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

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie i zaska-
kujący wzrost zachorowań na grypę w ostat-
nich tygodniach – te wydarzenia sprawiły, że od 
wielu miesięcy w Polsce dużo mówi się o bez-
pieczeństwie lekowym. Braki licznych leków 
w aptekach nie pozostały bez reakcji Minister-
stwa Zdrowia, które na początku roku zorgani-
zowało konferencję prasową w siedzibie firmy 
TZF Polfa – jednej z dwóch i zarazem najwięk-
szej firmy farmaceutycznej należącej do Skarbu 
Państwa. Resort zapewnił wtedy, że Polfa jest 
gwarantem dostępu w naszym kraju do najważ-
niejszych antybiotyków…

O tym, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, 
postanowiliśmy porozmawiać z prezesem firmy 
TZF Polfa – Jarosławem Królem. W obszernym 
wywiadzie, jakiego udzielił naszej redakcji, 
poruszyliśmy między innymi temat niezależ-
ności lekowej w kontekście dostaw substan-
cji czynnych z Azji. Rozmawialiśmy również 
o zapasach API, współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia i wyzwaniach związanych z wybuchem 
pandemii i wojny w Ukrainie. Nie mogło oczy-
wiście też zabraknąć pytań o przyszłość firmy 
i toczące się obecnie w Tarchominie inwestycje.

Temat bezpieczeństwa lekowego postanowi-
liśmy w tym numerze magazynu „MGR.FARM” 
ocenić także z kilku innych perspektyw. Warto 
bowiem zdać sobie sprawę z tego, że leki – po-
dobnie jak stało się to z ropą po wybuchu wojny 
w Ukrainie – mogą stać się… bronią. O tym, jak 
realne jest to zagrożenie, napisał Mateusz Ja-
błoński, który przeanalizował uzależnienie far-
maceutycznego świata od substancji czynnych 

wytwarzanych w Chinach. Z kolei Maciej Birecki 
przyjrzał się zagadnieniu leków generycznych 
i ich znaczeniu w kontekście bezpieczeństwa 
lekowego.

Pod lupę wzięliśmy także niedawne problemy 
z zaopatrzeniem w leki przeciwwirusowe 
oraz antybiotyki. Anna Brandys i Jakub Wierz-
choń w swoich artykułach zajmują się wska-
zaniami i faktycznemu zastosowaniu obu tych 
grup leków. Pamiętając też o utrudnionej do-
stępności pediatrycznych form paracetamolu 
i ibuprofenu, Katarzyna Kimel sprawdza, jakie 
leki przeciwgorączkowe można rekomendować 
w przypadku infekcji wirusowych i bakteryj-
nych u dzieci. Konrad Okurowski przypomina 
z kolei, jakie obowiązki ciążą na aptece w kon-
tekście utrudnionej dostępności do leków, jed-
nocześnie wskazując też na prawa farmaceu-
tów w tym kontekście. Natomiast Anna Rogala 
podpowiada, w jaki sposób rozmawiać z pa-
cjentem o brakach leków, aby unikać zbędnych 
napięć i konfliktów.

W najnowszym numerze „MGR.FARM” nie za-
braknie też innych tematów. Przyglądamy się 
w nim najnowszym doniesieniom dotyczącym 
opieki farmaceutycznej, analizujemy zagadnie-
nie „lekomanii”, ale też wracamy do wydarzeń 
z przeszłości – przypominając kontrowersje wo-
kół pavulonu oraz odkrywając historię oseltami-
wiru. Z ogromną przyjemnością przedstawiamy 
też kolejną farmaceutkę z niezwykłą pasją…

Życzę przyjemnej lektury!

PROBLEM BRAKÓW NIEKTÓRYCH LEKÓW W APTEKACH STAŁ SIĘ 
W OSTATNICH MIESIĄCACH BARDZO DOTKLIWY. CORAZ CZĘŚCIEJ 
– SZCZEGÓLNIE W KONTEKŚCIE WOJNY W UKRAINIE I SYTUACJI 
W CHINACH – PADAJĄ TEŻ PYTANIA O BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE 
NASZEGO KRAJU. CZY MAMY WYSTARCZAJĄCE ZAPASY ANTY-
BIOTYKÓW? SKĄD POCHODZĄ SUBSTANCJE CZYNNE WYKORZY-
STYWANE DO PRODUKCJI LEKÓW GENERYCZNYCH? W NAJNOW-
SZYM NUMERZE MAGAZYNU „MGR.FARM” PRZYGLĄDAMY SIĘ TYM 
ZAGADNIENIOM Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW…

mgr farm. Łukasz Waligórski 
redaktor naczelny
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LISTY OD CZYTELNIKÓW

Szanowna Redakcjo,

z obrzydzeniem obserwuję od pewnego czasu, jak w środowisku farmaceutycznych toczy się wojna 
o opiekę farmaceutyczną. Wojna brzydka i niezrozumiała. Nasze środowisko jest dzielone, a duży 
udział w tym ma niestety samorząd aptekarski, który ewidentnie nie może pogodzić się z tym, że prze-
glądy lekowe mogą trafić do aptek nie dzięki działaniom samorządu, a pomimo działań samorządu.

O opiece farmaceutycznej mówi się u nas od dawna. Pacjentom to pojęcie kojarzy się niemal wyłącznie 
z poradami, jakich farmaceuci udzielają przy okienku. Mało kto orientuje się, że chodzi tu o przeglądy 
lekowe lub inne, konkretne usługi, za które farmaceuci chcieliby otrzymywać dodatkowe wynagro-
dzenie. Wspomniane przeglądy lekowe uznawane są zresztą za najtrudniejszą z form opieki farma-
ceutycznej. Wymagają ogromnej wiedzy farmaceuty, zaangażowania jego czasu i kontaktu z leka-
rzem prowadzącym pacjenta. O przeglądach lekowych mówi się u nas też od dawna. Wielokrotnie 
czytałam wypowiedzi byłych prezesów izb aptekarskich, że „zaraz będą wprowadzone”. Niestety nigdy 
z tych zapowiedzi nic nie wynikało. Zawsze wskazywano na brak woli politycznej, brak rozwiązań 
informatycznych…

W końcu kilka lat temu pojawiły się osoby, które przekonały Ministerstwo Zdrowia w kwestii przeglądów 
lekowych. Powstał raport, rozporządzenie i pilotaż. Pojawił się jednak też problem. Tymi osobami nie 
byli przedstawiciele samorządu aptekarskiego. Żaden z dotychczasowych i obecnych prezesów izb 
aptekarskich nie dokonał tego, czego dokonali naukowcy z Poznania. I tę zawiść, zazdrość i niechęć 
samorządu było widać od samego początku. Torpedowano projekt pilotażu, izbowe media unikały 
tematu pilotażu, niekiedy kwestionując jego sens. To samo teraz, kiedy pilotaż się zakończył i przeglądy 
wkrótce mają się stać świadczeniem gwarantowanym. Niechęć, zawiść i złośliwość wychodzą z każdej 
wypowiedzi samorządowców na ten temat. To jest naprawdę przykre.

Dlatego, korzystając z możliwości napisania tego list do Szanownej Redakcji, chcę zaapelować do 
samorządu aptekarskiego – opamiętajcie się! Tej furii i ataku na wprowadzanie w Polsce przeglądów 
lekowych nie da się wytłumaczyć. Samorząd powinien wspierać to, co się w tej sprawie dzieje, zamiast 
prowadzić jakąś prywatną wojnę. To nie służy naszemu środowisku. Nie służy przyszłości zawodu.  
Tej nieustannej krytyki, zarzutów i oskarżeń już się nie da słuchać i czytać.

Farmaceutka

(dane do wiadomości redakcji)

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

Napisz list na: redakcja@mgr.farm.
Najciekawsze z nadesłanych listów opublikujemy w kolejnym 
numerze magazynu MGR.FARM, a ich autorów nagrodzimy!
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ALKOHOL 
WYCISZA OBJAWY 
CHOROBY U OSÓB 
Z REUMATOIDALNYM 
ZAPALENIEM STAWÓW?
Według badania opublikowanego 
11 stycznia w czasopiśmie Arthritis 
& Rheumatology istnieje odwrotna 
zależność między spożyciem alkoholu 
a aktywnością choroby u osób z reuma-
toidalnym zapaleniem stawów.

Lars Alfredsson, Ph.D. z Karolinska Institutet 
w Sztokholmie, oraz jego współpracownicy 
badali związek między spożyciem alkoholu 
a aktywnością i postępem choroby oraz 
jakością życia cierpiących na nią pacjentów. 
Analiza obejmowała 1228 osób z nowo 
zdiagnozowanym reumatoidalnym zapa-
leniem stawów z populacyjnego badania 
przypadków i kontroli Epidemiological 
Investigation of Rheumatoid Arthritis. 
Informacje dotyczące czynników stylu życia 
i różnych ekspozycji zebrano za pomocą 
standardowego kwestionariusza, a wszyscy 
uczestnicy zostali poproszeni o próbki krwi 
do analiz genetycznych i serologicznych.

Badacze stwierdzili, że osoby niepijące 
alkoholu na początku badania miały 
wyższą aktywność choroby i oceniali 
swój ból jako bardziej nasilony w porów-
naniu z osobami pijącymi. Podobnie 
osoby niepijące zgłaszały wyższą liczbę 
obrzęków i bolesnych stawów, więcej bólu 
i zmęczenia, gorsze samopoczucie i niższą 
jakość życia na jednorocznym follow-upie.

Jednocześnie na jednorocznym follow-
-upie ci, którzy przestali pić po pierw-
szym badaniu, zgłosili wyższą aktywność 
choroby, większy ból i niższą jakość życia 

PRZEGLĄD NAUKOWY
mgr farm. Łukasz Waligórski

związaną ze zdrowiem w porównaniu 
z osobami pijącymi. Nie zaobserwowano 
różnicy w aktywności choroby na początku 
badania między osobami pijącymi, które 
kontynuowały picie, a tymi, które przestały.

– Spożycie alkoholu wykazało związek 
z niższą aktywnością choroby i wyższą 
jakością życia u pacjentów z reumato-
idalnym zapaleniem stawów – piszą autorzy.
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METOTREKSAT 
ZWIĄZANY 
Z ZWIĘKSZONYM 
RYZYKIEM RAKA SKÓRY
Jak wynika z badania opublikowanego 
online 4 lutego 2023 w British Journal 
of Cancer, metotreksat może wpływać 
na zwiększone ryzyko wystąpienia raka 
skóry. Naukowcy wskazują na poten-
cjalny związek między pojawieniem się 
choroby a dawką stosowanego leku.

Sam Polesie z Uniwersytetu w Göteborgu 
w Szwecji i jego koledzy zbadali związek 
między stosowaniem metotreksatu a ryzy-
kiem wystąpienia raka podstawnokomór-
kowego (BCC), raka kolczystokomórkowego 
(cSCC) i złośliwego czerniaka skóry (CMM) 
w ogólnokrajowym badaniu przypadków 
w Danii. Histologicznie potwierdzone przy-
padki BCC, cSCC lub CMM zidentyfikowano 
w latach 2004-2018 (odpowiednio 131 447, 
18 661 i 26 068 przypadków). Dziesięć 
kontroli przypisano do każdego przypadku 
na podstawie płci i roku urodzenia.

Badacze stwierdzili, że stosowanie metotrek-
satu wiązało się ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia BCC, cSCC i CMM, z dostosowa-
nymi współczynnikami szans wynoszącymi 
odpowiednio 1,29 (95-procentowy przedział 
ufności, 1,20 do 1,38), 1,61 (95-procen-
towy przedział ufności, 1,37 do 1,89) i 1,35 
(95-procentowy przedział ufności, 1,13 do 
1,61). Współczynniki szans rosły wraz ze 
zwiększeniem kumulatywnej dawki dla BCC 
i cSCC. Odpowiednie współczynniki szans 
wynosiły 1,43 (95-procentowy przedział 
ufności, 1,23 do 1,67), 1,18 (95-procen-
towy przedział ufności, 0,80 do 1,74) 
i 1,15 (95-procentowy przedział ufności, 
0,77 do 1,72), gdy ograniczono populację 
badawczą do pacjentów z łuszczycą.

– W chwili obecnej nasze wyniki nie 
potwierdzają tego, aby ryzyko raka skóry 
było ważnym czynnikiem do rozważania 
podczas przepisywania metotreksatu – piszą 
autorzy. – Jednakże nasze wyniki zasłu-
gują na uwagę dla przyszłych badań, które 
powinny uwzględniać dane o ekspozycji 
na promieniowanie ultrafioletowe.

ASPIRYNA NIE GORSZA 
OD HEPARYNY
Badania kliniczne wykazały, że aspiryna 
bez recepty może być tak samo skuteczna, 
jak zastrzyki z heparyną drobnoczą-
steczkową – antykoagulantem wstrzyki-
wanym do krwiobiegu w zapobieganiu 
poważnym zakrzepom krwi u pacjentów 
hospitalizowanych z powodu złamań.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie New 
England Journal of Medicine mogą nawet 
skłonić chirurgów do zmiany swojej praktyki 
i stosowania aspiryny u tych pacjentów.

– Wielu pacjentów z złamaniami prawdopo-
dobnie zdecyduje się na codzienne przyj-
mowanie aspiryny zamiast na zastrzyki, gdyż 
wyniki pokazują, że oba leki zapewniają 
podobne wyniki w zapobieganiu najpoważ-
niejszym następstwom skrzepów krwi – 
powiedział Robert V. O'Toole, MD, główny 
ortopeda w R Adams Cowley Shock Trauma 
Center przy Uniwersytecie Maryland Medical 
Center (UMMC), cytowany w oświadczeniu 
prasowym. – Oczekujemy, że wyniki naszego 
badania na dużą skalę będą miały ważny 
wpływ na praktykę kliniczną, który może 
nawet zmienić standard opieki medycznej.

Badanie obejmowało 12 211 pacjentów 
ze zwichnięciami kończyn dolnych lub 
górnych, leczonych w 21 ośrodkach 
traumatologicznych w Stanach Zjedno-
czonych i Kanadzie. Pacjenci wymagali 
leczenia operacyjnego lub mieli złamania 
miednicy. Połowa z nich została losowo 
przydzielona do otrzymywania 30 mg 
heparyny drobnocząsteczkowej iniek-
cjami dwa razy dziennie. Druga połowa 
przyjmowała 81 mg aspiryny dwa razy 
dziennie. Pacjenci byli monitorowani przez 
90 dni, aby zmierzyć wyniki obu terapii.

Głównym wnioskiem płynącym z badania 
było stwierdzenie, że aspiryna nie jest 
gorsza niż heparyna drobnocząsteczkowa 
w zapobieganiu zgonom z jakiejkolwiek 
przyczyny – 47 pacjentów w grupie 
przyjmującej aspirynę zmarło w porów-
naniu z 45 pacjentami w grupie hepa-
ryny. Naukowcy nie znaleźli także różnic 
między obiema grupami w zakrzepi-
cach płucnych. Częstość występowania 
powikłań krwawieniowych, zakażeń, 
problemów z ranami i innych działań 
niepożądanych wynikających z terapii 
była również podobna w obu grupach.
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USA: PANDEMIA 
WPŁYNĘŁA NA LICZBĘ 
PRZEDAWKOWAŃ 
LEKÓW OPIOIDOWYCH
Podczas pandemii COVID-19 liczba 
zgonów nastolatków na skutek przedaw-
kowania leków opioidowych wzrosła. 
Nowy raport CDC wykazał, że miesięczna 
liczba zgonów z powodu przedawkowania 
narkotyków u nastolatków w wieku od 
10 do 19 lat niemal potroiła się podczas 
pierwszych dwóch lat pandemii COVID-19. 
Liczba zgonów wzrosła z 31 na miesiąc 
w lipcu 2019 roku do 87 na miesiąc 
w maju 2021 roku, zanim spadła do 
51 na miesiąc w grudniu 2021 roku.

– Chociaż liczba zgonów zaczynała spadać 
pod koniec 2021 roku, wciąż była alarmu-
jąco wyższa niż w 2019 roku – napisali 
autorzy badania w cotygodniowym raporcie 
Morbidity and Mortality Weekly Report CDC.

W ciągu 2,5 roku zmarło ponad 2200 
nastolatków z powodu przedawkowania, 
z czego 96 proc. stanowili chłopcy w wieku 
od 15 do 19 lat. Fentanyl był powiązany 
z 84 proc. zgonów, a opioidowe środki prze-
ciwbólowe dowolnego rodzaju – z 91 proc.

Wśród nastolatków liczba zgonów zwią-
zanych z fentanylem wzrosła ponad 
trzykrotnie z 31 na miesiąc w lipcu 
2019 roku do szczytu wynoszącego 
87 na miesiąc w maju 2021 roku, spadając 
do 44 na miesiąc w grudniu 2021 roku. 
Około 70 proc. ofiar śmiertelnych to 
mężczyźni, a 30 proc. – kobiety.

Szacuje się, że około 25 proc. zgonów 
na skutek przedawkowania narkotyków 
dotyczyło podrabianych leków przy-
pominających oksykodon (OxyContin; 
Purdue Pharma) lub alprazolam (Xanax; 
Pfizer). Oba często zawierały fentanyl.

– Trudno ustalić, czy nastolatkowie zamie-
rzali przyjmować legalne leki, czy wiedzieli, 
że tabletki są podrabiane – napisali autorzy.

Około 41 proc. osób, które przedawkowały, 
miało wcześniej problemy ze zdrowiem 
psychicznym, z czego około 24 proc. korzy-
stało z wcześniejszego leczenia zdrowia 
psychicznego; u 19 proc. zdiagnozowano 
depresją, a 15 proc. miało wcześniej historię 
zachowań samobójczych lub autoagresji.

BADACZE OPRACOWALI 
NOWĄ METODĘ 
PROJEKTOWANIA 
ANTYBIOTYKÓW 
PEPTYDOWYCH
Badacze z Uniwersytetu Hokkaido pod 
kierunkiem Akiry Katsuyamy i profe-
sora Satoshi Ichikawy z Wydziału Nauk 
Farmaceutycznych opracowali metodę 
skanowania i bezpośredniej derywatyzacji 
do celowanej modyfikacji polimyksyny 
– antybiotyku „ostatecznej szansy”. Ich 
praca została opublikowana w czasopiśmie 
Journal of the American Chemical Society.

– Peptydy to małe cząsteczki składające 
się z aminokwasów, które biorą udział 
w wielu procesach naturalnych. Ze 
względu na łatwość ich modyfikowania 
peptydy mają duży potencjał jako leki. 
Modyfikowane peptydy, które są obecnie 
w użyciu, obejmują leki stosowane 
w leczeniu cukrzycy, nowotworów i innych 
chorób – powiedział Akira Katsuyama, 
adiunkt na Uniwersytecie Hokkaido.

Podczas gdy modyfikacja peptydów 
w celu poprawy oraz zmiany ich właści-
wości i efektów biologicznych jest dość 
powszechna, proces wprowadzania tych 
zmian w celowy i zdecydowany sposób 
wciąż stanowi dużą trudność.  
Zespół badawczy podszedł do tego 
problemu poprzez modyfikację techniki 

znanej jako skanowanie peptydów, która 
służy do określenia roli i znaczenia 
każdego aminokwasu w peptydzie, 
w celu modyfikacji konkretnych 
aminokwasów w polimyksynie przez 
dodanie różnych grup chemicznych.

Zespół najpierw zaprojektował serię 
12 derywatów, a następnie przetestował 
ich aktywność przeciwbakteryjną prze-
ciwko 9 bakteriom, w tym 6 wysokowi-
rulentnym i odpornym na antybiotyki 
patogenom bakteryjnym. Na podstawie 
wyników wybrano trzy derywatywy do 
dalszego rozwoju nowych kandydatów 
na antybiotyki, które wykazałyby skutecz-
ność w walce z Escherichia coli, oporną 
na polimyksynę, oraz kolejne cztery 
pochodne skanowania do opracowania 
nowych kandydatów na antybiotyki 
o wąskim i szerokim spektrum działania.

– Pokazaliśmy, że opracowana przez nas 
technika – protokół skanowania i bezpo-
średniej derywatyzacji – może być wyko-
rzystywana do generowania i oceny setek 
pochodnych peptydów – podsumował 
Ichikawa. – Udowodniliśmy również, że może 
być ona stosowana do jednoczesnego 
opracowywania pochodnych o różnych 
efektach. Ta metoda jest szeroko wyko-
rzystywana do optymalizacji peptydów.
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BEZPIECZEŃSTWO 
LEKOWE 
WYMAGA 
MYŚLENIA 
STRATEGICZNEGO
JAROSŁAW KRÓL OBEJRZYJ WYWIAD  

W FORMIE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=lVVgA1UbHMs


Pandemia COVID-19 i narastające problemy z dostępem do leków sprawiły, że firmy 
farmaceutyczne stanęły przed wieloma nowymi wyzwaniami, by zapewnić Polsce 

bezpieczeństwo lekowe. O tych właśnie wyzwaniach, ale i o strategii oraz inwestycjach 
rozmawialiśmy z Jarosławem Królem – prezesem Polfy Tarchomin.

Łukasz Waligórski: Czym, według Pana, jest bezpieczeństwo 
lekowe? W ostatnich miesiącach wiele się na ten temat mówi 
zarówno w kontekście pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie, jak 
i lokalnych problemów pacjentów z zakupem leków w aptekach. 
W jaki sposób zdefiniowałby Pan bezpieczeństwo lekowe?

Jarosław Król: Jak zdefiniować bezpieczeństwo lekowe? Myślę, 
że chodzi o sytuację, gdy mimo gwałtownych zwrotów wydarzeń, 
epidemii, wzrostu liczby zachorowań nie doświadczamy przerw 
w dostawach leków i możemy prowadzić bez problemów leczenie 
zarówno szpitalne, jak i ambulatoryjne. Myślę, że to właśnie rozu-
miem pod pojęciem „bezpieczeństwo lekowe”. Dostęp do leków 
bez względu na wydarzenia.

Ł.W.: Problemy z dostępem do leków 
w aptekach jednak się zdarzają i obecne 
są na całym świecie. Jako portal branżo-
wy opisujemy tego typu problemy w Au-
stralii, Stanach Zjednoczonych, we Fran-
cji, w Niemczech. Jeżeli chodzi o przy-
czyny, często mówi się o uzależnieniu 
produkcji od dostaw substancji czynnych 
z Chin. Jak ocenia Pan znaczenie tego 
właśnie uzależnienia w kontekście bez-
pieczeństwa lekowego?

J.K.: Do niedawna żyliśmy w przekonaniu, 
że to wolny rynek i jego prawa najlepiej 
zabezpieczają dostępność wszystkich 
produktów, również leków. Te prawa wol-
nego rynku działają globalnie, uwzględ-
niając takie rynki, jak Chiny czy Indie. Produkcja lokowana jest tam, 
gdzie jej koszty są najniższe. Ostatnio przekonujemy się jednak, 
że różne produkty mogą stać się też bronią. Tak chociażby stało się 
ze źródłami energii – gazem i ropą – w kontekście wojny w Ukrainie. 
Zagrożeniem jest również przerwanie łańcuchów dostaw czy zerwa-
nie współpracy między regionami świata, także w kontekście wojny, 
ale również w kontekście sytuacji nadzwyczajnych, takich jak pan-
demia COVID-19. Do tego dochodzą takie zjawiska jak trzęsienia 
ziemi czy zupełnie nieprzewidywalne zdarzenia, jak na przykład sta-
tek, który stanął w poprzek Kanału Sueskiego i spowodował w ten 
sposób wydłużenie, a nawet zerwanie łańcuchów dostaw.

