względu na swoje zainteresowania niż 
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samą charakterystykę zawodu – nie wiedziałam o nim 
zbyt wiele. Byłam za to pewna, że nie nadaję się do 
tego, by zostać lekarzem. Zawód farmaceuty wyda-
wał mi się stabilny, a studia ciekawe i zgodne z moimi 
zainteresowaniami.

Moja rodzina nie była nigdy związana z farmacją, jeśli 
nie liczyć taty, który przez lata obsługiwał systemy 
informatyczne w aptekach. Gdy byłam dzieckiem, 
niekiedy zabierał mnie ze sobą, jednak intereso-
wały mnie jedynie gumy owocowe i muszę przyznać, 
że nawet na początku studiów nie wiedziałam, jak 
wygląda organizacja pracy w aptece.

Rozpoczynając studia, miałam niejasne poczucie, 
że oczywiście nie trafię do apteki. Planowałam podjąć 
pracę naukową lub rozpocząć inną karierę niezwią-
zaną z pracą za pierwszym stołem – wydawało mi 
się, że to nie dla mnie. Pamiętam wykłady z chemii 
nieorganicznej na pierwszym roku studiów i do dziś 
podziwiam to, że wykładowczyni starała się wplatać 
w taki przedmiot praktyczne porady dotyczące pracy 
w aptece. Myślałam wtedy, że mnie one nie dotyczą, 
bo ja przecież w aptece pracować nie zamierzam… 
Życie jednak pisze swoje scenariusze.

Ł.W.: Jak wspomina Pani studia? Czy były na nich 
jakieś przedmioty lub wykładowcy, których szcze-
gólnie Pani zapamiętała?

M.S.: Pamiętam, że koleżanka z grupy zwykle żarto-
wała: „Nauczmy się tego szybko, zanim dotrze do nas, 
że to bez sensu”. Faktycznie, studia są przeładowane 
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wiedzą teoretyczną, jednak wychodzę z założenia, że z każdej 
nauki można wyciągnąć coś dla siebie. To, jak szerokie są te studia, 
buduje nam wiedzę ogólną, dzięki której łatwiej jest zgłębiać prak-
tyczne tematy… po ich ukończeniu. W tym zawodzie nauka nigdy 
się nie kończy, a dzięki ogólnemu wykształceniu można też napisać 
książkę dla dzieci, zahaczając o tematy z anatomii czy fizjologii.

Z przedmiotów nauczanych na farmacji szczególnie lubiłam 
zajęcia z biochemii, farmakokinetykę i farmakoterapię z naukową 
informacją o lekach. Typowo chemiczne ćwiczenia nigdy nie nale-
żały do moich ulubionych. Mam jednak ogromny szacunek do 
wykładowców, którzy pomimo teoretycznego charakteru naucza-
nych przedmiotów potrafili pokazać, jak w przyszłości wykorzystać 
tę wiedzę w praktyce.

Bardzo miło wspominam też pracę w redakcji naszej uniwersy-
teckiej gazety – „Pulsu UM” – do której pisałam przez kilka lat. 
Nawiązałam tam ciekawe znajomości i mogłam aktywniej uczest-
niczyć w życiu uczelni, odchodząc chociaż trochę od książek. Na 
spotkania redakcji musiałam dojeżdżać na drugi koniec miasta, 
jednak zawsze było warto.

Jednocześnie cały czas czułam pewien niedosyt i równolegle 
z drugim rokiem farmacji rozpoczęłam studia na kierunku biotech-
nologia medyczna, również na UMP. Kierunek był mały, kameralny 
i bardzo ciekawy. Jednak studiowanie dwóch kierunków mocno 
mnie wypaliło i być może dlatego ostatecznie nie wystarczyło mi 
sił na podjęcie wyzwania pracy naukowej.

Pracę magisterską pisałam pod kierunkiem dr Aleksandry 
Majchrzak-Celińskiej w katedrze Biochemii. Tematyka pracy – 
Epigenetyka nowotworów mózgu – łączyła dwa studiowane przeze 
mnie kierunki.

Ł.W.: Jak potoczyła się Pani kariera zawodowa po studiach? 
Czy pamięta Pani swoje pierwsze spotkanie z pracą w aptece? 
Dla wielu farmaceutów jest to moment rozczarowania tym, 
jak po trudnych studiach wygląda praca w aptece. A jak było 
w Pani przypadku?

M.S.: Gdy miałam zacząć trzeci rok biotechnologii, kończący się 
licencjatem, i już prawie rozpoczynałam doktorat na farmacji, 
dobiegł końca staż w aptece w moim niewielkim Nowym Tomy-
ślu i… już tu zostałam. W tamtym momencie było to dla mnie 
najlepsze rozwiązanie. Miałam zdecydowanie dość dużego 
miasta, a do podjęcia pracy naukowej chyba zabrakło mi wiary 
w siebie. Byłam już wtedy mężatką, a praca w aptece była ku-
sząco stabilna i otwierała możliwość założenia rodziny.

Nie miałam specjalnych oczekiwań wobec pracy w aptece – być 
może dzięki temu miałam raczej pozytywne wrażenia i postano-
wiłam zostać. Nie trafiłam też do dużej sieci, co na pewno miało 
znaczenie. Warto mieć świadomość tego, że mnóstwa rzeczy 
trzeba nauczyć się w praktyce, a dobry, zaangażowany zespół, 
który nas w tym wspiera i nam pomaga, to prawdziwy skarb. 
Miałam szczęście trafić na taki, co też wyraźnie przyczyniło się 
do mojej decyzji o tym, by po stażu zostać w aptece.

Gdy tak opowiadam o swoim życiu, moje decyzje wydają mi 
się dość irracjonalne. Być może trzeba było dokończyć licen-
cjat z biotechnologii medycznej i kontynuować pracę naukową. 
Czasem jednak mniej ambitne decyzje prowadzą do prostszego 
i szczęśliwszego życia, w którym można skupić się na rodzinie, 
a także do nieprzewidzianych zwrotów akcji, takich jak zało-
żenie rodzinnego wydawnictwa. Może więc nie warto żałować 
zbyt wiele. Nie jest jednak tak, że podejmując pracę w aptece, 
nie miałam żadnych wątpliwości.

Nie należę do osób, które łatwo nawiązują kontakty, dlatego 
praca z pacjentem jest dla mnie do dziś sporym wyzwaniem. 
Okazało się jednak, że mam w sobie całkiem spore pokłady 
empatii i potrafię rozmawiać z pacjentami, a do tego odnajduję 
się w skrupulatnym i analitycznym charakterze pracy farma-
ceuty. Cieszą mnie takie małe radości dnia codziennego, jak 
zaopiekowani pacjenci, poprawnie zrealizowane recepty, brak 
świecących się na czerwono alertów systemu…

To, czego nie lubię, to świadomość, jak wielu rzeczy jeszcze 
nie wiem, pomimo kilku lat pracy w zawodzie. Nie sądzę, 
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żeby kiedyś udało mi się pozbyć tego wrażenia. Nowe 
doniesienia, zalecenia, zmiany w prawie powodują, 
że środowisko pracy dynamicznie się zmienia. Poza tym 
problemy pacjentów nigdy nie są jednowymiarowe. 
Polecić „cokolwiek” jest łatwo, ale naprawdę pomóc 
i mieć pewność, że pracuje się tylko z najnowszymi 
zaleceniami – o wiele trudniej. Mam jednak swoje 
ulubione tematy, jak zapewne każdy farmaceuta, które 
zgłębiam i w których czuję się pewnie, jak np. farmako-
terapia w laktacji.

Ł.W.: Skąd wziął się pomysł na założenie 
własnego wydawnictwa?

M.S.: Pomysł zrodził się z fascynacji książkami dla dzieci. 
Zachwyciła mnie różnorodność na rynku książek dla 
dzieci i to, jak książki wpływają na małych ludzi, jak ich 
kształtują. Dla mnie samej czytanie z dziećmi to bardzo 
ważna sprawa i mamy w domu zdecydowanie więcej 
książek dla najmłodszych niż zabawek. Widziałam też, 
z jaką pasją rodzice oddają się poszukiwaniu odpo-
wiednich książek dla swoich dzieci, że ten rynek jest 
żywy. Obserwowałam małe wydawnictwa, które całkiem 
dobrze sobie radziły, przez kilka lat śledziłam nowości 
na rynku i oferty wydawnictw dla dzieci, aż zaczęłam 
powoli zauważać małe luki w rynku wydawniczym, które 

warto byłoby zapełnić. W moim odczuciu książka to coś bardzo wartościowego, 
kształtującego, odmieniającego nieraz całe życie. Kto nie chciałby zajmować się 
tworzeniem takich rzeczy?

Poza tym zawsze lubiłam angażować się w prowadzenie dłuższych projektów, 
tworzenie czegoś kreatywnego, a w aptece bardzo mi tego brakowało. Czułam się 
też gotowa na naukę nowych rzeczy, a tych musiałam nauczyć się bardzo wiele, 
nie tylko w kwestii samego wydawania książek, ale też pisania umów, tworzenia 
własnej strony internetowej i sklepu, prowadzenia kampanii marketingowych, 
obsługi i pakowania zamówień, kontaktu z drukarniami i księgarniami, współ-
pracy z autorami, organizacji spotkań, prowadzenia profili społecznościowych 
(z czym do tej pory nie radzę sobie najlepiej). Wciąż dużo przede mną, ale szlaki 
mam już przetarte.

Początkowo planowałam wydawać tylko książki innych autorów lub kupować 
licencje i wydawać tłumaczenia zagranicznych książek, lecz w trakcie odbywania 
kursu wydawniczego okazało się, że mój pomysł na własną książkę może być 
na początek strzałem w dziesiątkę. Zmniejszał też ryzyko, że narażę jakiegoś 
zewnętrznego autora na problemy wynikające z mojego braku doświadczenia.

Po urodzeniu drugiego dziecka stwierdziłam, że lepszego momentu nie będzie. 
Postanowiłam wykorzystać czas na urlopie macierzyńskim, by napisać książkę 
i wystartować z wydawnictwem. Praca redaktora i wydawcy wydawała mi się bar-
dziej skrojona pod mój charakter i zdecydowanie bardziej elastyczna. Potrzebo-
wałam zajęcia, które mogłabym wykonywać wieczorami lub w chwilach, gdy mąż 
zajmuje się dziećmi po pracy.
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Ł.W.: A skąd wzięła się nazwa wydawnictwa?

M.S.: Nazwa „Wydawnictwo Podskoki” powstała spontanicznie, 
w trakcie, gdy pisałam już książkę i zastanawiałam się nad głów-
nymi założeniami naszej pracy. Chciałam, żeby nasze książki były 
przyjazne, wspierające i w lekki sposób przekazywały praktyczną 
wiedzę o świecie. Żeby można było uczyć się dzięki nim z entuzja-
zmem. A właśnie podskoki są dla dzieci wyrazem największej radości 
i entuzjazmu.

Ł.W.: Czy nadal pracuje Pani w zawodzie farmaceuty?

M.S.: Nie wróciłam do pracy na etacie, ponieważ jestem na urlopie 
wychowawczym i zajmuję się dwuletnim synkiem, który nie chodzi 
do żłobka. Wychowanie dzieci to na tym etapie życia mój prawdziwy 
priorytet. Odnajduję się w nurcie rodzicielstwa bliskości. Po urodze-
niu starszej córki wróciłam do pracy już po ośmiu miesiącach – mąż 
mógł przejąć resztę urlopu rodzicielskiego – a później opiekę nad 
córką, gdy byłam w pracy, sprawowały babcie. Z drugim dzieckiem 
nie mam już możliwości skorzystania z takiej pomocy, a jednocześnie 
nie chciałam oddawać synka do żłobka, więc postanowiłam przejść 
na urlop wychowawczy.

Rozpoczynając pracę w zawodzie, nawet nie przeszło mi przez myśl, 
w jaki sposób będę łączyła pracę z opieką nad dziećmi. Nie prze-
widziałam na przykład tego, że jeśli moje dzieci będą chodziły do 
żłobka lub przedszkola, a ja będę pracowała popołudniami, to w da-
nym tygodniu w ogóle nie będę ich widziała! Taka sytuacja jest dla 
mnie nie do zaakceptowania, przyjmując optymistycznie, że dzieci 
są zdrowe i chodzą do placówek.

Poza tym korzystanie z dni opieki nad chorującymi dziećmi jako 
magister farmacji jest problematyczne. Nie w każdym zawodzie jest 
tak, że gdy musisz nagle skorzystać ze zwolnienia, twoje miejsce 
pracy nie może w ogóle działać. To stresujące, a dzieci chorują 
niestety bardzo często.

Problem z połączeniem opieki nad dziećmi i pracy zawodowej był 
jednym z głównych, dla których zaczęłam myśleć o przebranżo-
wieniu się. Nie mogłam jednak przewidzieć wzrostu cen papie-
ru i inflacji. Nie wykluczam więc powrotu do apteki, szczególnie 
że zapotrzebowanie na pracę magistra farmacji jest w moim regionie 
spore. Żeby zupełnie nie wypaść z obie-
gu, pracuję w niewielkim wymiarze 
na umowę-zlecenie.

Ł.W.: Wykształcenie farmaceutyczne 
pomaga w prowadzeniu wydawnictwa 
czy pisaniu książek dla dzieci?

M.S.: Pomaga w pisaniu właśnie takich 
książek, jakie tworzę, czyli po prostu po-
pularnonaukowych. Praca ze źródłami, 
z zaleceniami i świadomością, kiedy ko-
nieczna jest specjalistyczna konsultacja, 
z pewnością pomagają. Dzięki wiedzy 
fachowej, która pozwoliła na napisa-
nie książki o lekach i leczeniu, mogłam 
w ogóle wystartować z wydawnictwem.

Zawsze lubiłam wyjaśniać skompliko-
wane zagadnienia i przedstawiać je 
w obrazowy sposób. Tutaj mogłam się 
spełnić, bo praca nad tekstem dla dzieci 
jest pod tym względem wyjątkowo wy-
magająca. Chciałam, żeby książka trak-
towała dzieci poważnie i zawierała kon-
kretne informacje, ale przekazane w jak 
najprostszej i przyjaznej formie.

Nie ukrywam też, że dobór zagadnień poruszonych w książce inspi-
rowany był moimi aptecznymi obserwacjami. Rzeczy, które powta-
rzamy pacjentom i które wydają nam się oczywiste – np. że zawiesinę 
trzeba za każdym razem wstrząsnąć przed podaniem, że po podaniu 
syropu na gorączkę warto umyć dziecku zęby, że płyn nawadniający 
lepiej smakuje po schłodzeniu – dla pacjentów często są nowością. 
Traktowałam to trochę jako pracę u podstaw; chciałam, żeby to była 
bardzo praktyczna, życiowa wiedza. Może dla tych małych czytel-
ników, gdy dorosną, będzie oczywiste, żeby pamiętać o sprawdzeniu, 
czy antybiotyk trzeba przechowywać w lodówce, albo o wstrzą-
śnięciu butelki.

Ł.W.: Proszę opowiedzieć o książce Jak leczyć pluszaki?. Skąd 
wziął się pomysł na nią?

M.S.: Jak leczyć pluszaki? Porady doktora Lenka to książka, w której 
poznajemy nieco nietypowego lekarza, który zalecenia wypisuje 
kolorowym długopisem i nigdy nie zwraca uwagi, by założyć skar-
petki do pary. Okazuje się, że jego pluszowi pacjenci, czekający już 
w kolejce, chorują zupełnie tak samo jak dzieci. Doktor Lenek zwraca 
się bezpośrednio do czytelnika z zaproszeniem, by pomógł mu tego 
dnia w gabinecie.

Pacjenci doktora Lenka cierpią na popularne dolegliwości – ból 
brzucha, kaszel, biegunkę, katar, wysoką gorączkę, osłabienie i skale-
czenie. Zanim padnie diagnoza i doktor Lenek udzieli swojej porady, 
najpierw szczegółowo rozmawia z pacjentem i zleca badania. Książka 
nie jest skonstruowana przypadkowo. Dolegliwości zostały dobrane 
tak, by w każdym rozdziale przedstawić inne popularne badanie, 
różnorodne postaci leku i odrębny układ ciała człowieka.

Dzięki temu dzieci towarzyszą Małpce przy badaniu USG i poznają 
działanie układu pokarmowego. Wraz z Misiem dowiadują się, czy 
kaszel zawsze jest niepożądany, dlaczego podaje się syrop i czym są 
czopki, a na koniec uczą się, jak wykonać inhalację. Przypadek Lalki 
Matyldy, która zgłasza się do lekarza z biegunką, skłania doktora 
Lenka do opowiedzenia, czym są wirusy i bakterie, a także, jakie 
znaczenie ma dla zdrowia flora jelitowa. Lalka Matylda uczy się, jak 
przygotować płyn nawadniający i czym jest probiotyk. Doktor Lenek 
tłumaczy Słonikowi, jak można zarazić się katarem, czym jest alergia 
i dlaczego przy katarze psikamy do nosa. Flaming zgłasza się z wysoką 
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gorączką, więc doktor Lenek wyjaśnia, dlaczego organizm podnosi 
temperaturę w czasie infekcji. Po postawieniu diagnozy zaleca Fla-
mingowi antybiotyk i tłumaczy, dlaczego nie powinien przerywać 
terapii. U osłabionej Hipci doktor podejrzewa anemię, opowiada 
więc o układzie krwionośnym i towarzyszy Hipci w czasie pobrania 
krwi. Przyjmując w gabinecie Owieczkę ze zdartym kolanem, nie tylko 
pokazuje, jak zająć się skaleczeniem, ale też wyjaśnia proces gojenia 
ran i prezentuje zawartość swojej apteczki.

