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1.   Ambroksol łagodzi kaszel oraz skraca czas jego trwania. Opracowano na podstawie Wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Pneumonologii i Chorób układu Oddechowego dotyczących diagnostyki i leczenia dorosłych pacjentów z kaszlem ostrym, podostrym i przewlekłym. Kardos et. al. 

for four ambroxol formulations. BMC Pharmacol Toxicol 2018;19:40
3. Dotyczy okresu ważności. Okres ważności 3 lata. Po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy. ChPL Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop, zatw. 04.2022.

Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum) Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie  
i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 
lat: 2 do 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 
dniach leczenia. Sposób podawania: Syrop Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. 
acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast 
przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, 
uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może 
być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane: 
Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: 
Zaburzenia układu nerwowego: często - zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często - niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko - reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana - reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilak-
tyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często - nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często - biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana - suchość w gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko 
- wysypka, pokrzywka; częstość nieznana - ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu 
leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane 
działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 
13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1022 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022} 
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OBIEKTYWNE I NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
MERYTORYCZNYM. PREZENTOWANE 
INTERPRETACJE PRZEPISÓW NIE STANOWIĄ 
WYKŁADNI PRAWA I NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ 
ROSZCZEŃ WOBEC ICH AUTORÓW..

Gdy na początku 2020 roku wybuchła pande-
mia COVID-19 i zaczęła na całym świecie zbie-
rać śmiertelne żniwo, stało się jasne, że jedyną 
nadzieją na wyjście z kryzysu jest szczepion-
ka. Największe firmy farmaceutyczne, dyspo-
nujące odpowiednią technologię, rozpoczęły 
wyścig z czasem. W błyskawicznym tempie za-
projektowano, wyprodukowano i przetestowa-
no szczepionki, które już pod koniec 2020 roku 
zaczęły trafiać do pierwszych pacjentów.

O tym, jakim wyzwaniem dla świata nauki, 
przemysłu farmaceutycznego i rządów był ten 
okres, mieliśmy okazję porozmawiać z człowie-
kiem, który znalazł się w centrum wydarzeń. 
Stéphan Bancel – prezes firmy Moderna – pod-
czas swojego krótkiego pobytu w Warszawie 
na początku listopada udzielił naszej redak-
cji ekskluzywnego wywiadu. Rozmawialiśmy 
o wyzwaniach, jakie stały na drodze do stworze-
nia szczepionki przeciw COVID-19, oraz o tym, 
jak pandemia wpłynęła na firmę Moderna. Nie 
omieszkaliśmy też zapytać o przyszłość tech-
nologii mRNA. Serdecznie zapraszamy do lek-
tury tej wyjątkowej rozmowy, którą można też… 
obejrzeć. Tylko w magazynie „MGR.FARM” znaj-
dziecie link do nagrania naszej rozmowy z pre-
zesem firmy Moderna!

Dwa lata, jakie minęły od podania pierw-
szej dawki pierwszej szczepionki przeciw 
COVID-19, skłoniły nas do szerokiego podsu-
mowania tego tematu. W najnowszym magazy-
nie „MGR.FARM” przyglądamy się nie tylko tym 
konkretnym szczepionkom (i ich najnowszym 
wariantom), ale także możliwościom, jakie 

daje technologia mRNA w leczeniu chorób 
(np. SMA). Prawniczym okiem przyjrzeliśmy się 
również zmianom legislacyjnym, które dopro-
wadziły do umożliwienia farmaceutom wyko-
nywania szczepień przeciw COVID-19 i przeciw 
grypie w aptekach. Poprosiliśmy też samych 
farmaceutów o podsumowanie ich doświad-
czeń i przemyśleń dotyczących szczepień.

W tym numerze „MGR.FARM” nie mogło też 
zabraknąć tematów sezonowych oraz zwią-
zanych z aktualnymi wydarzeniami. Z jednej 
strony aktualizujemy wiedzę dotyczącą reko-
mendacji farmaceuty w kontekście pacjenta 
skarżącego się na objawy „świątecznego prze-
jedzenia” czy cierpiącego na zakażenie ukła-
du moczowego. Z drugiej – zastanawiamy się, 
jak na nasze zdrowie wpływają zanieczyszcze-
nia powietrza (szczególnie dokuczliwe w okre-
sie „grzewczym”) i podsumowujemy zmiany, 
jakie od 1 stycznia 2023 roku zachodzą w kon-
tekście reklamy wyrobów medycznych.

Oczywiście nie zabraknie również treści, 
które zapewne okażą się idealną lekturą 
na leniwe zimowe i świąteczne wieczory. W tym 
kontekście zapraszamy do rozmowy z Magda-
leną Fast – „farmaceutką z żelaza”, która odnosi 
imponujące sukcesy w triathlonie. Ciekawą 
lekturą z pewnością okażą się też trzymające 
w napięciu historie przygotowane przez Sylwię 
Ziółkowską: Cholesterolowa pułapka i Wyścig 
po odporność.

Życząc miłej lektury, w imieniu całej redakcji 
„MGR.FARM” składam też najszczersze życzenia 
ciepłych i spokojnych świąt oraz Do siego roku.

DOKŁADNIE 27 GRUDNIA 2020 ROKU W POLSCE PODANO PIERWSZĄ 
DAWKĘ PIERWSZEJ SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19. JAK PRZEZ TE DWA 
LATA ZMIENIŁO SIĘ POSTRZEGANIE SZCZEPIONEK I ZASADY WYKONY-
WANIA SZCZEPIEŃ? JAKIE MOŻLIWOŚCI OTWORZYŁY SIĘ PRZED TECH-
NOLOGIĄ MRNA? NA TE PYTANIA SPRÓBOWALIŚMY ODPOWIEDZIEĆ 
W NAJNOWSZYM NUMERZE MAGAZYNU „MGR.FARM”.

mgr farm. Łukasz Waligórski 
redaktor naczelny
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LISTY OD CZYTELNIKÓW

W kwestii dyżurów – bez zmian.

Mamy koniec roku. Kolejnego roku, w którym kwestia dyżurów aptek nie została uregulowana. Nadal 
nikt aptekom nie chce płacić za pracę w nocy, w dni wolne od pracy, w niedziele… Nadal to na barkach 
właściciela apteki spoczywa koszt zatrudnienia personelu do pracy w trakcie dyżuru i koszt funkcjono-
wania w tym czasie apteki (prąd, ciepło). Koszty dyżurów aptek rosną, ale niezmienne pozostaje zerowe 
wsparcie finansowe dla aptek.

To też kolejny rok walki. Lokalnych potyczek, sporów i niezrozumienia. Władze powiatów po staremu 
uchwalają uchwały dotyczące pracy aptek. Tak jak w poprzednich latach projekty tych uchwał opiniują 
izby aptekarskie i tak jak do tej pory nikt sobie z nich nic nie robi. Nie ma zrozumienia dla sytuacji aptek. 
Co rusz słyszy się lub czyta w mediach, że to „obowiązek” i „misja” aptek, by zapewnić dostęp do leków 
poza godzinami ich funkcjonowania. Że na właścicielach aptek ciąży odpowiedzialność za ludzi, którzy 
po nocach szukają pomocy. I to nieważne, że ta „pomoc” w większości przypadków oznacza prezerwa-
tywę, kubeczek na mocz czy mleko dla dziecka. Nie ma znaczenia, że farmaceuta musi całą noc czuwać, 
by przez kilka godzin dyżuru obsłużyć jednego „zbłąkanego” mieszkańca powiatu. Taka misja…

Krew zalewa niejednego właściciela apteki, który od swojego starosty słyszy, że przecież dużo zarabia 
za dnia, więc dyżur nie musi się opłacać. Nóż w kieszeni się otwiera, gdy farmaceuta jest straszony 
prokuratorem lub inspektorem, bo jego apteka jest zamknięta w godzinach wyznaczonych przez wiel-
możnych radnych.

Ile jeszcze będziemy czekać na rozwiązanie tych problemów? W ostatnich miesiącach pojawił się 
projekt ustaw, która miała te kwestie rozwikłać. Finansowanie dyżurów z NFZ, dobrowolne zgłaszania 
się do dyżurów… Te hasła zabrzmiały obiecująco, jednak to, co za nimi się kryje, już takie nie jest. Jest 
wręcz jeszcze gorsze niż obecna sytuacja. Nie dajmy się w to wmanewrować!

Co zatem powinniśmy zrobić? Przede wszystkim powinniśmy być solidarni. Nie może być tak, 
że gdy w jednym mieście aptekarze gremialnie sprzeciwiają się narzucanemu im obowiązkowi dyżu-
rowania, pojawia się jedna farmaceutka, która „z dobroci serca” dyżury będzie pełnić. Wyrywanie się 
przed szereg, niszczenie zawodowej solidarności – w imię czego? Nagrody od starosty i darmowej 
reklamy wśród mieszkańców? W ten sposób niczego nie osiągniemy, a tylko się jako środowisko ośmie-
szamy. Potrzeba nam jedności i ogólnopolskiego sprzeciwu. Strajku wszystkich aptek, którym narzu-
cane są dyżury. Potrzebujemy skali sprzeciwu, która wymusi na rządzących podjęcie kroków do rozwią-
zania problemu. Ale takiego rozwiązania, które będzie dla nas do zaakceptowania i nie będzie sprzyjało 
Związkowi Powiatów Polskich.

Ale czy nas na to stać? Czy jest już tak źle, by zjednoczyć aptekarzy?

Aptekarz (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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POTWIERDZONO 
BEZPIECZEŃSTWO 
TERAPII ADHD
Badanie opublikowane w JAMA Network 
Open dostarcza nowych dowodów doty-
czących bezpieczeństwa sercowo-naczy-
niowego leków, stosowanych w leczeniu 
zespołu nadpobudliwości psychoru-
chowej z deficytem uwagi (ADHD).

Wykonana metaanaliza nie wykazała 
statystycznie istotnego związku między 
stosowaniem leków wykorzystywanych 
w terapii ADHD a zwiększonym ryzy-
kiem chorób sercowo-naczyniowych 
(CVD) w różnych grupach wiekowych.

PRZEGLĄD NAUKOWY
mgr farm. Kamil Bąk
mgr farm. Daria Frisch

Nie można jednak całkiem wyklu-
czyć ryzyka, zwłaszcza w odniesieniu 
do skrajnych stanów w specjalnych 
grupach pacjentów, takich jak zatrzy-
manie akcji serca lub tachyarytmii, 
zwłaszcza u osób z istniejącymi dotąd 
chorobami sercowo-naczyniowymi.

– Ogólnie rzecz biorąc, metaanaliza 
dostarcza uspokajających danych na temat 
domniemanego ryzyka sercowo-naczynio-
wego związanego ze stosowaniem leków 
na ADHD, ale możliwe związki z zatrzy-
maniem akcji serca lub tachyarytmią 
wśród osób z wcześniej występującymi 
chorobami układu krążenia wymagają 
dalszych badań – mówi dr Zheng Chang, 
z Karolinska Institute w Sztokholmie.

– 7 –
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



DOWODY 
NA SKUTECZNOŚĆ 
SUPLEMENTACJI 
W WYPADANIU 
WŁOSÓW
Zgodnie z przeglądem systema-
tycznym opublikowanym w JAMA 
Dermatology suplementy diety mogą 
odgrywać potencjalną rolę w zapo-
bieganiu wypadania włosów.

Lara Drake z Tufts University School of 
Medicine w Bostonie wraz ze współ-
pracownikami opracowała przegląd 
systematyczny w celu zbadania i zesta-
wienia wyników wszystkich interwencji 
dietetycznych i żywieniowych w leczeniu 
wypadania włosów u osób bez znanego 
podstawowego niedoboru żywieniowego. 
Uwzględniono dane z 30 artykułów: 
17 randomizowanych badań klinicznych 
(RCT), 11 badań klinicznych nierandomi-
zowanych i 2 badania typu case study.

W badaniach odkryto potencjalne korzyści 
ze stosowania preparatów zawierających 
niektóre witaminy, makro- i mikroelementy, 
a także dla pewnych substancji roślinnych.

– Niektórzy pacjenci z wypadaniem włosów 
mogą odnieść korzyści z suplementacji 
żywieniowej i należy zachęcać derma-
tologów do wspólnego podejmowania 
decyzji w celu ustalenia korzyści dla 
takiej formy leczenia – piszą autorzy.

BDZ ZWIĘKSZAJĄ 
RYZYKO 
PRZEDAWKOWANIA 
INNYCH LEKÓW?
Badania opublikowane w JAMA Network 
Open sugerują, że benzodiazepiny – 
w porównaniu z alternatywnymi metodami 
leczenia zaburzeń snu – były związane 
ze zwiększonym ryzykiem przedaw-
kowania leków wśród młodych ludzi, 
zwłaszcza tych, którzy stosowali opioidy.

Badanie kohortowe obejmowało osoby 
w wieku od 10 do 29 lat. Spośród wszyst-
kich pacjentów biorących udział w badaniu 
ryzyko przedawkowania w ciągu sześciu 
miesięcy po rozpoczęciu terapii było 

podwyższone u tych rozpoczynających 
leczenie benzodiazepinami w porów-
naniu z alternatywnymi metodami 
leczenia (np. trazodonem, hydroksyzyną, 
zolpidemem, zaleplonem) zaburzeń 
snu. Zgodnie z wynikami ryzyko to było 
jeszcze większe w przypadku młodych 
pacjentów z niedawną receptą na opioidy.

Benzodiazepiny są powszechnie przepisy-
wane nawet młodym ludziom. Co prawda 
są one rzadziej zalecane w przypadku 
bezsenności u dzieci niż u dorosłych, 
głównie ze względu na brak danych 
dotyczących skuteczności i bezpieczeń-
stwa w tych grupach wiekowych.

– Przedawkowanie innych leków jest 
zatem ważnym dodatkowym czynnikiem, 
który należy uwzględnić podczas rozwa-
żania przepisania benzodiazepin młodym 
pacjentom – zauważyli autorzy badania.

NADZIEJA W LECZENIU 
OPORNYCH BAKTERII?
Zespół z Uniwersytetu Gdańskiego 
ze specjalistami z Chin opracował nowe 
podejście walki z bakteriami opornymi 
na wiele leków. Osiągnięcie zostało 
opisane w prestiżowym piśmie naukowym 
Chemical Engineering Journal.

Jak podają naukowcy z UG, w całej Europie, 
co roku dochodzi do 4,5 miliona szpitalnych 
zakażeń. Coraz większe zagrożenie stwarzają 
przy tym bakterie o szerokim spektrum 
oporności na leki – takie, na które trudno 
jest już znaleźć skuteczny antybiotyk.

Specjaliści z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed z ekspertami 
z chińskiego Uniwersytetu w Tiencin opisali 
podejście oparte na metodzie fotodyna-
micznej. Polega ona na podaniu specjalnego 
związku, który uczula bakterie na działanie 
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odpowiedniego światła, z pomocą którego 
niszczy się później groźne mikroby. Polska 
grupa uczestniczyła w opracowaniu 
koncepcji badań, sprawdzeniu skuteczności 
metody, analizie wyników i przygotowaniu 
publikacji. Pracami po stronie polskiej 
kierował dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG.

MOCNE DOWODY 
NA SKUTECZNOŚĆ 
E-PAPIEROSÓW 
W RZUCANIU PALENIA
W przeglądzie Cochrane wykazano silne 
dowody, że osoby, które używają e-papie-
rosów zawierających nikotynę, mogą łatwiej 
rzucić palenie, niż pacjenci stosujący inne 
formy nikotynowej terapii zastępczej.

Naukowcy dokonali przeglądu aktual-
nych danych i uwzględnili 78 badań 
(22 052 uczestników), z czego połowa 
to badania z randomizacją.

Sześć badań (2378 uczestników) porów-
nywało nikotynowe e-papierosy z nikoty-
nową terapią zastępczą, a wyniki pokazały, 
że osoby używające e-papierosów miały 
o 63 proc. większe prawdopodobieństwo 
zaprzestania palenia tytoniu po sześciu 
miesiącach leczenia. Naukowcy obliczyli, 
że doprowadziłoby to do rzucenia palenia 
przez dodatkowe 4 osoby na każde 100, 
które używały e-papierosów zamiast 
nikotynowej terapii zastępczej.

Badanie wykazało również, że e-papierosy 
zawierające nikotynę z większym prawdopo-
dobieństwem doprowadzą do skutecznego 
rzucenia palenia niż e-papierosy bezniko-
tynowe, chociaż dowody nie były tak silne 
dla tego wniosku, jak dla poprzedniego.

W listopadzie 2021 r. wytyczne wydane 
przez NICE ogłosiły, że osoby dorosłe, 
które palą, powinny być informowane 
i mieć dostęp do terapii pomagają-
cych im rzucić palenie, w tym e-pa-
pierosów zawierających nikotynę.

EMA POPIERA 
BIWALENTNE 
SZCZEPIONKI 
PRZECIW COVID-19 
W SZCZEPIENIU 
PODSTAWOWYM
Europejska Agencja Leków (EMA) niedawno 
poinformowała o wynikach analizy jej grupy 
zadaniowej do spraw sytuacji kryzysowych. 
Wniosek - biwalentne szczepionki mRNA, 
ukierunkowane na oryginalny szczep wirusa 
COVID-19 oraz podwarianty Omicron 
BA.4-5, mogą być stosowane u wcześniej 
nieszczepionych dzieci i dorosłych.

Powyższe zalecenie opiera się na danych 
z badań, dotyczących zarówno osób 
zaszczepionych odpowiednią szczepionką, 
jak i tych, którzy w naturalny sposób 
przebyli infekcję szczepami wirusa Omicron 
BA.4-5. Wykazano, że pierwsze szczepienie 

adaptowanymi szczepionkami biwalent-
nymi powinno wywołać pożądaną odpo-
wiedź immunologiczną u osób, które nie 
chorowały jeszcze na COVID-19 lub nie 
były szczepione przeciwko tej chorobie.

Warto wspomnieć o tym, że profil bezpie-
czeństwa szczepionek adaptowanych, 
stosowanych aktualnie jako dawki przy-
pominające, jest porównywalny do profilu 
oryginalnych szczepionek mRNA.

Na ten moment Amerykańska Agencja ds. 
Żywności i Leków (Food and Drug Admi-
nistration, FDA) oficjalnie nie odniosła 
się do kwestii stosowania biwalentnych 
szczepionek w szczepieniu podstawowym 
i w związku z tym nie udostępniła zale-
cenia ich wykorzystania w tym celu. W USA, 
podobnie jak w Europie, adaptowane szcze-
pionki biwalentne firmy Pfizer/BioNTech 
lub Moderna przyjmowane są jako booster.
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SARS-COV-2

STÉPHANE BANCEL

NIE ZNIKNIE 
Z NASZEJ 
PLANETY

OBEJRZYJ WYWIAD  
W FORMIE VIDEO

https://youtu.be/iRCTng3Wo_4


Niemal dokładnie dwa lata temu świat odetchnął z ulgą, gdy do stosowania 
dopuszczono pierwsze szczepionki przeciw COVID-19, oparte na technologii 

mRNA. Jedną z firm, która dostarczyła ten lek w rekordowym tempie, była Moderna. 
Na początku listopada w Warszawie oficjalnie otwarto oddział Moderny – jeden 

z największych poza Stanami Zjednoczonymi. Przy tej okazji mieliśmy szansę 
porozmawiać z prezesem firmy – Stéphanem Bancelem. 

Łukasz Waligórski: Jak wspomina Pan początki pandemii COVID-19?

Stéphane Bancel: Po raz pierwszy usłyszałem o wirusie w grudniu 
2019 roku. To było między świętami Bożego Narodzenia i Nowym 
Rokiem. Jak większość ludzi, uważałem, że to wybuch takiej epidemii, 
jak w przypadku SARS czy MERS. Chcieliśmy przekonać się, jak szybko 
uda nam się rozpocząć badania kliniczne. Wierzyliśmy, że uda nam się 
to zrobić w ciągu 60 dni. Dla porównania, kiedy wybuchła epidemia 
SARS, zespołowi doktora Anthoniego Fauci w Stanach Zjednoczonych 
zajęło 20 miesięcy od wyizolowania wirusa do podania szczepionki 
pierwszemu pacjentowi w ramach badań 
klinicznych. Uważaliśmy, że możemy 
to zrobić w ciągu 60 dni, bo mRNA to mole-
kuła informacyjna.

W pierwszym tygodniu 2020 roku stało 
się dla mnie jasne, dzięki rozmowom z na-
ukowcami, epidemiologami oraz eksper-
tami od chorób zakaźnych, ale też dzięki 
danym z Chin, które napływały przynaj-
mniej dwa razy dziennie, że to nie będzie 
epidemia. To będzie pandemia, jak hisz-
pańskiej grypy w 1918 roku. W rezulta-
cie całkowicie zmieniliśmy nastawienie 
w naszej firmie z „robimy to, by zobaczyć, 
czy uda nam się pomóc” na „musimy 
to zrobić albo mnóstwo ludzi umrze”.

Ł.W.: Jakie doświadczenia i naukę wyciągnął Pan z pandemii, 
które mogą zaowocować w przyszłości, w przypadku kolejnych 
tego typu kryzysów?

S.B.: Rzeczą, która była najbardziej niesamowita, okazała się współ-
praca między firmami, rządami na całym świecie i naukowcami. Dla 
przykładu: czasami miewamy spotkania z FDA – agencją, która zajmuje 
się rejestracją leków w Stanach Zjednoczonych. W czasie trwają-
cych badań klinicznych było to nawet dwa lub trzy razy dziennie. 
Normalnie te same spotkania odbywały się co dwa lub trzy miesiące. 
Dzwoniliśmy do FDA, mówiąc, że mamy pytanie, czy iść w prawo 
czy w lewo. Zwoływano spotkanie, wyjaśnialiśmy, o co nam chodzi, 
i otrzymywaliśmy komunikat: „Wrócimy z odpowiedzią za kilka 

godzin”. Rzucali wszystko inne i spotykali się, by dać nam odpo-
wiedź. Jeśli odpowiedź, którą dawali, nie była wystarczająca lub nie 
miała sensu, wracaliśmy z kolejnymi pytaniami, a oni z odpowie-
dziami – wszystko w ciągu jednego dnia. Normalnie to zajmowało 
kilka miesięcy. To było naprawdę imponujące.

Kolejną rzeczą, która nauczyła mnie pokory, była postawa naszych 
pracowników. Jestem pewien, że to dotyczy też innych firm. Nasi lu-
dzie pracowali siedem dni w tygodniu przez cały 2020 rok. Siedem 
dni w tygodniu. Soboty i niedziele każdego tygodnia. I ani razu nie 

musiałem ich o to prosić. Ta sytuacja doty-
kała nas wszystkich. Nasze dzieci w czasie 
lockdownu były w domu, wszyscy mieli 
przyjaciół lub członków rodziny, którzy 
byli hospitalizowani lub umierali z po-
wodu COVID-19. Nasz zespół w tym nie-
zwykłym momencie przychodził do pracy 
siedem dni w tygodniu i współpracował, 
ponieważ naszą obsesją stała się walka 
z wirusem.

Ł.W.: Czy przez prawie dwa lata stoso-
wania szczepionek opartych na tech-
nologii mRNA udało się rozwiać wątpli-
wości na jej temat?

S.B.: Myślę, że to zależy, kogo o to zapy-
tasz. Jeśli zapytasz racjonalnych ludzi, 

którzy śledzą doniesienia naukowe, oni rozumieją, że ta techno-
logia działa bardzo dobrze i jest bezpieczna. Jeśli spojrzysz na dane 
dotyczące szczepionek Pfizera i Moderny, okaże się, że wyproduko-
wano i podano ludziom miliardy dawek. W historii medycyny nie 
było takiej sytuacji, by dwa produkty lecznicze przyjęło tak wiele 
osób w tak krótkim czasie. To się nigdy nie zdarzyło. Jak wiadomo, 
zgodnie z prawem monitorujemy wszystkie efekty uboczne i phar-
macovigilance, co jest oczywiście bardzo ważne. Dlatego myślę, 
że racjonalni ludzie rozumieją, że ta technologia jest efektywna 
i bezpieczna. Oczywiście jest wiele osób, które są antyszczepion-
kowcami. Niektórzy byli nimi wcześniej i są nadal. Naprawdę trudno 
jest dyskutować z ludźmi, którzy nie patrzą na dane i fakty.

Rozmawiał: mgr farm. Łukasz Waligórski

W historii medycyny 
nie było takiej sytuacji, 

by dwa produkty lecznicze 
przyjęło tak wiele osób, 

w tak krótkim czasie. To się 
nigdy nie zdarzyło.
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Ł.W.: Czy głosy mówiące o końcu pandemii i malejącym znaczeniu 
szczepień przeciw COVID-19 są przedwczesne?

S.B.: SARS-CoV-2 nie zniknie z naszej planety. Zostaniemy z tym 
wirusem na zawsze, tak jak z wirusami grypy, HSV oraz wieloma wiru-
sami dróg oddechowych, które sprawiają, że ludzie chorują, trafiają 
do szpitala i umierają. Jeśli spojrzeć na dane, to nadal codziennie 
wiele osób umiera z powodu COVID-19 na całym świecie. Myślę, 
że ważne jest to, jak chronimy osoby z grup ryzyka. Wierzę, że osoby 
z grup ryzyka, czyli po 50. roku życia, z nowotworami czy cierpiący 
na różne choroby, potrzebują dawek przypominających szczepionki, 
podobnie jak w przypadku grypy. Z kolei młodzi ludzie mogą decy-
dować się na dodatkową ochronę, bo po prostu nie chcą chorować.

Jestem tego najlepszym przykładem. Od 20 lat co roku szczepię się 
przeciwko grypie. Nigdy nie robiłem tego, bo obawiałem się, że umrę 
lub trafię do szpitala. Robię to, bo nie chcę chorować. Chcę być 
zdolnym do pracy czy móc jechać na weekend czy wakacje, zamiast 
leżeć w łóżku. I nie chcę zarażać innych ludzi. Myślę, że ze szczepion-
kami jest związany ważny imperatyw, którym jest nasz obowiązek, 
jako obywateli, którzy mieszkają na tym samym świecie, by chronić 
ludzi z grup ryzyka. To dotyczy także mnie. Jestem dzisiaj całkiem 
zdrowy, nie mam żadnych znanych czynników współistniejących, 
ale przyjmuję dawki przypominające szczepionek przeciw grypie 
czy COVID-19. W przypadku zakażenia nie chcę zainfekować kogoś 
innego, kto może być w grupie ryzyka, może zachorować i umrzeć.

Ł.W.: W jakich kierunkach będą rozwijać się Moderna i techno-
logia mRNA? Czy wyleczy raka?

S.B.: Oczywiście szczepionki są najbardziej oczywistym kierunkiem. 
Mamy obecnie około 220 wirusów znanych nauce, które szkodzą 
ludziom. Istnieją szczepionki przeciwko 20 z nich. Jest więc ogromny 
potencjał dla szczepionek, które trzeba opracować. Dzisiaj Moderna 
ma 36 szczepionek na etapie rozwoju klinicznego, które mają 
potencjał, aby chronić ludzi.

Jeśli chodzi o pytanie o raka, to wkrótce się przekonamy. Do końca 
roku będziemy znać wyniki z drugiego etapu badań klinicz-
nych pacjentów z nowotworem. Rozwinęliśmy coś, co zahacza 
o science-fiction, a polega na przygotowaniu osobnej terapii dla 
każdego człowieka. W wielkim skrócie, jeśli ktoś choruje na nowo-
twór, to wykonujemy biopsję, sekwencjonujemy DNA całej jego 
komórki rakowej – to jakieś 3 GB informacji. Potem bierzemy 
od tego samego pacjenta zdrową komórkę do porównania. Obie 
wrzucamy do chmury Amazona i analizujemy wszystkie mutacje, 
by dowiedzieć się, w którym miejscu pojawia się ta, która powo-
duje raka. Jak wiadomo, niektóre nowotwory są spowodowane 
setkami lub tysiącami mutacji – w każdym razie znacznie większą 
ilością niż Omikron. Bazując na tym, wykorzystujemy algorytmy 
sztucznej inteligencji, by obejrzeć całą komórkę i znaleźć mutacje 
protein w komórce rakowej. Te dane wracają do naszej fabryki, 
gdzie mamy robota, który wygląda jak wielka amerykańska 
lodówka. W ciągu tygodnia lub dwóch przygotowujemy lek dla tego 
konkretnego pacjenta, który wysyłamy do szpitala. Od momentu 
biopsji do wstrzyknięcia leku mija od 40 do 45 dni. To jest jedna 
z rzeczy, nad którymi obecnie pracujemy. Dane dotyczące leczenia 
tą metodą raka skóry – czerniaka – będziemy mieć przed końcem 
tego roku. Badanie polega na porównaniu do Keytruda, leku firmy 
MSD, stosowanym w immunoterapii, który jest złotym standardem 
leczenia raka.

Pracujemy również nad rzadkimi chorobami genetycznymi, 
w których dzieci nie są w stanie produkować prawidłowych białek. 
Mamy bardzo intrygujące dane z badań klinicznych, w których 
testujemy sześć takich leków. Współpracujemy też z firmą Vertex, 
by dostarczyć mRNA drogą wziewną bezpośrednio do płuc u dzieci 
cierpiących na mukowiscydozę. Pracujemy też nad lekiem kardiolo-
gicznym, który byłby wstrzykiwany bezpośrednio w serce, w szpi-
talu zaraz po ataku serca. Mamy już dane z drugiej fazy badań 

Mamy obecnie około 
220 wirusów znanych nauce, 

które szkodzą ludziom. 
Istnieją szczepionki przeciwko 
20 z nich. Jest więc ogromny 

potencjał dla szczepionek, 
które trzeba opracować. 
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klinicznych. Jak wiadomo, po przeżyciu ataku serca, z powodu 
uszkodzeń mięśnia sercowego jest duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia wady serca. Nasza koncepcja zakłada, by w ciągu 
48 godzin od wystąpienia zawału wstrzyknąć pacjentowi dzie-
sięć dawek mRNA kodujących białko nazywane VEGF-A. To białko, 
co zaobserwowano u ludzi, rewaskularyzuje tkankę. Pozostaje 
pytanie, czy w badaniach klinicznych udowodnimy, że ta techno-
logia może być wykorzystana u kogoś, kto przeszedł atak serca.

Rozwijamy również inny lek kardiologiczny o nazwie relaksyna. 
To ludzkie białko, którego bardzo dużo produkują kobiety w ciąży. 
Dzieje się tak, ponieważ kobiety ciężarne w krótkim czasie przy-
bierają bardzo na wadze. To masa ciała dziecka, wody, łożyska... 
W rezultacie serce matki musi być w stanie bardzo szybko 
pompować więcej krwi, nie doprowadzając do jego uszkodzenia. 
Natura rozwiązała to we wspaniały sposób, sprawiając, że kobiety 
wytwarzają naturalne białko ze swojego DNA, nazywane relaksyną. 
Dlaczego więc nie moglibyśmy stworzyć leku w oparciu o to białko? 
To kolejna rzecz, którą już wkrótce będziemy testować w ramach 
badań klinicznych.

Ł.W.: Czy Moderna może za kilka lat rywalizować z największymi 
firmami farmaceutycznymi na świecie?

S.B.: Tak sądzę. Pandemia przyspieszyła rozwój komercyjny Moder-
ny o około pięć lat. Warto podkreślić, że wszystkie firmy farmaceu-
tyczne używające małych molekuł lub dużych molekuł jak białka, 
to firmy analogowe. Każda molekuła jest inna. Obecnie 90 proc. 
leków, które trafiają do badań klinicznych, ostatecznie nie trafia 
na rynek i do pacjentów. Dzieje się tak, bo każdy lek jest pod wzglę-
dem chemicznym inny i nie znamy efektów ubocznych, które wy-
woła w ludzkim organizmie. Natomiast mRNA jest instrukcją. Po-
trzebujemy czterech nukleotydów, by stworzyć dowolne mRNA. 
To na lek kardiologiczny VEGF-A, który opisałem, wszystkie mRNA 
na raka czy COVID-19, to zawsze to samo mRNA. Ta sama materia 
chemiczna, którą dostarczamy do ludzkiego organizmu. Mamy dane 
dotyczące bezpieczeństwa po podaniu miliardom ludzi. To, co jest 

niezwykłe, to fakt, że chemia mRNA jest zawsze taka sama i jeśli 
o tym pomyśleć, białko, jakie możemy zakodować w mRNA, już ist-
nieje w ludzkim organizmie. VEGF-A, relaksyna, a w lekach na raka 
kodujemy mutacje białek z organizmu pacjenta. Molekuła, któ-
rą wstrzykujemy, istnieje w naturze i jest zawsze taka sama. A białko, 
które organizm wytwarza w oparciu o tę instrukcję, również istnie-
je w naturze. Dlatego wierzymy, że ryzyko niebezpieczeństwa jest 
znacznie niższe. Nie twierdzę, że wszystkie nasze leki i szczepionki 
będą działać, bo niektóre – jak chociażby szczepionka przeciw HIV 
– wiążą się bardzo złożoną biologią. Możemy zakodować na „kase-
cie” instrukcję mRNA szczepionki, złą informacją o HIV i szczepion-
ka nie zadziała. Ale nie będzie to porażka związana z problemem 
z bezpieczeństwem leku, bo to będzie dokładnie ta sama chemia, 
co w szczepionce przeciw COVID-19.

Jeśli chodzi o Modernę, dzięki naszej platformie firma rośnie 
bardzo szybko. Dzisiaj mamy 48 leków na etapie rozwoju. Kolej-
nych 15 jest w laboratoriach. Przewiduję, że w ciągu najbliższych 
20 do 28 miesięcy te 15 leków z laboratoriów trafi do badań kli-
nicznych. Będziemy mieli prawie 90 leków na etapie rozwoju. 
To tyle, co ma obecnie Novartis, MSD czy inne duże firmy. Moderna 
bardzo szybko osiągnie skalę tych wielkich firm farmaceutycznych, 
ale ze znacznie większą liczbą leków, które trafią do pacjentów.

Ł.W.: Czy kryzys ekonomiczny i energetyczny wpłynie na rozwój 
firmy Moderna i przemysłu farmaceutycznego?

S.B.: Możliwe, że przemysł farmaceutyczny zwolni. Jeśli chodzi 
o Modernę, to szukamy okazji do stworzenia leków i szczepionek, 
które będą miały znaczący wpływ na pacjentów. Przed chwilą rozma-
wialiśmy o leku na raka. Rozmawialiśmy o nowych szczepionkach 
przeciwko wirusom, które jeszcze nie są dostępne na rynku. Jeśli 
pomyśli się o tym, co jako przemysł farmaceutyczny możemy zrobić 
dla ludzi, to przede wszystkim zapobieganie zachorowaniom. Firmy 
farmaceutyczne głównie skupiają się na pomocy chorym ludziom. 
Jako Moderna chcemy zapobiegać chorobom.



Ł.W.: Dlaczego firma Moderna wybrała Polskę i Warszawę jako 
miejsce swojej siedziby?

S.B.: Wybraliśmy Polskę, bo gdy rozpatrywaliśmy rozwój w Europie, 
chcieliśmy wprowadzić model polegający na tym, by każdym kraju 
umieścić tylko ludzi, którzy będą kontaktować się z naszymi klien-
tami, czyli lekarzami. Uznaliśmy, że nie ma sensu zatrudniania ludzi 
od finansów, HR, pharmacovigilance, IT i tak dalej, w każdym z tych 
krajów. Ten model ostatecznie kończy się i widziałem to już wcze-
śniej w dużych firmach farmaceutycznych z wieloma małymi zespo-
łami. I jeśli ktoś zachoruje lub wybiera się na wakacje, nie służy 
interesom. Więc kiedy planowaliśmy rozwój firmy, powiedziałem 
„nie róbmy tego w ten sposób, ale stwórzmy jeden, centralny hub 
w Europie”. Szukaliśmy w całej Europie, poszukując odpowiedniej 
jakości talentów, umiejętności mówienia wieloma językami, etyki 
pracy... Analizowaliśmy wiele różnych czynników i Polska okazała się 
numerem 1. Szczęśliwie miałem doświadczenia z Polską w swojej 
poprzedniej firmie. Były one bardzo dobre Wiem, że ludzie tutaj 
mają bardzo silne poczucie etyki pracy, są dumni ze swojej pracy, 
umieją współpracować i pomagać sobie nawzajem. Więc kiedy nasz 
zespół powiedział, że będziemy pracować w Polsce, pomyślałem: 
„Tak, to ma sens. Jedziemy do Polski”. Ekscytujące jest to, że dziś 
mamy więcej członków zespołu w Polsce niż w Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii jednocześnie.

Ł.W.: Czy Moderna planuje jeszcze jakieś inwestycje w Polsce?

S.B.: Tak, planujemy. Dziś mamy w Polsce około 150-160 pracowni-
ków. Do końca przyszłego roku będzie tu pracować około 250 osób. 
Pracujemy też nad tym, jak będzie wyglądała nasza współpraca 
z laboratoriami uniwersyteckimi, ponieważ chcemy udostępniać 
aplikację Moderna mRNA Access. Ma to być jak taki App Store dla 
mRNA. Niektóre aplikacje mobilne są opracowywane przez firmę 
Apple. Ale niektóre aplikacje są przygotowywane przez inne firmy. 
Moim zdaniem nie wszystkie najlepsze leki wykorzystujące tech-
nologię mRNA w ciągu najbliższych 5-10 lat będą pochodziły 
od Moderny. Dlatego chcemy oddać dostęp do technologii Moderny 
naukowcom na całym świecie, włączając w to Polskę, dzięki której 
będą mogli zaprojektować leki i szczepionki na swoim komputerze - 
tutaj, w polskim laboratorium. Następnie klikną „zamów”, instrukcja 
trafi do Bostonu, gdzie wykonamy lek, i wyślemy go z powrotem 
w ciągu kilku tygodni FedExem, by mogli go przetestować w swoim 
laboratorium. Jeśli lek zadziała, możemy rozpocząć badania kli-
niczne w Polsce.



Katarzyna Blando 

Katarzyna Blando jest absolwentką 
prawa na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się 
w prawie cywilnym i medycznym, chętnie 
sięga też po zdobywanie wiedzy z pozo-

stałych dziedzin. Wykorzystuje swoje 
wieloletnie doświadczenie w redago-
waniu, tworząc artykuły do czasopism 

współpracujących z Kancelarią F/K LEGAL.

C
OVID-19 jako ostra wirusowa cho-
roba układu oddechowego pojawił 
się w nieuodpornionej populacji 
nagle w drugiej połowie 2019 r. Za-
czął się szerzyć w sposób niekon-

trolowany i w błyskawicznym tempie dotknął 
społeczeństwa wszystkich krajów na świecie, 
wywołując kryzys zdrowia publicznego w nie-
spotykanej skali.

Objawy COVID-19 od początku zbliżone 
były do innych infekcji układu oddechowego 
i postawienie diagnozy wymagało wykonania 
badań laboratoryjnych. Najczęściej u zakażo-
nych pacjentów obserwuje się gorączkę, su-
chy kaszel, ból gardła, uczucie zmęczenia lub 
osłabienia. W ciężkim przebiegu COVID-19 
mogą wystąpić: duszność, ból/uczucie na-
cisku w klatce piersiowej, zaburzenia mowy 
(afazja), zaburzenia ruchowe. Osoby starsze 
oraz osoby z chorobami towarzyszącymi 
mają podwyższone ryzyko ciężkiego prze-
biegu COVID-19 oraz wystąpienia powikłań.

Od samego początku eksperci wskazywali, 
że powstrzymanie rozwoju pandemii będzie 
możliwe wyłącznie dzięki szczepionce. Ta po-
jawiła się po niespełna roku…

Pierwsze szczepienia 
przeciw COVID-19
Historyczny i przełomowy moment nastąpił 
w szpitalu MSWiA w Warszawie w poświą-
teczną niedzielę 27 grudnia 2020 r. o godz. 
8.30. Naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA 
w Warszawie i dyrektor tego szpitala byli jed-
nymi z pierwszych osób w Polsce, które przy-
jęły szczepionkę przeciw COVID-19. Proces 
szczepień rozpoczął się wówczas nie tylko 
w całym kraju, ale także w większości państw 
UE – był to moment przywrócenia nadziei 
na zwalczenie wirusa i powrót do normalno-
ści. Pora na podsumowanie dwóch lat walki 
z wirusem za pomocą szczepień.

Jak wynika z aktualizowanych na bieżąco da-
nych, podawanych na stronie Ministerstwa 
Zdrowia, do dziś zaszczepiono co najmniej 
jedną dawką 59,53 proc. populacji. Rządowy 
serwis podał, że w Polsce wykonano łącznie 
57 691 046 szczepień przeciw COVID-19. 
Łącznie zaszczepiono 22 830 949 osób, 
z których w pełni zaszczepionych (jedno-
dawkową szczepionką J&J i co najmniej dwo-
ma dawkami pozostałych preparatów) jest 
ponad 22 mln 604 tys. (59,2 proc. populacji).

FARMACEUCI SZCZEPIĄ!  
HISTORYCZNY RYS PRAWNICZYM OKIEM…  

Katarzyna Blando
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Ogółem do Polski dostarczono 107 707 090 
dawek szczepionki, z czego w magazy-
nie rezerw zabezpieczono 25 310 585 da-
wek, a w trakcie realizacji dostaw jest z kolei 
675 585. Od początku do punktów szcze-
pień dostarczono 55 974 230 dawek, a zu-
tylizowano 788 420 (wzrost od 30 grudnia 
o 45 372 dawki). Liczba niepożądanych od-
czynów poszczepiennych wyniosła do tej 
pory 18 611, czyli 0,32 promila z wykona-
nych szczepień.

Zmiany prawne 
i szczepienia
Jak dotąd, kluczowym dla zwalczania pan-
demii w Polsce był rok 2021. To on przyniósł 
najwięcej regulacji i zmian w zakresie legisla-
cji. Pojawiły się wówczas istotne nowelizacje 
przepisów dotyczące usprawnienia systemu 
szczepień. Między innymi te, które od tamtej 
chwili pozwoliły na przeprowadzanie szcze-
pień w aptekach.

Celem pierwszej z nich, ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych, któ-
ra 29 maja 2021 r. weszła w życie, było po-
szerzenie grona podmiotów uprawnionych 
do przeprowadzania szczepień ochronnych. 
Wśród nich znalazły się apteki ogólnodo-
stępne. Wymagania, jakie musi spełnić lo-
kal, aby mogły w nim być przeprowadzone 
bezpieczne szczepienia ochronne przeciwko 
COVID-19, określiło rozporządzenie ministra 
zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal 
apteki. Rozporządzenie to stanowi również 
o niezbędnym wyposażeniu apteki ogólno-
dostępnej, w której utworzono możliwość 
szczepienia.

Jednej z najważniejszych regulacji – zarów-
no w świetle walki z pandemią, jak i udziału 
w tej walce farmaceutów – nadano następu-
jące brzmienie: „8a. W aptekach ogólnodo-
stępnych, spełniających wymagania określo-
ne w przepisach wydanych na podstawie art. 
97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowa-
dzane szczepienia ochronne zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi”.

Przepis ten, dodany w art. 86 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutycz-
ne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 t.j. z dnia 
14.11.2022), mówi o możliwości przeprowa-
dzania szczepień ochronnych w ogóle, nie 
tylko tych przeciwko COVID-19. Wówczas 
przekazano zatem w ręce farmaceutów nie-
zwykle istotne zadanie, wiążące się z dużym 
zaufaniem.

Szczepienia  
przeciw grypie
Powyższe umożliwiło dalsze istotne i długo-
falowe zmiany. Między innym tę, która spra-
wiła, że od 1 września br. w aptekach moż-
na już przyjąć szczepionkę przeciwko grypie.

Szczepionki przeciwko grypie dostaną bez-
płatnie (na podstawie wystawionej recepty 
i w zależności od szczepionki):

• kobiety w ciąży;

• seniorzy w wieku powyżej 75 lat.

• Z częściową refundacją szczepion-
ki mogą kupić (zgodnie z zakresem 
wskazań refundacyjnych oraz na pod-
stawie wystawionej recepty i w za-
leżności od szczepionki) m.in.:

• pacjenci w wieku 18-65 lat 
oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat 
– narażeni na ryzyko wystąpienia 
powikłań pogrypowych;

• pacjenci powyżej 65 lat;

• dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia 
do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.

Decyzję o wysokości odpłatności za szczepie-
nie podejmuje osoba wystawiająca receptę. 
Dla pozostałych osób szczepionka przeciw 
grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt 

preparatu, natomiast NFZ płaci za szczepie-
nie. Za każde podanie szczepionki przeciwko 
grypie NFZ zapłaci 21,83 zł. Stawkę wyli-
czyła Agencja Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji. Koszt obejmuje kwalifika-
cję do szczepienia oraz podanie szczepionki 
przez osobę uprawnioną.

Pomimo że jest 
to milowy krok, poziom 
zaszczepienia w apte-
kach powinien być 
znacznie wyższy. 
Niestety nie pozwalają 
na to obecne przepisy.

Grypa wciąż zagraża…
Eksperci obawiają się, że w sezonie grypo-
wym 2022/2023 może być znacznie wię-
cej zachorowań z powodu grypy sezonowej 
niż w latach poprzednich. Według pisma me-
dycznego „Lancet” po pandemii COVID-19 
podatność światowej populacji na zakaże-
nia grypą sezonową zwiększyła się o 60 proc. 
Skutkiem tego może być nawet kilkukrotny 
wzrost zachorowań.
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Ważne jest, by przeciwko grypie zaszczepiło 
się jak najwięcej osób. Według prezesa Ślą-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Mikołaja 
Konstantego ważną w tym rolę mają odegrać 
właśnie apteki. Z tym jednak jest kłopot, gdyż 
pacjent nie może skorzystać z refundacji 
na szczepionkę bez wcześniejszego otrzyma-
nia recepty od lekarza. Konieczna jest zatem 
wizyta lekarska, a to blokuje drogę do szyb-
kiej i wygodnej formy szczepienia w aptece.

Z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że 
od początku sezonu 2022/2023 do koń-
ca pierwszego tygodnia października tylko 
42 906 szczepień przeciw grypie wykona-
no w aptekach. Farmaceuci mają możliwość 
kwalifikowania i szczepienia pacjentów, 
lecz nie mogą wystawiać recept, aby wydać 
szczepionkę. Niektóre osoby w tej sytuacji 
rezygnują ze szczepienia.

– W tym sezonie jak na razie nie mamy pro-
blemu z dostępnością szczepionek. Mamy 
natomiast problem systemowy. Poziom 
zaszczepienia w aptekach powinien być 
znacznie wyższy, niestety nie pozwalają 
na to obecne przepisy. Farmaceuci udowod-
nili, że są doskonałą grupą usprawniającą 
szczepienia, np. przeciwko COVID-19. Mo-
gliby wykonywać również znacznie więcej 
szczepień przeciw grypie – i to jednoczaso-
wo ze szczepieniami na koronawirusa – gdy-
by tylko w pełni umożliwić pacjentom sko-
rzystanie ze ścieżki szczepienia w aptekach 
– twierdzi Mikołaj Konstanty.

Zwraca się uwagę, że w 2021 r. poziom wy-
szczepialności w Polsce lekko się podniósł, 
głównie ze względu na szeroki i prosty do-
stęp do szczepień przeciw grypie. Dziś znów 
cofamy się jednak o krok i w pełni nie wy-
korzystujemy potencjału farmaceutów. Nie-
stety, wiele prognoz wskazuje na to, że zima 
w gabinetach lekarskich może zakończyć się 
dużymi kolejkami. Jak podkreśla prezes Ślą-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, koniecz-
ne są natychmiastowe działania zmierzające 
do skracania ścieżki pacjenta do szczepień.

Przykładem kraju, który stopniowo wprowa-
dza takie rozwiązania, jest Wielka Brytania. 
Poza lekarzami szczepić mogą tam również 
wykwalifikowani do tego farmaceuci czy pie-
lęgniarki szkolne. W Wielkiej Brytanii w ap-
tece do szczepienia nie jest też wymagana 
recepta. Poprzez ułatwienie dostępu pacjen-
tom do usługi liczba szczepień przeciw gry-
pie wykonywanych w aptekach zwiększy-
ła się na Wyspach z ok. 600 tys. w sezonie 
2015/2016 aż do 4,8 mln w sezonie szcze-
pień 2021/2022.

Wyniki te przekładają się również na wyso-
ki procent wyszczepialności wśród seniorów, 
najbardziej narażonych na ciężki przebieg 
choroby oraz powikłania pogrypowe. W Wiel-
kiej Brytanii zaszczepiło się aż 82,3 proc. 
osób w wieku co najmniej 65 lat, podczas 
gdy w Polsce grupa ta była zaszczepiona 
na poziomie zaledwie 22,6 proc.

– To my – farmaceuci, którzy szczepią w Wiel-
kiej Brytanii wszystkie osoby pełnoletnie, 
lekarze rodzinni oraz pielęgniarki – jeste-
śmy odpowiedzialni za szczepienie pacjen-
tów. Musimy być dla nich przykładem. Sta-
ramy się ich edukować naprawdę dobrze, 
aby móc ich potem zaszczepić. Mamy szcze-
pionki przygotowane w naszych aptekach 
i gabinetach. Jesteśmy gotowi do szczepień 
– podkreśla prof. George Kassianos, kierow-
nik ds. szczepień w Royal College of General 
Practitioners.

– W Polsce najwięcej zachorowań na gry-
pę przypada zwykle w okresie od stycznia 
do marca, a zatem od listopada do stycznia 
jest czas, by zachęcać Polaków do szczepień 
oraz podnieść poziom kwalifikacji i wykony-
wania szczepień. W lutym będzie już jednak 
na to za późno. Będziemy prawdopodobnie 
tak samo oblężeni jak gabinety lekarskie wy-
dające recepty pacjentom chorym na grypę 
bądź COVID-19 – ostrzega Mikołaj Konstanty, 
dodając informację, że Ministerstwo Zdrowia 
zapowiedziało pracę nad zmianami w przepi-
sach. – Planowane jest również wprowadze-
nie zasady, w której kwalifikacja i zaszczepie-
nie będą podstawą do refundacji wydanej 
w tym celu szczepionki zgodnie z odpłatno-
ścią określoną w obwieszczeniu refundacyj-
nym. Na razie nie ma jednak żadnych kon-
kretnych decyzji – mówi ekspert.