Myślę, że wszyscy na świecie uświadamiają sobie, że jednak glo-
balny wolny rynek ma też swoje wady, nie tylko zalety. Pozwala 
na biznesową efektywność, przenoszenie miejsc produkcji tam, 
gdzie można wytwarzać najtaniej, ale jednocześnie to oddalenie 
produkcji od rynku zbytu rodzi ryzyko zerwania łańcucha dostaw. 
A w przypadku leków, w odróżnieniu od na przykład rynku samo-
chodów, nie da się poczekać miesiąc, dwa czy trzy na dostawę. Leku 
potrzebujemy tu i teraz. Z drugiej strony wiele leków – szczególnie 
generycznych – ma bardzo niską cenę, a w rezultacie też relatywnie 
małe marże. To sprawia, że ich transport drogą powietrzną nie wcho-
dzi w grę, bo jego koszty byłyby gigantyczne. Jeśli mówimy o lekach 

generycznych, to są one tak naprawdę 
lekami pierwszej potrzeby. Bardzo często 
są tanie, ale paradoksalnie są też lekami 
krytycznymi z punktu widzenia zdrowia 
publicznego.

Myślę, że obecnie konieczna jest reflek-
sja dotycząca tego, jak znaleźć nowe opti-
mum. Chodzi o to, by kierować się nie tyl-
ko ceną i kosztami produkcji, ale też do-
stępnością i bliskością wytwarzania. Za-
pewnieniem, że lek będzie w każdym 
momencie dostępny i żadne wydarzenia, 
które mogą mieć miejsce po drodze, nie 
spowodują zerwania dostaw tego leku.

Ł.W.: Jak pod tym względem zabezpie-
czona jest Polfa Tarchomin?

J.K.: Jako Polfa już jakiś czas temu podjęliśmy tego typu analizę. 
Pierwszą refleksję mieliśmy taką, że kapitał jest bardzo tani. Kilka 
lat temu był bardzo tani, lokatę w złotych można było zrobić pew-
nie na 2 proc. – mam tutaj na myśli okres jeszcze przed pandemią 
COVID-19. Doszliśmy więc do wniosku, że nie ma sensu to „lino-
wanie” bez końca, czyli zmniejszanie stanu zapasów w sytuacji, 
w której kapitał jest praktycznie za darmo. Dlaczego nie utrzymy-
wać tego zapasu na podwyższonym poziomie, skoro jego koszt jest 
niewielki? Dlatego już wtedy podjęliśmy decyzję o tym, że jednak 
dla krytycznych substancji i krytycznych składowych wytwarzania 
leków będziemy zwiększać te zapasy.

Rozmawiał: mgr farm. Łukasz Waligórski

Myślę, że obecnie konieczna 
jest refleksja dotycząca tego, 
jak znaleźć nowe optimum. 
Chodzi o to, by kierować się 

nie tylko ceną i kosztami 
produkcji, ale też dostępnością 

i bliskością wytwarzania. 
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Później przyszedł COVID-19, który potwierdził słuszność tego 
podejścia, że dobrze jest mieć podwyższone zapasy. To nas utwier-
dziło w naszym przekonaniu, że musimy zgromadzić jeszcze więk-
sze zapasy. Oczywiście nie jest tak, że zapasy substancji czynnych 
można sobie gromadzić od ręki. Nie jest tak, że chcemy potroić 
swoje zapasy i dostawcy substancji czynnych czy innych kompo-
nentów są gotowi nam je od razu dostarczyć. To jest dłuższy proces.

Stopniowo poprzez lata realizowaliśmy ten plan, ale z drugiej 
strony rozglądaliśmy się, czy nie jesteśmy w stanie jednak wielu 
komponentów wytwarzać bliżej, nawet jeśli może troszkę drożej. 
I tak naprawdę strategicznie decyzje w tym zakresie podjęliśmy 
w latach 2020 i 2021. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy euro-
pejskich producentów substancji czynnych. Dla przykładu podam, 
że dla antybiotyków doustnych na 30 dostawców API mamy tylko 
13 dostawców z Dalekiego Wschodu, czyli z Chin i z Indii. Przy czym 
dla większości z tych API mamy dostawców zarówno z rynku euro-
pejskiego, jak i dalekowschodniego. Ale mówimy tutaj też o dostaw-
cach z takich rynków, jak Korea, Meksyk czy Stany Zjednoczone. 
Więc jeśli chodzi o nasze źródła API, to nie jest to tylko Daleki 
Wschód, ale pracujemy globalnie. Mimo że jesteśmy średniej wiel-
kości firmą, to pracujemy globalnie, zarówno jeśli chodzi o zbyt, jak 
i zaopatrzenie. Dwie trzecie naszych dostawców pochodzi z Europy 
lub z bliskiego otoczenia.

Jesteśmy też przygotowani na ewentualny krach logistyczny. Weź-
my na ten przykład sytuację, w której zabraknie jednego, dużego 
dostawcy API z Dalekiego Wschodu, który zaopatrywał Europę, bo 
z jakiegoś powodu stanie mu fabryka. Musimy być świadomi, że to 
wywoła konsekwencje także dla pozostałych API. Bo brak jedne-
go antybiotyku na rynku sprawia, że lekarze zaczynają pacjentów 
leczyć innymi. W rezultacie za chwilę zaczyna brakować dwóch 
innych antybiotyków. My, myśląc w tych kategoriach, gromadzimy 
zapasy API, chcemy być przygotowani do takiej sytuacji. Nie wiemy, 
którego leku może zabraknąć i co się dalej będzie działo, dlatego 
mamy ich podwyższone stany w magazynach.

Ł.W.: Jak duże to są zapasy?

J.K.: Oczywiście te substancje mają swoje okresy trwałości. Ale 
mogę powiedzieć, że mamy zapasy wielkości od 8 do 48 mie-
sięcznych sprzedaży. Dzięki temu jesteśmy przygotowani, jeśli 
„wypadną” jacyś producenci, którzy mieli w rynku duże udziały. Tak 
było niedawno w przypadku Taromentinu i Augumentinu. Augu-
mentin posiadał 40 proc. udziału w rynku, a my mieliśmy 6-8 proc. 
Gdyby zabrakło Augmentinu, to byłoby nam trudno go zastąpić. 
„Wąskim gardłem” dla nas nie są jednak zapasy API, a to, czy podo-
łamy takiej zwiększonej produkcji.

I tak naprawdę w Polsce antybiotyków, tych pierwszego rzutu, nie 
brakuje. Tymczasem mamy ciągle sygnały i od Europejskiej Agencji 
Leków, i od poszczególnych rządów krajów europejskich, że to oni 
mają braki i pytają nas, czy my możemy im pomóc.

Ł.W.: W Polsce od pewnego czasu trwa dyskusja o opłacalności 
produkcji leków. Producenci wskazują, że uniezależnienie się 
od dostaw API z Chin utrudnia niska wycena leków – szczególnie 
tych refundowanych. Od 2012 roku funkcjonuje ustawa refunda-
cyjna, która z automatu wymusza obniżanie limitów cen leków 
generycznych. Powoduje to, że maleją też zyski firm farmaceu-
tycznych z ich sprzedaży. W rezultacie producenci w Polsce wska-
zują, że ten mechanizm wymaga korekty, jeżeli chcemy w ogóle 
myśleć o tym, aby się uniezależniać od tanich substancji czynnych 
ze Wschodu. Co Pan sądzi na ten temat?

J.K.: To jest bardziej skomplikowane zagadnienie niż tak przed-
stawiany problem. Wiadomo, że generyki stają się powoli takim 
rynkiem masowym. Chroniące je patenty wygasły już wiele lat 
temu i każdy może się zabrać za produkcję takiego leku. Co cie-
kawe, w przypadku suplementów diety nie słyszymy tych narzekań, 

To nie jest tak, że możemy 
powiedzieć, że Ministerstwo 

Zdrowia w Polsce zawala sprawę, 
bo leki są w Polsce tanie. Wystarczy 
się wybrać do Kenii czy do Sudanu, 

czy to na inne rynki, i bardzo 
szybko okazuje się, że tam są 

tańsze leki, a tamta konkurencja 
ma naprawdę twardy wolny rynek. 

Kto da niższą cenę – wygra. 
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prawda? To znaczy nikt nie narzeka, że przypływają do Europy 
suplementy diety z Indii czy Chin, więc uważam, że to nie do końca 
jest tak, że możemy pokazywać palcem na regulatora – czy to w Pol-
sce, czy w Europie na europejskich rynkach, czy też w Stanach Zjed-
noczonych. Widzimy, że te rynki mimo wszystko mają ceny wyższe 
niż te Indiach i w Chinach, jeśli chodzi o leki gotowe.

Ja bym powiedział, że przede wszystkim jednak trzeba się brać za 
bary z kosztami wytwarzania, które na Dalekim Wschodzie są niższe. 
Trzeba się zastanowić, jakie są tego powody. Załóżmy, że jeśli w Azji 
są niższe koszty energii, to wydaje mi się, że powoli świat się pod 
tym względem równa. Bo to nie jest tak, że nas dotykają wzrosty 
ceny gazu, a ich nie. Jak się patrzy na giełdy, to cena węgla w Euro-
pie jest też niższa niż w innych częściach świata. Jeśli chodzi o cenę 
gazu, to raz jest tutaj drożej, a innym razem tam.

Ł.W.: Na Dalekim Wschodzie niższe są też przede wszystkim 
koszty pracy…

J.K.: Oczywiście, ale i na to jest odpowiedź w postaci automaty-
zacji czy robotyzacji. Naszym atutem jest przewaga technologiczna 
– mam na myśli Europę czy Stany Zjednoczone. I to jest kierunek, 
który trzeba konsekwentnie realizować. To nie jest łatwe przedsię-
wzięcie, ale w ten sposób możemy walczyć z niskimi kosztami pracy 
na Dalekim Wschodzie.

Podobnie z kosztami energii, którymi również można próbować 
odpowiednio zarządzać. To nie są łatwe procesy, mam na myśli 
wybudowanie fotowoltaiki czy inne sposoby obniżania kosztów 
energii, ale trzeba o to dbać. Trzeba dbać o efektywność energe-
tyczną firmy, bo to też jest zgodne z kulturą chronienia środowiska. 
Tak więc uważam, że za pewne procesy trzeba się jednak brać i wal-
czyć z rosnącymi kosztami.

Kolejną rzeczą jest zwiększanie skali produkcji. To nie jest tak, 
że można być polską firmą farmaceutyczną, ulokowaną w Polsce, 
i wyżyć z polskiego rynku czy produkcji na jeszcze dwa inne rynki. 

Trzeba konsekwentnie poszukiwać globalnie okazji do rozwoju, bo 
to skala czyni cenę. Widzimy to na przykładzie Ryanaira. Ryanair 
nie narzeka na to, że ma chińskich czy indyjskich przewoźników 
lotniczych. To nie jest tak, że w Europie obsługuje rynek chińska 
czy indyjska linia lotnicza, tylko obsługuje irlandzka i sobie dobrze 
radzi, a piloci i stewardessy są nieźle wynagradzani. To jest właśnie 
efekt skali, ale i doskonały model biznesowy Ryanaira.

Więc to jest też tak, że troszkę trzeba przyglądać się temu, co się 
dzieje poza branżą farmaceutyczną i zapożyczać dobre rozwiązania. 
My w Polfie mamy także myślenie, że musimy zwiększać skalę. Bez 
zwiększania skali produkcji, bez zdobywania nowych rynków nie 
damy rady konkurować z innymi producentami. Musimy być glo-
balni, musimy startować w przetargach – nie tylko w Europie, ale 
też na rynkach w Afryce, na Bliskim Wschodzie. Prędzej czy później 
firma, która stara się być globalna, spotka się z firmą z Indii czy Chin 
na przykład na przetargu w Kenii. I my jako Polfa też pozyskujemy 
ten rynek dla siebie.

Ł.W.: Co sądzi Pan o głosach, że niska opłacalność produkcji leków 
w Polsce to wina regulatora? Czy faktycznie potrzebna jest rewi-
zja systemu refundacji i zwiększenie marżowości tych najtań-
szych leków, żeby w ogóle myśleć o uniezależnieniu się od Chin?

J.K.: To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że Ministerstwo Zdro-
wia w Polsce zawala sprawę, bo leki są w Polsce tanie. Wystarczy się 
wybrać do Kenii czy do Sudanu, czy to na inne rynki, i bardzo szybko 
okazuje się, że tam są tańsze leki, a tamta konkurencja ma naprawdę 
twardy wolny rynek. Kto da niższą cenę – wygra. Oczywiście, że są 
takie komponenty, jak na przykład ochrona środowiska, wymagania 
środowiskowe czy jakość kontroli, które są tutaj większe, a cały com-
pliance kosztuje. Ale znowu ogromne znaczenie ma to, czy robimy 
compliance dla serii, która ma 5000 fiolek, czy dla serii, która ma 
ich milion. Jeśli cena takiej kontroli jakości rozłoży się na milion 
sztuk, to wtedy ona już przestaje mieć znaczenie. A to jednocze-
śnie daje nam też przewagę, bo te wymagania dotyczące kontroli 
jakości skutkują tym, że później te leki na przykład w Chinach są 
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bardziej pożądane niż leki chińskich producentów. Więc to nie jest 
tak, że ponosimy koszty compliance i w związku z tym tracimy kon-
kurencyjność wobec chińskich firm, bo działa to też w drugą stronę. 
Na przykład w Wietnamie rząd premiuje producentów z Europy, bo 
uważa, że gwarantują oni bardziej stabilną i przewidywalną jakość 
leków. W rezultacie akceptują wyższe ceny niż lokalnych producen-
tów. Tak więc ta moneta ma dwie strony.

Poza tym obserwujemy też, że jednak Ministerstwo Zdrowia 
na pewne ruchy cenowe w górę się zgadza. To nie jest tak, że oni nie 
widzą inflacji i wzrostów cen energii czy innych kosztów. Przy czym 
też pamiętajmy, że koszty energii się zmieniają. Jeszcze niedawno 
megawatogodzina kosztowała 350 euro, a w tej chwili kosztuje 48 
euro. To pokazuje, że nastąpiło pewne odwrócenie, jeśli chodzi 
o ceny gazu w Europie. Wiadomo, że w takiej sytuacji producenci 
nie pójdą do Ministerstwa Zdrowia po obniżkę ceny.

Tak więc trzeba zdać się na procesy rynkowe. Nie skupiamy się 
na narzekaniu. Jak ktoś walczy globalnie, to prędzej czy później 
się przekona, że bywają trudniejsze rynki niż polski i europejski. 
Wystarczy się ruszyć tylko poza te rynki, żeby się o tym przekonać. 
Natomiast trzeba wspierać europejskich producentów substancji 
czynnych. Jak już powiedziałem, stanowią oni dwie trzecie naszego 

zaopatrzenia, a tak naprawdę, jeśli chodzi o backup, to są w naszym 
portfolio tylko cztery leki, które nie mają backupu w postaci euro-
pejskich producentów API. Więc naprawdę można tym zarządzać, 
jeśli tylko się do tego przywiązuje wagę i jeśli się nie kieruje tylko 
ceną zakupu substancji.

Są dwie strony medalu. Z jednej strony jest cena i oczywiście trzeba 
być konkurencyjnym cenowo. Z drugiej strony jest dostępność. No 
bo co Ministerstwu Zdrowia czy komukolwiek po najtańszym leku, 
jeśli dziewięć miesięcy w roku tego leku nie ma na rynku, prawda? 
Wtedy wygrywa ten dostawca czy ten producent, który ma lek 
w dobrej cenie, ale jednocześnie zapewnia ciągle jego dostęp-
ność. Warto być wiarygodnym dostawcą, a ta wiarygodność właśnie 
polega na zapewnieniu ciągłego dostępu do leku, czego ja jestem 
zwolennikiem. Uważam, że wolny rynek robi dużo dobrego i trzeba 
się tego wolnego rynku trzymać.

Ł.W.: Zdaje się, że Polfa Tarchomin jest jedną z firm farmaceutycz-
nych, które znajdują się w portfelu Skarbu Państwa. Chciałbym 
zapytać Pana, w jakiej sytuacji stawia to firmę, którą Pan kieruje, 
pod względem strategii działań czy strategii rozwoju? Czy Polfa 
Tarchomin może liczyć na wsparcie finansowe państwa?

fot. PAP/M. Kmieciński
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J.K.: Mamy europejskie prawo w tym zakresie i prawodawca, jakby 
uprzedzając tego typu zdarzenia, czyli interwencje państwa w wolny 
rynek, zabezpieczył takie sytuacje. My podlegamy prawom wolnego 
rynku. Do funkcjonowania spółek Skarbu Państwa nie można dokła-
dać, więc musimy mierzyć się z prawami wolnego rynku i sobie 
na nim radzić.

Jeśli mówimy o dokapitalizowaniu, to po pierwsze tylko w sytu-
acji, w której firma jest rentowna, a po drugie – ma projekt inwe-
stycyjny, który ma obiecujące stopy zwrotu i które są rynkowe. 
Myśmy uzyskali takie dokapitalizowanie. W 2019 roku dostaliśmy 
200 mln zł dokapitalizowania do inwestycji, która ostatecznie oka-
zuje się, że kosztuje 555 mln zł. Ale musieliśmy zrobić test prywat-
nego inwestora i powtarzaliśmy go przynajmniej dwukrotnie, żeby 
potwierdzać go, gdy rosły ceny i koszty. Za każdym razem musieli-
śmy pokazywać, że nadal ta inwestycja zachowuje się rynkowo.

Ł.W.: Czy priorytety takiej firmy różnią się od priorytetów „niepu-
blicznych” firm farmaceutycznych?

J.K.: Jeśli chodzi o naszą filozofię, to musimy myśleć strategicznie, 
czyli troszkę myśleć jak państwo. A to dlatego, że jeśli wydarzy się 
coś nieoczekiwanego na rynku zdrowia, to 
jako spółka Skarbu Państwa staniemy się 
instrumentem w rękach państwa. W takich 
sytuacjach nadzwyczajnych jak COVID-19, 
państwo może takiej spółce wręcz naka-
zać albo mocno ją motywować, żeby pod-
jęła jakieś określone działania. Dlatego 
my w swojej bieżącej działalności staramy 
się przewidywać te sytuacje, myślimy, 
co się wydarzy w sytuacji nadzwyczajnej 
i wtedy na przykład gromadzimy zapasy 
jakiejś substancji. Bo jak będzie kryzys, 
to jedynym narzędziem w rękach państwa 
jesteśmy my i w związku z tym powinni-
śmy mieć jakieś narzędzia do działania. 
Musimy być przygotowani.

Gdyby na przykład, nie daj Boże, wybuchła 
wojna z Rosją, to my będziemy na pierw-
szej linii frontu, jeśli chodzi o dostarcza-
nie leków, które będą w takiej sytuacji 
potrzebne. Dlatego myślimy strategicznie o tym, co możemy zrobić 
i jak się przygotować. Oczywiście nie możemy zgromadzić zapasu 
na pięć czy dziesięć lat wojny, po to, by zupełnie się uniezależnić, 
bo substancje tak długo nie wytrzymują. Poza tym, jeśli takie zda-
rzenie nie nastąpi, to będziemy je z kolei musieli zutylizować. Nie-
mniej jakieś przygotowania możemy poczynić, które nie będą nas 
narażały na ryzyka finansowe tego typu. Konieczne jest zachowanie 
jakiejś proporcji.

I to jest najważniejsze, co różni nas od firm prywatnych, do których 
nikt nie przyjdzie i niczego nie nakaże – no chyba, że już naprawdę 
będzie jakaś sytuacja krytyczna. My musimy myśleć „do przodu”, 
żeby być przygotowani, żeby być pożyteczni. Ale też owocem 
takiego myślenia i wyobrażania sobie różnych scenariuszy jest to, 
że sprawdzamy się w takich sytuacjach i naprawdę czysto rynkowo 
też na tym zarabiamy.

Ł.W.: Porozmawiajmy zatem o tych kryzysach, bo troszkę ich się 
w ostatnim czasie wydarzyło. Tym najpoważniejszym była pan-
demia COVID 19, w trakcie której Polfa Tarchomin dostarczała 
między innymi do aptek, ale chyba i do całego systemu ochrony 
zdrowia, środki odkażające i różne inne produkty. Pandemia sta-
nowiła wyzwanie dla wszystkich gałęzi gospodarki. A jak dużym 
wyzwaniem była dla Polfy Tarchomin i jak bardzo przygotowani 
Państwo byli do tego, co działo się w trakcie pandemii?

J.K.: Muszę z przykrością przyznać, że byliśmy nieprzygotowani. Od 
grudnia do lutego włącznie patrzyliśmy na to, co się dzieje w Chi-
nach, i nie mieliśmy żadnego pomysłu, jak się do tego przygotować. 
Muszę to z przykrością stwierdzić, chociaż mam zespół wybitnych 
menedżerów w Polfie Tarchomin. Brakowało nam jednak tej iskry. 
I ta iskra przyszła z Ministerstwa Zdrowia. To ówczesny wiceminister 
Janusz Cieszyński zapytał nas, czy nie jesteśmy w stanie pomóc, 
jeśli chodzi o dezynfekcję. Powiedział wręcz, że „dobrze by było, 
gdybyśmy pomogli”. To była ta iskra, która nas uruchomiła do dzia-
łania, a później już byliśmy skupieni na działaniu i na tym, żeby 
dostarczać więcej i więcej.

W sumie dostarczyliśmy bardzo duże ilości środków do dezynfek-
cji. Muszę powiedzieć, że były tygodnie, gdy przetwarzaliśmy nawet 
12 cystern czystego alkoholu na dezynfekcję. Standardowe obroty 
firmy do tamtego momentu wynosiły około 250 mln zł, a w 2020 
roku zrobiliśmy 620 mln zł obrotu. Te dane można sprawdzić w KRS. 
Dostarczyliśmy w sumie 23 mln litrów środków dezynfekcyjnych. 
Od lutego 2020 roku cały czas zwiększaliśmy produkcję i zabez-
pieczaliśmy straż pożarną, wojsko, Pocztę Polską – wszystkie te 
miejsca i instytucje, które same nie miały gdzie się zabezpieczyć. 

Okazało się, że w sumie taka mała Polfa 
Tarchomin daje radę i zwiększa skalę. Póź-
niej braliśmy też udział w zakupie szcze-
pionek na grypę, bo ich zabrakło na rynku, 
więc znowu byliśmy instrumentem w ręku 
ministra zdrowia.