Ł.W.: Czy książka ostrzega w jakiś sposób dzieci przed zagroże-
niami, które wiążą się ze stosowaniem leków?

M.S.: Książka zawiera specjalny rozdział, w którym doktor Lenek prze-
strzega przed niebezpieczeństwem związanym z kontaktem dzieci 
z lekami. Wyszłam z założenia, że dla dzieci zdanie „nie wolno bawić 
się lekarstwami” jest zupełnie abstrakcyjnym przekazem. Żeby ta 
informacja zadziałała i przebiła się do świadomości małego czło-
wieka, potrzeba więcej konkretów. Przede wszystkim doktor Lenek 
pokazuje, jak lekarstwa mogą wyglądać, jak je rozpoznać, w jakich 
miejscach trzeba uważać najbardziej. To też ukryte wskazówki dla 
rodzica – uważaj, nie wyrzucaj leków do kosza na śmieci, bo będą tam 
dostępne dla dzieci, uważaj, gdy jedziecie do dziadków, bo dziadko-
wie często trzymają leki na szafce nocnej.

Ł.W.: Jak wyglądały prace nad książką i co wyróżnia ją od innych 
pozycji książkowych dla dzieci?

M.S.: Pierwszą wersję książki, nie myśląc jeszcze o jej wydaniu, stwo-
rzyłam dla swojej kilkuletniej córki. Bardzo często bawiłyśmy się 
w gabinet lekarski i w końcu, żeby urozmaicić zabawę, zaczęłyśmy 
wspólnie rysować „podręcznik leczenia pluszaków”. Chciałam w ten 
sposób wpleść do zabawy trochę praktycznej wiedzy. Córka do tej 
pory przechowuje ten ręcznie wykonany egzemplarz. Z tej zabawy 
wywodzi się też imię głównego bohatera. Wymyśliła je moja córka, 
która uparcie występowała w roli lekarza jako „doktor Lenek”. Także 
część z występujących w książce postaci inspirowanych jest jej ulu-
bionymi zabawkami.

Później, gdy zaczęłam już poważnie myśleć o założeniu wydawnic-
twa, zauważyłam, że na rynku brakuje książki pomagającej dzieciom 
zmierzyć się z inhalacją czy pobraniem krwi. Brakowało też takiej, 
która tłumaczyłaby dzieciom, co właściwie dzieje się z nimi, gdy 
chorują, dlaczego kaszlą, czują się słabo czy cieknie im z nosa katar. 
Dzieci zastanawiają się nad takimi rzeczami. Taka wiedza zdecydo-
wanie zmniejsza lęk związany z chorobą. Nawet gdy nam, dorosłym, 
dolega coś, czego nie rozumiemy lub nie znamy, przyprawia nas to 
o dużo stresu. Dlatego uważam, że dzieci także potrzebują wyjaśnień 
w kwestii ich zdrowia. Pomysł z osadzeniem akcji w gabinecie dla 
pluszaków szczególnie trafił do małych czytelników. Dzięki niemu 
książka zachęca do zabawy w gabinet lekarski, co pomaga w oswo-
jeniu sytuacji, które mogą spotkać dzieci w prawdziwym gabinecie 
podczas wizyty. Dziecko czuje się też bardziej kompetentne w kwe-
stii swojego zdrowia i łatwiej podejmuje współpracę przy przeprowa-
dzaniu badań czy przyjmowaniu leków.

Od czasu, gdy ukazała się książka Jak leczyć pluszaki?, inne wydaw-
nictwa również poruszyły temat chorowania, jednak nasza książka 
nadal się wśród nich wyróżnia. Po pierwsze, jest to dłuższa i bardziej 
merytoryczna pozycja. Książka ma ponad 70 stron, zawiera komiksy, 
plansze, mnóstwo ilustracji i praktycznej wiedzy. Nie ma w niej 
długich partii tekstu – staraliśmy się, by tekst był ściśle połączony 
z ilustracjami.

Ł.W.: Z doświadczenia wiem, że praca nad książką to praca karko-
łomna dla jednej osoby. Ktoś Pani pomagał przy jej tworzeniu?

M.S.: Prace nad książką zajęły prawie rok. Pisałam ją wieczorami, gdy 
mój synek miał zaledwie kilka miesięcy. Korzystałam z różnych źró-
deł i zaleceń, ale wiedziałam, że nie obędzie się bez pomocy leka-
rza. Redaktorką merytoryczną książki zgodziła się zostać dr n. med. 
Magdalena Kryger, która jest pediatrą oraz autorką książek dla 
dzieci. Działa w sieci jako Lekarka Bajkopisarka, pomagając oswoić 
dzieci z napotkanymi w otoczeniu niepełnosprawnościami. Jestem 
bardzo wdzięczna za jej wkład pracy w dopracowanie rozdziałów 
i ocenę książki z perspektywy lekarza.

Ogromne wsparcie otrzymałam też od swojej grupy zawodowej. 
Zanim zdecydowałam się na publikację książki, zapytałam na farma-
ceutycznej grupie na Facebooku, czy znalazłyby się osoby chętne, 
by książkę przeczytać. Zgłosiło się kilkudziesięciu farmaceutów 
z dziećmi! To byli moi pierwsi recenzenci i otrzymałam od nich 
wiele ciepłych słów i ważnych uwag dotyczących tekstu. A czytanie 
książki z dziećmi musiało nie być na tym etapie łatwe, bo nie było 
do niej jeszcze ilustracji.

Prace nad ilustracjami i składem książki okazały się kolejnym dużym 
wyzwaniem. Ilustracje do książki wykonała Anna Bąbelek – pla-
styczka z Nowego Tomyśla. Wyzwanie było poważne, bo w tego typu 
książce ilustracje muszą być wyjątkowo dopracowane merytorycz-
nie. Ostatecznie prawie do każdej strony wykonywałam dokładne 
szkice i instrukcje, na bazie których ilustratorka stworzyła czytelne, 
przyjemne dla oka ilustracje.

Książkę objęli opieką wspaniali patroni: Lekarka Bajkopisarka, Mama 
Pediatra, Aktywne Czytanie, W Naszej Bajce i portal Mądre Książki.

Odbiór książki to dla mnie cały czas ogromna radość i pewne 
zaskoczenie. Dzieci domagają się wielokrotnego czytania „doktora 
Lenka”, budzą o świcie rodziców, prosząc, żeby czytali o lalce z bie-
gunką, rysują bohaterów… Dużą satysfakcję dają mi też warsztaty 
„Jak leczyć pluszaki?”, które prowadzę w bibliotekach i grupach 
przedszkolnych. Opowiadam o bezpieczeństwie dzieci w kontakcie 
z lekami, czytamy rozdział z książki i robimy opatrunki przyniesio-
nym przez dzieci pluszakom.

Ł.W.: Jakie plany wydawnicze lub pisarskie ma Pani na najbliższe 
miesiące lub lata? Czy pracuje Pani już nad kolejnymi książkami?

M.S.: Nasze plany wydawnicze zależą niestety w dużej mierze od 
cen papieru. Nie prowadzimy szerokiej dystrybucji, głównie jest to 
sprzedaż przez naszą stronę internetową i chociaż mamy ciekawe 
pomysły na dwie serie książek, działamy powolutku, czekając, aż 
zainwestowany kapitał się zwróci.

Pierwsza seria książek to seria zapoczątkowana przez Jak leczyć 
pluszaki?. Będą to książki z bardzo praktyczną, życiową wiedzą 
z różnych dziedzin życia dla dzieci w wieku 3-7 lat. Druga to kar-
tonowa seria „Blisko”, przedstawiająca świat dzieci wychowywa-
nych w rodzicielstwie bliskości. Ukazała się już pierwsza książka 
z tej serii: Magia chusty, autorstwa Moniki Kamińskiej – wzruszająca 
pozycja dla najmłodszych o sile noszenia dzieci i budowanej w ten 
sposób więzi z rodzicami.

Czy uda się kontynuować pracę w wydawnictwie – nie wiem. Jednak 
książka Jak leczyć pluszaki? Porady doktora Lenka była potrzebna, 
spodobała się wielu dzieciom i pomogła w przezwyciężeniu strachu 
przed wizytą lekarską. Dostaję dużo zapytań o kolejną część i pomy-
słów od rodziców, jakie tematy można by w niej poruszyć. Będzie 
wspaniale, gdy uda się wydać ją w przyszłym roku.

Książka „Jak leczyć pluszaki? Porady doktora Lenka” dostępna jest 
poprzez stronę internetową Wydawnictwa Podskoki.
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R
epresji wobec dysydentów w Rosji dokonywano zawsze, 
gdyż kraj ten nie posiadał tradycji swobód obywatelskich 
i uczciwej walki politycznej – znał za to głównie metody 
siły. Tylko przez cztery miesiące (wiosną 1917 roku) w Rosji 
istniała wolność polityczna i nie było więźniów politycznych. 

Przez resztę czasu represje rosły lub spadały w zależności od stabil-
ności na szczytach władzy i jej poczucia bezpieczeństwa.

Forma prześladowania osób „inaczej myślących” była wieloraka: 
zesłania, ograniczenia wolności, deportacja z kraju czy pozbawienie 
obywatelstwa. Szczególną formą – zdaje się, że również preferowaną 
– było jednak uznanie człowieka za niepoczytalnego i przymusowe 
umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym.

Zdając sobie sprawę z tego, że psychicznie zdrowy człowiek potrafi 
uciec z kliniki psychiatrycznej, pracownicy NKWD doszli do wnio-
sku, że dobrym wyjściem będzie powołanie specjalnych więzien-
nych szpitali psychiatrycznych w ramach Ludowego Komitetu Spraw 
Wewnętrznych. Ten pomysł po raz pierwszy zrealizowano w styczniu 
1939 roku w szpitalu psychiatrycznym w Kazaniu, gdzie stworzono 
nowy oddział dla więźniów politycznych. Ponieważ ich liczba wciąż 
rosła, Ławrentij Beria kilka miesięcy później wydał rozporządzenie 
o podporządkowaniu kazańskiego szpitala psychiatrycznego NKWD. 
W ten sposób pojawił się pierwszy więzienny szpital psychiatryczny 
w ZSRR.

Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku w kazańskim więziennym 
szpitalu psychiatrycznym przebywało około 1000 więźniów. Metody 
„leczenia” stosowane w szpitalu – przede wszystkim terapia elek-
trowstrząsami oraz kaftan bezpieczeństwa – znano jeszcze z XVI-XVIII 
wieku. Jednak w porównaniu z łagrami w szpitalu psychiatrycznym 
warunki bytowania wciąż były lepsze, a śmiertelność niższa. Do czasu.

SCHIZOFRENIA ZA KRYTYKĘ WŁADZY…

Ulubionym schorzeniem reżimu politycznego stała się schizofrenia. 
Nie była to jednak choroba znana dziś psychiatrom i zdefiniowana 
w ścisłe medyczne ramy. Jakie objawy dawała schizofrenia w ZSRR? 
Obywatel Związku Sowieckiego Siergiej Pisariew wysłał w 1955 roku 
list do towarzysza Józefa Stalina, w którym śmiał krytykować niektóre 
poczynania dyktatora. Czyn ten potraktowano jako kluczowy symp-
tom schizofrenii u Pisariewa i wysłano go na przymusowe leczenie 
do szpitala psychiatrycznego – tak zwanej psychuszki. Dokładne 

rozpoznanie brzmiało: schizofrenia bezobjawowa (czasem odmie-
niana również na schizofrenię pełzającą). Nie, współczesna medy-
cyna nie zna takiego rozpoznania.

Wygląda jednak na to, że Sowieci zmagali się z prawdziwą epidemią 
tego rodzaju schizofrenii – w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych diagnozę chorób psychicznych postawiono blisko milionowi 
dwustu tysiącom obywateli rosyjskich. Władze powzięły decyzje 
o pilnej budowie kolejnych szpitali psychiatrycznych, mogących 
pomieścić taką liczbę chorych.

SPUŚCIZNA SERBSKIEGO

Czołową instytucją, w której hospitalizowano masowo rosnącą liczbę 
pacjentów psychiatrycznych, był Moskiewski Instytut Psychiatrii Spo-
łecznej i Sądowej im. prof. Władimira Serbskiego. Jak na ironię Serb-
ski, pracujący jako psychiatra na przełomie XIX i XX wieku, był jed-
nym z ojców prawdziwej psychiatrii. W obliczu władz państwowych 
miał odwagę odmówić wstępu policji na terytorium prowadzonego 
przez siebie szpitala w obawie o dobrostan swoich podopiecznych. 
Było to działanie odważne i już na ówczesne czasy ryzykowne. Jego 
pacjenci dostawali takie samo jedzenie i ubranie jak ludzie zdrowi, 
byli kierowani na psychoterapię i psychoanalizę, a nawet hipnozę, 
które zdaniem Serbskiego pomagały w leczeniu wielu zaburzeń psy-
chicznych (szczególnie natręctw). Był on też współtwórcą przepisów 
o niepoczytalności zakładających niekaranie osób niezdolnych do 
rozpoznania własnych czynów.

Podstawowe prawa pacjentów przestały obowiązywać po śmierci 
Serbskiego, mimo że Instytut nosił jego imię. Utworzony w Moskwie 
jako placówka naukowa, przeobraził się w tajny organ, który prowa-
dził ekspertyzy sądowo-psychiatryczne w śledztwach, pozbawione 
cienia obiektywizmu. Pracowali tu wytypowani przez służby bez-
pieczeństwa lekarze. Od 1945 roku o skierowaniu na przymusowe 
leczenie, a także o przerwaniu go, decydował sąd lub Kolegium Spe-
cjalne przy NKWD.

KONTROWERSYJNE METODY „LECZENIA”

W 1951 roku powstał kolejny zakład więzienny – leningradzki spe-
cjalny (więzienny) szpital psychiatryczny. W 1953 roku na leczeniu 
tam przebywało około 800-1000 osób. Przeważającą większość 
więźniów stanowiły osoby psychicznie zdrowe, przetrzymywane 

Medycyna musi być bezstronna. Wolna od przekonań osobistych, nurtów 
politycznych, religijnych i światopoglądowych. Kiedy zaczyna się używać 

jednej z jej dziedzin do wywierania presji i sankcjonowania zachowań, 
przestaje być nauką. Staje się za to niezwykle groźnym narzędziem w rękach 

ludzi nieupoważnionych do jej wykonywania. Taki właśnie los spotkał 
rosyjską psychiatrię za czasów sowieckich. Taki los spotyka ją niestety nadal 

na terytorium Federacji Rosyjskiej.
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wbrew swojej woli na specjalnych oddziałach. Metody „leczenia” 
były okrutne – stosowano insulinowe wstrząsy, domięśniowe inie-
kcje roztworu oczyszczonej siarki, które wywoływały 2-3-dniową 
gorączkę do 40-41°C i pozostawiały trudno gojące się rany, a także 
mokre ukrutki (owijano pacjentów mocno zwiniętym mokrym prze-
ścieradłem lub płótnem żaglowym, które schnąc, kurczyło się i zada-
wało ból prowadzący zwykle do omdlenia).

Ponadto w leningradzkim szpitalu psychiatrycznym stosowano 
sonoterapię. Było to enigmatyczne określenie dla podawania wyso-
kich dawek leków nasennych, które utrzymywały pacjenta w niemal 
ciągłym stanie snu. Jednym z ulubionych leków pozostawał też Ami-
nazin (chlorpromazyna), która aplikowana zdrowemu człowiekowi 
w wysokich dawkach generowała stan otępienia, niewielkiej reakcji 
na bodźce oraz obojętności i apatii.

SKIEROWANIE DO PSYCHUSZKI

„Obecnie w ZSSR istnieją ludzie, którzy walczą z komunizmem, ale 
u takich ludzi bez wątpienia stan psychiczny nie jest w normie” – 
napisał Chruszczow w 1959 roku. Definicje nowego kodeksu (z 1961 
roku) szeroko określały skalę społecznie niebezpiecznych czynów: 
od zabójstwa po rozpowszechnianie zakazanej literatury. Do psy-
chuszki (zakład lub szpital psychiatryczny wykorzystywany przez 
władze jako forma represji) bezpieka kierowała, korzystając z art. 70 
(„antyradziecka agitacja i propaganda”) i 190 („rozpowszechnianie 
obelżywych wymysłów, szkalujących radziecki ustrój”, „zhańbienie 
godła lub flagi” i „organizacja lub aktywne uczestnictwo w działa-
niach grupowych zakłócających spokój”). Największą formą opresji 
stosowanej w psychuszkach była jednak całkowita niepewność co 
do dalszego losu tak skazanego pacjenta. Więźniowie odsiadujący 
karę znają jej przewidywaną długość. Pacjenci sowieckich szpitali 

psychiatrycznych nie wiedzieli nic. Ich los i dalsze życie pozosta-
wały w rękach lekarzy oraz mocodawców. Jeżeli takie było życzenie 
władz, lekarze mogli zawsze uznać ich za „niedostatecznie wyleczo-
nych”. Byli więźniowie psychuszek pisali również o lęku przed utratą 
samego siebie. Cały koszmar sytuacji polegał na tym, że zdrowy 
człowiek, trafiający do psychiatrycznego szpitala, zaczyna rozumieć, 
że z czasem i sam może stać się jednym z tych, których widzi wokół 
siebie. Obawa przed utratą własnej tożsamości i samoświadomości 
sprawiała, że wielu pacjentów zgadzało się na szereg deklaracji poli-
tycznych, mających być dla nich szansą na „wyzdrowienie” i opusz-
czenie murów szpitala więziennego. Udawało się to jednak tylko 
niektórym.