Organizacja punktu 
szczepień w aptekach
Niezależnie od tego, czy mowa o szcze-
pieniach ochronnych przeciwko COVID-19 
czy przeciwko grypie, warto przypomnieć, 
jak należy przygotować do tego aptekę.

Szczepienie może się odbywać w pomiesz-
czeniu administracyjno-szkoleniowym ap-
teki ogólnodostępnej pod warunkiem zacho-
wania czasowego rozdziału poszczególnych 
funkcji pełnionych przez to pomieszcze-
nie oraz wprowadzenia pisemnej procedu-
ry określającej sposób dostępu i korzystania 
z tego pomieszczenia, który gwarantuje pa-
cjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie 
intymności i godności, a także niezakłócone 
wykonywanie czynności w innych pomiesz-
czeniach apteki, w szczególności sporządze-
nie produktów leczniczych oraz przechowy-
wanie produktów leczniczych lub wyrobów 
medycznych zgodnie z wymaganiami doty-
czącymi jakości i bezpieczeństwa.

Szczepienie może zostać wykonane rów-
nież w izbie ekspedycyjnej apteki ogólno-
dostępnej, jeśli wydzielony zostanie z tej 
izby obszar gwarantujący bezpieczeństwo 
oraz poszanowanie intymności i godno-
ści pacjentów. Jeśli natomiast wydzielenie 
takiego obszaru nie jest możliwe, należy 
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wyznaczyć czas pracy apteki przeznaczony 
wyłącznie do przeprowadzania szczepień 
ochronnych przeciwko COVID-19 w tej izbie. 
Niemniej, nie może to nastąpić z uszczerb-
kiem dla zapewnienia wystarczającego cza-
su na wykonywanie w aptece zadań zgod-
nych z jej zasadniczym przeznaczeniem.

Ponadto rozporządzenie określa podstawo-
we wyposażenie, jakie powinno znaleźć się 
w izbie szczepień tej apteki lub pomiesz-
czeniu, które pełni taką funkcję, czyli:

• stolik zabiegowy, urządzony 
i wyposażony stosownie do zakre-
su wykonywanych szczepień;

• zestaw do wykonywania iniekcji;

• zestaw do wykonania opatrunków;

• pakiety odkażające i dezynfekcyjne;

• dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;

• środki ochrony osobistej – far-
tuchy, maseczki i rękawice;

• pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;

• pojemniki na zużyte strzykaw-
ki i igły oraz pojemniki na za-
kaźne materiały medyczne;

• roztwór do wstrzykiwania Adrena-
linum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml 
lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – 
w celu zastosowania u pacjenta pod-
dawanego szczepieniu w przypadku 
wystąpienia wstrząsu anafilaktycz-
nego, na podstawie art. 31 ustawy 
z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie 
farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97);

• termometr bezdotykowy do pomia-
ru temperatury ciała pacjenta przed 
wykonaniem szczepienia;

• sprzęt komputerowy z dostępem do in-
ternetu i drukarką, niewykorzystywa-
ny w czasie przeprowadzania szcze-
pienia do ekspedycji aptecznej.

Kwalifikacje 
i obowiązki farmaceuty 
przeprowadzającego 
szczepienie
Przypomnijmy również, że zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 
9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji 
osób przeprowadzających badania kwalifi-
kacyjne i szczepienie ochronne przeciwko 
COVID-19 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 668) far-
maceuci przeprowadzają szczepienie, jeśli 
uzyskali dokument potwierdzający ukończe-
nie dwustopniowego szkolenia:

• teoretycznego – dostępnego na platfor-
mie e-learningowej Centrum Medyczne-
go Kształcenia Podyplomowego; oraz

• praktycznego – którego program za-
twierdziło Centrum Medyczne Kształ-
cenia Podyplomowego, obejmującego 
naukę podania szczepionki w posta-
ci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia 
działań w przypadku wystąpienia na-
głej reakcji alergicznej lub innego stanu 
zagrożenia życia pacjenta następujące-
go bezpośrednio po przeprowadzeniu 
szczepienia, realizowanego w warun-
kach symulowanych w Centrum Me-
dycznym Kształcenia Podyplomowe-
go lub uczelni prowadzącej kształcenie 
na kierunku lekarskim.

Szkolenie to obejmuje m.in. wystawianie i re-
alizację e-skierowania na szczepienie, zasa-
dy wypełniania e-karty szczepień, zasady 
dystrybucji szczepionek.

Dopiero po pozytywnym zaliczeniu dwóch 
części kursu farmaceuta otrzymuje certyfi-
kat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 
w zakresie wykonywania szczepień przeciw-
ko COVID-19. Wówczas taki farmaceuta może 
szczepić pacjentów w aptekach ogólnodo-
stępnych i innych punktach szczepień.

Oczywiście, by do tego doszło, niezbęd-
na jest prawidłowa kwalifikacja na pod-
stawie badania przeprowadzanego w celu 
stwierdzenia przeciwwskazań do szczepie-
nia lub stanów wymagających zachowania 
szczególnej ostrożności podczas kwalifika-
cji pacjenta. Podstawą kwalifikacji dorosłej 
osoby do szczepienia przeciwko COVID-19 
jest standardowy wstępny wywiad przesie-
wowy przed szczepieniem i badanie fizykal-
ne. Zakres badania przedmiotowego zależy 
od sytuacji klinicznej i sygnałów alarmowych 
ujawnionych w wywiadzie. To szczególnie 
istotna część, by szczepienie mogło przebie-
gać bezpiecznie, dlatego obowiązkowe kursy 
dla farmaceutów, o których mowa powyżej, 
kładą na tę kwestię szczególny nacisk.

Szczepienia przeciw 
COVID-19 
również dla dzieci 
od 6. miesiąca życia
Na sam koniec warto wspomnieć o najśwież-
szej aktualizacji w sprawie szczepień, któ-
ra wchodzi w życie w ekspresowym tempie. 
Od 12 grudnia 2022 r. bowiem szczepion-
kę przeciw COVID-19 będą mogły otrzymać 
dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 4 lat. 
Podczas konferencji w Ministerstwie Zdro-
wia minister Adam Niedzielski zaznaczył, 
że w nocy z 11 na 12 grudnia wystawione zo-
stanie blisko 2 mln e-skierowań. Od 12 grud-
nia zaś będzie można zarejestrować dziecko 

na szczepienie przez mojeIKP (konto rodzi-
ca), infolinię Narodowego Programu Szcze-
pień – (numer tel. 989) i w punkcie szczepień.

Szczepienie podstawowe składa się z trzech 
dawek szczepionki – dwóch podawanych 
w odstępie trzech tygodni i trzeciej dawki 
po ośmiu tygodniach od przyjęcia drugiej 
dawki. Szczepienia dzieci będą wykonywa-
ne szczepionką Comirnaty, którą należy po-
dawać we wstrzyknięciu domięśniowym. 
Miejsce podania zależy od wieku dziecka 
i masy mięśni.

Minister zdrowia podkreślił, że szczepion-
ki są całkowicie bezpieczne. Dodatkowo 
małego pacjenta do szczepienia kwalifiku-
je lekarz. Szczepienia będą wykonywane 
w 6,9 tys. punktach szczepień.

Od 7 grudnia punkty szczepień mogą za-
mawiać szczepionkę w systemie informa-
tycznym. Już 5 grudnia otrzymano 504 tys. 
dawek szczepionki, co pozwoli na pełne za-
szczepienie 168 tys. dzieci.

Podczas tej samej konferencji minister 
Adam Niedzielski zaznaczył, że COVID-19 
to obecnie niejedyne zagrożenie epide-
miczne. W ostatnich miesiącach dynamicz-
nie rośnie liczba zachorowań na grypę. Tygo-
dniowo to aż 160 tys. Od września do końca 
listopada grypę rozpoznano u niemal 1,3 mln 
Polaków, blisko połowę stanowią dzieci. 
Do szpitali trafiło aż 4,2 tys. osób, a 60 proc. 
hospitalizowanych to dzieci. Skuteczną formą 
ochrony są szczepienia – dotychczas do Pol-
ski trafiło niemal 3 mln dawek. Zaszczepiło 
się jednak zaledwie 640 tys. osób.
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REKLAMA WYROBÓW 
MEDYCZNYCH  

ZMIANY W APTEKACH PO 1 STYCZNIA 2023 R.  
Adw. Oskar Luty

P
rzed nami moment wejścia w życie 
rewolucyjnych przepisów ustawy 
o wyrobach medycznych. Od 1 stycz-
nia 2023 r. zmieni się krajobraz re-
klam sprzętów medycznych, a tych 

ostatnich jest bez liku – od prezerwatyw, 
przez glukometry, aż do tomografów. Mało 
tego, do grupy szeroko rozumianych „wyro-
bów”, objętych nowymi regulacjami, zalicza 
się również wyroby medyczne do diagnosty-
ki in vitro, czyli popularne w obrocie aptecz-
nym testy ciążowe, covidowe i inne.

Nowe zasady stanowią, że reklamę wyrobów 
może prowadzić wyłącznie producent, im-
porter, upoważniony przedstawiciel lub dys-
trybutor. Od razu warto wyjaśnić, że każda 
apteka i punkt apteczny jest dystrybutorem 
sprzedawanych wyrobów. Apteka będzie 
mogła zatem – co do zasady – reklamo-
wać sprzedawane wyroby; zastrzegam przy 
tym, że działania takie muszą pozostawać 
w zgodzie z prawami własności intelektual-
nej (pod tym względem nic się nie zmienia).

Zakaz reklamy wyrobów 
specjalistycznych 
do publicznej wiadomości
Niedopuszczalne od 1 stycznia 2023 r. sta-
nie się kierowanie do publicznej wiadomości 
reklamy sprzętów przeznaczonych do użyt-
ku przez specjalistów (nielaików), tj. lekarzy, 
pielęgniarek, fizjoterapeutów itp. Oznacza to, 
że z aptek muszą zniknąć wszystkie materiały 
reklamowe dotyczące tego rodzaju wyrobów 
– na szczęście w przypadku obrotu apteczne-
go jest to ewidentny margines normalnego 
obrotu. Dla porządku przypomnę tylko, żeby 
nie łączyć tego nowego zakazu z domniema-
nym (powstałym wyłącznie w wyobraźni nie-
których urzędników) ograniczeniem obrotu 
aptecznego testami IVD przeznaczonymi dla 
profesjonalistów. Żaden przepis nie zabrania 
sprzedaży takich sprzętów. Nie wolno jedy-
nie zmieniać ich przeznaczenia, np. sprzeda-
wać ich z informacją, że nabywca-laik może 
użyć ich samodzielnie.

Adw. Oskar Luty

Partner-Założyciel Kancelarii Fairfield. 
Związany z branżą medyczną i farma-
ceutyczną od ponad 15 lat. Specjali-
zuje się w doradztwie prawnym dla 

firm farmaceutycznych, medycznych, 
aptek, lekarzy, farmaceutów oraz orga-

nizacji naukowych i branżowych. 
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Ograniczenia w reklamie 
kierowanej do publicznej 
wiadomości
W przypadku wyrobów, które mogą być sto-
sowane przez „kogokolwiek”, zmienia się też 
sporo. Przede wszystkim pojawiają się ogra-
niczenia treściowe oraz wymagania dotyczą-
ce ostrzeżeń.

Omówię najpierw ograniczenia treściowe – 
w tym zakresie nowe przepisy kopiują całe 
fragmenty Prawa farmaceutycznego. Jako 
anegdotę można podać, że w jednej z wcze-
snych wersji przepisów pozostał nawet „pro-
dukt leczniczy”. Ustawa przewiduje, że re-
klama kierowana do publicznej wiadomości 
musi być sformułowana w sposób zrozumiały 
dla laika. Analogicznie jak w „peefce”, zakazu-
je się wykorzystywać wizerunku osób wyko-
nujących zawody medyczne lub podających 
się za takie osoby lub przedstawiać osób 
prezentujących wyrób w sposób sugerują-
cy, że wykonują taki zawód, ani też zawierać 
bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia 
reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia 
rodziców czy innych osób dorosłych do ku-
pienia im reklamowanych wyrobów.

System ostrzeżeń bazować będzie na uprosz-
czonej konstrukcji znanej z rozporządzenia 
o reklamie produktów leczniczych, obejmu-
jącej najprawdopodobniej tekst: „To jest wy-
rób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją 
lub etykietą”. Najprawdopodobniej – bo bliź-
niaczego (względem lekowego) rozporządze-
nia o reklamie wyrobów medycznych oficjal-
nie jeszcze nie ma. Ma być w grudniu.

Nowe przepisy dotyczące 
influencingu
Nowe przepisy reklamowe przewidują regu-
lację wartą szczególnego odnotowania. Otóż 
po raz pierwszy nie tylko w historii Polski, 
ale również zdecydowanej większości krajów 
europejskich prawo wprost adresuje kwestie 
influencingu internetowego. Ustawa stano-
wi, że za reklamę uważa się też „kierowanie 
do publicznej wiadomości opinii przez użyt-
kowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego 
tytułu korzyści”.

Projekt rozporządzenia dokłada do tej zasady 
obowiązek odpowiedniego oznaczenia mate-
riału pochodzącego od influencera. Podejście 
to idzie w parze z promowanym przez UOKiK 
nakazem czytelnego oznaczenia materiałów 
stylizowanych na redakcyjne, które w istocie 
są reklamą – niebezpieczną, bo bardzo wpły-
wową, a zarazem mamiącą wrażeniem oso-
bistej, redakcyjnej wypowiedzi. Czy w przy-
padku aptek będzie to miało szczególne zna-
czenie? Wątpię. Przepisy te dotykają przede 
wszystkim działalności stymulowanej i kon-
trolowanej przez właścicieli marek wyrobów.

Ograniczenia 
w odwiedzaniu 
farmaceutów?
Kolejną kwestią, którą warto podnieść, jest 
ograniczenie dotyczące odwiedzania osób 
wykonujących zawód medyczny będą-
cych świadczeniodawcą lub zatrudnionych 
u świadczeniodawcy. Przepis w tym zakresie 
został przekopiowany z rozporządzenia o re-
klamie leków i wyniesiony do rangi ustawo-
wej w ustawie o wyrobach medycznych. Sta-
nowi on, że odwiedziny reklamowe w miejscu 
udzielania świadczeń zdrowotnych odbywają 
się, po uprzednim uzgodnieniu terminu spo-
tkania, poza godzinami pracy oraz wymagają 
uzyskania zgody kierownika.

Brzmienie przepisu 
wskazuje, że jego projek-
todawcy myśleli raczej 
o podmiotach leczni-
czych, a nie aptekach, 
ale obejmuje on bądź 
co bądź apteki prowa-
dzące zaopatrzenie 
w wyroby medyczne.

Analogiczna norma obowiązująca w świecie 
leków od prawie 15 lat była zawsze martwa 
w praktyce. Jak będzie z jej „wyrobowym” od-
powiednikiem, trudno powiedzieć. Nie są-
dzę jednak, żeby łatwo było przeprowadzić 
administracyjne postępowanie dowodowe, 
które pozwoliłoby stawiać zarzuty, że „ktoś 
się z kimś spotkał i rozmawiali o wyrobach”. 

Praktyka organów takich, jak URPL, GIF, UOKiK 
czy Inspekcja Sanitarna, bazuje wyłącznie 
na treściach zawartych na klasycznych nośni-
kach reklamowych.

Co reklamą nie jest?
Na koniec warto wspomnieć, co reklamą nie 
jest. Po pierwsze, ustawa wprost stanowi – 
znów, analogicznie jak Prawo farmaceutycz-
ne – że reklamy nie stanowi katalog handlo-
wy lub lista cenowa, zawierająca wyłącznie 
nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfi-
kację techniczną. Nie jest też reklamą infor-
macja na opakowaniu wyrobu lub załączona 
do opakowania. Więcej informacji co do za-
kresu zakazów reklamowych odnaleźć można 
w Wytycznych, o których wspominam nieco 
dalej.

Wytyczne i kary
Sporo energii w tym roku poświęciłem, aby ra-
zem z kolegami z Kancelarii opracować dla 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów 
Medycznych POLMED Wytyczne dotyczące 
prawnie dopuszczalnych form reklamy wyro-
bów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki 
in vitro w świetle prawa unijnego oraz polskie-
go. Ich treść jest dostępna na stronie Kance-
larii Fairfield oraz Izby Polmed.

Wytyczne te znalazły uznanie Prezesa URPL 
– to o tyle istotne, że organ ten jest kompe-
tentny do nakładania kar za reklamę narusza-
jącą nowe przepisy. Kary nie należą do najniż-
szych – do 2 mln złotych za naruszenie, z tym 
że na ogół w grę będzie wchodzić przepis ob-
niżający karę do 10 proc., czyli do 200 tys. zł. 
Mam jednak nadzieję, że w przypadku aptek 
żadna kara za reklamę wyrobów nie zostanie 
nigdy nałożona.

FRAGMENT PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE  
REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH

§ 6. 1. Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości w aptekach:

1)  nie może ograniczać powierzchni ekspedycyjnej 
przeznaczonej dla osób korzystających z usług apteki;

2)  musi być rozmieszczona w sposób uporządkowany 
w stałych, wydzielonych miejscach.

2.  Reklamę wyrobu kierowaną do publicznej wiadomości w zakładach leczniczych 
podmiotów leczniczych rozmieszcza się wyłącznie w poczekalniach dla pacjentów.

3.  Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości, prowadzona 
w aptekach i zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, nie może 
polegać na stosowaniu form dźwiękowych lub audiowizualnych.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio w:

1)  miejscu wykonywania praktyki: lekarskiej, lekarsko-
weterynaryjnej, pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty;

2) punktach felczerskich;

3) punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego.
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dr Anna Rogala 

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.

Masz pytanie? Napisz do autora:
anna.rogala@mgr.farm

Anna Rogala

J
eszcze kilka lat temu temat szcze-
pień pojawiał się w mediach najczę-
ściej w okresie tzw. sezonu grypowe-
go. Od czasu do czasu przedstawiano 
również statystyki związane ze szcze-

pieniami dzieci, zazwyczaj w kontekście 
wzrostu zachorowań na choroby, przed któ-
rymi mają chronić szczepienia obowiązko-
we. Jednak od czasu wybuchu pandemii 
COVID-19 temat ten niezwykle zyskał na po-
pularności i chyba jeszcze bardziej zantago-
nizował opinię publiczną. Dlaczego niektó-
rzy z niecierpliwością czekali na możliwość 
zaszczepienia się przeciw COVID-19, kolejni 
podchodzili do nich z dużą rezerwą, a jeszcze 
inni nie tylko sami się nie szczepili, a znie-
chęcali do tego swoje otoczenie?

Postawy a zachowania 
to nie to samo
Zrozumienie, dlaczego ludzie zachowują 
się tak, a nie inaczej, może wspomóc znajo-
mość problematyki związanej z postawami. 
Przez postawę rozumie się względnie stałą 
skłonność do pozytywnego lub negatyw-
nego nastawienia wobec człowieka, idei 
czy obiektu. Ludzie mają postawy dotyczące 

ekologii, jedzenia, żywności wysoko prze-
tworzonej czy antybiotykoterapii. Postawa 
jest zagadnieniem złożonym i składa się 
z trzech komponentów: poznawczego, afek-
tywnego i behawioralnego. Dla uproszczenia 
można je rozumieć kolejno jako wiedzę, 
emocje i zachowania.

Wiedza (w naszym przypadku o szczepie-
niach, a także o chorobach, przed którymi 
mają chronić) może być prawdziwa lub nie, 
rozległa lub pobieżna, aktualna lub przesta-
rzała. Szczególnie ważne z punktu widzenia 
poruszanej tematyki są źródła informacji, 
na bazie których wiedza jest budowana. 
Zwłaszcza w czasach, gdy jesteśmy zewsząd 
bombardowani informacjami bardzo często 
słabej jakości lub po prostu niemającymi 
nic wspólnego z rzeczywistością. Do tego 
w mediach co chwilę pojawiają się różnej 
maści pseudoeksperci, a diagnoza doktora 
Google staje się bardziej przekonująca 
niż słowa prawdziwego lekarza.

Komponent afektywny związany jest z emo-
cjami, jakie wywołują dane kwestie (np. szcze-
pienia i choroby), a także opiniami na ich 
temat, które rzutują na podejmowane decy-
zje. Emocje mogą być zarówno pozytywne, 

STRACH CZY NIEWIEDZA? 
DLACZEGO LUDZIE SIĘ NIE SZCZEPIĄ?    
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jak i negatywne. Tematyka zdrowotna czę-
ściej związana jest z tymi drugimi, ponieważ 
wizja choroby wywołuje lęk i różnego rodza-
ju obawy. Wydawać by się mogło, że skoro 
szczepienia mają chronić przed zachorowa-
niem, powinny kojarzyć się pozytywnie. Jed-
nak dla wielu osób temat ten jest z różnych 
względów emocjonalnie problematyczny.

Ostatnim elementem postawy są zachowa-
nia. Komponent behawioralny dotyczy za-
chowań, które podejmuje człowiek wobec 
przedmiotu postawy, a także zamiarów, pra-
gnień czy dążeń. Z punktu widzenia szcze-
pień zachowaniem jest zarówno zaszczepie-
nie się, chęć jego dokonania, jak i rezygnacja 
z niego. Na każdą postawę składają się wy-
mienione trzy komponenty, ale może w niej 
występować przewaga jednego z nich. Dane 
zachowanie może być więc dyktowane lę-
kiem, ale także wynikać z wiedzy – mniej 
lub bardziej ugruntowanej.

Obawa, niewiedza 
czy opieszałość?
Większość komentujących niezadowalającą 
wyszczepialność Polaków podnosi argument 
niechęci do tego rodzaju działań profilaktycz-
nych. Zazwyczaj do jednego worka wrzuca 
się zagorzałych antyszczepionkowców i oso-
by, które z innych powodów szczepień unika-
ją. Jak już wiemy, postawy wobec szczepień 
związane są zarówno z wiedzą na ich temat, 
emocjami, jakie wywołują, a także aktywno-
ściami, jakie człowiek podejmuje w związku 
z nimi. To w tych komponentach należy szu-
kać powodów nieprzyjmowania szczepień.

Jeśli chodzi o obec-
ność w mediach, najczę-
ściej podejmuje się 
wątek antyszczepion-
kowców. Ale i ta grupa 
nie jest jednorodna 
w kontekście powodów 
takiego, a nie innego 
podejścia do tematu.

Część przeciwników szczepień wskazuje 
na skutki uboczne szczepionek, a także ry-
zyka związane z przyjęciem preparatu. Oba-
wa przed ich wystąpieniem, w połączeniu 
z niewystarczającą wiedzą lub niedopusz-
czaniem do siebie racjonalnych argumen-
tów ze względu na dominację komponentu 
afektywnego (czyli takich emocji, jak np. lęk), 
skutecznie zniechęca do zaszczepienia się. 

W grupie antyszczepionkowców są także 
zwolennicy teorii spiskowych. Bardzo róż-
norodnych – od Billa Gatesa, który „zaplano-
wał” pandemię, by wszczepić ludziom chipy, 
przez zmowę firm farmaceutycznych, któ-
re „wyprodukowały” pandemię, by na tym za-
robić, po preparaty manipulujące DNA szcze-
pionej osoby. Część antyszczepionkowców 
nie chce się szczepić również ze względu 
na niskie zaufanie do instytucji czy anarchi-
styczny stosunek do wielu kwestii (wszelki 
przymus rodzi w tym przypadku naturalny 
sprzeciw, niezależnie od wiedzy).

W każdym społeczeństwie były także oso-
by, które negowały bądź istnienie pande-
mii, bądź poważne skutki zachorowania 
na COVID-19. Nie spieszyły się więc z wizytą 
w miejscach, w których można było się za-
szczepić. Część wierzyła, że jako młodzi i nie-
obciążeni mają silny system odpornościowy, 
który poradzi sobie z chorobą. Niektórzy 
z nich boleśnie przekonali się, w jak du-
żym byli błędzie i to oni – o ile udało im się 
pokonać COVID-19 – stali się później naj-
większymi orędownikami szczepień. Wśród 
zwlekających ze szczepieniami byli także ci, 
którzy po prostu bali się przyjęcia szczepion-
ki ze względu na lęk przed igłami. Cierpiący 
na aichmofobię odczuwają irracjonalny, silny 
lęk przed ostrymi i spiczastymi przedmiota-
mi. Jeśli tylko znajdą się blisko ostrej rzeczy, 
zaczynają bać się o swoje bezpieczeństwo, 
a nawet życie. Często nie są w stanie poddać 
się szczepieniu, ponieważ wpadają w pani-
kę na samą myśl o igle. I nie jest to zwykły 
„strach przed zastrzykiem”.

W przypadku szcze-
pionek przeciwko 
COVID-19 czynni-
kiem zniechęcającym 
było również tempo, 
w jakim zostały opra-
cowane. Wiele osób 
wątpiło w skutecz-
ność preparatów – 
trudno im było uwie-
rzyć, że w stosunkowo 
krótkim czasie udało się 
przygotować substancję 
mającą chronić przed 
tak niebezpiecznym 
koronawirusem.

Inni podważali bezpieczeństwo szczepionek 
– podnosili argument, że powinny być one 
testowane dłużej, zanim zostaną dopuszczo-
ne do użycia. Większość z wątpiących nie 
miała, rzecz jasna, wystarczającej wiedzy, 
by móc dokonać rzetelnej oceny tak procesu 
powstawania, jak i skuteczności szczepio-
nek. Ale towarzyszące szczepieniom emocje 
wystarczały, by nie dać się zaszczepić.

STOP PLANDEMII

#ODSZ
CZEPCIE

 SIĘ
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Czy do szczepień da się 
przekonać?
Kampanie mające zachęcić do zachowań 
prozdrowotnych są w większości ukierunko-
wane na emocje, najczęściej te negatywne. 
Przekazy bazują na obrazach wywołujących 
lęk, smutek, nacechowane są obawami 
o życie swoje i bliskich. Okazuje się jednak, 
że dla zmiany postaw nie są one tak sku-
teczne, jak mogłoby się ich twórcom wyda-
wać. Wiele badań pokazuje, że gdy emocje 
są zbyt negatywne, kampanie mogą przyno-
sić efekty odwrotne od zamierzonych. U od-
biorców włącza się wtedy mechanizm obron-
ny, co sprawia, że skuteczność przekazu jest 
znacznie niższa. Warto więc odwoływać się 
także do emocji pozytywnych, pokazując, 
co można zyskać, a nie tylko, co można stra-
cić. Niewiele jest jednak przekazów zbudo-
wanych według tego mechanizmu.

Mówiąc o przekazach, warto skupić się 
na narracji. Najczęściej wskazuje ona 
na same pozytywy wynikające z zaszcze-
pienia się, rzadko odpowiadając na oba-
wy z nim związane. To paradoksalnie może 
zniechęcać do szczepień. Taki przekaz przy-
pomina bowiem niezbyt wyszukaną propa-
gandę, co w wielu odbiorcach budzi auto-
matyczny sprzeciw. Dostęp do informacji 
z różnych źródeł, możliwość ich weryfikacji, 
a także kontestacji przez odbiorców w opar-
ciu o inne dane sprawia, że nie sprawdzą się 
takie kampanie, które z założenia kierowane 
są do „bezrefleksyjnej masy”.

Ważna jest jeszcze jedna kwestia. Zgodnie 
z zasadami komunikacji nie ma sensu usi-
łować przekonać tych, którzy są negatywnie 
nastawieni do danego zagadnienia. Komuni-
kuje się do niezdecydowanych, bo to ich ła-
twiej przekonać. Oczywiście tworząc odpo-
wiedni przekaz, który odpowie na ich obawy, 
dzięki czemu łatwiej będzie podjąć decyzję 
o zaszczepieniu. Tymczasem komunikacja 
związana ze szczepieniami koncentrowała 
się na zbyt nachalnym prezentowaniu ich 
zalet, co przypominało raczej reklamę (stąd 
podsycanie teorii o spisku firm farmaceu-
tycznych), a nie kampanię społeczną bazują-
cą na wiarygodnych informacjach, bez prób 
zakłamywania rzeczywistości. W ten sposób 
nie buduje się zaufania do szczepień i prze-
konania o ich niezbędności. Obawy o moż-
liwych skutkach ubocznych nie zniweluje 
nieinformowanie o nich. To woda na młyn 
antyszczepionkowców, który przedstawią 
to jako próby ukrywania negatywnych skut-
ków szczepień, co oczywiście wywoła na-
stępne obawy.

Kolejnym wyzwaniem w przekonywaniu 
do szczepień jest apelowanie do okre-
ślonych wartości. Zdaniem dra K. Bociana 
z SWPS w komunikacji do osób niezaszcze-
pionych sprawdzają się dwa warianty prze-
kazu – oparty o wartości dotyczące troski 
o drugiego człowieka oraz dotyczący norm 

społecznych. W pierwszym przypadku cho-
dzi o uświadomienie odbiorcy, że nie szcze-
piąc się, wyrządza szkodę innym, a nie tylko 
sobie. Z kolei odwołanie się do norm spo-
łecznych związane jest z ukazaniem obowią-
zującej normy, którą jest dbanie o drugiego 
człowieka i szczepienie się. Odstawanie 
od tej normy może być problematyczne 
dla niechętnych szczepieniom i w ostatecz-
nym rozrachunku uznają oni, że lepiej się 
zaszczepić.

W celu przekona-
nia niezdecydowa-
nych do szczepień war-
to wykorzystać zasady 
wpływu społeczne-
go. Najczęściej odwo-
łuje się w przekazach 
do autorytetów me-
dycznych, specjalistów 
w danej dziedzinie.

Niestety z autorytetami wiążą się pewne 
problemy. Po pierwsze, autorytety często 
mówią językiem, który jest trudny dla od-
biorców – większość ludzi nie rozumie me-
dycznych terminów, co buduje dystans, a nie 
relację, która mogłaby mieć większą moc 
oddziaływania. Po drugie, rzadko są uniwer-
salne – autorytet dla jednej osoby wcale 
nie musi być nim dla drugiej. Dodatkowo 
każdy autorytet ma kontrautorytet po dru-
giej stronie barykady. Tak zwana „dyskusja 
na autorytety” jest zatem rzadko skutecz-
na. Zwłaszcza w sytuacji, w której autorytet 
danej osoby zbudowany jest nie na wie-
dzy w danej dziedzinie, a na popularności. 
Pseudoeksperci i pseudonaukowcy, którzy 
swój kapitał zbijają na tzw. followersach 
i obecności w mediach, są niestety na po-
rządku dziennym. Poza tym na pacjenta czę-
sto lepiej zadziała rekomendacja lekarza 
rodzinnego czy farmaceuty, którego widuje 
częściej, niż „pana lekarza specjalisty z tele-
wizji”, który nigdy go nie widział. Na postawy 
wpływać mogą także bliscy, którzy z jednej 
strony mogą dać dobry przykład, szczepiąc 
się, a z drugiej – zachęcić do szczepień, od-
wołując się do troski o rodzinę. Do promo-
wania szczepień wato również angażować 
influencerów, czyli współczesnych liderów 
opinii, których liczne rzesze fanów być może 
wezmą sobie do serca apel swojego idola 
i pójdą się zaszczepić.

Trzeba koniecznie zaznaczyć, że na postawy 
związane ze szczepieniem można oddziały-
wać – tak samo jak na każde inne – odwołu-
jąc się do różnych ich komponentów. Moż-
liwe są więc interwencje ukierunkowane 

zarówno na podwyższanie poziomu wiedzy 
na temat szczepień i chorób, którym mają 
zapobiegać, jak i na kształtowanie określo-
nych opinii w tej kwestii. Dodatkowo moż-
liwe jest także wpływanie na zachowania – 
wywoływanie tych właściwych i eliminację 
dysfunkcyjnych. Aby jednak wspomniane 
działania przynosiły zamierzone skutki, po-
winny być dostosowane tak formą, jak i tre-
ścią do określonych grup odbiorców. Komu-
nikowanie do wszystkich to tak naprawdę 
komunikowanie do nikogo.

Wydaje się, że Ministerstwo Zdrowia wycią-
gnęło wnioski ze swoich dotychczasowych 
działań, a także z badań dotyczących postaw 
wobec szczepień przeprowadzanych za-
równo przez ośrodki naukowe, jak i jednostki 
biznesowe. Najnowsza kampania społeczna 
„Chcę zrozumieć” ma przekonać do szcze-
pień osoby, które się ich boją, dostarczając 
wiedzy pozwalającej rozwiać wątpliwości 
i pokonać strach. Co ważne, nie stygmaty-
zuje się w niej ludzi niechętnych szczepie-
niom, a punkt ciężkości postawiony jest 
na wczucie się w ich sytuację i próbę zro-
zumienia przyjętej przez nich perspektywy. 
Do tego pojawiają się odwołania do wspo-
mnianej wcześniej wartości, jaką jest troska 
o drugiego człowieka – we wszystkich spo-
tach kampanii do szczepień starają się prze-
konać bliscy, a nie autorytety. Jakie efekty 
przyniesie taka narracja – zobaczymy.
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SZCZEPIENIA 
W APTEKACH  

PODSUMOWANIA 
I PERSPEKTYWY…

mgr farm. Maciej Birecki
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PANDEMIA SPRAWIŁA, ŻE FARMACEUCI MUSIELI SPROSTAĆ 
NOWYM WYZWANIOM I OCZEKIWANIOM. W TYM CELU 

WIELU Z NICH – KORZYSTAJĄC Z OTWIERAJĄCYCH SIĘ 
MOŻLIWOŚCI – POSZERZYŁO SWOJE DOTYCHCZASOWE 
UPRAWNIENIA O WYKONYWANIE SZCZEPIEŃ PRZECIW 

COVID-19 I GRYPIE. JAK Z PERSPEKTYWY CZASU 
OCENIAJĄ TĘ NOWĄ ROLĘ, JAKĄ IM POWIERZONO? 

JAKĄ PRZYSZŁOŚĆ WIDZĄ DLA SZCZEPIEŃ W APTEKACH? 
POSTANOWILIŚMY ICH O TO ZAPYTAĆ… 

9 
kwietnia 2021 roku na mocy rozporządzenia ministra 
zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających 
badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciw-
ko COVID-19 farmaceuci otrzymali możliwość uzyskania 
uprawnień umożliwiających im kwalifikację oraz wyko-

nywanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. W tym celu 
należało odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne organizowane 
przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Z możliwo-
ści tej skorzystało aż 9 tysięcy farmaceutów.

Kolejną przełomową datą był 9 czerwca 2021 roku. Wówczas we-
szło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 
roku zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowych wymogów, ja-
kim powinien odpowiadać lokal apteki. Wprowadziło ono przepisy 
umożliwiające wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach. 
Na tę chwilę czekały setki farmaceutów, którzy z ogromnym zapałem, 
ale i z dużą niepewnością podjęli się zadania szczepienia pacjentów 
przeciwko COVID-19.

Wykonywanie szczepień ochronnych przez farmaceutów okazało 
się fantastycznym pomysłem. Pacjenci wybierali możliwość zaszcze-
pienia się w aptekach, ceniąc sobie przede wszystkim ich łatwą 
dostępność. Chętnie szczepili się zwłaszcza popołudniami i wieczo-
rami, a także w weekendy, gdy większość przychodni pozostawała dla 
nich zamknięta. To sprawiło, że wykonywanie szczepień w aptekach 
stało się powszechnym zjawiskiem. W styczniu 2022 roku umożli-
wiono natomiast wykonywanie farmaceutom w aptekach szczepień 
przeciwko grypie.

POTRZEBNE KOLEJNE KROKI…

Nadanie farmaceutom powyższych uprawnień niewątpliwie przyczy-
niło się do wzrostu wyszczepialności wśród populacji osób dorosłych. 
Jednak, aby kontynuować ten trend i nadal zwiększać dostępność 

do szczepień profilaktycznych dla pacjentów, konieczne jest wdro-
żenie kilku zmian. Wskazuje się m.in. na umożliwienie farmaceutom 
wykonywania większej liczby szczepień ochronnych wśród dorosłych 
pacjentów, np. przeciwko pneumokokom. Ponadto należy jak najbar-
dziej uprościć ścieżkę dostępu do szczepień dla pacjentów.

Tegoroczny sezon szczepień przeciwko grypie pokazuje, że koniecz-
ność posiadania przez pacjentów recepty na szczepionkę przeciwko 
grypie nie motywuje ich do tego, by z przychodni ponownie wracać 
do apteki na szczepienie. Bez wątpienia konieczne jest także wdro-
żenie odpowiednich działań profilaktycznych wśród społeczeństwa, 
które należy szeroko informować o możliwości zaszczepienia się 
w aptekach. Duża w tym rola farmaceutów, by aktywnie zachęcać 
pacjentów do immunizacji.

Innym ważnym aspektem jest konieczność zapewnienia personelu 
szczepiącego w aptekach na kolejne sezony. Można to osiągnąć 
tylko i wyłącznie poprzez ciągłe kształcenie farmaceutów w tym 
zakresie. Jednak od ponad roku nie odbył się żaden kurs umożli-
wiający nabycie tych kwalifikacji. Związane jest to z wygaśnięciem 
umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego, w wyniku której odbywały się kursy 
teoretyczne i praktyczne dla farmaceutów i innej kadry medycznej 
(w tym fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych). Po ich zali-
czeniu otrzymywało się uprawnienia do kwalifikowania i wykony-
wania szczepień ochronnych.

O opinię na temat tego, co szczepienia zmieniły w postrzeganiu 
aptek i zawodu farmaceuty, a także o to, co należy zmienić, by nadal 
zwiększać dostępność Polaków do szczepień, zapytaliśmy kilkoro 
farmaceutów.
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Mgr farm. Magdalena Mach,
KIEROWNIK APTEKI, SPECJALISTA FARMACJI APTECZNEJ

Wprowadzenie szczepień do aptek to bardzo dobry pomysł. Pacjenci 
są bardzo zadowoleni z tego, że mogą się u nas zaszczepić. Doceniają 
fakt dużej dostępności aptek. Wskazują tu na ich duże zagęszczenie 
i możliwość dowolnego wyboru punktu szczepień, a także na długie 
godziny ich otwarcia, również w weekendy.

Umożliwienie wykonywania szczepień farmaceutom z pewnością 
zwiększa atrakcyjność naszego zawodu. To nowe doświadczenie 
zarówno dla nas, jak i pacjentów. Pozwala inaczej spojrzeć na pracę 
aptekarza, a nie tylko i wyłącznie przez pryzmat wydawania leków. 

Ważnym aspektem jest także fakt, że umożliwienie wykonywania 
farmaceutom szczepień w aptekach przyczyniło się do odciążenia 
innych sektorów służby zdrowia. Takie działanie od wielu lat podej-
mowane jest w krajach Europy Zachodniej. W nich jednoznacznie 
widać, że przekłada się to na wzrost wydajności systemu ochrony 
zdrowia.

Trwający sezon szczepień przeciwko grypie oceniam bardzo słabo. 
Problemem okazuje się konieczność posiadania przez pacjentów 
recepty na szczepionkę przeciwko grypie, co nakłada na nich 
obowiązek wcześniejszej wizyty w przychodni. Niestety, takie dzia-
łanie zniechęca rzeszę pacjentów do szczepienia przeciwko grypie, 
ponieważ po prostu często nie mają oni czasu iść do przychodni. 
Irytacja dotyczy zwłaszcza osób młodych, którzy są uprawnieni tylko 
i wyłącznie do zakupu szczepionek za pełną odpłatnością. Niektórzy 
z pacjentów wracają do aptek z receptą z dopiskiem „do szczepienia 
w POZ”. Takie działania w żaden sposób nie wpływają korzystnie 
na poprawę dostępności do szczepienia przeciwko grypie, a niektó-
rych wręcz zniechęcają do niego. Warto byłoby tu wdrożyć zmiany, 
wśród których należy bez wątpienia wymienić możliwość wysta-
wiania recept na szczepionki przez farmaceutów.

Wzrost dostępności pacjentów do szczepień w aptekach można 
zapewnić poprzez umożliwienie farmaceutom wystawiania im 
recept, a następnie wykonywania immunizacji. Zapobiegnie to sytu-
acji, w której pacjent musi odwiedzić najpierw przychodnię, a potem 
aptekę. Co więcej, farmaceuci powinni otrzymać także uprawnienia 
do wystawiania pacjentom skierowań na szczepienia przeciwko 
COVID-19. Dobrym pomysłem mogłoby być także dostarczanie 
aptekom szczepionek tylko i wyłącznie z magazynu RARS, bez 
konieczności ich zakupu przez aptekę z hurtowni farmaceutycznej.
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Dr n. farm. Łukasz Fijałkowski,
WŁAŚCICIEL APTEKI

Umożliwienie wykonywania szczepień w aptekach to bardzo dobry 
pomysł. Po pierwsze, wzrasta dostępność do punktów szczepień, 
co przekłada się na zwiększenie wyszczepialności społeczeństwa. 
Zmniejszenie zachorowań m.in. na COVID-19 i grypę przekłada się 
bezpośrednio na koszty, jakie ponosi NFZ na leczenie powikłań 
po przebyciu tych chorób, a także pośrednio na gospodarkę, czego te-
raz szczególnie mocno potrzebujemy. W moich aptekach rozpoczęli-
śmy wykonywanie szczepień od samego początku, kiedy to tylko było 
możliwe. Wówczas zainteresowanie szczepieniami było bardzo duże, 
a liczba wykonywanych iniekcji dochodziła do nawet 100 dziennie.

Po drugie, szczepienia dają możliwość rozwoju zawodowego wśród 
farmaceutów. Pokazały, jak farmaceuci mogą wesprzeć cały system 
opieki zdrowotnej. Co więcej, dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, 
że opieka farmaceutyczna to ważny element, który musi być wpro-
wadzony na stałe. Nowe usługi czasami wprowadza się w bólach, 
natomiast każda z nich ma jeden cel – pomóc pacjentowi zadbać 

jak najlepiej o jego zdrowie. W przypadku wdrażania szczepień 
przeciwko COVID-19 wielu farmaceutów miało liczne obawy zwią-
zane z możliwą reakcją anafilaktyczną pacjenta, ryzykiem zakłucia 
się, jak również ogólnie – z przerwaniem ciągłości skóry pacjenta, 
co w aptekach było nowością. Sam również miałem takie obawy, 
natomiast gdy pierwszego dnia moich szczepień wykonałem 
około 30 iniekcji, to wszystkie moje wątpliwości minęły. Po trudnych 
początkach, zarówno dla mnie, jak i moich pracowników szczepienia 
stały się codziennością. Chciałbym, żeby podobnie stało się z pozo-
stałymi usługami, szczególnie ze szczepieniami na grypę, których 
popularność w aptekach jest obecnie poniżej oczekiwań.

W moich aptekach liczba szczepień przeciwko grypie oscyluje w okoli-
cach kilku dziennie. Tak mała liczba immunizacji nie ma związku 
z dostępnością szczepionek. Problem z jednej strony leży w braku 
możliwości wystawiania recept na te szczepionki przez farmaceutów, 
co generuje konieczność udania się pacjentów do przychodni. 
Ponadto nadal wielu pacjentów nie wie, że w aptekach jest możli-
wość zaszczepienia się przeciwko grypie i ze zdziwieniem dowiadują 
się o możliwości zaszczepienia przez farmaceutę dość przypadkowo, 
obserwując na przykład innego pacjenta podczas kupowania leków.

W mojej opinii wzrost popularności szczepień w aptekach można 
by uzyskać poprzez lepsze informowanie pacjentów. W tym wypadku 
konieczna byłaby zmiana przepisów związanych z zakazem reklamy 
aptek. Obecnie, jeśli apteka lub farmaceuta poinformowałyby 
np. w mediach społecznościowych lub w lokalnej gazecie o możli-
wości szczepień, z pewnością zostałoby to potraktowane jako reklama 
apteki. Warto zaznaczyć, że nie każda apteka musi wprowadzać 
wszystkie usługi. Społeczeństwo potrzebuje jasno wiedzieć, gdzie 
i w jakich godzinach może uzyskać dane świadczenie lub usługę 
opieki farmaceutycznej. Oficjalne plakaty „Punkt Szczepień” prze-
stały spełniać swoją rolę, ponieważ wielu pacjentów już nie zwraca 
na nie uwagi albo kojarzy je jedynie z „covidem”. Myślę, że warto 
podejmować wszelkie inicjatywy, które spowodują, że zdrowie 
Polaków będzie na jak najwyższym poziomie.
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Mgr farm. Paulina Front, 
MAGISTER FARMACJI

Szczepimy już od ponad roku, więc rozważania na temat tego, 
czy to dobry pomysł, mogły się pojawić jeszcze w 2021 roku. Teraz 
już po prostu wiemy, że pacjenci są bardzo zadowoleni z możliwości 
szczepień w aptekach i chcą, by ich zakres był coraz większy.

Wykonywanie szczepień przez farmaceutów z pewnością zwięk-
szyło atrakcyjność naszego zawodu. Po raz pierwszy nasza dodat-
kowa praca przełożyła się na dodatkowe wynagrodzenie. W związku 

z tym możliwość wykonywania świadczeń otwiera drogę do nie tylko 
większej satysfakcji z pracy, ale i wpływa korzystnie na wysokość 
zarobków.

W obecnie trwającym sezonie szczepień przeciwko grypie ogromnym 
utrudnieniem jest brak możliwości wypisania recepty ze zniżką 
przez farmaceutę. Pacjenci przy szczepieniach przeciwko COVID-19 
przyzwyczaili się do wygody wynikającej z dostępności, szyb-
kości i maksymalnego uproszczenia procedury. Dodatkowo część 
pacjentów od zeszłego sezonu grypowego przyjmowała szczepionki 
przeciwko COVID-19 (często więcej niż raz) i spotkałam się wielo-
krotnie z brakiem chęci szczepienia przeciw grypie na zasadzie „mnie 
to już w tym roku wystarczy, może za rok”.

Aby zwiększyć dostępność szczepień dla pacjentów, należy maksy-
malnie uprościć im do tego drogę. Opcji na rozwiązanie tego 
problemu jest przynajmniej kilka. Można nadać farmaceutom 
uprawnienia do wypisywania recept refundowanych na szczepionki 
lub znieść obowiązek posiadania recepty i np. dystrybuować szcze-
pionki przez RARS. Jeśli chcemy zwiększyć wyszczepialność przeciw 
grypie w grupach ryzyka, farmaceuci mogliby aktywnie zachęcać 
do tej formy profilaktyki. Jednak bez dostępu do IKP trudno ziden-
tyfikować potencjalnych „kandydatów”, a bez możliwości załatwienia 
sprawy od ręki trudno będzie pacjentów przekonać.

– 31 –
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



Mgr farm. Łukasz Pietrzak, 
KIEROWNIK APTEKI

Wprowadzenie szczepień w aptekach to według mnie bardzo dobry 
pomysł. Apteki są najłatwiej dostępnymi placówkami ochrony 
zdrowia, dlatego wprowadzenie do nich szczepień istotnie zwięk-
szyło liczbę osób zaszczepionych. Przełożyło się to bezpośrednio 
na wzrost stopnia immunizacji społeczeństwa. Do tej pory wyko-
nano w aptekach ponad 2,5 miliona szczepień, co pokazuje nie tylko 
duże możliwości farmaceutów, ale i ogromne zaufanie pacjentów, 
zwłaszcza że jest to usługa, która funkcjonuje w aptekach od nie-
spełna półtora roku.

Szczepienia są pierwszym wycenianym przez NFZ świadczeniem 
zdrowotnym udzielanym przez farmaceutę, co przekłada się na atrak-
cyjność zawodu pod względem finansowym. Z drugiej jednak strony 
wynika to z nabytych umiejętności i nie bazuje na ogromnej i unika-
towej wiedzy farmaceuty. Dlatego uważam, że dopiero wprowadzenie 
do aptek oraz innych placówek ochrony zdrowia usług farmaceu-
tycznych dotyczących optymalizacji farmakoterapii będzie czynni-
kiem, który może w istotny sposób zwiększyć atrakcyjność naszego 
zawodu.

Obecny sezon szczepień przeciwko grypie w mojej ocenie przypo-
mina okresy sprzed pandemii, gdy z takiej formy profilaktyki korzy-
stało 3-4 proc. naszego społeczeństwa. W pierwszych dwóch latach 
pandemii ta liczba była nawet dwukrotnie wyższa. Jak widać, ten nagły 
wzrost nie wpłynął w sposób trwały na przyzwyczajenia pacjentów. 
Szkoda, ponieważ wysoka zakaźność grypy oraz duża ilość powikłań 
pogrypowych zdecydowanie przemawiają za regularnym stosowa-
niem takiej formy profilaktyki. Natomiast gdy dodamy do tego fakt, 
że nawet zwykła infekcja powoduje wyłączenie z codziennej aktyw-
ności, to niejednokrotnie długo okres rekonwalescencji jest niew-
spółmiernie wysoki w porównaniu do kosztu samego preparatu.

Zwiększenie dostępności pacjentów do szczepień można osiągnąć 
poprzez rozszerzenie zakresu wykonywanych przez farmaceutów 
szczepień oraz zlikwidowanie konieczności posiadania przez pacjenta 
recepty lekarskiej na poszczególne szczepionki. W tym przypadku, 
skoro farmaceuta przeprowadza kwalifikację do szczepienia, to bierze 
on pełną odpowiedzialność za wykonywane świadczenia. Recepta 
w tym miejscu jest zbędną formalnością, która wpływa na utrud-
nienie dostępu do usługi dla pacjentów.
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• DZIECI OD UKOŃCZENIA 6. MIESIĄCA ŻYCIA

• KOBIETY W CIĄŻY

• OSOBY Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI 
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• OSOBY POWYŻEJ 65. ROKU ŻYCIA

Więcej informacji na:
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WPŁYW  
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

NA ZDROWIE

mgr farm. Anna Brandys
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SKAŻENIE POWIETRZA ROZMAITYMI SKŁADNIKAMI 
TO OGROMNY PROBLEM ZDROWOTNY. WIELE Z NICH JEST 
POCHODZENIA NATURALNEGO, ALE TE NAJGROŹNIEJSZE 

POWSTAJĄ W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA. 
POWODUJĄ WIELE CHORÓB PRZEWLEKŁYCH. STARAMY 

SIĘ UCHRONIĆ PRZED NEGATYWNYMI SKUTKAMI 
ZANIECZYSZCZENIA PRZEZ ZASTOSOWANIE RÓŻNEGO 

RODZAJU FILTRÓW ORAZ MONITORUJĄC POZIOM 
ZANIECZYSZCZEŃ. OKREŚLAMY NORMY POZIOMU 

SKŁADNIKÓW TOKSYCZNYCH I PRÓBUJEMY ZAPOBIEGAĆ 
SKAŻENIU POWIETRZA.