W pewnym momencie była też taka sytu-
acja, gdy globalni gracze nie byli w stanie 
dostarczyć więcej tlenu na polski rynek. 
Zostaliśmy wtedy zapytani, czy jesteśmy 
w stanie się tym zająć, po tym, jak firmy 
profesjonalnie zajmujące się dostarcza-
niem tlenu medycznego stwierdziły, że nie 
mają już więcej butli, więcej rozlewni i nie 
są w stanie pomóc. Wtedy w bardzo krót-
kim czasie, dzięki wybitnemu zespołowi 
fachowców, wygrzebaliśmy niemal spod 
ziemi dostawców i wszystko, co było 
potrzebne. W tym miejscu muszę przy-
znać, że jestem zachwycony i na ogromne 
pochwały zasługują nasi dostawcy, firmy 

współpracujące, które fenomenalnie pracowały w tamtym czasie. To 
były małe, polskie firmy, które nas wspierały w tych procesach, ale 
to była też doskonała współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Mini-
sterstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Strażą 
Pożarną. Wszyscy nam pomagali dostarczać tlen. Komunikacja była 
fenomenalna. Dziękować Bogu, że byliśmy w tym całym procesie 
pożyteczni i dostarczyliśmy 1 300 000 litrów tlenu. Można sobie 
wyobrazić, ile osób uratowaliśmy w tamtym momencie. Dostarczy-
liśmy też kilkadziesiąt milionów maseczek, również we współpracy 
z polskimi firmami i producentami. Więc jako Polfa Tarchomin cie-
szymy się bardzo, że mogliśmy być pożyteczni i służyć.

Ł.W.: Kolejny kryzys, który miał miejsce niespełna kilka tygodni 
temu, to zwiększona podaż na antybiotyki i leki przeciwgorącz-
kowe po tym, jak zwiększyła się liczba zachorowań na zakaże-
nia wirusowe: RSV, SARS-CoV-2 czy grypę. Na początku stycznia 
odbyła się konferencja prasowa w siedzibie Polfy Tarchomin, 
na której minister zdrowia wskazywał, że właśnie Pana firma jest 
gwarantem dostaw antybiotyków dla polskich pacjentów, dla 
polskich dzieci. Chciałbym zapytać, jakich wyzwań to dostarczyło 
Pana firmie, jakie zmiany lub jakie ruchy strategiczne zostały 
wykonane, aby faktycznie ten dostęp do antybiotyków dla Polski 
zagwarantować?

Zabezpieczyliśmy polski rynek 
i w obszarze naszej produkcji 

antybiotyków nie zabrakło.  
W tamtym konkretnie 
momencie zastąpiliśmy 

naprawdę dużych graczy.  
Teraz odzywają się do nas rządy 

innych państw europejskich 
z prośbą o pomoc.
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J.K.: Ministerstwo Zdrowia wiedziało o naszych zapasach substan-
cji czynnych. Komunikowali, że w tym obszarze nie będzie żadnego 
ryzyka z naszej strony. Natomiast wyzwaniem dla nas było „wąskie 
gardło” w obszarze produkcji. Tu nie byliśmy przygotowani, że to 
będzie wymagało takiego zwielokrotnienia naszej produkcji. Tak 
naprawdę w przypadku niektórych antybiotyków podwoiliśmy lub 
potroiliśmy produkcję. To wymagało dużego zaangażowania zespołu, 
bo nie da się z dnia na dzień zatrudnić ludzi do tego, żeby produ-
kować na trzy zmiany, w piątek, świątek i niedzielę. Tak więc nasz 
zespół wykazał się dużą ofiarnością, rozumiejąc naszą sytuację ryn-
kową. Nadal pracownicy robią nadgodziny, pracując też w niedziele 
i na trzy zmiany. Z drugiej strony wszelki „fine tuning” maszyn. 
Maszyn i całego ciągu technologicznego linii produkcyjnej nie 
można zatrzymań, kiedy produkt jest potrzebny. Ale z drugiej strony 
trzeba pracować nad zwiększeniem wydajności tej maszyny, co 
trudno osiągnąć bez jakichś inwestycji czy wręcz zatrzymania w celu 
przeróbek. Tak więc nasz fenomenalny zespół techników niemal 
„na żywo” kontrolował maszyny i zastanawiał się, co jeszcze można 
usprawnić i zmienić w trakcie mikroprzerw, by podnieść wydajność.

Natomiast wypłynęła z tego też taka nauka 
dla nas na przyszłość, że musimy zainwe-
stować i na przyszłość mieć większą ela-
styczność produkcyjną. Na ten moment 
się udało. Zabezpieczyliśmy polski rynek 
i w obszarze naszej produkcji antybioty-
ków nie zabrakło. W tamtym konkretnie 
momencie zastąpiliśmy naprawdę dużych 
graczy. Teraz odzywają się do nas rządy 
innych państw europejskich z prośbą 
o pomoc. Ta produkcja jest wciąż duża 
na nasz rynek, a jednocześnie widzimy, 
że problem istnieje też na innych ryn-
kach. Grzechem byłoby nie wykorzystać 
takiej okazji rynkowej i nie złapać ryn-
ków, na które chcieliśmy się od lat dostać. 
Szczególnie że teraz nam się oferuje przy-
spieszone tryby rejestracji.

Tak więc mamy w tyle głowy to, że jak tylko epidemia zelżeje, 
na pewno zainwestujemy w nowoczesny park maszynowy, podnie-
siemy nasze zdolności produkcyjne, mimo że nie wiemy, kiedy się 
powtórzy taka sytuacja. Trzeba być jednak gotowym. Oczywiście 
taka decyzja wiąże się z zamrożeniem jakiegoś kapitału w nowocze-
snej linii technologicznej, która nie wiadomo, kiedy się spłaci. Ale 
jak będziemy ją mieli i powtórzy się taka sytuacja – może za 10, 
a może za 20 lat – wtedy będziemy gotowi do tego, by skokowo 
podnieść produkcję. Będziemy mieć ten nadmiar mocy, tak samo jak 
teraz mamy nadmiarowe zapasy substancji, tak samo chcemy mieć 
nadmiar, jeśli chodzi o obszar ciągu technologicznego. Oczywiście 
wykorzystamy to też na pogłębienie automatyzacji i robotyzacji, 
żeby mniej osób musiało obsługiwać taką linię, także myśląc o kon-
kurencji z Dalekiego Wschodu i o kosztach pracy.

Ł.W.: Zaczął Pan mówić o przyszłości, więc proszę opowiedzieć 
trochę więcej o inwestycjach, które czyni Polfa Tarchomin i o tym, 
gdzie widzi swoją przyszłość, jeżeli chodzi o produkcję leków nie 
tylko dla Polski, ale dla reszty świata…

J.K.: Koncentrujemy się na lekach sterylnych, na tej najtrudniejszej 
produkcji, która wymaga bardzo wysokiej dyscypliny, jeśli chodzi 
o pracowników, i bardzo wysokiej kultury pracy. I tu idą nasze naj-
większe inwestycje. Oddaliśmy taką inwestycję – nową linię ampuł-
kową. To są leki iniekcyjne, czyli najczęściej te szpitalne. Trwają 
transfery technologii, za chwilę te leki będą dostępne na rynku 
i będziemy startować w przetargach. Nie mamy żadnych obaw, jeśli 
chodzi o obłożenie tej linii produkcyjnej.

Trwa też budowa naszego centrum rozwoju i produkcji leków onko-
logicznych. Leków wysokoaktywnych, które wymagają szczególnego 
rodzaju zabezpieczeń, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jeśli cho-
dzi o pracowników. Mówimy tutaj o substancjach wysoce aktyw-
nych. Możemy tu produkować leki hormonalne, leki onkologiczne, 
sterydy. Kierujemy się więc w stronę najtrudniejszych technolo-
gii, najbardziej kapitałochłonnych, ale i takich, które jednocześnie 
otwierają nam możliwości zbytu globalnie. Takich centrów rozwoju 
i produkcji jest bardzo mało. W Europie jest ich dosłownie kilka. 
W zasadzie ich nie ma ich w Afryce, nie ma ich na Bliskim Wscho-
dzie. I tym się kierowaliśmy, by od razu otworzyć dla siebie inne 
rynki.

Dlatego też nawet kilka razy w roku jeździmy na różne targi. Nie-
dawno wróciliśmy z targów Arab Health, wcześniej były targi CPHI. 
Widzimy, gdzie jest zainteresowanie naszych klientów, kontrahen-
tów i dystrybutorów z całego świata. Natchnieni tym, co widzimy 
na targach, staramy się rozwijać i inwestować w te obszary, żeby 
przynosiło to korzyści dla polskiego rynku, ale jednocześnie żeby 

otwierało to nam rynki globalne.

Ł.W.: Jak Polfa Tarchomin podejmuje 
konkurencję z globalnymi konkurentami 
na rynku farmaceutycznym?

J.K.: Jest też drugi model, który staramy 
się realizować. Zdajemy sobie sprawię 
z tego, że jesteśmy małą firmą w morzu. 
W Polsce działa około 830 firm farma-
ceutycznych. Jesteśmy gdzieś w okolicy 
39. miejsca, jeśli chodzi o wielkość sprze-
daży, tak więc nie jesteśmy dużą firmą. 
Dlatego strategicznie podejmujemy wy-
bór, by współpracować z innymi firmami 
podobnej wielkości – trochę większymi, 
trochę mniejszymi – w różnych konste-
lacjach. Czasem my dla kogoś produku-
jemy, czasem kupujemy od kogoś licencję, 
czy odwrotnie – sprzedajemy licencję… 

W każdym razie znaleźliśmy sobie bardzo wiarygodnych partnerów 
i jesteśmy przekonani, że to jest droga, którą chcemy kroczyć. Droga 
partnerstwa.

Zresztą bez partnerów byśmy nie podołali, jeśli chodzi na przykład 
o wspomniany tlen i jego produkcję. Bez partnerów i odpowiednich 
kontrahentów, którzy w tamtym czasie byli specjalistami w tej dzie-
dzinie, nie wiedzielibyśmy, jak się za to zabrać. Nie wiedzieliśmy, 
jak się go produkuje, zlewa, kontroluje jakość i tak dalej. Musieliśmy 
wtedy skorzystać z cudzej wiedzy i cudzego doświadczenia. Podob-
nie było przy środkach dezynfekcyjnych. Wspominałem o przera-
bianiu 12 cystern etanolu. Można sobie wyobrazić, że nie mieli-
śmy własnych linii produkcyjnych. Również musieliśmy skorzystać 
z cudzej pomocy, a jednocześnie zagwarantować sobie jakość.

Tak więc nauczeni tymi wydarzeniami uważamy, że to jest nasza 
droga. Nie jesteśmy globalnym koncernem, który wszystko może 
zrobić sobie sam. Jesteśmy małą firmą globalnie, a średnią firmą 
na polskim rynku. Wystarczy sobie uzmysłowić, że w Indiach jest 
10 000 firm farmaceutycznych, więc wiemy, gdzie jesteśmy i jaką 
skalę prezentujemy sobą. Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy 
na rozwój. Na to, by znaleźć partnerów, by im zaufać i by oni zaufali 
nam. Każdy z nas ma inną wiedzę, dostęp do innego rynku, dostaw-
ców czy odbiorców. Dlatego poprzez partnerstwa próbujemy zarzą-
dzić tym, że nie mamy takiej skali jak najwięksi gracze, ale jednocze-
śnie daje nam to olbrzymią elastyczność.

Ł.W. Dziękuję za rozmowę.

Koncentrujemy się na 
lekach sterylnych, na tej 

najtrudniejszej produkcji, 
która wymaga bardzo wysokiej 

dyscypliny, jeśli chodzi 
o pracowników, i bardzo 

wysokiej kultury pracy. I tu idą 
nasze największe inwestycje.
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• Najważniejsze tematy!

• Najlepsi eksperci!

•  Oglądaj jedyny taki 
program dla farmaceutów! 

Wszystkie odcinki nA

mgr.farm/kwadrans

https://mgr.farm/kwadrans/


O
brót lekiem oraz świadczenie 
usług farmaceutycznych to pod-
stawowe zadanie każdej apte-
ki. Czy jednak zaopatrywanie pa-
cjentów w leki jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisów prawa? Czy za jego 
niespełnienie apteka może ponieść jakieś 
konsekwencje? Jak można bronić się przed 
ewentualnymi konsekwencjami? W poniż-
szym artykule przyjrzymy się aspektom 
prawnym związanym z tym tematem.

Obowiązek czy 
dowolność w posiadaniu 
na stanie leków?
Na początek należy odpowiedzieć na pytanie, 
czy apteka musi posiadać na stanie wszyst-
kie produkty lecznicze, a także czy dotyczy 
to również innego asortymentu. Odpowie-
dzi na te pytania znajdują się w zapisach 
ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawie 
o refundacji leków. W pierwszym akcie praw-
nym w art. 87 ust. 2 pkt 1, art. 86 ust. 8 oraz 
95 ust. 1 i 1a czytamy, że:

Art. 87.

2. Apteka ogólnodostępna 
jest przeznaczona do:

1) zaopatrywania ludności w produkty 
lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, 
wyroby medyczne i inne artykuły, o któ-
rych mowa w art. 86 ust. 8;

Art. 86.

8. W aptekach ogólnodostępnych na wy-
dzielonych stoiskach można sprzedawać 
produkty określone w art. 72 ust. 5 posia-
dające wymagane prawem atesty lub ze-
zwolenia, pod warunkiem że ich przecho-
wywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać 
podstawowej działalności apteki.

Produkty z art. 72 ust. 5 to spełniające odpo-
wiednie wymagania:

• wyroby medyczne;

• środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego;

BRAK LEKU W APTECE  
OBOWIĄZKI I PRAWA APTEKI

mgr farm. Konrad Okurowski

mgr farm. Konrad Okurowski

Kierownik apteki i redaktor 
portalu rx.edu.pl. Aktywnie 
udziela się w samorządzie 
aptekarskim i przez niemal 

24 godziny na dobę próbuje 
rozwiązywać receptowe 

problemy polskich aptekarzy.

Masz pytanie? Napisz do autora:
konrad.okurowski@mgr.farm
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• suplementy diety (w rozumie-
niu przepisów o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia);

• produkty kosmetyczne, z wyłą-
czeniem produktów do perfumo-
wania i upiększania;

• środki higieniczne;

• przedmioty do pielęgna-
cji niemowląt i chorych;

• środki spożywcze zawierające w swoim 
składzie farmakopealne naturalne 
składniki pochodzenia roślinnego;

• środki dezynfekcyjne sto-
sowane w medycynie;

• produkty biobójcze służące do 
utrzymania higieny człowieka;

• repelenty lub atraktanty słu-
żące bezpośrednio lub pośred-
nio do utrzymania higieny.

Art. 95.

1. Apteki ogólnodostępne są obowiąza-
ne do posiadania produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych w ilości i asorty-
mencie niezbędnym do zaspokojenia po-
trzeb zdrowotnych miejscowej ludności.

1a. Apteki, które są związane umową, 
o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, są także obowiązane zapew-
nić dostępność do leków i produktów 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, na które ustalono limit 
finansowania.

W drugim z kolei w art. 43 ust. 1 pkt 1 wid-
nieje następująca informacja:

Art. 43.

1. Apteka w celu realizacji świadczeń ob-
jętych umową na realizację recept ma 
obowiązek:

1) zapewnić świadczeniobiorcy dostęp-
ność leków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobów medycznych, objętych wykaza-
mi o których mowa w art. 37.

Zbiorczo informacja o podobnej treści jest 
wyszczególniona w jednym z punktów pod-
stawowych warunków prowadzenia apteki, 
która widnieje w każdym zezwoleniu na pro-
wadzenie apteki:

• Apteka jest zobowiązana do posiada-
nia produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych w ilości i asortymencie 

niezbędnym do zaspokajania potrzeb 
zdrowotnych miejscowej ludności ze 
szczególnym uwzględnieniem leków re-
fundowanych, na które ustalono limit ce-
nowy zgodnie z odrębnymi przepisami.

Czyli wiemy już, że podstawowym zadaniem 
apteki jest zaopatrywanie ludności (podmioty 
są opcjonalne) oraz posiadanie na stanie 
produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb 
pacjentów. W zakresie asortymentu objętego 
refundacją ta lista wydłuża się dodatkowo 
o środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego. Z kolei pozostałe pozycje, 
w tym leki recepturowe, nie są wymagane.

Co, jeśli nie ma jakiegoś 
leku na stanie?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dal-
szej części cytowanego wyżej art. 95, w ust. 3. 
Stwierdza on, że:

3. Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszu-
kiwanego produktu leczniczego, w tym rów-
nież leku recepturowego, farmaceuta, o którym 
mowa w art. 88 ust. 1, powinien zapewnić jego 
nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym 
z pacjentem.

Obowiązkiem kierownika apteki będzie 
uzgodnienie z pacjentem terminu, w jakim 
lek, także recepturowy, stanie się dostępny 
do odbioru i kupienia przez pacjenta.

Czy możne stracić 
zezwolenie z powodu 
braków w asortymencie?
To mało prawdopodobne, niemniej art. 103 
ust. 2 pkt 3 przewiduje taką ewentualność.

Mówi on, że:

Art. 103.

2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
może cofnąć zezwolenie, jeżeli:

3) apteka nie zaspokaja w sposób upo-
rczywy potrzeb ludności w zakresie wyda-
wania produktów leczniczych.

Zatem to inspektor farmaceutyczny ocenia, 
czy apteka faktycznie nie wypełnia swoich 
obowiązków. Na szczęście inspektor nawet 
po stwierdzeniu pewnych nieprawidłowości 
nie jest zmuszony, by uruchomić procedurę 
cofnięcia zezwolenia. Kluczem jest tu okre-
ślenie „może cofnąć”. Inaczej sprawa wygląda 
w ust. 1 tego artykułu, gdzie za stwierdzenie 
konkretnego naruszenia (np. złamanie zakazu 
zbywania z art. 86a czy obrót produktami nie-
dopuszczonymi do obrotu) inspektor „cofa” 
zezwolenie.

Jak można się bronić?
Na szczęście ustawodawca wyposażył apteki 
w odpowiednie narzędzia do obrony. Mam 
tu na myśli jedną z funkcjonalności systemu 
ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowa-
nia Obrotu Produktami Leczniczymi), a kon-
kretnie opcję raportowania braków (konkret-
nie informowanie WIF za pomocą ZSMOPL), 
czyli leków (a także refundowanych wyrobów 
medycznych i środków spożywczych), których 
nie udało się zamówić w hurtowni. Dzięki 
temu apteka jest w stanie udowodnić, że za-
mawiała lek, ale spotkała się z odmową reali-
zacji zamówienia przez hurtownię farmaceu-
tyczną. Finalnie to na WIF spada obowiązek 
ustalenia przyczyn braku dostępności ww. 
pozycji. Regulacje prawne związane z tym za-
gadnieniem znajdują się w art. 95a ustawy 
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– Prawo farmaceutyczne. W ust. 1 czytamy:

Art. 95a.

1. W przypadku, gdy podmiot prowadzący 
aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji 
szpitalnej, nie może wykonać obowiązku 
zapewnienia dostępu do:

1) produktu leczniczego 
wydawanego na receptę,

2) środka spożywczego specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego lub wyrobu 
medycznego, o których mowa w wyka-
zie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji le-
ków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-
bów medycznych

– jest obowiązany w ciągu 24 godzin po-
informować o tym za pośrednictwem Zin-
tegrowanego Systemu Monitorowania 
Obrotu Produktami Leczniczymi właści-
wego miejscowo wojewódzkiego inspek-
tora farmaceutycznego, który ustala przy-
czyny braku tego dostępu.

Czy jeszcze coś trzeba 
raportować?
Na koniec warto przypomnieć o obowiązku 
przekazywania odmów realizacji zamówień 
w zakresie pozycji o ograniczonej dostępno-
ści do Głównego Inspektora Farmaceutycz-
nego przez system ZORZ (Zgłoszenie Odmów 
Realizacji Zamówień). Obowiązek ten wynika 
z art. 37av ust. 4 do 8:

Art. 36z.

4. Podmioty uprawnione do obrotu deta-
licznego produktami leczniczymi, przed-
siębiorcy zajmujący się obrotem hurto-
wym produktami leczniczymi i podmioty 
prowadzące jednostki, o których mowa 
w art. 36g ust. 1 pkt 18 lit. b, składają za-
mówienie na zapotrzebowanie, o którym 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do produk-
tów leczniczych o kategorii dostępności, 
o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2-5, 
środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego i wyrobów me-
dycznych objętych wykazem określonym 
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów medycznych, 
w formie pisemnej albo w formie doku-
mentu elektronicznego doręczanego środ-
kami komunikacji elektronicznej.

5. Odmowa realizacji zamówienia, o któ-
rym mowa w ust. 4, następuje niezwłocz-
nie, w formie pisemnej lub w formie do-
kumentu elektronicznego doręczanego 
środkami komunikacji elektronicznej.

6. Odmowa realizacji zamówienia, o któ-
rym mowa w ust. 4, w zakresie produktów 
leczniczych, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych objętych wy-
kazem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, zawiera uzasadnienie.

7. Kopia odmowy realizacji zamówienia, 
o którym mowa w ust. 4, w zakresie pro-
duktów leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyrobów medycznych objętych 
wykazem, o którym mowa w art.  37av 
ust.  14, podmiot składający zamówienie 
przekazuje niezwłocznie Głównemu In-
spektorowi Farmaceutycznemu.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, 
w formie elektronicznej lub pisemnej, prze-
chowuje się przez okres trzech lat i udo-
stępnia organom Państwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej na żądanie.

Choć za brak przekazywania odmów do GIF 
czy nieinformowanie WIF o braku możli-
wości zapewnienia dostępu do leków czy 
asortymentu podlegającego refundacji nie 
przewidziano żadnej kary, to dla własnego 
bezpieczeństwa lepiej te obowiązki wypeł-
niać. Dopiero, gdy wszystkie apteki zaczną to 
robić, inspekcja farmaceutyczna będzie miała 
szansę wykazać się w działaniu.

Warto wiedzieć:
• Apteka jest zobowiązana do zapewnienia dostępu do produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

• Pozostały asortyment jest opcjonalny.

• Jedynie za uporczywe niezaspokajanie potrzeb ludności 
apteka może, ale nie musi stracić zezwolenie.

• Jeżeli apteka nie jest w stanie zapewnić dostępności do leku lub refun-
dowanego wyrobu medycznego czy środka spożywczego, w ciągu 
24 godzin musi poinformować za pomocą systemu ZSMOPL lokalnego 
inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku dostępności.

• W zakresie pozycji z listy o ograniczonej dostępności 
apteka musi przekazywać kopie odmów realizacji zamó-
wienia do systemy ZORZ podlegającego pod GIF.
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Znajdź na YouTube 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=_yZNUscGCh0&list=PL-Qc7THlYMdxrtdO-gp-qnaAigtuE-G2f


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

K
ontakt z pacjentem czy klientem, 
jak nazywa się go w nomenkla-
turze marketingowej, jest jednym 
z bardziej newralgicznych obszarów 
dla powodzenia rynkowego przed-

siębiorstwa. To dlatego obiektywnie lepsza 
oferta nierzadko przegrywa z lepszą obsługą 
w miejscu sprzedaży. Jest jednak oczywiste, 
że każdy klient, także pacjent, oczekuje 
dostępności produktów, po które przychodzi 
do placówki handlowej. Problem pojawia 
się wtedy, gdy nie może ich kupić. W takim 
przypadku kluczowa dla jego zatrzymania 
może okazać się odpowiednia komunikacja. 
Jak prowadzić trudne rozmowy z pacjen-
tami w aptekach? Na co zwracać szczególną 
uwagę? Czego unikać?