PSYCHIATRIA W SŁUŻBIE POLITYKI

W 1971 roku na V Światowy Kongres Psychiatrów w Meksyku docie-
rają materiały o psychuszkach, zebrane przez znanego rosyjskiego 
dysydenta Władimira Bukowskiego, który wspominał: „Dobrze ma 
Miedwiediew – znany w świecie nauki. A co począć z robotnikiem 
Borysowem albo murarzem Gerszunim? W więzieniach psychia-
trycznych przetrzymuje się z powodów polityczno-psychiatrycznych 
setki mało znanych osób. Kto stanie w ich obronie? Doszedłem do 
wniosku, że należy zebrać obszerną dokumentację, zeznania świad-
ków, orzeczenia z ekspertyz – tego najbardziej obawiają się władze” 
(wspomnienia Bukowskiego znajdują się książce I powraca wiatr).

Kongres co prawda potępia nadużycia psychiatrii, ale nie wymienia 
jeszcze wówczas ZSRR. Bukowski za to zostaje ponownie uwięziony, 
a następnie – zapewne ku jego radości – wydalony z kraju. Kolejny 
Kongres Psychiatrów w Honolulu w 1977 roku już otwarcie nazywa 
zbrodnie psychiatrii sądowej, które miały miejsce w ZSRR na przeciw-
nikach politycznych reżimu. W 1977 roku przy Moskiewskiej Grupie 

Władimir Bukowski.
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Helsińskiej powstaje Komisja Robocza do Zbadania Wykorzystania 
Psychiatrii dla Celów Politycznych: zbiera informacje na temat osób 
zamykanych w szpitalach z powodów politycznych. Z kolejnych kon-
gresów psychiatrycznych usuwani są (niekiedy siłą) sowieccy lekarze. 
Musi minąć jednak kolejne siedem lat, żeby ZSRR powoli zaakcepto-
wał międzynarodowe standardy: masowo zwolnił ludzi z miejsc odby-
wania kary, w tym z psychuszek.

CZYSTKA PO PIERESTROJCE

Koniec ZSRR miał być również upadkiem psychiatrii prześladowczej. 
Symbolem nadziei stała się pierestrojka, czyli system przekształceń 
systemu komunistycznego w Związku Radzieckim w latach 1985-
1991. Z kodeksu karnego zniknęły najczęściej stosowane przy osa-
dzaniu artykuły 70 i 190-1, natomiast 5 stycznia 1988 roku zlikwi-
dowano pięć specszpitali psychiatrycznych, a szesnaście przekazano 
spod władzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR w ręce Mini-
sterstwa Opieki Zdrowotnej ZSRR.

W latach 1989-1990 wykreślono z ewidencji psychiatrycznej około 
dwa miliony osób skazanych na podstawie już nieistniejących arty-
kułów karnych. Mylił się jednak ten, kto sądził, że państwo rosyjskie 
przyzna się przed swoimi obywatelami do popełnionych błędów 
i zrehabilituje niesłusznie skazanych więźniów szpitali psychiatrycz-
nych. Procesy sądowe ciągnęły się w nieskończoność, sędziowie byli 
wyraźnie nieprzychylni byłym pacjentom, a żaden z lekarzy psychia-
trów pracujących w ówczesnych szpitalach nie został skazany ani nie 
przyznał się do zarzucanych mu czynów. Nie było winy, nie było kary. 
Pozostali jedynie pacjenci, którzy nigdy nie chorowali.

PSYCHIATRIA WCIĄŻ JEST ZAKŁADNIKIEM

Wieloletnia niechlubna tradycja rosyjskiego „karania za złe zacho-
wanie” nie odeszła jednak w niebyt. Pojawia się coraz więcej spraw 
i dowodów mówiących o tym, że psychiatria w Rosji wciąż jest zakład-
nikiem w rękach władzy. Krytyka poczynań politycznych przywódców 

nie spotka się z konstruktywną dyskusją. Całkiem możliwe jednak, 
że argumenty opozycjonistów zostaną uznane za objawy wczesnej 
schizofrenii.

W 2007 roku dziennikarka Łarisa Arap, która opisała brutalne metody 
traktowania dzieci w murmańskim szpitalu psychiatrycznym, została 
skazana na przymusowe leczenie. Ocalił ją rozgłos nadany sprawie 
przez przyjaciół i media.

Aneksja Krymu obnażyła cały wachlarz łamania praw człowieka 
w Rosji – są to nie tylko tortury podczas zatrzymania i przesłuchania, 
ale w walce z „inakomyslijem” stosuje się również dawne sowieckie 
metody umieszczenia zdrowych psychicznie ludzi w szpitalu psychia-
trycznym w celu uzyskania potrzebnych zeznań, złamania lub upo-
korzenia człowieka. Inną przyczyną mogą być poglądy religijne: wraz 
z aneksją Krymu rozpoczęły się prześladowania muzułmanów na Kry-
mie, szczególnie tych, którzy posiadali własną wizję i mieli własne 
zdanie na temat włączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej. Ekspertyzy 
psychiatryczne stosuje się nie tylko wobec mieszkańców Krymu, ale 
również wobec ukraińskich więźniów politycznych, z których więk-
szość została zatrzymana w Rosji po 2014 roku.

NIE TYLKO ROSJA…

Chcielibyśmy myśleć, że jako społeczeństwo Zachodu jesteśmy wolni 
od zachowań rodem z rosyjskiej psychuszki. Raporty Amnesty Inter-
national burzą jednak nasz psychiczny spokój i ukontentowanie wła-
sną demokracją. Podobne praktyki stosowały także państwa uzna-
wane za wolne – m.in. Stany Zjednoczone (więzienie Guantanamo) 
i Kanada, choć nie przybrały one charakteru instytucjonalnego, nie 
budowano do tego celu specjalnych oddziałów. Wszędzie tam jed-
nak, gdzie władza sięga po narzędzia zarezerwowane dla medycyny 
i pod pozorem leczenia odbiera wolność obywatelską, może powstać 
legendarna psychuszka, choć ubrana w inne słowa, innych ludzi, inne 
metody. Wciąż musimy być czujni.
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APTECZNYCH MITÓW

mgr farm. Agnieszka Skrzetuszewska 

FAKTY I MITY O DEPRESJI
Depresja to dość powszechne schorzenie, którego występowanie wpływa 
na obniżenie poziomu funkcjonowania oraz jakości życia w obszarze spo-
łecznym, zawodowym czy rodzinnym [1]. Na temat jego przyczyn, przebiegu 
oraz leczenia krąży jednak wiele mitów. Ich oddzielenie od faktów jest 
jednym z warunków skutecznej terapii i zrozumienia problemów, z jakimi 
zmagają się chorzy.



MIT
EPIZOD DEPRESYJNY MOŻNA 
ROZPOZNAĆ PO KILKU DNIACH 
CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW 

Depresja w klasyfikacji międzynarodowej 
ICD-10 definiowana jest jako stan, w którym 
pacjent cierpi z powodu obniżonego 
nastroju, utraty zdolności cieszenia się, 
utraty zainteresowań, zmniejszenia energii. 
Często obserwowane są takie objawy, jak: 
osłabienie uwagi i koncentracji, poczucie 
małej wartości i winy, myśli i czyny samo-
bójcze, pesymistyczne, czarne widzenie 
przyszłości, zmniejszony apetyt, zaburzenia 
snu. Osoba z depresją traci normalną 
reaktywność emocjonalną na negatywne 
i pozytywne wydarzenia życiowe, stale 
odczuwa smutek, a reakcje pozytywne nie 
występują albo są skrajnie krótkotrwałe. 
Obniżenie nastroju ulega małym wahaniom 
z dnia na dzień i zazwyczaj jest to niezależne 
od bieżących wydarzeń, ale może wykazywać 
charakterystyczne wahania w ciągu dnia. 
Gdy zaburzenie te utrzymują się przez co 
najmniej dwa tygodnie, wtedy można ustalić 
rozpoznanie epizodu depresyjnego [2].

FAKT 
ZABURZENIA DEPRESYJNE MAJĄ 
CHARAKTER NAWRACAJĄCY

Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) w ciągu najbliższych 20 lat depresja 
stanie się najczęstszym problemem 
zdrowotnym. Depresja to jedno z zabu-
rzeń psychicznych, które uniemożliwiają 
codzienne prawidłowe funkcjonowanie. 
Ten stan cechuje się głównie obniżeniem 
nastroju, zmniejszeniem aktywności 
i energii. Zaburzenia depresyjne bardzo 
często pojawiają się już w młodym wieku 
i zazwyczaj mają charakter nawracający [3].

FAKT 
PRACOHOLIZM MOŻE BYĆ 
OBJAWEM DEPRESJI

W wielu sytuacjach objawy zespołu 
depresyjnego wyrażone są wprost oraz 
widoczne bezpośrednio w kontakcie 
z pacjentem, ale w wielu przypadkach 
mogą być ukryte za różnego rodzaju 
czynnościami, działaniami zastępczymi, 
„obronnymi”, takimi jak nadmierna, wręcz 
przymusowa aktywność zawodowa, fizyczna 
czy seksualna. Szczególnie w populacji 
mężczyzn często zgłaszanymi objawami 
depresji są drażliwość, wybuchy emocjo-
nalne z błahych powodów, złość, niska 
tolerancja stresu czy pracoholizm [2].

FAKT
OBJAWY DEPRESJI MIEĆ MOGĄ 
NIEJEDNOZNACZNY OBRAZ

Zespół depresyjny może ujawniać się 
w sposób odpowiadający jego kryteriom 
diagnostycznym, opisanym w międzyna-
rodowej klasyfikacji chorób, lecz miewa 
również bardziej niejednoznaczny obraz. 
Wysuwać się mogą wtedy na pierwszy plan 
objawy somatyczne albo inne, takie jak 
zaburzenia snu czy drażliwość. Do podstawo-
wych objawów depresji można zaliczyć obni-
żenie nastroju (smutek, „dół psychiczny”, 
przygnębienie), anhedonię czyli utratę 
zdolności do przeżywana przyjemności oraz 
satysfakcji (czynności oraz sprawy, wcze-
śniej przynoszące radość, teraz nie cieszą), 
obniżenie napędu (zmniejszenie chęci 
i możliwości, by gdzieś pójść, spotkać się 
z kimś, zrobić coś), objawy lękowe, a także 
objawy somatyczne, takie jak zaburzenia 
snu (wybudzanie się ze snu, gorsze samo-
poczucie poranne) czy bóle, towarzyszące 
około 65 proc. objawów depresyjnych [2].

MIT
DEPRESJA DOTYCZY JEDYNIE 
SFERY PSYCHICZNEJ PACJENTA

Zaburzenia depresyjne dotyczą nie tylko 
stanu samopoczucia pacjenta (np. braku 
energii czy uczucia smutku), lecz stanowią 
również schorzenie, które posiada aspekty 
cielesne, somatyczne. Depresja m.in. 

aktywuje procesy prozapalne – w jej prze-
biegu wzrasta poziom niektórych interleukin 
oraz innych czynników prozapalnych [2].

FAKT 
ZABURZENIA SNU MOGĄ BYĆ 
JEDYNYM OBJAWEM DEPRESJI

U części pacjentów przebieg depresji może 
mieć charakter atypowy. Występują wtedy 
w niewielkim nasileniu objawy charakte-
rystyczne dla tego zaburzenia, na pierwszy 
plan zaś wysuwają się pojedyncze objawy, 
na których zarówno lekarz, jak i pacjent 
skupiają uwagę. Jest to typowe dla masko-
wanej depresji, która może przybierać 
formę zespołów objawowych, czyli tzw. 
masek depresji [4]. Zaburzenia snu, często 
o przebiegu charakterystycznym (bezpro-
blemowe zasypianie, lecz wybudzanie się 
kilkukrotne w ciągu nocy, sen niedający 
poczucia wypoczynku), stanowią wtedy 
jedyny objaw zespołu depresyjnego. Do 
innych masek depresji zaliczyć można m.in. 
maski bólowe lub niespecyficzne dolegli-
wości zlokalizowane w klatce piersiowej [2].

FAKT 
NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY MOŻE BYĆ 
PODŁOŻEM OBJAWÓW DEPRESYJNYCH

Niektóre jednostki kliniczne, takie jak 
niedoczynność tarczycy, niedokrwistość 
czy niedobór witamin z grupy B, mogą 
leżeć u podłoża objawów depresyjnych. 
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Leczenie powinno być adekwatne 
do problemu i mieć na celu optyma-
lizację stanu somatycznego [1].

FAKT 
ZABURZENIA PAMIĘCI MOGĄ 
STANOWIĆ OBJAW DEPRESJI

U osób z depresją mogą występować 
zaburzenia dotyczące przewodu pokar-
mowego, niespecyficzne objawy zloka-
lizowane w klatce piersiowej, a także 
zaburzenia funkcji poznawczych, takie jak: 
zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci, 
sprawnego wykonywania działań, możli-
wości uczenia się. Pacjenci z zaburze-
niami depresyjnymi skarżą się na trud-
ności w sprawnym przetwarzaniu treści 
w umyśle i łatwe zapominanie [2].

FAKT 
DEPRESJA ZWIĘKSZA RYZYKO 
CHORÓB SOMATYCZNYCH

Przy braku właściwej terapii depresja 
prowadzi do zwiększenia ryzyka wystą-
pienia chorób somatycznych, a choroby 

somatyczne, szczególnie te przewlekłe, 
powodują zwiększenie ryzyko wystąpienia 
depresji. U pacjentów z depresją wzrasta 
ryzyko wystąpienia udaru, a równocze-
śnie nierzadko stanowi ona jedno z jego 
następstw – częstość jej występowania 
szacuje się na 14-20 proc. Śmiertel-
ność wśród chorych po udarze, którzy 
cierpią na depresję, jest trzy-, cztery 
razy większa w porównaniu do osób po 
udarze bez zaburzeń depresyjnych. Obec-
ność zaburzeń depresyjnych wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem zapadnięcia 
na choroby układu krążenia oraz z większą 
umieralnością z ich przyczyny [4].

MIT
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE ZACZYNAJĄ 
DZIAŁAĆ PO KILKU DNIACH STOSOWANIA

Odpowiedź terapeutyczna jest definiowana 
jako zmniejszenie objawów o co najmniej 
50 proc. pod względem wyjściowego nasi-
lenia. Działanie leków przeciwdepresyjnych 
(LPD) rozpoczyna się po dwóch – czterech 
tygodniach systematycznego ich przyj-
mowania – po takim czasie terapii pacjent 
zauważa pierwsze symptomy poprawy 
samopoczucia albo zachowania [5].

MIT
FARMAKOTERAPIA W LECZENIU 
DEPRESJI ZAWSZE PRZYNOSI LEPSZE 
EFEKTY NIŻ PSYCHOTERAPIA

Jako leczenie pierwszego wyboru niepowi-
kłanego epizodu depresji łagodnej do umiar-
kowanej zaleca się psychoterapię i/albo 
farmakoterapię. Według danych naukowych 
w przypadku depresji o łagodnym nasileniu 
żadna z tych metod nie ma przewagi nad 
drugą. Wybór metody leczenia zależy od 
preferencji pacjenta, jej dostępności, historii 
odpowiedzi na poprzednie terapie, historii 
rodzinnej pacjenta, profilu bezpieczeństwa 
leków, równocześnie przyjmowanych leków, 
współistniejących chorób somatycznych 
oraz kompetencji osoby leczącej [5].

FAKT 
GDY PO KILKU TYGODNIACH 
FARMAKOTERAPII NIE WIDAĆ EFEKTU 
DZIAŁANIA, NALEŻY ZMIENIĆ LEK NA INNY

W zależności od nasilenia choroby 
dawkę powinno się zwiększać do najniż-
szej skutecznej, lecz nie należy obawiać 
się stosowania dawek maksymalnych. 
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Gdy poprawa nie nastąpi po sześciu – 
ośmiu tygodniach zastosowania leku 
w dawce maksymalnej, należy zmienić 
lek (z innej grupy albo z tej samej, lecz 
o odmiennych właściwościach) [5].

MIT
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NALEŻY 
ODSTAWIĆ OD RAZU BEZPOŚREDNIO PO 
UZYSKANIU POPRAWY SAMOPOCZUCIA

U pacjentów z depresją, którzy osiągnęli 
remisję, zaleca się kontynuację terapii 
lekiem przeciwdepresyjnym przez co 
najmniej sześć miesięcy we wcześniej 
skutecznej, stałej dawce, by zmniejszyć 
ryzyko nawrotu. U osób leczonych farma-
kologicznie, u których istnieje duże ryzyko 
kolejnych epizodów depresji, zaleca 
się kontynuację terapii podtrzymującej 
przez co najmniej 12 miesięcy, a nawet 
do rozważenia bezterminowo [5].

FAKT 
DO LEKÓW PIERWSZEGO RZUTU 
W LECZENIU DEPRESJI NALEŻĄ 
LEKI Z GRUPY SSRI

Przy wyborze właściwego dla danego 
pacjenta leku przeciwdepresyjnego lekarz 
powinien uwzględnić towarzyszące depresji 

objawy, takie jak lęk, dolegliwości bólowe 
czy bezsenność, oraz charakterystyczne 
dla danego leku przeciwdepresyjnego 
skutki uboczne i gotowość pacjenta do 
ich akceptacji, interakcje, w jakie LPD 
mogą wchodzić z innymi lekami, oraz 
współwystępowanie u pacjenta chorób 
somatycznych i związanego z nimi bezpie-
czeństwa stosowania leków [1]. Zalecane 
jest w pierwszej kolejności sięganie po leki 
przeciwdepresyjne z grupy selektywnych 
inhibitorów wychwytu zwrotnego seroto-
niny (selective serotonin reuptake inhibitors, 
SSRI) albo inhibitorów wychwytu zwrot-
nego serotoniny i noradrenaliny (serotonin 
norepinephrine inhibitors, SNRI) [1].