P
owietrze atmosferyczne to mieszanina gazów. Ich skład pod-
stawowy zawiera azot, tlen, argon, parę wodną, dwutlenek 
węgla, neon, hel, metan, krypton wodór i ksenon. Do tego 
mogą dochodzić też zanieczyszczenia powietrza. Według 
ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 roku 

definiuje się je jako substancje stałe, ciekłe i gazowe w ilościach, 
które mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przy-
rodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowi-
sku [1]. Artykuł 3 w dziale II ustawy Prawo ochrony środowiska głosi, 
że zanieczyszczenie to emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska i może powodować szkodę w dobrach 
materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować 
z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska [2]. 
Zanieczyszczenia powietrza dzielimy na:

• naturalne, czyli te powstające w wyniku wybuchów wulkanów, 
pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów, tajfunów, tornad, 
podczas procesów rozkładu materii organicznej (np. na bagnach);

• związane z działalnością człowieka, czyli pyły i gazy, które po-
chodzą z zakładów produkujących energię elektryczną i cieplną, 
zakładów przemysłowych, pojazdów mechanicznych, z sektora 
komunalno-bytowego, gospodarstw rolnych, budynków indywi-
dualnych, z obiektów przemysłowych. W wyniku tego typu dzia-
łalności są emitowane duże ilości pyłów, gazów (np. SO₂, NOx, 
CO, CO₂, O₃) i węglowodorów (alkany, alkeny, alkiny).

Jakość powietrza jest związana z obecnością w powietrzu związków 
takich, jak: dwutlenek siarki (SO₂), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla/
czad (CO), lotne związki organiczne (LZO), benzen (C₆H₆). Wpływają 
także na atmosferę kuli ziemskiej, wywołując „efekt cieplarniany” – 
np. dwutlenek węgla (CO₂), metan (CH₄), tlenek diazotu (N₂O). Zanie-
czyszczenia reagują między sobą pod wpływem promieniowania 
słonecznego, temperatury oraz podwyższonej wilgotności powie-
trza [3]. Do gazowych zanieczyszczeń powietrza należą związki siarki 
(np. SO₂, trójtlenek siarki – SO₃, siarkowodór – H₂S), związki azotu 
(tlenek azotu – NO, dwutlenek azotu – NO₂, N₂O, amoniak – NH₃), 
związki węgla (CO, CO₂), węglowodory (CxHy, np. CH₄, etan – C₂H₆), 
LZO (np. aceton, C₆H₆, toluen), wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne WWA (np. benzo(a)piren, antracen), fluorowodór (FH), 
ozon (O₃) i inne [4].

Polska przewyższa inne kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zanie-
czyszczenia pyłowe powietrza i stężenia WWA. Tragiczna sytuacja 
od lat jest w Krakowie, ale w wielu polskich miejscowościach stan 
powietrza jest równie zły albo dużo gorszy. Raport Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) z 2013 roku pokazał, że wśród 50 miejscowości 
w Europie o najwyższym średniorocznym stężeniu PM2,5 (PM to zanie-
czyszczenie pyłowe, gdzie indeks oznacza maksymalną średnicę czą-
stek w µm) było ponad 30 miejscowości polskich, a najgorsze wyniki 
zanieczyszczenia w Polsce odnotowano w Żywcu. W Polsce roczne 
stężenia PM10 przekraczają kilkukrotnie stężenie zalecane przez WHO 
(stężenie średnioroczne na poziomie 10 µg/m3) [5,6]. Stężenia benzo-
pirenu (B[a]P), substancji mutagennej i kancerogennej, są w polskim 
powietrzu kilku- lub kilkunastukrotnie wyższe od wartości dopusz-
czonej prawem unijnym (1 ng/m3)[7]. Podobnie wygląda sytuacja 
dotycząca stężenia związków z grupy WWA (wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych) oraz dioksyn (PCDD/F = polichloro-
wane dibenzodioksyny i dibenzofurany) [8]. W kilku polskich mia-
stach średnie roczne stężenie NO₂ przekracza wartość dopuszczalną 
prawem unijnym i przez WHO, tj. 40 µg/m³ [9,10]. W 2021 roku WHO 
dokonała przeglądu swoich wytycznych z 2005 roku i obniżyła mak-
symalne zalecane średnie roczne stężenia PM10 do 15 µg/m³, PM2,5 
– do 5 µg/m3 i NO₂ – do 10 µg/m³. Wartości te zostały znacznie prze-
kroczone w Polsce w latach 2016-2019, zwłaszcza w południowej 
części kraju oraz w okresie zimowym. Nawet jeśli wziąć pod uwagę 
mniej restrykcyjne pośrednie wartości docelowe – 15 µg/m3 (PM2,5), 
30 µg/m3 (PM10) i 20 µg/m3  (NO₂) – progi są nadal przekraczane 
w większości polskich miast. Ponadto w 2021 roku WHO zaleciła, 
aby średnie dobowe stężenia nie przekraczały odpowiednio 15 µg/m3 
(PM2,5), 45 µg/m3 (PM10) i 25 µg/m3 (NO₂)[11].

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE

Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emi-
sjami (KOBiZE) głównym źródłem pyłu, WWA i związków z grupy 
dioksyn w Polsce są zanieczyszczenia pochodzące z domowych pie-
ców, kotłów i kominków opalanych węglem i drewnem [12]. Stoso-
wane paliwo jest często bardzo złej jakości (muł węglowy czy tzw. 
flotokoncentrat, które w większości państw UE nie są dopuszczone 
do stosowania w domach). Często też spalane są odpady komu-
nalne (tworzywa sztuczne, meble), co generuje emisję wielu sub-
stancji toksycznych (np. cyjanowodoru) oraz kancerogennych (m.in. 
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węglowodorów aromatycznych, wielopierścieniowych węglowodo-
rów aromatycznych i związków z grupy dioksyn) [13,14]. Emisja szko-
dliwych substancji związanych z produkcją przemysłową znacznie 
spadła w Polsce od lat 80. XX wieku, jednak nadal w wielu miejscach 
w Polsce zakłady przemysłowe (koksownie, huty, rafinerie ropy naf-
towej, elektrownie węglowe, ale także np. zakłady produkujące płyty 
wiórowe) wciąż są istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza, m.in. 
pyłu zawieszonego, WWA, tlenków azotu i siarki, arsenu oraz metali 
ciężkich, takich jak rtęć, kadm czy ołów [15]. Tak zwane „kwaśne 
deszcze” to nic innego, jak efekt reakcji zanieczyszczeń powietrza 
z parą wodną. Przykładowo SO₂ utlenia się do trójtlenku siarki (SO₃), 
a ten z wodą daje kwas siarkowy lub z tlenków azotu powstaje kwas 
azotowy, a z CO₂ – kwas węglowy. Oprócz zanieczyszczeń gazo-
wych są też zanieczyszczenia pyłowe (PM – ang. particulate matter). 
Są to zawieszone w powietrzu mineralne i organiczne cząstki (ziarna) 
stałe i ciekłe (aerozole) o średnicach od 0,001 do 1000 µm. W zależ-
ności od rozmiaru cząstek wyróżniamy pyły makroskopowe (od 1 
do 1000 µm) i koloidalne (od 0,001 do 1 µm), które tworzą tzw. pył 
całkowity zawieszony (TSP – ang. total suspended particulates, o roz-
miarach cząstek zwykle mniejszych niż 300 µm). Największe cząstki 
tworzą tzw. pył powierzchniowy, czyli kurz. Dla jakości powietrza naj-
istotniejsze są pyły suche o średnicach mniejszych niż 10 µm (PM10), 
mniejszych od 2,5 µm (PM2,5) oraz mniejszych od 1 µm (PM1).

WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA ZDROWIE

Najgroźniejsze dla człowieka są pyły o średnicy poniżej 5 µm, tzw. 
respirabilne, gdyż osadzają się w dolnych odcinkach dróg oddecho-
wych i docierają aż do oskrzelików i pęcherzyków płucnych [16-18]. 
Pyły utrudniają oddychanie, powodują podrażnienia i zapalenia 
górnych dróg oddechowych, mogą być przyczyną chorób aler-
gicznych, astmy, nowotworów gardła, krtani i płuc. Pyły o działaniu 
toksycznym to pyły, które zawierają metale ciężkie (np. Hg, Cd, As, 
Zn, Pb, Ni). Toksyczne są też pyły radioaktywne, pyły azbestowe, pyły 
zawierające fluorki i niektóre rodzaje nawozów mineralnych. Niektóre 
z nich mają właściwości mutagenne i/lub kancerogenne. Szkodliwe 
są też pyły zawierające krzemionkę (SiO₂, np. kwarc, chalcedon, opal), 
pyły drewna, bawełny, glinokrzemianowe. Pyły neutralne o dzia-
łaniu drażniącym to pyły żelaza, wapienia, gipsu, węgla. Powodują 
przewlekłe nieżyty oskrzeli i rozedmę płuc. Pyły alergizujące zwykle 

są pochodzenia organicznego roślinnego lub zwierzęcego (pyłki, 
sierść, pierze), ale takie działanie mają też pyły niektórych metali 
(np. chrom, miedź). Pyły o działaniu chorobotwórczym zawierają 
drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby mikroskopowe).

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne to drobnoustroje, głównie 
niechorobotwórcze, ale także bakterie chorobotwórcze (patogenne), 
drożdże, grzyby (pleśnie) i wirusy. Pochodzą z gleby, wody i innych 
źródeł. Ich liczba w powietrzu zależy zarówno od liczby i stanu 
zdrowotnego osób przebywających w danym miejscu, lokalizacji 
(np. miasto, wieś, zakład przemysłowy, zakład komunalny, park, las), 
jak i wysokości nad poziomem terenu. Opady atmosferyczne usuwają 
z powietrza pyły i kurz, gdzie żyją mikroorganizmy, a wzrost tempe-
ratury i brak opadów powoduje zwiększenie liczby drobnoustrojów. 
W powietrzu atmosferycznym występują m.in. bakterie saprofi-
tyczne z rodzajów: Micrococcus, Sarcina, Achromobacter, Bacillus 
i inne, drożdże reprezentowane są przez rodzaje Torulopsis i Rhodo-
torula, a grzyby – przez rodzaje Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, 
Mucor, Cladosporium, Dematium i inne. Bakterie i grzyby chorobo-
twórcze zwykle dostają się do powietrza ze szpitali, klinik, sanato-
riów, mieszkań ludzi chorych, z laboratoriów badawczych, obiektów 
komunalnych, zakładów leczniczych dla zwierząt, miejsc występo-
wania chorych roślin i zwierząt itp. Niebezpiecznymi zanieczyszcze-
niami powietrza wewnętrznego mogą być bioaerozole. Składają się 
z bakterii, wirusów, pierwotniaków, fragmentów komórkowych, frag-
mentów grzybni i zarodników grzybów oraz metabolitów, jak endo-
toksyny, enterotoksyny, enzymy i mykotoksyny [19-21]. Zaliczamy 
tu także pyłki kwiatowe, szczątki roślin, łupież zwierzęcy, cząsteczki 
pochodzące ze złuszczenia się naskórka u ludzi oraz zwierząt [22].

Poprawa jakości powietrza oznacza poprawę stanu zdrowia, szcze-
gólnie jeśli chodzi o układ oddechowy. Nie bez znaczenia jest też 
ekspozycja prenatalna na zanieczyszczenia powietrza. Przy więk-
szym zanieczyszczeniu powietrza istnieje większe prawdopodobień-
stwo infekcji dróg oddechowych (zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli) 
oraz zaostrzeń chorób obturacyjnych, takich jak astma i przewlekła 
obturacyjna choroba płuc (POChP). Zwiększa się też umieralność 
związana z chorobami układu oddechowego (POChP, infekcje dróg 
oddechowych, rak płuca). Związek pomiędzy wdychaniem zanie-
czyszczonego powietrza a umieralnością zauważono już przynajmniej 
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w latach 30. XX wieku. Początkowo jednak uwaga lekarzy i opinii pu-
blicznej koncentrowała się na wyjątkowych, szczególnie tragicznych 
w skutkach zdarzeniach. Od 5 do 9 grudnia 1952 roku w Londynie 
występowały bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego i SO₂, 
przez co zginęło początkowo ok. 4000 osób [23]. Całkowita liczba 
ofiar wielkiego smogu londyńskiego to ok. 12 tys. osób [24].

Nawet krótkotrwałe narażenie na wysokie stężenia zanieczyszczeń 
powietrza znacznie zwiększa umieralność. Długotrwała ekspozycja 
na zanieczyszczenia powietrza również ma znaczny wpływ na śmier-
telność, a trwałe obniżenie stężeń zanieczyszczeń przekłada się 
na dłuższe przeżycie. Metaanaliza z 2014 roku Faustini i wsp. powią-
zała długoterminową ekspozycję na NO₂ ze śmiertelnością związaną 
z chorobami układu oddechowego [25]. Zalecenia WHO odnośnie 
do maksymalnych stężeń dobowych to 25 µg/m3 dla PM2,5 (cząstki, 
które mają średnicę aerodynamiczną poniżej 2,5 µm) oraz 50 µg/m3 
dla PM10 (cząstki mające średnicę aerodynamiczną poniżej 10 µm). 
W większości miejsc w Polsce liczba dni, w których średnie dobowe 
stężenie pyłu PM10 przekracza 50 µg/m3, jest znacznie wyższa nie 
tylko od wartości rekomendowanej przez WHO, ale także dopusz-
czalnej przez prawo unijne (35 dni w ciągu roku).

CHOROBY I DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANE 
Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

Do dolegliwości i chorób związanych z oddziaływaniem zanieczysz-
czeń w powietrzu należą:

• choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej 
jamy nosowej, gardła, oskrzeli, pylice, nowotwory płuc;

• zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsen-
ność, bóle głowy, złe samopoczucie;

• choroby oczu;

• zapalenie spojówek oka;

• reakcje alergiczne ustroju;

• zaburzenia w układzie krążenia;

• choroby serca.

• Choroby aerogenne, czyli przenoszone za pośrednic-
twem powietrza przez drogi oddechowe, to choroby:

• wirusowe (m.in. grypa, ospa, różyczka, zapa-
lenie opon mózgowych);

• bakteryjne (gruźlica, krztusiec, zapa-
lenie płuc i oskrzeli, błonica);

• wywołane przez grzyby (kropidlakowa grzybica płuc, geotry-
choza płuc, promienica płuc, grzybica oskrzeli, grzybicze zapa-
lenie płuc).

Są też schorzenia alergiczne przenoszone drogą oddechową: katar 
sienny, dychawica oskrzelowa, wysypki, pokrzywki. Powodują je pyłki 
kwiatów, zbóż, drzew, zarodniki grzybów, kurz itp. Grupy ryzyka, 
które mogą szczególnie ucierpieć z powodu skażenia powietrza, 
to dzieci (także w okresie prenatalnym), osoby z chorobami układu 
krążenia i układu oddechowego, z cukrzycą, otyłością, a także osoby 
o niskim statusie socjoekonomicznym i osoby starsze.

JAK SIĘ UCHRONIĆ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

Stosując różnego rodzaju filtry powietrza i maseczki z filtrem. Istotną 
informacją jest, jak duże cząsteczki przechodzą przez filtr. Najskutecz-
niejszy filtr to taki, który przepuszcza bardzo małe cząstki PM2,5. Nie 
ma specjalnych wytycznych, przy jakich stężeniach pyłów powinno 
się nosić maski. Możemy przyjąć, że należy zakładać je już wtedy, 
kiedy poziom PM10 przekroczy 50 jednostek na metr sześcienny, 
czyli obowiązującą w Polsce normę. Urzędnicy UOKiK opublikowali 
poradnik, na co warto zwracać uwagę przy zakupie maseczki. Różne 
symbole, które warto umieć rozszyfrować, to:

• CE – oznacza, że producent przeprowadził proce-
durę oceny zgodności i deklaruje, że produkt spełnia 
wszystkie wymagania techniczno-prawne;
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• FFP1, FFP2, FFP3 – wskazuje klasę ochrony 
filtra: najsłabsza to 1, najwyższa – 3;

• NR – półmaska jednorazowego użytku. Nie zakładaj 
jej ponownie i nie noś dłużej niż osiem godzin;

• R – półmaska wielokrotnego użytku;

• D – oznacza, że półmaska pozytywnie przeszła badanie 
na zatkanie pyłem dolomitowym. Wybierz produkt z tym 
znakiem, jeśli planujesz przez dłuższy czas pracować w zapy-
lonym pomieszczeniu, np. podczas remontu domu.

Oczyszczacze powietrza

Poza maskami można zastosować różnego rodzaju oczyszczacze 
powietrza. Mogą być przeznaczone dla alergików i oczyszczać z pył-
ków i roztoczy. Inne zawierają filtry, które chronią przed smogiem. 
Te z jonizacją powietrza powodują, że w powietrzu mnoży się mniej 
bakterii i roztoczy. Połączenie z nawilżaczem zmniejsza problemy 
z oddychaniem. Jeśli chodzi o pyłki roślin, pomocny może być kalen-
darz pyleń, dzięki któremu wiemy, w których miesiącach jakie drzewa 
czy trawy będą pyliły.

Aplikacje smogowe

Istnieją aplikacje smogowe, które informują o poziomie zanie-
czyszczeń. Aplikacja Kanarek korzysta z wielu źródeł pomiarowych. 
Są to m.in. dane Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz stacje 
Syngeos, SmogTok, perfect-Air oraz Look02. Dane, podawane co godzi-
nę, opierają się na Indeksie Jakości Powietrza. Aplikacja monitoruje 
pyły PM2,5, PM10, CO₂, NO₂, CO, C₆H₆, O₃. Aplikacja Airly jest prosta 
w obsłudze i bez reklam. Pozwala poznać poziom pyłu zawieszonego 
(PM1, PM2,5, PM10), NO₂, O₃, SO2 i CO₂. Jej obsługa jest intuicyj-
na, ma alerty o przekroczeniu norm, pozwala obserwować ostatnie 
i przewidywane zmiany w przeciągu doby oraz podaje dodatkowe 
informacje o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu i prędkości wiatru. 
Aplikacja IQAir AirVisual/Air Quality jest międzynarodowa, pokazuje 
skażenie smogiem w ponad 10 000 miast na całym świecie, stąd jest 
przydatna dla aktywnych podróżników. Informuje o stężeniu sześciu 
parametrów – PM2,5, PM10, O₃, NO₂, SO₂ i CO. Aplikacja Smog Alert 
pokazuje dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza w większości 
miast w Polsce, ale także 3000 miast całego świata. Jest też aplikacja 
Smog Polska – płatna, ale niewiele, i prosta w obsłudze [26]. 

PODSUMOWANIE

Zanieczyszczenie powietrza wiąże się z licznymi schorzeniami, 
zwiększoną umieralnością i skróceniem długości życia, nawet przy 
niskich stężeniach zanieczyszczeń. Wpływ zanieczyszczeń powietrza 
na stan zdrowia populacji jest znaczny [27]. Polska jest krajem, który 
ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Istnieje wiele składników różnego 
pochodzenia, które zanieczyszczają powietrze. Można się przed nimi 
uchronić, przestrzegając pewnych zasad, stosując oczyszczacze po-
wietrza i maski z filtrem oraz monitorując poziom zanieczyszczenia 
powietrza. 
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„NO DOBRA, JESZCZE KAWAŁEK”, „TO JESZCZE TROCHĘ 
SAŁATKI…” – KTO Z NAS NIGDY NIE PRZESADZIŁ 

Z JEDZENIEM, ZWŁASZCZA W BOŻE NARODZENIE? Z REGUŁY 
NIE KOŃCZY SIĘ TO DOBRZE – W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 
JEDNYMI Z NAJPOPULARNIEJSZYCH LEKÓW STAJĄ SIĘ SIŁĄ 

RZECZY PREPARATY NA DOLEGLIWOŚCI TRAWIENNE. KTÓRE 
Z NICH RZECZYWIŚCIE WARTO POLECAĆ, A KTÓRE SĄ TYLKO 

EFEKTEM DOBREGO MARKETINGU?

W
śród znanych zapewne każdemu efektów spożycia 
nadmiaru jedzenia można wymienić między innymi 
zgagę, uczucie „pełności”, ból brzucha, wzdęcia, 
a niekiedy także biegunkę, zaparcia, nudności 
i wymioty. Choć potocznie skutki przejedzenia często 

określa się niestrawnością, nie jest to w pełni adekwatny termin. 
Niestrawność to inna nazwa dyspepsji. Wyróżnia się dyspepsję 
wtórną, o ustalonej przyczynie (np. wynikającą z choroby wrzodowej 
żołądka), oraz dyspepsję czynnościową. Dyspepsja czynnościowa 
rozpoznawana jest, gdy – według IV kryteriów rzymskich – objawy 
występują przez minimum trzy miesiące (z początkiem objawów 
minimum sześć miesięcy wcześniej), zatem nie dotyczy to jednorazo-
wego stanu dyskomfortu trawiennego [1]. Kiedy więc szukamy odpo-
wiedniego preparatu, aby pomóc osobie, która nadmiernie pofolguje 
sobie w świątecznym czasie, raczej nie należy brać pod uwagę leków 
na niestrawność. Wybór powinien paść na substancje pomocne 
w leczeniu stanów ostrych, które zadziałają już po doraźnym zastoso-
waniu. Pomocne będzie zatem zapoznanie się ze wskazaniami leków.

WZDĘCIA

Jednym z najczęściej spotykanych problemów przy świątecznym 
stole są wzdęcia. Wśród leków i wyrobów medycznych mających 
temu przeciwdziałać najpopularniejsze są preparaty zawierające 
simetikon. Jest to substancja działająca objawowo poprzez zmniej-
szenie napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu w przewodzie 
pokarmowym. Nie wchłania się ona z przewodu pokarmowego, dzięki 
czemu wykazuje wysokie bezpieczeństwo [2]. Badania wskazują 
na korzyści ze stosowania simetikonu w leczeniu wzdęć. Dodatkowo 
efektywność może zwiększyć połączenie tej substancji z węglem 
aktywnym [3]. Substancją zbliżoną do simetikonu jest dimetikon, 
również obecny w wyrobach medycznych znajdujących się w polskich 
aptekach [4].

Inną substancją, którą można zastosować przy wzdęciach, jest 
trimebutyna, dostępna również bez recepty. Lek ten działa bezpo-
średnio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, regulując 
ich napięcie. Wśród wskazań do zastosowania trimebutyny znaj-
duje się także uczucie pełności, nudności oraz bóle brzucha. Bez 

konsultacji z lekarzem lek powinien być stosowany maksymalnie trzy 
dni, w dawce 100 mg, dwa – trzy razy na dobę u osób dorosłych [5].

Na rynku preparatów na wzdęcia dostępne są także liczne leki i suple-
menty diety zawierające składniki pochodzenia roślinnego, między 
innymi wyciąg z ziela dymnicy, boldynę, wyciąg z ziela ubiorka gorz-
kiego, owoców kminku, korzenia arcydzięgla czy owoców kolendry. 
Wiele z nich opiera się jedynie na tradycyjnym zastosowaniu, jednak 
w przypadku poszczególnych preparatów warto przyjrzeć się prze-
prowadzonym badaniom klinicznym.

ZGAGA

Wśród podstawowych środków dostępnych bez recepty stosowanych 
w leczeniu zgagi i refluksu można wymienić substancje zobojętnia-
jące, alginiany, preparaty działające miejscowo w przełyku, inhibitory 
pompy protonowej oraz blokery receptora H2.

Do leków zobojętniających kwas żołądkowy należą takie substancje, 
jak węglan wapnia, wodorowęglan sodu, fosforan glinu czy węglan 
magnezu. Mogą być one stosowane doraźnie, zapewniając szybkie 
zmniejszenie objawów, jednak na krótki czas. Podobną grupę 
stanowią alginiany, które tworzą fizyczną „barierę antyrefluksową” 
– tzw. tratwę, czyli warstwę żelu alginowego, który unosząc się 
na powierzchni treści w żołądku, zapobiega cofaniu się jej do prze-
łyku. Działają one już po kilku minutach. Alginiany można spotkać 
w lekach i wyrobach medycznych występujących w postaci tabletek 
do rozgryzania i żucia, zawiesiny oraz syropu. Coraz częściej stosuje 
się też preparaty działające miejscowo w przełyku, zawierające m.in. 
kwas hialuronowy, siarczan chondroityny i poloksamer 407. Mają 
one wspierać gojenie i regenerację przełyku – tworzą na jego błonie 
śluzowej warstwę ochronną. Wykazują szybki początek działania, 
a jednocześnie efekt terapeutyczny utrzymuje się przez ponad trzy 
godziny.

Pacjenci zgłaszający się do apteki ze zgagą bardzo często proszą 
o leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP). Są to leki pierw-
szego wyboru w terapii GERD. Bez recepty dostępne są: pantoprazol, 
omeprazol oraz esomeprazol. Wskazuje się, że różnice w skuteczności 
ich działania są niewielkie. W przypadku epizodycznie występującej 
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zgagi doraźne zastosowanie inhibitorów pompy protonowej nie jest 
zalecane, gdyż efekt ich działania pojawia się dopiero po minimum 
24 godzinach. Jeśli jednak problemy ze zgagą występują od dłuższego 
czasu, należy zarekomendować pacjentowi konsultację z lekarzem 
w celu pogłębienia diagnostyki. Samoleczenie „prazolami” powinno 
trwać maksymalnie 14 dni. Warto zwrócić uwagę na kontrowersje 
wokół potencjalnej szkodliwości długotrwałego przyjmowania IPP – 
według aktualnej wiedzy są to leki uznawane za bezpieczne, jednak 
niepozbawione działań niepożądanych, do których należy dysbioza 
mikrobioty jelitowej predysponująca do wzrostu częstości zakażeń 
Clostridioides difficile, zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego 
(SIBO), a także zaburzenia wchłaniania i niedobory witaminy B12, 
magnezu i żelaza [6,7].

Istotną grupą leków stosowanych w leczeniu zgagi są blokery H2 
(antagonisty receptora H2), hamujące wydzielanie kwasu solnego. 
Do niedawna bardzo dużą popularnością cieszyły się preparaty 
zawierające ranitydynę, jednak po ich głośnym wycofaniu przez zanie-
czyszczenie nitrozoaminami na polskim rynku aptecznym pozostały 
jedynie leki z famotydyną. Od niedawna famotydyna dostępna jest 
również bez recepty, także w połączeniu z substancjami zobojętniają-
cymi (węglanem wapnia i wodorotlenkiem magnezu). Według badań 
blokery H2 wykazują niższą skuteczność niż inhibitory pompy proto-
nowej [6]. Efekty działania famotydyny mogą być odczuwalne już 
po godzinie i utrzymywać się do 10-12 godzin, dzięki czemu można 
ją stosować doraźnie przy objawach refluksu, a także przy refluksie 
nocnym [8]. Należy mieć na uwadze występowanie efektu tachyfi-
laksji – działanie famotydyny słabnie od piątej doby stosowania (jest 
to odczuwalne zazwyczaj po dwóch – czterech tygodniach), gdyż 
organizm uruchamia alternatywne ścieżki pobudzania komórek okła-
dzinowych [6,9].

Zgodnie z większością zaleceń w przypadku jedynie epizodycznego 
występowania objawów refluksu (jak przy okazji świątecznego prze-
jedzenia) pierwszym wyborem powinny być doraźnie stosowane 
leki alkalizujące, alginiany i/lub blokery H2 oraz preparaty aktywne 
w przełyku. Ich zaletą jest szybkie działanie, zmniejszające uciążli-
wość objawów. Inhibitory pompy protonowej są zalecane z reguły 
dopiero po rozpoznaniu choroby refluksowej przełyku [7,9].

ZIOŁA NA LEPSZE TRAWIENIE?

W przypadku występowania dolegliwości trawiennych często decy-
dujemy się na zioła i preparaty zawierające ekstrakty roślinne. Warto 
zastanowić się nad odpowiednim wyborem – nie wszystkie tradycyjnie 
stosowane surowce okażą się trafne. Również popularne suplementy 
diety zawierające ekstrakty roślinne nie zawsze przyniosą oczeki-
wany efekt – wiele z nich ma zbyt niskie dawki, wyciągi nie są stan-
daryzowane lub konieczne jest przyjmowanie ich przez dłuższy czas, 
a nie doraźnie. Warto też zwrócić uwagę na dawkowanie preparatu 
– często konieczne jest branie wielu tabletek w różnych porach 
dnia, co zwykle umyka uwadze pacjenta. W przypadku większości 
surowców roślinnych brakuje badań klinicznych dowodzących efek-
tywności ich działania, co dotyczy również preparatów o statusie 
leku, zarejestrowanych jako produkty lecznicze stosowane trady-
cyjnie, których skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie 
stosowania i doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że nie warto ich 
stosować – brak badań klinicznych może wynikać między innymi z ich 
wysokich kosztów.

Jednym z najpopularniejszych surowców roślinnych stosowanym 
tradycyjnie w zaburzeniach trawienia jest liść mięty pieprzowej. 
Ma on działanie rozkurczowe, przeciwzapalne, stymulujące wydzie-
lanie enzymów trawiennych i żółci. Mimo swojej popularności mięta 
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nie powinna być stosowana przez wszystkich pacjentów – uważa się 
ją za czynnik ryzyka wystąpienia refluksu, jednak wyniki badań nie 
są jednoznaczne [10,11].

Jednym z ulubionych surowców roślinnych dużej grupy pacjentów jest 
liść senesu. Ma on działanie przeczyszczające potwierdzone w bada-
niach klinicznych. Mimo skuteczności nie powinien być stosowany 
przez dłuższy czas ze względu na duże ryzyko działań niepożądanych, 
do których należy przede wszystkim uzależnienie od środków prze-
czyszczających, wynikające z nieprawidłowego działania jelit [12].

JAK PRZEŻYĆ ŚWIĘTA BEZ NIEUMIARKOWANIA W JEDZENIU I PICIU?

Truizmem jest stwierdzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, jednak 
nie należy go banalizować. Wiele reklam wręcz propaguje postawę, 
w której można bez obaw przesadzić z jedzeniem, bo potem można 
przyjąć specyfik wspomagający trawienie. W obecnej sytuacji zabu-
rzenia odżywiania, nadwaga i otyłość są problemem społecznym, 
a tego rodzaju przekaz dający przyzwolenie na objadanie się może 
działać szkodliwie. Do świątecznego stołu dobrze więc zasiąść bez 
planu przejedzenia się, ale jednocześnie bez nerwicowego liczenia 
kalorii i wyrzutów sumienia przez nadmiar węglowodanów.

Niekiedy w oczekiwaniu na potężną dawkę kalorii na wigilijnej 
wieczerzy decydujemy się na głodówkę w ciągu dnia – lepiej jednak 
spożyć tego dnia kilka lekkostrawnych posiłków, aby uniknąć niekon-
trolowanego „rzucenia się” na wszystkie 12 potraw, które może unie-
możliwić pójście na pasterkę. Dobrze też nakładać sobie mniejsze 
porcje jedzenia, za to jeść je powoli – delektować się tym, co zostało 
przygotowane. Przede wszystkim korzystne jest dostrzeganie 
sygnałów z ciała, świadczących o głodzie i sytości – nie jeść tylko 
dlatego, że przysmaki są na wyciągnięcie ręki. W przypadku osób, 
które same przygotowują potrawy na świąteczny stół, warto oczy-
wiście sięgnąć do przepisów na zdrowsze wersje potraw, a zamiast 
słodzonych napojów gazowanych dobrze jest korzystać z wody, trady-
cyjnego kompotu z suszu, herbaty czy naparów ziołowych, które mogą 
wspomóc trawienie [13].
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TŁUSZCZE ROŚLINNE BYŁY, SĄ I NA PEWNO NADAL BĘDĄ 
WAŻNYM ELEMENTEM PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH. 

OPRÓCZ SAMYCH GLICERYDÓW KWASÓW TŁUSZCZOWYCH 
ZAWIERAJĄ SZEREG SUBSTANCJI AKTYWNYCH O DUŻYM 

ZNACZENIU DLA ZDROWIA SKÓRY.

O
leje i masła roślinne stanowią najstarszy składnik prepa-
ratów kosmetycznych. Stosowano je już w starożytnej 
Mezopotamii do nacierania ciała i włosów, aby zmięk-
czyć naskórek i uleczyć go po narażeniu na podrażnienie 
palącym pustynnym powietrzem. Oliwienie włosów 

służyło natomiast do walki z nękającymi Babilończyków plagami 
wszy i pasożytów. W Egipcie olejkami masowano Kleopatrę i balsa-
mowano zmarłych. W Rzymie przed walkami gladiatorów podsta-
wowym zabiegiem było natłuszczanie ich ciał, a dodatkowy masaż 
miał zapobiegać urazom i zwiększać szanse na przeżycie. Zresztą 
zabiegi takie stosowali również wojskowi, sportowcy i patrycjusze.

Szczególne znaczenie miały i nadal mają olejki w medycynie indyj-
skiej – ajurwedzie. Na przełomie XIX i XX wieku próbowano zastąpić 
tłuszcze roślinne stabilnymi produktami ropopochodnymi: parafiną 
i wazeliną. Były one stabilniejsze i bardziej praktyczne przy prze-
mysłowej produkcji kosmetyków. Dziś wiemy, że oprócz samych 
glicerydów kwasów tłuszczowych oleje roślinne zawierają szereg 
substancji aktywnych o dużym znaczeniu dla zdrowia skóry. Tłuszcze 
roślinne były, są i na pewno nadal będą ważnym elementem prepa-
ratów kosmetycznych.

OLEJE, OLEJKI, BALSAMY, MASŁA, OLEOŻYWICE...

Klasyfikacja polarnych wyciągów z roślin jest dość złożona, spró-
bujmy jednak ją nieco uporządkować. Podstawowym kryterium jest 
sposób pozyskania i cechy danego surowca. Oleje to ciekłe tłuszcze 
pochodzenia roślinnego, które w miejscu pozyskiwania mają 
konsystencję płynną. Na przykład oliwa z oliwek zwykle jest płynna, 
ale tężeje w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze poniżej 
15°C. Masła roślinne natomiast w temperaturze pokojowej 21-22°C 
mają konsystencję stałą. Od obu powyższych należy odróżnić olejki 
eteryczne, które choć niejednokrotnie mają konsystencję „oleistą”, 
w rzeczywistości nie zawierają glicerydów kwasów tłuszczo-
wych. Stanowią mieszaninę lotnych związków organicznych, m.in. 
estrów, eterów, aldehydów i ketonów. Tłuszczami nie są również 
balsamy i oleożywice. Są to roztwory żywic w olejkach eterycznych. 

Oleożywice ekstrahuje się z surowca za pomocą etanolu, toluenu 
lub ciekłym dwutlenkiem węgla, natomiast balsamy są naturalnie 
wydzielane przez rośliny, a po zebraniu tylko oczyszczane.

Istotnym kryterium oceny jakości olejów roślinnych jest ich stopień 
przetworzenia. Tłuszcze roślinne ze względu na zawartość nienasy-
conych kwasów tłuszczowych mogą być podatne na utlenianie. Stąd 
dla ich stabilizacji stosuje się rafinację z wykorzystaniem wysokiej 
lub niskiej temperatury oraz wybranych związków chemicznych. 
Oleje rafinowane są zalecane do celów kuchennych (np. smażenia), 
jednakże rzadziej stosuje się je w kosmetyce ze względu na gorszy 
skład pod względem substancji aktywnych i zawartości NNKT.

Do celów kosmetycznych najlepsze są oleje nierafinowane, oczysz-
czone tylko w minimalnym stopniu z zanieczyszczeń. Te jednakże 
również można odróżnić względem zawartości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych po szybkości wchłaniania (lub inaczej – wysy-
chania) oleju na skórze. I tak mamy oleje schnące o zawartości ponad 
50 proc. wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które szybko 
wchłaniają się do matu, nie pozostawiają tłustej warstwy i nie dzia-
łają komedogennie. Takie oleje są zalecane jako baza pod makijaż, 
skuteczne najbardziej dla cery tłustej i trądzikowej. Oleje półschnące 
zawierają od 20 do 50 proc. NNKT, a nieschnące – mniej niż 20 proc. 
Oba nie są zalecane dla cery tłustej, ponieważ mogą działać kome-
dogennie. Niezbędne są natomiast dla cery suchej i dojrzałej, gdyż 
skutecznie zmniejszają utratę wody z warstwy rogowej, zmiękczają 
ją i odżywiają. Oleje schnące są najmniej trwałe – bez konserwacji, 
w temperaturze pokojowej, szybko jełczeją. Ich trwałość wynosi 
ok. 4 miesiące. Tymczasem oleje nieschnące mogą być przechowy-
wane nawet dwa lata.

Dawniej uważano, że oleje pochodzące z roślin mogą służyć tylko 
jako warstwa okluzyjna, zapobiegając transdermalnej utracie wody. 
Tymczasem wyizolowano z nich całe bogactwo składników aktyw-
nych, witamin i minerałów. Podstawą są triacylogricerole – miesza-
nina estrów glicerolu i różnych kwasów tłuszczowych. Zależnie 
od rodzaju kwasów tłuszczowych oraz liczby wiązań podwójnych 
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zmieniają się znacznie ich właściwości, stabilność temperatu-
rowa i stan skupienia w temperaturze pokojowej. Regułą jest to, 
że większa liczba wiązań podwójnych to lżejsza konsystencja oleju, 
niższa temperatura topnienia i – co logiczne – mniejsza odporność 
na utlenianie. Istotne są ponadto długość łańcucha oraz poło-
żenie pierwszego wiązania podwójnego, licząc od końca łańcucha 
węglowego. Stąd wywodzi się podział na kwasy omega-3 i omega-6 
(odpowiednio trzeci i szósty atom węgla od końca w łańcuchu). 
W mieszaninie triacylogliceroli rozpuszczone są woski, barwniki, 
pochodne witaminy (karotenoidy, tokoferole, cholekalcyferol, fito-
chinon), fosfolipidy oraz substancje niezmydlające się, np. fitoste-
role, a ponadto duża pula związków niepolarnych o aktywności 
biologicznej – np. związki antybakteryjne, przeciwgrzybiczne 
i przeciwzapalne, charakterystyczne dla danej rośliny. Co ciekawe, 
w tłuszczach występuje również niewielka, zemulgowana ilość 
wody, a wraz z nią sole mineralne i fitohormony.

Składy olejów różnią się zależnie od gatunku rośliny, z której go 
pozyskano, metody wytwarzania, a także surowca. Dla przykładu 
olej z rokitnika tłoczony z miąższu ma barwę ciemnoczerwoną, 
intensywną, co świadczy o znacznej zawartości karotenoidów. Nato-
miast olej z nasion tej samej rośliny jest jasnożółty, zawiera znacznie 
mniej karotenoidów, ale jest bogatszy w tokoferole i nienasycone 
kwasy tłuszczowe.

Olej kokosowy (Cocos Nucifera Oil) to jeden z najbardziej popu-
larnych obecnie tłuszczów roślinnych znajdujących się zarówno 
w kosmetykach gotowych, jak i formulacjach DIY. Jest o tyle 
ciekawy, że nietypowo jak na olej roślinny zawiera nawet 90 proc. 
tłuszczów nasyconych. Ze względu na bardzo dużą zawartość kwasu 
laurynowego – nawet 55 proc. – bywa zalecany dla cery suchej, 
na pękające pięty oraz jako balsam zatrzymujący wodę w warstwie 
rogowej. Ma właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakte-
ryjne, bywa zalecany w gojeniu infekcyjnych zmian skóry, choć 
w przypadku trądziku trzeba go stosować bardzo ostrożnie. Należy 

do olejów nieschnących, choć dzięki krótkim łańcuchom zawartych 
w nim kwasów tłuszczowych rzadko bywa komedogenny. Ma bardzo 
duże powinowactwo do ludzkiego sebum. W niewielkim stopniu 
chroni przed UV (SPF ok. 10 lub niższy). Najbardziej użyteczny jest 
w pielęgnacji włosów. Zastosowany jako maseczka przed myciem 
zapobiega uszkodzeniom łusek pod wpływem detergentów. Dzięki 
wysokiemu powinowactwu do keratyny i małej cząsteczce łatwo 
przenika do struktury włosów, trwale ją nadbudowując.

Olej z czarnuszki (Nigella Sativa Seed Oil) nazywano dawniej złotem 
faraonów. Ceniony od starożytności, zawiera stosunkowo dużo 
frakcji lotnej, stąd silny specyficzny zapach i lekko piekący smak. 
Jest olejem schnącym, z dużą zawartością tłuszczów nienasyconych: 
linolowego (ok. 58 proc.), oleinowego (ok. 24 proc.) i eikozadeino-
wego. W wersji zimnotłoczonej, nierafinowanej zawiera całkiem 
sporo aminokwasów, w tym osiem egzogennych. Dzięki zawartości 
specyficznego dla tego gatunku alkaloidu nigelliny oraz nigellonu 
olejek działa silnie antybakteryjnie, przeciwpierwotniakowo 
i przeciwdrożdżakowo. Stosowany jest w terapii trądziku, łuszczycy, 
egzemy. Łagodzi stany zapalne, przyspiesza gojenie niedosko-
nałości. Skutecznie wspomaga leczenie odleżyn, ran i oparzeń. 
Zmniejsza swędzenie i rumień przy atopowym zapaleniu skóry. Jeśli 
dobrze znosimy jego specyficzny smak, to z powodzeniem można 
go stosować jako samodzielny kosmetyk do ust w okresie zimowym 
– genialnie zapobiega pękaniu warg. Polecany przy łupieżu, szcze-
gólnie tym o podłożu grzybiczym. Stymuluje porost włosów.

Masło karite, masło shea (Butyrospermum Parkii Butter) to jadalny 
tłuszcz z masłosza Parka – drzewa występującego głównie w Afryce 
centralnej i zachodniej. Do 90 proc. jego składu to jednonienasy-
cony kwas oleinowy oraz nasycony stearynowy. Zależnie od ich 
wzajemnych proporcji masło shea może mieć konsystencję zupełnie 
stałą, suchą lub bardziej miękką. Stosunkowo dużo jest w nim 
również fitosteroli, które stanowiąc frakcję niezmydlalną, decydują 
o wyjątkowej wartości masła karite dla przemysłu mydlarskiego. 

Cocos Nucifera Oil
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Dzięki takim przeciwutleniaczom, jak katechina, oraz witaminie E 
ma dużą trwałość i nie wymaga przechowywania w niskich tempe-
raturach. Ciekawą właściwością masła karite jest jego skuteczność 
w ochronie przed promieniowaniem UV, wynikająca z naturalnej 
zawartości filtrów promieniochronnych: kwasu cynamonowego 
oraz cykloartenolu. Dlatego jego stosowanie jest często zalecane 
przy opalaniu, szczególnie w przypadku skóry wrażliwej i skłonnej 
do przesuszania. Masło karite wykazuje duże powinowactwo 
do cementu międzykomórkowego, łatwo się w niego wbudowuje 
i uzupełnia niedobory sebum.

Olej z zielonej kawy (Coffea Arabica Seed Oil) jest mało znany, choć 
sama kawa towarzyszy nam na co dzień. W produktach kosmetycz-
nych niejednokrotnie wykorzystujemy główny składnik aktywny 
ziaren kawy – kofeinę. Tymczasem nieprzetworzone ziarna mają 
do zaoferowania znacznie więcej. Zielone ziarna zawierają znaczne 
ilości antyoksydantów, w tym kwasu chlorogenowego, katechin 
i tokoferolu. Duża porcja nienasyconych kwasów tłuszczowych 
warunkuje łatwe przenikanie do głębszych warstw skóry oraz wspo-
maga oczyszczanie gruczołów łojowych. Jako olej schnący po apli-
kacji wchłania się do matu i jest zupełnie bezpieczny do aplikacji 
na skórę przetłuszczającą się. Przy zastosowaniu dla cery trądzi-
kowej można zauważyć wręcz rozpuszczanie czopów i zanikanie 
zaskórników. Dzięki wysokiej zawartości niezmydlalnej frakcji, 
na którą składają się głównie sterole, terpeny oraz specyficzny 
węglowodór kariten, olej ten może być zalecany również dla cery 
dojrzałej i przesuszonej. Działa przeciwzmarszczkowo, przeciwo-
brzękowo, a zastosowany pod oczy zmniejsza widoczność cieni 
i podrażnień.

Olej tamanu (Calophyllum Inophyllum Seed Oil) jest mało znany 
w Europie, natomiast niezwykle popularny w miejscu jego pozyski-
wania: w tropikalnych lasach Afryki, Azji i Oceanii. Tahitanki trakto-
wały go wręcz jak święty dar od bogów, leczący wszystkie problemy 
skórne. W tamtejszym klimacie jest niezbędny jako ochrona przed 
promieniowaniem słonecznym i wilgotnym słonym wiatrem znad 
oceanu. W badaniach wykazywał najwyższy wskaźnik ochrony 
przed UV spośród wszystkich olejów roślinnych. Dzięki zawartości 
flawonoidów, kwasu kalofillowego i kallofilloidyny skutecznie zapo-
biega obrzękom, działa kojąco i przeciwbakteryjnie. Udowodniono 
jego skuteczność w leczeniu blizn, łuszczycy, opryszczki, AZS i grzy-
bicy. Jest przy tym bezpieczny do stosowania nawet u niemowląt – 
tradycyjnie smarowano nim odparzenia pupy maluchów i odleżyny 
seniorów. Jest olejem schnącym, nie działa komedogennie.

Olej sojowy (Glycine Soja Oil) należy do olejów półschnących. Jest 
często spotykany jako olej bazowy w kosmetykach, bez konkretnego 
profilu aktywności. Działa lekko okluzyjnie. Choć zawiera nawet 
60 proc. nienasyconych kwasów tłuszczowych, to w lodówce tężeje, 
zmieniając konsystencję na lekko mętną. Jest stosunkowo nietrwały, 
łatwo jełczeje, wymaga przechowywania w niskich temperaturach, 
z dodatkiem przeciwutleniacza. Co ciekawe, przy wykorzystaniu 
go do produkcji mydła pozostaje bardzo cenny „odpad” – niezmy-
dlalna frakcja oleju sojowego (Glycine Soja Oil Unsaponifiables), 
czyli nieulegające hydrolizie pod wpływem zasad przede wszystkim 
sterole roślinne, takie jak betasitosterol, kampesterol i sigmasterol. 
Ponadto znajdziemy w niej witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, 
lecytynę i nieco nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ten skład 
warunkuje unikalną właściwość, niespotykaną w przypadku innych 
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tłuszczów roślinnych. Niezmydlalna frakcja oleju sojowego wchłania 
się do matu – zastosowana na cerę tłustą wręcz ją matuje jak puder, 
jednocześnie zmniejszając widoczność porów. Może być stosowana 
samodzielnie jako gotowy kosmetyk ochronny do twarzy zimą, 
nawet pod makijaż. Bardzo dobrze łączy się z cementem międzyko-
mórkowym, zabezpiecza przed oddziaływaniem czynników atmos-
ferycznych, tworząc niemal nieodczuwalną warstwę, którą trudno 
przypadkowo zetrzeć lub usunąć. W badaniach in vitro wykazano 
duży wpływ niezmydlalnej frakcji oleju sojowego na proliferację 
fibroblastów i produkcję kolagenu. Zawarte w niej sterole działają 
zmiękczająco, uelastyczniają warstwę rogową. Ponadto dzięki dzia-
łaniu antyandrogennemu normalizacji ulega produkcja łoju, a skóra 
zyskuje ładniejszy koloryt.

Olej jeżynowy (Rubus Fruticosus Seed Oil) jest stosunkowo mało 
znany. Najczęściej można spotkać go w kosmetykach ekologicz-
nych, zwykle w towarzystwie innych olejów z owoców jagodo-
wych. Jest olejem schnącym, wchłania się do matu i może być 
stosowany nawet na tłustą cerę trądzikową. Zawiera wyjątkowo 
dużo niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i antyok-
sydantów, m.in. najaktywniejsze spośród pochodnych witaminy E – 
tokotrienole. Ponadto z oleju jeżynowego wyizolowano karotenoid 
– luteinę, znaną z suplementów wspomagających ochronę wzroku 
przed uszkodzeniami pod wpływem promieniowania słonecznego. 
Udowodniono również jej pozytywny wpływ na regenerację skóry, 
nawilżenie i elastyczność. Olej jeżynowy oprócz powyższych zalet 
ma jeszcze jedną – w wersji nierafinowanej przepięknie pachnie.

Olej rycynowy (Ricinus Communis Seed Oil) pochodzi z nasion rącz-
nika pospolitego. Jest olejem nieschnącym, dawniej bardzo popu-
larnym w pielęgnacji włosów i rzęs. O jego właściwościach decy-
duje wysoka zawartość charakterystycznego dla tego oleju kwasu 

rycynolowego. Ma duże powinowactwo do keratyny, łatwo wbudo-
wuje się w strukturę włosów, wygładza i tworzy ochronną tłustą war-
stwę. Z tego samego względu regularnie stosowany wzmacnia pa-
znokcie i zapobiega ich łamliwości. Świetnie nadaje się do zimowej 
pielęgnacji cery suchej, którą dobrze zabezpiecza przed zmianami 
temperatur i odwodnieniem. Ze względu na potencjalną komedo-
genność powinien być stosowany w mieszaninie z olejami o wyso-
kiej zawartości NNKT. Ma specyficzną konsystencję i bardzo ładnie 
odbija światło, stąd chętnie dodawany jest do pomadek i błyszczy-
ków. Stosuje się go również zamiast maskary na rzęsy i brwi w celu 
ich naturalnego przyciemniania i zagęszczania. Olej rycynowy pod-
czas wytwarzania pozbawiony zostaje toksycznej rycyny, jest więc 
bezpieczny do zastosowania na wrażliwe okolice oczu.