Znaczenie komunikacji 
z pacjentem
Komunikacja jest najstarszym procesem 
społecznym i to dzięki niej budujemy rela-
cje z innymi ludźmi. W kontekście bizneso-
wym umożliwia ona nie tylko porozumie-
nie się z dostawcami, pośrednikami i między 
pracownikami, ale sprzyja także wytwarzaniu 

więzi między przedsiębiorstwem a adresata-
mi jego produktów czy usług. Komunikacja 
służy wymianie treści między nadawcą i od-
biorcą, ale by okazała się skuteczna, koniecz-
ne jest odpowiednie nastawienie obu stron. 
Dodatkowo im bardziej rozwinięte kompe-
tencje komunikacyjne, tym większe szanse 
na porozumienie.

Apteki oferują swoim klientom produkty, ja-
kimi są leki, wyroby medyczne itp. Tym, co 
odróżnia je od standardowych sklepów, jest 
fachowe doradztwo wykwalifikowanych far-
maceutów. Rozmowa z aptekarzem jest czę-
sto dla pacjentów bardzo ważna, ponieważ 
dzięki niej mogą rozwiać swoje wątpliwości 
związane z zaordynowaną terapią, uzyskać 
poradę dotyczącą problemów zdrowotnych 
czy poszerzyć wiedzę związaną ze stosowa-
niem określonych leków. Z kolei z punktu wi-
dzenia farmaceuty komunikacja z pacjentem 
umożliwia lepsze rozpoznanie jego potrzeb, 
wydanie odpowiednich medykamentów, za-
proponowanie preparatów dostosowanych 
do jego sytuacji zdrowotnej (a także finanso-
wej), pozwala również na uniknięcie ewentu-
alnych błędów w wydaniu leków.

TRUDNE ROZMOWY 
Z PACJENTAMI  
O BRAKACH LEKÓW     
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Odpowiednia komunikacja na linii pacjent–
farmaceuta nierzadko staje się wyróżnikiem 
i czynnikiem przewagi konkurencyjnej danej 
placówki. Aby tak się jednak stało, konieczne 
jest budowanie świadomości roli komunika-
cji z pacjentem w aptece i wzmacnianie kom-
petencji komunikacyjnych farmaceutów. Jak 
komunikować się dobrze? Przede wszystkim 
należy pamiętać, że komunikacja nie ogra-
nicza się do tego, co mówimy, ale obejmuje 
także to, jak mówimy i jak się przy tym za-
chowujemy. Ważna jest więc zarówno sfera 
komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. 
Odpowiedni dobór słownictwa (ma być zro-
zumiałe!), niepoirytowany ton wypowiedzi 
(klient nie może czuć, że nie mamy dla nie-
go czasu lub że jego pytania nas denerwują), 
otwarta postawa, aktywne słuchanie i życzli-
we nastawienie są podstawą dla budowania 
relacji z pacjentem poprzez komunikację.

Dlaczego rozmowa staje 
się trudna?
Niestety bardzo często mamy do czynienia 
z sytuacją, w której zasady i dobre chęci so-
bie, a rzeczywistość – sobie. Mimo odpowied-
niego nastawienia farmaceuty do pacjenta 
przychodzącego do apteki, uśmiechu na po-
witanie, otwartej postawy i postępowania 
zgodnie ze standardami skutecznej komuni-
kacji coś idzie nie tak. Pacjent jest nerwowy, 
zdaje się dążyć do sprzeczki, a w skrajnych 
przypadkach zaczyna się zachowywać agre-
sywnie. Dlaczego tak się dzieje?

Przede wszystkim przyczyny jego iryta-
cji czy złości mogą wynikać z rzeczy zupeł-
nie niezależnych od farmaceuty czy apteki. 
Pacjent mógł zdenerwować się wcześniej, 
jest „podminowany”, nie zdążył się uspoko-
ić. Może także najzwyczajniej w świecie źle 
się czuć i dlatego denerwuje go cały świat, 
a tym bardziej farmaceuta, który postanowił 
akurat teraz zadać serię pytań (próżno w ta-
kiej sytuacji tłumaczyć, że nie wynikają one 
z jego wrodzonej ciekawości, a konieczności 
dobrania odpowiednich preparatów). Złosz-
czą się również pacjenci, którym się spieszy 
lub którzy nie czują się pewnie w kontaktach 
z innymi, chcący w ten sposób ukryć swój 
niepokój i obawy. W takich przypadkach bar-
dzo dobrze sprawdzają się uprzejmość i nie-
uleganie nastrojowi pacjenta, a raczej pró-
ba wyjścia mu naprzeciw, by zobaczył w far-
maceucie osobę przyjazną i życzliwą, a nie 
oponenta.

Braki leków jako powód 
napięć w komunikacji
Poza trudnościami w rozmowie z powodów 
leżących po stronie pacjenta są również wy-
zwania komunikacyjne wynikające z pomyłek 

innych (np. błędy w przepisaniu leków), z po-
myłki farmaceuty (reklamacja), a także z tzw. 
przyczyn obiektywnych (np. wysoka cena 
produktów). Szczególna sytuacja ma miejsce 
wtedy, gdy pacjent chciałby kupić leki, któ-
re przyjmuje na stałe lub które musi zacząć 
przyjmować, a te nie są dostępne w aptece.

W ostatnich miesią-
cach to dość powszechny 
problem, z którym bory-
kają się farmaceuci 
w aptekach nie tylko 
w Polsce, ale także 
w większości krajów 
na świecie. Co gorsze, 
nic nie wskazuje, by 
sytuacja miała się 
w najbliższym czasie 
znacznie poprawić.

Farmaceuci wykorzystują dostępny w ap-
tekach asortyment i całą swoją wiedzę, by 
rozwiązać problem pacjenta. Proponują za-
mienniki, preparaty zawierające pochodne 
substancje czynne, przygotowują leki recep-
turowe (o ile jest taka możliwość) czy odsyła-
ją do aptek, które dysponują danym lekiem 
(jeśli takowe są). To warianty w wersji opty-
mistycznej; wersja pesymistyczna zakłada ra-
dzenie sobie ze zdenerwowaniem pacjenta 
czy jego lękami. Brak leku to często bardzo 
poważny problem z perspektywy osoby, któ-
ra musi go przyjmować. Negatywna reakcja 
nie jest więc wymierzona w farmaceutę, a ra-
czej wynika z obaw, co będzie, gdy leku nie 
uda się kupić.

Trzeba pamiętać, że produkty oferowane 
w aptekach są produktami szczególnymi. 
Większość z nich zaspokaja podstawową po-
trzebę konsumentów, jaką jest dobre zdro-
wie. Wielu pacjentów leczy się przewlekle, 
przyjmuje różne leki, cierpi na skutek cho-
rób, z którymi się boryka. Trudno więc ocze-
kiwać, że bez emocji przyjmą informację 
o tym, że leku nie ma, a być może w najbliż-
szym czasie nie będzie. Czy w takiej sytuacji 
da się w jakikolwiek sposób zniwelować nie-
pokój pacjenta dzięki rozmowie?
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Jak rozmawiać,  
gdy to trudne?
Zacznijmy od podstaw. Dobra komunikacja 
wymaga uważności na drugiego człowieka 
i chęci dojścia do porozumienia. Oznacza to, 
że kluczowe jest zrozumienie sytuacji partne-
ra. Specjaliści od komunikacji zachęcają do 
ćwiczenia, które polega na zmianie perspek-
tywy. „Wejdź w buty pacjenta”, zastanów się, 
jak Ty czułbyś się w analogicznej sytuacji – to 
przyjęcie perspektywy rozmówcy. Zastanów 
się, co Ty myślisz o tym problemie – to Twoja 
perspektywa. Jest jeszcze perspektywa ob-
serwatora, czyli zastanowienie się nad tym, 
co sądzi o tej sytuacji osoba z zewnątrz, ktoś, 
kogo ten problem nie dotyczy i kto nie może 
pomóc w jego rozwiązaniu. Pomyśl, jak po-
równanie tych perspektyw wpływa na Twój 
ogląd sytuacji. Co chciałbyś usłyszeć, gdybyś 
to Ty był pacjentem? Czego byś oczekiwał? 
Co, obiektywnie rzecz biorąc, można zrobić, 
by dojść do porozumienia?

Przyjęcie perspek-
tywy pacjenta ułatwia 
aktywne słuchanie. 
Dzięki niemu masz 
możliwość rozpo-
znania, na ile poważnym 
problemem (obiek-
tywnie, a nie w opinii 
pacjenta) jest dla jego 
stanu zdrowia brak leku.

Słuchając aktywnie, automatycznie przyj-
mujesz bardziej empatyczną postawę, co 
z pewnością zauważy pacjent. Pokazujesz, 
że nadążasz za tym, co mówi, i rozumiesz 
jego sytuację. Dodatkowo wyłapujesz infor-
macje przydatne w poszukiwaniu najbardziej 
korzystnego rozwiązania. Pacjent poczuje, 
że nie jest pozostawiony sam sobie, że ktoś 
przejął się jego problemem. Po prostu – 
że chcesz pomóc.

Nie bagatelizuj („Inni są w trudniejszej sytu-
acji”), nie żartuj („Pana pokolenie jest prze-
cież niezniszczalne!”), nie traktuj masowo 
(„Wie Pani, ile razy odpowiadałam już dziś 
na pytanie o dostępność tego leku?”). Pa-
cjenta nie interesuje sytuacja innych, jego 
problem jest dla niego największy i ocze-
kuje, że będzie najważniejszy dla Ciebie. Po 
to przyszedł do Twojej apteki. Najprościej 
rzecz ujmując, traktuj pacjenta tak, jak sam 

chciałbyś być traktowany w podobnej sytu-
acji. Oczywiście przyjmując, że nie masz wy-
kształcenia farmaceutycznego.

Nie zakłamuj rzeczywistości. Jeśli leku nie 
ma i nie będzie w najbliższym czasie dostęp-
ny, powiedz prawdę. Jednocześnie nie zosta-
wiaj pacjenta samego z tą wiedzą. Przedstaw 
warianty rozwiązań w zależności od sytu-
acji – zamiennik, lek z pochodną substancją 
czynną czy konsultacja z lekarzem i zaordy-
nowanie nowego medykamentu. Pokazujesz 
w ten sposób, że przejmujesz się jego pro-
blemem i chcesz pomóc, a przy okazji dowo-
dzisz, że nie jesteś wyłącznie sprzedawcą, 
a wykwalifikowanym farmaceutą, który po-
trafi zrobić użytek ze swojej wiedzy. Pamiętaj 
również, że brak leku, obserwowany w całym 
kraju, nie jest Twoją winą, a wynika z przy-
czyn od Ciebie niezależnych. Nie musisz 
więc pacjenta przepraszać; w zamian 
za to pokaż, że jesteś z nim w jego 
problemie. Zamień słowa na czyny 
i zrób, co możesz, by rzeczywiście 
nie pozostał bez pomocy.

Traktuj trudne 
rozmowy jak 
szansę, a nie 
zagrożenie
Ręka w górę, kto lubi prowadzić trudne roz-
mowy… Większość z nas za tym nie przepa-
da. Nie jesteśmy jednak w stanie ich uniknąć. 
Także, a może zwłaszcza, w sferze zawodo-
wej. Z racji wykonywanej pracy farmaceuci 
są narażeni na różne sytuacje, w których mu-
szą wykazać się wysoce rozwiniętymi kom-
petencjami komunikacyjnymi. Jedną z nich 
jest konieczność komunikowania pacjen-
tom problemów z dostępnością leków. To 
bez wątpienia trudne dla obu stron. Warto 
jednak spojrzeć na tę sytuację inaczej, jak 
na szansę dowiedzenia, że farmaceuta to 
nie sprzedawca, że – w przeciwieństwie do 
handlowców – może więcej, gdy występu-
ją deficyty produktów, które oferuje. Część 
z nich jest w stanie zrobić sam, część zastą-
pić innymi. Kombinuje, szuka, przelicza, ale 
przede wszystkim jest z pacjentem. Czasem 
dla człowieka najwięcej znaczy fakt, że nie 
zostaje z problemem sam.

W wielu aptekach wypracowywane są stan-
dardy komunikacji z pacjentem. Warto pa-
miętać o tym, że powinny one obejmować 
nie tylko sytuacje zwyczajne w codzienności 
aptecznej, ale także sytuacje nadzwyczaj-
ne, do których należą notowane na szeroką 
skalę braki leków. Punktem wyjścia powinno 
być zawsze zrozumienie sytuacji pacjenta. 
Dodatkowo ważne jest, by wspomniane stan-
dardy były przestrzegane przez wszystkich 
pracowników apteki, aby zapewnić jednako-
we doświadczenia z wizyty każdemu pacjen-
towi. Przełoży się to na wizerunek placówki 
jako zaangażowanej i dbającej o przychodzą-
ce do niej ze swoimi problemami zdrowotny-
mi osoby.
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BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE  
JEST TAK SAMO WAŻNE  

JAK MILITARNE

mgr farm. Mateusz Jabłoński
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ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA NIE ZNA 
POJĘCIA BEZPIECZEŃSTWA LEKOWEGO. A SZKODA, 

BO TEN ELEMENT GOSPODARKI W OSTATNICH LATACH 
WYRASTA NA JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTII 
W KONTEKŚCIE SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA 

PAŃSTWA. DLACZEGO? BO JAK POKAZAŁY NAM OSTATNIE 
SYTUACJE, JAK PANDEMIA COVID-19 CZY TEŻ WYBUCH 
WOJNY W UKRAINIE, PRODUKCJA LEKÓW W POLSCE 
I W EUROPIE JEST NIEZWYKLE MOCNO UZALEŻNIONA 

OD ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 
W SZCZEGÓLNOŚCI OD CHIN…

P
od tajemniczo brzmiącym hasłem „suwerenności lekowej” 
kryją się takie podejście i konstrukcja szeroko pojętej poli-
tyki, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa 
lekowego obywateli w sytuacji kryzysowej. Taką definicję 
znaleźć można w raporcie Lokalna suwerenność lekowa, 

przygotowanym przez INSTRAT w 2021 roku. Z kolei raport Farma-
ceutyczny wyścig narodów, opracowany w 2022 roku we współ-
pracy z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycz-
nego, wskazuje, że bezpieczeństwo lekowe powinno mieć charakter 
bezpieczeństwa narodowego. Jego rolę i potrzebę dbałości o wysoki 
poziom suwerenności widać szczególnie w przypadku pojawienia się 
sytuacji nadzwyczajnych, takich jak epidemie, kryzysy gospodarcze, 
katastrofy czy też konflikty zbrojne. Tak właśnie było w 2020 roku, 
kiedy ogłoszono pandemię COVID-19.

Polska pod względem bezpieczeństwa i suwerenności lekowej jest, 
delikatnie mówiąc, daleko w stawce innych europejskich krajów. 
Wskaźnik suwerenności lekowej, który obrazuje, na ile dane pań-
stwo jest bezpieczne pod względem lekowym, wynosi dla Polski 
0,32. Dla porównania Szwajcaria, będąca liderem tego typu zesta-
wień, posiada wskaźnik na poziomie 9,87. Pod tym względem znaj-
dujemy się w dolnej części zestawienia, zaraz obok Czechów, Gre-
ków i Bułgarów. Nic zatem dziwnego, że nieprzewidziane sytuacje 
na rynkach zagranicznych tak bardzo zaburzają dostępność produk-
tów leczniczych w naszym kraju. Zanim jednak przybliżymy sytu-
ację poza granicami Polski, warto zobrazować sobie, jak ta kwestia 
wygląda w naszym kraju.

POLSKI RYNEK FARMACEUTYCZNY W LICZBACH

Dane liczbowe dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego 
pokazują, że w 2020 roku był on wart ponad 38 mld zł. Wartość 
ta systematycznie rośnie, jednak ważniejszy niż ta kwota jest fakt, 
że zdecydowana większość tego rynku wcale nie jest zależna od 
polskich producentów farmaceutycznych. Tylko w pandemicznym 
roku 2020 import produktów leczniczych do Polski wyniósł 
22,56 mld zł, podczas gdy eksport z Polski opiewał na nieco ponad 
19,2 mld zł. Najprościej rzecz ujmując – Polska ma ogromny deficyt 
w bilansie handlu zagranicznego produktami leczniczymi, wyno-
szący ponad 14 mld zł!

Dlaczego tak się dzieje? Głównym i jednoznacznie wyjaśniającym 
ten stan rzeczy powodem jest to, że wśród 40 największych firm 
dostarczających leki na rynek polski tylko 6 to producenci krajowi. 
We wspomnianym już 2020 roku wartość krajowej produkcji far-
maceutycznej odpowiadała jedynie za 32 proc. polskiego rynku 
farmaceutycznego. Oznacza to, że pozostałe 68 proc. było w rękach 
zagranicznych podmiotów. Ta sytuacja wyraźnie pokazuje, jak bardzo 
polskie bezpieczeństwo lekowe uzależnione jest od innych państw. 
Jednym z tych państw, wobec których nie tylko Polska jest mocno 
uzależniona, są Chiny.

CHINY I ICH KLUCZOWA ROLA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

Światowa produkcja farmaceutyków skupiona jest tak naprawdę 
głównie wokół 16 państw, które łącznie odpowiadają za blisko 
80 proc. wartości globalnego rynku farmaceutycznego. Największymi 
producentami w tym kontekście są Chiny. Produkowane przez nich 
farmaceutyki stanowią 27,8 proc. wartości wszystkich produkowa-
nych na świecie leków. Wyraźnie widać zatem, jak mocno skoncentro-
wana jest produkcja farmaceutyczna wokół jednego tylko państwa. 
W szczególności jeśli chodzi o produkcję aktywnych składników far-
maceutycznych, tzw. API.

API to nic innego jak składnik produktu leczniczego, który jako sub-
stancja czynna warunkuje określone działanie danego leku. Każdy 
lek wytwarzany w jakimkolwiek zakładzie produkcyjnym na świecie 
potrzebuje do tego procesu API. Zgodnie z informacjami, jakie przed-
stawia PZPPF, nawet 80 proc. substancji do produkcji stosowanych 
w Europie leków sprowadzanych jest z Azji. To szczególnie dziwi, jeśli 
weźmie się pod uwagę fakt, że jeszcze w latach 90. XX wieku Europa 
i Japonia odpowiadały za 90 proc. stosowanych na świecie substancji 
do produkcji leków. Dziś to zaledwie 20 proc.

CHINY I INDIE JAKO MONOPOLIŚCI W KWESTII API

Patrząc na dane historyczne, możemy dostrzec, że jeszcze w 2007 
roku Unia Europejska i Japonia posiadały największą liczbę nowych 
zgłoszeń API w centralnym rejestrze Drug Master File. Dane z 2021 
roku pokazują już jednak, że Chiny posiadają obecnie prawie dwa 
razy więcej tego typu zgłoszeń niż państwa europejskie czy Japonia. 
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Nawet Indie ze swoim mocno rozwiniętym przemysłem farmaceu-
tycznym są w tym zestawieniu zdecydowanie przed Europą.

Obecnie znacząca część wszystkich certyfikatów jakości dla API sto-
sowanych w Europie (tzw. CEP) należy do Indii i Chin. Co więcej, 
w kontekście niektórych substancji aktywnych Europa nie posiada 
żadnego swojego producenta. Tak jest chociażby w przypadku sto-
sowanej w leczeniu hipercholesterolemii simwastatyny. Takie uza-
leżnienie się od azjatyckich dostawców bezsprzecznie negatywnie 
wpływa na poziom nie tylko europejskiego, ale i polskiego bezpie-
czeństwa lekowego. Nawet Stany Zjednoczone dopatrzyły się tej 
zależności w obrębie swojej gospodarki lekowej. W 2019 roku FDA 
zweryfikowała listę 370 pozycji, obecnych na rynku amerykańskim, 
które zostały przedstawione przez WHO w Liście Leków Podstawo-
wych. Okazało się, że API niezbędne do wytworzenia tych produk-
tów produkowane jest tylko w 21 proc. w USA, 15 proc. pochodzi 
z Chin, a pozostałe 64 proc. – z jeszcze innych rejonów świata. 
Widać zatem, że nie tylko polska czy europejska, ale też i amerykań-
ska branża farmaceutyczna są bardzo mocno uzależnione od Chin 
i produkowanych przez nie API.

DLACZEGO AKURAT CHINY?

Chiny to bez wątpienia państwo, które odgrywa kluczową rolę 
w łańcuchu dostaw na poziomie globalnym. Istnieje co najmniej 
kilka przyczyn, dla których produkcja API i substratów do ich wytwa-
rzania tak mocno skoncentrowała się wokół jednego państwa.

KORZYSTNE REGULACJE PRAWNE

Chiny już od początku 2000 roku wprowadziły do porządku 
prawnego liczne przepisy i regulacje, które działały zachęcająco 
w kontekście produkcji API. Jednym z nich są regulacje pozwala-
jące na szybką rejestrację takiej produkcji. To sprawiło, że w ciągu 
ostatnich 20 lat w Chinach powstały liczne fabryki, skupiające się 
wyłącznie na produkcji API.

NISKIE KOSZTY PRODUKCJI

Tego argumentu nie trzeba chyba przedstawiać nikomu. Patrząc 
na podział kosztów w produkcji API, Chiny wykazują najniższe ich 
poziomy – pod względem kosztów samych surowców, kosztów ener-
gii, personelu czy też materiałów i konserwacji. Chiny tak doskonale 
przystosowały się do tego typu produkcji, że na chwilę obecną nie 
posiadają praktycznie pod tym względem żadnej konkurencji. Nawet 
Indie, które na rynku farmaceutycznym także odgrywają ważną rolę, 
nie są w stanie zejść do takiego poziomu kosztów, jaki oferują Chiny. 
Według badań w Chinach produkcja leku jest nawet o 20 proc. tań-
sza niż w Indiach. Dodatkowo Chiny posiadają też ogromne zdolności 
produkcyjne – nawet dwa razy większe niż te, jakie posiadają Indie. 
Z tego też względu roczna produkcja amoksycykliny w Chinach to 
14 000 ton, przy „znikomych” 5000 ton w Indiach.

NIŻSZE WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE I EKOLOGICZNE

Produkcja zarówno API, jak i samych już leków wiąże się z licznymi 
odpadami chemicznymi. Procesy ich gromadzenia, wykorzystywania 
czy też utylizacji obarczone są niezwykle wysokimi kosztami. Dlatego 
też wielu europejskich producentów zdecydowało się kiedyś zlecić 
produkcję API firmom w Chinach, co – jak się okazało – było nie tylko 
tańsze, ale też wiązało się z mniejszą ilością problemów i niedogod-
ności. Wynika to z faktu, że w Unii Europejskiej wymagania ekolo-
giczne od dawna stoją na wysokim poziomie, w Chinach zaś obo-
strzenia w tym zakresie były znacznie łagodniejsze.