FAKT 
LEKI Z GRUPY SELEKTYWNYCH 
INHIBITORÓW WYCHWYTU 
ZWROTNEGO SEROTONINY MAJĄ 
OPINIĘ NAJBEZPIECZNIEJSZYCH

Leki przeciwdepresyjne wykazują istotne 
różnice między sobą pod względem 
skutków ubocznych. Może to wpływać 
na tolerancję leczenia oraz współpracę czy 
przydatność danego leku u pacjentów ze 
współistniejącymi chorobami somatycznymi. 
Podczas wyboru leku antydepresyjnego 
należy kierować się danymi dotyczącymi 
jego efektywności, tolerancji, ryzyka 
leczenia, a także możliwością współpracy 

pacjenta. Za najbezpieczniejsze uchodzą 
powszechnie SSRI, należy jednak pamiętać 
o potencjalnie niebezpiecznych powi-
kłaniach, takich jak ryzyko krwawienia ze 
względu na ich wpływ na funkcję płytek 
(szczególnie w połączeniu z innymi lekami 
przeciwkrzepliwymi), ryzyko wydłużenia QT 
(szczególnie podczas stosowania dużych 
dawek escitalopramu i citalopramu), ryzyko 
zespołu serotoninowego (szczególnie 
na skutek interakcji z innymi substancjami 
o działaniu serotoninergicznym) czy ryzyko 
wystąpienia nieadekwatnego wydzielania 
wazopresyny (hiponatremii, SIADH) [5].

FAKT 
LEK PRZECIWDEPRESYJNY POWINIEN 
BYĆ DOBRANY TAK, BY MIAŁ WPŁYW 
NA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ OBJAWÓW

W farmakoterapii depresji wskazany jest 
taki dobór leku, by nie miał on negatywnego 
wpływu na przebieg zaburzeń, a spektrum 
jego działania klinicznego mogło wpłynąć 
na największą możliwą liczbę objawów albo 
zespołów objawowych. W depresji, której 
towarzyszą zaburzenia lękowe, zaleca się 
stosowanie leków będących jednocześnie 
skutecznych w zaburzeniu lękowym uogól-
nionym. Do leków przeciwdepresyjnych, 
których profil działania obejmuje zabu-
rzenia lękowe, należą m.in.: wenlafaksyna, 
SSRI, duloksetyna oraz trazodon. Depresja 
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przebiegająca z bezsennością stanowi 
wskazanie do zastosowania antydepre-
santów, które posiadają działanie poprawia-
jące sen. Można do nich zaliczyć: trazodon, 
mianserynę, mirtazapinę, agomelatynę [5].

MIT
EFEKT NASENNY TRAZODONU 
OSIĄGANY JEST PRZY TAKICH SAMYCH 
DAWKACH JAK PRZECIWDEPRESYJNY

Efekt nasenny trazodonu jest osiągany 
podczas stosowania mniejszych dawek 
niż w przypadku efektu przeciwdepresyj-
nego. Z tego względu trazodon XR może 
być stosowany w monoterapii raz dziennie. 
W odróżnieniu od postaci CR (controlled 
realese, o kontrolowanym uwalnianiu) 
trazodon XR stosowany rano wywołuje efekt 
nasenny w godzinach wieczornych [5].

FAKT 
OSOBY W PODESZŁYM WIEKU WYKAZUJĄ 
WIĘKSZĄ WRAŻLIWOŚĆ NA NIEPOŻĄDANE 
SKUTKI FARMAKOTERAPII

W populacji pacjentów powyżej 65. roku 
życia leki o działaniu cholinergicznym, 
a szczególnie trójpierścieniowe leki prze-
ciwdepresyjne, posiadają wyraźnie gorszy 
profil bezpieczeństwa. Wybierając lek w tej 
grupie chorych, należy również brać pod 
uwagę większe ryzyko wystąpienia hipotonii 
ortostatycznej, a także ujawnienia zaburzeń 
przewodnictwa w układzie bodźco-przewo-
dzącym serca. Uzasadnione leczenie pierw-
szego rzutu stanowią selektywne inhibitory 
wychwytu zwrotnego serotoniny. Jednak 
i w przypadku ich stosowania istnieje ryzyko 
krwawienia z przewodu pokarmowego, 
szczególnie przy współistniejącym leczeniu 
NLPZ. Długotrwała terapia lekami SSRI 
u pacjentów w podeszłym wieku prowadzi 
do zwiększenia ryzyka upadków i złamań, 
które pozostają bez związku z hipotonią, 
a obserwowanych szczególnie podczas 
pierwszych sześciu tygodni terapii. Leki te 
także mogą nasilać hiponatremię, szcze-
gólnie gdy obecne są inne czynniki, które 
przyczyniają się do jej występowania [5].

MIT
WYBÓR LEKU PRZECIWDEPRESYJNEGO 
MOŻE BYĆ PRZYPADKOWY

W terapii depresji wybór leku przeciwde-
presyjnego nie powinien opierać się jedynie 
na ogólnej zasadzie zastosowania dowol-
nego leku o działaniu przeciwdepresyjnym 
u każdej osoby z taką diagnozą, ale uwzględ-
niać bardziej indywidualne przesłanki, jak 

profil działania konkretnego leku, a także 
unikalne cechy pacjenta, u którego ma on 
być zastosowany. Należy również wziąć pod 
uwagę profil skutków ubocznych leku [5].

MIT
PACJENCI Z CHOROBAMI 
KRĄŻENIA MOGĄ STOSOWAĆ LEKI 
PRZECIWDEPRESYJNE Z KAŻDEJ GRUPY

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 
mają potencjał zwiększania częstości 
uderzeń serca, a jednocześnie zmniejszają 
możliwości adaptacyjne do zwiększonego 
wysiłku fizycznego. Z tego względu terapii 
nimi nie zaleca się u pacjentów z choro-
bami serca. U takich osób preferowane są 
leki z grupy SSRI, których dodatkową zaletą 
jest ich działanie antyagregacyjne [4].

MIT
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE UZALEŻNIAJĄ

Nawet długotrwałe przyjmowanie leków 
przeciwdepresyjnych nie jest związane 
z ryzykiem uzależnienia [5]. Jednak 
większości z nich nie powinno się nagle 
odstawiać, bez stopniowego zmniejszania 
dawki. Nagłe odstawienie czy zaprzestanie 
przyjmowania przez dzień albo kilka dni 
może prowadzić do wystąpienia tzw. zespołu 
odstawiennego, ale nie ma on nic wspól-
nego z uzależnieniem, lecz wynika z innych 
czynników, takich jak m.in. nagłe zaburzenia 
poziomu neurotransmiterów w mózgu [6].

MIT
LEKI PRZECIWDEPRESYJNIE SZYBKO 
ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO SAMOBÓJSTWA

Podczas rozpoczynania terapii przeciwde-
presyjnej u pacjenta z tendencjami samo-
bójczymi należy zawsze oszacować ryzyko 
samobójstwa. Żadna grupa leków przeciwde-
presyjnych nie wykazuje szybkiego działania 
antysamobójczego. Dołożenie do kuracji 
lekami antydepresyjnymi benzodiazepin 
może zwiększać krótkoterminową kontrolę 
nad zachowaniami samobójczymi [5].

MIT
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE 
ZAWSZE POWODUJĄ TYCIE

W depresji – szczególnie ze wzrostem masy 
ciała oraz wzrostem apetytu – zalecane są 
leki niepowodujące tycia i/albo wspoma-
gające utratę masy ciała, takie jak fluokse-
tyna (ostrożnie u pacjentów z cukrzycą ze 
względu na ryzyko hipoglikemii), bupropion, 
trazodon, moklobenid, wortioksetyna [5].

FAKT 
DULOKSETYNA STANOWI DOBRY 
WYBÓR DLA PACJENTA Z DEPRESJĄ 
ORAZ DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI

Depresji często towarzyszą dolegliwości 
bólowe: migreny, bóle napięciowe, fibro-
mialgia, bóle neuropatyczne. Wybór 
leczenia przeciwdepresyjnego powinien 
uwzględniać ewentualne dodatkowe 
działanie przeciwbólowe. Do leków 
obdarzonych takim dodatkowym działa-
niem należą duloksetyna, amitryptylina, 
wenlafaksyna i mirtazapina (szczególnie 
w napięciowych bólach głowy) [5].

FAKT 
SKUTKI UBOCZNE TERAPII SSRI 
CZĘSTO ZMNIEJSZAJĄ SIĘ WRAZ 
Z CZASEM TRWANIA TERAPII

Do typowych skutków ubocznych występują-
cych podczas leczenia lekami z grupy SSRI są 
dolegliwości ze strony przewodu pokar-
mowego, takie jak bóle brzucha, nudności, 
biegunki, poczucie wczesnej pełności po 
posiłku. Zwykle te skutki pojawiają się 
wkrótce po rozpoczęciu terapii i zazwyczaj 
zmniejszają swoje nasilenie albo znikają [4].
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Żółta pigułka na spokój



U 
szczytu popularności Valium w 1978 roku Amerykanie 
spożyli ponad dwa miliardy opakowań opatrzonych zna-
kiem towarowym „V”. Valium było również jednym z pierw-
szych farmaceutyków, które stały się ikoną kultury. Skąd 
tak wielka popularność tak małych tabletek?

Wynalezienie diazepamu można po części przypisać nazistom. Po 
tym, jak Niemcy zagrozili okupacją Szwajcarii w 1941 roku, Roche – 
firma chemiczno-farmaceutyczna z Bazylei – przeniosła do Stanów 
Zjednoczonych żydowskiego chemika Leo Sternbacha. Sternbach 
pomógł firmie założyć amerykańską siedzibę w New Jersey i osta-
tecznie stał się tam ojcem grupy leków o niezwykłym potencjale 
terapeutycznym – benzodiazepin.

Wszystko zaczęło się w 1953 roku, kiedy Wallace Pharmaceuticals 
wyprodukowała pierwszą substancję przeciwlękową, mogącą kon-
kurować ze znanymi dotychczas barbituranami, ale jednocześnie 
obarczoną mniejszą liczbą działań niepożądanych. Meprobamat 
pod nazwą Miltown sprowokował dyrekcję Roche do próby obejścia 
patentu produkcji meprobamatu. Zadanie to zlecono właśnie Leo 
Sternbachowi. Ten jednak już na wstępie uznał, że kopiowanie leku 
innego wynalazcy jest nudne i bezowocne. Zamiast tego podążał 
za przeczuciem na temat niektórych związków, które lata wcześniej 
badał jako potencjalne barwniki (swoją drogą, badania te prowadził 
w Polsce). Uważał, że ich struktury mogą korzystnie oddziaływać 
z ludzkim układem nerwowym.

Ale dwa lata badań okazały się bezowocne, a jego szefowie kazali mu 
zrezygnować z projektu i przejść do opracowywania antybiotyków. 
Sternbach niechętnie zaczął pracować nad opornością bakterii, ale 
wciąż majstrował przy barwnikach. „Zawsze robiłem to, co chciałem”, 
powiedział później.

NOWA ERA W PSYCHIATRII

Sternbach był chemikiem wywodzącym się ze starej szkoły, lubu-
jącej się w testowaniu leków na sobie, zanim weszły do fazy badań 
klinicznych. Jego laboratoryjne notatniki skrupulatnie zareje-
strowały jego reakcje na dawkę nowego leku, zauważając, że nie 
wpłynęło to na jego apetyt, ale pod koniec dnia był bardzo, bardzo 

W 1966 roku The Rolling Stones w swoim hicie radiowym zatytułowanym 
Mother's Little Helper śpiewali: „Mother needs something today to calm 

her down” (w wolnym tłumaczeniu: Mamusia naprawdę potrzebuje 
czegoś na uspokojenie). „And though she's not really ill, there's a little 
yellow pill” (I chociaż nie jest naprawdę chora, potrzebuje małej żółtej 
pigułki). A było o czym śpiewać. Mała żółta pigułka zatrzęsła rynkiem 

farmaceutycznym w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Valium – 
a ściślej: zawarty w nim diazepam – to nazwa znana dziś chyba każdemu, 

choć lek ma już dawno za sobą czasy świetności.

zmęczony. Po zwiększeniu dawki leku nogi drżały mu tak mocno 
i był tak słaby, że współpracownicy musieli zadzwonić po jego 
żonę, aby odebrała męża z laboratorium. Leo Sternbach po dwóch 
dniach odpoczynku wrócił do siebie z przekonaniem, że testy nowej 
substancji muszą iść dalej.

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnych leków przeciwlę-
kowych, przetestował go na myszach umieszczonych na dole stromo 
nachylonego ekranu. Normalne myszy z łatwością wspinają się po 
ekranie. Myszy odurzone lekami odprężają się i ześlizgują z powro-
tem, gdzie mieszają się w grupowym odrętwieniu. Dzięki nowemu 
lekowi myszy również się rozluźniły i zsunęły z powrotem. Ale nawet 
na dole pozostały obudzone i czujne, co było rzeczą niezwykłą.

Ponieważ Sternbach miał nie pracować dalej nad lekami przeciw-
lękowymi, chemik siedział nad odkryciem przez sześć miesięcy, za-
stanawiając się, jak powiedzieć o nim zleceniodawcy. Wreszcie, pod 
pretekstem okresowego sprzątania laboratorium, przedstawił go Lo-
wellowi Randallowi, szefowi farmakologii w Roche, jako coś, na co na-
tknął się przypadkiem i co powinno zostać dalej przetestowane. Kilka 
dni później Randall oddzwonił, aby powiedzieć, że lek jest „interesu-
jący” i poprosił Sternbacha o więcej informacji. Testowaną substancją 
był chlordiazepoksyd (Librium), który wszedł na rynek w 1960 roku.

Po chlordiazepoksydzie wiadomo już było, że nadciąga nowe w psy-
chiatrii. Opracowany w 1963 roku jako ulepszona wersja Librium, 
diazepam stał się niezwykle popularny, pomagając Roche stać się 
gigantem przemysłu farmaceutycznego. Był dwa i pół razy silniejszy 
od swojego poprzednika, którego szybko przewyższył pod względem 
sprzedaży. Po tym początkowym sukcesie inne firmy farmaceutyczne 
zaczęły wprowadzać kolejne pochodne benzodiazepiny – żadna jed-
nak nie powtórzyła spektakularnego sukcesu Valium. Leo Sternbach 
odsprzedał patent lekowy diazepamu za okrągłego dolara.

REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU…

Sukces Valium wziął się po części z agresywnej kampanii marketingo-
wej. W jednej z reklam z 1970 roku, zatytułowanej „Uczniowie pani 
Raymond są dwa razy lepsi!”, przedstawiano fikcyjną nauczycielkę 
w średnim wieku, osłabioną „nadmiernym napięciem psychicznym 
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i towarzyszącymi objawami depresji związanymi z jej menopauzą”. 
Jednak dzięki Valium pani R. znów była „smukła i elegancko ubrana, 
tak jak wtedy, gdy zaczynała pracę”. Któż z nas nie chciałby być znów 
panią Raymond ze swojej przeszłości.

Kolejna reklama z 1970 roku przedstawiała Jan – 35-letnią singielkę 
z zaburzeniami psychoneurotycznymi, której niska samoocena nie 
pozwalała znaleźć mężczyzny „na miarę jej ojca”. Seria ujęć obej-
muje 15 lat nieudanych związków Jan, których kulminacją jest zdję-
cie matrony stojącej samotnie na statku wycieczkowym – los, przed 
którym Valium może ją uratować.

Woody Allen dał diazepamowi epizodyczną rolę w kilku swoich fil-
mach. W obrazie Annie Hall z 1977 roku Diane Keaton pamiętnie 
czołga się po podłodze w poszukiwaniu swojego Valium. Pigułka 
pojawia się ponownie w jego filmie O północy w Paryżu z 2011 roku, 
po tym, jak scenarzysta Gil podróżuje od teraźniejszości do Paryża lat 
dwudziestych i rozmawia z Zeldą Fitzgerald, która martwi się, że Scott 
zakochał się w pięknej hrabinie. Gil oferuje jej Valium, by ulżyć jej 
niepokojowi.

ZELDA: „NIGDY NIE SŁYSZAŁAM O VALIUM. CO TO JEST?”.

Gil: „Ee… to pigułka przyszłości”.

Za kampanię marketingową Valium była odpowiedzialna postać 
znana dziś przede wszystkim z afery oksykodonowej w Stanach Zjed-
noczonych. Zanim jednak to nastąpiło, Arthur Sackler, bo o nim mowa, 

wykreował niemal na własną rękę świat, w którym diazepam stał się 
rozwiązaniem większości doczesnych problemów. Lek był na tyle 
popularny, że jeden z lekarzy w liście do czasopisma psychiatrycz-
nego „Psychosomatics” w 1965 roku zadawał pytanie: „A kiedy wła-
ściwie nie stosujemy leku?”.

Diazepam zapisywano osobom zdrowym, „na wszelki wypadek”, 
„celem poprawy stanu zdrowia”, „celem redukcji codziennego napię-
cia”. Roche, producent Valium, nie przeprowadził żadnych badań nad 
jego uzależniającym potencjałem. Win Gerson, który pracował z Sac-
klerem w agencji reklamowej, powiedział po latach dziennikarzowi 
Samowi Quinonesowi (autor książki Dreamland), że kampania Valium 
była wielkim sukcesem po części dlatego, że lek był tak skuteczny. 
„Fakt, to trochę robiło z ludzi ćpunów, ale ten lek naprawdę działał!” 
– powiedział Gerson. Do 1973 roku amerykańscy lekarze wypisywali 
ponad sto milionów recept na środki uspokajające rocznie i niezli-
czeni pacjenci wpadali w uzależnienie.