W kosmetyce wykorzystujemy również maceraty olejowe ziół 
i warzyw, np. marchwi. Maceracja pozwala na pozyskanie substancji 
rozpuszczalnych w tłuszczach, które zwykle w ekstraktach wodnych 
występują w niewielkiej ilości lub wcale. I tak np. bardzo ceniony 
jest macerat z młodego jęczmienia, przytulii, alg, brzozy lub kasz-
tanowca. Macerat z marchwi, zwany również olejkiem marchwio-
wym, zawiera rekordowe ilości beta-karotenu, który pod wpływem 
tokoferolów w skórze jest przekształcany do witaminy A. Działa 
silnie przeciwzapalnie, normalizuje grubość i strukturę warstwy 
rogowej, zmniejsza transdermalną utratę wody. Polecany w pielę-
gnacji przeciwstarzeniowej, poprawia koloryt skóry, jej elastyczność 
i szybkość regeneracji. Ciekawym półproduktem jest macerat z alg, 
w szczególności ze spiruliny lub morszczynu pęcherzykowatego. 
Morszczyn uwalnia do oleju bazowego jod, fukoidynę i lamina-
rynę. Mają one zastosowanie w zmniejszaniu obrzęków, stymulacji 
mikrokrążenia i redukcji celulitu. Chronią keratynocyty przed dzia-
łaniem wolnych rodników.

Rubus Fruticosus Seed Oil
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MIGRENA TO NIEPRZYJEMNA I UCIĄŻLIWA CHOROBA, 
KTÓRA POZA OCZYWISTYMI DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI 

PRZYCZYNIA SIĘ NIERZADKO DO CAŁKOWITEGO 
WYŁĄCZENIA CHOREGO Z CODZIENNEGO TRYBU ŻYCIA. 

DLATEGO TEŻ ŚWIADOMOŚĆ PRZYCZYN MIGRENY, A TAKŻE 
WIEDZA NA TEMAT EFEKTYWNYCH METOD JEJ LECZENIA 

POWINNA BYĆ DLA FARMACEUTÓW CZYMŚ NORMALNYM. 
TYM BARDZIEJ, ŻE ROZPOWSZECHNIENIE MIGRENY 

W POPULACJI OGÓLNEJ WZRASTA [1].

M
igrena to przewlekła choroba neurologiczna, charakte-
ryzująca się specyficznymi objawami, typowymi szcze-
gólnie dla tej jednostki chorobowej [2]. Definicja tego 
schorzenia (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją 
Bólów Głowy) brzmi:

„Nawracające, trwające od 4 do 72 godzin napady jednostronnego, 
pulsującego, umiarkowanego lub ciężkiego bólu głowy, nasila-
nego przez typową codzienną aktywność fizyczną, z towarzyszą-
cymi mu nudnościami i/lub światłowstrętem oraz nadwrażliwością 
na dźwięk” [3].

To, co wyróżnia ból migrenowy od innych dolegliwości bólowych 
głowy, to jego specyfika, do której zaliczyć możemy:

• nasilenie umiarkowane lub duże;

• ból zwykle jednostronny (ponad 60 proc. przypadków), 
umiejscowiony w okolicy czołowej lub skroniowej;

• pulsujący i rozpierający charakter;

• aktywność fizyczna wzmaga nasilenie bólu;

• w kolejnych napadach ból zwykle zmienia 
swoją lokalizację [1,2,4].

Ból migrenowy, w związku ze swoim nasileniem, jest często przy-
czyną niesprawności psychofizycznej [3]. Dodatkowym obciążeniem 
dla osoby będącej w trakcie napadu migreny są objawy i dolegliwości 
towarzyszące bólom migrenowym, które nierzadko przyczyniają się 
do niezdolności chorego do pracy czy nauki [2]. W zależności od etapu 
napadu migreny objawami tymi mogą być (patrz tabela 1) [1]:

Faza 
prodromalna

Objawy 
psychologiczne

Obniżony nastrój, 
senność, rozdrażnienie

Objawy 
neurologiczne

Trudności z koncentracją, 
nadwrażliwość, ziewanie

Objawy ogólne

Brak apetytu lub 
nadmierny apetyt, 
biegunka lub zaparcia, 
sztywność karku

Aura 
migrenowa

Objawy 
sensoryczne

Częściowa utrata 
widzenia, halucynacje 
wzrokowe i węchowe

Objawy motoryczne
Utrata sił, ataksja,  
ból szyi

Objawy poznawcze
Zaburzenia  
mowy, déjà vu

Migrenowy 
ból głowy

Objawy 
towarzyszące

Nudności,  
wymioty, biegunka

Faza 
ponapadowa

Objawy 
towarzyszące

Uczucie zmęczenia, brak 
energii, senność, bóle 
mięśni, drażliwość

Tabela 1. Przebieg i objawy migreny [1]
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Wyszczególnione w tabeli 1 fazy napadu migrenowego mogą, ale nie 
muszę być typowe dla każdego przypadku migreny. Dla przykładu 
faza prodromalna występuje w około 70 proc. przypadków, a nudności 
i wymioty w zależności od źródła danych – w 70-90 proc. przy-
padków [1,5]. Podobnie sytuacja wygląda w kontekście aury migre-
nowej – zwykle co czwarta osoba z bólem migrenowym doświadcza 
aury poprzedzającej atak (aura trwa do 60 minut przed właściwym 
atakiem bólu migrenowego) [1,5].

Biorąc pod uwagę częstość występowania migreny wśród społe-
czeństwa, dochodzimy do wniosku, że wbrew pozorom jest to cho-
roba szeroko rozpowszechniona wśród populacji (zarówno polskiej, 
jak i ogólnoświatowej). Zgodnie z wynikami szeroko zakrojonych 
badań rozpowszechnienie migreny spełniającej wszystkie kry-
teria wynosi w populacji ogólnej 11,6 proc. [1]. Co ciekawe, włą-
czając w te statystyki rozpowszechnienie migreny prawdopodobnej 
(kiedy nie wszystkie kryteria rozpoznania są spełnione), wynoszące 
14,5 proc., otrzymujemy łączny wynik na poziomie 26,1 proc. [1]! 
To wyraźnie pokazuje, że migrena jest schorzeniem o dużym zasięgu. 
Dlatego też wiedza na jego temat powinna być czymś oczywistym.

RODZAJE MIGRENY I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE 
NA WZROST JEJ ROZPOWSZECHNIENIA

Migrena to niejednorodna jednostka chorobowa. W związku z tym 
w literaturze znaleźć można kilka podtypów tego schorzenia. Wyróż-
nia się m.in.:

• migrenę bez aury – najczęstszy rodzaj 
migreny, blisko 85 proc. przypadków;

• migrenę z aurą;

• migrenę przewlekłą;

• migrenę prawdopodobną;

• migrenę powikłaną;

• zespoły epizodyczne [1,4,5].

W ujęciu ogólnym kilka cech łączy ze sobą różne rodzaje migreny. 
Jedną z nich jest fakt, że migrena dwa – trzy razy częściej dotyka 
kobiety niż mężczyzn [1]. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 
30. a 40. rokiem życia (pierwszy napad w 90 proc. przypadków 
ma miejsce przed 40. rokiem życia) [4]. Wynika to m.in. z faktu, że jest 
to okres największej aktywności zawodowej, co nie pozostaje bez 
wpływu na wywołanie migreny.

Wśród innych czynników, przyczyniających się do wzrostu częstości 
występowania migreny, wymienić należy:

• otyłość;

• starzenie się społeczeństwa;

• niską aktywność fizyczną społeczeństwa;

• brak regularnego snu i wypoczynku [1].

Napad bólu migrenowego jest nierzadko wywoływany konkretnymi 
czynnikami. Chorzy mogą zatem zmniejszać ryzyko pojawienia się 
ataku, kontrolując znane im przyczyny, wywołujące u nich napad 
migreny. Są wśród nich m.in. stres, owulacja lub miesiączka, alkohol, 
nieregularne posiłki, bodźce świetlne, przyprawy, konkretne leki, 
kosmetyki [4,5]. Mimo to ataku bólu migrenowego zwykle nie udaje 
się powstrzymać. Jak zatem wygląda kwestia farmakoterapii migreny?

FARMAKOTERAPIA MIGRENY

Głównym celem leczenia migreny jest możliwie szybkie przerwa-
nie napadu bólu i objawów mu towarzyszących [2]. Farmakoterapia 
migreny opiera się na dwóch drogach leczenia. Wyróżnia się terapię 
swoistą (przypisaną praktycznie tylko i wyłącznie dla migrenowych 

– 53 –
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



bólów głowy) i terapię nieswoistą (stosowaną zarówno w migre-
nie, jak i innych schorzeniach, w przebiegu których występuje 
ból głowy) [2].

Terapia swoista zarezerwowana jest przede wszystkim dla ciężkich 
epizodów migreny [2]. Opiera się głównie na dostępnych wyłącz-
nie na receptę agonistach receptora 5-HT1B/1D, czyli popularnych 
tryptanach. Najczęściej stosowanymi lekami w tej grupie są: suma-
tryptan, zolmitryptan i eletryptan. Substancje te odznaczają się dobrą 
skutecznością, choć niektóre badania podają to w wątpliwość – zgod-
nie z ich wynikami związki te są nieskuteczne u 30-40 proc. pacjen-
tów z migreną [4]. Co więcej, inne badania uwidaczniają ich skutecz-
ność równą skuteczności leków z terapii nieswoistej. Jeśli zestawimy 
to z faktem, że tryptanów nie powinny stosować osoby z zaburze-
niami rytmu serca, dotknięte chorobą wieńcową, z niewydolnością 
wątroby i nerek oraz po udarze, to dochodzimy do sytuacji, w której 
alternatywnym rozwiązaniem pozostaje terapia nieswoista [2].

Terapia nieswoista opiera się przede 
wszystkim na substancjach z grupy 
NLPZ i związkach przeciwbólowych, 
takich jak paracetamol i jego połączenia 
(chociażby z kodeiną) [2,3]. Leki 
z tej grupy to leki pierwszego wyboru 
w napadach o lekkim i umiarkowanym 
nasileniu. Należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby leki przeciwbólowe przyjąć 
odpowiednio wcześnie (z początkiem 
napadu) i w wystarczającej dla 
zredukowania objawów dawce [2,3]!

Wysoką skuteczność w leczeniu bólu migrenowego potwierdzono 
badaniami m.in. dla kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu, naprok-
senu, metamizolu i paracetamolu [2]. Zaletą tej terapii jest jej lepsza 
dostępność (brak konieczności posiadania recepty lekarskiej), dobra 
tolerancja wśród pacjentów i niska cena.

TERAPIA NIESWOISTA, CZYLI O PARACETAMOLU SŁÓW KILKA

Paracetamol to dobrze znana substancja przeciwbólowa. Nie wszyscy 
jednak wiedzą, że znajduje ona zastosowanie również w terapii 
leczenia migreny.

Paracetamol to związek o działaniu przeciwbólowym, co wynika z ha-
mującego wpływu na aktywność cyklooksygenazy COX-3 w obrębie 
OUN [6,7]. W odróżnieniu od typowych NLPZ paracetamol nie po-
siada komponenty przeciwzapalnej. Wbrew pozorom w przypadku 
schorzeń niemających podłoża zapalnego cecha ta uznawana jest 
za zaletę. Dlaczego? Przyjmowanie standardowych NLPZ może przy-
czyniać się do:

• uszkodzeń górnego i dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego (nadżerki i owrzodzenia);

• uszkodzeń nerek;

• wzrostu ryzyka krwawień [8,9].

Paracetamol pozbawiony jest tego typu działań niepożądanych. 
Co więcej – jest szybko wchłaniany w jelicie cienkim, a jego biodo-
stępność mieści się w przedziale 60-90 proc. w zależności od przy-
jętej dawki [10]. Efekt przeciwbólowy widoczny jest już po upływie 
15-30 minut, a działanie utrzymuje się do 4-6 godzin. W dawkach 
terapeutycznych związek ten jest dobrze tolerowany i wysoce 
bezpieczny [10].

Paracetamol ma udokumentowane działanie przeciwbólowe w tera-
pii migrenowych bólów głowy. W jednym z badań porównywano sku-
teczność przeciwbólową wysokiej dawki kwasu acetylosalicylowego, 
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kombinacji paracetamolu z kodeiną i placebo [11]. Wyniki jedno-
znacznie uwidoczniły znaczącą przewagę ASA i kombinacji para-
cetamolu z kodeiną versus placebo. Dodatkowo skuteczność para-
cetamolu w połączeniu z kodeiną była na tym samym poziomie 
co wysokiej dawki kwasu acetylosalicylowego. Biorąc pod uwagę 
możliwe działania niepożądane po ASA jako przedstawicielu NLPZ, 
paracetamol wydaje się ciekawą alternatywą o potwierdzonej sku-
teczności i dobrej tolerancji wśród pacjentów.

PARACETAMOL + KODEINA, CZYLI O TYM, ŻE RAZEM ŁATWIEJ

Głównym oczekiwaniem pacjentów z migreną jest możliwie szybkie 
i skuteczne zredukowanie dolegliwości bólowych, które nie pozo-
stają bez wpływu na ich normalne funkcjonowanie. W tym celu 
poszukują oni sprawdzonych rozwiązań. Jak pokazują informacje 
zawarte w poprzednim fragmencie, zastosowanie terapii nieswoistej 
w postaci połączenia paracetamolu i kodeiny może sprzyjać osią-
gnięciu pożądanego przez chorych celu. Dlaczego?

Kodeina to związek z grupy słabych opioidów, będący selektyw-
nym agonistą receptora opioidowego µ [12]. Dzięki tej wysokiej 
selektywności ma mocno ograniczone działania niepożądane, cha-
rakterystyczne chociażby dla morfiny [13]. Kodeina uwzględniona 
jest m.in. w wytycznych drabiny analgetycznej WHO. Zgodnie z nimi 
rekomenduje się łączenie słabych opioidów z nieopioidowymi leka-
mi przeciwbólowymi (np. z paracetamolem). Tego typu kombinacja 
odznacza się wysoką skutecznością w redukcji ostrego bólu [12]. 
Wynika to m.in. z połączenia dwóch różnych mechanizmów działania 
przeciwbólowego.

Dodatkowym atutem połączenia paracetamolu z kodeiną jest re-
dukcja potencjalnych działań niepożądanych versus zastosowanie 
NLPZ [14]. Badania pokazują, że kombinacja ta jest względnie bez-
pieczna dla pacjentów, tym bardziej że pozwala zredukować liczbę 
podań substancji leczniczych w trakcie dnia [11,15].

Czy jednak każda forma leku z paracetamolem i kodeiną będzie 
podobnie skuteczna?

CZY FORMA PODANIA MA WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA?

W przypadku migreny objawami towarzyszącymi atakom bólu są dole-
gliwości ze strony przewodu pokarmowego. Poza dotykającymi więk-
szość pacjentów nudnościami i wymiotami charakterystyczną cechą 
migreny jest spowolnienie motoryki przewodu pokarmowego [3]. 
To sprawia, że przyjmowanie, ale też wchłanianie substancji leczni-
czych jest znacząco utrudnione i osłabione [3,16].

W przypadku preparatów przeciwbólowych wyróżnić możemy 
tabletki, kapsułki oraz tabletki musujące. Tabletka czy też kapsułka 
popijana wodą w wielu przypadkach może dodatkowo stymulować 
wymioty i nudności u chorych [2,17]. Badania pokazują, że leki w for-
mie rozpuszczalnej (zawiesina lub tabletka musująca) są lepiej wchła-
niane i tolerowane przez pacjentów podczas ataku migreny [2,3,16]. 
W związku z powyższym preferowaną przez pacjentów formą pro-
duktu przeciwbólowego powinny być tabletki musujące. To nie tylko 
poprawi przyswajanie substancji czynnych, ale też będzie stanowiło 
mniejszy problem z przyjęciem leku versus standardowe tabletki 
czy też kapsułki doustne.

PODSUMOWANIE

Reasumując informacje przedstawione w niniejszym materiale, nale-
ży podkreślić, że migrena to jednostka chorobowa będąca niezwykle 
uciążliwa dla pacjentów. Potrafi ona skutecznie wyłączyć chorego 
z normalnego funkcjonowanie – nawet na kilka dni. Dlatego też moż-
liwość zaoferowania mu efektywnej, a jednocześnie dobrze tolero-
wanej farmakoterapii jest niezwykle ważna.

Biorąc pod uwagę przedstawione dowody i wnioski, ciekawym 
rozwiązaniem w przypadku ataków bólu migrenowego jest połą-
czenie paracetamolu i kodeiny. Szczególnie powinny nim być zain-
teresowane osoby z grup ryzyka przypisanych dla popularnych NLPZ. 
Paracetamol z kodeiną jest tym bardziej ciekawym rozwiązaniem, 
że dostępny jest w formie tabletek musujących, a to właśnie ta forma 
rekomendowana jest chorym na migrenę z racji lepszej tolerancji 
i przyswajalności substancji aktywnych. A to wszystko w celu maksy-
malnie szybkiego i efektywnego zredukowania uciążliwych dolegli-
wości bólowych!
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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/


ZAKAŻENIA UKŁADU 
MOCZOWEGO

mgr farm. Katarzyna Kimel

– 57 –
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



C
zym są zakażenia układu moczowego?

Zakażenia układu moczowego (ZUM) to przede wszystkim 
infekcje bakteryjne wywoływane przez gram-ujemne pa-
łeczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae. W szczegól-
ności są to uropatogenne szczepy Escherichia coli (UPEC), 

stanowiące przyczynę nawet 75-95 proc. niepowikłanych zakażeń 
układu moczowego i 40-50 proc. powikłanych [1,2]. Inne bakterie od-
powiedzialne za tego typu infekcje to m.in. gram-ujemne: Klebsiella 
pneumoniae, Proteusmirabilis, Enterobacter cloacae, Citrobacter, 
oraz gram-dodatnie: Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus, rza-
dziej Staphylococcus aureus [1,4]. W niektórych przypadkach, zazwy-
czaj w warunkach szpitalnych – np. po operacjach, transplantacjach, 
leczeniu immunosupresyjnym – obserwuje się także ZUM wywoły-
wane przez bakterie beztlenowe, grzyby czy adenowirusy [1].

ZUM możemy podzielić na zakażenia dolnego odcinka układu mo-
czowego, czyli zapalenie pęcherza moczowego, cewki moczowej 
i gruczołu krokowego, oraz zakażenia górnego odcinka układu mo-
czowego, do których zaliczane jest tylko ostre odmiedniczkowe za-
palenie nerek (ostre bakteryjne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie 
nerek) [1].

Z klinicznego punktu widzenia najważniejszy jest jednak, wspo-
mniany już, podział na zakażenia układu moczowego:

• powikłane (pierwotne) – wywołane nietypowymi drob-
noustrojami albo występujące u pacjentów z anato-
micznym lub czynnościowym utrudnieniem odpływu 
moczu bądź z upośledzeniem ogólnoustrojowych 
lub miejscowych mechanizmów obronnych organizmu;

• niepowikłane (wtórne) – wywołane przez typowe drob-
noustroje u pacjentów bez żadnej choroby i wady układu 
moczowego oraz bez upośledzenia miejscowych i ogól-
noustrojowych mechanizmów obronnych [1,3].

W przypadku dzieci zakażenia układu moczowego można różnicować 
także na podstawie nasilenia objawów:

• łagodne/proste – brak lub umiarkowanie nasilona 
gorączka (<39°C), bez wymiotów i odwodnienia;

• ciężkie – gorączka (>39°C), wymioty, dziecko jest odwod-
nione i wymaga pozajelitowego stosowania leków [4].

JAK ROZPOZNAĆ ZUM?

Chociaż ZUM kojarzą się zazwyczaj z charakterystycznymi obja-
wami związanymi z oddawaniem moczu, ich diagnoza nie powinna 
przebiegać jedynie w oparciu o objawy kliniczne. Zakażenia układu 
moczowego mogą przebiegać niekiedy bezobjawowo, w przypadku 
objęcia górnego odcinka układu moczowego dawać objawy ogólne, 
a u dzieci obejmować nawet samą gorączkę. Według statystyk nawet 
co trzecia diagnoza ZUM oparta jedynie na objawach klinicznych 
może być błędna [3,5].

OBJAWY KLINICZNE

Wśród dorosłych najczęstsze objawy zakażeń dolnego odcinka 
układu moczowego bywają dość specyficzne i podobne, niezależnie 
od czynnika etiologicznego. Zalicza się do nich dysurię (bolesność 
i trudności w oddawaniu moczu), nykturię (nocna potrzeba oddania 
moczu), częstomocz [1-3]. Odmiedniczkowe zapalenie nerek dodat-
kowo charakteryzuje się bardziej uogólnionym przebiegiem, obej-
mującym m.in. gorączkę, wymioty, złe samopoczucie, utratę apetytu, 
osłabienie, ból głowy i w okolicy lędźwiowej [1-3].

Równie niespecyficzne mogą być objawy ZUM u dzieci – poniżej 2 r.ż. 
nawet w 10 proc. przypadków jest to sama gorączka, bez dodatkowych 
objawów ze strony układu moczowego. Zgodnie z aktualnymi reko-
mendacjami Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej badania 
pod kątem zakażenia układu moczowego są zalecane u wszystkich 

ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO (ZUM) NALEŻĄ 
DO JEDNYCH Z NAJCZĘSTSZYCH INFEKCJI POZASZPITALNYCH. 
POZA OKRESEM DZIECIĘCYM DOTYKAJĄ ONE PRZEWAŻNIE 

KOBIET, U KTÓRYCH NOTUJE SIĘ NAWET 80 PROC. ZAKAŻEŃ. 
SZACUJE SIĘ, ŻE OKOŁO 50 PROC. PACJENTEK DOŚWIADCZA 

EPIZODU ZUM W CIĄGU ŻYCIA, A U 25 PROC. NASTĘPUJĄ 
PÓŹNIEJSZE NAWROTY CHOROBY [1]. JAK DORADZIĆ 
PACJENTOWI W KWESTII PROFILAKTYKI, DIAGNOZY 

I LECZENIA ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO?
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dzieci do 5 r.ż. gorączkujących bez uchwytnej przyczyny oraz u dzieci 
z objawami sugerującymi zakażenie układu moczowego lub należą-
cych do grup ryzyka [1,6].

APTECZNE TESTY DIAGNOSTYCZNE

Podstawowym badaniem w diagnostyce ZUM jest badanie ogólne 
moczu, ze szczególnym uwzględnieniem obecności leukocytów, bak-
terii, azotynów i esterazy leukocytów [1,3,5]. Wstępnej diagnozy, bez 
udziału lekarza, pacjent może dokonać z wykorzystaniem dostępnych 
w aptekach szybkich testów paskowych. W zależności od producenta 
mogą one obejmować ocenę od dwóch do czterech parametrów:

• obecność azotynów;

• obecność leukocytów (wykrywanie esterazy leukocytowej);

• obecność białka;

• obecność krwi.

W diagnostyce ZUM kluczowe znaczenie mają pierwsze dwa para-
metry. Dodatni wynik na obecność azotynów i leukocytów powinien 
dodatkowo zostać potwierdzony posiewem i współwystępowa-
niem objawów klinicznych. Wyjątek stanowią kobiety z pierwszym 
epizodem niepowikłanego ZUM, u których wykonanie posiewu nie 
jest konieczne. Należy także mieć na uwadze fakt, że ujemny wynik 
na obecność azotynów nie wyklucza zakażenia bakteryjnego (może 
nastąpić np. infekcja bakteriami nieredukującymi azotanów do azoty-
nów), sama zaś obecność leukocytów w moczu nie pozwala na odróż-
nienie bakteriomoczu objawowego od bezobjawowego [1,3,5].

PRAWIDŁOWE WYKONANIE TESTU PASKOWEGO

Apteczne testy diagnostyczne są proste w obsłudze, jednak zawsze 
warto przypomnieć pacjentowi podstawowe zasady prawidłowego 
poboru moczu do badania. Powinny one być wykonywane z wyko-
rzystaniem środkowego strumienia przy porannej (pierwszej) zbiórce 
moczu, poprzedzonej toaletą okolic cewki moczowej [5]. Próbka 
moczu może zostać zaaplikowana bezpośrednio na pasek testowy 
lub uprzednio zebrana do czystego pojemnika (test należy w takim 
przypadku wykonać w ciągu maksymalnie godziny od pobrania 
próbki). Wyniki testu są interpretowane na podstawie zmiany zabar-
wienia pól diagnostycznych pod wpływem obecnych w moczu 
związków. Należy jednak zwrócić uwagę, szczególnie w przypadku 
testów oceniających trzy – cztery parametry, że odczyt wyniku musi 
nastąpić po określonym czasie – niekoniecznie wspólnym dla każ-
dego z parametrów. Wynik odczytany zbyt wcześnie lub zbyt późno 
może być nieprawidłowy.

Należy także uprzedzić pacjenta, że uzyskany wynik może być fał-
szywie ujemny w przypadku niskiej podaży warzyw w diecie (źródło 
azotanów), suplementacji witaminy C czy spożywania obniżającego 
pH moczu soku żurawinowego [1,5]. W takich przypadkach przydat-
ność testów paskowych jest ograniczona i należałoby je zastąpić 
posiewem lub badaniem mikrobiologicznym.

LEKI OTC I PREPARATY ROŚLINNE STOSOWANE 
W LECZENIU I PROFILAKTYCE ZUM

Chociaż zakażenia układu moczowego leczy się przede wszystkim 
z wykorzystaniem antybiotykoterapii, to w aptekach są dostępne 
także środki, które u wielu pacjentek wystarczają do wyleczenia 
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infekcji. Oprócz leków łagodzących objawy ZUM, takich jak środki 
przeciwzapalne, przeciwbólowe, rozkurczowe, dostępne są także leki 
OTC o działaniu bakteriostatycznym i preparaty ziołowe [1].

FURAZYDYNA (FURAGINA)

Najczęściej wybieranym przez pacjentki i jedynym dostępnym bez 
recepty chemioterapeutykiem na polskim rynku jest furazydyna – 
pochodna nitrofuranu, popularnie nazywana furaginą. Jest to antybio-
tyk o szerokim zakresie działania, skutecznie hamujący namnażanie 
się bakterii E. coli, odpowiedzialnych za większość niepowikłanych 
zakażeń dolnego odcinka układu moczowego [1].

Lek ten jest dostępny w dwóch dawkach – 50 i 100 mg, a zalecany 
schemat leczenia obejmuje przyjęcie pierwszego dnia 4x 100 mg, 
w następnych dniach 3x 100 mg w równych odstępach czasu. Kuracja 
powinna być kontynuowana przez 7-8 dni, po których może zostać 
powtórzona po 10-, 15-dniowej przerwie. Warto zwrócić na to uwagę, 
decydując o wielkości wydawanego opakowania leku – do przepro-
wadzenia pełnej kuracji niezbędne jest co najmniej 25 tabletek 
zawierających po 100 mg substancji czynnej (lub 50 tabletek 50 mg).

Furagina może być także stosowana w zapobieganiu nawrotom ZUM. 
W takim przypadku zaleca się stosowanie dawki pojedynczej 100 mg 
na noc przez okres 6-12 miesięcy. Rekomendowana jest jednoczesna 
suplementacja witaminami z grupy B.

FITOTERAPIA ZUM

W leczeniu i zapobieganiu nawrotom zakażeń układu moczowego 
bardzo dobrze sprawdzają się także surowce roślinne, stanowiące 
składniki leków roślinnych i suplementów diety.

Należą do nich surowce wykazujące działanie urodesinficienta (de-
zynfekujące drogi moczowe), jak:

• liść mącznicy lekarskiej (Uvae ursi folium);

• liść borówki brusznicy (Vitis ideae folium);

• owoc żurawiny błotnej (Oxycocci fructus);

oraz surowce o działaniu diuretica (moczopędnym) – między innymi:

• liść brzozy (Betulae folium);

• ziele nawłoci (Solidaginis virgureae herba);

• owoc, liść i korzeń pietruszki (Petroselini fructus, folium, radix);

• owoc jałowca (Juniperi fructus);

• liść pokrzywy (Urticae folium);

• ziele skrzypu (Equiseti herba);

• kłącze perzu (Agropyri rhizoma);

• korzeń lubczyka (Levistici radix) [7,8].

Największą popularnością wśród pacjentów cieszą się jednak pre-
paraty i soki z owoców żurawiny oraz roślinne leki złożone – Fito-
lizyna i Urosept. Preparaty żurawinowe są wykorzystywane przede 
wszystkim w profilaktyce ZUM oraz jako leczenie wspomagające 
przy fitoterapii. Wykazują one działanie przeciwbakteryjne poprzez 
zakwaszanie moczu i hamowanie przylegania bakterii do komórek 
nabłonka błony śluzowej. Przyśpieszają dzięki temu także usuwanie 
bakterii z dróg moczowych podczas antybiotykoterapii [3,7]. Fitoli-
zyna i Urosept to z kolei leki zawierające w swoim składzie miesza-
ninę surowców roślinnych o działaniu przede wszystkim moczopęd-
nym i łagodzącym stany zapalne. Podczas ich stosowania nie można 
zapominać o konieczności przyjmowania zwiększonej ilości płynów 
w celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia organizmu [7,8].

ZAKOŃCZENIE

Zakażenia układu moczowego mogą przybierać różne formy i dotykać 
różnych grup pacjentów. Wiele kobiet doświadcza ich nawrotów 
i chętnie sięga po samoleczenie z wykorzystaniem leków dostępnych 
bez recepty. Należy jednak pamiętać, że u niektórych grup pacjentów 
(mężczyzn, dzieci, osób starszych) rekomendowane jest wykonanie 
posiewu i konsultacja lekarska. Oprócz testów diagnostycznych, 
leków OTC czy preparatów ziołowych nie wolno także zapominać 
o codziennych sposobach profilaktyki ZUM – dbaniu o odpowiednie 
nawodnienie, prawidłowej higienie miejsc intymnych (zarówno 
po oddawaniu moczu, jak i po stosunku), unikaniu przetrzymywania 
moczu oraz stosowaniu probiotyków dopochwowych.
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu wiele ciepła, 

radości i spokoju.
Niech ten magiczny czas świąteczny 

wypełnią cudowne i pachnące chwile 
spędzone w gronie najbliższych.

W nowym 2023 roku 
życzymy Państwu dużo pozytywnej energii, 

siły oraz odwagi w dążeniu 
do realizowania swoich planów rozwoju, 
zarówno osobistego, jak i zawodowego.

Magdalena Domańska
rekrutacje medyczne Szwajcaria
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Aktywny zawodowo magister 
farmacji i kierownik apteki. 
W ramach serwisów inter-

netowych Farmacja.net 
i Receptura.pl wykorzystuje 

swoje wieloletnie doświadczenie 
z pracy zawodowej w aptece.

Masz pytanie? Napisz do autora:
arkadiusz.przybylski@mgr.farm

PROBLEMATYCZNY 
ZAPIS ETANOLU

Arkadiusz Przybylski

Ś
ledząc zapisy etanolu na receptach, 
możemy spotkać się z procentami, 
stopniami albo brakiem jakiejkol-
wiek jednostki przy wartości stęże-
nia. Do niedawna takie zapisy były 

różnie traktowane przez aptekarzy. Od 2018 
roku wprowadzono ujednoliconą interpreta-
cję, co ułatwiło sposób komunikowania się 
lekarzy z aptekarzami za pomocą recept.

Do 2018 roku procentowy zapis etanolu naj-
częściej rozumiano jako stężenie wagowe 
(m/m), obliczone według wzoru:

MASA ETANOLU

MASA ROZTWORU
100%X

Zapis procentowy traktowany był z kolei jako 
stężenie objętościowe (v/v):

OBJĘTOŚĆ ETANOLU

OBJĘTOŚĆ ROZTWORU
100%X

W 2018 roku ukazało się stanowisko konsul-
tanta krajowego w dziedzinie farmacji ap-
tecznej dr Elwiry Telejko, porządkujące in-
terpretację jednostek, w których zapisane 
zostało stężenie etanolu:

„Cytowane w pismach określenia stęże-
nia etanolu (w stopniach) oraz nazewnic-
two (Spiritus Vini) mają charakter historycz-
ny, z tym, co należy podkreślić, że zgodnie 
z wcześniejszymi wydaniami Farmakopei 
Polskiej (III, IV), stopnie są synonimem pro-
centów w jednostkach objętościowych”.

Zarówno zapis stężenia w stopniach, 
jak i w procentach należy zatem trak-
tować jako stężenie objętościowe 
(v/v). Dalej w dokumencie czytamy:

„Należy przygotować rozcieńczenie wago-
we tylko wtedy, gdy w przepisie zaznaczo-
ny jest % w/w”.

Zarówno zapis Ethanolum 70 ̊, jak i Etha-
nolum 70% trzeba więc rozumieć jako eta-
nol o stężeniu 70%(v/v). Jedynie zapisy 
Ethanolum 70 ̊(m/m), Ethanolum 70 ̊ (w/w) 
oraz Ethanolum 70% (m/m), Ethanolum 
70% (w/w) mogą być traktowane jako zapis 
stężenia masowego.

Warto w tym miejscu wyjaśnić zastosowa-
ne skróty:

• (v/v) – volume/volume, 
co tłumacząc z angielskiego, 
oznacza: objętość/objętość.



• (w/w) – weight/weight, co tłuma-
cząc z angielskiego, oznacza: masa/
masa, stosuje się również spol-
szczony skrót (m/m).

Przy takim ujednoliceniu znaczenia procen-
tów i stopni, także przy braku jednostki przy 
stężeniu, można założyć, że chodzi o stężenie 
objętościowe.

Stężenie objętościowe nie jest praktyczne 
przy rozcieńczeniach etanolu ze względu 
na zjawisko kontrakcji. Kontrakcja objętości 
to zjawisko fizyczne polegające na zmianie 
objętości roztworu lub mieszaniny na skutek 
reakcji chemicznej lub oddziaływań między-
cząsteczkowych pomiędzy składnikami mie-
szaniny. Aby zamienić stężenie objętościo-
we etanolu na masowe, wystarczy posłużyć 
się wygodną tabelą alkoholometryczną, któ-
rą odnaleźć można na stronach portalu re-
ceptura.pl. W tabeli każdemu stężeniu ob-
jętościowemu przyporządkowano stężenie 
masowe oraz gęstość etanolu.

REKLAMA

Wróćmy zatem do naszego przykładu. 
Do wykonania leku potrzebujemy etanolu 
70% w ilości 50 g. Załóżmy, że dysponuje-
my wyłącznie etanolem 96% Galfarm. Pro-
ducent surowca, aby nie było żadnych wąt-
pliwości, na etykiecie zaznacza, że stężenie 
96% jest stężeniem objętościowym (v/v).

Obliczmy ilość czystego etanolu, któ-
ry potrzebujemy do naszego leku. W tym celu 
za pomocą tabeli alkoholometrycznej zamie-
niamy stężenie objętościowe na masowe:

70% (v/v) = 62,39% (m/m)

Oznacza to, że 100 g takiego roztworu zawie-
ra 62,39 g czystego etanolu. 50 g będzie za-
tem zawierało 31,195 g czystego etanolu.

Obliczmy teraz, jaka masa roztworu etanolu 
96% (v/v) zawiera 31,195 g czystego alko-
holu. W tym celu zamieniamy z pomocą tabe-
li stężenie objętościowe na masowe:

96% (v/v) = 93,84% (m/m)

Oznacza to, że 100 g takiego roztworu zawie-
ra 85,66 g czystego etanolu. Zatem 31,195 g 
czystego etanolu będzie zawarte w:

X = 31,195 * 100/93,84

X = 33,24 g etanolu 96% (v/v)

Chcąc zatem uzyskać 50 g etanolu o stęże-
niu 70% (v/v), odważamy 33,24 g etano-
lu 96% (v/v) i uzupełniamy do 50 g wodą 
oczyszczoną.

Powyższy przykład obliczeń pokazał prak-
tyczne zastosowanie tabeli alkoholome-
trycznej w obliczaniu rozcieńczeń etanolu. 
Jeszcze prościej i szybciej takich przeliczeń 
można dokonać za pomocą kalkulatora roz-
cieńczeń etanolu, dostępnego na stronie re-
ceptura.pl w zakładce Kalkulatory. Wystarczy 
tylko wybrać stężenie etanolu, którym dys-
ponujemy, oraz stężenie i ilość etanolu, jaki 
chcemy uzyskać. To wystarczy, aby komputer 
w ułamku sekundy pokazał, jakie masy eta-
nolu i wody należy zmieszać, aby uzyskać po-
żądany roztwór.
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Skład analizowanego leku magistralnego 
to popularny roztwór etanolowy zawierają-
cy antybiotyk bakteriostatyczny, syntetyczny 
kortykosteroid oraz kwas salicylowy. Roztwór 
służy do bezpośredniego stosowania na skó-
rę bez ówczesnego rozcieńczania, należy za-
tem zwrócić uwagę na stężenie przepisane-
go etanolu.

Przeglądając branżową literaturę, można spo-
tkać się z następującymi synonimami etano-
lu o stężeniu 96%: Spiritus Vini, Spiritus Vini 
rectificatus, Spiritus concentratus, Ethano-
lum 760 g/l, Alcohol 96, Aethanolum 96.

Etanol o stężeniu 70% kryje się pod nastę-
pującymi synonimami: Ethanolum 70, Aetha-
nolum 70, Spiritus dilutus.

Zastosowany synonim może wskazywać, 
że intencją osoby wystawiającej recep-
tę było użycie etanolu 96%. Kiedy jednak 
etanol stanowi jedyny rozpuszczalnik, nale-
ży kierować się dobrem pacjenta i wyjaśnić 
tę kwestię z autorem recepty. Zastosowa-
nie etanolu o stężeniu 96% bezpośrednio 
na skórę może doprowadzić do wystąpienia 
podrażnień. Ponadto używając etanolu 70%, 
możemy osiągnąć lepsze właściwości de-
zynfekujące leku. Zdolność etanolu do szyb-
kiej denaturacji białek sprawia, że surowiec 
bardzo dobrze sprawdza się jako dezynfek-
tant w zwalczaniu bakterii, grzybów i wiru-
sów. Biobójczy efekt etanolu jest zależny 
od jego stężenia: skutecznie działa między 
60 a 90%, chociaż najsilniejsze działanie 
przypisuje się 70%. Wrażliwość mikroorga-
nizmów na biobójcze działanie etanolu jest 
również zmienna. Etanol najsilniej oddziału-
je na wirusy otoczkowe, w dalszej kolejności 
na bezotoczkowe, bakterie, grzyby, najsłab-
sze działanie zaś wykazuje wobec spor bak-
teryjnych, chociaż według niektórych danych 
literaturowych nie dezaktywuje ich, lecz tyl-
ko wstrzymuje ich rozwój.

Surowce rozpuszczamy, zaczynając od tego, 
który najtrudniej rozpuszcza się w etanolu, 
czyli od hydrokortyzonu. Syntetyczny kor-
tykosteroid najlepiej rozpuścić w etanolu 
96%, a następnie dodać wody, doprowadza-
jąc etanol do stężenia 70%. Odważamy za-
tem 63,16 g etanolu 96% i rozpuszczamy 
w nim 1 g hydrokortyzonu Galfarm. Układ 

możemy delikatnie ogrzać, co przyspie-
szy proces rozpuszczania. Pamiętajmy przy 
tym, że etanol wrze w niższej temperatu-
rze niż woda. Następnie dodajemy 31,84 g 
wody i mieszamy powstały roztwór. Kolejny 
krok to rozpuszczenie 2 g detreomycyny i 2 g 
kwasu salicylowego, które znacznie łatwiej 
rozpuszczają się w roztworze etanolowym 
niż hydrokortyzon.

Pamiętajmy, że lek ze względu na obecność 
antybiotyku powinien być wykonany w wa-
runkach aseptycznych i tak też należy go wy-
cenić. Powodem nieprawidłowości w tej 

kwestii jest, a raczej było, rozporządzenie mi-
nistra zdrowia obowiązujące do 2012 roku, 
które nakazywało wykonywać w warunkach 
aseptycznych leki zawierające antybiotyk, 
lecz z wyjątkiem tych, które w składzie miały 
również etanol. Obecnie obowiązujące prze-
pisy w warunkach aseptycznych nakazują 
wykonywać wszystkie leki z antybiotykiem, 
także roztwory etanolowe.

Gotowy roztwór przelewamy do butelki 
z ciemnego szkła i zaopatrujemy w sygnatu-
rę z niezbędnymi informacjami.

Rp. 

Acidi salicylici 2,0 

Detreomycini 2,0 

Hydrocortisoni 1,0 

Spir. vini ad 100,0

M. f. sol. 

Hydrokortyzon warto rozpuścić w etanolu 96%, a później rozcieńczyć układ wodą oczyszczoną 
do osiągnięcia pożądanego stężenia alkoholu.

1

3

2

Oznaczenie surowców z etanolem firmy 
Galfarm wyraźnie precyzuje zastosowane 
stężenie. 

Lek należy wykonać w zlewce, co pozwoli 
zaobserwować stopień rozpuszczenia 
składników. 
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Detreomycyna i kwas salicylowy łatwo rozpuszczają się w etanolu 70%. Aby przyspieszyć proces rozpuszczania 
hydrokortyzonu, mieszaninę można  
delikatnie ogrzać.

Po rozpuszczeniu wszystkich składników roztwór można przesączyć do 
butelki i uzupełnić etanolem 70% do właściwej masy.

Gotowy preparat w butelce z ciemnego szkła powinien być 
zaopatrzony w sygnaturę i trwale przytwierdzony do opakowania 
numer ewidencyjny leku. 



Zamienniki leku Alfadiol dostępne w aptekach. Jak się nazywają?
Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym poinformowało 
o sprowadzanych do Polski produktach zawierających alfakalcydol – 
będących zamiennikami leku Alfadiol, którego produkcja w naszym 
kraju została chwilowo wstrzymana.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dostępności produktu 
Alfadiol (alfacalcidolum) minister zdrowia informuje, że z uwagi 
na zaprzestanie przez podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline 
produkcji leku Alfadiol obecnie występują problemy z zapewnieniem 
dostępności leku z powyższą substancją.

– Z inicjatywy ministra zdrowia zostały podjęte działania, aby utrzymać 
produkcję leku w Polsce, w wyniku czego został podpisany w tej 
sprawie list intencyjny pomiędzy firmami GlaxoSmithKline i Zakładami 
Farmaceutycznymi Polpharma S.A. – informuje resort zdrowia.

DETRIOL NIE JEST ZAMIENNIKIEM, ALE...

Ministerstwo w swoim komunikacie wskazuje, że 26 sierpnia 2022 r. 
został dopuszczony do obrotu w Polsce produkt leczniczy Detriol, za-
wierający kalcytriol (podmiot odpowiedzialny Sun-Farm Sp. z o.o.). Lek 
ten ma jednak węższy zakres wskazań rejestracyjnych niż Alfadiol. Do-
stępność tego produktu na rynku polskim planowana była w połowie 
listopada 2022 r.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na informację w tej sprawie 
konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja 
Lewińskiego. Zwraca on uwagę, że Detriolu nie można traktować jako 
prostego zamiennika Alfadiolu, stąd przestawianie dotychczasowej far-
makoterapii nie może odbyć się na zasadzie automatyzmu, ale będzie 
wymagać od lekarza prowadzącego wnikliwej analizy i indywidual-
nego podejścia w każdym przypadku w ordynowaniu leku. Jednakże 
główne wskazania do zastosowania Detriolu i Alfadiolu są takie same, 
podobnie jak przeciwwskazania oraz działania niepożądane.

– Co do wielkości dawki można uznać, że preparat Detriol (kalcytriol) 
działa nieco silniej od Alfadiolu i dlatego w większości wskazań u ludzi 
dorosłych dawkowanie rozpoczyna się od dawki 0,25 µg dziennie, 
a dawka docelowa wynosi 0,5 µg, czasami 1 µg i rzadko jest większa. 
Dlatego też preparat ten jest konfekcjonowany w kapsułkach miękkich 
0,25 i 0,5 µg. Jeśli chodzi o Alfadiol (kaps. 0,25 i 1 µg), początkowa 
dawka stosowana u dorosłych bywa większa (0,5 µg), choć dawka 
docelowa także rzadko przekracza 1 µg dziennie – wskazuje ekspert.

Prof. Andrzej Lewiński podkreśla, że dawki stosowane u dzieci w przy-
padku Alfadiolu są około dwukrotnie niższe. Z kolei charakterystyka 
produktu leczniczego (ChPL) preparatu Detriol nie precyzuje dawki 

u dzieci, ale antycypując częste stosowanie tego leku off-label 
w populacji dziecięcej, należy spodziewać się zastosowania dawek 
także dwukrotnie niższych niż u ludzi dorosłych.

Konsultant zwraca też uwagę, że w przestrzeni internetowej można 
znaleźć preparat o nazwie Detriol 60K.

– Lek ten nie ma nic wspólnego z przedstawionym przeze mnie prepa-
ratem kalcytriolu. Jest to preparat cholekalcyferolu (witaminy D) 
w dużych dawkach (60 000 IU/tabletkę) i nie jest dostępny w Polsce. 
Niemniej jednak handel internetowy nie zna granic, Polacy często 
podróżują po świecie, dlatego też uważam, że świadomość takiej sytu-
acji jest ważna, aby w przyszłości nie doszło do pomyłek – wskazuje 
prof. Lewiński.

IMPORT INTERWENCYJNY

Natomiast minister zdrowia w swoim komunikacie informuje, że w celu 
zapewnienia dostępności produktów z powyższymi substancjami 
zostały wydane zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych sprowadzanych z innych rynków.

Obecnie produkty z substancją Alfacalcidolum są sprowadzane 
do Polski i dystrybuowane przez hurtownie farmaceutyczne:

• InPharm (produkt: Alpha D3 kapsułki po 0,25 mcg);

• Genesis Pharm (produkt: Alpha D3 kapsułki 
po 0,25 mcg oraz 0,5 mcg, Alfacalcidol Kappler 
kapsułki 0,25 mcg, 0,5 mcg oraz 0,1 mcg);

• PharmaVitae (produkt: Alfadiol, kapsułki 
miękkie po 0,25 mcg oraz 1 mcg).

• Natomiast produkt z substancją Calcitriolum 
jest dystrybuowany przez hurtownię:

• Sun Farm (produkt: Decostriol kapsułki 
po 0,25 mcg oraz 0,5 mcg).

Resort podkreśla, że w celu zapewnienia kontynuacji terapii należy 
skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, któ-
ry podejmie decyzję w zakresie stosowania konkretnego leku.

Przeczytaj komunikat: 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Z urzędu
Najświeższe informacje i interpretacje przepisów dotyczące praktyki aptecznej
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https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-dostepnosci-produktow-leczniczych-z-substancja-alfacalcidolum-oraz-calcitriolum


Nowy sposób przekazywania informacji 
dotyczących substancji kontrolowanych
Do 28 lutego 2023 r. jest czas na złożenie rocznego sprawozdania 
z obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi 
i prekursorami kategorii 1. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapropo-
nował ujednolicony formularz sprawozdawczy.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 
zamieszczono formularz w postaci arkusza w formacie .xls dotyczący 
sprawozdania rocznego z działalności prowadzonej na podstawie 
zezwoleń, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 lub art. 40 ust. 1 i 2, 
oraz pozwoleń, o których mowa w art. 37 ust. 3-5 ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii.

– Mając na uwadze fakt, że wykorzystywanie powszechnie stosowanego 
formularza MZ-76 nie jest obowiązkowe, a jego format znacząco utrudnia 
przekazywanie danych pozwalających na sprawne i pełne oszacowanie 

faktycznych zapotrzebowań rocznych na poszczególne substancje 
kontrolowane, Główny Inspektor Farmaceutyczny rekomenduje prze-
słanie sprawozdania, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, za rok 2022 
w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem udostępnionego formularza. 
W celu bezproblemowego wypełniania formularza niezbędne jest zapi-
sanie pliku oraz włączenie obsługi makr – informuje GIF.

Jednocześnie Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że termin 
na złożenie sprawozdania nie uległ zmianie i upływa 28 lutego 2023 r.

Pobierz formularz: 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Apteki powinny zwrócić szczególną uwagę na serializację Clexane
Wielkopolski wojewódzki inspektor farmaceutyczny przypomina 
o obowiązku serializacji leków przyjmowanych na stan apteki. Jedno-
cześnie szczególną uwagę apteki powinny zwrócić na lek Clexane…

Wielkopolski wojewódzki inspektor farmaceutyczny przypomina 
o obowiązku serializacji produktów leczniczych przy przyjmowaniu 
na stan apteki oraz przy wydawaniu pacjentowi.

– Produkt leczniczy, który nie poddaje się prawidłowej weryfikacji, nie 
może być wydany pacjentowi – przypomina dr Grzegorz Pakulski.

Wielkopolski WIF zwraca szczególną uwagę na Clexane 0,04/0,4 ml serii 
FCD61A i zgodnie z prośbą Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
informuje, że przypadku braku pozytywnego komunikatu serializacyj-
nego należy go zwrócić do hurtowni farmaceutycznej w ramach rekla-
macji (czytaj więcej: Coraz mniej błędów w PLMVS, które tworzą fałszywe 
alerty).

Pobierz komunikat: PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Tresiba od 1 stycznia nie będzie refundowana. 
Co to oznacza dla pacjentów?
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z dniem 31 grudnia 2022 r. 
kończy się ważność decyzji o objęciu refundacją dla insuliny Tresi-
ba. Jednocześnie jej producent zdecydował, że nie będzie ponownie 
ubiegać się o jej refundację. Co w tej sytuacji czeka pacjentów?

31 grudnia 2022 r. kończy się ważność decyzji o objęciu refundacją 
i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla:

• Tresiba, insulinum degludecum, roztwór do wstrzykiwań we wkła-
dzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml (Penfill), GTIN: 05909991107833;

• Tresiba, insulinum degludecum, roztwór do wstrzykiwań 
we wstrzykiwaczu, 200 j/ml, 3 wstrzykiwacze po 3 ml 
(FlexTouch), GTIN: 05909991107864.

– Firma Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. podjęła decyzję o niekontynu-
owaniu refundacji ww. produktów od 1 stycznia 2023 r. na warunkach 
wymaganych przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Resort zapewnia jednak, że firma deklaruje stałą dostępność obu wersji 
leku w aptekach ogólnodostępnych z ustaloną przez producenta ceną.

– Minister zdrowia informuje, że decyzja o braku kontynuowania 
refundacji jest autonomiczną decyzją Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., 
a produkt Tresiba będzie mógł być ponownie objęty refundacją, o ile 
firma złoży odpowiedni wniosek, spełniający warunki opisane w ustawie 
o refundacji – wskazuje resort.