EUROPA NIE CHCE – CHINY MOGĄ

W tym miejscu chodzi np. o produkcję substancji narkotycznych czy 
innych wymagających złożonych procesów produkcyjnych i praw-
nych. Dlatego też firmy farmaceutyczne, chcąc zmniejszyć listę swo-
ich obowiązków, decydowały się na przeniesienie produkcji API do 
Chin, gdzie proces ten był znacznie łatwiejszy i obarczony mniejszą 
liczbą obostrzeń.
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CO POSZŁO NIE TAK?

Włoska firma Dipharma na długo przed pandemią COVID-19 zgła-
szała obawy związane ze zbyt długim i mocno uzależnionym od 
wąskiej grupy dostawców API łańcuchem dostaw. Wynikało to z faktu, 
że w przypadku braku produkcji danej API w jednym zakładzie poja-
wiały się ogromne trudności, aby znaleźć innego dostawcę konkret-
nej substancji aktywnej.

Presja cenowa, która bardzo mocno zakorzeniła się w obrębie euro-
pejskich systemów ochrony zdrowia, sprawiła, że coraz większa 
liczba europejskich producentów uzależniała się od tanich dostaw 
z Chin, aby móc utrzymać rentowność swoich leków na zadowalają-
cym poziomie. Takiemu stanowi rzeczy sprzyjały też decyzje rządów 
europejskich, dla których priorytetem była i nadal jest optymaliza-
cja kosztów leczenia społeczeństw poprzez stosowanie możliwie 
niskich cen leków na rynku. Jest to sposób na zmniejszenie wydat-
ków na publiczną opiekę zdrowotną.

Jak bardzo jest to złudne i nieodpowiedzialne, mogliśmy przeko-
nać się w ostatnich latach. Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF, 
przekonuje, że „transport produktów farmaceutycznych z Azji może 
zatrzymać nie tylko wojna, ale i wybuch wulkanu, bo zatrzymuje 
transport lotniczy, tsunami czy trzęsienie ziemi, bo niszczy fabryki, 
kryzysy ekonomiczne, strajki, bankructwa, załamania stanu finansów 
publicznych, a nawet niewidzialny gołym okiem wirus powodujący 
globalny paraliż”. Dlatego też w przypadku przeciągających się kon-
fliktów geopolitycznych zapasy leków mogą szybko się wyczerpać, co 
stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lekowego.

CO STOI NA PRZESZKODZIE, ABY PRZENIEŚĆ 
PRODUKCJĘ API DO EUROPY, W TYM DO POLSKI?

Jak twierdzi PZPPF, produkcja substancji do wytwarzania leków 
w Europie zawsze będzie droższa niż w Azji, a i leki powstałe z tych 
substancji będą kosztować więcej. Ta różnica w cenie jest kosztem 

bezpieczeństwa lekowego, czyli gwarancji dostaw leków nawet 
w sytuacjach kryzysowych, który musimy ponieść. Dlatego też 
na chwilę obecną to właśnie koszty produkcji stanowią największą 
przeszkodę w przenoszeniu zakładów wytwarzających API do Europy. 
A są to koszty niebagatelnie wysokie – wdrożenie produkcji tylko 
jednej API nie dość, że trwa od trzech do sześciu lat, to koszt w zależ-
ności od wymaganej technologii syntezy szacowany jest na 50 do 
180 mln euro.

Priorytetem jest zatem wsparcie ze strony państwa i zapewnienie 
producentom farmaceutycznym zarówno odpowiednich środków, 
jak i rynku zbytu dla produkowanych przez nich substancji. Bez tego 
żaden liczący się producent nie zdecyduje się na rozpoczęcie pro-
dukcji API, mając do dyspozycji znacznie tańszą alternatywę z Chin. 
Dodatkowo, aby móc starać się o nowe wdrożenia, należy również 
zainwestować w rozwój fabryk i innowacyjne technologie. Bez tego 
nie będzie możliwa produkcja na większą skalę, a tylko taka jest 
w stanie zapewnić odpowiednią opłacalność danego procesu. Dla-
tego też, jak wskazuje Grzegorz Rychwalski z PZPPF, konieczne jest 
skoordynowanie działań na poziomie unijnym. W jego ocenie Azja 
długo pracowała na swoją monopolistyczną pozycję w zakresie 
wytwarzania składników leków i z pewnością zrobi wszystko, aby ten 
status utrzymać.

CZYM GROZI TAK SILNE UZALEŻNIENIE OD CHIN?

Produkcja leków, zarówno w Polsce, jak i Europie, wymaga stałej 
dostępności substancji aktywnych, tj. API. Brak dostępu do tych 
składników sprawia, że procesy wytwarzania leków zostają prze-
rwane, a społeczeństwo zaczyna odczuwać utrudnioną dostępność 
do różnych produktów leczniczych. W przypadku krótkotrwałych 
przerw w dostępności sytuacja nie jest tak skomplikowana jak wtedy, 
gdy za przerwami w dostawach stoją konflikt zbrojny czy też świa-
towa pandemia. W 2020 roku wśród przyczyn braków leków w Euro-
pie najważniejszymi były:
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• relokacja produkcji API i leków do Azji;

• wzrost globalnego popytu na leki;

• ograniczenie zapasów i trzymanie się zasady „just in time”.

Lockdown wprowadzany w Chinach w okresie pandemii sprawił, 
że zamknięto ponad 40 fabryk produkujących różnego rodzaju API. 
Zastąpienie ich innymi albo było procesem długotrwałym, albo wręcz 
niemożliwym. Dlatego też obserwowane były (zresztą nadal są, i to 
z podobnych przyczyn) liczne braki produktów leczniczych na ryn-
kach europejskich. A należy zdać sobie sprawę z tego, że w skali makro 
braki leków to zagrożenie dla całego systemu ochrony zdrowia…

JAK MOCNO PRODUCENCI OBECNI NA RYNKU 
POLSKIM SĄ UZALEŻNIENI OD CHIN I AZJI?

W Polsce produkuje się blisko 70 różnych API. Biorąc pod uwagę 
łączną liczbę obecnych na globalnym rynku API (ponad 5000), widać 
gołym okiem, że rodzima produkcja to zaledwie ułamek tego, czego 
rynek farmaceutyczny w Polsce potrzebuje. Wśród polskich przedsię-
biorstw farmaceutycznych najlepiej pod tym względem wygląda Pol-
pharma, która produkuje 46 różnych substancji aktywnych, z których 
część wykorzystuje na potrzeby produkcji swoich leków. Nie zmienia 
to jednak faktu, że pomimo to producent jest uzależniony od dostaw-
ców spoza Europy. Własna produkcja firmy nie pokrywa jej potrzeb 
w zakresie kluczowych substancji.

Zapytana o źródła pozyskiwania substancji firma USP Zdrowie odpo-
wiada, że choć tak jak cały rynek korzysta z dostawców spoza Europy, 
to jej źródła są zróżnicowane, aby zapewnić dostępność swoich pro-
duktów. Krka Polska z kolei informuje, że sama wytwarza dużą część 
surowców do swoich produktów, a do tego korzysta ze zdywersyfiko-
wanych kanałów zakupowych, aby zapewnić nieprzerwaną produkcję 
gotowych wyrobów.

Dla Adamed Pharma, podobnie jak dla pozostałych producentów 
leków, dostawcami API są głównie wytwórcy z Indii, Chin i Europy. 
Firma jednak uważa, że zabiegi i działania zmierzające do rozwoju 
produkcji substancji czynnych w Polsce i Europie są kluczowe dla 
budowania suwerenności naszego kraju w zakresie wytwarzania 

leków i zapewnienia bezpieczeństwa lekowego. Niestety z uwagi 
na wyższe koszty pracy czy znacznie bardziej restrykcyjne normy śro-
dowiskowe horyzont czasowy takich inwestycji jest długi…

REASUMUJĄC…

Podsumowując informacje przedstawione w tym artykule, należy 
w pierwszej kolejności uświadomić sobie i społeczeństwu rolę, jaką 
dla niezakłóconego funkcjonowania państwa i systemu opieki zdro-
wotnej odgrywa kwestia bezpieczeństwa lekowego. Niezaprzeczalnie 
w chwili obecnej zarówno polska branża farmaceutyczna, jak i cała 
Unia Europejska są niezwykle mocno uzależnione od zagranicznych 
dostawców substancji aktywnych, tzw. API. Dlatego też priorytetem 
na najbliższe lata powinno być takie ukierunkowanie działań poli-
tycznych, aby produkcja niezbędnych do wytwarzania leków sub-
stancji aktywnych została ponownie odtworzona w obszarze Unii 
Europejskiej. Tego typu działania podjęto już we Francji, gdzie firma 
Sanofi uruchomiła projekt EuroAPI. W ramach tego projektu we Francji 
powstanie zakład, który według założeń ma być największym produ-
centem małocząsteczkowych API na świecie i drugim pod względem 
ogólnej liczby produkowanych API. Docelowo ma tam powstawać 
około 200 substancji aktywnych. Nie stójmy zatem w miejscu, tylko 
wzorem Francji starajmy się odtworzyć krajową produkcję składników 
aktywnych. Wszak jeszcze w latach 80. i 90. XX wieku Polska była 
liczącym się producentem w Europie…
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LEKI GENERYCZNE NAJPRAWDOPODOBNIEJ BĘDĄ 
W NAJBLIŻSZYCH LATACH STANOWIŁY O SILE 

PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO. WIELE ŚWIATOWYCH 
GOSPODAREK CHCE ZMIERZAĆ DO USAMODZIELNIENIA 

SIĘ W ZAKRESIE ICH PRODUKCJI, TAK ABY W PRZYSZŁOŚCI 
NIE BYĆ ZALEŻNYM OD INNYCH RYNKÓW. DO 

TAKIEGO PODEJŚCIA ZMUSZAJĄ OGÓLNA SYTUACJA 
GEOPOLITYCZNA I CORAZ CZĘSTSZE ZABURZENIA 
ŁAŃCUCHU DOSTAW Z KRAJÓW AZJATYCKICH.

P
olski przemysł farmaceutyczny, podobnie jak innych krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, jest oparty w dużej mierze 
na produkcji leków generycznych. Biorąc pod uwagę war-
tość rynkową, szacuje się, że stanowią one blisko 90 proc. 
wartości całego rynku produktów leczniczych w naszym 

kraju. Z tego względu wytwarzanie leków generycznych stanowi nie-
zwykle ważną gałąź polskiej gospodarki. Jej rozwój zapewnia także 
bezpieczeństwo lekowe państwa. Z jednej strony związane jest to 
z uniezależnieniem od innych rynków, z którymi kontakt może być 
zaburzony poprzez różnego rodzaju czynniki, jak np. pandemię, z któ-
rej skutkami zmagamy się od 2020 roku. Z drugiej natomiast należy 
wziąć pod uwagę aspekt ekonomiczny. Leki generyczne są dużo tań-
sze od leków referencyjnych, stąd ich cena jest łatwiej akceptowana 
przez społeczeństwo, a także płatnika publicznego. W związku z tym, 
że nasze społeczeństwo się starzeje, wydatki te będą stale wzrastać. 
Ważną częścią innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego są także 
leki biopodobne, które coraz bardziej zyskują na znaczeniu w terapii 
różnych schorzeń u pacjentów.

WYMAGANIA STAWIANE LEKOM GENERYCZNYM

Według definicji opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) lekiem generycznym nazywamy produkt, który może być sto-
sowany wymiennie wobec leku referencyjnego użytego w badaniach 
równoważności. Co więcej, lek generyczny jest produkowany bez 
udzielenia licencji przez wytwórcę leku oryginalnego, po wygaśnię-
ciu ochrony patentowej oraz innych praw wyłącznych, zastosowa-
nych wobec niego. Definicja leku generycznego pojawia się również 
w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Określa ona go jako „produkt 
leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy sub-
stancji czynnych, taką samą postać farmaceutyczną jak referencyjny 
produkt leczniczy i którego biorównoważność wobec referencyjnego 
produktu leczniczego została potwierdzona odpowiednimi badania-
mi biodostępności”.

Polskie prawo nakazuje osobie realizującej receptę w aptece poinfor-
mować pacjenta o możliwości nabycia tańszego leku generycznego. 
Zostało określone, że może nim być lek, który:

• zawiera taką samą substancję czynną;

• zawiera identyczną dawkę substancji czynnej;

• występuje w takiej samej formie lub postaci zbliżonej, której 
podanie nie spowoduje powstania różnic terapeutycznych;

• posiada te same wskazania lecznicze.

Lek generyczny może zostać zarejestrowany dopiero wtedy, gdy jego 
producent udowodni, że jest w stanie wytwarzać lek o takim samym 
profilu bezpieczeństwa i skuteczności terapeutycznej jak lek orygi-
nalny. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie badania biorów-
noważności. Polega ono na podaniu danego produktu leczniczego 
określonej grupie ochotników będących na czczo, a następnie okre-
ślenie jego podstawowych parametrów farmakokinetycznych:

• pola powierzchni pod krzywą zależności zmian 
stężenia leku we krwi od czasu (AUC);

• czasu, po którym lek osiąga maksymalne stężenie we krwi (tmax);

• wartości maksymalnego stężenia leku we krwi (Cmax).

Lek uważa się za biorównoważny, jeśli granica ufności dla wartości 
AUC wynosi minimum 90 proc., a stężenie Cmax mieści się w przedziale 
80-125%.

Badanie biorównoważności ma znaczenie głównie dla doustnych 
postaci leków. W przypadku leków, dla których ustalenie podo-
bieństwa parametrów farmakokinetycznych dotyczących stężenia 
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substancji leczniczej we krwi jest niemożliwe, stosuje się badanie 
skuteczności klinicznej. Dotyczy ono głównie leków działających 
miejscowo, tzn. dermatologicznych, okulistycznych bądź wziew-
nych. Celem tego badania jest udokumentowanie takiego samego 
działania leku generycznego jak leku oryginalnego, które mierzone 
jest efektem klinicznym.

Możliwe jest także udowodnienie identycznych właściwości fizyko-
chemicznych, które decydują o stopniu uwalniania substancji lecz-
niczej z danej postaci leku, poprzez wykonanie badania in vitro. Taka 
forma spełnienia wymogów rejestracyjnych dla leków generycz-
nych jest niezwykle pożądana przez producentów leków. Wszyst-
ko ze względu na dużo mniejsze nakłady finansowe oraz czasowe, 
które należy powziąć w porównaniu do przeprowadzenia badania 
na grupie ochotników. Producent danego leku, chcąc przeprowadzić 
tego typu badanie in vitro, musi jednak spełnić określone warunki.

REJESTRACJA LEKU GENERYCZNEGO

Rejestracja leku generycznego może nastąpić dopiero po wygaśnię-
ciu ochrony patentowej oraz wszelkich świadectw ochronnych po-
siadanych przez lek oryginalny. W krajach Unii Europejskiej patent 
trwa 20 lat, lecz okres ten może zostać przedłużony o kolejne 5 lat. 
Co ważne, ochrona ta zazwyczaj nie obejmuje wyłącznie substancji 
leczniczej, ale i proces jej wytwarzania czy formulacji. Innowacyj-
ne produkty lecznicze posiadają zazwyczaj kilkadziesiąt różnych 
patentów. W ten sposób firmy farmaceutyczne, odpowiedzialne za 
wytworzenie leku oryginalnego, starają się jak najdłużej opóźnić 
moment wprowadzenia na rynek jego odpowiedników.

Kwestię rejestracji leków generycznych określa także ustawa – 
Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tymi przepisami lek generyczny 
nie może ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczy-
pospolitej Polski, jeśli od rejestracji leku referencyjnego na tere-
nie Unii Europejskiej nie minęło przynajmniej osiem lat. Co wię-
cej, lek generyczny może zostać dopuszczony do obrotu dopiero 
po 10 latach od daty dopuszczenia do obrotu leku oryginalnego 
w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo, 
jeśli w pierwszych 8 latach od dopuszczenia do obrotu leku ory-
ginalnego wydana zostanie decyzja o dodaniu nowego wskazania 
bądź wskazań, wspomniany wyżej okres 10 lat zostaje wydłużony 
o kolejne 12 miesięcy.

Rejestracja leku innowacyjnego trwa przynajmniej 10-12 lat i wy-
maga bardzo dużego nakładu finansowego. Rejestracja leku gene-
rycznego jest znacznie krótsza i tańsza. Zazwyczaj wprowadzenie 
odtwórczego produktu leczniczego trwa rok do dwóch lat; rzadko ten 
okres ulega wydłużeniu. Proces produkcji leku generycznego musi 
być zgodny z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), dzięki 
której zapewniona zostaje ich wysoka jakość. Ponadto, po wprowa-
dzeniu go do obrotu, podlega on takim samym obostrzeniom jak lek 
referencyjny. Należy monitorować jego stosowanie przez pacjentów 
i pojawienie się potencjalnych działań niepożądanych.

LEKI GENERYCZNE TO NIE TYLKO TAŃSZE ZAMIENNIKI

Zawirowania gospodarcze obserwowane w ostatnich latach (dzia-
łania wojenne, COVID-19) uświadomiły rządom wielu krajów, 
że promowanie produkcji leków generycznych w macierzystych 
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gospodarkach to kierunek, w którym powinno się zmierzać. Zapewni 
on nie tylko bezpieczeństwo lekowe społeczeństwa, ale i dostęp do 
tańszych odpowiedników leków, co może stanowić znaczne odcią-
żenie dla niejednego gospodarstwa domowego.

Przemysł farmaceutyczny opiera się głównie na produkcji leków 
generycznych. Nie inaczej jest w naszym kraju. Prace nad lekami 
innowacyjnymi zazwyczaj kończą się w początkowej fazie i są prze-
kazywane większym ośrodkom. Stąd wydaje się zasadne zwiększenie 
nakładów na działania badawczo-rozwojowe właśnie w obszarze 
leków generycznych. Jest to tym ważniejsze, że produkcja leków 
generycznych coraz częściej wiąże się z wdrożeniem innowa-
cyjnych rozwiązań i nie jest ona wyłącznie „kopiowaniem” leku 
referencyjnego.

Innowacja w produkcji leku generycznego może polegać zarówno 
na wprowadzeniu zmian w technologicznym ich wytwarzaniu, jak 
i produkcji leku posiadającego nowe cechy, np. ułatwiające jego 
dawkowanie. Współczesna farmakoterapia zmaga się z problemami 
wynikającymi właśnie z błędnego przyjmowania produktów leczni-
czych przez pacjentów. W związku z tym producenci leków starają 
się wdrożyć rozwiązania, które umożliwią zmianę sposobu dawko-
wania na bardziej akceptowalną dla pacjenta, np. poprzez wprowa-
dzenie leków w postaci ułatwiającej ich podanie czy wyproduko-
wanie złożonych produktów leczniczych, w których skład wchodzi 
kilka substancji czynnych. Leki o takich cechach nazywane są po-
wszechnie supergenerykami. Mimo że zawierają tę samą substancję 

i w takiej samej dawce, co lek referencyjny, to ich wytworzenie wy-
maga większych nakładów finansowych i czasowych niż „klasyczne-
go” leku generycznego.

Wytwarzanie leków generycznych to także stosowanie innowacyj-
nych rozwiązań produkcyjnych, które umożliwiają stałe obniżanie 
kosztów ich produkcji. Działanie to polega na zastosowaniu nowych 
platform technologicznych czy nowych komponentów. W efekcie 
otrzymywany lek jest znacznie tańszy nie tylko od leku oryginal-
nego, ale od dotychczas produkowanego leku odtwórczego. Takie 
innowacyjne działanie pozwala na produkcję tańszego leku, co 
przekłada się nie tylko na mniejsze wydatki pacjentów, ale i całego 
systemu ochrony zdrowia.

Rozwój gałęzi przemysłu farmaceutycznego, jakim jest innowacyjne 
podejście do produkcji leków generycznych, wiąże się także z po-
wstaniem zespołów badawczo-rozwojowych, złożonych z wysokiej 
jakości specjalistów. Utrzymanie ich działania jest kluczem do po-
wstania kolejnych leków generycznych o nowych właściwościach, 
co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo lekowe państwa, ale i wpływa 
na wzrost atrakcyjności konkurencyjnej gospodarki danego kraju 
wobec innych państw. Finansowanie tego typu działań powinno bez 
wątpienia być jednym z priorytetowych działań rządów, gdyż wpły-
ną one na zwiększenie płynności systemu ochrony zdrowia.

Zespół ds. definiowania innowacji w przemyśle farmaceutycznym 
w Polsce wskazuje, że innowacyjność w produkcji leków generycz-
nych należy oceniać nie tylko wobec zastosowanych procesów 
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technologicznych, ale i poprzez określenie efektu społeczno-eko-
nomicznego powstałego po zastosowaniu innowacyjnych procesów. 
Nowoczesne rozwiązania stosowane w czasie produkcji leków gene-
rycznych mają bezpośrednie przełożenie na wartość wykazywaną 
wobec społeczeństwa i przez ten pryzmat powinny być również 
oceniane.

Rozwój procesów wytwarzania leków generycznych ma także bez-
pośrednie przełożenie na możliwości rozwoju branży biotechnolo-
gicznej w danym kraju. Umożliwia to natomiast zintensyfikowanie 
prac nad lekami biopodobnymi, które coraz bardziej zyskują na zna-
czeniu w terapii wielu chorób.

CZY LEKI BIOPODOBNE SĄ LEKAMI GENERYCZNYMI?

Lekiem biopodobnym nazywamy produkt leczniczy, który został 
opracowany w taki sposób, aby być wysoce podobnym do już ist-
niejącego leku biologicznego. Referencyjne leki biologiczne oraz 
leki biopodobne uważa się za najbardziej dynamicznie rozwijające 
się grupy leków w całym przemyśle farmaceutycznym. Znajdują one 
zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Ich działanie niejed-
nokrotnie zmienia rokowania wobec wielu jednostek chorobowych, 
które uważało się do tej pory za nieuleczalne.

Wśród leków biologicznych wyróżnić możemy przeciwciała mo-
noklonalne, stosowane m.in. w leczeniu chorób autoimmunologicz-
nych oraz chorób nowotworowych, a także hormony oraz insuliny. 
Charakteryzują się one bardzo złożonym mechanizmem działania. 
Wytwarzanie leków biologicznych polega na pozyskiwaniu ich od 
żywych komórek, które zostały odpowiednio zmodyfikowane za po-
mocą procesów biotechnologicznych. Substancja czynna pobierana 
z tego typu linii komórkowych jest zazwyczaj znacznie większa, a jej 
struktura – bardziej rozbudowana niż w przypadku leków chemicz-
nych. Wygaśnięcie wszelkiej ochrony patentowej obejmującej lek 
biologiczny umożliwia rozpoczęcie prac dopuszczeniowych do ob-
rotu leku biopodobnego.