PRZED EGZEKUCJĄ…

Diazepam ma również swoją niechlubną rolę w historii więziennic-
twa. Stany Kalifornia i Floryda oferują skazanym więźniom diazepam 
jako środek uspokajający przed egzekucją wykonywaną za pomocą 
iniekcji śmiertelnej mieszanki, chociaż stan Kalifornia nie dokonał 
egzekucji więźnia od 2006 roku. W sierpniu 2018 roku Nebraska 
użyła diazepamu jako części kombinacji leków użytej do egzekucji 
Careya Deana Moore’a, pierwszego więźnia z celi śmierci straconego 

1960 

za sprawą Leo 
Sternbacha na rynek 
wchodzi pierwszy lek 

z grupy benzodiazepin: 
chlordiazepoksyd

1963 
rejestracja diazepamu 

(Valium) na rynku 
amerykańskim

1968-1982 

Valium pozostaje numerem 
jeden na liście najczęściej 

sprzedawanych leków 
w Stanach Zjednoczonych

1975 
diazepam trafia na listę 

substancji psychotropowych 
poddawanych szczególnemu 
monitorowaniu (Schedule IV)

wygasa patent firmy 
Roche i na świecie 

pojawia się ponad 500 
generyków leku

1978 

była pierwsza dama Betty 
Ford opowiada publicznie 
o swoim uzależnieniu od 

Valium i alkoholu

1985 

US
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w Nebrasce od ponad 21 lat. Pozostałymi składnikami śmierciono-
śnego koktajlu były chlorek potasu, cisatrakurium i fentanyl. Nie-
miecki producent dwóch leków, Fresenius Kabi, pozwał stan Nebra-
ska i zażądał nakazu powstrzymania egzekucji, ponieważ prawo UE 
zabrania niemieckim firmom dostarczania leków stosowanych do 
wykonywania kary śmierci – jest to uważane za poważne narusze-
nie międzynarodowej konwencji dotyczącej praw człowieka w Niem-
czech i innych krajach europejskich. Ponadto producent twierdził, 
że władze Nebraski nabyły leki w drodze oszustwa i z naruszeniem 
umowy dystrybucyjnej, która wyraźnie zakazuje sprzedaży, odsprze-
daży lub dystrybucji do amerykańskich więzień. Pozew był częścią 
szerszego sprzeciwu wobec amerykańskich więzień za używanie 
leków uzyskanych od europejskich producentów z naruszeniem 
prawa ich krajów pochodzenia.

OFIARY UZALEŻNIENIA

Cofnijmy się jednak znów do późnych lat siedemdziesiątych. Rzeczy-
wistość dawała wiele powodów do ustawicznego lęku o najbliższe 
losy. Dobrze sytuowane białe kobiety z klasy średniej koiły te lęki 
w łatwo dostępnych i zapisywanych lekką ręką tabletkach Valium. 
Bańka miała jednak już za chwilę pęknąć. W 1978 roku była pierw-
sza dama Betty Ford stała się „najsłynniejszą ofiarą uzależnienia 
na receptę” po tym, jak ujawniła swoją historię z alkoholem i Valium.

Gazety, czasopisma i telewizja przedstawiały coraz to nowe historie 
o uzależnieniu od Valium – materiału do nich było aż nadto. Kon-
gres zaangażował się w wiele przesłuchań. Dawne lęki były w dużej 
mierze ukierunkowane na narkotyki związane z marginalnymi popu-
lacjami, takimi jak imigranci, osoby rasy innej niż biała lub miejska 
biedota. Panika dotycząca Valium dotyczyła środka dla klasy średniej, 
przepisanego legalnie przez renomowanych lekarzy dla swoich sza-
nowanych pacjentów. Rząd, władze medyczne i inne powszechnie 
szanowane instytucje, uważane dotąd za koalicję antynarkotykową, 
były teraz uwikłane w handel Valium.

Jak diazepam wycofał się z salonów podmiejskich domów klasy 
średniej? Co ciekawe, poza historiami uzależnionych oraz dekretami 
rządowymi sankcjonującymi sprzedaż leku niemałe znaczenie miały 
zmiany społeczne, zwłaszcza dochodzące do głosu ruchy femini-
styczne i emancypacyjne, pragnące uwolnić kobiety z roli typowej 
house wife z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Valium stało się 
symbolem tamtej dekady, znakiem choroby kobiet udręczonych 
domowych losem. Valium przestało być „modne”, co przyczyniło się 
do ochrony wielu osób przed jego potężnym potencjałem uzależnia-
jącym. Nadchodziły lata osiemdziesiąte, a wraz z nimi nowe block-
bustery – tylko odrobinę mniej groźny Xanax (alprazolam) oraz zmie-
niający wszystko Prozac (fluoksetyna)...

REKLAMA
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Maciej Jędrejko

MODAFINIL
smart drug bez wad?



P
oczątek historii modafinilu w medycynie to druga połowa lat 
70. ubiegłego wieku. To właśnie wtedy francuski neurobiolog 
Michel Valentin Marcel Jouvet, którego działalność naukowa 
przyczyniła się do odkrycia i stworzenia terminu „snu para-
doksalnego”, opracował lek analeptyczny i znajdujący zasto-

sowanie w rozmaitych patologiach procesu snu. Modafinil po raz 
pierwszy zsyntetyzowano w roku 1976 i wykorzystano go do ekspe-
rymentalnej farmakoterapii narkolepsji, co dało początek zupełnie 
nowej grupie produktów leczniczych – eugeroików, mających nie 
tyle doprowadzić do stymulacji układu nerwowego, ile spowodować 
pobudzenie procesu czuwania.

Modafinil i jego procząsteczkę – adrafinil – dopuszczono do obrotu 
po około 20 latach od momentu pierwszej syntezy. Leki z modafini-
lem pojawiły się odpowiednio:

• we Francji i Europie (1994);

• w USA (1998);

• w Wielkiej Brytanii (2003).

Warto też dodać, że w roku 2003 poszerzono zastosowanie moda-
finilu. Wówczas lekarze zaczęli go rekomendować i wykorzystywać 
w farmakoterapii problemów ze snem uwarunkowanych zmianowym 
trybem pracy oraz uciążliwą sennością za dnia, która była podykto-
wana bezdechem sennym.

MECHANIZM DZIAŁANIA MODAFINILU 
I WSKAZANIA DO JEGO UŻYCIA

Modafinil odpowiada za promowanie czuwania i przeciwdziałania 
patologicznej senności. Mechanizm jego działania, w odróżnieniu od 
szeregu innych leków nootropowych, ma wielowymiarowy charakter. 
Substancja odpowiada za bezpośrednie hamowanie wychwytu głów-
nych neurotransmiterów (dopamina, noradrenalina i serotonina), co 
w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia ich stężenia w różnych 
częściach mózgu. Stymulacja układów monoaminergicznych to jed-
nak nie wszystko.

• Pobudzenie czujności następuje wskutek zmniejszenia poziomu 
kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który ma właściwości 
hamujące i wyciszające dla układu nerwowego.

• Regulacja procesu snu i czuwania odbywa się wskutek wzrostu 
poziomu histaminy w podwzgórzu. Właściwość ta jest cechą 
charakterystyczną dla modafinilu i odróżnia ten lek od typowych 
neurostymulantów (np. soli amfetaminy).

Leki eugeroiczne powstały głównie w celu przeciwdziałania narko-
lepsji. Z czasem zaczęto dostrzegać w modafinilu możliwość zwal-
czania patologicznej senności i zmęczenia, które niezwykle często 
pojawiają się w przebiegu szeregu chorób przewlekłych – począw-
szy od depresji, przez ADHD czy chorobę Parkinsona, a skończywszy 
na mniej oczywistych schorzeniach, jak stwardnienie rozsiane czy 
fibromialgia. Zmiana nastąpiła w roku 2011, kiedy komisja Europej-
skiej Agencji Leków (EMA) opublikowała decyzję dotyczącą ograni-
czenia medycznego zastosowania modafinilu wyłącznie do narkolep-
sji. Warto też dodać, że wyniki najnowszych badań naukowych [1,5] 
podważają zasadność użycia modafinilu w celu redukcji zmęczenia 
u osób ze stwardnieniem rozsianym.

W Polsce modafinil jest sprzedawany pod nazwą Actimodan – lek jest 
dostępny w dawce 100 mg i występuje w opakowaniach zawierają-
cych 30 lub 100 tabletek. Preparat ten nie jest objęty programem 
refundacyjnym.

POZAMEDYCZNE ZASTOSOWANIE MODAFILINU

Eugeroiczne właściwości modafinilu znalazły zastosowanie nie 
tylko w walce z narkolepsją. Przeciwdziałanie nadmiernej senności 
mocno doceniono w wojsku. Już podczas pierwszej wojny w Zatoce 
Perskiej (w latach 1990-1991) żołnierze otrzymywali modafinil 
w celu poprawy swoich zdolności na froncie. Od tamtej pory siły 
zbrojne różnych nacji (m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, USA czy Indii) 
zdecydowały się wdrożyć preparaty zawierające modafinil jako 
alternatywę dla dekstroamfetaminy, którą dotychczas wykorzy-
stywano wśród żołnierzy do redukcji uczucia zmęczenia i polep-
szenia efektywności podczas operacji wojskowych. Dowodem 
na to jest fakt, że w latach 2011-2012 amerykańskie i indyjskie siły 

Nie pierwszy raz okazało się, że środki farmakologiczne mają 
pozaterapeutyczne zastosowanie. Za przykład mogą posłużyć leki 

na astmę, które nie tylko niosą pomoc chorym, ale stały się też 
ułatwieniem dla sportowców. W czasach ogromnej ilości danych, 

multitaskingu i dużego stresu wymiarem produktywności jest 
kondycja psychiczna i wydajność pracy mózgu. Leki nootropowe, jak 
modafinil, na przestrzeni ostatnich kilku lat zyskały zainteresowanie 

osób, które niekoniecznie mają problemy ze zdrowiem.
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powietrzne oficjalnie zastąpiły pochodne amfetaminy, a modafinil 
zaczęto wykorzystywać jako tzw. go pill – tabletkę przeciwzmęcze-
niową dla pilotów w czasie długich lotów w trakcie realizowanych 
misji bojowych. Jednak przegląd prac naukowych [2], który opu-
blikowano w tym roku na łamach czasopisma „Military Medicine”, 
pokazuje, że stosowanie modafinilu u wojskowych powinno zostać 
ograniczone wyłącznie do przypadków z potwierdzonymi proble-
mami deprywacji snu.

Lek na narkolepsję pomógł również astronautom. Członkowie załogi 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mają swobodny dostęp do 
modafinilu podczas przebywania w przestrzeni pozaziemskiej. Astro-
nauci wykorzystują go m.in. w celu niwelowania oznak zaburzeń 
rytmu dobowego, redukcji następstw niskiej jakości snu i optymali-
zacji wydajności pracy własnego organizmu wskutek zmęczenia uwa-
runkowanego „kosmicznymi niedogodnościami”.

Modafinil znalazł też uznanie wśród sportowców, którzy dostrzegli 
w nim możliwość polepszenia swojej sprawności psychofizycznej 
i zmniejszenia uczucia wyczerpania podyktowanego wysiłkiem. Świa-
towa Agencja Antydopingowa (WADA) umieściła lek na liście środ-
ków dopingujących i zakazała jego użycia. Obostrzenia nie odwiodły 
zawodników od stosowania modafinilu, czego dowodami były wpadki 
podczas testów antydopingowych.

Ponadto modafinil jest postrzegany jako substancja będąca formą 
substytutu w leczeniu uzależnienia od kokainy, co pozwala m.in. 
na dłuższe utrzymanie abstynencji od narkotyku.

SMART DRUGS – CIENKA GRANICA MIĘDZY LEKIEM A NARKOTYKIEM

Pojęcie smart drugs – czyli inteligentne leki – nie jest niczym nowym. 
Termin ten odnosi się do wszystkich środków farmakologicznych, 
które pozwalają w mniejszym lub większym stopniu wzmocnić zdol-
ności poznawcze, ograniczyć zmęczenie psychofizyczne, polepszyć 
pamięć – innymi słowy: zwiększyć naturalne możliwości mózgu. Za 
przykład takiego leku może posłużyć piracetam, którego działanie 
polega m.in. na usprawnieniu krążenia i poprawie ukrwienia mózgu, 
co w efekcie prowadzi do polepszenia syntezy neuroprzekaźni-
ków i metabolizmu komórek ośrodkowego układu nerwowego. Leki 
nootropowe okazały się pewnego rodzaju dopingiem dla mózgu, 
który znalazł zastosowanie w zupełnie nowej „dyscyplinie” – życiu 
na pełnych obrotach.

Innymi nootropami są m.in. metylofenidat i sole amfetaminy (np. 
dekstroamfetamina), wykorzystywane w leczeniu ADHD. Ich neuro-
stymulujące właściwości, które prowadzą do wzrostu koncentracji 
i ograniczenia znużenia, okazały się niezwykle pomocne dla profesji 
pracujących pod presją dużego stresu, ogromnej ilości danych, nad-
miaru bodźców i konieczności utrzymywania klarownego umysłu. 
Leki – Adderall czy Ritalin (polski odpowiednik Concreta) – znala-
zły rzeszę zwolenników wśród pracowników korporacji, programi-
stów i innych specjalistów z branży IT, freelancerów, biznesmenów, 
prawników, e-sportowców, studentów, a nawet lekarzy pracujących 
na nocnych oddziałach ratunkowych. Neurostymulacja kariery zawo-
dowej na terenie Stanów Zjednoczonych jest zjawiskiem trwającym 
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od długiego czasu – Casey Schwartz w swoim artykule Generation 
Adderall [19], opublikowanym w roku 2016 na łamach „NY Times”, 
wspomina, że w roku 2012 wypisano około 16 milionów recept 
na Adderal dla osób dorosłych między 20. a 39. rokiem życia. Z kolei 
wyniki badań [11] przeprowadzonych w roku 2014 w Moguncji wśród 
studentów z Uniwersytetu Johanna Gutenberga pokazują, że wielu 
studentów stosowało metylofenidat i inne leki z kategorii smart drugs 
jako formę wspomagania nauki przed ważnymi egzaminami. Znaczna 
większość podkreślała, że leki okazały się pomocne w kontekście 
wzrostu skupienia, poprawy w zakresie ilości przyswajanych informa-
cji czy polepszenia odporności na bodźce rozpraszające. Co ciekawe, 
u użytkowników stosowanie leków nootropowych nie przełożyło się 
na znacznie lepsze wyniki z prac zaliczeniowych.

W przypadku metylofenidatu warto też wspomnieć o sporym ryzyku 
dla zdrowia. Samo stosowanie leku może stanowić przyczynę mniej 
bądź bardziej uciążliwych objawów somatycznych (np. bóle i zawroty 
głowy, nadciśnienie tętnicze) i psychicznych (np. wzmożona wrażli-
wość na bodźce, urojenia, mania, agresja, stany depresyjne). Jednak 
największe niebezpieczeństwo drzemie właśnie w pozamedycznym 
i – co idzie w parze z osobami młodymi – nierozważnym stosowaniu 
leku. Cyklicznie stosowany metylofenidat u osób zdrowych stanowi 
realne zagrożenie dla rozregulowania gospodarki neuroprzekaźni-
kowej, co w konsekwencji może wyzwolić szereg symptomów psy-
chogennych i rozwój uzależnienia. Podobne zagrożenie leży w neu-
rostymulantach zawierających sole amfetamminy, które wykazują 
spory potencjał uzależniający.

MODAFINIL – SMART DRUGS POZBAWIONY WAD?

Opublikowany przez naukowców z University of Oxford w 2015 roku 
przegląd badań [8] dotyczących różnych korzyści z pozamedycz-
nego stosowania modafinilu pokazuje, że lek na narkolepsję dość 
mocno przeważa nad wcześniej wspomnianymi neurostymulantami. 
Metylofenidat okazał się skutecznym wsparciem w zakresie zapa-
miętywania informacji i przeciwdziałania rosnącemu poziomowi 
zmęczenia psychofizycznego. Wyniki badań z przeglądu opubliko-
wanego na łamach czasopisma „European Neuropsychopharmaco-
logy” prezentują modafinil w znacznie lepszym świetle. Stosowanie 
leku u osób zdrowych okazało się pomocne w zakresie decyzyjności 
i poprawy czynności poznawczych. Naukowcy zaobserwowali cie-
kawą zależność – molekuła dostarczała więcej korzyści w zadaniach, 
które były trudniejsze, dłuższe i złożone. Wartym uwagi jest również 
fakt, że częstość występowania skutków ubocznych wśród uczestni-
ków eksperymentów w analizowanych pracach naukowych była nie-
wielka i przeważnie ograniczona do nudności, dolegliwości bólowych 
brzucha i głowy bądź epizodów bezsenności. Co ciekawe, symptomy 
te występowały również wśród osób należących do grup kontrolnych 
(placebo). Autorzy opublikowanego przeglądu stwierdzają, że „moda-
finil można nazwać pierwszym, dobrze zwalidowanym farmaceutycz-
nym nootropem”.

Nie można jednak pozostawać obojętnym wobec faktu, że eugero-
iczne właściwości modafinilu nie będą mieć wpływu na organizm. 
Ograniczenie długości w długofalowej perspektywie sprzyja ogrom-
nemu osłabieniu odporności, co rzecz jasna przekłada się na znaczny 
wzrost ryzyka rozwoju rozmaitych infekcji i zwiększonej zachorowal-
ności. Poza tym trudno też mówić o konsekwencjach długofalowego 
stosowania modafinilu, bo większość prac naukowych dotyczyła uży-
cia krótkoterminowego. Być może w niedalekiej przyszłości naukowcy 
zdecydują się zbadać ten temat i udzielić konkretnej odpowiedzi.