Ile może kosztować insulina po 1 stycznia?

Aktualnie obie wersje insuliny Tresiba są jeszcze dostępne ze zniżką 
w ramach wskazań refundacyjnych. Pacjenci posiadający zniżkową 
receptę mogą ją kupić w następujących cenach:

• Tresiba, 100 j/ml, 5 wkł. po 3 ml (Penfill) – 99,09 zł;

• Tresiba, 3 wstrzykiwacze po 3 ml (FlexTouch) – 116,93 zł.

Jednocześnie oba preparaty przysługują bezpłatnie osobom po 75. roku 
życia na mocy uprawnienia dodatkowego „S”.

Natomiast leki bez zniżek obecnie kosztują:

• Tresiba, 100 j/ml, 5 wkł. po 3 ml (Penfill) – 206,17 zł;

• Tresiba, 3 wstrzykiwacze po 3 ml (FlexTouch) – 245,42 zł.

Nie jest pewne, czy po 1 stycznia 2023 r. cena leku utrzyma się 
na obecnym poziomie ceny urzędowej. Trudno jednak oczekiwać, 
by apteki, które lek zakupią w cenie urzędowej przed końcem roku, 
sprzedały go taniej.

Pobierz komunikat: 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ
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https://www.gov.pl/attachment/10756dc8-bc43-4d43-8e33-52c94eaa74be
https://mgr.farm/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_07_Komunikatzdnia07.12.2022.pdf
https://www.gov.pl/attachment/62573585-90e6-402f-9591-e284c0fffd73


ILE ZARABIA SIĘ  
W POLSKICH APTEKACH? 

RAPORT PŁAC 2022
mgr farm. Daria Frisch



SERWIS PRACA.FARMACJA.PL JUŻ OD DZIEWIĘCIU LAT 
SPRAWDZA ZAROBKI PERSONELU APTECZNEGO. BADANIE 
PEŁNI FUNKCJĘ ŹRÓDŁA WARTOŚCIOWYCH INFORMACJI 
DOTYCZĄCYCH AKTUALNYCH ZAROBKÓW PERSONELU 

FACHOWEGO APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH. NIE INACZEJ 
BYŁO W ROKU 2022. OBECNA EDYCJA ZGROMADZIŁA 
DANE OD 2165 RESPONDENTÓW: 488 KIEROWNIKÓW 
APTEK, 1179 MAGISTRÓW FARMACJI I 498 TECHNIKÓW 

FARMACEUTYCZNYCH Z CAŁEJ POLSKI. JAKIE WNIOSKI PŁYNĄ 
Z WYNIKÓW UZYSKANYCH W TYM ROKU?

LUKA PŁACOWA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ – CZY WCIĄŻ ISTNIEJE?

Raport płac porównuje dane między województwami i miejscowo-
ściami o różnej liczbie mieszkańców, bierze też pod uwagę aspekt 
przynależności apteki do sieci aptecznej. W porównaniach nie 
pomija też ważnego problemu, jakim są nierówności płacowe kobiet 
i mężczyzn. W źródłach anglojęzycznych to zjawisko opisuje termin 
gender pay gap, natomiast polskie opracowania określają je jako luka 
płacowa. Informacje zebrane przez Europejski Urząd Statystyczny 
w 2020 r. mówią o luce płacowej w Polsce na poziomie 4,5 proc. 
Oznacza to, że kobieta w tym okresie zarabiała w naszym kraju prze-
ciętnie o 4,5 proc. mniej niż mężczyzna.

Dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn dotyczą 
też niestety branży aptecznej. Badanie Płac 2022 pokazało, że luka 
płacowa dla pracownika apteki wynosi obecnie 12 proc. Została ona 
oszacowana bez uwzględnienia zajmowanego stanowiska pracy. 
Jednak gdy dane odniesiemy do konkretnych stanowisk, to ich 
wartości będą zróżnicowane. Różnica w zarobkach między kierow-
nikami a kierowniczkami apteki osiągnęła wartość 500 zł netto 
– a to stanowi 8 proc. pensji kierownika-mężczyzny. W przypadku 
magistrów farmacji luka płacowa oscyluje wokół 6 proc., co daje 300 
zł netto. U osób z tytułem zawodowym technika farmaceutycznego 
dysproporcja ukształtowała się na poziomie 10 proc., co w przeli-
czeniu na złotówki daje 363 zł netto różnicy w wynagrodzeniach.

Zestawiając tegoroczne wyniki z ubiegłorocznymi, możemy zauważyć 
znaczny wzrost nierówności płacowych, który jest szczególnie 
widoczny w grupie techników i techniczek farmaceutycznych. Warto 
przypomnieć, że w zeszłym roku luka płacowa osiągnęła poziom 
4 proc. i była niezależna od funkcji pełnionej przez pracownika apteki.

copyright farmacja.hr sp. z o.o. 
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Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn
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Kierownik apteki  8% / 500 

Magister farmacji  6% / 300 

Technik farmaceutyczny  10% / 363 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

Gender pay gap to pojęcie, którym określa się nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. 
W polskich opracowaniach często można spotkać się z terminem “luka płacowa”. We-
dług danych Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2020 roku luka płacowa w Polsce 
wynosiła 4,5%, co oznacza, że kobieta zarabiała w tym czasie przeciętnie o 4,5% mniej 
niż mężczyzna. 

Dysproporcja zarobków ze względu na płeć jest widoczna również w realiach aptecznych. 
Badanie Płac 2022 pokazało, że luka płacowa dla pracownika apteki (bez uwzględnia-
nia stanowiska) osiągnęła poziom 12%. Natomiast po uwzględnieniu stanowiska pracy 
jej wartości prezentują się inaczej. W przypadku kierownika apteki różnica w zarobkach 
wynosi 500 złotych netto, co stanowi 8% pensji kierownika-mężczyzny. Luka płacowa u 
magistrów farmacji oscyluje wokół poziomu 6%, co w przeliczeniu na złotówki daje war-
tość 300 złotych netto. Z kolei wynagrodzenia techniczek farmaceutycznych są niższe 
od techników o 363 złote netto, czyli 10%. 

Porównując tegoroczne wyniki z ubiegłorocznym raportem, zauważalny jest znaczny 
wzrost nierówności płacowych, szczególnie w grupie techników i techniczek farmaceu-
tycznych. W zeszłym roku luka płacowa wynosiła 4% i była to wartość niezależna od 
pełnionej funkcji w aptece.

RÓŻNICE W ZAROBKACH KOBIET I MĘŻCZYZN
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BOGATSZY ZACHÓD, BIEDNIEJSZY WSCHÓD

Aby we właściwy sposób zinterpretować pozyskane dane, do analiz 
wyników posłużono się medianami – czyli środkowymi wartościami 
ze zbioru danych spełniających określone kryteria. Ogólnopolskie 
mediany wynagrodzeń ze względu na pełnioną funkcję w aptece 
prezentują się następująco: dla kierownika apteki – 6000 zł netto, 
dla magistra farmacji – 4500 zł netto, a dla technika farmaceutycz-
nego – 3150 zł netto. Jednak zarobki pracowników aptek uzależnione 
są od wielu czynników, w tym od lokalizacji apteki. Mogą znacząco 
różnić się w poszczególnych województwach Polski.

Wniosek, oparty na danych z Badania Płac 2022 pogrupowanych 
według województw, jest taki sam jak ten, który wysnuto w ubie-
głym roku – zasadniczo na wyższe zarobki w aptekach można liczyć, 
pracując w zachodniej Polsce, natomiast wschodnia część kraju 
pozostaje strefą, w której są one najniższe. Jak to dokładnie wygląda 
w podziale na zajmowane stanowiska?

Według aktualnego Raportu płac 2022 kierownicy aptek zarabiają 
najwięcej w województwach: lubuskim i zachodniopomorskim – 
mediana ich zarobków w tych regionach osiągnęła wartości kolejno 
7000 i 6850 zł netto. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali 
respondenci-kierownicy, którzy pracowali w województwach: 
podlaskim, lubelskim i podkarpackim – u nich zarobki ukształtowały 
się na poziomie odpowiednio 4500, 4900 i 5200 zł netto. Różnica 
między przeciętnymi zarobkami w województwach lubuskim i podla-
skim to 2500 zł netto i jest to aż 42 proc. mediany wyznaczonej dla 
całego kraju. Jak widać, rozbieżności płacowe kierowników aptek 
między województwami potrafią być naprawdę znaczące.

Najwyższym wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na stano-
wisko magistra farmacji cechowały się województwa: lubuskie, 
zachodniopomorskie i mazowieckie. Lubuskie i zachodniopomor-
skie oferują zarobki na poziomie 5500 zł netto, natomiast mazo-
wieckie – 5000 zł netto. Magister najmniej zarobi w wojewódz-
twie świętokrzyskim – 3750 zł netto, niewiele więcej w podlaskim 
i lubelskim – 4000 zł netto. Tutaj różnica między medianą najwyż-
szego a najniższego wynagrodzenia wyniosła 1750 zł netto i stanowi 
to 39 proc. mediany ogólnopolskiej.

Jak sytuacja przedstawia się w odniesieniu do techników farma-
ceutycznych? W przypadku osób zatrudnionych na tym stanowisku 
najwyższych zarobków należy spodziewać się na Mazowszu. Tam 
technik może liczyć na pensję w wysokości 3500 zł netto. Kolejno 
pod względem wysokości wynagrodzenia uplasowało się woje-
wództwo zachodniopomorskie – 3369 zł netto. Według badania 
najniższymi zarobkami charakteryzują się województwa: lubelskie 
(2740 zł netto), świętokrzyskie (2900 zł netto) i łódzkie (2900 zł 
netto). Różnica między najwyższą a najniższą pensją to 760 zł, czyli 
24 proc. mediany ogólnopolskiej.

CZY WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI MA ZNACZENIE?

Tegoroczne badanie wynagrodzeń pokazało, że nie zawsze to miasta 
wojewódzkie są miejscami, gdzie zarobki pracowników aptek ogól-
nodostępnych są najwyższe. Nie można też mówić o jednoznacznej 
zależności między wielkością miejscowości a wysokością pensji. 
W przypadku kierowników aptek rzeczywiście to stolice województw 

są najbardziej atrakcyjne finansowo – tam można oczekiwać zarobków 
o 150 zł wyższych niż w pozostałych miejscowościach. Ale już z kolei 
magistrowie farmacji najwięcej zarobią w miejscowościach do 150 
tysięcy mieszkańców – o 100-200 zł więcej niż w innych. Różnice 
w pensjach techników farmaceutycznych, uwzględniające wielkość 
miejscowości, mogą osiągnąć wartość 300 zł.

SIECI NADAL PRZYCIĄGAJĄ ZAROBKAMI

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, wykazano, że przynależ-
ność apteki do dużej sieci aptecznej zazwyczaj wiąże się z wyższym 
wynagrodzeniem jej pracowników. W przypadku kierowników aptek 
– im większa sieć, tym wyższe zarobki, nawet o 800 zł w porów-
naniu do apteki niesieciowej. U magistrów farmacji wysokość pensji 
w aptece niesieciowej i małych sieciach do 5 aptek jest porówny-
walna, jednak w największych sieciach powyżej 30 aptek zarobią oni 
ok. 400 zł więcej. W dużych sieciach najlepszych wynagrodzeń mogą 
spodziewać się również technicy farmaceutyczni, jednak różnica 
w zarobkach wynosi już tylko 200 zł.

PREMIE I BENEFITY

Kolejną wartościową informacją uzyskaną dzięki Badaniu płac 2022 
jest to, że obecnie co drugi pracownik apteki otrzymuje premie. 
Najczęściej przyznawana jest premia miesięczna – cieszyć się nią 
może co trzeci pracownik. Jej wysokość w porównaniu do roku ubie-
głego wzrosła i aktualnie wynosi 300 zł. Co ósmy kierownik apteki, 
co piąty magister i co piąty technik otrzymuje premię kwartalną, 
która w tym roku wyniosła 500-600 zł.

Nie tylko premie są ważnym motywatorem dla osób pracujących 
w aptekach. Okazało się, że 80 proc. pracowników aptek jest 
wynagradzanych również poprzez benefity pozapłacowe. Najczę-
ściej są to karty sportowe. Do popularnych benefitów zaliczamy 
również zniżki pracownicze oraz opiekę medyczną. Zauważalne jest 
to, że technicy farmaceutyczni łącznie otrzymują mniej benefitów 
od farmaceutów.

To nie wszystkie informacje, które przyniósł Raport płac 2022. 
Jego pełną wersję można pobrać poniżej.

POBIERZ RAPORT
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SPIS
TREŚCI

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

A4
Przegląd lekowy
We wtorkowy wieczór przybiega do apteki pacjent. To pan Jakub, który podczas 
ostatniej wizyty w aptece opowiadał o tym, że ciężko przechodził zakażenie COVID-19.

A6
Cukrzyca ciążowa w pigułce
Czym jest cukrzyca ciężarnych i kiedy się ją stwierdza? Jakie 
czynniki zwiększają ryzyko jej wystąpienia?

A8
Ból brzucha u dziecka
Ból brzucha u dziecka to częsta dolegliwość. Kiedy porada farmaceuty będzie 
wystarczająca, a kiedy odesłać rodziców wraz z dzieckiem do lekarza?

PRASA O OPIECE FARMACEUTYCZNEJ
Jaka powinna być 
wycena przeglądów 
lekowych?
Ile powinien kosztować przegląd lekowy 
wykonany przez farmaceutę? Jaki wpływ 
na jego wycenę będzie miał trwający 
pilotażowy program przeglądów leko-
wych? Temat ten pojawił się w dyskusji 
ekspertów podczas konferencji „Przegląd 
lekowy w aptece i na oddziale szpitalnym”, 
jaka w miniony poniedziałek odbyła się 
w Poznaniu. Padły konkretne kwoty, 
które będą rekomendowane decydentom...

Nieodłączny element dyskusji o nowych 
uprawnieniach i obowiązkach zawodowych 
farmaceutów stanowi kwestia wyna-
grodzenia za nie. Tak było w przypadku 
szczepień przeciw COVID-19 i przeciw 
grypie. Nie inaczej jest także w przypadku 
przeglądów lekowych, które najprawdo-
podobniej będą pierwszą usługą świad-
czoną przez farmaceutów w ramach 
opieki farmaceutycznej jako świadczenie 
gwarantowane. Z zapowiedzi wiceministra 
zdrowia Macieja Miłkowskiego wynika, 
że ma to się stać najwcześniej w 2024 roku.

Niewiadomą pozostaje kwota wynagro-
dzenia, jaką farmaceuci mieliby otrzymywać 
za wykonywanie przeglądów lekowych. 
Niepewność i obawy farmaceutów budzi 
w tym zakresie też przebieg pilotażowego 
projektu przeglądów lekowych, którego 
realizatorzy za każdą wykonaną tego 
typu usługę otrzymują 100 zł – kwotę 
przez znaczą część środowiska uznawaną 
za zaniżoną. Stąd też wraz ze zbliża-
jącym się zakończeniem pilotażu coraz 
częściej pojawiają się głosy zwracające 
uwagę na konieczność zadbania o odpo-
wiednią wycenę przeglądów lekowych.

WYCENA PRZEGLĄDÓW LEKOWYCH 
MA WIELKIE ZNACZENIE

Przypomniała o tym w miniony poniedziałek 
również prof. dr hab. Anna Jelińska – dziekan 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu. W trakcie 
konferencji „Przegląd lekowy w aptece 
i na oddziale szpitalnym” zaapelowała ona 
do koordynatorów pilotażu, by „zadbali” 
o odpowiednie wynagradzanie farma-
ceutów wykonujących przeglądy lekowe.

– Chodzi o to, żeby jednak farmaceuta 
miał z tego jakąś realną korzyść finansową. 
Oczywiście dobro pacjenta najwyższym 
prawem – my to rozumiemy. Ale farma-
ceuta też jest człowiekiem i musi z czegoś 
żyć. Bardzo proszę, żebyście Państwo 
tej sprawy też pilnowali, żeby ta usługa 
miała odpowiednią wycenę. To jest 
bardzo ważne dla zawodu i też dla jego 
prestiżu – podkreślała prof. Jelińska.

Wskazywała, że kwestia ta może okazać 
się kluczowa chociażby dla przyszłych 
kandydatów na studentów farmacji. 
Jeśli do młodych ludzi trafi komunikat, 
że farmaceuta może obrać taką właśnie 
ścieżkę kariery zawodowej i będzie 
ona opłacalna, to chętniej zdecy-
dują się na studiowanie farmacji.

150-160 ZŁ ZA PRZEGLĄD

Koordynatorka pilotażu – dr hab. n. med. 
prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska – 
zapewniała, że wynagrodzenie jest inte-
gralnym elementem przeglądów lekowych.

– Jeśli to jest świadczenie zdrowotne, 
to ono wiąże się z finansowaniem. My już 
teraz mamy w pilotażu dofinansowanie 
z NFZ. To jest 100 zł za wykonany przegląd. 
To jest mało. Będziemy rekomendować 

decydentowi kwotę w okolicy 150-160 zł. 
Mniej więcej szacujemy, według wstęp-
nych ocen AOTMiT, że powinna być 
zgoda na taką kwotę za usługę – zapew-
niała prof. Neumann-Podczaska.

Przekonywała też, że świadczenie prze-
glądów lekowych nie może odbywać się 
„przy okazji” wykonywania przez farma-
ceutę innych obowiązków. Usługa ta jest 
na tyle złożona i wymagająca, że musi 
być na nią przeznaczony odpowiedni czas 
i właściwy do tego zadania farmaceuta.

FINANSOWANIE SPECJALIZACJI 
DLA FARMACEUTÓW

Prof. dr hab. Anna Jelińska w debacie, 
jaka odbyła się w trakcie wspomnianej 
konferencji, zwróciła uwagę też na inny 
„problem finansowy” farmaceutów. A jest 
nim specjalizacja, której koszt farma-
ceuci muszą ponosić samodzielnie.

– Lekarze robią specjalizację i mają 
wszystkie kursy bezpłatnie. Natomiast 
farmaceuci, żeby zrobić specjalizację, muszą 
za te kursy płacić. Myśmy tę sprawę, jako 
Konwent Dziekanów, sygnalizowali w mini-
sterstwie. Mamy przyrzeczenie, że przy 
najbliższej transzy pieniędzy unijnych takie 
finanse też na specjalizacje dla farma-
ceutów będą uwzględniane – zapowiedziała 
dziekan Wydziału Farmaceutycznego UMP.

Przekonywała też, że specjalizacja 
nadal daje farmaceutom największe 
możliwości rozwoju zawodo-
wego – szczególnie w kontekście 
farmacji szpitalnej czy klinicznej.

– Razem z Konwentem Dziekanów będziemy 
walczyli, żeby te specjalizacje były dla 
Państwa bezkosztowe – podkreśliła.

Źródło: MGR.FARM
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farmaceuty i lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej to nieunikniona przyszłość. 
Obecnie w kontekście systemowym taka 
współpraca praktycznie nie istnieje, 
a niekiedy wręcz relacje między obiema 
grupami specjalistów są utrudnione 
i pojawiają się nieporozumienia.

– Drogę do przejścia mamy długą, ale nie 
wyobrażam sobie, żebyśmy gdzieś na jej 
końcu nie mogli się spotkać w jednym 
zespole – mówiła prof. Mastalerz-Migas.

Podkreślała ona, że pomoc farmaceuty 
przeprowadzającego przegląd lekowy 
to ogromna wartość dodana. Aktualnie 
to na lekarzach rodzinnych spoczywa 
systemowy obowiązek „spinania” 
wszystkiego, co dzieje się z pacjentem: 
od badań i drobnych schorzeń, po leczenie 
specjalistyczne. Wsparcie farmaceuty, 
który wykona przegląd lekowy i wyko-
rzysta swoją wiedzą w zakresie interakcji, 
wydobędzie od pacjenta informacje 
o stosowanych przez niego suplemen-
tach diety, to brakujący obecnie element 
układanki. Wskazała ona, że farmaceuta 
powinien też być obecny w modelu opieki 
koordynowanej POZ, która od dwóch 
miesięcy zaczyna funkcjonować w Polsce.

LEKARZ DECYDUJE, FARMACEUTA WSPIERA

– To lekarz rodzinny jest tym leka-
rzem, który na co dzień widzi pacjenta 
z wielochorobowością i wielolekowo-
ścią. To właśnie on zderza się z opiniami 
różnych specjalistów, które bardzo często 
są sprzeczne. To lekarz rodzinny tak 
naprawdę podejmuje te najtrudniejsze 
decyzje. Widząc kliniczną sytuację pacjenta, 
musi zdecydować, które leki są potrzebne, 
albo zdecydować, którego ze specjali-
stów zapytać o to, czy z jakiegoś leku 
można zrezygnować albo na co zamienić 
– mówiła z kolei prof. dr hab. n. med. 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Wskazywała ona, że obecnie to do lekarza 
rodzinnego pacjent zgłasza się ze wszyst-
kimi dolegliwościami i to on decyduje, 
co dalej z pacjentem się dzieje. Dlatego 
też powinien mieć do dyspozycji (jako swój 
zespół) nie tylko wszystkich lekarzy specja-
listów, ale też wszystkich profesjonalistów.

– Komunikacja dotycząca leków 
jest niezwykle ważna. A kiedy zada-
jemy pytanie o leki, to tą osobą, 
która może najlepiej wesprzeć lekarza 
rodzinnego w tej dziedzinie, jest farma-
ceuta – i nie mam co do tego wątpli-
wości – mówiła prof. dr hab. n. med. 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

KONIECZNE PRZEKONANIE LEKARZY, 
FARMACEUTÓW I PACJENTÓW

– Jedną z najważniejszych rzeczy jest teraz 
wspólne przekonanie środowiska, że warto. 

Współpraca lekarza 
i farmaceuty jest 
nieunikniona. Przeglądy 
lekowe to dobry 
początek…
Zmieniający się świat stawia przed 
systemem ochrony zdrowia nowe 
wyzwania. W sytuacji, gdy pacjenci 
mogą bez większych problemów „kupić” 
receptę przez internet, a jednocze-
śnie coraz częściej stosują leki OTC 
i suplementy diety, lekarze rodzinni nie 
powinni odrzucać wsparcia, jakie oferują 
im farmaceuci. Zdaniem ekspertów 
współpraca tych dwóch zawodów 
medycznych jest nieunikniona.

Wiosną tego roku ruszył pilotażowy 
program przeglądów lekowych, będący 
realizacją rozporządzenia ministra zdrowia 
z dnia 17 grudnia 2021 r. Dokument 
ten przewidywał, że wyłonieni do jego 
przeprowadzenia realizatorzy (75 farma-
ceutów) przeprowadzą co najmniej 750 
przeglądów lekowych. O tym, że cel 
ten udało się już osiągnąć, poinformo-
wała w poniedziałek dr hab. n. med. 
prof. UMP Agnieszka Neumann-Pod-
czaska – koordynatorka pilotażu.

– Wykonaliśmy rozporządzenie. Mimo 
że kilka dni jeszcze zostało do końca fazy 
wykonawczej pilotażu, to już osiągnęliśmy 
liczbę 750 przeglądów lekowych. Za tymi 
przypadkami stoją ogromne historie ludzi, 
którzy otrzymali prawdziwą pomoc. Sam 
pilotaż jest nie tylko sposobem na niesienie 
nowego modelu usługi i edukacji, ale także 
niesieniem pomocy pacjentom, którzy jej 
najbardziej potrzebują i są w systemie 
zagubieni – mówiła dr hab. n. med. 
prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska.

WSPÓŁPRACA JEST NIEUCHRONNA

Podczas konferencji „Przegląd lekowy 
w aptece i na oddziale szpitalnym”, 
która 28 listopada odbyła się w Poznaniu, 
eksperci dyskutowali o przyszłości tej 
usługi w Polsce. Wskazywali między 
innymi, że ogromną rolę we wdrożeniu 
i popularyzacji przeglądów lekowych 
będą musieli odegrać także lekarze. 
To właśnie do nich będzie należało wyko-
rzystanie informacji, które dostarczą 
farmaceuci wykonujący tę usługę.

– Pamiętam inaugurację pilotażu. Fakt, 
że udało się już zrealizować 750 prze-
glądów lekowych, to naprawdę ogromny 
sukces – mówiła prof. dr hab. Agnieszka 
Mastalerz-Migas, prezes Polskiego Towa-
rzystwa Medycyny Rodzinnej, konsultant 
krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.
Ekspertka podkreślała, że współpraca 

Bardzo się cieszymy, że jest realizowany 
pilotaż, ale tak naprawdę nie tylko od jego 
wyników, ale i od uzyskania consensusu 
środowiska, nie tylko osób zajmujących się 
polityką zdrowotną, ale przede wszystkim 
lekarzy i farmaceutów, będzie zależało to, 
w jakim zakresie wprowadzimy przegląd 
lekowy jako usługę, która będzie współfinan-
sowana. To nie może być coś, co będziemy 
robić „dodatkowo”. To normalnie powinno 
wejść do systemu opieki zdrowotnej 
– mówił dr n. med. Rafał Staszewski, 
kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ekspert wskazał, że z relacji realizatorów 
pilotażu wynika, iż nie wszyscy lekarze 
uznawali tę usługę za wartą wdrażania 
czy koordynacji. W jego ocenie niezbędna 
i nieunikniona jest wspólna kampania, 
która przekona do przeglądów leko-
wych zarówno farmaceutów i lekarzy, 
jak i przede wszystkim pacjentów. Na taką 
kampanię przyjdzie czas w momencie, 
gdy decydenci po pilotażu zdecy-
dują się na wdrożenie tej usługi.

– Maria Skłodowska-Curie mówiła: „Niczego 
w życiu nie należy się bać, należy to tylko 
zrozumieć”. My jesteśmy teraz na etapie 
środowiskowego zrozumienia, że jest 
to ważne i potrzebne, bo tak zmienia 
się świat – dodał dr Staszewski.

NOWE WYZWANIA WYMUSZAJĄ ZMIANY...

Jednocześnie ekspert wskazał, że jednym 
z wyzwań zmieniającego się świata jest 
możliwość samodzielnego „wystawiania" 
recept przez pacjentów, za pośrednic-
twem aplikacji internetowych, poprzez 
ich kupowanie. Potocznie nazywane 
„receptomaty” wykorzystują obecny stan 
prawny, który przy spełnieniu odpo-
wiednich wymogów (wypełnienie formu-
larza jako forma wywiadu lekarskiego) 
pozwala na zdalne wystawienie recepty.

– Możemy zaklinać rzeczywistość, 
ale to się już dzieje, więc wprowadźmy 
systemy, które będą gwarantowały 
pacjentowi jeszcze większe bezpie-
czeństwo farmakoterapii, a lekarzowi 
– wsparcie w realizacji jego działań. 
Musimy mówić językiem korzyści zarówno 
do pacjentów, do środowiska farmaceutów, 
jak i do środowiska lekarzy – podkreślał 
kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W trakcie konferencji eksperci dysku-
towali także o możliwościach i wyzwa-
niach, jakie stoją przed farmaceutami 
zatrudnianymi na oddziałach szpital-
nych. Farmaceuci kliniczni mają bowiem 
być kolejnymi, którzy będą świadczyć 
tę usługę w podmiotach leczniczych.

Źródło: MGR.FARM
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STOSOWANE LEKI

Metylofenidat 18 mg (SR) 1-0-0

SUPLEMENTY DIETY

Tabletki z kozłkiem lekarskim 0-0-1

Płeć Mężczyzna

Wiek 34 lata

Wzrost 182 cm

Waga 105 kg

Choroby 
przewlekłe

Otyłość

ADHD

mgr farm. Kamil Bąk

PRZEGLĄD LEKOWY
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W
e wtorkowy wieczór przy-
biega do apteki pacjent. 
To pan Jakub, który podczas 
ostatniej wizyty w aptece 
opowiadał o tym, że ciężko 

przechodził zakażenie COVID-19. Okazuje 
się, że rozpoznano u niego pewne zmiany 
w OUN, a lekarz psychiatra zdiagnozował 
u niego ADHD i zalecił leczenie metylofeni-
datem o przedłużonym uwalnianiu. Pacjent 
jednak nie do końca rozumie diagnozę 
i pyta farmaceutę o chorobę i o jego opinię 
na temat skuteczności przepisanego leku.

Oprócz tego ma pytanie związane 
z produktem zawierającym kozłek lekarski, 
który stosuje. Pyta, czy będzie on bezpieczny 
w połączeniu z nowym lekiem, czy istnieje 
ryzyko uzależnienia, a także o opinię 
farmaceuty dotyczącą tego produktu, 
z którego jak dotąd jest zadowolony.

Dodatkowo pacjent prosi o poradę zwią-
zaną z kontuzją, której na domiar złego 
nabawił się, pędząc do apteki, i dodatkowo 
o produkt, który pomoże mu w uśmie-
rzeniu bólu i złagodzeniu stanu zapal-
nego. Dopytuje, czy faktycznie zimne 
okłady mają sens terapeutyczny.

KOMENTARZ

W przypadku diagnozy u pacjenta ADHD 
należy wytłumaczyć mu, że po rozpoznaniu 
najważniejszą komponentą, która wpływa 
na powodzenie leczenia, jest zaangażowanie 

w terapię. Warto udać się do specjalisty, 
aby poświęcił odpowiednią ilość czasu 
na edukację chorego i rodziny na temat 
choroby. Taka edukacja obejmuje omówienie 
genetycznego podłoża, sposobu rozpo-
znania, charakterystycznych objawów 
i tego, jak w planie terapeutycznym zostaną 
uwzględnione zaburzenia towarzyszące.

Jeśli chodzi o leczenie, należy potwierdzić, 
że metylofenidat należy do leków pierwszego 
rzutu i od wielu lat preparat jest stosowany 
w terapii tego zaburzenia, gdyż istnieją 
silne dowody naukowe na skuteczność 
preparatu. Dodatkowo warto poinformować, 
że pacjent otrzymał lek, który charakte-
ryzuje się przedłużonym uwalnianiem 
i dzięki temu dawkowanie jest łatwiejsze. 
Jeśli chodzi o możliwe działania niepożą-
dane, to mogą pojawić się: utrata apetytu, 
masy ciała, suchość w ustach, bezsenność 
czy lęk. W przypadku nasilenia tych objawów 
dobrze jest zalecić konsultację z lekarzem.

Co do urazu stawu skokowego, można 
zaproponowac zastosowanie diklofenaku 
w żelu, który zadziała przeciwzapalnie 
i przeciwbólowo, oraz poinformować 
pacjenta o niefarmakologicznym standar-
dzie postępowania w przypadku tego typu 
urazów, w skrócie: OLUP (Odpoczynek, 
Lód, Ucisk, Podniesienie). Może to wpłynąć 
na przyspieszenie gojenia i zmniejszenie 
obrzęku. Jeżeli natomiast obrzęk będzie się 
szybko powiększał, znacznie ograniczał ruchy 
w stawie, to należy udać się do lekarza.

W przypadku preparatu z kozłkiem lekar-
skim warto poinformować pacjenta, że jest 
to substancja roślinna stosowana tradycyjnie 
w leczeniu stanów napięcia nerwowego 
i stresie. Wykazuje także pewną skuteczność 
w terapii bezsenności. Kozłka lekarskiego 
należy unikać w połączeniu z innymi lekami 
uspokajającymi i z alkoholem. Istnieją też 
dane dotyczące interakcji pomiędzy halo-
peridolem i kozłkiem lekarskim. Ze względu 
na swoje właściwości kozłek w zasadzie nie 
stwarza ryzyka uzależnienia, które może 
się jedynie rozwinąć w formie psycholo-
gicznego przyzwyczajenia do stosowania 
produktu. W przypadku terapii z mety-
lofenidatem oba produkty są stosowane 
w znaczącej różnicy czasu, więc nie 
zachodzi między nimi ryzyko interakcji.
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Problemy lekowe pacjenta

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/potencjalny

Obawy związane ze 
stosowaniem metylofenidatu

Brak zrozumienia konsultacji 
psychiatrycznej

Edukacja pacjenta Rzeczywisty

Uraz stawu skokowego Uraz mechaniczny

Wydanie preparatu z diklofenakiem 
do stosowania miejscowego. 

Instrukcja postępowania 
niefarmakologicznego i wyjaśnienie, 

kiedy warto udać się do lekarza

Rzeczywisty

Obawy związane ze stoso-
waniem kozłka lekar-

skiego przed snem
Brak wiedzy Edukacja pacjenta Rzeczywisty
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CIĄŻA 

CUKRZYCA CIĄŻOWA 
W PIGUŁCE

Czym jest cukrzyca ciężarnych i kiedy się ją stwierdza? Jakie czynniki 
zwiększają ryzyko jej wystąpienia? Kiedy wystarcza dieta, a kiedy konieczna 

jest insulinoterapia? W jaki sposób farmaceuta może pomóc pacjentce?

C
ukrzyca ciążowa z definicji jest każ-
dym stanem, w którym występuje 
podwyższenie glikemii u kobiet 
będących w ciąży, niecierpiących 
wcześniej na cukrzycę. Ważnym 

jest rozróżnienie, czy rozpoznana w trakcie 
ciąży hiperglikemia to następstwo ciąży, 
czy też niestwierdzona wcześniej cukrzyca, 
która występowała już przed zapłodnie-
niem. Stan podwyższonej glikemii u matki 
stanowi poważne zagrożenie dla rozwi-
jającego się płodu. Udowodniono także, 
że u ok. 30-45 proc. kobiet, u których rozpo-
znano cukrzycę ciężarnych, w ciągu 15 lat 
po porodzie rozwija się cukrzyca typu 2.

KOBIETY ZE ZWIĘKSZONYM RYZYKIEM

Typowa cukrzyca ciążowa, która kończy się 
wraz z momentem porodu, stwierdzana jest 
najczęściej między 24. a 28. tygodniem ciąży. 
Zwykle dotyczy kobiet, u których istnieją 
czynniki ryzyka. Należą do nich: stwierdzona 
cukrzyca ciążowa w poprzedniej ciąży, BMI 
powyżej 27, nadmiar tkanki tłuszczowej, 
niska aktywność fizyczna, wiek powyżej 
35 lat, obecność nadciśnienia tętniczego 
przed ciążą, wielorództwo, urodzenie dziecka 
o masie powyżej 4 kg w przeszłości, urodze-
nie dziecka z wadami rozwojowymi, historia 
cukrzycy typu 2 w rodzinie, zespół policy-
stycznych jajników, hirsutyzm, wcześniejsze 
poronienia i narodziny martwych dzieci.

EPIDEMIOLOGIA

Cukrzyca ciężarnych może rozwinąć się 
u ok. 3-10 proc. ciężarnych w zależno-
ści od zbadanej populacji. W 90 proc. 

przypadków jest cukrzycą wynikającą 
ze stanu ciąży, pozostałe przypadki to cu-
krzyca nierozpoznana wcześniej. U około 
30 proc. kobiet, u których stwierdzono 
hiperglikemię w pierwszej ciąży, cu-
krzyca ciążowa pojawi się w kolejnej.

PATOGENEZA CUKRZYCY CIĘŻARNYCH

Proces patogenezy cukrzycy ciążowej jest 
złożony i obejmuje zaburzenia w działaniu 
i wydzielaniu insuliny. W trakcie ciąży fizjolo-
gicznie nasila się zjawisko insulinooporności, 
co wynika ze wzrostu stężenia estrogenów, 
laktogenu łożyskowego i progesteronu, 
czyli hormonów ciążowych. W przypadku 
większości kobiet zwiększone zapotrzebo-
wanie na insulinę wyrównywane jest jej 
zwiększoną produkcją. Z tego powodu stę-
żenie insuliny we krwi w końcowym okresie 
ciąży wzrasta o ok. 50 proc. w porównaniu 
do jej początku. Kobiety z cukrzycą ciężar-
nych mają zdecydowanie niższy przyrost 
wydzielania insuliny niż kobiety bez tego 
zaburzenia, co doprowadza do hiperglikemii.

ROZPOZNAWANIE CUKRZYCY CIĄŻOWEJ

Najczęściej cukrzyca ciążowa przebiega 
bezobjawowo. Ważnym jest, żeby regularnie 
badać stężenie glukozy we krwi w trak-
cie ciąży. Kobiety z grupy ryzyka od razu 
po stwierdzeniu ciąży powinny otrzymać 
skierowanie na doustny test obciążenia 
glukozą. Dalsze postępowanie stanowi 
następstwo uzyskanych wyników badań krwi.

1. Stężenie glukozy na czczo poniżej 
5,6 mmol/l (100 mg/dl) oznacza, 

że wynik jest prawidłowy. Krzywa 
cukrowa winna być wykonana mię-
dzy 24. a 28. tygodniem ciąży.

2. Stężenie glukozy w przedziale 
5,6 a 6,9 mmol/l (100-125 mg/dl) 
oznacza, że wynik jest nieprawidłowy 
i należy jak najszybciej przepro-
wadzić test obciążenia glukozą.

3. Powyżej stężenia 7 mmol/l 
(126 mg/dl) powinno się powtórnie 
przeprowadzić oznaczenie stężenia 
glukozy z krwi na czczo.

Cukrzyca ciążowa jest rozpoznawana, jeżeli 
w doustnym teście obciążenia glukozą 
wartości stężenia glukozy w osoczu 
są nieprawidłowe. Stan taki wymaga rozpo-
częcia leczenia pod kontrolą diabetologa.

Przy oznaczaniu stężenia glukozy na czczo 
ostatni posiłek winien być spożyty najpóź-
niej osiem godzin przed pobraniem. 
W przypadku wykonywania testu obcią-
żenia glukozą ważne jest, aby ciężarna 
odżywiała się tak jak wcześniej i unikała 
aktywności fizycznej bezpośrednio 
przed badaniem. Testu nie należy wyko-
nywać w trakcie różnego rodzaju infekcji, 
a w trakcie niego kobieta powinna prze-
bywać w pozycji leżącej bądź siedzącej.

POWIKŁANIA SPOWODOWANE 
HIPERGLIKEMIĄ MATKI

Stężenie glukozy we krwi dziecka 
jest o 10-20 mg/dl niższe niż we krwi 
matki. Hiperglikemia matki powoduje 

mgr farm. Jakub Sikorski
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hiperglikemię u płodu. Glukoza pokonuje 
barierę łożyskową, ale insulina już nie. 
Płód produkuje własną insulinę od około 
dziewiątego tygodnia życia. Ze względu 
na wzrost stężenia glukozy u płodu nastę-
puje zwiększenie produkcji insuliny 
i większy rozkład glukozy, co prowadzi 
do przerostu mięśnia sercowego, wątroby, 
tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej. Jest 
to tzw. makrosomia, czyli stan, gdy masa 
urodzeniowa dziecka przekracza 4,5 kg. 
Hiperinsulinemia u płodu opóźnia jego 
dojrzewanie, co w konsekwencji skutkuje 
modyfikacją struktury serca, niedojrzało-
ścią płuc i wątroby. Może to spowodować 
nawet wewnątrzmaciczne, potencjalnie 
zagrażające życiu niedotlenienie. Noworodki 
mogą cierpieć na hipoglikemię i hiperbi-
lirubinemię. Kobiety ciężarne z cukrzycą 
częściej dotyka nadciśnienie skorelowane 
z ciążą, wzrasta też ryzyko rzucawki.

LECZENIE CUKRZYCY CIĘŻARNYCH

Dieta

Specjalna dieta dla matek ciężarnych 
to podstawa leczenia. Ciężarna z cukrzycą 
powinna spożywać około sześciu posiłków 
dziennie. Szczególnie ważnym jest posiłek 
wieczorny zawierający ok. 25 g węglo-
wodanów złożonych. Ma to zabezpieczyć 
matkę przez nocną hipoglikemią. Źródłem 
węglowodanów winny być produkty 
o niskim indeksie glikemicznym. Prze-
ciwwskazane są cukry proste. Zgodnie 
ze swoją wiedzą farmaceuta może przy-
pomnieć pacjentce, której żywności 
powinna unikać, a która jest wskazana.

Najlepiej, aby dostarczane białko pochodziło 
z chudych mięs, ryb, twarogów i jogurtów. 
Kobiety ciężarne powinny też unikać tłusz-
czów złożonych. Średnie dobowe zapotrze-
bowanie kaloryczne w okresie ciąży wynosi 
ok. 35 kcal na kg należnej masy ciała, czyli 
1500–2400 kcal u ciężarnych z prawidłową 
wagą przed ciążą. Ciężarnym otyłym zaleca 
się dietę o zmniejszonej kaloryczności – 
25-30 kcal na kg masy ciała dziennie.

Samokontrola

Samokontrola glikemii za pomocą gluko-
metru to kolejny ważny aspekt leczenia 
cukrzycy ciężarnych. Dodatkowo istotne 
są samodzielne oznaczanie ciał ketonowych 
w porannym moczu przy użyciu testów 
paskowych. Rolą farmaceuty jest instruktaż, 
kiedy i w jaki sposób powinno się to zrobić. 
W miarę możliwości warto zademonstrować, 
jak działa glukometr. Pomiary glukozy 
powinny odbywać się kilkukrotnie w czasie 
dnia. Dobrą praktyką, oczywiście w miarę 
możliwości, byłoby wręczenie dzien-
niczka pomiarów cukru we krwi. Pierwszy 
pomiar zalecany jest na czczo, następne 
– jedną godzinę po każdym z posiłków.

Insulinoterapia

W przypadku gdy poranne stężenie glukozy 
na czczo przekracza 90 mg/dl bądź stężenie 
po posiłku przekracza 120 mg/dl, zale-
cana jest insulinoterapia. Zwykle insulinę 
podaje się od czterech do siedmiu razy 
dziennie, w zależności od zastosowanego 
preparatu. Krótko działające insuliny apli-
kowane są w ramię, natomiast preparaty 
o przedłużonym działaniu – w mięśnie ud 
lub pośladków. Co ciekawe, nie ma prze-
ciwwskazań do podania insuliny w brzuch, 
jednakże może to zwiększyć stres u matki, 
toteż nie jest praktykowane. Należy poin-
struować, jak odpowiednio przechowywać 
insulinę, czym zdezynfekować skórę przed 
wstrzyknięciem i w jaki sposób obsługiwać 
pen. Konieczne jest także poinformowanie 
pacjentki, aby nie wykonywała zastrzyku 
w tym samym miejscu. Niezbędna jest 
co najmniej jednocentymetrowa zmiana 
miejsca wkłucia w obrębie tego samego 
mięśnia. Aby uniknąć bólu, powrót 
do poprzedniego miejsca iniekcji może 
nastąpić dopiero po kilku tygodniach.

Aktywność fizyczna

Jeżeli nie istnieją przeciwwskazania 
do aktywności fizycznej, jest ona zalecana. 
Regularny ruch zmniejsza insulinoopor-
ność, a w konsekwencji – stężenie glukozy 
we krwi. Minimalna aktywność ruchowa 
obejmuje spacer trzy razy w tygodniu 
po 30 minut. Inne formy należy skon-
sultować z lekarzem prowadzącym.

PO PORODZIE

Po urodzeniu dziecka należy kontynuować 
pomiary stężenia glukozy we krwi. W przy-
padku nieprawidłowości powinno się skon-
sultować kwestię karmienia piersią i konty-
nuacji leczenia. Po porodzie można wrócić 
do normalnej diety, jednak z uwzględnie-
niem zwiększenia kaloryczności posiłków 
o ok. 200-400 kcal. Zaleca się kontynu-
owanie spożywania małych, ale częstych 
posiłków. Jeśli kobieta stosowała insulinę 
podczas ciąży i dawki insuliny nie prze-
kraczały 10 j. na wstrzyknięcie, leczenia 
insuliną można zaprzestać bezpośrednio 
po porodzie. Jeśli dawki przekraczały 
10 j. na wstrzyknięcie, zaraz po porodzie 
należy je zmniejszyć o połowę, a następnie 
z dnia na dzień zmniejszać o 1-2 j., aż 
do całkowitego jej odstawienia. Około 
sześć tygodni po porodzie powinno się 
wykonać doustny test obciążenia glukozą.
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Ból brzucha u dziecka to częsta dolegliwość. Kiedy porada farmaceuty będzie 
wystarczająca, a kiedy odesłać rodziców wraz z dzieckiem do lekarza?

B
ól brzucha jest jedną z powszech-
niejszych dolegliwości występu-
jących u najmłodszych pacjentów. 
Może mieć on charakter łagodny, 
przewlekły, ostry, czynno-

ściowy, psychogenny lub organiczny. 
Gdy maluch skarży się na bolący brzuch, 
należy też zwrócić uwagę na towarzy-
szące objawy. Niepokojące mogą być 
występujące wraz z bólem: gorączka, 
nudności i wymioty, biegunka, osła-
bienie organizmu bądź zmiany skórne.

PRZYCZYNY BÓLU BRZUCHA ZE STRONY 
UKŁADU POKARMOWEGO

Najczęstszą przyczyną wystąpienia dolegli-
wości bólowych brzucha u dzieci są zatrucia 
pokarmowe. Młody organizm jest znacznie 
bardziej podatny na zatrucia niż organizmy 
dorosłych. Dziecko wciąż poznaje nowe 
potrawy i może na niektóre z nich zare-
agować bólem, wymiotami lub biegunką. 
Dolegliwości bólowe związane bywają 
również z przejedzeniem, a także spożyciem 
ciężkostrawnego posiłku, z którym układ 
pokarmowy młodego człowieka radzi sobie 
wolniej. Przy karmieniu malucha trzeba 
zwrócić dużą uwagę na sposób spożywania 
przez niego posiłku. Jedzenie dziecka 
powinno być dostosowane do jego zapotrze-
bowania kalorycznego. Nie należy pozwalać 
najmłodszym na łapczywe jedzenie. Wska-
zane jest robienie przerw w posiłkach.

U dzieci za zatrucie pokarmowe zazwy-
czaj odpowiadają bakterie: gronkowca, 
Salmonelli, pałeczek jadu kiełbasia-
nego, Listerii, E. coli. Zatruciu sprzyja 
również spożycie nieświeżego poży-
wienia, a także substancji niebezpiecz-
nych i nieprzeznaczonych dla ludzi.

Ból brzucha występujący u dzieci podczas 
jedzenia może wskazywać także na inne 
przyczyny, takie jak między innymi alergie 
pokarmowe, zespół jelita drażliwego, kolkę 
oraz nietolerancje pokarmów. W przypadku 
takich chorób należy sprawdzić, czy oprócz 

bólu brzucha u dziecka nie obserwuje się 
innych objawów, takich jak: pokrzywki 
skórnej, nudności i wymiotów, biegunki 
z krwią. Alergia pokarmowa niestety 
często mylona jest z nietolerancją, gdyż 
oba schorzenia dają takie same objawy. 
Jedyną znaczącą różnicą jest fakt, że alergia 
występuje już po spożyciu niewielkiej ilości 
pokarmu, natomiast, by doszło do nieto-
lerancji organizmu, dziecko musi spożyć 
większą ilość substancji szkodliwej.

Gdy bólowi brzucha towarzyszą silne 
wymioty i biegunka, zwłaszcza ze zmianą 
wyglądu i konsystencji stolca, można przy-
puszczać wystąpienie infekcji u malucha 
bądź innych poważnych schorzeń układu 
pokarmowego. Za infekcje przeważnie 
odpowiadają rotawirusy, wywołując tzw. 
biegunkę rotawirusową, zwaną potocznie 
grypą żołądkową. Natomiast silny, nasi-
lający się po uniesieniu nogi ból zloka-
lizowany po prawej stronie, w dolnej 
okolicy jamy brzusznej, może świadczyć 
o zapaleniu wyrostka robaczkowego. 
Charakterystyczne w jego przebiegu jest 
wystąpienie wysokiej gorączki i wymiotów.

BÓL BRZUCHA A SCHORZENIA 
UKŁADU MOCZOWEGO

Ból w obrębie jamy brzusznej może 
pojawić się również w przypadku schorzeń 
związanych z układem moczowym. Może 
on wystąpić wraz z zaburzeniami mikcji. 
Należy zwrócić uwagę, czy dziecko nie 
oddaje zbyt często moczu, skarżąc się przy 
tym na uczucie pieczenia. Charakterystyczna 
jest tu również barwa moczu i jej wszelkie 
odstępstwa od prawidłowego słomkowego 
zabarwienia. Uwagę rodziców powinny 
przykuć występująca w moczu krew i towa-
rzyszące dziecku gorączka i nudności.

BÓL BRZUCHA A CHOROBY PASOŻYTNICZE

Wiek dziecięcy niejednokrotnie wiąże 
się z występowaniem chorób pasożytni-
czych. Dotykanie różnych przedmiotów, 

próbowanie nowych rzeczy, a przy tym 
często brudne ręce wkładane do ust sprzy-
jają rozwijaniu się w organizmie dziecka 
pasożytów. Wśród najczęstszych występują-
cych w wieku dziecięcym można wspomnieć 
o owsikach, glistach oraz Gardii lamblii. 
Prócz bólu brzucha obserwuje się również 
stany podgorączkowe, nudności, wymioty, 
męczący kaszel, drapanie skóry w obrębie 
odbytu, bladość powłok skórnych, apatię 
bądź wzmożoną nadpobudliwość, a także 
biegunkę. Ważna jest odpowiednia higiena 
dzieci oraz nauka jej od najmłodszych lat.

BÓL BRZUCHA A SCHORZENIA 
UKŁADU ROZRODCZEGO

Czasem ból brzucha, zwłaszcza 
u dziewczynek, może być związany 
z okresem dojrzewania i zbliżającą 
się np. pierwszą menstruacją. Dziew-
czynki skarżą się wówczas na ból 
zlokalizowany w podbrzuszu.

Jednak dzieci – zarówno dziewczynki, 
jak i chłopcy – mogą odczuwać długo-
trwałe, wzmożone, promieniujące na inne 
okolice dolegliwości bólowe z towarzyszącą 
im gorączką, wydzieliną, krwawieniami 
oraz zmianami skórnymi. Jest to sytuacja 
wymagająca niezwłocznej wizyty u lekarza.