Rejestracja leku biopodobnego musi zostać poprzedzona opraco-
waniem przez jego producenta całkiem nowego procesu biotechno-
logicznego, włącznie z uruchomieniem linii komórkowej. W związku 
z tym, że leki biopodobne są pozyskiwane z innych linii komórko-
wych niż biologiczne leki referencyjne, oczywiste jest, że nie ma 
możliwości uzyskania identycznej substancji leczniczej. Związane 

jest to ze zmiennościami pojawiającymi się w czasie procesów pro-
dukcyjnych. Wynikają one z zastosowanych metod produkcyjnych 
oraz z faktu, że producent leku biopodobnego nigdy nie posiada 
pełnej wiedzy na temat procesu produkcji leku referencyjnego. Jed-
nak zmienności te muszą podlegać zdefiniowanej kontroli i mimo 
tego lek biopodobny zawsze zawiera tę samą substancję leczniczą 
w tej samej dawce, co lek oryginalny. Ponadto znajduje on zastoso-
wanie w leczeniu tych samych schorzeń ze względu na identyczny 
profil skuteczności działania. Z powodu wystąpienia różnic w struk-
turze leków biopodobnych wobec struktury leków referencyjnych 
nie można powiedzieć, że są one lekami generycznymi. Przed do-
puszczeniem do obrotu leki biopodobne muszą zostać poddane 
szczegółowym badaniom, które pozwolą na stwierdzenie biopodo-
bieństwa i takiej samej skuteczności działania przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Wdrożenie na rynek farmaceutyczny leków biopodobnych znacznie 
poprawia dostępność nowoczesnych produktów leczniczych, które 
znajdują zastosowanie w leczeniu wielu poważnych schorzeń. Po-
nadto leki biopodobne są znacznie tańsze od biologicznych leków 
oryginalnych, które ze względu na cenę są często nieosiągalne dla 
wielu pacjentów. Związane jest to z tym, że wytwarzanie leków bio-
podobnych opiera się na wiedzy, która została uzyskana podczas 
produkcji leku referencyjnego. W związku z tym nie jest konieczne 
przeprowadzenie wszystkich badań klinicznych, jak w przypadku 
dopuszczenia do obrotu leku oryginalnego. Co więcej, w produk-
cji leków biopodobnych, podobnie jak podczas wytwarzania leków 
generycznych, stosuje się coraz to bardziej innowacyjne metody, 
pozwalające na zwiększenie dostępności tych leków dla pacjenta.

Leki generyczne najprawdopodobniej będą w najbliższych latach 
stanowiły o sile przemysłu farmaceutycznego. Wiele światowych 
gospodarek chce zmierzać do usamodzielnienia się w tej kwestii, 
tak aby w przyszłości nie być zależnym od innych rynków. Do takie-
go podejścia zmuszają ogólna sytuacja geopolityczna i coraz częst-
sze zaburzenia łańcuchu dostaw z krajów azjatyckich. Z drugiej stro-
ny prace nad lekami generycznymi mają także aspekt innowacyjny. 
Firmy farmaceutyczne chcą unowocześniać wytwarzane produkty 
lecznicze, tak aby były one bardziej dostępne dla społeczeństwa, 
a przy tym charakteryzowały się większą konkurencyjnością. Istotny 
jest w tym przypadku zarówno aspekt ekonomiczny i zwiększanie 
wydajności linii produkcyjnych, jak i wzrost akceptowalności stoso-
wania danych produktów leczniczych przez pacjentów.
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POWTÓRKA 
Z ANTYBIOTYKÓW

mgr farm. Anna Brandys
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ANTYBIOTYKOM ZAWDZIĘCZAMY O WIELE WYŻSZĄ 
PRZEŻYWALNOŚĆ. PRZED ICH ODKRYCIEM KAŻDA 

INFEKCJA CZY RANA MOGŁY ZAKOŃCZYĆ SIĘ 
ŚMIERTELNIE. JAK DZIAŁAJĄ? JAKIE SĄ RODZAJE 

ANTYBIOTYKÓW? JAK JE BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE 
STOSOWAĆ? JAK SOBIE RADZIĆ Z PROBLEMEM 
ANTYBIOTYKOOPORNOŚCI? NA JAKIE ASPEKTY 

PRAKTYCZNE STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ? ZAPRASZAM DO LEKTURY.

S
łowo „antybiotyki” powstało od łacińskich słów: anti – prze-
ciw i bios – życie. Jest to związane oczywiście z ich właści-
wościami hamującymi lub zabijającymi mikroorganizmy. 
Pomimo tego, że antybiotyki zostały odkryte stosunkowo 
niedawno, ich istnienie podejrzewano już w bardzo odle-

głych czasach. W starożytnej Nubii około 350-550 lat przed naszą 
erą [1] używano w celach zdrowotnych piwa zawierającego tetracy-
klinę oraz pajęczyn zagniecionych z chlebem, na którym rosła pleśń, 
do opatrywania ran. W naturze występuje ponad 70 tysięcy związków 
będących naturalnymi antybiotykami [2].

Oficjalnie antybiotyki odkrył Aleksander Fleming w 1928 r. Nauko-
wiec zaobserwował i opisał, że grzyb pleśniowy, później nazwany 
Penicillium notatum, zahamował wzrost kolonii gronkowca złocistego 
na jednej z szalek Petriego. Nie była to czysta penicylina. Udało się 
ją wyizolować dopiero w latach 40. XX w. Ernstowi Borisowi Chainowi 
i Howardowi Walterowi Floyerowi, za co dostali w 1945 r. nagrodę 
Nobla. Kolejną nagrodę Nobla za odkrycia antybiotyków otrzymała 
Dorothy Crowfoot Hodgkin w 1964 r. za odkrycie struktury wielu 
substancji czynnych, a wśród nich penicyliny (w 1946 r.) i cefalospo-
ryny (w 1961 r.). Te badania dały początek kolejnym.

W 1958 r. John Sheehan i firma Beecham dokonali syntezy kwasu 
6-amino-penicylinowego, co zapoczątkowało produkcję penicy-
lin półsyntetycznych [3]. W Polsce penicyliny zaczęto wytwarzać 
w 1950 r. w zakładach na warszawskim Tarchominie. Waksman, który 
wymyślił nazwę „antybiotyk”, wyizolował w 1944 r. z promieniowca 
Streptomyces griseus pierwszy antybiotyk z grupy aminoglikozydów, 
streptomycynę. Dostał za to nagrodę Nobla w 1952 r. Neomycynę, 
kolejny aminoglikozyd, wyizolował z Hubertem A. Lechevalierem. 
Chloramfenikol i tetracyklina zostały wyizolowane pod koniec lat 40. 
XX w. W 1962 r. zaczęto stosować chinolony, ale później nastąpiła 
długa przerwa. Przez kolejne 40 lat, aż do przełomu XX i XXI w., nie 
pojawiły się żadne nowe klasy antybiotyków [4,5].

ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ

Przez pierwsze lata stosowania antybiotyki były niezwykle skuteczne. 
Wraz z ich powszechnością już w latach 50. XX w. zaczęły jednak roz-
wijać się szczepy opornych na nie bakterii. Najpierw pojawiły się 
oporne na penicylinę szczepy gronkowca złocistego, a na początku 
lat 60. – w zasadzie chwilę po wprowadzeniu tego antybiotyku 
w 1959 r. – zaobserwowano szczepy oporne na meticylinę (tzw. 
MRSA). Oporności bakterii na kolejne klasy antybiotyków pojawiały 
się niemal natychmiast [5,6]. Czym jest proces nabywania oporności 
przez bakterie? Jest to rodzaj ewolucyjnego przystosowania się drob-
noustrojów. Już badając penicylinę, Fleming odkrył jeden z rodzajów 
oporności. Bakterie gronkowca złocistego pod wpływem podawania 
antybiotyku wytwarzały coraz bardziej nieprzepuszczalne ściany 
komórkowe. Proces antybiotykooporności zachodzi od samego 
początku stosowania antybiotyków. Najstarsze ślady bakterii, które 
miały geny oporności na kilka klas antybiotyków, odnaleziono 30 tys. 
lat temu, w prekolumbijskiej mumii z Peru w wiecznej zmarzlinie, 
a także w jamie ustnej szkieletu pochodzącego ze średniowiecznego 
klasztoru [7]. Antybiotykooporność często wynika z nadmiernego sto-
sowania antybiotyków czy stosowania niewłaściwych dawek. Przewi-
duje się, że z czasem antybiotykooporność bakterii będzie narastać, 
co może stworzyć problem, że nie będzie czym leczyć infekcji.

Antybiotykooporność była szeroko omawiana na szczycie G20, któ-
ry odbył się we wrześniu 2016 r., oraz na Zgromadzeniu General-
nym Narodów Zjednoczonych (wrzesień 2016 r., Nowy Jork). Doktor 
Margaret Chan, dyrektor generalna WHO, podczas spotkania przed-
stawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w kwietniu 2016 r. w Nowym Jorku powiedziała, że „narasta-
nie zjawiska antybiotykooporności oznacza globalny kryzys i jedno 
z największych aktualnych zagrożeń dla zdrowia (...) [które] może 
prowadzić do ostatecznego kryzysu współczesnej medycyny”.  
Od 2001 r. Rada Unii Europejskiej wydała ponad 20 dokumentów  
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nt. antybiotykooporności. W 2017 r. opublikowano opracowane 
przez WHO we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO – Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nation) i Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt 
(OIE – World Organisation for Animal Health) Światowe wytyczne do-
tyczące utworzenia i wdrażania strategii walki z antybiotykoopornością 
(Global Framework for Development & Stewardship to Combat Antimi-
crobial Resistance). Zaprezentowano je podczas 69. Zgromadzenia 
Zdrowia. Wytyczne omawiają cele tworzenia i wdrażania wszystkich 
strategii walki z antybiotykoopornością. W Polsce problemem anty-
biotykooporności zajmuje się zespół ekspertów w ramach Narodo-
wego Programu Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020, opraco-
wanego przez Ministerstwo Zdrowia. Program jest wypełnieniem 
Rekomendacji Rady Unii Europejskiej 2002/77/EC w sprawie racjo-
nalnego stosowania antybiotyków, wzbogaconych w czerwcu 2009 r. 
przez kolejną Rekomendację Rady Unii Europejskiej 2009/C 151/01 
w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz ustawę z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) [8].

MECHANIZMY DZIAŁANIA ANTYBIOTYKÓW

• Blokada syntezy ściany komórkowej bakterii przebiega na róż-
nych etapach budowy ściany, dotyczy glikopeptydów i antybio-
tyków β-laktamowych. Zaliczamy do nich penicyliny, cefalospo-
ryny, karbapenemy, monobaktamy [9]. Antybiotyki β-laktamowe 
działają na ostatnim etapie sieciowania peptydoglikanu poprzez 
blokowanie transpeptydazy (tzw. białka PBP) łączącej oligonu-
kleotydy zawierające D-alanylo-D-alaninę. Peptyd D-alanylo-
-D-alanina jest również substratem wykorzystywanym przez 
antybiotyki z klasy glikopeptydów, które wiążą się z D-alanylo-
-D-alaniną i blokują dostępność tego dwupeptydu dla kolejnych 
etapów syntezy. Antybiotykooporność wobec antybiotyków 
β-laktamowych polega na rozcięciu pierścienia β-laktamowego 
przez enzym zwany β-laktamazą [10-12]. Aby zapobiec leko-
oporności, razem z antybiotykiem β-laktamowym stosuje się 

również inhibitory β-laktamaz: kwas klawulanowy (np. amoksy-
cylina i kwas klawulanowy), sulbaktam (stosowany w kombinacji 
z ampicyliną) i tazobaktam (podawany z piperacyliną). Do leków 
zaburzających syntezę ściany komórkowej należy też izoniazyd 
– lek przeciw prątkom gruźlicy, który hamuje syntezę kwasów 
mykolowych, budujących ścianę komórkową [13].

• Zaburzenie syntezy błony komórkowej. Specyficzna struktura 
antybiotyków pozwala im na łączenie się z lipidowymi składni-
kami błony komórkowej, przez co rozszczelniają błony. W ten 
sposób działają antybiotyki polipeptydowe: gramicydyna, poli-
myksyna B i kolistyna (polimyksyna E), które są peptydami katio-
nowymi. Ich mechanizm działania polega na depolaryzacji ujem-
nie naładowanej błony komórkowej. Antybiotyki te są skuteczne 
wobec bakterii Gram-ujemnych. Ze względu na toksyczność były 
stosowane jedynie zewnętrznie.

• Zaburzenie syntezy białek bakteryjnych. Antybiotyki, które 
zaburzają syntezę białek, to aminoglikozydy, makrolidy, tetracy-
kliny oraz antybiotyki nowszej generacji – pleuromutyliny. Jest 
wiele klas antybiotyków hamujących syntezę białek. Mechanizm 
działania polega na wiązaniu cząsteczki leku do różnych cząste-
czek białek rybosomalnych lub rybosomalnego RNA zarówno 
w podjednostce 30S, jak i 50S.

• Zaburzenie syntezy DNA. Do tej grupy antybiotyków należą chi-
nolony i ich pochodne, fluorochinolony (II i III generacja leków) 
i naftyrydynochinolony, stosowane od 2000 r. Antybiotyki te 
są inhibitorami domen ligazy topoizomerazy II (gyrazy) i topo-
izomerazy IV i nie wpływają na ich aktywność nukleolityczną. 
DNA w komórce ulega fragmentacji w wyniku aktywności domen 
nukleolitycznych, bez działania ligazy [14].

• Zaburzenie syntezy RNA. Przykładem antybiotyku działającego 
w ten sposób jest rifampicyna. Wiąże się w pobliżu miejsca 
aktywnego specyficznie do bakteryjnej polimerazy RNA i unie-
możliwia wydłużanie łańcucha RNA [15].
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• Hamowanie szlaków metabolicznych, np. zahamowanie syn-
tezy kwasu foliowego, co w efekcie prowadzi do zaburzenia syn-
tezy DNA. Sulfonamidy czy diaminopirymidyny blokują różne 
etapy szlaku syntezy, zwykle działają jako inhibitory bakteryjnej 
reduktazy kwasu dihydrofoliowego (DHFR) [16-18].

RODZAJE ANTYBIOTYKÓW

Antybiotyki dzielimy na naturalne, syntetyczne i półsyntetyczne, 
a także – ze względu na zakres oraz spektrum działania – bakterio-
bójcze i bakteriostatyczne. Antybiotyki bakteriobójcze, zabijające 
komórki drobnoustrojów, to b-laktamy, aminoglikozydy, chinolony, 
kotrimoksazol, glikopeptydy. Z kolei do antybiotyków bakteriosta-
tycznych, wpływających na zmianę metabolizmu komórki bakteryjnej, 
uniemożliwiającej jej wzrost i namnażanie, zaliczamy: makrolidy, 
sulfonamidy, linkozamidy, tetracykliny, chloramfenikol, trimetoprim, 
ketolidy.

Antybiotykami o wąskim zakresie działania są:

• penicyliny, makrolidy, nowobiocyna, linkozamidy, ryfampi-
cyna, wankomycyna – działają na drobnoustroje Gram (+);

• aminoglikozydy, polimyksyny, monobaktam 
– działają na drobnoustroje Gram (-);

• cykloseryna, wiomecyna, streptomycyna – dzia-
łają na prątki gruźlicy (tuberculostatica);

• gryzeofulwina, nystatyna, amfoterycyna B, hachi-
mycyna – działają na grzyby (fungostatica);

• fumagilina, trychomycyna – działają na pierwotniaki.

Antybiotyki o szerokim zakresie działania to:

• ampicylina;

• mezlocylina, azlocylina;

• cefalosporyny II i III generacji;

• tetracykliny;

• chloramfenikol;

• karbapenemy.

Ze względu na spektrum przeciwbakteryjne antybiotyki dzielą się na:

• bakterie Gram (+): penicylina G, penicylina fenoksymetylowa, 
glikopeptydy, linkozamidy, makrolidy, kwas fusydowy;

• bakterie Gram (-): aztreonam;

• mieszane spektrum Gram (+) i Gram (-): penicy-
liny szerokowachlarzowe, cefalosporyny, aminogli-
kozydy, chinolony, tetracykliny, kotrimoksazol;

• bakterie beztlenowe (+/-tlenowe): linkozamidy, metronidazol, 
chloramfenikol, penicyliny/inhibitory, cefoksytyna/cefotetan;

• bakterie atypowe: makrolidy/ketolidy, steptogra-
miny, tetracykliny, rifampicyna, kotrimoksazol [19]

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW

Podstawową zasadą w przyjmowaniu antybiotyków jest to, 
że nie należy przerywać kuracji. Odstawienie go wcześniej, 
pomimo poprawy zdrowia, niesie za sobą ryzyko rozwinię-
cia się bakterii opornych na działanie antybiotyku. Leki 
najbezpieczniej jest popić wodą. W razie gorzkiego sma-
ku dopuszczona jest niewielka ilość soku owocowego, aby 
zmienić smak w ustach po spożyciu.

ISTOTNE INTERAKCJE, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, 
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Aminoglikozydy w połączeniu z innymi lekami mogą działać nefrotok-
sycznie lub ototoksycznie (z amfoterycyną B, cyklosporyną, niektó-
rymi cefalosporynami, ale też z furosemidem). Nefrotoksyczność 
i ototoksyczność należą do działań niepożądanych aminoglikozydów 
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(AHSF Clinical Drug Information. Aminocycosides General State-
ment). Aminoglikozydy mogą też spowodować blokadę nerwowo-
-mięśniową, która przejawia się depresją oddechową lub neuropatią 
oddechową. Szczególnie ostrożnie należy stosować je u chorych 
ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi i z chorobą Parkinsona.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit to powikłanie po różnych grupach 
antybiotyków, m.in. po karbapenemach, tetracyklinach. Objawia się 
uporczywą, długotrwałą biegunką. Również grzybica, np. jamy ustnej 
czy pochwy, jest dość powszechna przy długotrwałym stosowaniu 
antybiotyków.

Parę praktycznych informacji o makrolidach. Tabletki z erytromycyną 
najlepiej połykać w całości. Zawiesiny antybiotyku z azytromycyną 
po jej sporządzeniu nie przechowujemy w lodówce, ale w tempera-
turze pokojowej. Makrolidy wchodzą w wiele interakcji ze względu 
na hamowanie izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450. Może dojść do 
wzrostu stężenia leku we krwi i do działania toksycznego. Klarytro-
mycyna i erytromycyna mają największe powinowactwo do CYP3A4, 
ale azytromycyna jest bezpieczniejsza. Jeśli więc pacjent stosuje sta-
tyny, ryzyko uszkodzenia mięśni po zastosowaniu obu leków wzra-
sta przy wyborze klarytromycyny czy erytromycyny. Bezpieczniejszy 
będzie wybór azytromycyny. Niebezpieczne jest połączenie makro-
lidów z digoksyną, gdyż hamują glikoproteinę P, która bierze udział 
w transporcie błonowym digoksyny. Może dojść do zaburzenia rytmu 
serca, zaburzeń żołądkowych, objawów neurologicznych. Makrolidy 
wydłużają odstęp QT, stąd mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. 
Ryzyko zwiększa się przy zaburzeniach elektrolitowych (w niedo-
borach magnezu, potasu, wapnia). Mogą też powodować zaburze-
nia słuchu – objawy często mijają po odstawieniu leku. Potrafią też 
zaburzyć czynność wątroby, dlatego nie powinny być stosowane przy 
już obecnych tego typu problemach. Należy zwrócić uwagę podczas 
stosowania leku, czy nie pojawiły się objawy świadczące o chorobach 
wątroby, jak żółtaczka, ciemna barwa moczu.

Tetracykliny mają zdolności chelatujące, mogą wiązać jony wapnia, 
magnezu, żelaza i cynku, co osłabia ich działanie. Równie nieko-
rzystnie na ich działanie wpływa podwyższenie pH soku żołądko-
wego, np. na skutek przyjmowania leków zobojętniających kwas 
żołądkowy. Doksycyklina ma dwa – trzy razy mniejszą zdolność chela-
towania jonów wapnia niż tetracyklina, dzięki czemu jest bezpiecz-
niejsza. Należy zachować odstęp w przyjmowaniu leków z tej grupy 
i nabiału oraz suplementów zawierających ww. jony [21]. Tetracy-
kliny mogą nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych 
i powodować zwiększone ryzyko krwawienia, gdyż hamują wydzie-
lanie protrombiny [22].

FORMY PEDIATRYCZNE – JAK POPRAWNIE 
PRZYGOTOWAĆ I PRZECHOWYWAĆ ZAWIESINĘ

Należy pamiętać, że zawiesina w końcowej formie płynnej jest trwała 
5-14 dni, w zależności od składu preparatu. Po sporządzeniu zawie-
siny preparat powinno się przechowywać w lodówce. Wyjątek sta-
nowią preparaty z klarytromycyną – zarówno granulat, jak i końcowa 
płynna forma powinny być przechowywane w temperaturze pokojo-
wej do 25°C. Do przygotowania zawiesiny należy użyć przegotowa-
nej, ostudzonej wody. Zbyt wysoka temperatura może unieczynnić 
substancje aktywne leku oraz zwiększyć lepkość przygotowywanej 
zawiesiny. Do sporządzenia zawiesiny nie można używać wody mine-
ralnej ani nieprzegotowanej, gdyż zawarte w nich sole mogą wpływać 
na substancje aktywne i pomocnicze oraz na trwałość sporządzonej 
postaci leku. Przed dodaniem wody istotne jest również „rozluźnie-
nie” proszku poprzez kilkukrotne wstrząśnięcie butelką. Jeśli tego 
nie zrobimy, mogą powstać trudne do zwilżenia grudki. Jeśli chodzi 
o ilość dodanej wody, należy dokładnie przestrzegać zaleceń poda-
nych przez producenta. Często producent dodaje miarkę i określa 
ilość miarek lub należy uzupełnić wodą do kreski; czasem też jest 
podana ilość mililitrów, którą trzeba odmierzyć. Niewłaściwa ilość 
wody dodana do leku będzie oznaczała niewłaściwe dawkowanie. 
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Farmaceuta może pomóc rodzicom małego pacjenta i sporządzić 
zawiesinę w aptece. Ułatwi to podanie i pozwoli zapobiec błędom 
związanym z niewłaściwym sporządzeniem zawiesiny [23,24].

JAK POSTĄPIĆ W RAZIE BRAKU DOSTĘPNOŚCI ANTYBIOTYKU

W aptekach i hurtowniach niedawno brakowało popularnych anty-
biotyków – amoksycyliny z kwasem klawulonowym i penicyliny 
fenoksymetylowej. W razie braku dostępności szukamy preparatu 
innej firmy o tym samym składzie. Jeśli brakuje danej dawki, możemy 
zaproponować dawkę kilkukrotnie mniejszą i odpowiednio zwięk-
szyć podawaną ilość, aby zapewnić równoważną terapię. Jeśli chodzi 
o podanie form pediatrycznych dorosłym, jedyny problem stanowi 
przeliczenie dawki tak, aby zapewnić właściwą terapię. W drugą 
stronę nie jest już to takie proste. Nawet jeśli dawka leku będzie 
odpowiednia, może się okazać, że dziecko ma problem z połknię-
ciem tabletki. Jeśli forma leku na to pozwala i producent dopuszcza 
dzielenie leku, można przełamać tabletkę. Niektóre formy leków dla 
dorosłych są przeznaczone do rozpuszczenia w wodzie – wówczas 
można podać odpowiednią ilość takiej zawiesiny, mając na uwadze 
jej trwałość po rozpuszczeniu.