MODA NA MODAFINIL – CZY RZECZYWIŚCIE ISTNIEJE?

Jeszcze kilka lat temu modafinil nie był aż tak popularny względem 
wyżej omawianych neurostymulantów. Jednak zainteresowanie 
lekiem na narkolepsję i jego „boosterowym” charakterem dla funk-
cjonowania okazuje się większe niż w przeszłości, co może wyni-
kać m.in. z aprobaty naukowców w opublikowanym przeglądzie 

badań naukowych. Wizja poprawy zdolności poznawczych przy 
przypuszczalnie niskim ryzyku potencjalnych skutków ubocznych 
wydaje się obiecująca dla osób, które chcą osiągnąć wyższym 
poziom. Co mówią statystyki?

Dane przedstawione na portalu ClinCal.com pokazują, że na prze-
strzeni ostatnich siedmiu lat (2013-2020) całkowita liczba wypisa-
nych recept i pacjentów stosujących modafinil ulegała nieregular-
nym zmianom.
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Jak wygląda kwestia sprzedaży modafinilu w Polsce? Dane zaprezen-
towane przez PEX PharmaSequence co prawda pokazują zwiększe-
nie sprzedaży w ciągu ostatniego roku, ale ilości te są zbyt małe, aby 
mówić o trendzie.

Interesujące dane ukazują wyniki badania [7] autorstwa R.D. Teo-
dorini, N. Rycroft i J.H. Smith-Spark, opublikowanego w roku 2020 
na łamach „PLOS ONE”. Przygotowana przez autorów ankieta inter-
netowa była skierowana w głównej mierze do osób będących stu-
dentami poprawiającymi własne funkcje poznawcze i zarazem użyt-
kownikami narkotyków. Wśród 404 respondentów ponad połowa 
(219 osób) przyznała, że stosuje modafinil. Większość z nich to 
mężczyźni w wieku 27 lat, z wyższym wykształceniem, pochodzący 
z USA lub Wielkiej Brytanii. Ponad 30 proc. uczestników badania 
(co stanowiło najwyższy wynik) używało modafinilu co najmniej trzy 
razy w tygodniu. Do codziennego użytkowania przyznało się blisko 
12 proc. ankietowanych – była to grupa, która najczęściej potwier-
dzała problem uzależnienia i zarazem odnotowała najwięcej długo-
terminowych efektów stosowania leku. Warto jednak dodać, że te 
długofalowe rezultaty dotyczyły w głównej mierze osób z potwier-
dzoną diagnozą od lekarza psychiatry. Badanie to – zarówno z uwagi 
na swój internetowy charakter, jak i samą grupę badawczą (użyt-
kownicy for o tematyce substancji psychoaktywnych) – nie daje kla-
rownego obrazu na temat osób, które stronią od używek.
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Choć służby zdrowia ograniczają dostęp do modafinilu poprzez fakt, 
że jest to lek wyłącznie na receptę, to nie można zapominać o niele-
galnych źródłach. W dobie kwitnącego rynku e-commerce coraz czę-
ściej pojawiają się sklepy, firmy farmaceutyczne i apteki internetowe 
oferujące łatwy dostęp do nootropowych środków farmakologicz-
nych. Oczywiście w tej kwestii można jedynie gdybać, czy sprzeda-
wany produkt rzeczywiście zawiera deklarowane składniki aktywne 
– przeważnie może być to po prostu kolejny przykład internetowej 
sprzedaży narkotyków i innych substancji psychoaktywnych pod 
przykrywką leków.

ETYKA POZAMEDYCZNEGO STOSOWANIA LEKÓW

Przegląd badań naukowych [6], opublikowany w roku 2020 na łamach 
czasopisma „European Neuropsychopharmacology”, stanowi niejako 
uzupełnienie pracy z 2015 – w tym przypadku przeanalizowane przez 
autorów badania naukowe potwierdziły pozytywny wpływ modafi-
nilu na funkcje poznawcze (w tym także pamięć) i znacznie mniej-
szy potencjał uzależniający tej substancji względem innych leków 
nootropowych (tj. metylofenidatu i D-amfetaminy). Metaanalizy dają 
co prawda obiecujące wyniki, ale wciąż brakuje nowych badań eks-
perymentalnych z zakresu sprawdzenia efektów i bezpieczeństwa 
w trakcie długofalowego stosowania modafinilu u osób zdrowych. 
Być może w niedalekiej przyszłości pojawią się dowody potwierdza-
jące zasadność użycia pozamedynczego użycia modafinilu.

Gdyby nawet tak się stało i koniec końców liczba korzyści będzie 
przeważająca, to pozostaje jeszcze jedna kwestia. Skoro lek jest sto-
sowany u osoby zdrowej, to jego zadaniem nie jest poprawa stanu 
i walka z chorobą, ale polepszenie wydajności człowieka. Jak zatem 
klasyfikować tę substancję – jako booster ludzkich możliwości? Czy 
pozaterapeutyczne stosowanie leków o pozytywnym oddziaływaniu 
należy potępić, czy może jednak akceptować? Trudno przewidzieć, 
jak długo trzeba będzie poczekać, aby uzyskać jednoznaczne odpo-
wiedzi na powyższe pytania. Niemniej jednak debata społeczna 
na ten temat wydaje się wręcz nieunikniona.
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Balneoterapia 
dla ciała i ducha
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Na aptecznych półkach coraz bardziej zauważalny jest powrót do 
medycyny tradycyjnej, ziołolecznictwa, naturoterapii i balneoterapii. 

Ta ostatnia, choć ma solidne podstawy naukowe, niejednokrotnie 
traktowana jest z przymrużeniem oka. Kąpiele solankowe, inhalacje, 
okłady kojarzą się raczej ze SPA lub wypoczynkiem w letnim kurorcie 

niż z rzeczywistą terapią. Czy słusznie?

W 
leczeniu i pielęgnacji ludzkiego ciała coraz częściej 
preferowane przez pacjentów jest podejście holi-
styczne. Nowoczesna medycyna oparta na faktach 
(EBM) pozwala nam na dokładne prześledzenie 
zależności między pojedynczym jonem w enzymie 

a stanem tak dużych organów, jak nerki, wątroba czy mózg. Tłumaczy 
ścieżki biochemiczne, pozwalające połączyć tak ciekawe zależności, 
jak wpływ nadmiaru manganu w wodzie pitnej na upośledzenie 
zdolności poznawczych u małych dzieci. Mamy dostęp do ogromnej 
wiedzy i niedostępne w dawnych czasach możliwości leczenia.

Rozbijając człowieka niemalże na atomy, czasem jednak łatwo zapo-
mnieć o tym, że stanowi on psychofizyczną jedność. Stąd coraz 
bardziej zauważalny powrót do medycyny tradycyjnej, ziołolecz-
nictwa, naturoterapii i balneoterapii. Ta ostatnia zresztą, choć ma 
solidne podstawy naukowe, niejednokrotnie traktowana jest z przy-
mrużeniem oka. Kąpiele solankowe, inhalacje, okłady kojarzą się 
raczej ze SPA lub wypoczynkiem w letnim kurorcie niż z rzeczywistą 
terapią. Czy słusznie?

CZYM JEST BALNEOTERAPIA?

Według podstawowej definicji balneoterapia to rodzaj fizjoterapii 
rehabilitacyjnej, w której wykorzystuje się wody lecznicze, peloidy 
(np. borowiny) oraz gazy – głównie dwutlenek węgla. Wspomaga 
leczenie różnych schorzeń: od chorób dróg oddechowych, przez 
układ ruchu, aż do problemów skórnych. Najczęściej wykorzystuje się 
kąpiele w solankach, gorących źródłach oraz okłady z mas błotnych.

Ciekawą opcją są kąpiele w suchym CO2 – znacząco poprawiają 
krążenie, szczególnie w dystalnych częściach ciała, zmniejszają 
stany zapalne i ból w chorobach reumatycznych, osłabiają skur-
cze, wspomagają gojenie odmrożeń i zmian cukrzycowych. Łatwo 
dostępne do użytku domowego są okłady borowinowe, zalecane 
przy bólach stawów.

Borowina to rodzaj przetworzonego przez bakterie humifikujące tor-
fu. Ma on dużą pojemność cieplną przy jednoczesnym małym prze-
wodnictwie, co umożliwia nakładanie na skórę okładów, które długo 
wytracają ciepło. Ponadto występujące w borowinie kwasy humuso-
we, kwasy fulwonowe, garbniki, bituminy i sole mineralne działają 
bakteriostatycznie, przeciwzapalnie i poprawiają ukrwienie skóry.

DŁUGA TRADYCJA ZDROWOTNYCH KĄPIELI

Najważniejszym zabiegiem balneoterapeutycznym są jednak kąpiele. 
Mają one bardzo długą tradycję. Już w starożytnej Grecji ojciec 
medycyny, Hipokrates, zalecał zimne lub gorące kąpiele mineralne 

w przeróżnych schorzeniach zdrowotnych. Rzymskie termy służyły 
nie tylko poprawie samopoczucia, ale stanowiły również miejsce 
spotkań i wydarzeń kulturalnych. Regularne korzystanie z basenów 
ze słoną ciepłą wodą zalecał Avicenna, sławił Paracelsus, a dokładnie 
opisał Savonarola w dziele De Balneis e Thermis, którego wydanie jest 
dzisiaj uważane za początek współczesnej balneologii.

Regularne ciepłe kąpiele mają 
zbawienny wpływ na autonomiczny 
układ nerwowy. Stymulują 
wydzielanie serotoniny, 
a wazodylatacja drobnych naczyń 
krwionośnych umożliwia lepsze 
odżywienie i dotlenienie  
wszystkich tkanek.
Stymulacja temperaturowa nerwów obwodowych działa lekko prze-
ciwbólowo, natomiast zawarte w wodzie minerały odżywiają skórę. 
Kąpiel w solance bogatej w magnez i wapń ma działanie rozkurcza-
jące na mięśnie szkieletowe. Uspokaja i poprawia jakość snu.

Do zdrowotnych kąpieli aktualnie wykorzystuje się wody zdrojowe, 
bogate w pierwiastki specyficzne dla danego uzdrowiska. Najczę-
ściej pochodzą one ze źródeł podziemnych – dzięki temu są czyste 
mikrobiologicznie i bogate w pierwiastki śladowe. Cenne są również 
kąpiele w wodach termalnych o naturalnie wysokiej temperaturze 
i bogatym składzie.

Szczególnym rejonem dla kąpieli leczniczych są wybrzeża Morza 
Martwego. Zasolenie tamtejszych wód jest bardzo duże, osiąga 
260‰, uniemożliwiając pełne zanurzenie ciała. Dla porównania 
zasolenie Morza Bałtyckiego wynosi 35-krotnie mniej – około 7‰. 
Oczywiście, zrozumiałym jest pozytywny wpływ kąpieli w ciepłych 
solankach na samopoczucie. Dawniej powątpiewano jednak, czy 
poza poprawą stanu skóry kąpiele mogą mieć działanie ogólnoustro-
jowe. Kwestia ta jest nadal kontrowersyjna i warta przedyskutowania 
w oparciu o dostępne badania.

CZEGO POTRZEBUJE NASZ ORGANIZM?

W wodach zdrojowych występują jony większości pierwiastków 
potrzebnych nam do życia. Mikro- i makroelementy są niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich tkanek naszego ciała. 
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Zapotrzebowanie na makroelementy przekracza 100 mg na dobę, 
natomiast mikroelementów potrzebujemy mniej niż 100 mg na dobę. 
Jedne i drugie w większości dostarczamy wraz z pokarmem, część 
uzupełniamy, stosując suplementy diety. Niektóre makroelementy są 
tak powszechne, że trudno o ich niedobory. Tlen, azot, wodór, węgiel...

Co zabawne, wśród preparatów zarejestrowanych na polskim rynku 
są suplementy węgla aktywowanego. Producent zaleca ich „suple-
mentację dla osób dorosłych w celu wspomagania pracy układu 
pokarmowego”. Oczywiście, ewentualny niedobór węgla trudno 
traktować poważnie. Podobnie powszechnie występuje potas, choć 
przy niektórych schorzeniach lub źle zbilansowanej diecie czasem 
zaleca się zwiększenie jego podaży. Rzadko spotykane są niedobory 
fosforu, chloru czy siarki.

Nieco odmiennie sytuacja wygląda w przypadku wapnia i magnezu. 
Magnez, choć powszechnie występuje w roślinach zielonych jako 
składnik chlorofilu, bywa słabo przyswajalny. Dodatkowe czynniki 
predysponujące do jego niedoborów to spożywanie produktów 
wysoko przetworzonych, picie napojów z kofeiną oraz powszechne 
nawożenie gleby potasem, co zubaża produkowaną żywność. Sytu-
acja z wapniem jest nieco lepsza – dostarczamy go całkiem sporo 
w nabiale, a ewentualne niedobory wynikają najczęściej raczej 
z jednoczesnego niedoboru witaminy D, odpowiadającego za 
wchłanianie wapnia.

Choć rzadziej mówimy o mikroelementach, są one niezbędne do 
poprawnego funkcjonowania wielu enzymów metabolicznych. Zali-
czamy do nich jod, żelazo, fluor, bor, kobalt, miedź, chrom, cynk, 
mangan, molibden i selen. Przy urozmaiconej diecie podaż większości 
z nich jest zupełnie wystarczająca, nie ma więc potrzeby dodatkowej 
suplementacji. Wyjątkiem jest jod, który dawniej w rejonach górskich 
był prawie niedostępny. Aktualnie przy stałym wzbogacaniu soli 
kuchennej jego niedobory są rzadkością.

ODŻYWANIE SKÓRY

Jeśli jednak niedobory makro- i mikroelementów są raczej rzadko 
spotykane, co może być takiego w kąpielach zdrojowych, że nadal 
są zalecane, a kolejne badania udowadniają ich wysoką skutecz-
ność? Po pierwsze, skóra jest zawsze ostatnia w kolejce do wszel-
kich substancji odżywczych. Ponadto brak niedoboru nie oznacza 
wystarczającego nasycenia danej tkanki w przypadku choroby. 
Zwiększając stężenie konkretnego pierwiastka, możemy wpływać 
na metabolizm, szybkość naprawy uszkodzeń, a także produkcję 
konkretnych enzymów.

Patrząc z czysto chemicznej 
i fizycznej strony, nasza skóra pełni 
rolę bardzo skutecznej bariery, 
chroniącej nas przed warunkami 
środowiska.
Na powierzchni warstwy rogowej naskórka znajduje się płaszcz 
wodno-lipidowy, który zapobiega przenikaniu przez skórę substancji 
polarnych. Składa się z wydzieliny gruczołów łojowych i frakcji lipi-
dowej produkowanej przez keratynocyty. Warstwa ta jednak nie 
jest zupełnie nieprzepuszczalna – wystarczy wyższa temperatura 
otoczenia lub substancje powierzchniowo czynne, aby przenikanie 
przez nią substancji polarnych stało się możliwe.

Innym sposobem jest zastosowanie wodnych opatrunków oklu-
zyjnych – podobnie może działać dłuższe przebywanie w ciepłej 
kąpieli. Można wtedy zauważyć swoiste rozpulchnienie warstwy 
rogowej. Nie bez wpływu jest jej grubość – z całą pewnością prze-
nikanie mikroelementów przez nieuszkodzoną skórę na piętach czy 
kolanach jest znacznie utrudnione. Trudno również o przenikanie 
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cząsteczek dużych (powyżej 500 Da) i rozgałęzionych, jak peptydy 
czy polisacharydy. Z łatwością jednak przenikają w głąb skóry takie 
związki, jak mocznik i glicerol – z zastrzeżeniem, że skóra musi być 
dobrze nawilżona.

Popularnym mitem jest, że najlepsze we wnikaniu w głąb skóry są 
substancje lipofilowe – co prawda bez trudu wędrują w warstwie 
rogowej, ale następnie wnikają w struktury tkankowe i są wiązane 
przez spoiwo międzykomórkowe. A to znacznie utrudnia dalszą pene-
trację. Na przykład, aby wprowadzić leki, nawet te o budowie lipo-
filowej, konieczne są promotory wchłaniania, takie jak glikol propy-
lenowy czy etanol. Powodują one swoiste rozluźnienie cementu 
międzykomórkowego i przejście substancji do warstwy podskórnej, 
gdzie znajdują się naczynia krwionośne.

Wchłanianie bardzo ułatwiają również mieszki włosowe, które są 
czymś na wzór autostrady dla wędrujących związków. Istotną kwestią 
jest stan naskórka – jeśli aplikujemy dowolne preparaty na miejsca 
zmienione, na przykład w przebiegu łuszczycy lub atopii, to możemy 
mieć pewność ułatwionego wchłaniania większości substancji czyn-
nych. Szczególnie jeśli w wyniku stanu zapalnego lub temperatury 
naczynia włosowate są rozszerzone.

SUBSTANCJE WCHŁANIANE PRZEZ SKÓRĘ

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, można ocenić szanse 
na faktyczne wchłanianie mikro- i makroelementów poprzez skórę. 
Jony wapnia, magnezu, sodu czy też jodu mogłyby bez problemu 
migrować wprost do krwiobiegu. Czy tak się jednak dzieje?

Do kwestii czysto fizyczno-chemicznych należy podejść z pewnym 
dystansem, gdyż najistotniejsze są ograniczenia biologiczne. Wchła-
nianie substancji przez zakończenia naczyń włosowatych nie polega 
na absorpcji wszystkiego w otoczeniu, a raczej na wybiórczym trans-
porcie poprzez ściany naczyń. Po drugie, niezbędne są warunki 
ułatwionego wchłaniania, takie jak rozpulchniony naskórek, duża 

liczba mieszków włosowych, poszerzone naczynia i cienka warstwa 
rogowa. Stężenie substancji w środowisku musiałoby być wystarcza-
jąco duże, aby resorpcja jonów zachodziła wydajnie, a jednocześnie 
na tyle małe, aby zapobiec przesuszaniu naskórka.