BÓL BRZUCHA NA TLE 
NEUROPSYCHOLOGICZNYM

Dzieci często w okresie szkolnym narzekają 
na bolący brzuch, co wynikać może z towa-
rzyszącego maluchom stresu. Pod jego 
wpływem żołądek i jelita dziecka kurczą się, 
utrudniając przemieszczanie się i trawienie 
pokarmu. Ból o podłożu psychologicznym 
jest częstym zjawiskiem występującym 
wśród dzieci. Nowe miejsca, nowe osoby, 
kłótnie rodziców, nieznane im do tej pory 
sytuacje, w których zostają postawieni, 
przysparzają dzieciom wiele stresu. Należy 
pamiętać więc, by każdą nową sytuację 
wprowadzać do ich życia stopniowo, rozma-
wiać z maluchami, tłumaczyć im i przede 

PEDIATRIA

BÓL BRZUCHA U DZIECKA

mgr farm. Oliwia Krasińska
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wszystkim nie zostawiać ich w takich 
chwilach samych, zdanych tylko na siebie. 
Ból brzucha u maluchów może być jednak 
wywołany również pozytywnymi emocjami.

LECZENIE BÓLU BRZUCHA U DZIECKA

Przy małym pacjencie bardzo ważny jest 
dokładny wywiad, na podstawie którego 
zarówno lekarz, jak i farmaceuta mogą 
dobrać odpowiednie leczenie, a także 
polecić dodatkowe badania diagnostyczne. 
U dzieci szczególne znaczenie ma również 
umiejscowienie bólu, które może świad-
czyć o toczących się w organizmie stanach 
patologicznych, wymagających niezwłocznej 
interwencji lekarskiej. Należy pamiętać, 
że organizm dziecka jest o wiele bardziej 
wrażliwy niż dorosłego człowieka i postę-
powanie w przypadku dziecka jest inne, 
w dużej mierze zależne również od stanu 
ogólnego i wieku dziecka. Bardzo istotne 
w leczeniu są inne dolegliwości towarzy-
szące bólowi. W przypadku wystąpienia 
biegunki, wymiotów istotne jest poda-
wanie preparatów nawadniających.

Jeśli objawy pojawiają się po posiłku, 
ważną rolę odgrywa tu obserwacja dziecka 
przez rodziców. Warto zwrócić uwagę 
na to, po jakim czasie występują i ustę-
pują objawy oraz po jakiego rodzaju 
spożywanych przez malucha produktach. 
Wskazane mogą być tu specjalistyczne 
testy diagnostyczne w kierunku alergii 
bądź nietolerancji pokarmowej i zastoso-
wanie odpowiedniej diety wykluczającej 
szkodliwe produkty z jadłospisu dziecka.

W leczeniu dolegliwości bólowych ze strony 
układu pokarmowego mogą pomóc gotowe, 
znajdujące się w aptece preparaty wspoma-
gające trawienie i wypróżnianie (np. Xenna 
Balance Junior, Dicopeg, DulcoSoft Junior), 
probiotyki (np. Dicoflor Baby, Multilac), 
substancje rozkurczowe (np. No-Spa), 
preparaty przeciwbiegunkowe (np. Smecta, 
Stoperan, Nifuroksazyd, Tasectan).

W przypadku bólu brzucha wywołanego 
stresem niezastąpiona będzie tu obecność 
i poświęcona dziecku uwaga rodziców. 
Lekarstwem mogą stać się rozmowy 
z dzieckiem i próby ukojenia nerwów przy 
pomocy wsparcia i wytłumaczenia zaist-
niałej sytuacji maluchowi. Gdy jednak 
stres jest na tyle silny, że pomoc ze strony 
rodziców jest nieskuteczna bądź problem 
się powtarza, wówczas warto skorzy-
stać z pomocy psychologa dziecięcego, 
który zaleci dalsze, odpowiednie do stanu 
młodego człowieka postępowanie. 
Spotkanie ze specjalistą może okazać się 
również pomocne dla samych rodziców, 
gdyż psycholog udzieli im niezbędnych 
wskazówek, jak postępować z dzieckiem 
oraz na co szczególnie zwrócić uwagę.

DOMOWE SPOSOBY NA BOLĄCY 
BRZUCH U DZIECI

Skuteczne w leczeniu dolegliwości bólo-
wych ze strony układu pokarmowego 
u dziecka mogą okazać się też najprostsze 
domowe sposoby. W łagodzeniu bólu 
pomagają napary z mięty, rumianku, 
kopru włoskiego czy imbiru. Działają one 
rozkurczowo, przeciwwymiotnie i prze-
ciwzapalnie. Pomocne może być także 
spożycie ok. dwóch łyżeczek suszonych 
jagód bądź dodanie ich do wcześniej 
zaparzonej herbaty. Poprzez dużą zawar-
tość antyoksydantów w tych owocach 
neutralizują one toksyny odpowiedzialne 
za infekcje przewodu pokarmowego.

Warto również zadbać, by w domu przy 
małym dziecku mieć pod ręką termofor. 
Ciepłe okłady rozluźniają mięśnie, 
wspomagają perystaltykę, dzięki 
czemu zmniejszają ból.

W przypadku wystąpienia koli 
niemowlęcej, zaparć czy wzdęć przed 
skorzystaniem z gotowych prepa-
ratów leczniczych pomocny bywa 
delikatny masaż brzucha dziecka.

KIEDY UDAĆ SIĘ DO LEKARZA?

Istnieją jednak sytuacje, 
w których niezbędna może okazać 
się interwencja lekarska:

• przewlekłe wymioty;

• wysoka gorączka;

• utrzymujące się nieregu-
larne wypróżnienia;

• stolec z domieszką ropy, krwi, śluzu;

• ból promieniujący do kończyn 
dolnych lub górnych, zlokali-
zowany powyżej pępka;

• ostry ból, po prawej stronie, 
poniżej pępka, nasilający 
się po uniesieniu nogi;

• nagły spadek bądź wzrost masy ciała 
u dziecka wraz z brakiem apetytu;

• fusowate wymioty;

• ból brzucha po wcześniejszym urazie;

• podejrzenie spożycia przez malucha 
substancji niebezpiecznych;

• ból brzucha pojawiający się kilka 
razy w ciągu doby bądź nieustę-
pujący po zażyciu leków.
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mgr farm. Łukasz Waligórski

PRZEBIEGŁA, PRZEPŁYNĘŁA I PRZEJECHAŁA ROWEREM JUŻ TYSIĄCE 
KILOMETRÓW. MAGDALENA FAST TO PRAWDZIWA KOBIETA 

Z ŻELAZA, KTÓRA REGULARNIE BIERZE UDZIAŁ W ZAWODACH 
IRONMAN. JAK TRENINGI I STARTY W ZAWODACH 

GODZI Z ŻYCIEM RODZINNYMI, PROWADZENIEM KURSÓW 
SPECJALIZACYJNYCH DLA FARMACEUTÓW I PRACĄ W APTECE? 

Łukasz Waligórski: Czy mogłaby Pani na sam początek powiedzieć 
kilka słów o sobie? Gdzie Pani mieszka i pracuje?

Magdalena Fast: Wychowałam się i do matury mieszkałam w nie-
wielkim miasteczku, oddalonym o około 100 km od Wrocławia. 
Mam młodszego o cztery lata brata. Studia rozpoczęłam we Wro-
cławiu i tu niezmiennie mieszkam z rodziną. Blisko od piętnastu 
lat w małżeństwie, jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci w wie-
ku szkolnym. Przez ostatnich osiem lat prowadziłam dużą, nowo-
czesną aptekę ogólnodostępną w centrum miasta jako kierownik, 
choć na tym stanowisku mam ponad dziesięcioletnie doświadcze-
nie. Jestem opiekunem staży zawodowych, praktyk wakacyjnych. 
W ostatnich dwóch latach prowadziłam zajęcia na Wydziale Farma-
ceutycznym o nazwie „Administracja w aptece ogólnodostępnej”. 
Byłam kierownikiem sześciu kursów specjalizacyjnych w dziedzinie 
farmacji aptecznej.

Ł.W.: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie  
na studiowanie farmacji?

M.F.: Można użyć określenia, że wychowałam się w aptece. Jestem 
drugim pokoleniem farmaceutów. Wraz z rodzicami do lat dzie-
więćdziesiątych mieszkaliśmy w służbowym mieszkaniu nad apte-
ką należącą wtedy do Cefarmu. To zdecydowanie wpłynęło na wy-
bór studiów – z jedyną różnicą, że mama studiowała w Poznaniu, 
a ja wybrałam Wrocław.

W okresie prywatyzacji aptek mama otrzymała wypowiedzenie, za-
trudniła się więc w aptece szpitalnej. Szybko jednak potem pojawiły 
się informacje o planach zamknięcia placówki. To był impuls dla mo-
ich rodziców, by otworzyć własną aptekę.

Rodzice stali się nagle zespołem, którego nigdy wcześniej nie pla-
nowali. Mama miała komfort skupienia się na czynnościach facho-
wych, asortymencie, recepturze – tata stał się działem administra-
cji, księgowości, zakupów, logistyki i zaopatrzenia. Ja coraz więcej 
czasu po szkole spędzałam u mamy. Przysłuchiwałam się obsłudze. 
Imponowała mi wdzięczność pacjentów wobec pracy farmaceuty. 
Bardzo często w czasie codziennych spacerów czy zakupów ludzie 
spontanicznie dziękowali rodzicom za sprowadzenie leku albo de-
klarowali poprawę zdrowia po otrzymanych kuracjach czy poradach.
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Ł.W.: Gdzie studiowała Pani farmację? Jak wspomina Pani studia?

M.F.: Po maturze postawiłam wszystko na jedną kartę i dokumenty 
na studnia złożyłam tylko w jedno miejsce: Wydział Farmaceutyczny 
– kierunek farmacja apteczna – Wrocław. Przez moment rozważałam 
medycynę, ale ja już znałam zawód farmaceuty od lat. Wiedziałam, 
że będę się z nim dobrze czuć.

To, co mnie dosłownie uderzyło na początku studiów, to ilość „od-
mian chemii” w pierwszych trzech latach programu nauczania. 
Pierwszy prysznic, jaki dostałam jako piątkowa dotąd uczennica, 
był na pierwszym kolokwium z chemii nieorganicznej. Pamiętam, 
jak asystent wyczytywał na środku laboratorium wyniki: „Pani Mag-
daleno, napisała pani najlepiej z całej grupy, ale także niewystarcza-
jąco. Nikt nie zaliczył. Wszyscy drugi termin!”.

Na chemii analitycznej miałam wątpliwości, czy ja i mój charakter 
w ogóle nadajemy się do tego zawodu. Poziom dokładności, jaki 
musiałam opanować, wprawiał mnie początkowo w zniecierpliwie-
nie. Z kolei na chemii leków tak się martwiłam, że braknie mi czasu 
na analizy jak kolegom z poprzedniego rocznika, że postanowiłam 
zdawać kolokwia po dwa naraz. Pod koniec listopada trzeciego roku 
studiów byłam przeciążona, miałam wrażenie, że tracę efektywność 
i wydajność w nauce. Powszechnie wiadomo było, że to trudne stu-
dia, a ja wszystko podporządkowałam nauce. Kiedy wylądowałam 
u lekarza rodzinnego z anginą, przy okazji rozmowy o studiach do-
stałam radę: „Mózg, jak mięsień, musi odpoczywać”.

Przetrwałam, a skrzydeł dodały mi przedmioty zawodowe, jak tech-
nologia postaci leku i farmacja stosowana. Na czwartym roku po-
czułam się już pewniej. Semestr zimowy studiowałam na uniwersy-
tecie w Greifswaldzie w ramach programu Erasmus, gdzie wszędzie 
jeździłam rowerem. Po tak dokładnie i szeroko omawianej chemii 
leków dobrze sobie radziłam u nich z farmakologią.

Jest też wspomnienie sportowe z okresu studiów. Mój brat był już 
wtedy we Wrocławiu na pierwszym roku medycyny. To on powiedział 

mi o eliminacjach do Mistrzostw Akademii Medycznych w Narciar-
stwie Alpejskim. Przeszłam je pomyślnie, a w Zakopanem zdobyłam 
srebro drużynowe kobiet.

Ł.W.: Jak potoczyła się Pani kariera zawodowa po studiach?

M.F.: Z racji tradycji rodzinnych nie miałam potrzeby poszukiwania 
innych obszarów niż apteka otwarta. W dniu obrony mojej pracy 
magisterskiej zobaczyłam jednak, jak na tablicy ogłoszeń jest za-
wieszana kartka z ogłoszeniem na nabór asystentów naukowo-dy-
daktycznych. Nie byłam gotowa opuścić Wrocławia. Mimo że wtedy 
moim jedynym celem było odbycie rocznego stażu, złożyłam wyma-
gane dokumenty. To był impuls, który nazwał po imieniu skrywane 
gdzieś marzenia rozwoju w tym kierunku. Przez stypendium nauko-
we, dobre stopnie, wyjazd na wymianę Erasmusa na czwartym roku 
i zaangażowanie w naukowym kole studenckim i Młodej Farmacji 
wygrałam ten konkurs. Od 1 października dzieliłam etat naukowo-
-dydaktyczny i pół etatu na stażu w aptece, który automatycznie się 
wydłużył.

Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu nie chciałam tracić 
kontaktu z apteką i szukałam dodatkowych godzin poza etatem 
na uczelni. W 2006 roku trafiłam na zlecenie do zagranicznej sieci 
aptecznej (Super-Pharm) i to była dla mnie absolutna rewolucja. Ap-
teka streetowa, różnorodna grupa docelowa pacjentów, jak turyści, 
pracownicy korporacji, banków i biurowców. Wieloetapowe wdroże-
nie stanowiskowe, procedury, dokładnie omówiony dress code, eta-
py obsługi pacjenta, wymaganie podania dawkowania przy każdym, 
nawet pojedynczym opakowaniu produktu OTC, szkolenia, zakres 
obowiązków i oddelegowania. Wszystko to, co stosowałam w prak-
tyce, ale nazwane, uszeregowane, usystematyzowane. Do tego pla-
nogramy, merchendising, wystrój i absolutnie szeroki asortyment. 
Zachwyciłam się taką koncepcją apteki, ale mama jako doświadczo-
ny farmaceuta miała inną perspektywę. Powiedziała: „Wiesz, że pra-
cujesz dla obcego kapitału?”. To był początek zmian, jakie czekały 
rynek apteczny.
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Ja z kolei zostałam wytypowana do elitar-
nych szkoleń przyszłej kadry menadżer-
skiej. W Warszawie jeden z audytorów, 
widząc moje umiejętności współpra-
cy z zespołem, powiedział: „Ja Ciebie 
nie widzę w laboratorium z probówka-
mi – ja widzę Cię z ludźmi”. Nie przyję-
łam jednak propozycji pracy ani w Krako-
wie, ani w Warszawie. Trzymał mnie etat 
na uczelni. Rozpoczęłam kurs specjaliza-
cji z farmacji aptecznej. Egzamin zdałam 
w 2009 roku, mając pięciomiesięcznego 
synka. Po okresie macierzyństwa nie wró-
ciłam już na uczelnię i objęłam stanowi-
sko kierownika apteki. Po dwóch latach 
pracy w aptekach osiedlowych osiadłam 
na osiem lat w aptece w centrum miasta.

Ł.W.: Obecnie można odnieść wraże-
nie, że wielu młodych farmaceutów 
jest rozczarowanych tym, jak zaraz 
po studiach wygląda ich praca w aptece. 
Czy w Pani przypadku też pojawiły się 
takie odczucia?

M.F.: Ja doskonale znałam specyfikę pra-
cy. Bezpośrednio po studiach pracowa-
łam w aptekach rodzinnych, osiedlowych, 
gdzie grupą docelową były osoby starsze. 
Z jednej strony wiedziałam, że przede mną 
prawdziwa nauka, a dojrzałość na stanowisku początkującego ma-
gistra zdobywa się w minimum dwa lata. Pamiętam jednak, że per-
spektywa pracy niezmiennie w jednym miejscu do emerytury nie była 
do końca satysfakcjonująca.

Jako wieloletni opiekun praktyk wakacyjnych i półrocznych staży 
zawodowych niestety obserwuję trend, który nasila się z każdym 
rokiem. Młodzi farmaceuci deklarują wspomniane rozczarowanie. 
Naturalnie nowe pokolenie „Z” w każdej branży cechuje się innym 
nastawieniem w stosunku do pracy niż moje pokolenie „Y”. Zgłębia-
jąc specyfikę naszego zawodu, w praktyce najczęściej brakuje czasu 
dla dobrego wdrożenia młodego farmaceuty, uzasadnienia znacze-
nia danego procesu czy zestawu czynności na komfort pracy całe-
go zespołu. Ja staram się dostosować w miarę możliwości zakres 
obowiązków do temperamentu i interpersonalnych cech farmaceu-
ty. Na przykład osoba o cechach analitycznych brawurowo pracuje 
z magazynem czy zamówieniem, ale oddelegowanie jej głównie 
na osiem pełnych godzin zmiany na ekspedycji z pacjentami może 
być dla niej zbyt wyczerpujące na przełomie miesiąca. Taki mo-
del jest na pewno łatwiejszy do realizacji w większych zespołach, 
ale dobra komunikacja to podstawa. Wymieniamy się obowiązka-
mi, aby zachować różnorodność zadań w czasie zmiany i tygodnia 
pracy. Na zakończenie stażu poruszam temat wyboru miejsca pracy. 
Rozmawiam ze studentami, by szukając zatrudnienia, dowiedzieli 
się więcej o grupie docelowej pacjentów danej apteki, w jak dużym 
zespole będą pracować. To ważne dla ich predyspozycji i zaintere-
sowań. Warto wiedzieć, jak często pojawiają się leki recepturowe, 
na jakim asortymencie mogą pracować, czy jest to apteka w pobliżu 
specjalistycznych ośrodków leczniczych czy nowego osiedla, gdzie 
przeważają rodziny z małymi dziećmi.

Cyfryzacja naszego zawodu znacznie usprawniła jakość naszej pra-
cy. Recepty są jednoznacznie czytelne, serializacja zapewnia pełną 
kontrolę nad datą ważności, serią i dostawami, mamy szeroki do-
stęp do szkoleń produktowych i merytorycznych. To, co zniechę-
ca nowe pokolenie, to praca zmianowa, konieczność pracy w dni 
weekendowe i świąteczne, niezależne od farmaceutów deficyty 
leków i wynikające z tego niezadowolenie pacjentów, niedosza-
cowane zespoły wobec rosnących – choć słusznych – wymagań 
administracyjnych, zderzenie wiedzy uniwersyteckiej z nawykami 

zakupowymi kształtowanymi w mediach i wiele innych. Być może 
jest to także brak zewnętrznej motywacji do podnoszenia kwali-
fikacji lub jedynie dwuszczeblowa możliwość awansu. Nie mam 
w zwyczaju nakreślać problemu bez propozycji rozwiązań. W tym 
przypadku ze smutkiem stwierdzam, że ich nie mam. Pytanie, jakie 
stoi przed nami, to jak pogodzić aktualną specyfikę i system pracy 
w aptece otwartej z aktualnymi oczekiwaniami nie tylko młodych 
farmaceutów, ale i doświadczonych fachowców.

Ł.W.: Jak i kiedy zaczęła się Pani interesować triathlonem? Proszę 
opowiedzieć więcej o tej dyscyplinie i dystansach. Czy wcześniej 
interesowała się Pani sportem lub jakąś konkretną dyscypliną?

M.F.: Zanim zaczęłam, byłam wieloletnim kibicem na zawodach 
triathlonowych męża i brata. Połączenie pływania w wodach otwar-
tych, wyścigu kolarskiego i biegu było dla mnie czymś spektaku-
larnym i niedoścignionym. W tej dyscyplinie można się ścigać 
na dystansie krótkim, średnim i długim, który nazywa się pełnym, 
bo od niego zaczęła się historia zawodów człowieka z żelaza. Nie 
mam przeszłości sportowej. Poza narciarstwem raz do roku od końca 
studiów żyłam tylko pracą. Początkowo był to pomysł, by trenować 
dla wspólnego czasu z mężem. Emocje, jakie towarzyszyły mi w cza-
sie jego zawodów, gdy po raz pierwszy został Ironmenem w 2018 
roku, przeważyły. Bardzo chciałam się sprawdzić. Czy ja też mogę 
ukończyć takie zawody ? Pokonać w sumie 226 km, na co składa się 
3,8 km pływania, 180 km na rowerze i 42 km maratonu?

Miałam kilka rzeczy, które mnie w tym blokowały. Po pierwsze, mu-
siałam nauczyć się pływać kraulem, kupić rower szosowy i przyznać 
sobie czas dla siebie.

Miałam wsparcie męża. Na pierwszy start wybrałam ¼ IM (950 m 
pływania, 45 km rower i 10 km biegu) i przygoda się zaczęła.

Ł.W.: Proszę opowiedzieć o swoich sukcesach sportowych. Któ-
ry z nich uważa Pani za najważniejszy, najbardziej przełomowy 
lub okraszony największym wysiłkiem?

M.F.: W pierwszym sezonie 2019 roku poszło mi przyzwoicie, w na-
stępnym pojawiło się pierwsze zwycięstwo w lokalnych zawodach, 

– L5 –
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



a przełomowym stał się trzeci sezon startów. W lipcu 
2021 roku zajęłam trzecie miejsce open kobiet na dy-
stansie średnim w cyklu Garmin Triathlon, a najwięk-
szym sukcesem był debiut na pełnym dystansie w Gdy-
ni. To tam pierwszy raz usłyszałam na mecie kultowe: 
„You are an Ironman”, a mój wynik dał mi kwalifikacje 
na Mistrzostwa Świata Ironmena na Hawajach. To speł-
nienie marzeń każdego triathlonisty, bo na ten wyścig 
nie można się zapisać. Jedynie czołowe wyniki w ran-
kingu grup wiekowych zawodów serii Ironmen dają 
szanse na ściganie się z najlepszymi w miejscu, gdzie 
to wszystko się zaczęło, czyli na Hawajach. I ten wyścig 
był moim najtrudniejszym doświadczeniem.

Ł.W.: Triathlon to w zasadzie bardziej walka ze sobą 
niż przeciwnikami. To długie godziny spędzone na bie-
gu, jeździe rowerem i pływaniu. O czym w tym cza-
sie się myśli? Jak przygotowuje się Pani psychicznie 
do takich dystansów?

M.F.: To prawda, przygotowania do całego Ironmena 
są już dość czasochłonne. Trenowałam codziennie, 
a w ostatnim roku praktycznie dwa razy dziennie. Pod-
czas treningów słucham muzyki lub podcastów, czasami 
trzeba się skupić na zadaniach, jak interwały, tempówki, 
rytmy. W pozostałym czasie głównie planuję lub wizu-
alizuję. Ja stopniowo wydłużałam dystanse pod opieką 
trenera i można powiedzieć, że moje przygotowania 
do finalnych zawodów Ironmena w Gdyni trwały w su-
mie trzy lata. Potem przygoda nieplanowo się przedłu-
żyła o rok przygotowań, głównie do mistrzostw. Oczywi-
ście nie trenuje się cały rok z taką samą intensywnością, 
ale budowanie wytrzymałości wymaga czasu. Poprzez 
codzienne treningi zgodnie z planem wprowadzamy 
organizm w specyficzny rodzaj hormezy. Balansujemy 
między zmęczeniem a przemęczeniem, a to, co nas wy-
różnia, to bardzo krótki czas na regenerację w porów-
naniu do innych dyscyplin, jak samodzielne bieganie 
czy kolarstwo. Po jakimś czasie orientujesz się, że tra-
sa 100 km na rowerze co niedzielę nie robi większego 
wrażenia, a prawie każde wyjście na basen kończy się 
nie mniej jak dwukliometrowym pływaniem.

Podobnie jak twierdzenie Paracelsusa – to nie substan-
cja czyni truciznę, ale jej dawka. Bez odpowiednego 
przygotowania taki wysiłek byłby zdecydowanie szko-
dliwy dla organizmu.

W mojej drodze do Ironmena treningi były przede 
wszystkim wspaniałą zabawą i sposobem na odpoczy-
nek dla głowy. Dodatkowo byłam naocznym świadkiem 
wyczynów sportowych męża i znajomych, więc wiele 
nawet trudnych treningów wydawało się naturalnym 
i możliwym do realizacji zajęciem. Oczywiście nie 
ze wszystkim sobie radziłam bez problemów. Wtedy 
dany trening nazywałam legendarnym i powtarzałam 
go do momentu, kiedy go wykonałam prawidłowo.

W debiutach nie miałam innego pragnienia poza dotar-
ciem do mety. Z jednej strony czułam się przygotowa-
na, wiedziałam, w jakim procencie zrealizowałam plan 
treningowy, ale nie wiedziałam do końca, jak zareaguje 
mój organizm. Oczywiście uwielbiam się ścigać, daję 
z siebie, ile potrafię. Po zawodach długo analizuję ta-
bele czasów w mojej kategorii wiekowej. Ambicja po-
prawienia wyniku na konkretnych dystansach lub zawo-
dach przyszła jako następny etap. Można już oszacować 
swoje tempa, wiesz, na co cię stać. Liczy się nie tylko 
czas, ale przede wszystkim miejsce!. Prawdziwy ciężar 

presji poznałam w czasie przygotowań do mistrzostw świata. Wiele zmieniłam 
dla tego celu, chciałam zrobić wszystko perfekcyjnie, nie opuściłam żadnego 
treningu z błahego powodu, oczekiwałam stania się najlepszą wersją siebie 
na linii startu. Gdy doszło do przeciążenia stawu skokowego miesiąc przed 
startem, przyznaję, że byłam bardzo przygnębiona. To wtedy stoczyłam praw-
dziwą walkę sama ze sobą, by się nie załamywać i grać do końca tym, co mam 
do dyspozycji w danej chwili. Bardzo pomogli znajomi zawodnicy i oczywiście 
wsparcie oraz wrodzony spokój męża. Na zawodach pokonałam braki fizyczne 
i mentalnie zdałam najtrudniejszy swój egzamin, stając szczęśliwie na mecie.

Ł.W.: A jak wyglądają Pani treningi? Ile czasu spędza Pani na siłowni, biega-
niu, regeneracji?

M.F.: Trening codzienny stopniowo wchodzi w nawyk. Początkowo wydawało 
mi się to wręcz niewykonalne i szokujące, ale naprawdę jest to możliwe. Zdecy-
dowanie najszybciej jest z bieganiem. Po prostu trzeba wyjść.

Mieszkam na północy Wrocławia i ta lokalizacja daje mi dobre warunki do re-
alizacji jednostek planu treningowego. Mam świetny dojazd na trasy kolarskie 
Wzgórz Trzebnickich oraz w kierunku Gór Kocich, gdzie największą atrakcją jest 
jeden z najbardziej stromych podjazdów – przełęcz Prababka. W pierwszym 
sezonie kolarskim pojedyncze zdobycie go było dla mnie wielkim przeżyciem. 
W tym roku w maju miałam rozpisany trening między innymi o treści „dziesięć 
razy stromy podjazd” (8-16 procent nachylenia), a więc Prababkę zdobyłam 
dziesięć razy i to z rzędu.

Trzy dyscypliny przeplatają się w ciągu tygodnia zgodnie z planem pisanym 
pod opieką trenera. Z reguły w ciągu siedmiu dni to cztery treningi pływackie, 
cztery treningi rowerowe, gdzie w dni robocze trwają między 50 a 120 minut, 
a dłużej w weekend. Do tego cztery razy bieganie: rozbieganie z zadaniami, 
sprawność, bieg bezpośrednio po rowerze – tak zwany zakładkowy, a w week-
end długie wybieganie od 15 do 20 km. Łatwo policzyć, że aby to wykonać, trze-
ba w niektóre dni trenować dwa razy dziennie. Sumaryczna liczba godzin w za-
leżności od czasu dzielącego nas od startów i ich dystansów waha się między 8 
a 20 godzin tygodniowo. Pora roku także ma wpływ na treningi. Jesienią i zimą, 
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kiedy dzień jest krótki, a temperatury niskie, używam trenażera. 
Ma on taką zaletę, że wpinam w niego mój startowy czasowy rower 
i mogę wykonać trening dosłownie za kanapą w salonie od świtu 
do późnego wieczora. Jak pogoda jest ładna, przeplatałam to jazdą 
na MTB po pobliskich lasach czy wałach nad Odrą. Z kolei bieganie 
realizowałam prawie w stu procentach na dworze. Nie mam cier-
pliwości do bieżni, choć ma ona swoje zalety. Mogłoby się wyda-
wać, że pływanie cały rok odbywa się na basenie, jednak w sezonie 
przedstartowym warto także pływać w wodach otwartych. Między 
innymi dla umiejętności nawigacji. Warto, płynąc na zawodach, wy-
brać najkrótszą możliwą trasę. I tu Wrocław daje wiele możliwości.

Wiosną zaczyna się sezon outdoor i na to czekam całą zimę, szcze-
gólnie na treningi kolarskie. Każdy kolejny miesiąc urzeka inną sce-
nerią. Kwitnie złoty rzepak, następnie maki, chabry a największą 
nagrodą jest ciepłe lato i mało deszczowa jesień.

Ł.W.: Domyślam się, że przygotowanie organizmu wymaga też 
odpowiedniej diety. Wszystko to ogarnia Pani sama?

M.F.: Dieta to bezsprzecznie czwarta dyscyplina triathlonu. Sport 
wytrzymałościowy wymaga utrzymywania wydolności naszego or-
ganizmu na wysokim poziomie przez wiele godzin. Wymagana jest 
dieta wysokowęglowodanowa, a najlepsi stosują nawet tak zwa-
ny trening jelita. W czasie tak dużego wysiłku układu mięśniowe-
go przewód pokarmowy nie jest dobrze ukrwiony i nie ma dobrych 
warunków na trawienie. To może powodować niespodzianki. Do-
bra tolerancja żywności na wyścigu to dobra podaż potrzebnego 
paliwa. Podczas długiego dystansu spożycie węglowodanów wy-
nosi od 90 do 120 g na godzinę w postaci półpłynnego żelu za-
wierającego dekstrozę, glukozę czy maltodekstrynę. Do tego ko-
niecznie jest nawadnianie, wyrównujące na bieżąco gospodarkę 
wodno-elektrolitową.

Ja eksperymentowałam na własną rękę bardzo krótko. Zaczęłam 
od diety wegańskiej, jednak nie potrafiłam dostatecznie zbilan-
sować dawki białka i kaloryczności. Zdecydowałam się na opiekę 

dietetyka sportów wytrzymałościowych i odzyskałam szybko siły 
do efektywnych jednostek treningowych. Zalecane posiłki gotowa-
łam samodzielnie, monitorowałam regularnie morfologię, poziom 
żelaza, kinazy kreatynowej, witaminy D.

Ł.W.: Jak łączy Pani pracę zawodową i życie rodzinne z treningami 
i wyjazdami na zawody? Domyślam się, że to kwestia nie tylko 
dobrej organizacji czasu, ale też wyrzeczeń.

M.F.: Wbrew pozorom treningi dzieci były zawsze priorytetem 
i to od nich trochę się zaczęło. Co robić od półtorej do dwóch go-
dzin w samochodzie w czasie ich zajęć dodatkowych, gdy powrót 
do domu we wrocławskim poziomie natężenia ruchu nie wchodził 
w rachubę. Przed pracą był basen, a po południu bieganie w pobli-
skim parku lub na wałach Odry w czasie lekcji tenisa lub wspinacz-
ki. Trenażer chodził w salonie najczęściej wieczorami, gdy dzieci 
poszły już spać. Był też nieoceniony w pandemii. Najbardziej cie-
szyły oczywiście wspólne treningi z mężem i znajomymi, a wtedy 
w opiece nad dziećmi pomagali dziadkowie. W tygodniu to było cią-
głe mijanie. Nie jest łatwo przygotować się jednocześnie do zawo-
dów, bo z reguły startowaliśmy razem. Główne zawody sezonu były 
dla nas po prostu częścią urlopów wypoczynkowych. Nazywaliśmy 
je z mężem podróżami triathlonowymi. Ten sam nocleg, wspólna po-
dróż, a reszta dni wolnych po starcie to regeneracja jako naprawdę 
zasłużony odpoczynek w gronie rodziny i znajomych.

Poza tym jestem zdania, że nasz zawód wręcz predysponuje do spor-
tów wytrzymałościowych. Jako farmaceuci wykonujemy tysiące kro-
ków i większość czasu jesteśmy w pozycji stojącej. Jest też aspekt 
psychologiczny. Każdego dnia przez wiele godzin jesteśmy dla na-
szych pacjentów. Utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu 
w długim czasie można nazwać umiejętnością trwania w pewnego 
rodzaju dyskomforcie. Tak jak w triathlonie, wysiłek jest długotrwały 
i bardzo satysfakcjonujący.

Moją przygodę warto rozdzielić na okres przygotowań do star-
tu w pełnym Ironmenie i po. Przez trzy pierwsze sezony miałam 
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jedynie dwa starty w danym roku. I były to zawody w Polsce. Po-
znań, dwa razy Gdynia, Syców czy mój debiut tuż pod Wrocławiem 
w Mietkowie. Uzyskanie kwalifikacji w zaledwie szóstym starcie 
było zarówno wielkim sukcesem, jak i zaskoczeniem.

Należało nazwać po imieniu sytuację, w jakiej się znalazłam. Zebra-
łam informację o samym wyścigu w tak dalekiej lokalizacji. W 1978 
roku jeden z amerykańskich marynarzy marynarki wojennej wszczął 
dyskusję, które zawody wytrzymałościowe organizowane wtedy 
na wyspie O'ahu są najtrudniejsze. Czy Pływacki Waikiki Rougwater 
o dystansie 3,8 km, czy maraton kolarski wokół wyspy na 180 km, 
czy z kolei maraton biegowy w Honolulu. Zawodnik, który to ukoń-
czy, będzie nosił wówczas miano człowieka z żelaza. Tak powstały 
najbardziej znane i jak dotąd najtrudniejsze zawody triathlono-
we, które pod nazwą Ironman organizowane są na całym świecie. 
Coroczne mistrzostwa świata cyklu odbywają się październiku 
w rdzennej lokalizacji, upalnych warunkach, tropikalnej wilgotno-
ści powietrza, gdzie w Oceanie Spokojnym przed etapem pływac-
kim organizatorzy daleko od startu karmią zapobiegawczo rekiny. 
Stwierdziliśmy z mężem, że przed nami sportowa przygoda i podróż 
życia. Mamy rok na przygotowania i wchodzimy to na sto procent.

Rola mojego męża w tej całej mojej amatorskiej historii spor-
tu jest nieoceniona. Nie dość, że od niego się zaczęło, to jeszcze 
to on pierwszy zaproponował mi rok bycia praktycznie sportowcem.

Uważałam, że mam za małe doświadczenie, by zmierzyć się na ro-
werze z legendarnym wiatrem, który nasila się z każdą godziną pod-
czas zawodów. Dobre przygotowanie wymagałoby kilku wyjazdów 
w rejony o podobnym warunkach i obyciu w jeździe w pozycji 
czasowej.

Ł.W.: Zdaje się, że na przygotowanie i wyjazd na mistrzostwa 
na Hawajach wzięła Pani roczny urlop bezpłatny w pracy?

M.F.: Po sezonie 2021 byłam wyczerpana fizycznie, mój organizm 
wykazywał spadki odporności, a w badaniach kontrolnych pojawił 
się wysoki poziom kortyzolu. Nie sam start, a droga przygotowań 
była bardzo wymagająca. Nie muszę chyba nadmieniać, jakie co-
dzienne wyzwania wiążą się z pracą na stanowisku kierownika apte-
ki w ostatnich latach. Roczny urlop był idealnym i odpowiedzialnym 

rozwiązaniem w stosunku do apteki, rodziny, sportowego marze-
nia i mnie samej. Pracowałam w bardzo dobrym, doświadczonym 
i wykwalifikowanym zespole. To ich wysoki poziom zaangażowania 
i doświadczenia pozwoliły mi na taką decyzję. To imiona dziewczyn 
z zespołu wypowiadałam jak mantrę w czasie pierwszego marato-
nu w Gdyni. Szczególnie w wymagającym czasie pandemii nasza 
praca była jak hasło zawodów: „Anything is posibble”. Wiedziałam, 
że przekraczanie siebie na treningach na oczekiwanym poziomie 
i łączenie tego z etatem, potrzebami dziećmi, wyjazdami na obo-
zy treningowe to będzie zbyt dużo. Obawiałam się, że wpłynie 
to na mój poziom efektywności w pracy. Marzyłam o regeneracji, 
której naprawdę było do tej pory mało, o wspólnych posiłkach i cza-
sie wolnym z dziećmi, większej ilości snu i o tym, by nie trenować 
głównie wieczorami, ale za dnia.

I to był wspaniały rok. Nadrobiłam czas z rodziną, wprowadziłam 
wzmacniające zajęcia na siłowni, miałam czas na regenerację. 
Wspólnie spędziliśmy ferie zimowe w Hiszpanii, gdzie trenowałam 
kolarstwo na trasach Wybrzeża Costa Blanca razem z zawodnikami 
z całego świata. Za mną obóz triathlonowy na Majorce i Chorwa-
cji, wiele startów biegowych, półmaratonów, zawodów. Organizacja 
podróży, przygotowanie dokumentów, biletów, noclegów, transport 
roweru także pochłonęło sporo czasu.

Ł.W.: Jakie ma Pani plany, jeśli chodzi o dalsze wyzwania sporto-
we? Czy ma Pani jakieś cele, które chciałaby Pani osiągnąć?

M.F.: Pamiętam, że dokładnie zimą 2018 roku zapisałam się 
na pierwszą lekcję kraula, a po czterech latach jestem trzykrotnym 
finiszerem pełnego dystansu z mistrzostwami świata na koncie. 
To była ekspresowa podróż. Można nieskromnie powiedzieć, że bar-
dzo skróciłam sobie przygodę z triathlonem. Pozostała przyjem-
ność z pływania, miłość do kolarstwa i – po ostatnim przeciążeniu 
– mieszane uczucia do biegania, ale co zrobić, jak tylko po tym eta-
pie dostaje się medal. Cieszę się z tych sportowych umiejętności. 
Cieszę się z poznanych na tej drodze ludzi i emocji, jakich dozna-
łam. Aktualnie nie mam konkretnych planów, jestem na zalecanym 
po sezonie startowym roztrenowaniu. Jest jednak tak wiele pięk-
nych miejsc, gdzie są organizowane zawody, że podróże triathlono-
we jeszcze przede mną. 
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WIRUSY POJAWIAJĄ SIĘ W NASZEJ RZECZYWISTOŚCI NAGLE 
I SIEJĄ ZAMĘT NIEPORÓWNYWALNY DO INNYCH KATASTROF. 
ZDĄŻYLIŚMY SIĘ O TYM PRZEKONAĆ W 2019 R., KIEDY W NASZ 

NOWOCZESNY I UPORZĄDKOWANY ŚWIAT WKROCZYŁ 
KORONAWIRUS, WPŁYWAJĄC NIEMAL NA WSZYSTKIE 

ASPEKTY ŻYCIA. ATAKI WIRUSÓW TO JEDNAK W HISTORII 
LUDZKOŚCI NIC NOWEGO. MOŻE RÓŻNIĆ NAS CZAS ŻYCIA 

NA PLANECIE, STOPIEŃ ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO 
I MOŻLIWOŚCI AKTUALNEJ MEDYCYNY, ALE WOBEC NOWYCH 
WIRUSÓW POZOSTAJEMY POCZĄTKOWO RÓWNIE BEZBRONNI 
JAK NASI PRZODKOWIE. WIRUS POLIO, KTÓRY SZALAŁ W XIX 

I XX WIEKU, W PRZECIWIEŃSTWIE DO ZNANEGO NAM 
COVID-19 UDERZAŁ W NAJMŁODSZYCH. OPINIA SPOŁECZNA 

PODGRZEWAŁA NAUKOWCÓW DO WALKI: „TRZEBA 
COŚ ZROBIĆ! TRZEBA ZNALEŹĆ SKUTECZNE LEKARSTWO 

LUB SZCZEPIONKĘ!”. ŁATWO JEDNAK POWIEDZIEĆ...

N
a początek jednak wycinek z teraźniejszości. Polio powró-
ciło do Stanów Zjednoczonych. W hrabstwie Rockland 
w stanie Nowy Jork jedna osoba uzyskała pozytywny 
wynik testu na obecność choroby 21 lipca 2022 r. Dwa 
tygodnie i jeden dzień później wirus polio wykryto 

w próbkach ścieków z Nowego Jorku. Tymczasem w Wielkiej Brytanii 
10 sierpnia ukazał się uderzający nagłówek: „Wszystkie dzieci 
w wieku od 1 do 9 lat w Londynie mają otrzymać dawkę szczepionki 
przeciw polio”. Decyzja została podjęta przez brytyjską Agencję 
Bezpieczeństwa Zdrowia i była odpowiedzią na szereg przypadków 
wykrycia polio w londyńskich ściekach.

Ponieważ polio może być przenoszone przez fekalia, ślady choroby 
w ściekach stwarzają ryzyko powstania nowych przypadków 
w krajach, w których uważa się, że polio zostało wyeliminowane. 
Niedawne spadki wskaźników szczepień w niektórych z tych krajów 
tylko potęgują niebezpieczeństwo. Londyn jest regionem o najniż-
szych wynikach w Wielkiej Brytanii pod względem szczepień prze-
ciwko polio – zaledwie 86,7 proc. dzieci zaszczepiono przed pierw-
szymi urodzinami w latach 2020-2021.

Cel WHO dotyczący ogólnych wskaźników szczepień wynosi 95 proc. 
W latach 2010-2011 Anglia znajdowała się znacznie bliżej tej liczby 
– na poziomie 94 proc. Od tego czasu wskaźnik spadł do 92 proc. 
Irlandia Północna również wypada poniżej 94,5 proc., podczas 

gdy Walia i Szkocja radzą sobie lepiej – odpowiednio 95,6 i 96,5 proc. 
W 2020 r. stan zaszczepienia w Polsce wahał się w zależności od woje-
wództwa od 88,9% do 98,5 proc. (średnio 95,5 proc.).

HISTORIA SZCZEPIONEK PRZECIW POLIO

W krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Polska, gdzie polio już 
nie występuje, lekarze preferują lub ściśle stosują nieaktywne szcze-
pionki przeciwko polio z „zabitym wirusem”. Od 2019 r. każdy kraj 
na świecie używa inaktywowanej szczepionki przeciw polio (IPV) 
lub kombinacji IPV i OPV (doustna, żywa szczepionka), z których 
ta ostatnia pozostaje w użyciu pomimo nieodłącznego ryzyka. Szcze-
pionka OPV jest nadal wykorzystywana dzięki pewnym zaletom, 
jakie oferuje pod względem kosztów i odporności. Obecność wirusa 
polio w ściekach to jednak najczęściej działanie uboczne stosowania 
doustnej żywej szczepionki. W populacji o coraz mniejszym odsetku 
wyszczepialności stwarza to ponowne zagrożenie epidemiologiczne.

Ale dlaczego w ogóle istnieją dwie formy szczepionki przeciw polio? 
Odpowiedź prowadzi nas z powrotem do dwóch dwudziestowiecz-
nych naukowców – Jonasa Salka i Alberta Sabina. Salk jest człowie-
kiem stojącym za IPV, a także za prestiżowym obecnie Salk Institute. 
Sabin to nazwisko łączące się z żywą szczepionką i chociaż jego dzie-
dzictwo zanika, był czas, kiedy doustna szczepionka stanowiła domi-
nującą opcję. Wielki wyścig, w którym brali udział Salk i Sabin, jest 
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niezwykle ciekawym konfliktem farmaceutycznym – trochę bardziej 
osobistym niż znacznie nowszy wyścig między firmami Pfizer, Astra-
Zeneca, Sinovac i innymi, by wyprodukować najlepszą na świecie 
szczepionkę przeciwko COVID-19.

Jonas Salk był nowojorczykiem, urodzonym w 1914 r. w rodzinie 
rosyjsko-żydowskiej. Nie mając uprzywilejowanego pochodzenia, 
ukończył City College of New York z tytułem licencjata z chemii 
w 1934 r. Stamtąd przeszedł do New York University Medical School, 
gdzie jego chęć pomocy ludzkości (a nie pojedynczym pacjentom) 
doprowadziła go do pracy w laboratorium. Następnie wybrał studia 
podyplomowe na University of Michigan, gdzie odkrył wirusa grypy 
typu B, a później pracował nad projektem produkcji szczepionki prze-
ciwko grypie dla armii amerykańskiej.

W 1946 r. Salk dostał własne laboratorium na University of Pittsburgh 
School of Medicine. Dwa lata później został poproszony o przeprowa-
dzenie badań nad polio przez Harry’ego Weavera, dyrektora badań 
w National Foundation for Infantile Paralysis, założonej przez nikogo 
innego, jak najsłynniejszego amerykańskiego pacjenta dotkniętego 
polio – prezydenta Franklina D. Roosevelta.

Trzy lata po śmierci Roosevelta Salk podjął ofertę Fundacji. 
Po pierwsze, bezpośrednio badał wirusa polio, następnie rozpoczął 
pracę nad szczepionką. Salk zdecydował się pracować nad bezpiecz-
niejszym „dezaktywowanym” wirusem zamiast standardowej 
wówczas żywej formy. W posunięciu, które było sprzeczne z naukową 
ortodoksją tamtych czasów, wyhodował próbki wirusa i zastosował 
formaldehyd, aby zablokować jego zdolność do reprodukcji.

PATENT NA… SŁOŃCE?

Latem 1952 r. testy szczepionki „zabitego wirusa” na modelach zwie-
rzęcych zakończyły się sukcesem i Salk zaczął testować szczepion-
kę na dzieciach. W 1953 r. wykonał nieco niekonwencjonalny ruch, 

decydując się na zaszczepienie siebie i swojej rodziny w kuchni 
po przegotowaniu igieł i strzykawek na płycie kuchennej. W tym sa-
mym roku ogłosił w krajowym radiu, że wstępne testy na ludziach 
są bezpieczne, a w 1954 r. przeprowadzono masowe próby popu-
lacyjne, w których 1,8 miliona dzieci zostało zaszczepionych w ca-
łym kraju przy użyciu nowej i obecnie standardowej metody placebo 
z podwójnie ślepą próbą.

W 1955 r. ogłoszono, że szczepionka jest bezpieczna, silna i w 90 proc. 
skuteczna w ochronie przed polio. Szczepionka Salka została zaada-
ptowana do produkcji w USA przez sześć firm, w tym Eli Lilly 
oraz Parke, Davis and Company, zajmującej się produkcją przy użyciu 
obiektów gwarantowanych przez fundusze March of Dimes (słynna 
kampania zbierania funduszów na walkę z polio, w którą zaangażo-
wali się nawet Elvis Presley i Myszka Mickey).

W 1955 r. w programie telewizyjnym „See It Now”, omawiającym 
bieżące wydarzenia, Salka spytano, kto jest właścicielem patentu 
na szczepionkę. Jego odpowiedź, celowo lub nie, była ikoniczna: 
„Kto jest właścicielem tego patentu? Powiedziałbym, że ludzie. Nie 
ma żadnego patentu. Czy mógłbyś opatentować słońce?”.

Ale na tym historia się nie kończy, bo Jonas Salk i jego szczepionka 
mieli rywala…

JESZCZE JEDNA SZCZEPIONKA

Podobnie jak Salk, Albert Sabin miał wschodnioeuropejskie żydow-
skie korzenie. Urodził się jako Abram Saperstejn w 1918 r. w Białym-
stoku, wówczas będącym jeszcze pod zaborem rosyjskim. W wieku 
12 lat, po wyemigrowaniu do Nowego Jorku, jego imię zostało zame-
rykanizowane na Albert Bruce Sabin. Tam również otrzymał wstępną 
edukację medyczną ale stał się znacznie większym globtroterem 
niż Salk. Po powrocie z rocznych studiów w Londynie Sabin rozpo-
czął stypendium w Rockefeller Institute for Medical Research, gdzie 

Jonas Salk Albert Sabin
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zaczęło się jego zainteresowanie wirusem polio. Podczas służby 
tymczasowej w Korpusie Medycznym Armii Stanów Zjednoczonych 
skupił się na szczepionkach przeciwko chorobom przenoszonym 
przez owady, takim jak zapalenie mózgu i denga.

Pod koniec wojny Sabin podjął pracę na University of Cincinnati 
College of Medicine. Tutaj wrócił do studiowania polio i po owocnych 
badaniach rozpoczął pracę nad doustną szczepionką zawierającą 
żywe wirusy. W końcu trafił na trzy zmutowane szczepy, które wyda-
wały się pobudzać produkcję przeciwciał bez wywoływania paraliżu. 
Podobnie jak Salk, Sabin przetestował swoją szczepionkę na sobie 
i swojej rodzinie, zanim przeszedł do innych grup o ograniczonej wiel-
kości. Swoją drogą – zarówno jednemu, jak i drugiemu z naukowców 
przypadła w udziale niezwykle odważna i ufna rodzina.

Ale kiedy przyszło do konieczności zwiększania liczby pacjentów 
w próbie klinicznej, Sabin napotkał problem. Salk go pokonał i nie 
było już żadnego wsparcia. Nikt nie wydawał się potrzebować nowej 
szczepionki przeciwko polio, jeśli posiadano już jedną, i to skuteczną. 
Niezrażony Sabin postanowił kontynuować pracę za granicą, nawią-
zując długoterminową współpracę z sowieckim wirusologiem Micha-
iłem Czumakowem. Wspólnie pracowali nad udoskonaleniem szcze-
pionki doustnej, która w latach 1955-1961 została przetestowana 
na 100 milionach ludzi w ZSRR, Europie Wschodniej, Singapurze, 
Meksyku i Holandii. Otworzyło to drzwi do testowania i rejestracji 
w USA oraz ostatecznej walidacji i przyjęcia szczepionki przez Świa-
tową Organizację Zdrowia.

TRAGICZNY BŁĄD…

Jednak nie tylko owocna współpraca z Sowietami pozwoliła Sabinowi 
odebrać Salkowi pałeczkę pioniera wakcynologii. Był też tragiczny 
epizod, znany jako „incydent z Cutter”, nazwany tak z powodu 

feralnej firmy Cutter Laboratories. Błąd w produkcji tej firmy spowo-
dował, że partia 120 000 dawek szczepionki zawierała żywego wirusa 
polio. Dziesiątki tysięcy dzieci zostały zarażone, 56 – sparaliżowane, 
a 5 zmarło. Doszło do kolejnych zakażeń od osób zaszczepionych 
wadliwą partią szczepionek, przez które paraliż dotknął kolejne 
113 osób i zabił kolejnych 5.