PODSUMOWANIE

Antybiotyki to ogromna grupa leków o różnym mechanizmie dzia-
łania. Ich cechą wspólną jest hamowanie wzrostu bakterii. Zagroże-
niem terapii antybiotykami jest szybko wykształcająca się lekoopor-
ność bakterii. Problemem jest również brak dostępności niektórych 
leków. Podczas terapii antybiotykami należy przestrzegać pewnych 
zasad oraz zapobiegać powstawaniu interakcji lekowych. Stosując 
antybiotyk w formie proszku do sporządzania zawiesiny, trzeba 
odpowiednio go przygotować, aby umożliwić podanie właściwej 
i skutecznej dawki.
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KLASA ANTYBIOTYKU MECHANIZM DZIAŁANIA PODGRUPY WYDZIELONE W KLASACH ANTYBIOTYKÓW I PRZYKŁADY SUBSTANCJI 
NALEŻĄCYCH DO DANEJ KLASY I/LUB ICH NAZWY HANDLOWE

ANTYBIOTYKI Β-LAKTAMOWE Hamowanie syntezy ściany komórkowej przez wiązanie 
z tzw. białkami wiążącymi penicylinę (PBP)

penicyliny naturalne, (penicylina benzylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina 
benzatynowa, fenoksymetylopenicylina), aminopenicyliny, (ampicylina, amoksycylina), 
karboksypenicyliny, (karbenicylina, tykarcylina), ureidopenicyliny , (azlocylina, piperacylina), 
amidynopenicyliny , (mecylinam, temocylina), penicyliny przeciwgronkowcowe, (metycylina, oksacylina, 
nafcylina), cefalosporyny I–V generacji, (cefradyna, cefprozyl, cefazolina, cefuroksym, cefamandol, 
cefaklor, cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym, cefoperazon, cefepim, caftan, ceftobiprol, ceftarolina), 
cefamycyny (cefoksytyna), monobaktamy (aztreonam), karbapenemy grupy I-III, (ertapenem, 
imipenem, meropenem, doripenem, tomopenem), trinemy (sanfetrinem), penemy (faropenem)

GLIKOPEPTYDY Hamowanie syntezy ściany komórkowej przez 
wiązanie z prekursorem peptydykoglikanu

I i II generacji, (wankomycyna, teikoplanina, orytawancyna), lipopeptydy (daptomycyna), 
glikolipopeptydy (dalbawancyna, telawancyna), glikolipodepsypeptydy (ramoplanina)

ANTYBIOTYKI POLIPEPTYDOWE Zakłócanie syntezy ściany komórkowej bacytracyna

ANTYBIOTYKI POLIPEPTYDOWE
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA BŁONY KOMÓRKOWEJ
Interakcja z lipidowymi składnikami błony komór-
kowej prowadząca do utraty jej szczelności

polimyksyny (polimyksyna E (kolistyna), polimyksyna B, gramicydyna)

CYKLICZNE LIPOPEPTYDY

ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA BŁONY KOMÓRKOWEJ
Wiązanie się (w obecności jonów wapnia) z błoną 
komórkową bakterii i jej depolaryzacja oraz ucieczka 
jonów K+, a w efekcie śmierć komórki 

daptomycyna

AMINOGLIKOZYDY

HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK Inhibitory podjednostki 30
Wiązanie się z podjednostką 30S rybosomu bakteryj-
nego i zakłócanie interakcji kodonu (w mRNA) z anty-
kodonem obecnym w tRNA w rybosomie

streptomycyna, gentamycyna, netylmycyna, tobramycyna, 
neomycyna, kanamycyna, amikacyna, spektynomycyna

TETRACYKLINY I I II GENERACJA
HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK Inhibitory podjednostki 30
Blokowanie podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych

tetracyklina, doksycyklina, minocyklina, demeklocyklina

GLICYLCYKLINY  
(III GENERACJA TETRACYKLIN)

HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK Inhibitory podjednostki 30
Hamowanie wydłużania łańcuchów polipeptydowych

tigecyklina

MAKROLIDY, KETOLIDY, 
LINKOZAMIDY, STREPTO-
GRAMINY, AMFENIKOLE

HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK Inhibitory podjednostki 50
Zakłócanie procesu transpeptydacji/translokacji i w efekcie 
hamowanie biosyntezy białek bakteryjnych

Makrolidy (erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna, spiramycyna), 
Ketolidy (telitromycyna difimycyna), Linkozamidy (linkomycyna, klindamycyna), 
Streptograminy (quinupristin-Dalfopristin), Amfenikole (chloramfenikol) 

OKSAZOLIDYNONY
HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK
Uniemożliwienie połączenia jednostek 30S i 50S rybosomów

linezolid, tedizolid

KWAS FUSYDOWY
HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK
Blokowanie translokacji łańcucha polipeptydowego

kwas fusydowy

KWAS MONOKSY-KARBOKSYLOWY

HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK
Hamowanie syntezy białek bakteryjnych poprzez 
wiązanie cząsteczki RNA transportującej izoleucynę 
– blokuje to wbudowywanie tego aminokwasu

mupirocyna

PLEUROMUTYLINY
HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK
Hamowanie tworzenia funkcjonalnych podjednostek 
50S poprzez hamowanie transferazy peptydylowej

retapamulina

CHINOLONY
INHIBITORY SYNTEZY DNA
Gyraza DNA i topoizomeraza IV

I generacja (kwas nalidyksowy, kwas pipemidowy, cinoksacyna, kwas oksolinowy)
II i III generacji =fluorochinolony (pefloksacyna, ciprofloksacyna, norfloksacyna, 
ofloksacyna, fenoksacyna, fleroksacyna, lomefloksacyna, temafloksacyna, 
grepafloksacyna, lewofloksacyna, pazufloksacyna, sparfloksacyna, tosufloksacyna)
IV generacja=naftyrydynochinolony (gatyfloksacyna, 
moksyfloksacyna, klinafloksacyna, trowafloksacyna)

POCHODNE NITROIMIDAZOLU
INHIBITORY SYNTEZY DNA
Rozbijanie cząsteczek DNA w komórkach bakteryjnych

metronidazol, tinidazol, nimorazol, dimetridazol, ornidazol, megazol, azanidazol. benznidazol

RIFAMYCYNY
INHIBITORY SYNTEZY RNA
Blokowanie bakteryjnej polimerazy RNA przez 
trwałe wiązanie się z jej podjednostką β

rifampicyna, ryfaksymina

ANTYBIOTYKI MAKROCYKLICZNE
INHIBITORY SYNTEZY RNA
Hamowanie syntezy RNA przez działanie na poli-
merazę RNA zależną od DNA

fidaksomycyna

CHINOLINY
BLOKOWANIE SYNTEZY ATP
Hamowanie syntezy ATP poprzez wiązanie 
do podjednostki C syntazy ATP

diarylochinolina (bedakilina-lek wyłącznie do stosowania przeciw prątkom)

SULFONAMIDY
INHIBITORY SYNTEZY KWASU FOLIOWEGO
Zastępowanie kwasu p-aminobenzoeso-
wego w szlaku syntezy kwasu foliowego

sulfachryzoidyna, sulfatiazol, sulfametoksazol, sulfadiazyna

TRIMETOPRIM
INHIBITORY SYNTEZY KWASU FOLIOWEGO
Hamowanie bakteryjnej reduktazy kwasu dihydrofoliowego

trimetoprim

Klasy antybiotyków z uwzględnieniem mechanizmu i miejsca ich docelowego działania [19, 20]
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COVID-19, GRYPA, RSV… – W OSTATNICH MIESIĄCACH 
I LATACH NIEMAL BEZ PRZERWY SŁYSZYMY 

O ZAGRAŻAJĄCYCH NASZEMU ZDROWIU WIRUSACH.  
JAKIE LEKI SĄ SKUTECZNE W LECZENIU 

WYWOŁYWANYCH PRZEZ NIE CHORÓB? OKAZUJE 
SIĘ, ŻE DOSTĘPNY W POLSKICH APTEKACH ARSENAŁ 

LEKÓW PRZECIWWIRUSOWYCH JEST RACZEJ SKROMNY, 
A SKUTECZNOŚĆ LECZENIA ZALEŻY OD JEGO 

ODPOWIEDNIEGO DOBORU.

P
odczas fali zachorowań na grypę na przełomie lat 2022 
i 2023 jednymi z najbardziej poszukiwanych leków stały się 
preparaty zawierające oseltamiwir. Jest to lek przeciwwiru-
sowy z grupy inhibitorów neuraminidazy, który wykazuje 
działanie wobec wirusów grypy typu A i B. Może być stoso-

wany zarówno w leczeniu zakażenia wirusem grypy, jak i w profi-
laktyce poekspozycyjnej. Oseltamiwir występuje w dawkach 30, 45 
i 75 mg. Zarejestrowany jest również lek w postaci proszku do sporzą-
dzania zawiesiny doustnej w dawce 6 mg/ml, jednak jego dostępność 
znajduje się obecnie na bardzo niskim poziomie. U dzieci zaleca się 
zastosowanie syropu, istnieje też możliwość sporządzenia zawiesiny 
z kapsułek samodzielnie przez pacjenta [1].

Według rekomendacji CDC z 2022 roku przyczynowe leczenie anty-
wirusowe jest zalecane w przypadku potwierdzonego lub podejrze-
wanego zakażania wirusem grypy u pacjentów hospitalizowanych 
o ciężkim, skomplikowanym lub postępującym przebiegu choroby 
oraz kiedy występuje duże ryzyko powikłań grypy. Leczenie prze-
ciwwirusowe można również rozważyć u pacjentów ambulatoryjnych 
bez dużego ryzyka powikłań. Ważne jest szybkie wdrożenie leczenia 
– w ciągu 48 godzin od początku choroby. Skuteczność leczenia jest 
wówczas najwyższa, co znajduje potwierdzenie w badaniach klinicz-
nych. Mimo to leczenie oseltamiwirem może przynieść pewne korzy-
ści u pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby również wtedy, gdy 
rozpocznie się po dwóch dobach od początku choroby. Nie zaleca się 
czekania na laboratoryjne potwierdzenie obecności wirusa grypy – 
mogłoby to opóźnić rozpoczęcie leczenia. Oseltamiwir jest uznany 
za bezpieczny dla kobiet w ciąży i przy karmieniu piersią [2]. Dane 
dotyczące skuteczności oseltamiwiru są jednak niskiej jakości [3].

Najbardziej zalecaną formą zapobiegania grypie jest szczepienie. 
W szczególnych sytuacjach można jednak profilaktycznie stosować 
oseltamiwir. Dotyczy to profilaktyki poekspozycyjnej u osób z prze-
ciwwskazaniami szczepienia przeciw grypie, a które są narażone 

na duże ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia i powikłań, a także 
przed ekspozycją u osób narażonych na szczególnie duże ryzyko 
powikłań w przypadku zachorowania (np. przy immunosupresji) – 
w drugim przypadku profilaktyka jest stosowana przez cały okres 
narażenia. Należy mieć przy tym na uwadze możliwość wystąpienia 
działań niepożądanych leku, do których należą m.in. ból i zawroty 
głowy, nudności, zapalenie oskrzeli, opryszczka pospolita, zapalenie 
nosogardła, infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok czy 
bezsenność [1].

INNE LEKI STOSOWANE W LECZENIU GRYPY

W rekomendacjach CDC pojawiają się informacje o możliwości zasto-
sowania wziewnego zanamiwiru, dożylnego peramiwiru lub doust-
nego baloksawiru, jednak nie są one obecnie dostępne w Polsce. 
Lekiem starszej generacji, który również był stosowany w leczeniu 
grypy, jest rymantydyna [1,2].

Zanamiwir, peramiwir i laninamiwir podobnie jak oseltamiwir są 
inhibitorami neuraminidazy wirusa grypy. Wykazują aktywność 
wobec wirusów typu A i B. Światowa Organizacja Zdrowia w swo-
ich wytycznych leczenia grypy nie zaleca ich podawania ze względu 
na niedostateczne dowody dotyczące skuteczności i bezpieczeń-
stwa terapii [3].

Baloksawir to lek nowej generacji, zarejestrowany przez Komisję 
Europejską w styczniu 2021 roku. Lek ten blokuje enzym znany jako 
CEN, który wirus grypy wykorzystuje do wytwarzania większej liczby 
kopii. Baloksawir wykazuje aktywność wobec wirusa grypy typu A i B. 
Stosuje się go jedynie w leczeniu niepowikłanej grypy. Jest prepa-
ratem jednodawkowym. Lek ten nie znalazł się w rekomendacjach 
WHO ze względu na brak danych dotyczących leczenia pacjentów 
zakażonych wirusem grypy z ciężkim przebiegiem choroby lub zagro-
żonych ciężką chorobą [2,3].
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LEKI STOSOWANE W LECZENIU COVID-19

Od początku pandemii koronawirusa zespoły badaczy z całego świata 
pracowały nad opracowaniem zarówno szczepionki, jak i leku sku-
tecznego wobec wirusa SARS-CoV-2. Obecnie zarejestrowanych jest 
już kilka leków mających działać na koronawirusa.

Według wytycznych National Institutes of Health lekami zalecanymi 
w leczeniu COVID-19 u niehospitalizowanych dorosłych są nirmatrel-
wir wzmocniony rytonawirem (Paxlovid) oraz remdesiwir (Veclury). 
Leczeniem alternatywnym może być zastosowanie molnupirawiru 
(Lagevrio). U chorych leczonych w warunkach szpitalnych stosowane 
są zależnie od stanu klinicznego pacjenta i dostępności preparatów: 
remdesiwir, deksametazon i inne leki sterydowe, baricitinib, tocilizu-
mab, heparyny, tofacitinib oraz sarilumab [4].

• Remdesiwir

Remdesiwir jest prolekiem, analogiem adenozyny, który wiąże się 
z wirusową polimerazą RNA zależną od RNA i hamuje replikację 
wirusa poprzez zakończenie transkrypcji RNA. Działa on na wirus 
SARS-CoV-2, w tym na wariant Omicron [4].

Według przeglądu Cochrane ze stycznia 2023 remdesiwir ma praw-
dopodobnie co najwyżej niewielki wpływ na śmiertelność do 150 dni 
w porównaniu z placebo lub zwykłą opieką. Nieznacznie zwiększa 
szanse hospitalizowanych pacjentów na poprawę i wypisanie ze szpi-
tala, może również zmniejszyć ryzyko pogorszenia stanu pacjenta. 
W przypadku pacjentów ambulatoryjnych z łagodnymi objawami po 
przyjęciu leku zmniejszało się prawdopodobieństwo pogorszenia ich 
stanu i hospitalizacji [5].

• Nirmatrelwir/rytonawir

Nirmatrelwir jest doustnym inhibitorem proteazy, aktywnym prze-
ciwko MPRO – wirusowej proteazie, która odgrywa zasadniczą rolę 
w replikacji koronawirusa. Podawany razem z nim rytonawir hamuje 
metabolizm nirmatrelwiru, zwiększając w ten sposób jego stęże-
nie w osoczu. To połączenie zostało zarejestrowane jako Paxlovid. 

Wskazaniem do jego zastosowania jest leczenie COVID-19 u pacjen-
tów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii i u których wystę-
puje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci choroby.

Rytonawir jako silny inhibitor CYP3A4 i inhibitor glikoproteiny P 
wchodzi w interakcje z wieloma lekami, z których niektóre mogą być 
istotne klinicznie i zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta. Zalecany cykl 
leczenia nirmatrelwirem wzmocnionym rytonawirem wynosi pięć dni. 
Po podaniu ostatniej dawki większość potencjalnych interakcji ustę-
puje w ciągu dwóch – trzech dni, jednak u pacjentów geriatrycznych 
może trwać to dłużej. Paxlovid nie powinien być stosowany przez 
dwa tygodnie od podania silnego induktora CYP3A4 (np. ryfampi-
cyny czy ziela dziurawca) ze względu na znaczne zmniejszenie stę-
żenia nirmatrelwiru i – co za tym idzie – osłabienie jego skuteczności. 
W przypadku stosowania takich leków jak karbamazepina, fenytoina, 
amiodaron, klopidogrel czy eplerenon zaleca się wybór innego leku 
przeciwko COVID-19 [4].

Według przeglądu Cochrane z września 2022 w populacji pacjentów 
nieszczepionych stosowanie nirmatrelwiru wzmocnionego rytona-
wirem może prowadzić do mniejszej liczby zgonów, poprawiać stan 
pacjentów oceniany na podstawie konieczności hospitalizacji lub 
zgonu w ciągu 28 dni oraz zmniejszyć ryzyko poważnych skutków 
niepożądanych. Przegląd był oparty na tylko jednym badaniu z udzia-
łem 2246 nieszczepionych uczestników [6].

• Molnupirawir

Molnupirawir zarejestrowany jako preparat pod nazwą Lagevrio to 
doustny lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu łagodnej do 
umiarkowanej postaci COVID-19 u osób dorosłych, u których ist-
nieje ryzyko rozwoju ciężkiej postaci choroby. Molnupirawir jest 
prolekiem, który po przekształceniu w postać aktywną – trójfosforan 
NHC – powoduje mutacje wirusowe i hamuje replikację koronawi-
rusa. Lek należy podawać we wczesnym etapie choroby. Mechanizm 
działania leku spowodował obawy o ryzyko wywoływania mutacji 
w DNA gospodarza, jednak FDA oceniła ryzyko genotoksyczności 
jako niskie [4].
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Według przeglądu systematycznego z września 2022 molnupirawir 
można uznać za bezpieczny i skuteczny – opóźnia postęp choroby, 
zmniejszając liczbę hospitalizacji i/lub zgonów, jednak w mniejszym 
stopniu niż połączenie nirmatrelwiru z rytonawirem [7].

• Amantadyna

Chlorowodorek amantadyny zyskał duży rozgłos podczas pande-
mii COVID-19 jako „cudowny lek” na koronawirusa. Sfinansowane 
przez Agencję Badań Medycznych badania kliniczne nad zastosowa-
niem amantadyny w leczeniu COVID-19 wykazały brak skuteczności 
w leczeniu zarówno szpitalnym, jak i ambulatoryjnym [8].

Amantadyna nie jest już również stosowana w przypadku wirusa 
grypy. Substancja ta była zarejestrowana jedynie do leczenia wirusa 
grypy typu A, jednak wiele szczepów wirusa wykazuje obecnie 
wysoki poziom oporności względem amantadyny [1].

LEKI STOSOWANE W LECZENIU RSV

RSV, czyli syncytialny wirus oddechowy, to patogen układu oddecho-
wego, atakujący głównie górne drogi oddechowe. U dzieci poniżej 
5. roku życia RSV może powodować również infekcje dolnych dróg 
oddechowych, takie jak zapalenie oskrzelików lub zapalenie oskrzeli-
ków i płuc, które mogą prowadzić do niewydolności oddechowej. Jest 
to najczęstsza przyczyna hospitalizacji wśród małych dzieci przyję-
tych z powodu ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych na całym 
świecie. Szacuje się, że powoduje w ciągu roku nawet 120 tysięcy 
zgonów u dzieci poniżej 5. roku życia na całym świecie. Ponadto RSV 
jest częstą przyczyną ciężkich chorób układu oddechowego i hospi-
talizacji wśród osób starszych [9].

Leczenie RSV polega z reguły na łagodzeniu objawów – opanowaniu 
wysokiej temperatury, kaszlu i odpowiednim nawadnianiu. Histo-
rycznie lekiem przyczynowym stosowanym w zakażeniach RSV była 
rybawiryna podawana w nebulizacji, jednak została uznana za nie-
skuteczną w tym wskazaniu i nie znajduje obecnie miejsca w wytycz-
nych leczenia zapalenia oskrzelików wywoływanego przez RSV [10]. 
Obecnie stosowane jest humanizowane przeciwciało monoklonalne 

– palwizumab. Paliwizumab wskazany jest w zapobieganiu ciężkiej 
chorobie dolnych dróg oddechowych, wymagającej hospitalizacji 
i wywołanej przez syncytialny wirus oddechowy u dzieci z dużym 
zagrożeniem chorobą wywołaną przez RSV [11].