Jak ustaliliśmy wcześniej, jony nie migrują wydajnie przez słabo 
nawodnione stratum corneum. Dlatego w kąpielach solankowych 
zaleca się stężenie od 1,5 do maksymalnie 6%. Ponadto istotna jest 
temperatura kąpieli – 34 do 40°C, przy czym te bardzo ciepłe nie 
mogą trwać dłużej niż 20 minut.

CO MÓWIĄ BADANIA?

Wchłanianie jonów przez skórę jest dość słabo przebadane. Trudno 
tutaj o precyzję oznaczania zwiększenia lub zmniejszenia stężenia 
jonów w surowicy, gdy stale są one uzupełniane w różnym stopniu 
z pożywienia oraz usuwane przez mocz i gruczoły potowe. Badania 
muszą tu uwzględniać wszystkie czynniki mające wpływ na stężenie 
jonów: codzienną aktywność osób badanych, ich dietę, tryb życia, 
typ skóry, schorzenia... W badaniach z 2002 roku oznaczano między 
innymi przenikanie wapnia i magnezu przez fragmenty ludzkiej skóry 
z ich oznaczeniem za pomocą chromatografii jonowej [1]. Wyniki 
badań wskazują na dość dobre przenikanie jonów metali, znacznie 
nasilone przy potraktowaniu naskórka detergentami, na przykład 
SLS. W innym badaniu in vitro z 2016 roku sprawdzano, czy rzeczywi-
ście wodny roztwór magnezu może przenikać przez skórę i jaką w tej 
kwestii rolę spełniają mieszki włosowe [2]. Dowiedziono, że przeni-
kanie jonów magnezu jest silnie zależne od ich stężenia oraz czasu 
ekspozycji. Udowodniono również znacznie zwiększone ich prze-
nikanie poprzez mieszki włosowe. Rok później przeprowadzono 
badanie in vivo ze ślepą próbą z wykorzystaniem kremu zawierają-
cego magnez aplikowany w sumarycznej dawce 54 mg na dobę [3]. 
Po jego zastosowaniu u 25 ochotników po 24 godzinach mierzono 
zmiany ilości magnezu w moczu i osoczu. U części ochotników zasto-
sowano placebo. Zauważono mierzalne zmiany stężenia magnezu 
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w grupie ochotników z podanym magnezem, tymczasem brakowało 
zmian w grupie placebo. Jednakże różnica ta nie była istotna staty-
stycznie (p=0,48) i zarejestrowano brak zmian w grupie osób inten-
sywnie uprawiających sport.

Choć brak randomizowanych badań in vivo, jednoznacznie określają-
cych wydajność resorpcji jonów z roztworów wodnych, to przeprowa-
dzono bardzo wiele badań skuteczności terapii solankowych. Warto 
zapoznać się choćby z przeglądem piśmiennictwa w kwestii terapii 
kąpielami w Morzu Martwym w takich chorobach, jak łuszczyca czy 
autoimmunologiczne schorzenia układu ruchu [4]. Kąpiele połączone 
z przebywaniem na słońcu znacznie poprawiały funkcjonowanie 
chorych: umożliwiały zmniejszenie dawek przyjmowanych leków 
przeciwbólowych i wykazywały pozytywne działanie ogólne. Wpływ 
kąpieli solankowych na stan psychiczny udowodniono natomiast 
w badaniach z 2018 roku [5]. Badano poziom stresu i zaburzenia snu 
w grupie ponad 500 ochotników.

Balneoterapia wykazała 
niezaprzeczalnie pozytywny 
wpływ na samopoczucie badanych, 
regularność snu oraz ewentualne 
dolegliwości bólowe.
TRANSDERMALNE SUPLEMENTY DIETY…

Na półkach aptecznych od pewnego czasu pojawia się coraz więcej 
preparatów do stosowania na skórę z głównym składnikiem aktywnym 
w postaci chlorku magnezu. Nie byłoby w tym nic kontrowersyj-
nego, gdyby preparaty te miały na celu pielęgnację kosmetyczną. 

Producenci sugerują jednak ich wpływ miejscowy i ogólny, deklarując 
wydajniejsze wchłanianie magnezu właśnie poprzez skórę. W prawie 
polskim nie istnieje pojęcie suplementu diety stosowanego trans-
dermalnie, stąd preparaty te kwalifikowane są jako wyroby medyczne 
lub kosmetyki. Dyskusyjne pozostaje to, czy faktycznie miejscowa 
aplikacja kremu o niewielkim stężeniu jonów może zastąpić suple-
mentację doustną.

Choć dostępne piśmiennictwo może sugerować dobre działanie 
miejscowe tego typu preparatów, aby ich skuteczność była pewna, 
konieczne są dalsze badania. Tymczasem pacjentom chętnym do 
transdermalnej suplementacji minerałów warto przypomnieć o zale-
canej od starożytności, skutecznej i bezpiecznej balneoterapii.
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Zapachy potrafią zmieniać nasze emocje i wpływać na zachowania. 
Odpowiednio dobrane mogą odgonić stres i wywołać zadowolenie, a nawet 

euforię. Aromaterapia stosowana była już w starożytnym Egipcie. Dziś wiemy 
na jej temat znacznie więcej…

Ż
yjemy w świecie pełnym zapachów. Pierwszy kontakt 
z materią otoczenia mamy poprzez prywatne laborato-
rium analityczne – nos. Jego analizy odczuwamy często 
podświadomie – jako nagłą zmianę, przyjemną lub nie. To, 
jak interpretujemy zapach, zależy od tego, z czym daną 

cząsteczkę skojarzy nasz układ nerwowy. Rzadko uświadamiamy 
sobie, że tym, co czujemy w rzeczywistości, są cząstki materii osiada-
jące na naszej śluzówce. I że poprzez śluzówkę nosa mogą one prze-
nikać do naszego krwiobiegu. Dlatego jakość powietrza, którym oddy-
chamy, jest równie ważna, jak jakość tego, co spożywamy. Choć ilość 
substancji wykorzystywanych przez nasz organizm z pokarmu jest 
nieporównywalnie wyższa, to dużo istotniejszy wpływ na psychikę 
ma zapach wszystkiego, co nas otacza.

Aromaterapia to rodzaj terapii wykorzystującej w procesie leczenia 
pachnące olejki eteryczne, absoluty i wyciągi pozyskane z kwiatów, 
liści, owoców, nasion, drewna, kory lub korzeni. Najczęściej, na skalę 
przemysłową, otrzymujemy je w procesie destylacji parą wodną. 
Nieliczne olejki i absoluty uzyskiwane są metodą ekstrakcji lub wytła-
czania – na przykład absolut jaśminowy czy waniliowy. Wyróżniamy 
dwa podstawowe mechanizmy działania zapachów na nasz organizm. 
Poprzez receptory węchu znajdujące się w nabłonku węchowym 
i nabłonku układu oddechowego pobudzeniu ulega układ limbiczny 
w mózgu. Odpowiada on za regulację zachowań emocjonalnych, 
w tym takich stanów, jak strach, zadowolenie, przyjemność, euforia. 
Jest bardzo istotny dla procesu zapamiętywania oraz motywacji.

Drugi sposób oddziaływania zapachu to wspomniane wcześniej 
działanie stricte farmakokinetyczne i farmakodynamiczne związków 
chemicznych zawartych w olejkach. A tych jest naprawdę dużo: 
estry, aldehydy, ketony, alkohole, fenole, tlenki... Łączy je jedno – 
są to związki lotne i niepolarne. W naturalnych destylatach można 
wyróżnić nawet kilkadziesiąt związków odpowiedzialnych za ich 
właściwości lecznicze i terapeutyczne. Stąd trudność w określeniu 

zakresu zastosowania poszczególnych olejków. Problemem jest 
ponadto ich zmienny skład ilościowy i jakościowy. Zawartość 
konkretnych substancji waha się w roślinach zależnie od pory zbioru, 
nasłonecznienia, rejonu pozyskania. Ponadto niewielka zmiana 
w temperaturze ekstrakcji powoduje dużą zmianę w składzie goto-
wego produktu. Kolejnym problemem jest duża zmienność osobnicza 
w reakcji układu limbicznego. Olejki eteryczne to wysokoskoncentro-
wane mieszaniny związków aktywnych, stąd logiczna obawa o ewen-
tualne reakcje uczuleniowe.

ODROBINA HISTORII…

Pierwszą cywilizacją powszechnie stosującą aromaterapię jest cywi-
lizacja starożytnego Egiptu. Już koło 3000 roku przed naszą erą 
z surowców roślinnych i zwierzęcych Egipcjanie wytwarzali perfumy, 
leki oraz preparaty do balsamowania zwłok. Olejowe ekstrakty 
z roślin były podstawą terapii ajurwedyjskich w starożytnych Indiach. 
Do wynalezienia nowoczesnej metody destylacji olejków eterycz-
nych przyczynił się natomiast Awicenna, a raczej Abu Ali ibn Sina 
– nazywany ojcem współczesnej medycyny Pers, żyjący pod koniec 
pierwszego tysiąclecia naszej ery.

Zanim Arabowie rozwinęli technikę destylacji zapachów parą wodną, 
pierwotnie wykorzystywali podobną procedurę do destylacji alko-
holu etylowego. Technologia ta przywędrowała ze Wschodu do euro-
pejskich aptek. I to właśnie one, szczególnie te mieszczące się przy 
klasztorach, miały w średniowieczu monopol na produkcję desty-
latów i pachnących ekstraktów z roślin. Uważano, że korzystanie 
z perfum to przywilej bogaczy i duchowieństwa; zresztą produkcja 
zapachów wymagała sporych nakładów, a tym samym ich zakup był 
bardzo kosztowny. Choć tradycje ziołolecznicze wśród biedoty były 
stale żywe, to za samodzielne stosowanie pachnących ziół można 
było zostać posądzonym o czary.
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Rozkwit przemysłu perfumeryjnego, 
datowany na koniec XIX wieku, 
całkowicie zmienił podejście 
społeczne do zapachów. Synteza 
chemiczna związków o konkretnym 
aromacie oznaczała odejście od 
tradycyjnie pracochłonnej metody 
destylacji, wykorzystującej tony 
surowca roślinnego. Perfumy 
stały się dostępne dla wszystkich, 
ale jednocześnie straciły swoje 
właściwości lecznicze.
SKŁAD MA ZNACZENIE

Czy aromaterapia jest skomplikowana? Z pewnością informacji 
o dokładnym składzie chemicznym, sposobie stosowania i działaniu 
poszczególnych olejków jest bardzo dużo. Na dodatek opisy różnią się 
zależnie od autora danego opracowania. Łatwo to zrozumieć, znając 
bogactwo składu chemicznego i wszechstronność w zastosowaniu 
poszczególnych olejków. Ponadto nasza wiedza zmienia się z czasem, 
dochodzą nowe badania i analizy, nowe informacje o właściwościach 
znanych już związków.

Z drugiej strony niemal każdy w którymś momencie życia miał do 
czynienia z aromaterapią. Któż nie stosował inhalacji przy prze-
ziębieniu, nie dodawał ich do kąpieli? Amol, Melisana Klosterfrau, 
Aromatol, Alpa, Inhalol, Rub-Arom, Balsam „Świątynia Niebios” 

– wszystkie te preparaty opierają swoje działanie na olejkach 
eterycznych. Dziś zakup czystych olejków nie stanowi już ogromnego 
wydatku, gdyż dzięki masowej produkcji nawet te z roślin oriental-
nych są łatwo dostępne i względnie tanie.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na składy – producenci niejedno-
krotnie piszą o olejku zapachowym identycznym z naturalnym czy 
perfumowanym. Nie są to prawdziwe, czyste destylaty, a najczęściej 
mieszaniny. Te faktycznie będące czystymi destylatami z roślin opisy-
wane są jako olejki eteryczne z nazwą rośliny, z której olejek został 
pozyskany, najczęściej po łacinie. Ponadto powinna być podana 
nazwa części rośliny, z której olejek pochodzi. Dla przykładu wyróż-
niamy dwa rodzaje olejku eterycznego z cynamonu: z kory oraz 
z liści. Według INCI są to Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil oraz 
Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil. Pachną inaczej, mają również inne 
właściwości terapeutyczne.

INHALACJE I MASAŻE

No dobrze, ale na czym właściwie polega aromaterapia? Podstawowa 
forma to po prostu oddychanie. Główną zasadą jest to, że olejki 
eteryczne zawsze należy dozować i dobierać ostrożnie, jako koncen-
traty substancji aktywnych. Możemy kilka kropel olejku inhalować po 
zakropleniu na ciepłą wodę, można zaaplikować go na wacik, pościel 
lub przedmioty w otoczeniu.

Bardzo przyjemne i skuteczne są masaże. W tym celu należy odpo-
wiednio dobrany olejek wymieszać z olejem o działaniu pozytywnym 
dla skóry, jak jojoba lub migdałowy (tak zwany olej bazowy), a następ-
nie wmasowywać w skórę. Przy czym nie wszystkie olejki mogą być 
aplikowane w ten sposób – część z nich przy aplikacji na skórę może 
powodować reakcje alergiczne lub podrażnienia. Nigdy również nie 
stosujemy na skórę i błony śluzowe czystych, nierozcieńczonych olej-
ków eterycznych, z wyjątkiem lawendowego. Przy chorobach układu 
ruchu można zastosować okłady z materiału nasączonego ciepłą 
wodą i olejkiem. Bardzo przyjemnym sposobem inhalacji są kąpiele.
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ZAPACHY Z APTEKI

Najbardziej znany wśród olejków eterycznych jest olejek miętowy. 
Oprócz aromaterapii wykorzystuje się go w przemyśle kosme-
tycznym i spożywczym. Co ciekawe, zależnie od tego, czy pochodzi 
z mięty pieprzowej (Mentha piperita) czy też z mięty kędzierzawej 
(Mentha spicata), może nie zawierać mentolu. Ten z mięty pieprzowej 
składa się głównie z mentolu (nawet do 68 proc. olejku), mentonu, 
jasmonu, piperitonu, kemfenu, pinenu, limonenu, a także kwasu 
walerianowego i octowego. Głównym składnikiem olejku destylo-
wanego z mięty kędzierzawej jest octan alkoholu dihydrokumino-
wego, ponadto cineol, limonen, linalol, azulen i dość sporo karwonu 
(nawet do 71 proc.). Mentolu jest mało lub czasem nie ma go wcale. 
Oba olejki są dość bezpieczne, zastosowane na skórę działają lekko 
znieczulająco, jednocześnie drażniąc zakończenia nerwów czucio-
wych. Powodują rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, 
poprawiają krążenie, wspomagają usuwanie obrzęków i wysięków. 
Inhalacje działają pobudzająco, wzmagają wydzielanie soków 
trawiennych, mogą być pomocne przy chorobie lokomocyjnej dzięki 
działaniu przeciwwymiotnemu.

Olejek lawendowy z lawendy wąskolistnej (Lavendula angusti-
folia) był bezpośrednią przyczyną swoistego powrotu do aromate-
rapii w czasach współczesnych. Sam termin „aromaterapia” przyjął 
i rozpropagował francuski chemik René-Maurice Gattefossé. Przy-
darzyło mu się silnie oparzyć rękę. Poszukując w domu lekarstwa, 
trafił na pojemnik z czystym olejkiem lawendowym. Niewiele myśląc, 
włożył rękę do pojemnika. Ku jego zdumieniu oparzenia zagoiły się 
w przeciągu kilku godzin, nie pozostawiając po sobie blizn. Od tej 
pory stał się pasjonatem olejków eterycznych, badał je i opisywał. 
Sam olejek lawendowy do dziś uważa się za jeden z najbezpiecz-
niejszych, ponieważ nawet w stanie nierozcieńczonym nie powoduje 
podrażnień. Zawiera octan linalilu (do 60 proc.), linalool (do 30 proc.), 
alkohol amylowy, geraniol i borneol. Działa silnie odkażająco, prze-
ciwwirusowo, przeciwgrzybicznie i przeciwzapalnie. Odstrasza 
insekty, pajęczaki i komary, może być stosowany również do łago-
dzenia swędzenia po ich ugryzieniu. Działa uspokajająco, wręcz 
usypiająco, poprawia nastrój.

Bardzo ciekawym olejkiem, choć mało znanym, jest olejek tatara-
kowy z tataraku zwyczajnego (Acorus calamus). Ma on dość intrygu-
jący, bardzo nietypowy zapach, a do jego destylacji wykorzystuje się 
świeże podziemne kłącza. Zawiera w głównej mierze seskwiterpeny, 
takie jak kariofilen, gwajen, kurkumen, kadinen i ketony: kolakon, 
akoren oraz izoakoren. Jest dość silnym olejkiem, działa przeciwbó-
lowo, rozgrzewając tkanki przy bólach stawów, nerwobólach lub 
różnych urazach. Wspomaga krążenie w naczyniach włosowatych, 
bywa stosowany jako część kuracji na porost włosów. Wzmaga 
trawienie, działa przeciwobrzękowo, uspokaja i poprawia koncen-
trację. Nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, ponieważ jest 
podejrzewany o działanie teratogenne.

Olejek goździkowy jest otrzymywany w wyniku destylacji pąków 
kwiatowych goździkowca korzennego (Eugenia carypophyllus). 
Zawiera głównie eugenol i jego octan oraz L- i B-kariofilen. Jest 
szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym, 
kosmetycznym i farmaceutycznym. Działa silnie przeciwbakteryjnie 
i znieczulająco, co bywa wykorzystywane w gabinetach dentystycz-
nych. Stanowi nieraz składnik tymczasowych wypełnień dentystycz-
nych i płynów odkażających, stąd bardzo często można wyczuć jego 
zapach w większości gabinetów. Stosowany najczęściej przy przezię-
bieniu, łagodzeniu objawów próchnicy, bywa zalecany w trądziku. 
Wdychany poprawia nastrój, energetyzuje i rozgrzewa, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym.