Szczepionka Salka napotkała również problem czysto logistyczny 
z zaopatrzeniem. Mówiąc prościej, rząd federalny USA nie zgromadził 
zapasów. W rzeczywistości, kiedy zatwierdzono szczepionkę Salka, 
administracja Eisenhowera nie miała ani jednego zastrzyku goto-
wego do użycia. Pieniądze przekazano Narodowej Fundacji ds. Para-
liżu Dziecięcego, która miała w sumie dziewięć milionów zastrzyków 
– nadal za mało, by przeprowadzić krajową kampanię na pełną skalę.

Tymczasem wprowadzenie szczepionki Sabina za granicę ponownie 
osłabiło zaufanie Amerykanów do szczepionki Salka. Politycy chcieli 
wiedzieć, dlaczego Sowieci i cudzoziemcy w dziesiątkach milionów 
otrzymywali amerykańską szczepionkę, która wydawała się bezpiecz-
niejsza niż opcja krajowa. W 1961 r. petycja amerykańskich pedia-
trów skłoniła Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne do zalecenia, 
aby szczepionka Sabina zastąpiła szczepionkę Salka. Przez kolejne 
lata stosowano różne schematy szczepień, w zależności od dostęp-
ności i stopnia wyszczepienia populacji. W Polsce w kwietniu 2016 r. 
doustna szczepionka OPV została całkowicie zastąpiona szczepionką 
IPV (dawną szczepionką Salka).

POLIO MOŻE WRÓCIĆ?

Finalnie nauka może odtrąbić sukces w starciu z wirusem polio. Szcze-
pionki przeciwko polio zapobiegły szacunkowo 29 milionom przy-
padków paraliżu w latach 1960-2021. Do późnych lat 80. XX wieku 
rozszerzenie stosowania szczepionek przeciw polio w krajowych 

Pacjent z Polio w żelaznym płucu w marcu 1940 roku:
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programach rutynowych szczepień pozwoliło wielu krajom kontrolo-
wać epidemie polio i powstrzymać wybuchające co jakiś czas zacho-
rowania endemiczne – prawie osiągnięto eradykację polio na całej 
półkuli zachodniej. Od 1988 r. stosowanie szczepionek przeciwko 
polio zapobiegło około 24 milionom przypadków paraliżu w porów-
naniu do świata bez szczepionek przeciwko polio. Dodatkowe wysiłki 
Globalnej Inicjatywy Eliminacji Polio od 1988 r. dodały do tej sumy 
od 2,5 do 6 milionów przypadków, zapewniając szczepienia prze-
ciwko polio dzieciom w najtrudniej dostępnych obszarach świata 
i poprawiając globalny nadzór nad polio.

Karol Marks napisał kiedyś, że historia powtarza się najpierw jako tra-
gedia, a potem jako farsa. Z jednej strony widzimy to bardzo wyraź-
nie w przypadku polio, dwudziestowiecznego kryzysu, który został 
stłumiony ludzkim wysiłkiem i rozumem tylko po to, by wstać z grobu 
do roli w czarnej komedii w systemach gospodarki ściekowej. Oka-
zuje się, że szeroko omawiany Brexit może niczym odległy łopot 
skrzydeł motyla wpłynąć również na powrót polio.

Polio może być przenoszone przez fekalia, co w Wielkiej Brytanii 
nie jest dobrą wiadomością. Niedawne awaryjne wytyczne wydane 
przez angielską Agencję Środowiska zezwalały firmom na zwolnienia 
z przepisów dotyczących oczyszczania ścieków i składowania, wska-
zując na awarie łańcucha dostaw wynikające z Brexitu: „Możesz cza-
sowo być zwolniony z warunków umowy, jeśli nie możesz uzyskać 
chemikaliów, których używasz do oczyszczania ścieków ze względu 
na nowe stosunki Wielkiej Brytanii z UE” – brzmiały komunikaty 
z września 2021 r., wycofane czasowo w styczniu 2022 r.

W październiku 2021 r. parlament Wielkiej Brytanii zagłosował prze-
ciwko wnioskowi, który wymagałby od sprywatyzowanych przed-
siębiorstw wodociągowych Anglii i Walii zaprzestania pompowania 

ścieków do rzek. Przedstawiciele konserwatywnego rządu Wielkiej 
Brytanii bronili swojej decyzji, argumentując, że firm tych nie stać 
na modernizację infrastruktury, niezbędną do uniknięcia konieczno-
ści dumpingu bez podnoszenia cen konsumpcyjnych.

W Szkocji, gdzie woda jest własnością publiczną, problem wydaje 
się mniej dotkliwy, ale jest poważnie zaostrzony z powodu ulewnych 
opadów spowodowanych zmianami klimatycznymi, które sparaliżo-
wały znaczną część sieci kanalizacyjnej w 2020 i 2021 r. Również 
modernizacje infrastruktury i regulacji niezbędnych do rozwiązania 
problemu wcale nie są tanie.

Irlandia Północna również boryka się z podobnymi problemami. Dłu-
gotrwałe niedoinwestowanie w publiczną sieć kanalizacyjną dopro-
wadziło do zrzucania ścieków, które uszkodziło drogi wodne kraju. 
W 2018 r. mniej więcej dwie trzecie rzek w Irlandii Północnej i trzy 
czwarte jezior uzyskały ocenę poniżej „dobrego” w ocenie zanie-
czyszczenia. Do 2021 r. każdy zbiornik wodny w Irlandii Północnej 
oceniono poniżej „dobrej”.

Rosnące wycieki ścieków w Wielkiej Brytanii ostatecznie oznaczają, 
że coraz więcej ludzi ma kontakt z zanieczyszczoną wodą. Jeśli 
zawiera śladowe ilości wirusa polio, osoby niezaszczepione będą 
bardziej zagrożone – i potencjalnie możemy zobaczyć przypadki 
powrotu choroby do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 1984 r.

Polio nie zniknęło z naszej planety, tak jak początkowo planowano, 
choć coraz lepiej idzie nam przenoszenie tego wirusa do anna-
łów historycznych. Zanim się jednak tam znajdzie, warto pamiętać, 
ile czasu zajęło znalezienie skutecznej broni przeciwko wirusowi, 
i korzystać z niej, skoro znajduje się tak łatwo w naszym zasięgu.
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FAKTY I MITY O ZĄBKOWANIU
Ząbkowaniem nazywa się okres pojawiania się kolejnych zębów w jamie ustnej 
dziecka [1]. Proces ten od zarania dziejów uznawano za przyczynę wielu scho-
rzeń okresu dziecięcego. Mity dotyczące wyrzynania zębów towarzyszą wielu 
kulturom oraz mają odniesienie w piśmiennictwie dotyczącym zarówno sposo-
bów łagodzenia bólu, który towarzyszy temu procesowi, jak i jego objawów [2].



FAKT 
PROCES ZĄBKOWANIA STANOWI 
MIERNIK ROZWOJU DZIECKA 

Wyrzynanie zębów to zjawisko fizjolo-
giczne. Proces pierwszego wyrzynania 
zębów jest uznanym miernikiem rozwoju 
fizycznego dziecka. Czasem jego zabu-
rzenia mogą stanowić pierwszy uchwytny 
klinicznie objaw patologii ogólnoustro-
jowej. W ocenie przebiegu pierwszego 
ząbkowania szczególną uwagę zwraca 
się na czas pojawiania się zębów w jamie 
ustnej, kolejność ich wyrzynania, stan 
ogólny dziecka w aspekcie objawów, jakie 
towarzyszą ząbkowaniu, oraz stan błony 
śluzowej jamy ustnej, a szczególnie języka 
i warg [3]. Pierwszy ząb (przyśrodkowy ząb 
sieczny żuchwy) zwykle pojawia się w jamie 
ustnej w wieku sześciu miesięcy [1]. Czas 
od ukazania się od pierwszego do ostat-
niego zęba w jamie ustnej zazwyczaj 
wynosi od 17,5 do 25 miesięcy [3]. Kolejne 
zęby wyrzynają się w następującej 
kolejności: zęby sieczne przyśrodkowe 
szczęki i żuchwy, sieczne boczne szczęki, 
sieczne boczne żuchwy, kieł szczęki, kieł 
żuchwy, drugie zęby trzonowe szczęki 
i żuchwy. Najczęściej ząbkowanie kończy 
się około 31. miesiąca życia dziecka [1].

FAKT
WYRZYNANIU ZĘBÓW MOŻE TOWARZYSZYĆ 
WZROST TEMPERATURY CIAŁA 

Wyrzynaniu pierwszych ząbków mogą 
towarzyszyć mniej albo bardziej nasilone 
objawy miejscowe – takie jak zaczerwie-
nienie, opuchnięcie, swędzenie dziąseł, 
a także nadmierne wydzielanie śliny, zmiany 
nastroju (nadmierna płaczliwość, rozdraż-
nienie, niepokój), czy również przejściowe 
dolegliwości ogólne – takie jak gorączka, 
biegunka, a nawet wymioty. Te objawy 
mogą pojawiać się oraz nasilać przy każdym 
ząbku, ale też wystąpić jednoczasowo, 
gwałtownie, z dużym nasileniem [4].

MIT
PODWYŻSZONA TEMPERATURA 
PODCZAS ZĄBKOWANIA ZAWSZE 
JEST JEGO SKUTKIEM

Dzieci podczas ząbkowania często mają 
podwyższoną temperaturę, jednak zazwy-
czaj nie przekracza ona 37,5-37,8°C. 
Zwykle ten stan jest krótkotrwały i utrzy-
muje się jedynie w dniu pojawienia się 
zęba. Jednak wzrost ciepłoty ciała może 
stanowić dyskomfort dla dziecka, wywo-
łując ogólne rozbicie i rozdrażnienie. Jeśli 
temperatura nie przekracza 38°C, można 
rozważyć wstrzymanie się z farmakologiczną 

terapią. Jednak w sytuacji, gdy tempera-
tura jest wyższa niż 38,5°C oraz utrzymuje 
się dłużej niż jeden dzień, należy wdrożyć 
leczenie. W tym czasie trzeba pamiętać 
o właściwym nawodnieniu, gdyż gorączka 
sprzyja utracie płynów, oraz odpowiednim 
ubraniu, zapobiegającym przegrzaniu 
i nadmiernemu poceniu. W leczeniu farma-
kologicznym gorączki wykorzystać można 
zarówno ibuprofen, jak i paracetamol, lecz 
ten pierwszy wydaje się lepszym wyborem 
ze względu na jednoczesne właściwości 
przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i prze-
ciwzapalne oraz dłuższy czas działania. 
Jeśli przedłużającej się gorączce towarzyszą 
inne objawy, takie jak biegunka, wymioty, 
utrata apetytu, należy przeprowadzić 
diagnostykę różnicową, by wyeliminować 
infekcję jako przyczynę gorączki [4]. Okres 
pierwszego wyrzynania zębów czasowo 
zbiega się z wygasaniem odporności 
nabytej od matki oraz niedojrzałością 
układu odpornościowego, co przekłada 
się na częstsze występowanie w drugiej 
połowie pierwszego roku życia chorób 
infekcyjnych [3]. Temperatura ciała powyżej 
38°C wymaga zawsze wykluczenia innych 
schorzeń ogólnych, takich jak np. pier-
wotnego opryszczkowego zapalenia jamy 
ustnej, zakażenia układu moczowego, zaka-
żenia górnych dróg oddechowych, a także 
patologii miejscowej (np. torbieli wyrzy-
nającego się zęba, uległej zropieniu) [1].

FAKT
OBJAWY ZĄBKOWANIA SĄ BARDZIEJ 
NASILONE PODCZAS WYRZYNANIA 
PIERWSZYCH ZĘBÓW TRZONOWYCH 

Obecne w błonie śluzowej w okolicy 
wyrzynającego się zęba mediatory zapalne 
powodują pobudzenie receptorów nocy-
ceptywnych, co może być przyczyną 
dyskomfortu, a nawet bólu odczuwanego 
przez dziecko [1]. Objawy towarzyszące 
ząbkowaniu, takie jak obfite ślinienie, 
zaburzenia snu, niepokój czy brak łaknienia, 
zazwyczaj najsilniej manifestują się 
w trakcie wyrzynania siekaczy oraz pierw-
szych zębów trzonowych, natomiast 
podczas erupcji kłów obserwuje się 
jedynie zaburzenia snu oraz niepokój [3].

FAKT
ZNACZĄCĄ ROLĘ W SEKWENCJI 
WYRZYNANIA ZĘBÓW ODGRYWAJĄ 
PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE 

Proces ząbkowania jest niezwykle złożony 
i uzależniony od czynników środowi-
skowych, genetycznych oraz paragene-
tycznych [3]. Zazwyczaj pierwsze dole-
gliwości związane z wyrzynaniem się 
zębów zaczynają pojawiać się pomiędzy 
trzecim i czwartym miesiącem życia, 
a pierwszy mleczny ząb wyrzyna się, 
gdy dziecko ma sześć – siedem miesięcy. 
Nawet u zdrowych dzieci ten okres może 
opóźnić się o kolejne sześć miesięcy 
lub rozpocząć o miesiąc, dwa wcześniej. 
Zwykle do 9. miesiąca wyrasta już osiem 
siekaczy, około 17.-20. miesiąca pojawiają 
się kły, a pomiędzy 14. a 20. miesiącem 
– pierwsze zęby trzonowe. W sekwencji 
wyrzynania zębów dużą rolę mają predys-
pozycje genetyczne. Zaobserwowano, 
że jeśli u rodziców pierwsze zęby mleczne 
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pojawiły się późno, to prawdopodobnie 
u dziecka proces ten także będzie prze-
biegał z opóźnieniem i odwrotnie [4].

FAKT
OSTRE BRZEGI ZĘBA MOGĄ PRZYCZYNIĆ 
SIĘ DO POWSTANIA KRWIAKA 
NA BŁONIE ŚLUZOWEJ DZIĄSŁA 

Nad wyrzynającym się zębem może pojawić 
się zasinienie błony śluzowej, spowodowane 
zazwyczaj obecnością krwiaka powstałego 
w wyniku mechanicznego uszkodzenia 
błony śluzowej przez ostre brzegi zęba. 
Po ukazaniu się zęba znika ono samo-
istnie. Przyczyną zmiany błony śluzowej 
może być również torbiel zawiązkowa, 
utrudniająca wyrzynanie i wymagająca 
zazwyczaj konsultacji lekarskiej. Wskaza-
niem do podjęcia interwencji chirurgicznej 
stanowi nieukazanie się zęba w jamie 
ustnej w czasie czterech – sześciu tygodni 
od czasu pojawienia się zasinienia [3].

MIT
PROCES ZĄBKOWANIA KOŃCZY 
SIĘ Z MOMENTEM UKAZANIA 
SIĘ ZĘBA W JAMIE USTNEJ

Proces ząbkowania obejmuje długotrwałe, 
dynamiczne zmiany, które zachodzą 
przed ukazaniem oraz po ukazaniu się 
zęba i dotyczą zarówno samego zęba, 
jak i otaczających tkanek. Możemy wyróżnić 
podczas niego trzy etapy: przed ukazaniem 
się zęba w jamie ustnej (wewnątrzkostny), 
etap penetracji błony śluzowej, kiedy ząb 

jest wyczuwalny poprzez błonę śluzową, 
a także etap nadkostny, występujący 
po ukazaniu się zęba w jamie ustnej [3].

FAKT
PODCZAS ZĄBKOWANIA MOŻE DOJŚĆ 
DO MIEJSCOWEGO ZAKAŻENIA 

Oprócz objawów ogólnoustrojowych 
wyrzynaniu zębów mlecznych mogą towa-
rzyszyć miejscowe zmiany w jamie ustnej, 
takie jak zapalenie dziąseł, które charak-
teryzuje się obrzmieniem i zaczerwienie-
niem, a rzadziej zapalenie oraz zropienie 
mieszka zębowego [3]. Wyrzynające się 
zęby wywierają ucisk na śluzówkę dziąseł, 
co często prowadzi do stanu zapalnego, 
objawiającego się zaczerwienieniem, bólem, 
swędzeniem i rozpulchnieniem. W rzadkich 
przypadkach może dojść do miejscowego 
zakażania oraz zropienia mieszka zębo-
wego albo zapalenia kości. Ryzyko infekcji 
zwiększają uszkodzenia mechaniczne, 
spowodowane wkładaniem przez dziecko 
do jamy ustnej brudnych rąk oraz zabawek, 
albo zaniedbania higieniczne oraz ogólne 
obniżenie odporności organizmu [4].

FAKT
NADMIERNE ŚLINIENIE MOŻE 
BYĆ JEDNYM Z OBJAWÓW 
TOWARZYSZĄCYCH ZĄBKOWANIU 

Do częstych objawów ząbkowania należy 
nadmierne ślinienie, które wynika ze wzmo-
żonej aktywności gruczołów ślinowych. 
Wydzielanie śliny może także nasilać 
wkładanie do buzi rączek czy zabawek [4].

MIT
OBJAWY ZWIĄZANE Z ZĄBKOWANIEM 
POJAWIAJĄ SIĘ TUŻ PRZED 
POJAWIENIEM SIĘ ZĘBA W DZIĄŚLE

Podczas etapu zewnątrzkostnego wyrzy-
nania (śluzówkowy) w tkankach otacza-
jących wyrzynający się ząb znajdują się 
liczne komórki zapalne oraz komórki tuczne. 
Następuje ekspozycja szkliwa na tkankę 
łączną. Białka te działają jak antygeny, 
czego konsekwencją prawdopodobnie 
jest miejscowe uwalnianie mediatorów 
komórek tucznych, takich jak histamina, 
prostaglandyny, leukotrieny, cytokiny, 
proteazy i czynniki wzrostowe. Te reakcje 
mogą być odpowiedzialne za występowanie 
objawów związanych z wyrzynaniem zębów, 
takich jak stan zapalny oraz towarzyszące 
mu swędzenie czy miejscowe zaczerwie-
nienie, a także zwiększone wydzielanie 
śliny. Najczęściej objawy te występują 
około osiem – cztery dni przed, w dniu 
pojawienia się zęba, a także trzy dni po [1].

FAKT
PREPARATY ZAWIERAJĄCE ALKOHOL 
MOGĄ PODRAŻNIAĆ DZIĄSŁA 

Środki mające łagodzić objawy bolesnego 
ząbkowania niejednokrotnie zawierają 
substancje, które stwarzają ryzyko wystą-
pienia powikłań u dziecka. Należą do nich 
lidokaina, alkohol, sacharynian sodu. Zawarty 
w tego typu preparatach alkohol może 
podrażniać błonę śluzową, a dodatkowo 
negatywnie wpływać na rozwój dziecka. 
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Występujący u nich wolniejszy metabolizm, 
a także niedojrzałość narządów sprawiają, 
że substancje te mogą się w nich kumu-
lować i pozostawać dłużej w porównaniu 
z organizmem dorosłego człowieka [5].

MIT
PREPARATY DO STOSOWANIA 
MIEJSCOWEGO SĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE

Wśród dostępnych w aptekach prepa-
ratów na bolesne ząbkowanie najpopular-
niejsze wśród rodziców małych pacjentów 
są te w postaci żelu. Większość z nich 
zawiera w swoim składzie chlorowo-
dorek lidokainy, a także środki odkaża-
jące i przeciwbakteryjne [2]. Wydaje się, 
że preparaty ziołowe, w których znajdują 
się składniki o działaniu antyseptycznym 
i przeciwzapalnym, wzbogacone o zawar-
tość środka znieczulającego (lidokaina), 
powinny wykazywać optymalne działanie, 
jednak nie są dobrym rozwiązaniem dla 
niemowląt. Zawarta w nich lidokaina nawet 
w niewielkich stężeniach (poniżej 1-2%) 
może mieć negatywne skutki zdrowotne. 
Razem z często obserwowanym zwięk-
szaniem ilości aplikacji żelu rośnie ryzyko 
wystąpienia skutków ubocznych związanych 
z przedawkowaniem lidokainy [4]. Należą 
do nich: drgawki, pobudzenie, uszkodzenie 
słuchu, dezorientacja, problemy z sercem, 
uszkodzenie układu nerwowego, depresja 
układu oddechowego. Istnieje także ryzyko 
przeniesienia lidokainy ze śliną do gardła, 
czego efektem może być znieczulenie prze-
łyku, co może grozić osłabieniem odruchu 
odkrztuszania oraz zadławieniem [4,5]. 
MHRA (Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency) oraz FDA (Food and Drug 
Administration) nie zalecają stosowania 
preparatów z lidokainą u dzieci ze względu 
na brak dowodów, które potwierdzałyby jej 
skuteczność. Niektóre preparaty zawierają 
sacharynian sodu, będący niekalorycznym 
sztucznym słodzikiem. FDA dopuszcza 
jego stosowanie w produktach dla dzieci, 
pod warunkiem że nie zostanie przekro-
czona bezpieczna dzienna dawka, ale nie 
ma wymogu podawania dokładnej ilości 
tej substancji w preparacie. Z kolei Amery-
kańska Akademia Pediatrii (American 
Academy od Pediatrics – AAP) nie popiera 
stosowania u maluchów słodzików [5].

MIT
FARMAKOLOGICZNE METODY 
ŁAGODZĄCE POWINNY STANOWIĆ 
STANDARD ŁAGODZENIA OBJAWÓW 
PODCZAS WYRZYNANIA ZĘBÓW

Zgodnie z rekomendacjami MHRA oraz FDA 
podstawę łagodzenia objawów związanych 
z ząbkowaniem powinny stanowić metody 
niefarmakologiczne, takie jak m.in. masaż 

i akupresura. Istotny element stanowią 
także właściwe zachowania higieniczne [5].
Do najprostszych, a jednocześnie przy-
noszących ulgę dziecku metod należy 
np. masaż dziąseł, wykonywany tampo-
nikiem nasączonym rumiankiem. W tym 
celu można także wykorzystać szczoteczki 
z silikonowymi albo gumowymi wypust-
kami nakładane na palce. Konstrukcja 
takiej szczoteczki pozwala na dotarcie 
do trudno dostępnych miejsc jamy ustnej, 
a specjalne wypustki umożliwiają dokładny 
masaż [2]. Z kolei rumianek ma działanie 
przeciwzapalne, antyseptyczne oraz osła-
niające, dzięki czemu wywiera korzystne 
działanie na leczenie stanów zapalnych 
w jamie ustnej [5]. Dobre efekty przynoszą 
również naturalne gryzaki z korzenia irysa, 
które łagodzą podrażnienia oraz swędzenie 
podczas ząbkowania. Powinny pochodzić 
z biologicznie kontrolowanych upraw i przed 
podaniem należy je wyparzyć wrząt-
kiem. Gryzak jest umocowany na baweł-
nianym ekologicznym sznureczku [2].

Do najpopularniejszych produktów 
na naszym rynku polecanych podczas 
ząbkowania należą gryzaczki wodne 
(oziębiające) oraz elastyczne – wykonane 
z nietoksycznej, termoplastycznej i trwalej 
gumy, charakteryzującej się odpowiednią 
miękkością, która jest dostosowana 
do delikatnych dziąseł dziecka. Gryzaczki 
wodne wypełnione są wodą destylowaną, 
która po schłodzeniu w lodówce pozwala 
na ukojenie bólu w trakcie ząbkowania, 
lecz nie należy ich zamrażać (nie powinien 
on być zbyt zimny, by nie doprowadzić 
do skurczu naczyń włosowatych śluzówki 
oraz nasilenia bólu) ani gotować [2,4]. 
Gryzaczki elastyczne dzięki różnorodnej 
kolorystyce działają stymulująco na koor-
dynację wzrokowo-ruchową małego 
dziecka. Istnieją również gryzako-grze-
chotki, które dodatkowo zachęcają dzieci 
do ćwiczeń oraz stymulują ich rozwój [2].

MIT
PREPARATY MIEJSCOWE NIEZAWIERAJĄCE 
ANESTETYKÓW SĄ MNIEJ SKUTECZNE 
W ŁAGODZENIU OBJAWÓW ZĄBKOWANIA

W badaniach porównujących skuteczność 
niefarmakologicznych oraz farmakolo-
gicznych metod łagodzących objawy 
ząbkowania potwierdzono skuteczność 
i zasadność stosowania metod niefarmako-
logicznych oraz preparatów niezawierają-
cych substancji miejscowo znieczulających.

Stosowanie preparatów zawierających 
hialuronian sodu stanowi skuteczniejszą 
metodę w porównaniu z konwencjonalnym 
środkiem, który zawiera składnik miejscowo 
znieczulający. Działanie hialuronianu sodu 
polega na tworzeniu błony ochronnej, 
przyspieszeniu gojenia, zmniejszeniu 

obrzęku oraz redukcji krwawienia dziąseł. 
Preparaty łagodzące objawy ząbkowania 
zawierają również często aloes (działanie 
antyseptyczne, przeciwzapalne), prawo-
ślaz (działanie antybakteryjne w stosunku 
S. mutans, łagodzi stany zapalne), ksylitol 
(hamuje wzrost bakterii próchnicotwór-
czych, może zwiększać ilość śliny) czy też 
kozłek lekarski (działanie sedacyjne) [5].

MIT
ALTERNATYWNE ŚRODKI NA ZĄBKOWANIE 
SĄ ZAWSZE BEZPIECZNE

Obecnie obserwuje się globalną tendencję 
do popularyzowania alternatywnych 
środków, które mają być pomocne podczas 
ząbkowania. Ich skuteczność nie została 
potwierdzona ani zweryfikowana naukowo, 
a użycie niektórych z nich może stanowić 
zagrożenie dla dziecko. Jednak mimo tego 
metody te zyskują wielu zwolenników, 
zwłaszcza że są reklamowane jako naturalne. 
Do takich środków należą m.in.: burszty-
nowe naszyjniki albo bransoletki, stwarza-
jące ryzyko zachłyśnięcia czy uduszenia, 
mrożone produkty spożywcze (ryzyko szoku 
termicznego, zbyt dużego skurczu naczyń 
krwionośnych, mechanicznego uszkodzenia 
błony śluzowej), preparaty homeopatyczne, 
szczególnie zawierające belladonę [1].
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Nr 1 Nr 1 
Krople

w kategorii produktów 
na trawienie1

Skuteczność 

przebadana 

klinicznie2

CH-20211220-104

1.  IQVIA Poland Pharmascope & ePharmacy Tracker MAT/08/2021, CHC1:03 PREPARATY UŁATWIAJĄCE TRAWIENIE I INNE PREPARATY DZIAŁAJĄCE NA PRZEWÓD POKARMOWY; NFC3: DGB POSTACI PŁYNNE DOUSTNE - KROPLE,  
Sales Value© 2021 IQVIA i jej podmioty powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Ottilinger B et al. STW 5 (Iberogast) - a safe and effective standard in the treatment of functional gastrointestinal disorders. Wien Med Wochenschr, 2013. 163(3-4): 65-72

iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy

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

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

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

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

kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany 
bez przepisu lekarza – OTC. Pełna informacja o produkcie 
leczniczym dostępna na życzenie w firmie: Bayer Sp. z o.o., 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: +48 22 572 38 
33, fax (22) 5723850, www.bayer.com.pl  v8/1.03.2022/Mk 
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W 
niezwykłym uproszczeniu leki wykorzystujące mRNA 
działają odwrotnie niż szczepionki oparte na mRNA. 
Te drugie bowiem dostarczają do komórek swoisty 
przepis produkcyjny, za pośrednictwem którego 
są one w stanie wyprodukować nowe białko – dla 

szczepionki przeciwko COVID-19 jest to białko S (kolca) wirusa. Leki 
z kolei wykorzystują technikę blokowania produkcji określonego 
mRNA, uniemożliwiając tym samym powstanie niechcianego białka. 
Co zatem może być niechcianym białkiem i jaki skutek może przy-
nieść jego blokada?

Jednym ze szczególnie niepożądanych białek naszego ustroju jest 
białko o kryptonimie PCSK9. Rozwinięcie tego skrótu nie przynie-
sie nam niestety za wiele skojarzeń (być może poza kulinarnymi) 
– jest to proproteinowa konwertaza subtylizyny/keksyny 9. Skąd 
w medycznym świecie tak wielka niechęć do tej cząsteczki? Białko 
PCSK9 zostało odkryte stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2003 r. 
PCSK9 jest produkowaną i wydzielaną w wątrobie proteazą serynową, 
która wiąże receptory LDL, powodując ich zwiększoną degradację 
lizosomalną w hepatocytach. Niszczenie receptorów LDL w prosty 
sposób wywołuje zwiększenie ilości LDL krążącego w krwiobiegu, 
co stanowi narastające zagrożenie dla śródbłonka naczyniowego. 
Odkrycie tych suchych faktów nie było jednak początkowo tak łatwe.

HIPERCHOLESTEROLEMIA ZAPISANA W GENACH?

W lutym 2003 r. Nabil Seidah, naukowiec z Instytutu Badań Kli-
nicznych w Montrealu w Kanadzie, odkrył nową ludzką konwertazę 
probiałkową, której gen znajdował się na krótkim ramieniu chromo-
somu 1. W tym samym czasie laboratorium kierowane przez Cathe-
rine Boileau w szpitalu Necker-Enfants Malades w Paryżu obserwo-
wało rodziny z rodzinną hipercholesterolemią, chorobą genetyczną, 
która w 90 proc. przypadków powoduje chorobę wieńcową (badanie 
FRAMINGHAM), a w 60 proc. przypadków może prowadzić do przed-
wczesnej śmierci.

Francuzi zidentyfikowali mutację na chromosomie 1, obecną u nie-
których z tych rodzin, ale nie byli w stanie zidentyfikować odpowied-
niego genu. Szczęśliwie laboratoria połączyły swoje siły i do końca 
roku 2003 opublikowały pracę, łączącą mutacje w genie, obecnie 
identyfikowanym jako PCSK9, z chorobą. W swoim artykule spekulo-
wali, że mutacje mogą powodować nadaktywność genu.

W tym samym roku badacze z Rockefeller University i University of 
Texas Southwestern odkryli to samo białko u myszy i opracowali nowy 
szlak regulujący poziom cholesterolu LDL, w który zaangażowany jest 
PCSK9, i wkrótce stało się jasne, że mutacje zidentyfikowane we Fran-
cji faktycznie doprowadziły do nadmiernej aktywności PCSK9, a tym 
samym do nadmiernego niszczenia receptora LDL, pozostawiając 
osoby z mutacjami ze zbyt dużą ilością wolnego cholesterolu LDL.

W międzyczasie dr Helen H. Hobbs i dr Jonathan Cohen z UT-South-
western badali pacjentów z bardzo wysokim i bardzo niskim pozio-
mem cholesterolu i zbierali próbki DNA. Dysponując nową wiedzą 
na temat roli PCSK9 i jego lokalizacji w genomie, zsekwencjonowali 
odpowiedni region chromosomu 1 u osób z bardzo niskim poziomem 
cholesterolu i znaleźli nonsensowne mutacje w genie, potwierdzając 
tym samym, że PCSK9 jest biologicznym celem do odkrywania leków.

POSZUKIWANIA LEKU

Powstało kilka koncepcji wykorzystania nowego celu terapeutycz-
nego. W trakcie poszukiwań odkryto nawet roślinę zawierającą sub-
stancję hamującą in vitro białko PCSK9. Berberyna – alkaloid nieco 
podobny do kodeiny, wyizolowany z berberysu – doskonale radziła 
sobie w hodowli hepatocytów mysich, nie potwierdzono jednak jej 
działania in vivo, choć berberys znany jest od tysięcy lat medycynie 
Wschodu jako panaceum w zaburzeniach metabolicznych: cukrzycy, 
zaburzeniach gospodarki węglowodanowej i lipidowej. Czy Chiń-
czycy wiedzieli więcej o PCSK9 niż wiemy obecnie?

RNA, a w szczególności mRNA, to obok samego wirusa COVID-19 
najgorętszy temat medyczny ostatnich dwóch lat. Mało która zaawansowana 

technologia produkcji leków przeniknęła tak mocno do świadomości 
społecznej, budząc jednocześnie szereg pytań i kontrowersji nie tylko u osób 
związanych z medycyną, ale i tych niezwykle od niej oddalonych. Lęk przed 
nieznanym, potęgowany izolacją i poczuciem zagrożenia chorobą, wywołał 

swoistą lawinę teorii spiskowych. Tymczasem niewinne RNA znane jest 
przecież medycynie nie tylko za pośrednictwem nowoczesnych technologii 

produkcji szczepionek. Wykorzystanie jego cząsteczek to też ogromna 
nadzieja dla nowatorskich prób leczenia chorób, które znamy od dawna. 

Czy RNA może stać się nowym orężem w walce z inną epidemią XXI wieku – 
miażdżycą i jej tragicznymi skutkami? Okazuje się, że tak.
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Powstało kilka koncepcji hamowania PCSK9, najbardziej obiecujące 
wydawało się jednak zapobieganie jego powstaniu. W jaki sposób 
zablokować więc produkcję niechcianego białka? Właśnie tutaj 
z pomocą przychodzi technologia mRNA. Żeby zablokować prze-
pis na produkcję białka – a więc unieczynnić wewnątrzkomórkowe 
mRNA – naukowcy wykorzystali niewielkie cząsteczki siRNA (small-
-interfering RNA), które podawane w postaci leku hamują translację 
i powstawanie PCSK9. Jeżeli białko PCSK9 połączy się z receptorem, 
staje się on nieaktywny, nie wychwytuje cholesterolu LDL i docho-
dzi do hipercholesterolemii. Zatem jeśli białek PCSK9 będzie mniej, 
będą nieaktywne, nie połączą się z receptorem – zapewni to lepszy 
wychwyt cholesterolu LDL.

W 2019 r. firma The Medicines Company ogłosiła pozytywne wyniki 
kluczowego badania III fazy dla inklisiranu – leku, który działa wła-
śnie w opisany powyżej sposób. Inklisiran zarejestrowano w oparciu 
o wyniki badań programu klinicznego ORION, w którym wykazano 
skuteczne i trwałe obniżenie stężenia cholesterolu LDL o ponad 
50 proc. u pacjentów z podwyższonym stężeniem cholesterolu LDL 
pomimo stosowania maksymalnych tolerowanych dawek statyn. 
W obszernym programie badań klinicznych ORION analiza wyników 
badań III fazy obejmujących 1833 pacjentów leczonych inklisiranem 
wykazała, że 87 proc. z nich osiągnęło poziom LDL-C <70 mg/dL, 
a 75 proc. – pozom LDL-C <50 mg/dL.

Co istotne, inklisiran nie działa na poziomie jądra komórkowego, 
czyli nie zmienia genetycznego garnituru komórek. Działa miejscowo, 
wyłącznie w hepatocytach i tylko specyficznie wobec białka PCSK9, 
więc obawy o ingerencje w materiał genetyczny są bezzasadne.

Szczególną zaletą inklisiranu pozostaje również schemat jego daw-
kowania. Gdyby lek wszedł do użytku powszechnego i zastąpił (o ile 
to w ogóle możliwe) statyny, dotychczasowe pudełka z tabletkami 
mogłyby odejść w zapomnienie (lub przynajmniej znacznie uszczu-
plić swoją zawartość). Inklisiran jest dawkowany w postaci iniekcji 
podskórnej, podawanej raz na sześć miesięcy. Można sobie tylko 
wyobrazić, jak wpłynęłoby to na akceptację schematu leczenia i prze-
strzeganie zaleceń medycznych. Dziś najczęstszym powodem braku 
uzyskania docelowych wartości LDL jest brak współpracy ze strony 
pacjenta – samodzielne odstawianie leku lub zmniejszanie jego 
dawki, coraz częściej pod wpływem ruchów antystatynowych, sze-
rzących kłamliwe informacje na temat szkodliwości tej grupy leków.

REFUNDACJA W POLSCE

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące 
prewencji chorób sercowo-naczyniowych wskazują, że Polacy należą 
do grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Oznacza to, 
że w Polsce jest ono od 20 do 30 proc. wyższe niż w krajach o niskim 
czy umiarkowanym ryzyku. Podwyższone stężenie cholesterolu LDL 
dotyczy blisko 60 proc. społeczeństwa – co drugiego Polaka, ale zale-
dwie 6 proc. pacjentów jest leczonych skutecznie. Tymczasem hiper-
cholesterolemia jest jednym z najłatwiej modyfikowalnych czynni-
ków ryzyka chorób krążenia. Czemu tego nie wykorzystać?

Dlaczego inklisiran właśnie dziś jest tak wysoko w rankingu zain-
teresowań? Od 1 listopada 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia 
finansuje leczenie inklisiranem dorosłych pacjentów z zaburze-
niami lipidowymi, którzy spełnią kryteria kwalifikacji do programu 
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REKLAMA

lekowego. Program lekowy B.101, o którym mowa, skierowany jest 
do pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną i bardzo wysokim 
ryzykiem sercowo-naczyniowym (tj. z hipercholesterolemią i prze-
bytym w ciągu ostatniego roku zawałem oraz kolejnym epizodem 
sercowo-naczyniowym (np. udar mózgu, drugi zawał, choroba miaż-
dżycowa tętnic)). To przełomowa wiadomość: pacjentów kwalifiku-
jących się dzisiaj do programu jest znacznie więcej – od września 
2021 obniżono kryterium stężenia cholesterolu LDL u pacjentów 
z hipercholesterolemią rodzinną do 100 mg/dl i skrócono do trzech 
miesięcy łączny czas leczenia terapią pierwszej linii (statynami 
i ezetymibem) przed podaniem inhibitorów PCSK9 (wcześniej obo-
wiązywało kryterium sześciu miesięcy).

CZY NALEŻY BAĆ SIĘ MRNA I INGERENCJI W JEGO 
FUNKCJONOWANIE W KOMÓRCE?

Strach nie jest sprzymierzeńcem postępu, a w obliczu milionów 
chorych, wciąż umierających z powodów chorób sercowo-naczy-
niowych, potrzebujemy przełomu w dziedzinie leczenia miażdżycy 
bardziej niż gdziekolwiek indziej. Nowoczesne terapie pokazują 
nowe możliwości wpływu na najważniejszy czynnik rozwoju miaż-
dżycy – nieprawidłowy lipidogram. Inklisiran zaś to niezwykle mała 
cząsteczka dla komórki, ale być może wielka dla ludzkości.

2003 

2019 

2015 

I.XI.2022

odkrycie białka PCSK9

inklisiran zakończył 
pozytywnie badanie III fazy

FDA rejestruje pierwszy lek 
będący inhibitorem PCSK9

leczenie inklisiranem 
finansowane w Polsce przez 

NFZ w ramach 
programu lekowego

FDA



Maciej Jędrejko

Nowe szczepionki 
przeciwko COVID-19



Niedługo miną trzy lata od momentu wybuchu ogólnoświatowej epidemii 
COVID-19. Przez ten czas koronawirus uległ parokrotnej mutacji, a każda 

z kolejnych postaci patogenu wypierała poprzednika. Dotychczasowy 
13. wariant, zwany Omicronem, został odkryty pod koniec ubiegłego roku 

i mogłoby się wydawać, że ewolucja wirusa uległa wyhamowaniu.  
Niestety są to jedynie pozory.

W
edle aktualnej wiedzy i wypowiedzi znanych wiru-
sologów można przyjąć, że to Omicron stanie się 
bazą dla kolejnych mutacji SARS-CoV-2. Dotych-
czas potwierdzono występowanie pięciu pomniej-
szych wariantów Omicrona – od BA.1 do BA.5. Przy-

puszcza się, że ten ostatni stanowi najbardziej zakaźną odsłonę 
koronawirusa – ponadto w porównaniu do poprzedników w obrazie 
klinicznym pacjenta występują takie dolegliwości, jak szumy uszne 
i nocne poty. Wraz z każdym kolejnym wariantem firmy farmaceu-
tyczne zaangażowane w walkę z COVID-19 przygotowywały nowe 
szczepionki, które umożliwiały organizmowi nabycie dostatecznej 
ochrony przed nowym szczepem.

Temat szczepionek przeciwko koronawirusowi od samego początku 
budził sporo kontrowersji – począwszy od zwyczajnych obaw 
dotyczących potencjalnego ryzyka występowania niepożądanych 
odczynów poszczepiennych oraz ich intensywności, a skończywszy 
na wielu teoriach spiskowych. Jednym z głównych powodów nieuf-
ności wobec pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19 była zbyt 
szybka dostępność tych preparatów. Dziś, gdy pojawiają się nowe 
szczepionki na Omicron i jego podtypy, obawy wydają się podobne 
jak blisko trzy lata temu. Jarosław Buczek, rzecznik prasowy Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych (URPL), wyjaśnia, że proces opracowywania 
koronawirusowych szczepionek podlega identycznym wymogom 
bezpieczeństwa, jakości i skuteczności, co w przypadku pozostałych 
produktów leczniczych.

IDENTYCZNY SCHEMAT Z NIEWIELKIMI WYJĄTKAMI

– EMA wdrożyła wiele mechanizmów, które wspierają prace rozwo-
jowe nad szczepionkami przeciwko COVID-19, co w dużym stop-
niu usprawniło proces ich dopuszczenia do obrotu. Mowa tu m.in. 
o szybkim i bezpłatnym doradztwie naukowym czy przyśpieszonej 

weryfikacji i zatwierdzeniu planu badań pediatrycznych (PIP – 
Paediatric Investigation Plan). Zanim jednak dojdzie do wydania 
pozwolenia na dopuszczenie ich do obrotu, to wcześniej odpowied-
nie organy, jak np. URPL, muszą sprawdzić zgodność danych zawar-
tych w zaprezentowanej dokumentacji i porównać ją z wymogami 
GMP, GLP i GCP. Ponadto firmy farmaceutyczne, które chcą zareje-
strować szczepionkę w Unii Europejskiej, muszą zapewnić, że bada-
nia kliniczne spełniają surowe normy unijne. Bez względu na to, 
gdzie takowe badania były prowadzone – tłumaczy Jarosław Buczek.

Wszystkie badania kliniczne znajdujące się we wnioskach o pozwo-
lenie do obrotu produktów leczniczych, które mają być stosowane 
u ludzi, muszą być realizowane zgodnie z GCP oraz Deklaracją 
Helsińską. Celem regulacji badań klinicznych jest m.in. uzyskanie 
odpowiedniej wiarygodności wyników oraz ochrona samych uczest-
ników badania.

Rzecznik prasowy URPL wskazuje, że procedury rejestracyjne szcze-
pionek skrócono do niezbędnego minimum, a to umożliwiło wyko-
rzystanie odpowiednich narzędzi pozwalających na ich szybsze 
udostępnienie. W tym przypadku mowa o:

• przeglądzie etapowym wykorzystywanym przez EMA, aby zin-
tensyfikować i usprawnić ocenę szczepionki przeciwko CO-
VID-19. Na tym etapie specjaliści z CHMP oceniają aktualnie 
dostępne dane z trwających badań. Przegląd etapowy jest 
prowadzony do momentu uzyskania odpowiedniego materiału 
dowodowego (jakościowego, przedklinicznego i klinicznego), 
aby wydać pozwolenie na dopuszczenie szczepionki do obrotu;

• przyśpieszonej ocenie, która jest skróconą procedurą oceny me-
rytorycznej części dokumentacji rejestracyjnej produktów lecz-
niczych o bardzo istotnym znaczeniu dla zdrowia publicznego.

– L25 –
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



Skrócenie, o którym mowa, wyniosło z 210 do poniżej 150 dni. 
Rzecznik URPL wyjaśnia, dlaczego:

– Należy z całą mocą podkreślić, że przyśpieszenie stało się możliwe 
kosztem zaangażowania wieloosobowych zespołów najlepszych 
i najbardziej doświadczonych ekspertów z całej Europy, którzy 
pracowali w trybie ciągłym przez 7 dni w tygodniu, nierzadko 
po 12  godzin na dobę. Przyśpieszenie tej procedury jest zatem 
wynikiem zwielokrotnienia sił ludzkich, co pozwoliło stworzyć sieć 
ściśle współpracujących specjalistów.

Warunkowe dopuszczenie do obrotu to procedura pozwalająca 
na uzyskanie pożądanego pozwolenia, jeżeli opinia CHMP przy-
kładowo potwierdzi, że korzyści dla zdrowia publicznego, któ-
re nastąpią z natychmiastowej dostępności szczepionki na rynku, 
przeważają nad ryzykiem wynikającym z konieczności uzyskania 
dodatkowych danych.

Jarosław Buczek nadmienia, że doświadczenia zbierane w rejestra-
cjach kolejnych szczepionek doprowadziły do dużego usprawnie-
nia przedstawionej przez niego ścieżki. Wynika to m.in. z lepszej 
koordynacji pracy specjalistycznych zespołów zajmujących się oce-
ną poszczególnych części dokumentacji badań. Dotyczy to prak-
tycznie wszystkich etapów procesu wdrażania i rejestracji nowych 
szczepionek.

NOWE SZCZEPIONKI NA OMICRON W POLSCE

1 września 2022 roku EMA zatwierdziła pierwsze adaptowane 
szczepionki przypominające przeciwko COVID-19 na terenie Unii 
Europejskiej. CHMP zarekomendowała dwie szczepionki, które mają 
zagwarantować zwiększenie ochrony organizmu wobec koronawi-
rusa – mowa tu o preparatach:

• Comirnaty Original/Omicron BA.1;

• Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.

Szczepionki te są adaptowanymi wersjami pierwotnych szczepionek 
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oraz Spikevax (Moderna), które zostały 
ukierunkowane na podwariant Omicron BA.1. Całkiem niedawno 
pojawiły się inne adaptowane szczepionki, zawierające rozmaite 
warianty nowej odsłony koronawirusa – tj. BA.4 i BA.5. Jarosław 
Buczek tłumaczy cel aktualizacji szczepionek oraz wyjaśnia stra-
tegię walki Unii Europejskiej z SARS-CoV-2:

– Adaptacja szczepionek ma na celu ich lepsze dopasowanie do aktu-
alnych wariantów COVID-19. Szczepionka adaptowana zwiększa 
ochronę przed kolejnymi mutacjami koronawirusa, a to umożliwia 
kontrolę pandemii wraz z ewolucją patogenu. Unia Europejska dąży 
do posiadania szerokiej gamy adaptowanych szczepionek, co umoż-
liwia państwom członkowskim sprawne opracowywanie programu 
szczepień i zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkańców 
konkretnego kraju. Zwłaszcza że trudno jest przewidzieć rozwój 
wirusa w przyszłości i to, które warianty będą dominujące w sezonie 
zwiększonej zachorowalności.

Buczek podkreśla, że szczepionki adaptowane są zarejestrowane 
jako szczepionki przypominające. Oznacza to, że są one skierowane 
głównie do osób, które zaszczepiły się wcześniej wedle podstawo-
wego schematu. Rzecznik prasowy URPL wskazuje też, że na ten mo-
ment nie istnieje system pozwalający na sezonowe przewidywanie 
cyrkulacji dominujących wariantów SARS-CoV-2, jak ma to miejsce 
w przypadku okresowych szczepień przeciwko wirusowi grypy.

– Organy rejestrujące leki pracują nad opracowaniem w przyszłości 
szczegółowej procedury regulatorowej dla wprowadzenia szybkiej 
aktualizacji składu szczepionek, tak jak dotychczasowo robiono 
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to w przypadku grypy. Autoryzacja pierwszych szczepionek adapto-
wanych w sezonie jesienno-zimowym, gdzie obserwuje się wzrost 
zachorowań, stanowi wstępny, przejściowy okres w działaniach 
do opracowania takiego systemu.

Warto jednak zaznaczyć, że pierwotne szczepionki monowalentne 
(Comirnaty i Spikevax) przeciw dzikiemu wirusowi są nadal skutecz-
nymi preparatami do zapobiegania uwarunkowanych infekcją CO-
VID-19 ciężkim powikłaniom, konieczności hospitalizacji i zgonom.

Czy aktualizacje nowych szczepionek oznaczają, że są skuteczne? 
Skoro są na bieżąco modyfikowane pod pojawiające się podtypy 
Omicrona, to mogą pojawić się wątpliwości co do ich realnej efek-
tywności w przeciwdziałaniu infekcji. I co z bezpieczeństwem? 
Rzecznik prasowy URPL jednak uspokaja i wyjaśnia tę kwestię:

– Skuteczność szczepionek na COVID-19 jest nieustannie badana 
i monitorowana na podstawie danych z badań klinicznych i danych 
rzeczywistych. Dane z przeprowadzonych badań klinicznych znaj-
dują się w ChPL szczepionek w punktach 4.8 i 5.1. Ponadto najnow-
sze komunikaty dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, jak również 
wspomniane Charakterystyki Produktu Leczniczego, są dostępne 
na stronie URPL.

DLA KOGO NOWE SZCZEPIONKI?

Pierwsze dwie szczepionki adaptowane do wariantu Omicron 
są rekomendowane dla osób w wieku 12 lat i starszych, które zreali-
zowały co najmniej szczepienie podstawowe przeciwko COVID-19. 
Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum ds. Zapobie-
gania i Kontroli Chorób zalecają, aby dawki przypominające szcze-
pionek adaptowanych były w pierwszej kolejności podane osobom 

w grupie podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji 
koronawirusem. Mowa tu o seniorach od 60. roku życia, osobach 
o obniżonej odporności i innych wrażliwych z chorobami podstawo-
wymi zwiększającymi szansę ciężkich powikłań COVID-19, a także 
o kobietach w ciąży, pensjonariuszach i personelu domów opieki 
długoterminowej oraz pracownikach opieki zdrowotnej.

Jak to wygląda w Polsce? Jarosław Buczek tłumaczy, że organy krajowe 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej samodzielnie okre-
ślają, kto i kiedy powinien otrzymać odpowiedni rodzaj szczepionki.

– Pod uwagę bierze się takie czynniki, jak wskaźniki zakażeń 
i hospitalizacji, ryzyko dla wrażliwych populacji, zasięg szczepień 
czy dostępność szczepionek. Jednak nadrzędnym celem jest szybkie 
zaszczepienie jak największej liczby osób przed zbliżającym się 
sezonem jesienno-zimowym, gdzie w populacji, poza COVID-19, 
pojawiają się sezonowe przeziębienia i infekcje grypy, które mogą 
zwiększyć zakaźność wirusa SARS-CoV-2 – oznajmia rzecznik URPL.

W naszym kraju priorytetowymi adresatami szczepień przypomina-
jących są przedstawiciele tych samych grup, które zostały wcześniej 
wskazane przez EMA i EDCD.