Ciekawym olejkiem, podejrzewanym o działanie przeciwstarzeniowe, 
jest olejek rozmarynowy (z krzewu Rosmarinus officinalis). Znany 
już od XIV wieku, był składnikiem pierwszych słynnych perfum tak 
zwanej „Wody Królowej Węgier”. Przypisywano mu działanie odmła-
dzające i pobudzające – według powszechnej opinii tamtych czasów 
pozwolił królowej Węgier Elżbiecie żyć długo w zdrowiu i dobrej 
kondycji. Zawiera głównie eukaliptol (do 50 proc.), alfa-pinen, 
kamforę, borneol i cyneol. Zależnie od odmiany i pochodzenia 
zauważalne są duże zmiany w ilości poszczególnych związków. Bywa 
stosowany w apatii, zmęczeniu psychicznym, zaburzeniach pamięci 
i koncentracji. Poprawia pracę układu sercowo-naczyniowego, szcze-
gólnie u pacjentów z niskim ciśnieniem. Działa przeciwobrzękowo, 
przeciwbólowo przy migrenach i bólach reumatycznych.
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Od kilku lat niemal nieustannie słyszymy o dynamicznym rozwoju 
polskiej farmacji i farmaceutach energicznie wdrażających kolejne 
usługi opieki farmaceutycznej. Dobrze wiemy, że rzeczywistość jest 
nieco bardziej złożona i nie każdy aptekarz czeka na możliwość 
wykonania przeglądu lekowego w chwili wolnej od szczepień.  
Co może być powodem takiego stanu rzeczy?

że nie każdego interesują tego rodzaju 
zmiany – i każdy ma do tego prawo. Warto 
przemyśleć głębsze motywacje, dlaczego 
nowe usługi czy zaangażowania miałyby 
nie być „dla nas”. Czasem może się okazać, 
że stoją za tym wygoda i zasiedzenie – dla 
niektórych aptek nawet przyjęcie stażysty 
brzmi jak coś zbyt wymagającego. Trzeba 
mieć też świadomość, że za rozwojem 
często idą pieniądze – choćby szczepienia 
dały spory zastrzyk gotówki farmaceu-
tom i aptekom, w których otwarto punkty 
szczepień. Kto nie zaryzykuje wejścia w coś, 
co „nie jest dla niego”, może sporo stracić.

W tym temacie warto spojrzeć też na aspekt 
związany z etosem pracy farmaceuty. Bardzo 
niewłaściwe byłoby, gdyby przez niechęć 
do zmian, przekonanie o nieumiejętności 
czy zwlekanie z decyzją pacjent został bez 
pomocy. Dotyczy to chyba przede wszyst-
kim specjalistycznej receptury aptecznej – 
zdarzają się na przykład sytuacje, w których 
pacjenci jeżdżą kilkadziesiąt kilometrów 
w poszukiwaniu apteki, która sporządzi 
krople oczne z atropiną, mimo że obec-
nie wiele placówek ma do tego wystar-
czające zaplecze recepturowe. W takich 
przypadkach uzasadnione powody mogą 
okazywać się wymówkami, a konsekwen-
cją nie jest już tylko zahamowanie rozwoju 
zawodowego, ale też szkoda pacjenta.

działań hamuje właśnie obawa przed niepo-
wodzeniem. W części przypadków faktycznie 
może to skutecznie zablokować wejście 
w nowe inicjatywy – nie ma co od siebie 
wymagać szczepienia ludzi, jeśli panicznie 
boimy się igieł czy krwi. Często jednak strach 
wynika z braku znajomości wyzwania, które 
może okazać się nie tak wielkie, jak by się 
mogło wydawać. Wbrew pozorom szczepienia 
w aptece to nie jest poziom fizyki kwantowej 
(choć po studiach farmaceutycznych i fizyka 
kwantowa nie brzmi jak koniec świata…). 
Prawdopodobnie łatwiej jest wdrażać nowe 
usługi farmaceutom pracującym w sieciach 
aptek, w których działają całe działy opieki 
farmaceutycznej, przygotowujące procedury 
i oferujące wsparcie. Każdy chętny może 
jednak znaleźć pomoc w grupach na Face-
booku czy Discordzie, gdzie z reguły szybko 
znajdują się aktywni członkowie, którzy 
potrafią znaleźć rozwiązanie problematycz-
nej sytuacji. Spójrzmy też, jak pracownicy 
aptek szybko poradzili sobie z dużą zmianą, 
jaką było wejście w życie systemu e-re-
cept – warto dodać sobie otuchy myślą, 
że tak naprawdę potrafimy przygotować 
się do wielu nieoczekiwanych sytuacji.

TO NIE DLA NAS

Choć wizja nowoczesnego farmaceuty, 
zajmującego się nie tylko wydawaniem 
leków i retaksacją recept, jest oczekiwaniem 
większości środowiska, trzeba przyznać, 

Hamulce i wymówki
mgr farm. Jakub Wierzchoń

P
oszerzenie uprawnień i rozwój 
zawodowy to chyba życzenia 
znacznej większości farmaceutów 
w Polsce. Mimo wszystko nie wszyscy 
i nie w pełni korzystamy z tego, co 

już możemy – niby chcemy iść dalej, ale 
coś nas hamuje przed kolejnym krokiem. 
Jednym z takich hamulców jest pozornie 
rozsądna chęć przemyślenia podjęcia nowej 
aktywności i przygotowania się do niej. 
Owe medytacje i przygotowania niekiedy 
trwają i trwają, aż szansa się kończy… „To 
trzeba usiąść na spokojnie i pomyśleć” – 
mawia często stereotypowy polski ojciec 
(i nosacz sundajski na memach), proszony 
o naprawę czy zrobienie czegoś ponad 
standardowy pakiet zadań dnia codzien-
nego. W ten sposób niektórzy stracili 
okazję do uczestnictwa w kursie szczepień 
czy w zdalnej formie studiów podyplomo-
wych z opieki farmaceutycznej w geriatrii 
(korzystnej choćby dla chętnych z drugiego 
końca kraju). Aby naprawdę wykorzystać 
możliwości i rozwinąć się, owszem, trzeba 
na spokojnie przemyśleć swoje zaangażo-
wanie, ale zaraz potem zacząć działać.

NIE DAM RADY!

Aptekarski perfekcjonizm, przyzwyczajenie 
do rutynowych zadań czy wygoda mogą 
sprawiać, że przeglądy lekowe czy wdroże-
nie szczepień w aptece brzmią jak zdoby-
cie szczytów w Himalajach. Wiele naszych 
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CO ZDRADZA GREENWASHING:

• nagła zmiana, nagłe pojawienie 
się nowych produktów – zastanów 
się, czy firma wcześniej była znana 
z działalności proekologicznej;

• zmiana jedynie w ofercie handlo-
wej, brak informacji o holistycz-
nym podejściu do tematu;

• trudność w zweryfikowaniu obiet-
nic, ogólnikowe deklaracje, brak 
dostępu do informacji – marka 
nie jest transparentna, trudno do-
wiedzieć się czegoś więcej;

• przerysowane komunikaty mar-
ketingowe, zbyt mocno krzyczące 
treściami ekologicznymi – deklara-
cje, które brzmią zbyt dobrze, aby 
mogły być w pełni prawdziwe;

• chwalenie się certyfikatami ekolo-
gicznymi o wątpliwym pochodzeniu.

Wydaje się to oczywiste i proste do zwe-
ryfikowania, a jednak wcale nie tak łatwo 
się w tym wszystkim połapać. A to dlatego, 
że po drugiej stronie siedzą specjaliści, któ-
rzy dokładnie wiedzą, jak mówić, żebyśmy 
słuchali oraz żeby nas zachęcić i przekonać.

Ale bardziej świadome podejście do tematu 
na pewno wiele zmieni. Ufajmy firmom, 
które są szczere, transparentne i spójne 
w swoich proekologicznych działaniach. 
I po prostu kupujmy mniej – tylko tyle, 
ile potrzebujemy. Nie dajmy się namówić 
reklamom do niepotrzebnych zakupów, 
a na pewno przysłużymy się środowisku.

Zauważyliście, że w ostatnich latach producenci zaczęli się prześcigać w byciu eko? 
Na półkach sklepowych pojawiają się nowe produkty, firmy oferują nowe usługi. 
Wielu graczy na rynku zauważyło aktualny trend i opiera na nim swoją strategię 
marketingową. Wydawać by się mogło, że to sytuacja idealna. Dążymy w dobrą 
stronę: produkcja stanie się bardziej odpowiedzialna, a my będziemy mogli nabywać 
produkty przyjazne środowisku.

mgr farm. Iwona Napierała

chęcią ochrony środowiska, a jedynie 
zwiększenia przychodów firmy. Bardzo 
często nic za tym nie idzie więcej. Czasem 
sama obietnica jest przekłamana, pewne 
fakty są utajnione, a inne – uwypuklone.

Co więcej, samo wzbudzenie w nas potrzeby 
posiadania nawet najbardziej ekologicznego 
produktu już jest z zasady nieekologicz-
ne, ponieważ podstawową zasadą życia 
w zgodzie z środowiskiem naturalnym jest 
zdecydowane ograniczenie konsumpcji.

JAK POZNAĆ PRAWDZIWY 
GREEN MARKETING

Green marketing to realne działania i zmiany 
w całym profilu działalności firmy (nie tylko 
w produkcie), których celem jest popra-
wa jakości środowiska. Prawdziwy green 
marketing zakłada działania długofalowe, 
nie tylko maksymalizację zysków tu i teraz, 
wymaga od firm wielu zmian i holistycz-
nego podejścia do jej działalności.

Aby nie dać się nabrać na greenwashing, 
trzeba być bardziej świadomym konsumen-
tem. Skupiać się nie tylko na kampanii re-
klamowej. Trzeba sięgnąć dalej i dowiedzieć 
się czegoś więcej o danej firmie, przyglądać 
się jej działaniom. Jakimi wartościami się 
kieruje, gdzie i w jakich warunkach powstają 
jej produkty, w co są zapakowane itd. Warto 
przeanalizować cykl życia danego produktu, 
żeby sprawdzić, czy na pewno na żadnym 
etapie nie pojawia się wątpliwość co do jego 
ekologiczności. Warto też sprawdzać certy-
fikaty przyznawane organizacjom – najbar-
dziej wiarygodnymi i miarodajnymi są Euro-
liść oraz symbol stokrotki o nazwie Ecolabel.

Zielone kłamstwo  
– dasz się nabrać?

Farmaceutka zmienia klimat

N
iestety nie jest tak kolorowo. 
Wiele działań rynkowych, 
które obecnie obserwu-
jemy, to „greenwashing”, 
o którym dziś Wam trochę 

opowiem. Postaram się wyjaśnić, czym 
on jest i jak go rozpoznać, a przede 
wszystkim: jak się przed nim uchronić.

BARDZIEJ EKOLOGICZNI PRODUCENCI

Żyjemy w czasach konsumpcyjnych, w któ-
rych producenci wymyślają coraz to nowe 
metody mające nakłonić nas do zakupu 
ich produktu. Specjaliści od marketingu 
obserwują trendy i przygotowują strategie, 
które mają zrealizować nasze potrzeby. 
Jedną z nich jest możliwość nabywa-
nia produktów przyjaznych środowisku. 
Dlatego coraz więcej firm idzie w kierunku 
bycia bardziej zielonym. I to jest cudowna 
zmiana: firmy myślą o tym, jak oszczędzać 
energię, jak zmienić proces produkcji, aby 
nie szkodził środowisku, w końcu dostar-
czają nam produkty bez szkodliwej chemii, 
wykonane z recyclingu, do wielokrotnego 
użytku lub na przykład takie, które mogą 
się rozłożyć po użyciu. I tak jest w idealnym 
świecie. W naszym niestety wiele takich 
obserwowanych działań to tylko przykrywka.

CHWYT MARKETINGOWY

Jak jest w takim razie naprawdę? W wielu 
przypadkach bycie eko to tylko chwyt 
marketingowy. Producenci wiedzą, że aby 
sprzedać produkt, muszą realizować po-
trzeby konsumentów, dlatego często 
stwarzają mylne wrażenie, udają bycie 
ekologicznym w imię zwiększania sprzedaży. 
Działanie to wcale nie jest motywowane 
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COOLTURALNIE
BOHATER
PREMIERA: 4 LISTOPADA 2022

Podczas dwudniowej przepustki w ręce Rahima trafia torba z kosztownościami – mężczyzna 
staje przed dylematem, czy przywłaszczyć zgubę, spłacić wierzyciela i zapewnić sobie wolność, 
czy też postąpić zgodnie ze swoim sumieniem i odnaleźć właściciela. W 2022 roku film 
był oficjalnym kandydatem Iranu do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

ZBRODNIA STULECIA

WIRUS
ROBIN COOK

Przenikliwy dokument HBO pokazuje, jak działania wielkich koncernów farmaceutycz-
nych wpływają na polityków i wprowadzane przez nich regulacje, które umożliwiają 
nadprodukcję, lekkomyślną dystrybucję i nadużywanie syntetycznych opioidów. Obraz 
bada przyczyny, zasięg i skutki jednej z najbardziej niszczycielskich plag naszych czasów, 
z pół milionem zgonów z powodu przedawkowań w USA w samym tylko XXI wieku.

Usiłując zafundować sobie odrobinę normalności podczas pandemii COVID-19, Brian Murphy 
wybiera się z rodziną na Cape Cod. Nagle u jego żony Emmy pojawiają się niepokojące grypo-
podobne objawy. Podczas powrotu do Nowego Jorku Emma dostaje napadu padaczkowego. 
W szpitalu lekarze rozpoznają u niej wschodnie końskie zapalenie mózgu – śmiertelną chorobę 
roznoszoną przez komary. Trudna sytuacja rodziny zmienia się w prawdziwy horror, gdy szpital 
wystawia Brianowi gigantyczny rachunek za pobyt żony na OIOM-ie, a jego firma ubezpieczeniowa 
odmawia pokrycia kosztów leczenia. Mimo że okoliczności sprzysięgły się przeciwko niemu, Brian 
usiłuje walczyć o sprawiedliwość z szokująco zobojętniałym systemem opieki zdrowotnej.

Książka

Kino

Disney+ ZEPSUTA KREW
Pieniądze, miłość, konflikt i kłamstwa. Film Zepsuta krew (The Dropout), ukazujący historię Eliza-

beth Holmes (Amanda Seyfried) i firmy Theranos, opowiada o tym, jak wielkie ryzyko można 
podjąć – i jak wiele stracić – przez ambicję i sławę. Jak to się stało, że najmłodsza na świecie 

miliarderka, która do wszystkiego doszła sama, nagle wszystko zaprzepaściła? Obiecała wielkie 
medyczne odkrycie: miała zapewnić wykonanie ponad 240 testów na różnego rodzaju choroby – od 

sepsy po raka – przy użyciu zaledwie jednej kropli krwi. Założony przez zaledwie 19-letnią Eliza-
beth Holmes start-up Theranos rozpoczął swoją działalność w 2003 roku, w 2015 był już wyce-

niany na 9 miliardów dolarów, by rok później spaść z piedestału jako jeden olbrzymi przekręt.

HBO Max
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CO W 
PISZCZY?

FARMACJI

WWW.MGR.FARM

POZNAJ 
OPINIE NA

Brakuje leków? Kryzys lekowy  
jeszcze przed nami.

Jeżeli nie wprowadzi się systemu zachęt do produkowania 
leków w Polsce, to kryzys się wydarzy. Polityka cenowa, 
wynikająca z naszej ustawy refundacyjnej, premiuje najtańszych 
producentów, czyli z reguły producentów niepolskich. Nie zachęca 
to do produkcji leków w naszym kraju.

Barbara Misiewicz-Jagielak

Dogonić SMA. Jakie mamy drogi?

Chyba wszyscy znamy ten widok. Zdjęcia śmiertelnie chorych 
dzieci na stronach internetowych zbiórek pieniężnych. I ich podpisy 
budzące grozę. „Zbieramy na najdroższy lek świata” – te słowa 
często krzyczały do nas, wołając o ratunek. Dziś jest szansa na to, by 
widywać je rzadziej.

Daria Frisch

U progu pionizacji inspekcji 
farmaceutycznej…

Nie wszystkie problemy można rozwiązać za pomocą 
“dolania” pieniędzy do inspekcji farmaceutycznej, funk-
cjonującej w takim kształcie, jaki mamy dzisiaj...

Ewa Krajewska Apteki w internecie: modele działania, 
wyzwania i przyszłość…

Nie jest powiedziane, że na rynku internetowym będą 
wyłącznie duże apteki. Jest miejsce dla mniejszych, 
wyspecjalizowanych aptek. Szukałbym też opcji w rozwoju 
internetowych kanałów dotarcia do pacjenta, takich jak 
modele click and collect czy modele lokalizacyjne.

 

Grzegorz Głowiak

Co po przeglądzie lekowym?

Standardy światowe pokazują, że pilotaże są konieczne 
we wprowadzaniu niektórych usług – tych bardziej 
skomplikowanych. Natomiast moim zdaniem pewne 
usługi możemy wprowadzić poprzez odpowiednie 
przeszkolenie. „Nowy lek” jest takim serwisem, 
który mógłby zostać wdrożony bez pilotażu. 

Artur Jędra

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/


Rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie
i Twojego pacjenta

https://leki.pl/