Wygląda na to, że obawy dotyczące wprowadzania nowych szcze-
pionek przeciwko ewoluującemu wirusowi COVID-19 są bezpod-
stawne. Choć procedury związane z dopuszczeniem ich do obrotu 
są uproszczone, to nadal muszą spełniać restrykcyjne wymagania 
Unii Europejskiej. Adaptowane szczepionki na nowe podtypy wa-
riantu Omicron podlegają ciągłemu monitorowaniu, co pozwala 
zminimalizować ryzyko występowania niepożądanych odczynów 
poszczepiennych.
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mgr farm. Agnieszka Skrzetuszewska

SMA 
i terapie genowe



R
dzeniowy zanik mięśni (SMA) jest najczęstszą uwarunko-
waną genetycznie chorobą układu nerwowego o dziedzicze-
niu autosomalnym recesywnym. Występowanie tego scho-
rzenia związane jest z mutacją genu SMN, który znajduje 
się na chromosomie 5 i warunkuje przeżycie motoneuronu. 

Ludzie posiadają dwie kopie tego genu: telomerową SMN1 oraz cen-
tomerową SMN2. SMN1 odpowiada za występowanie objawów kli-
nicznych, SMN2 zaś stanowi główny modyfikator fenotypu. SMN2 
może występować w kilku kopiach (0-6) – im jest ich więcej, tym lżej-
szy przebieg choroby [2]. Jednak wpływ liczby kopii nie stanowi cał-
kowitego wytłumaczenia zmienności fenotypowej, co prawdopodob-
nie wynika z faktu, że kopie SMN2 nie są równoważne funkcjonalnie 
oraz produkują różną ilość pełnowartościowego białka SMN (survival 
motor neuron) [1].

Brak białka SMN powoduje zwyrodnienie i apoptozę komórek rogów 
przednich rdzenia kręgowego, czego konsekwencją jest zanik uner-
wianych przez te motoneurony mięśni [3]. Oba geny SMN1 i SMN2 
są bliźniaczo podobne i kodują takie samo białko SMN, ale w wyniku 
jednonukleotydowej różnicy w eksonie gen SMN2 podlega pro-
cesowi alternatywnego splicingu (zjawisko selektywnego wyboru 
oraz łączenia różnych aksonów). W związku z tym jedynie około 
10-20 proc. produkowanego białka SMN jest pełnowartościowa 
i odpowiada białku produkowanemu przez gen SMN1. U 95 proc. 
pacjentów chorych na SMA występuje homozygotyczna delecja 

w SMN1, a u pozostałych 5 proc. – dwie delecje punktowe albo dele-
cja patogenna z mutacją punktową. U zdrowych osób oba geny SMN1 
oraz SMN2 produkują białko SMN, a u pacjentów z SMA białko SMN 
powstaje jedynie z zachowanego genu SMN2 [2,4].

W tradycyjnym podziale wyróżnić można kilka postaci tej choroby. 
W zależności od wieku pojawienia się pierwszych objawów oraz moż-
liwości osiągania „kamieni milowych” rozwoju motorycznego, takich 
jak samodzielne siedzenie, stanie i chodzenie, schorzenie to podzie-
lone zostało na cztery typy kliniczne: SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, 
z czego 70 proc. przypadków stanowi najgroźniejsza postać – SMA 1, 
atakująca już we wczesnym okresie życia [2,3,5].

Badania, które obejmowały populacje różnego pochodzenia etnicz-
nego, wykazały, że schorzenie to pojawia się średnio z częstotliwo-
ścią około 8 przypadków na 100 000 żywych urodzeń (~1 na 12 000). 
Ponad 98 proc. chorujących na SMA posiada zmutowane obie kopie 
genu SMN1 [3].

OBJAWY SMA

Rdzeniowy zanik mięśni charakteryzuje się bardzo dużą zmienno-
ścią przebiegu klinicznego. Nasilenie objawów klinicznych warun-
kuje liczba kopii genu SMN2 [1]. Do objawów klinicznych SMA 
należą: symetryczne osłabienie siły mięśniowej, na początku mięśni 

Rdzeniowy zanik mięśni to postępująca choroba neurodegeneracyjna. 
W jej przebiegu dochodzi do utraty motoneuronów rdzenia 

kręgowego, odpowiedzialnych za skurcze i rozkurcze mięśni,  
czego konsekwencją jest ich osłabienie oraz zanik [1].
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ksobnych (tułowia) oraz z przewagą kończyn dolnych, a także wiot-
kość, brak odruchów kolanowych albo drżenie palców czy uogólniona 
arefleksja (całkowite zniesienie odruchów). Wraz z postępem choroby 
może dojść do zajęcia wszystkich grup mięśni szkieletowych, trud-
ności z oddychaniem i połykaniem [2]. Obserwuje się postępujące 
osłabienie siły mięśni, które prowadzi do wystąpienia szeregu powi-
kłań ze strony układu oddechowego (upośledzony odruch kaszlu, 
niewydolność oddechowa), pokarmowego (zaburzenia połykania, 
refluks żołądkowo-przełykowy, niedożywienie), kostno-szkieleto-
wego (przykurcze stawowe, skolioza, zwichnięcie stawów biodro-
wych) oraz wielu innych [1].

MOŻLIWOŚCI LECZENIA

Przyczynę SMA stanowią mutacje genu SMN1. Ze względu na nie-
możliwość uzyskania funkcjonalnej formy białka SMN w komórkach 
do niedawna nie istniała metoda skutecznej terapii tego schorze-
nia [3]. SMA było chorobą śmiertelną, ciężką, postępująca i nieule-
czaną, która doprowadzała do unieruchomienia oraz niewydolno-
ści oddechowej [1]. Dotychczasowe leczenie opierało się głównie 
na działaniach neuroprotekcyjnych oraz wzmacniających siłę mię-
śni [3]. Pacjentom można było zaoferować jedynie rehabilitację, ulgę 
w cierpieniu oraz pomoc psychologiczną. U chorych z SMA obniżała 
się stopniowo sprawność oddechowa i ruchowa, wielu z nich umie-
rało [5]. Od czasu odkrycia podstawowej funkcji białka SMN trwają 
dyskusje, z jakich powodów niedobór białka, które pełni tak podsta-
wową funkcję w metabolizmie organizmu, powoduje wybiórcze obu-
mieranie motoneuronów rdzenia [1].

W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił ogromny przełom w lecze-
niu tej choroby, W grudniu 2016 roku w Stanach Zjednoczonych, 
a w czerwcu 2017 roku – w Unii Europejskiej zarejestrowano pierw-
szy lek do leczenia SMA. Jest nim nusinersen (Spinraza), który należy 
do grupy modyfikowanych antysensownych oligonukleotydów (ASO), 
wpływających na proces składania (splicing) genów i w ten sposób 

mogących modyfikować ich ekspresję. U pacjentów z rdzeniowym 
zanikiem mięśni nusinersen działa poprzez modyfikację splicingu 
pre-mRNA genu SMN2, tak by pełnił funkcję genu SMN1, czego efek-
tem jest zwiększona translacja pełnowartościowego, funkcjonal-
nego białka SMN i znaczne złagodzenie przebiegu choroby u wielu 
chorych [1,5]. Lek ten jest przeznaczony do leczenia pacjentów 
ze wszystkimi typami SMA niezależnie od wieku [3]. Jednak mimo 
dobrych wyników klinicznych zastosowanie antysensownych nukle-
otydów może być ograniczone. Ze względu na wielkość cząsteczek 
ASOs mają bardzo ograniczoną zdolność do przekraczania bariery 
krew–mózg, dlatego też podawanie Spinrazy polega na wielokrotnym 
dokanałowym podaniu leku poprzez nakłucie lędźwiowe do płynu 
mózgowo-rdzeniowego. Konieczność takiego podawania stanowi 
istotny problem terapii ASO. Chociaż wydaje się, że procedura ta jest 
dobrze tolerowana, nie wiadomo, czy wieloletnie jej powtarzanie nie 
wywoła nieprzewidywalnych dziś komplikacji [3].

Lekiem o podobnym do nusinersenu mechanizmie działania jest risi-
diplam (Evrysdi®), zarejestrowany w sierpniu 2020 roku przez FDA, 
a od marca 2021 – w Unii Europejskiej. Jest on substancją mało-
cząsteczkową, prowadzącą podobnie jak nusinersen do włączenia 
eksonu 7 do mRNA genu SMN2 oraz przywrócenia syntezy białka 
SMN. Jednak jego zastosowanie jest znacznie prostsze, gdyż podaje 
się go doustnie [6].

Niewątpliwy przełom w leczeniu tej choroby stanowiło zareje-
strowanie pierwszej terapii genowej pod nazwą Onasemnogene 
abeparvovec-xioi (Zolgensma®) [1].

W Polsce od 2019 roku decyzją ministra zdrowia refundowana jest 
terapia nusinersem dla pacjentów w każdym wieku, a od września 
2022 roku istnieje możliwość zastosowania terapii Zolgensma 
oraz Evrysdi w ramach programu leczenia, który obejmuje całą popu-
lację [3,7].
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TERAPIA GENOWA

Idea terapii genowej jest prosta: skoro chorobę powoduje mutacja 
w materiale genetycznym człowieka (DNA), to należy ten wadliwy gen 
zastąpić jego prawidłową kopią (gen terapeutyczny) albo wyłączyć 
go przez zablokowanie jego ekspresji [8,9]. Jednak to nie tylko zastą-
pienie wadliwego genu, lecz także jego naprawa, a według niektórych 
badaczy – wpływ na ekspresję zmutowanych genów [2]. Od początku 
wprowadzania terapii genowej do klinik wyzwanie stanowiła iden-
tyfikacja oraz selekcja genów o potencjale terapeutycznym, a także 
poszukiwanie unikalnych rozwiązań w zakresie wektorologii genowej, 
czyli opracowanie nośników postaci farmaceutycznych dla klonowa-
nych rdzeniowych preparatów [8].

Terapia genowa stwarza możliwości leczenia chorób uwarunkowa-
nych genetycznie, które nie poddawały się dotychczasowym meto-
dom leczenia. Jedna ze strategii terapii genowej polega na przeniesie-
niu prawidłowej kopii genu (tzw. genu terapeutycznego) do komórek 
ze zmutowanym genem. Zazwyczaj geny terapeutyczne wprowadza 
się do organizmu pacjenta poprzez zastosowanie wektorów wiruso-
wych, w których część genów wirusowych zastępowana jest genem 
terapeutycznym [3,9]. Obecnie preparaty genowe podawane są cho-
rym w warunkach klinicznych głównie w postaci roztworów plazmi-
dowego DNA albo rekombinowanych wektorów wirusowych [8].

TERAPIA GENOWA W SMA

W maju 2019 roku w USA zarejestrowano pierwszą terapię genową 
do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni – Onasemnogene abeparvo-
vec-AVXS o handlowej nazwie Zolgensma [2,3]. Terapia genowa 
w rdzeniowym zaniku mięśni umożliwia dostarczenie do komórek 
motoneuronów funkcjonalnej kopii genu, który koduje pełną dłu-
gość ludzkiego białka SMN, a tym samym pozwala na usunięcie 
podstawowej przyczyny SMA, czyli utraty genu SMN1 [3]. Leczenie 
polega na dożylnym, jednokrotnym podaniu preparatu, który zawiera 

fragment DNA, uzupełniający gen SMN [2]. Skuteczne dostarczenie 
do komórek prawidłowej sekwencji nukleotydowej ludzkiego genu 
SMN1 możliwe jest dzięki zastosowaniu wektora AAV, czyli wirusa 
towarzyszącego adenowirusom (ang. adeno-associated virus). AAV 
to małe, niepatogenne wirusy, mogące skutecznie wnikać do komórek 
ośrodkowego układu nerwowego, gdyż „infekują” neurony ruchowe 
oraz astrocyty [3].

Zarówno podczas trwających, jak i już zakończonych badań u chorych 
poddanych terapii AVXS wykazano istotną poprawę zdolności zdoby-
wania kamieni milowych rozwoju ruchowego. Jednorazowy wlew 
dożylny u pacjentów z SMA typu 1 dużej dawki wektora wiruso-
wego, który zawiera prawidłowy gen SMN1, wpłynął na wydłużenie 
czasu przeżycia, a także poprawę funkcji motorycznych. Podczas 
dwuletniego czasu obserwacji po podaniu leku nie zaobserwowano 
zaniku ani regresji funkcji motorycznych. Jedyny skutek uboczny, 
który występował u niewielkiej liczby chorych, stanowił bezobja-
wowy i przejściowy wzrost poziomu aminotransferazy, ustępujący 
po podaniu prednizolonu. Dotychczasowe obserwacje wskazują, 
że zastosowanie wektora jest bezpieczne dla organizmu pacjenta, 
a jego ekspresja ogranicza się jedynie do komórek docelowych [3]. 
Zolgensma została zatwierdzona do terapii pacjentów w wieku poniżej 
2 lat i ważących mniej niż 13,6 kg, ze zdiagnozowanym SMA – także 
tych, u których wystąpiły już pierwsze objawy, ale z wyłączeniem 
chorych w końcowym stadium zaawansowania choroby [2,3].

Celem terapii jest usunięcie pierwotnej genetycznej przyczyny 
rdzeniowego zaniku mięśni oraz skuteczne zatrzymanie postępu 
tego schorzenia w wyniku wprowadzenia do komórek nerwowych 
w pełni funkcjonalnej kopii genu SMN1 za pomocą jednorazowej 
infuzji dożylnej. Trwają także badania, których celem jest znalezienie 
innej drogi podania leku, tak by zmniejszyć dawkę i ograniczyć w ten 
sposób koszty [2]. Zolgensma należy do najdroższych leków świata 
(koszt jednorazowego podania to 2,125 mln dolarów) [10].
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TERAPIE GENOWE W LECZENIU INNYCH CHORÓB 
NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH WIEKU DZIECIĘCEGO

Dokonane w XX i na początku XXI wieku osiągnięcia genetyki, biologii 
molekularnej oraz inżynierii genetycznej zrewolucjonizowały współ-
czesną medycynę. Pozwoliły na poznanie genetycznego podłoża 
wielu chorób, co zrodziło potrzebę znalezienia dla nich terapii 
przez naprawę wadliwych genów. W ostatnich latach zarejestrowano 
terapie genowe i genetyczne nie tylko w leczeniu SMA, ale także 
dystrofii mięśniowej Duchena (DMD) [2]. Pierwszym lekiem zareje-
strowanym przez FDA w terapii DMD był Eteplirsen – antysensowny 
oligonukleotyd. W 80 proc. mutacji w DMD możliwe jest pominięcie 
eksonów. Lek podaje się dożylnie raz w tygodniu. Badania kliniczne 
wykazały wzrost poziomu dystrofiny o 23 proc., poprawę dystansu 
w sześciominutowym chodzie oraz dłuższą stabilność wydolności 
oddechowej. Do tej pory udało się zarejestrować dwa kolejne prepa-
raty (Golodirsen, Viltolarsen). W obu przypadkach w badaniach 
klinicznych wykazano wzrosty ekspresji dystrofiny u leczonych 
nimi chorych, a w przypadku Viltolarsenu zaobserwowano znaczną 
poprawę sprawności, ocenianą pomiarem czasów przejścia 10 m 
i zmianą pozycji z leżącej na stojącą [2].

W przypadku innych chorób nerwowo-mięśniowych jeszcze nie 
ma zarejestrowanego leczenia genowego czy genetycznego, ale trwa-
ją badania różnej fazy nad terapiami w dystrofiach obręczowo-koń-
czynowych, miopatiach wrodzonych, chorobie Pompego, dystrofii 
miotonicznej i neuropatii Charcot-Marie-Tooth typ 1A [2].

TERAPIA GENOWA NADZIEJĄ W LECZENIU INNYCH SCHORZEŃ

Terapia genowa mukowiscydozy daje szansę na zahamowanie 
postępu choroby. Mukowisydoza (CF) to autosomalna recesywna 
choroba genetyczna, spowodowana mutacją genu regulatora prze-
wodnictwa przezbłonowego mukowiscydozy (CFTR). Gen ten koduje 
nabłonkowy kanał jonowy, który przewodzi jony wodorowęglanowe 
i chlorkowe, a także reguluje nabłonkowe kanały sodowe. Objawy 
tej choroby są wynikiem zajęcia narządów wydzielania zewnętrz-
nego, zawierających gruczoły śluzowe (płuca, trzustka, wątroba, 
jelita), prowadzącego do postępującej niewydolności wielonarzą-
dowej. Razem z nieuniknionym postępem choroby pacjenci potrze-
bują coraz bardziej intensywnej terapii, która do tej pory była ukie-
runkowana jedynie na objawy. Nadzieją okazała się terapia lekami, 
które doraźnie zmieniają funkcję białka CFTR. Iwakaftor to pierwszy 
zatwierdzony przez FDA oraz EMA lek, wzmacniający działanie białka 
CFTR, o udowodnionej skuteczności klinicznej. Lek ten powoduje 
znaczną poprawę czynności płuc, porównując z placebo u chorych 
z CF mutacją zmiany sensu G551D (mutacja III klasy występująca 
u ok.4-6 proc. chorych na mukowiscydozę). W 2015 roku apro-
batę FDA zyskał lek Orkambi, stanowiący połączenie iwakaftoru 
ze wzmacniaczem czynności CFTR (mutacja klasy II, występująca 
u 40 proc. osób z CF), a w 2018 roku zatwierdzono korektor II gene-
racji – tezakaftor w połączeniu z iwakaftorem. Strategia łączenia 
korektora CFTR, zwiększającego ekspresję wadliwego białka CFTR 
na powierzchni komórki, i modulatora, który zwiększa aktywność 
kanału CFTR, rozszerza możliwość leczenia w populacji pacjentów 
z mukowiscydozą [11]. Od 1  marca 2022 roku refundacją w Polsce 
objęto leki: Symkevi (tezakaftor + iwakaftor), Kaftrio (iwakaftor + 
tezakaftor + elexakaftor), Orkambi (lumakaftor + iwakaftor), Kalydeco 
(ivacaftorum) [12].

Od ponad 20 lat badana jest możliwość leczenia pacjentów chorych 
na hemofilię za pomocą terapii genowej. Początkowo wydawało się, 
że powinna ona dość łatwo poddawać się terapii tą metodą, gdyż 
jest ściśle zdefiniowana jako choroba monogenowa oraz ze względu 
na stosunkowo szerokie zakresy prawidłowych aktywności czyn-
ników krzepnięcia VII i IX. Aktualnie trwa trzecia faza kilku badań 
klinicznych terapii genowej hemofilii. Wyniki otrzymane podczas 
drugiej fazy wskazują, że metoda ta umożliwi fizjologicznie wyle-
czenie hemofilii [13].

Terapia genowa może być szansą dla chorych na nowotwory. Odkrycie 
kolejnych genów, które są zaangażowane w proce kancerogenezy, 
coraz bardziej przybliża do poznania oraz zrozumienia mechani-
zmów, jakie są związane z procesem tworzenia oraz rozwojem raka. 
Jednocześnie daje to podstawy do rozwoju nowych metod terapeu-
tycznych, szczególnie tych opartych na terapii genowej, które umoż-
liwia zwalczenie przyczyny nowotworów przez naprawę albo wyeli-
minowanie wadliwej sekwencji DNA [9].

Pomimo jeszcze wielu niewiadomych oraz problemów, jakie związane 
są z zastosowaniem terapii genowej, dają one nadzieje na wyleczenie 
wielu schorzeń, do tej pory niewyleczalnych, a nawet śmiertelnych.
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Dermokosmetyki 
Jak zmieni się rynek w 2023 roku?
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W dobie prognozowanego kryzysu gospodarczego trudno 
przewidzieć zapotrzebowanie na produkty specjalistyczne, jakimi są 

dermokosmetyki. Czy oczekiwany rozwój rynku na poziomie 5,5 proc. 
okaże się realny w 2023 roku, czy raczej czeka nas stabilizacja lub 

recesja – tego nikt nie wie na pewno. Z pewnością jednak dla rynku 
aptecznego będzie to rok pełen wyzwań i niespodzianek.

A
ktualnie próby przewidywania przyszłości to zajęcie dość 
ryzykowne. Jeszcze kilka lat temu powątpiewano w moż-
liwość wystąpienia światowej pandemii, a dla europej-
skiego konsumenta swoistym szokiem stała się wynisz-
czająca wojna tuż za progiem Polski. Miała ona wpływ 

na wiele aspektów gospodarki i życia każdego z nas. Dla przemysłu 
dermokosmetycznego istotne były sankcje i bojkot konsumencki 
marek pochodzących lub produkowanych w Rosji. Wiele międzynaro-
dowych koncernów rezygnowało z udziału w rynku rosyjskim, część 
z nich oficjalnie deklarowała neutralność lub wsparcie dla walczącej 
Ukrainy. Momentami dość chaotycznie próbowano dyskredytować 
jednych i drugich, co chętnie podłapały działy marketingu szepta-
nego konkurencji.

Dziś, choć marzymy o stabilizacji sytuacji międzynarodowej, wszyscy 
próbujemy żyć normalnie. Rosnąca inflacja i kryzys energetyczny 
nadal mają duży wpływ na wybory konsumenckie, ale najsilniej-
szym trendem jest ukierunkowanie na zadbanie o własne, prywatne 
i jednostkowe potrzeby. Nauczeni czasem epidemii staramy się skupić 
na naszym najbliższym otoczeniu, rodzinie i zdrowiu. Na te potrzeby 
rynek dermokosmetyczny reaguje bardzo żywiołowo.

MEDYKALIZACJA PIELĘGNACJI

Już latem 2022 roku zauważalny był znaczący wzrost zakupu dermo-
kosmetyków, w szczególności poprzez kanały dystrybucji interneto-
wej. Branża beauty przechodzi modę na swoistą medykalizację pielę-
gnacji, a w ten trend kosmetyki apteczne wpisują się idealnie. Rośnie 
zapotrzebowanie na bardziej wydajne i skuteczne produkty. Główni 
konsumenci rynku kosmetycznego to osoby młode, które potra-
fią coraz lepiej odróżnić fikcję reklamową od rzeczywistego dzia-
łania i jakości opartej na składzie. Szukają medycznych dowodów 
na poprawność swoich wyborów, a tego nie mogą zapewnić kosme-
tyki drogeryjne. W 2023 roku ze względu na rosnącą inflację z całą 
pewnością jeszcze wzrośnie konieczność podejmowania inteligent-
nych decyzji zakupowych.

Marketing coraz częściej opiera swoje działania na kreatywnym 
chaosie małych internetowych społeczności, gdzie dużą rolę odgry-
wają influencerzy, testujący na sobie wybrane preparaty. Wśród tych 
społeczności często promowane jest kreatywne podejście do kosme-
tyków, gdzie gotowy firmowy produkt stanowi dopiero bazę, do której 
konsument dodaje wybrane składniki aktywne. Pytaniem jest, 
jak bardzo firmy dermokosmetyczne, inwestujące przecież duże 
nakłady w badania, stabilność i bezpieczeństwo swoich produktów, 
dostosują się do tych zmienionych potrzeb rynku. Czy będą w stanie 
wykorzystać trend radosnej twórczości w duchu „do it yourself” 
w wykonaniu konsumentów?

DIY: PROBLEM CZY SZANSA?

Część już prowadzi kampanie uświadamiające zagrożenia płynące 
z niefrasobliwego podejścia do domowej receptury kosmetycznej, 
ale wydaje się, że to walka z wiatrakami. Trend ten warto obserwo-
wać. Alternatywą są spersonalizowane produkty dostępne na rynku 
masowym. Na razie pojedyncze firmy w specjalistycznych salonach 
proponują wytworzenie preparatu „na życzenie” po konsultacji 
u kosmetologa, który dostosuje skład do potrzeb danego pacjenta. 
Co ciekawe, tak przygotowane dermokosmetyki mają konkurencyjne 
ceny i cieszą się coraz większą popularnością.
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Z powyższym trendem wiąże się również status konsumenta jako 
kreatora marki. To kupujący coraz częściej czują potrzebę wpływu 
na całokształt produktu poprzez informację zwrotną dla producenta, 
tworzenie wspierających społeczności promujących daną markę 
czy też opiniowanie zmian składów online. Coraz bardziej doce-
niamy wspieranie lokalnych społeczności poprzez tworzenie nowych 
miejsc pracy czy działalność charytatywną. Pozytywny internetowy 
feedback może w przeciągu kilku miesięcy wypromować małego 
producenta lub zmienić niszowy produkt w topowy.

Sytuacja dużych marek bywa dość trudna – interakcja z konsumentem 
wymaga skupienia uwagi na jednostkowych potrzebach, co w pewien 
sposób wyklucza dynamiczny rozwój. Przy czym większe znaczenie 
mają czasem głosy wiarygodnych mikroinfluencerów niż opłacona 
współpraca z celebrytą. Tworzenie społeczności wspierających dane 
produkty może być jednak istotne przy słabnącej lojalności zaku-
powej wobec poszczególnych brandów.

EKO, VEGE I FAIRTRADE

Nadal rośnie świadomość konsumencka w kwestii globalnej odpo-
wiedzialności za ekosystemy. Duże marki inwestują w bardziej 
ekologiczne rozwiązania jako element swojego wizerunku. Przepis 
na idealny produkt w 2023 roku mógłby brzmieć następująco: zawiera 
tylko składniki naturalne i wegańskie, pozyskane z rolnictwa fairtrade, 
bez szkody dla lokalnych ekosystemów, w opakowaniu z surowców 
z recyklingu, produkowany z wykorzystaniem energii odnawialnej. 
Idealnie, jeśli jest to produkt skoncentrowany, aby ograniczyć jego 
masę, a tym samym emisję dwutlenku węgla w ramach transportu. 
Takie cechy trudno osiągnąć niskim kosztem, stąd niemałym wyzwa-
niem jest takie zaplanowanie produkcji, aby powyższy opis nie był 
tylko sloganem reklamowym na opakowaniu.

Sprytnym przykładem są wprowadzone na rynek w końcówce 2022 
roku szampony w postaci sproszkowanych ziół, z przepisem na przy-
gotowanie własnoręcznie przez konsumenta myjącej pasty. Niektóre 
marki deklarują wytwarzanie składników aktywnych w bioreaktorach 
z uprawianych in vitro tkanek roślinnych zamiast pozyskiwania ich 

ze szkodą dla naturalnego ekosystemu. Z pomocą mikroorganizmów 
metodami biotechnologicznymi pozyskuje się m.in. kwas hialuro-
nowy – dawniej wytwarzany głównie z grzebieni kurzych, co z całą 
pewnością nie korespondowało z deklaracjami o wegańskim skła-
dzie dermokosmetyków. Tańsza i mniej obciążająca dla środowiska 
jest również biotechnologiczna produkcja ataksantyny – antyoksy-
dantu silniejszego niż tokoferole, a tradycyjnie pozyskiwanego z kryli 
antarktycznych i krewetek.

PREPARATY WIELOZADANIOWE

W badaniu z wiosny 2022 roku percepcji konsumenckiej w Europie 
aż 72 proc. respondentów deklarowało, że kosmetyki i produkty 
do pielęgnacji ciała są ważne lub bardzo ważne w życiu codziennym. 
Konsumenci w Europie wykorzystują codziennie nawet do 9 różnych 
kosmetyków, a młodsze pokolenie do 24. roku życia – nawet 16 
różnych preparatów tygodniowo. Kosmetyki stanowią również trzecią 
najpopularniejszą kategorię w zakupach internetowych i prezentach 
świątecznych. Sama tendencja do wykorzystywania specjalistycznych 
preparatów w ostatnim czasie spowodowała swoisty efekt z odbicia. 
Konsumenci coraz częściej szukają tzw. preparatów wielozadanio-
wych, kupując ich mniej, a jednocześnie inwestując w lepszą jakość.

Bardzo popularne stały się preparaty do makijażu, stanowiące jedno-
cześnie codzienną bazę pielęgnacyjną: tonizujące kremy z filtrami 
UV, toniki zmywające makijaż i jednocześnie nawilżające skórę 
oraz wydajne mydełka natłuszczające. Generacja X (urodzeni między 
1965 a 1980 rokiem), która jako jedyna nie zmniejszyła w czasie 
epidemii swoich nakładów na codzienną pielęgnację, według badań 
jest bardziej skłonna do wydania wyższej kwoty na pojedynczy 
kosmetyk, jeśli towarzyszy temu przeświadczenie o jego wysokiej 
jakości. Dziś wśród tego pokolenia rośnie zapotrzebowanie na nowo-
czesne produkty anti-aging. Co ciekawe, najszybszy przyrost jest 
zauważalny w męskiej części populacji. Panowie z generacji X nie 
boją się dbać o siebie, szukają kosmetyków o sprawdzonej renomie 
i dobrej jakości, przy czym znacznie częściej niż panie oczekują 
od kosmetyku swoistego multitaskingu. Krem ma działać jednocze-
śnie na skórę pięt i dłoni, a żel pod prysznic być również delikatnym 
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szamponem. Tendencja ta z całą pewnością się utrzyma i można 
oczekiwać w 2023 roku wielu nowych interesujących serii kosme-
tycznych dla panów.

INSPIRACJA EGZOTYKĄ

Niezmiennie w trendach kosmetycznych widać silną fascynację 
Wschodem. Medycyna indyjska, ajurweda, stanowi niemal niewy-
czerpane źródło inspiracji. Popularne są takie zioła, jak witania 
ospała (Ashwagandha, Withania somnifera), miodla indyjska (Neem, 
Azadirachta indica) i lawsonia bezbronna (Henna, Lawsonia inermis). 
Coraz częściej patrzymy na pielęgnację ciała w sposób holistyczny 
– np. widzimy wpływ mikrokrążenia na stan komórek naskórka 
lub przetłuszczanie się cery w wyniku reakcji na substancje toksyczne 
w zimowym smogu.

Swoistą gwiazdą pielęgnacji stał się ekstrakt z zielonej herbaty 
(Camellia sinensis leaf extract). Stanowi on idealny przykład półpro-
duktu wielofunkcyjnego, zgodnego ze wschodnim, holistycznym 
podejściem do ciała i psychiki. Zawiera polifenole o działaniu prze-
ciwzapalnym i naturalne antyoksydanty zmniejszające uszkodzenia 
komórek pod wpływem UV. W połączeniu z witaminą C poprawia ko-
loryt skóry, działa przeciwzmarszczkowo i redukuje cienie pod ocza-
mi. Picie zielonej herbaty również może stanowić element świadomej 
pielęgnacji, gdyż wspomaga eliminację toksyn z organizmu i reguluje 
diurezę, a tym samym niweluje obrzęki tkanek.

INNOWACJE W DERMOKOSMETYKACH

Wśród nowości biotechnologicznych interesującym trendem jest 
wykorzystanie do konserwacji preparatów biosyntezowanych bakte-
riocyn, olejków eterycznych i lizozymu. Są one dobrymi zamiennikami 
dla podstawowych konserwantów chemicznych. W pełni wpisują się 
w potrzebę zmniejszenia chemizacji i większej przejrzystości składów 
dermokosmetyków. Potrzeba ta wynika z powszechnego przekonania, 
że to, co naturalne, jest bezpieczniejsze dla konsumenta. Wyzwaniem 
jednak jest jednoczesne dostosowanie formulacji, tak aby zapewnić 
stałą czystość mikrobiologiczną produktu i wydłużyć jego termin 
przydatności.

Dzisiejszy rynek stawia na wysoką biodostępność składników aktyw-
nych w układach emulsyjnych. Interesującą innowacją są emulsje 
wielokrotne. Choć technologia ich produkcji jest znana od kilkudzie-
sięciu lat, dopiero teraz zyskaliśmy możliwość jej poprawnej masowej 
produkcji i stabilizacji. Wiodące marki wykorzystują ten typ emulsji 
przy wprowadzaniu do produktu obok siebie dwóch niekompatybil-
nych substancji, kontroli szybkości uwalniania związków aktywnych 
oraz przedłużaniu działania kosmetyku. Ponadto powolne uwal-
nianie silnie działających związków może zapobiegać podrażnieniom 
skóry w przypadku pochodnych retinoidów czy kwasów owocowych. 
Coraz powszechniej w produkcji masowej spotykamy również takie 
innowacje, jak układy nanodyspersyjne, mikrokapsułki polimerowe 
czy stabilne liposomy.

W ostatnich latach coraz częściej 
stawiamy na naturalny, zdrowy wygląd. 
Zamiast maskować problemy, staramy 
się je leczyć. Zdrowa skóra jest dobrze 
nawilżona, elastyczna, gładka, szybko 
się regeneruje i jest bardziej odporna 
na warunki środowiska. Dużą pomocą 
mogą w tym być naturalne ekstrakty 
z ziół stymulujących odnowę skóry. 
W ten trend wpisuje się również stałe 
stosowanie filtrów UV zamiast produktów 
przeciwzmarszczkowych oraz silne 
nawilżanie i odżywianie skóry zamiast 
codziennego makijażu.
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i subskrybuj

   Jedyny VIDEO BLOG informacyjny 
dla branży farmaceutycznej

otrzymuj powiadomienia 
o nowych odcinkach

  Co tydzień nowy odcinek podsumowujący 
wydarzenia z rynku aptecznego

   Merytoryczne przygotowanie 
przez redakcję MGR.FARM

FARMACEUTYCZNE 
PODSUMOWANIE 
TYGODNIA

Oglądaj 



6. Kupuj produkty od lokalnych 
dostawców, unikaj przetworzo-
nej i zapakowanej żywności.

KROK TRZECI – OZDOBY

Czy nasz dom musi być najpiękniej ozdobio-
ny na ulicy, a choinka – najokazalsza w ca-
łym bloku? Prezenty spod każdego drzewka 
potrafią cieszyć tak samo, a prawdziwą 
ozdobą świąt powinna być ich atmosfera.

1. Kup żywą, ukorzenioną choinkę w doni-
cy, a potem zasadź ją w swojej okolicy; 
możesz też poszukać inspiracji, jak zro-
bić choinkę DIY w duchu zero waste.

2. Wykonaj ozdoby choinkowe własno-
ręcznie, z materiałów dostępnych 
w domu – to świetna zabawa dla całych 
rodzin; możesz też użyć zebranych 
na podwórku szyszek, własnoręcznie 
pieczonych pierniczków czy su-
szonych plastrów pomarańczy.

3. Ogranicz ilość kolorowych światełek 
palących się non stop, które zużywają 
tak cenną w ostatnich czasach energię.

4. Szukaj ozdób, które mogą służyć 
przez wiele lat, są wykonane z ma-
teriałów ekologicznych lub takich, 
którym dajemy drugie życie.

Te kilka rad nie tylko sprawi, że Wasze świę-
ta mogą stać się bardziej ekologiczne – będą 
też bardziej wyjątkowe i niepowtarzalne, 
goście je lepiej zapamiętają, a wszyscy 
dużo łatwiej się skupią na wspólnym 
spędzaniu czasu i pielęgnowaniu relacji.

Wesołych świąt!

Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy czas świąteczny. To moment, kiedy większą wagę 
przywiązujemy do pielęgnowania tradycji, relacji z bliskimi oraz szukania czasu dla siebie, 
na odpoczynek i relaks. Ale to również czas, który w ostatnich dekadach staje się coraz bardziej 
konsumpcyjny. Z roku na rok kolejki w sklepach są coraz dłuższe, wydajemy też więcej pieniędzy 
na prezenty, ozdoby, jedzenie.

mgr farm. Iwona Napierała

nie prowadziło do wyczyszczenia naszego 
konta bankowego i wygenerowania wielu 
nowych przedmiotów, które w więk-
szości będą się kurzyły na półce.

1. Podaruj przeżycie, a nie rzecz.

2. Ustal z rodziną maksymal-
ną wartość prezentu.

3. Zróbcie losowanie – każdy będzie 
obdarowywał tylko jedną osobę.

4. Kup prezenty z drugiej ręki – można 
znaleźć wiele używanych perełek.

5. Pomyśl o własnoręcznie przy-
gotowanych podarkach.

KROK DRUGI – JEDZENIE

Naszą cechą narodową jest to, że lubimy 
dobrze ugościć nasze rodziny podczas świąt. 
Dlatego zwykle nasze stoły uginają się 
od jedzenia, a po świętach zostajemy z jego 
sporą ilością, której nie jesteśmy w stanie 
przejeść. Jak można podejść to tego tematu?

1. Dobrze zaplanuj liczbę posiłków 
i przygotuj dokładną listę zakupów; 
sprawdź również swoje zapasy.

2. Ogranicz się do potraw, które Two-
ja rodzina naprawdę lubi.

3. Postaraj się dopasować ilość jedze-
nia do liczby potrzebnych porcji 
– pamiętaj, że podczas wigilii jemy 
kilka potraw, a więc każda porcja 
będzie mniejsza niż zazwyczaj.

4. Pozostałe po uczcie jedzenie rozdziel 
między gości i zamroź lub zawekuj; 
możesz też podzielić się nim, korzy-
stając z tzw. lodówek społecznych.

5. Poszukaj alternatywnych prze-
pisów bez mięsa i ryb.

Święta less waste
Farmaceutka zmienia klimat

C
zy można święta spędzić inaczej? 
Nie dać się zwariować i poddać 
konsumpcjonizmowi, a przy 
okazji zadbać nie tylko o siebie 
i bliskich, ale i o naszą planetę?

TROCHĘ DANYCH NA POCZĄTEK

Jak wynika z badań ankietowych, na święta 
wydajemy mnóstwo pieniędzy. W tym roku 
jest to szacunkowo ponad 2000 zł na go-
spodarstwo domowe. A przecież to zaled-
wie trzy dni w roku. Nie lepiej wyglądają 
statystyki dotyczące marnowania żywności. 
To właśnie gospodarstwa domowe są odpo-
wiedzialne za 60 proc. jedzenia, które jest 
wyrzucane i niewykorzystane. Aż trudno 
w to uwierzyć w czasach, kiedy w niektó-
rych krajach ludzie umierają z głodu.

Spory problem mamy również z otaczaniem 
się pięknymi przedmiotami. Boże Narodze-
nie to czas, kiedy w sklepach kupujemy wie-
le często niepotrzebnych bibelotów i ozdób, 
w większości wykonanych z nieekologicz-
nego plastiku i tak nietrwałych, że prawdo-
podobnie za rok trzeba będzie je zastąpić.

To wszystko sprawia, że Boże Narodzenie 
jest jednym z najmniej ekologicznych 
okresów w roku: zwiększa się wtedy 
produkcja gazów cieplarnianych, ilość 
wyrzucanych śmieci, a my – zamiast od-
poczywać – stresujemy się wydatkami.

Czas to zmienić!

KROK PIERWSZY – PREZENTY

To ważna część świąt, szczególnie dla 
najmłodszych, choć chyba każdy z nas 
z ciekawością odpakowuje podarki. Trud-
no nam sobie wyobrazić, że miałoby 
ich w ogóle nie być. Ale można znaleźć 
sposób, by obdarowywanie bliskich 
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Nastawieni na rozwój, dbający o work-life balance, wymagający 
wobec pracodawcy – tak opisuje się pokolenie Z, czyli najmłodsze 
roczniki, które weszły już na rynek pracy. Jak młodzi farmaceuci 
z pokolenia Z odnajdą się w polskich aptekach?

stanu rzeczy. Do pracy w aptece idziemy 
po pięciu latach trudnych studiów, z głową 
pełną wiedzy i ideałów, a sercem – wrażliwym 
na problemy pacjentów, i zderzamy się z rze-
czywistością. Przy podejściu do życia i pracy 
prezentowanym przez „Zetki” to zderzenie 
może być naprawdę dotkliwe. Może to być 
również jeden z czynników tłumaczących 
wielokrotnie omawiane już badanie prefe-
rencji zawodowych studentów farmacji – kto 
chciałby pracować w taki sposób, kiedy 
są alternatywy uwzględniające potrzeby 
rozwoju, zachowania work-life balance 
i wykorzystania nabytych kompetencji?

Co może wynikać z wchodzenia nowego 
pokolenia na rynek pracy? Biorąc pod uwagę 
wyraźny niedobór magistrów farmacji, 
konieczna może być większa walka o pra-
cownika, nie tylko na płaszczyźnie finan-
sowej – wszak „Zetkom” nie wystarcza 
stabilność. „Roszczeniowość” może okazać 
się bodźcem do zmiany podejścia praco-
dawców aptecznych – w dyskusjach czę-
sto pada choćby temat sobót i niedziel, 
które w wielu aptekach są wliczone w etat. 
Coraz częściej w ogłoszeniach zachętą 
jest możliwość szczepień w aptece. Można 
się spodziewać kontynuacji tego trendu 
– przystosowanie apteki do świadczenia 
usług opieki farmaceutycznej zapewne 
stanie się istotnym elementem ogłoszeń. 
Czy to jednak wystarczy? O ile apteka nie 
stanie się miejscem, w którym pracownik 
może się rozwijać, sensownie wykorzystywać 
wiedzę i nie być przytłoczonym obowiąz-
kami, ucieczka magistrów do innych gałęzi 
farmacji (czy nawet do innych branż) może 
stać się naprawdę poważnym problemem.

magistrzy chętnie skorzystają z okazji do zdo-
bycia kompetencji i wprowadzenia nowych 
usług do aptek. Czy jednak tempo, w którym 
będą mogli się tym zajmować, nie będzie zbyt 
wolne? Wiele mówi się o tym, że najmłodsi 
pracownicy często zmieniają pracę, kiedy nie 
mają przed sobą żadnych wyzwań. Apteka 
jest w tym kontekście wyjątkowo mało eks-
cytującym miejscem pracy – po okresie stażu 
i pierwszych miesięcy praktykowania zawodu 
(dla odmiany za pieniądze) trudno o wiele 
nowych wyzwań, zwłaszcza jeśli kierownik 
nie jest skłonny do „dzielenia się” swoimi 
zadaniami… Co prawda po wejściu w życie 
Ustawy o zawodzie farmaceuty na horyzoncie 
pojawiają się kolejne uprawnienia, jednak 
póki co zmieniło się niewiele. Chyba szcze-
gólnie newralgicznym problemem naszych 
aptek może okazać się problem z zachowa-
niem work-life balance. Obowiązujący kult 
pracy, praca zmianowa, konieczność dostoso-
wywania czasu wolnego do pracy apteki, żeby 
magister był zawsze na zmianie – w takim 
trybie pracy może być trudno o zdrowe pro-
porcje między życiem prywatnym a zawodo-
wym. Starsi koledzy często są przyzwyczajeni 
do stawiania dobra apteki ponad własne, 
więc postawę „nowicjuszy” mogą uznać 
za roszczeniową, co dodatkowo utrudnia 
sytuację. Według statystyk młodzi pracownicy 
często doświadczają objawów wypalenia 
zawodowego, co również może prowadzić 
do mniejszych lub większych spięć w zespole 
– bo jak to tak, że człowiek dopiero zaczął 
pracować, a już jest wypalony? Co będzie 
po dwudziestu latach w pracy? Nie można 
jednak lekceważyć doświadczeń młodych 
ludzi związanych z wypaleniem zawodowym, 
a warto spojrzeć na możliwe przyczyny tego 

Młodzi, zdolni, wypaleni
mgr farm. Jakub Wierzchoń

P
okoleniem Z (zwanym również 
pokoleniem C, zommersami 
czy post-millenialsami) nazywa się 
roczniki urodzone po 1995 roku 
– należą do niego zatem już trzy 

najmłodsze roczniki farmaceutów. Jak każde 
pokolenie opisywane przez socjologów, 
pokolenie Z ma konkretną charakterystykę, 
dotyczącą również podejścia do pracy. 
Oczywiście jest to bardzo ogólny opis i siłą 
rzeczy nie dotyczy każdego, kto urodził się 
w danych latach. Ponadto ze względu na to, 
że dopiero od niedawna pokolenie Z poja-
wiło się na rynku pracy, trudno o bardzo 
rzetelne badania dotyczące tej grupy. Warto 
jednak przyjrzeć się pewnych tendencjom, 
które są widoczne niemal gołym okiem.

Według socjologów „Zetki” chcą rozwoju, 
przestrzeni na realizację własnych pomysłów, 
pracy w zgodzie z wyznawanym światopo-
glądem. Jednocześnie praca nie jest dla 
nich najważniejszą częścią życia – młodzi 
pracownicy są świadomi, jak ważne są wor-
k-life balance, dobra atmosfera w pracy 
czy konstruktywny feedback. Oczekują, 
że pracodawca uszanuje ich czas wolny, 
potrzeby, prawo do odpoczynku i zapewni 
zestaw benefitów pozapłacowych. Nie 
są zainteresowani braniem wielu nadgodzin 
(a co dopiero zostawaniem po godzinach 
bez wynagrodzenia, co nie tak rzadko zdarza 
się starszym pokoleniom). Mówi się, że wolą 
być bezrobotni niż nieszczęśliwi w pracy.

Jak odnieść cechy charakterystyczne pokole-
nia Z do pracy w polskiej aptece? Dla wielu 
pracodawców z pewnością cenna będzie 
ich otwartość na nowości i rozwój – młodzi 
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COOLTURALNIE

FABELMANOWIE
PREMIERA: 30 GRUDNIA 2022

PREMIERA: 16 GRUDNIA 2022

Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu 
Sammy’ego Fabelmana – wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i poczatkującego 
filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, 
że kino w niezwykły sposób pomaga nam odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

ANDOR

STALOWA BURZA
THOMAS ARNOLD

Najnowsza i zdecydowanie jedna z najlepszych produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen ostat-
nich lat. Serial opowiada o narastającym buncie przeciwko Imperium i w jaki sposób ludzie oraz 
planety zostali w niego zaangażowani, koncentrując się na losach Cassiana Andora (postać znana 
z filmu Łotr 1), który pragnie odkryć metodę wywarcia wpływu na świat. Świetna obsada i trzy-
mająca w napięciu fabuła sprawiają, że bliżej tej produkcji do kina szpiegowskiego niż wypeł-
nionej pojedynkami na miecze świetlne superprodukcji spod znaku Gwiezdnych Wojen.

Trzecia część Legend Archeonu – epickiej opowieści fantasy autorstwa polskiego autora 
i… farmaceuty. Pod pseudonimem „Thomas Arnold” kryje się bowiem Arnold Płaczek, 
którego twórczość gościła jeszcze niedawno na łamach magazynu „MGR.FARM”. 

Choć Czerń przywiodła na grzbietach fal zniszczenie oraz śmierć, wielu Ethrunów przetrwało. Gdy 
jednak opuścili ciemność i ciepłe promienie słońca na powrót ogrzały posiniałe z zimna ciała, 
słowami nie byli w stanie wyrazić smutku ani żalu, z jakim przyszło im się zmierzyć. Na przekór 
nadziei – zewsząd otoczeni przez zgliszcza – padli na kolana, prosząc Stwórców o rychłą 
i łagodną śmierć. Ta jednak nie nadeszła. Na swe miejsce odpoczynku wybrała Kasarak – upadłe 
archeońskie miasto ukryte pośród Gór Mglistych pod czarną chmurą potępionych bytów…

Książka

Kino

Disney+

AVATAR: ISTOTA WODY
Długo wyczekiwana kolejna odsłona kasowego hitu Jamesa Camerona. Pandorę znów 

napada wroga korporacja w poszukiwaniu cennych minerałów. Jack i Neytiri wraz z rodziną 
muszą opuścić wioskę i szukać pomocy u innych plemion zamieszkujących planetę. 
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CO W 
PISZCZY?

FARMACJI

WWW.MGR.FARM

POZNAJ 
OPINIE NA

W oczekiwaniu na kursy kwalifikacyjne 
dla farmaceutów

W ustawie wskazano, że kursy kwalifikacyjne mają trwać dwa 
miesiące. Skoro można było nauczyć farmaceutów szczepić 
w ciągu dwóch czy trzech dni, to dlaczego mamy to teraz 
robić przez dwa miesiące? Planowana jest zmiana w tym 
zakresie, ale proces legislacyjny musi trochę potrwać. 

  Ryszad Gellert

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Nowości w Polskim Systemie Weryfikacji 
Autentyczności Leków

Zależało nam na tym, żeby ten system był bardzo czytelny, 
prosty w obsłudze, przyjazny użytkownikowi i przede wszystkim 
funkcjonalny. Nie będzie on wymagał instalacji żadnej dodat-
kowej aplikacji i będzie bezpłatny dla farmaceutów.

  Iwona McManus

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Rola farmaceuty w edukowaniu, 
monitorowaniu i leczeniu cukrzyków

Farmaceuta jest ważnym ogniwem na każdym etapie edukacji 
i leczenia osoby, która być może zachoruje na cukrzycę 
lub już na nią choruje. Tym, czego w takich sytuacjach 
najbardziej brakuje, jest czas, by wziąć takiego pacjenta 
do osobnego pokoju i spokojnie z nim porozmawiać. 

  Małgorzata Bekier

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Farmacja kliniczna szansą na rozwój 
zawodowy farmaceut

Farmaceuta może odciążyć lekarza. Szansą na to jest 
recepta kontynuowana. Pacjent, który przychodzi 
wyłącznie w celu przedłużenia swojej dotychcza-
sowej farmakoterapii, mógłby to uzyskać od farma-
ceuty, jednocześnie otrzymując np. przegląd lekowy.

  Kamila Urbańczyk

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Tabletka „dzień po” dostępna bez recepty? 

Nie są prowadzone ani planowane żadne przedsięwzięcia 
legislacyjne zmierzające do realizacji tak przedstawionego 
celu. Szeroko pojęta dostępność do produktu leczniczego jest 
wprost determinowana jego kategorią dostępności, czyli tego, 
czy jest on dostępny w tzw. odręcznej sprzedaży, czy wyłącznie 
z przepisu osoby uprawnionej do wystawiania recept.

  Maciej Miłkowski

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

https://mgr.farm/aktualnosci/w-oczekiwaniu-na-kursy-kwalifikacyjne-dla-farmaceutow/
https://mgr.farm/aktualnosci/polski-system-weryfikacji-autentycznosci-lekow-co-trzeba-o-nim-wiedziec/
https://www.youtube.com/watch?v=APd7zodsTmY
https://mgr.farm/aktualnosci/farmacja-kliniczna-szansa-na-rozwoj-zawodowy-polskich-farmaceutow/
https://mgr.farm/aktualnosci/ministerstwo-zdrowia-nie-chce-tabletki-dzien-po-bez-recepty/


Naturalnie!!

�zy pomo�esz mi 
w rea�izacji recepty�

Twój asystent
na stanowisku aptecznym
dostępny, zawsze gdy potrzebujesz

https://app.pharmassistant.pl/


Rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie
i Twojego pacjenta

https://leki.pl/