Wciąż trwają liczne badania nad powstawaniem kolejnych leków 
skutecznych w leczeniu chorób wywoływanych przez wirusy, które 
w ostatnich latach stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi. Nie należy zapominać również o profilaktyce, której istotną 
część stanowią szczepienia ochronne.
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Enterol Forte (Saccharomyces boulardii CNCM I-745) Skład: Jedna saszetka zawiera liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii co odpowiada 500 mg drożdżaków Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Jedna saszetka 
zawiera 65 mg laktozy jednowodnej i 943,8 mg fruktozy. Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, w saszetce. Wskazania do stosowania: Enterol Forte jest wskazany do stosowania u dorosłych w zapobieganiu oraz leczeniu biegunek różnego 
pochodzenia, takich jak: ostre biegunki infekcyjne (bakteryjne lub wirusowe), biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków oraz choroby zapalne jelit, działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego podczas leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori, 
nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem. Dawkowanie i sposób podawania: Enterol Forte jest przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci 
i młodzieży. W przypadku dzieci i młodzieży należy stosować produkt Enterol o mocy 250 mg. Dawkowanie: Ostra biegunka infekcyjna (bakteryjna lub wirusowa): 1 do 2 saszetek na dobę przez okres do 1 tygodnia. Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków oraz choroby 
zapalne jelit: 1 do 2 saszetek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii. Działania niepożądane podczas eradykacji H. pylori: 1 do 2 saszetek na dobę. Biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 2 saszetki na dobę przez okres do 4 tygodni. Sposób podawania: Produkt 
stosować doustnie. Zawartość saszetki należy wsypać do niewielkiej ilości wody lub osłodzonego napoju, wymieszać i natychmiast wypić. Proszek z saszetki można także mieszać z pokarmem. Należy pamiętać aby woda lub pokarm nie były zbyt gorące. Ze względu na ryzyko 
zakażenia drogą powietrzną, saszetek nie należy otwierać w salach chorych. Osoby z personelu medycznego muszą podczas kontaktu z probiotykami w celu podania ich pacjentom nosić rękawice, po czym natychmiast je wyrzucić i dokładnie umyć ręce (patrz punkt 4.4). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1; Alergia na drożdżaki, w szczególności Saccharomyces boulardii. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej; Pacjenci w stanie krytycznym 
lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii (patrz punkt 4.4). Ostrzeżenia i środki ostrożności: Specjalne ostrzeżenia Biegunka może być objawem innej poważniejszej choroby. Jeżeli biegunka utrzymuje się dłużej niż 2 dni lub jeśli 
w kale pojawi się krew lub wystąpi gorączka, należy zweryfikować dotychczasowe leczenie oraz rozważyć konieczność doustnego lub pozajelitowego nawodnienia. Po ustąpieniu biegunki, leczenie można kontynuować przez kilka dni. Podawanie leku nie zastępuje nawodnienia 
w sytuacji, gdy jest ono niezbędne. Ilość podawanych płynów i drogę ich podawania (doustna lub dożylna) należy dostosować do nasilenia objawów biegunki, wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Jeżeli biegunka trwa dłużej niż 2 dni, należy zweryfikować dotychczasowe 
leczenie i wziąć pod uwagę konieczność doustnego lub pozajelitowego nawodnienia pacjenta. Bardzo rzadko notowano przypadki fungemii (i wykrywano szczepy Saccharomyces we krwi) i posocznicy, w większości przypadków u pacjentów z założonym wkłuciem centralnym, 
w stanie krytycznym lub ze znacznie zmniejszoną odpornością, powodującej najczęściej gorączkę. W większości przypadków wynik postępowania był zadowalający po przerwaniu stosowania Saccharomyces boulardii, podaniu leczenia przeciwgrzybiczego i w razie konieczności 
wyjęciu cewnika. Niemniej jednak, w przypadku niektórych pacjentów w stanie krytycznym wystąpił zgon (patrz punkty 4.3 i 4.8). Podobnie, jak w przypadku wszystkich leków zawierających żywe drobnoustroje, należy zwrócić szczególną uwagę na postępowanie z produktem 
w obecności pacjentów, szczególnie z wkłuciem centralnym, ale także obwodowym, również tych, którzy nie przyjmują Saccharomyces boulardii, aby uniknąć możliwości jakiegokolwiek zakażenia za pośrednictwem rąk i (lub) rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w powietrzu 
(patrz punkt 4.2). Produkt zawiera laktozę jednowodną, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt zawiera fruktozę, dlatego pacjenci 
z dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Środki ostrożności dotyczące stosowania Należy poinformować pacjenta o konieczności: – rehydratacji (odpowiedniego nawodnienia organizmu) poprzez spożywanie dużych ilości słonych 
lub słodkich napojów, w celu wyrównania strat płynów spowodowanych biegunką (średnie dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na wodę wynosi 2 litry) – utrzymania odpowiedniego reżimu żywieniowego wykluczając niektóre pokarmy takie jak: owoce, zielone warzywa, 
pikantne potrawy, mrożona żywność, schłodzone napoje; natomiast zalecane jest spożywanie grillowanego mięsa i ryżu. Należy rozważyć ograniczenie spożywania mleka i pokarmów mlecznych. Enterol Forte zawiera żywe komórki, które rozwijają się w temperaturze 37°C. 
Z tego powodu nie należy mieszać produktu z płynami lub potrawami, które są zbyt gorące (temperatura powyżej 50°C), mrożone lub zawierające alkohol. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często 
(> 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100), rzadko (≥1/10000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000, włącznie z wystąpieniem pojedynczych przypadków), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 
W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością. Klasyfikacja według układów i narządów zgodnie z terminologią MedDRA; zaburzenia żołądka i jelit: wzdęcia; rzadko, zaparcia: częstość 
nieznana. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: fungemia u pacjentów z wkłuciem centralnym i w stanie krytycznym lub pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością (patrz punkt 4.4); bardzo rzadko, posocznica u pacjentów w stanie krytycznym lub ze znacznie osłabioną 
odpornością (patrz punkt 4.4); częstość nieznana. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne: świąd, powstawanie bąbli (pokrzywka), wysypka, osutka miejscowa lub obejmująca całe ciało, obrzęk tkanki łącznej twarzy (obrzęk naczynioruchowy); bardzo rzadko. 
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcja anafilaktyczna a nawet wstrząs; bardzo rzadko. 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 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania 
niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja | Pozwolenia nr: 27125 wydane przez Prezesa URPL | Kategoria dostępności: produkty lecznicze wydawane bez 
przepisu lekarza – OTC | Data ostatniej aktualizacji ChPL: 15.06.2022. *Enterol, 250 mg probiotyk numer 1 w Polsce – IQVIA National Sales Data 11/2021, OTC3 class: 03D5, MAT/11/21 (value&volume) oraz Saccharomyces boulardii (Biocodex) to produkt probiotyczny numer 
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ZABIEGI KOSMETYCZNE, TERAPEUTYCZNE I LECZNICZE 
Z UŻYCIEM GLINEK ORGANICZNYCH SĄ W WIELU 

REGIONACH ŚWIATA BARDZO POPULARNE. W POLSCE 
O ARGILLOTERAPII MÓWI SIĘ JAKBY MNIEJ. JEST TO 

O TYLE ZADZIWIAJĄCE, ŻE GLINKI LECZNICZE SĄ WYSOCE 
SKUTECZNE, BEZPIECZNE I – JAKO SUROWIEC – DOŚĆ TANIE.

G
linki były stosowane już w starożytności, niejednokrotnie 
również jako źródło niezbędnych w diecie minerałów. 
„Argi” to po łacinie po prostu „ziemia”. Dziś, choć wyko-
rzystywane są przez wiele gałęzi przemysłu i medycynę, 
jednak ciągle zaskakują swoim potencjałem.

Podstawowa klasyfikacja chemiczna glinek opiera się na ich składzie 
i niewiele ma wspólnego z popularnym podziałem barwnym. Tak 
naprawdę zależnie od domieszek różnych mikroelementów kolor 
danej glinki, nawet w obrębie jednego stanowiska wydobycia, może 
się znacznie różnić. Według międzynarodowej definicji glinki to natu-
ralnie występujące złoża ilaste, składające się z drobnoziarnistych 
materiałów, wykazujące plastyczność w obecności wody i twardnie-
jące w wyniku suszenia lub wypalania. Jest to możliwe, ponieważ 
drobinki mineralne w glinkach są mniejsze niż 2 µ, co po ich uwod-
nieniu wywołuje złudzenie jednolitej, elastycznej masy.

Tak charakterystyczna struktura krystaliczna odpowiada za specjalne 
właściwości glinek: wysoką zdolność wymiany kationów, pęcznienie 
i specyficzne zdolności adsorpcyjne. Glinki różnią się składem, a także 
formą drobnoziarnistych struktur. Zawierają siatkę glinokrzemianu 
w postaci czworościanów SiO4 oraz ośmiościanów Al2O3. Zależnie 
od sposobu ich rozłożenia w przestrzeni i tworzonych warstw wyróż-
niamy kaolinity, smektyty (w tym bentonity), wermikulity, mikę i chlo-
ryty. Część glinek, na przykład bentonity, pod wpływem wody zwięk-
sza swoją objętość, a część – tak jak mika – nie.

Kwestią dyskusyjną wydaje się nie to, czy rzeczywiście glinki wpły-
wają na stan skóry, ale w jaki sposób to robią. To, że ich warstwowa 
struktura umożliwia skuteczną adsorpcję różnorodnych toksyn, bak-
terii i nadmiaru sebum, jest oczywiste. Lekkie działanie peelingujące 
może wynikać z ich drobnoziarnistości lub zdolności do swoistego 
obklejania martwych komórek, z którymi później glinka jest zmywana. 
Dlaczego jednak stymulują odnowę skóry, poprawiają jej nawodnie-
nie? Odpowiedzią jest zdolność do łatwego oddawania do otoczenia 
wolnych kationów i anionów.

DZIAŁANIE NA SKÓRZE…

Glinki stanowią naturalne jonity – dawniej służyły do przeprowadza-
nia wymiany jonowej w procesach oczyszczania wody. Czy pojedyn-
czy kation wapnia z maseczki opartej na glince bentonitowej może 
przejść barierę naskórkową i znaleźć się w skórze właściwej? Jego 
masa atomowa (40,078 u) jest niska w porównaniu z cząsteczkami 
leków stosowanych transdermalnie. Jako dodatnio naładowany 
kation ma zadanie utrudnione, ale glinki zawsze aplikowane są 
na skórę w postaci okładu okluzyjnego, który rozmiękcza warstwę 
rogową. Często podkreśla się konieczność stałego zwilżania maseczki 
z glinki, aby jej działanie na skórę było jak najlepsze. Ponadto glinki 
oddają do otoczenia zarówno aniony, jak i kationy. Można więc przy-
puszczać, że będą one tworzyć luźne pary jonowe. Patrząc w ten spo-
sób, okłady z glinek prawdopodobnie stanowią jeden z lepszych spo-
sobów wprowadzania mikro- i makroelementów w głąb skóry.

Złoża glinek występują powszechnie, są rozsiane praktycznie rów-
nomiernie na wszystkich kontynentach. Każda lokalizacja, każdy typ 
glinki ma swój unikalny mineralny skład i specyficzne właściwości. 
Właściwie patrząc na ich tęczową różnorodność, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że do każdego problemu kosmetycznego można dobrać 
odpowiednią glinkę. Przyjrzyjmy się bliżej temu bogactwu.

Glinka biała zwana jest również glinką porcelanową, kaolinitem. 
Nazwy te wiążą się z pierwotnym miejscem wydobycia tego mine-
rału, górami Gao-ling (chiń. 高嶺) w Chinach, a określenie porcela-
nowa – z pierwotnym zastosowaniem. W Polsce bogate złoża zlokali-
zowane są na Dolnym Śląsku, między innymi w okolicach Bolesławca. 
Farmakopea Polska IX wymienia jako surowiec leczniczy kaolin ciężki 
– kaolinum ponderosum. Jest on wykorzystywany w przemyśle spo-
żywczym, farmaceutycznym, chemicznym, w kosmetologii, produkcji 
ceramiki i dachówek. Jak wszystkie glinki, jest to rodzaj minerału ila-
stego, wytworzonego w wyniku wietrzenia glinokrzemianu. Zawiera 
do 1 proc. dodatkowych pierwiastków, głównie magnezu, wapnia 
i żelaza. Ta stosowana w przemyśle spożywczym i produkcji leków 
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jest wyjaławiana poprzez prażenie w temperaturze 150°C. Jako doda-
tek spożywczy o symbolu E559 wykorzystuje się ją jako nośnik barwy, 
aromatu lub składnik przeciwdziałający zbrylaniu płatków, ryżu itp.

W farmacji wykorzystywana jest do stabilizacji zawiesin, zwiększania 
właściwości poślizgowych pudrów i produkcji tabletek o przedłużo-
nym uwalnianiu. Na skórę działa bardzo delikatnie, antybakteryjnie 
i ściągająco. Jest zalecana dla osób ze skórą suchą i wrażliwą, skłonną 
do podrażnień. Wspomaga gojenie się ran i ich zabliźnianie. Co cie-
kawe, bywa wykorzystywana do bezpiecznego tamowania krwawie-
nia przy różnorakich zabiegach. W ostatnich latach prowadzone są 
badania nad stosowaniem w tym celu swoistej gąbki grafenowo-
-kaolinowej [1]. Ze względu na duże możliwości absorpcyjne bywa 
używana w pudrach do cery tłustej i trądzikowej. Kaolin aplikowany 
w postaci maseczki na włosy świetnie je oczyszcza, a dzięki zawar-
tości wielu minerałów wzmacnia cebulki włosowe. Zastosowana 
na skórę twarzy w połączeniu z wywarem ziołowym lub olejkiem 
działa delikatnie peelingująco, oczyszcza pory, poprawia koloryt cery.

Glinka czerwona wydobywana jest w kopalniach we Francji i suszona 
na świeżym powietrzu na słońcu. Posiada konsystencję piasku. Jest 
bogata w krzem, potas, mangan oraz spore ilości żelaza. Temu ostat-
niemu pierwiastkowi zresztą zawdzięcza swoją charakterystyczną 
barwę. Działa silnie przeciwzapalnie i antybakteryjnie. W badaniach 
z 2016 roku udowodniono, że glinka czerwona skutecznie wspo-
maga leczenie ran nadkażonych opornymi szczepami Staphylococcus 
aureus [2]. Poprawia stan drobnych naczyń krwionośnych, zmniejsza 
podrażnienie cery naczynkowej. Wspomaga również leczenie trą-
dziku różowatego. Często bywa stosowana jako naturalny barwnik 
w produkcji mydeł, balsamów i emulsji.

Glinka różowa to tak naprawdę mieszanka dwóch lub trzech glinek, 
zwykle białej i czerwonej, produkowana we Francji. Łączy ich zalety 
i bogactwo mineralne. Czasami bywa mylona z liliową glinką bento-
nitową albo różową glinką australijską. Ta wydobywana w Australii 
jest szczególnie polecana dla cery dojrzałej. Jako dodatek do kory-
gującego pudru ujednolica koloryt, maskuje zmarszczki. Stosowana 
stale rozświetla skórę, zmniejsza widoczność porów, wspomaga 
leczenie niedoskonałości.

Glinka zielona jest chyba najbardziej popularna wśród wszystkich 
minerałów ilastych. Swój piękny kolor zawdzięcza sporej zawartości 
miedzi i jonów żelaza dwuwartościowego. Wydobywa się ją z pod-
ziemnych pokładów krzemionkowo-aluminiowych, głównie we Fran-
cji (montmorillonite) i USA (illite). Jest w sposób szczególny zalecana 
dla cery trądzikowej i przetłuszczającej się. Ma działanie antysep-
tyczne, wspomaga gojenie zmian, redukuje podrażnienie i związane 
z nim wydzielanie sebum. Bywa stosowana do łagodzenia swędzenia 
po ukąszeniach owadów. Glinka montmorillonite jest dość dobrze 
przebadana, zawiera 20 różnych pierwiastków: mineralnych: krzem, 
magnez, wapń, potas, fosfor, sód, oraz cały szereg mikroelementów 
i pierwiastków śladowych: selen, molibden, cynk, krzem, mangan, 
miedź, selen i tlenki żelaza. Dzięki swoim szczególnym właściwo-
ściom magazynowania wewnątrz swojej struktury substancji che-
micznych jest wykorzystywana do produkcji tabletek o przedłużo-
nym uwalnianiu. Obiecujące wyniki przynoszą również badania nad 
zastosowaniem montmorillonite przy transdermalnym podaniu leku. 
Glinka modyfikuje czas uwalniania leku, zapobiega ewentualnemu 
zainfekowaniu miejsca podania i w pełni zastępuje zwykle wykorzy-
stywany w tym celu polimer [3]. Od lat sugeruje się, że stałe stoso-
wanie maseczki z glinki stymuluje usuwanie zanieczyszczeń środo-
wiskowych z warstwy rogowej. Teraz udowodniono również działanie 
w drugą stronę. Krem barierowy z dodatkiem glinki skutecznie zabez-
pieczał przed przenikaniem do skóry właściwej substancji toksycz-
nych rozpuszczalnych w wodzie, na przykład pestycydów czy związ-
ków polifluoroalkilowych [4].

Glinka niebieska wydobywana jest ręcznie w podziemnej kopalni 
w okolicach miasta Bachczysaraj w Ukrainie – dawnej stolicy Chanatu 
Krymskiego. To właśnie żony chanów rozpowszechniły jej walory 

kosmetyczne. Szary proszek z dodatkiem mleka, oleju lub ziół stano-
wił dla nich klucz do pięknych włosów i opóźnienia procesów starze-
nia. Zaleca się nakładanie maseczki z glinki rozprowadzonej w olejku 
na zagojone blizny w celu ich spłycenia, działa skutecznie również 
na zmiany o charakterze cellulitowym. Glinka niebieska klasyfiko-
wana jest jako bentonitowa.

Glinka żółta wydobywana jest głównie we Francji i Brazylii. Wersja 
południowoamerykańska zawdzięcza swoją barwę sporej domieszce 
tlenku żelaza i magnezu. Stosowana głównie w maseczkach ściągają-
cych i oczyszczających, w szczególności dla cer mieszanych i tłustych 
z tendencją do przesuszania. Ma bardzo małe drobinki w postaci deli-
katnego pyłku, co poprawia komfort aplikacji i ułatwia zastosowanie 
w kremach, żelu myjącym i szamponach. Dzięki strukturze drobnych 
ziaren łatwo oddaje do skóry takie minerały, jak magnez, miedź, selen 
i cynk. Stosowana na włosy, skutecznie redukuje ich przetłuszczanie 
i wzmacnia cebulki.

Glinka brązowa, ghazoull/rhassoul, jest jedną z najdłużej stoso-
wanych i znanych glinek w kosmetyce. Rassala po arabsku oznacza 
po prostu „myć”. Wydobywana jest w Maroku i suszona na peł-
nym słońcu, a następnie sprzedawana w postaci proszku lub płat-
ków. Od wieków była stosowana do codziennej higieny i pielęgna-
cji ciała. Ma właściwości pianotwórcze, może służyć jako naturalny 
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szampon i krem do golenia. Zastosowana na włosy sprawia, że stają 
się wyjątkowo błyszczące i miękkie. Przeznaczona jest głównie dla 
cery tłustej, trądzikowej, narażonej na zanieczyszczenia środowi-
ska. Daje efekt ściągający, kojący i odprężający. Krzemionka to tylko 
55 proc. jej składu; zawiera też duże ilości tlenku magnezu i mniej niż 
5 proc. tlenku glinu. Ciekawe badania w 2018 roku przeprowadzono 
nad kwestią leczenia powikłań po wyłonieniu stomii właśnie glinką 
rhassoul. Choć zabieg ten bywa niezbędny i nieraz ratuje życie, to 
może wywołać groźne powikłania. Glinka rhassoul wydaje się tanim 
i dobrym środkiem wspomagającym pielegnację stomii [5].

Bardzo podobnym do glinek surowcem, tak w zastosowaniu, jak 
i pochodzeniu, są błota. Najbardziej znane i bardzo doceniane jest 
błoto z morza martwego. To naturalny organiczny szlam o wyso-
kiej koncentracji takich minerałów, jak krzem, wapń, magnez, potas, 
żelazo, jod, fluor, brom, sód i glin. Maski błotne pobudzają komórki do 
regeneracji, utrzymują właściwe nawilżenie skóry, działają ściągająco 
i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu. Są stosowane wspomaga-
jąco w leczeniu łuszczycy, atopii, bielactwa i łojotoku. Łagodzą bóle 
stawów w przebiegu łuszczycy stawowej i reumatoidalnym zapaleniu 
stawów [6]. Działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie.

Od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy czerpiemy z bogactw 
naturalnych zawartych w skorupie ziemskiej. Wiedza o tym, jak uni-
kalne właściwości mają glinokrzemiany i oparte na nich glinki natu-
ralne, przyczyniła się do znacznego rozwoju przemysłu i farmacji. 
W dobie powszechnego dostępu do informacji najtrudniejsze jest 
jednak odróżnienie prawdy od złudzeń. Z jednej strony mamy czas 
Evidence Based Medicine, z drugiej – tak zwane terapie alternatywne, 
współczesne szkodliwe szamaństwo, niepoparte żadną wiedzą ani 
doświadczeniem. Są również tradycyjne metody lecznicze, sku-
teczne, bezpieczne i znane od tysięcy lat, choć aktualnie nieco zapo-
mniane. Warto o nich czytać, sięgając do współczesnych, rzetelnych 

publikacji. Warto je badać, aby dorzucić najnowsze dane do ugrun-
towanej wiedzy naszych przodków. Mając dostęp do nowoczesnych 
technologii, możemy zrozumieć procesy, które dawniej wykorzysty-
wano na bazie obserwacji, bez dogłębnego zrozumienia. Parafrazu-
jąc: ten, kto nie zna przeszłości, skazany jest na odkrywanie wszyst-
kiego od nowa. Współcześnie mamy możliwości, aby pójść krok dalej.
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Skóra bez zmian chorobowych, 
sucha, wrażliwa

Krem nawilżający do 24 h, 
do codziennej pielęgnacji skóry  

suchej i atopowej po zaostrzeniu.  
Wydłuża okres remisji  

przynajmniej o 3 miesiące

K
o

sm
et

yk

Codzienna pielęgnacja skóry suchej,  
wrażliwej i atopowej

Zastosowanie Codzienna pielęgnacja skóry całego ciała w okresie remisji (brak stanu zapalnego)

Dla kogo Dla niemowląt, dzieci i dorosłych

Działanie Unikalna formuła Dermo-Obrona:

  wzmacnia barierę ochronną skóry poprzez odbudowę zaburzonej mikroflory  
(wspomaga namnażanie pożytecznych bakterii na skórze)

  zapobiega wysuszaniu poprzez głębokie i długotrwałe nawilżenie (do 24 h)

  wydłuża okres remisji zmian chorobowych przynajmniej o 3 miesiące

Substancje 
odpowiedzialne 
za działanie

Prebiotyk dla utrzymania prawidłowej mikroflory skóry

Naturalne oleje (olej z rokitnika i oliwa z oliwek) 

Witamina B3 i pantenol jako wsparcie naturalnej bariery skórnej 

Pantenol i gliceryna dla długotrwałego i głębokiego nawilżenia

Substancje 
dodatkowe

Nie zawiera barwników, środków zapachowych, aromatów

Pojemność 200 ml

Status Kosmetyk

Remisja

3
miesiące

CH-20220318-75

https://aptekarz.pl/bepanthen-sensicontrol-30sekund/


LEKI PRZECIWGORĄCZKOWE 
W PEDIATRII
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POD KONIEC UBIEGŁEGO ROKU POJAWIŁY SIĘ INFORMACJE 
O ZAGROŻENIU SPADKIEM DOSTĘPNOŚCI PARACETAMOLU 

I IBUPROFENU. ZWIĄZANE Z TRWAJĄCĄ W CHINACH 
PANDEMIĄ COVID-19 OGRANICZENIA EKSPORTU I BRAKI 

SUBSTANCJI CZYNNYCH MOGĄ NIEŚĆ POWAŻNE 
UTRUDNIENIA W LECZENIU GORĄCZKI U DZIECI [1]. JAKIE 

ZNACZENIE ODGRYWAJĄ TE LEKI W PEDIATRII I CZY 
W PRZYPADKU ICH BRAKU MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ 

PACJENTOWI JAKĄŚ ALTERNATYWĘ?

CZY TO NA PEWNO GORĄCZKA?

Zacznijmy od przypomnienia, czym jest gorączka i kiedy się ją 
diagnozuje. Pierwszym problemem napotykanym przez rodziców 
jest prawidłowe zmierzenie temperatury ciała dziecka i zinterpreto-
wanie wyniku – w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 
roku nawet co piąty rodzic robił to nieprawidłowo [2]. Wynika to 
z powszechnego braku świadomości zależności prawidłowego 
zakresu temperatury od wyboru miejsca pomiaru. Co ciekawe, 
badania wskazują, że nawet lekarze pediatrzy miewają problemy 
z jednoznacznym określeniem, od jakiej temperatury ciała (zmie-
rzonej w danym miejscu) zaczyna się gorączka, i często nie przeka-
zują pacjentom szczegółowych instrukcji [2].

Pracownik apteki ma możliwość doradzenia pacjentowi zarówno 
w wyborze i zakupie termometru, jak i doborze leków przeciwgo-
rączkowych dla dziecka. Warto więc wykorzystywać takie sytuacje do 
przypomnienia, jak wyglądają zgodne z aktualnymi rekomendacjami 
zakresy prawidłowej temperatury w zależności od miejsca pomiaru:

• w odbycie – 36,6-37,9°C;

• w uchu – 35,7-37,5°C;

• w ustach – 35,5-37,5°C;

• pod pachą – 34,7-37,3°C [3,4].

W przypadku najmłodszych pacjentów powinno uwzględnić się także 
różnice w wieku – niemowlęta i małe dzieci na ogół mają wyższą 
temperaturę ciała niż dzieci starsze i dorośli a w zależności od pory 
dnia może się ona dodatkowo wahać o 0,5-1°C. W związku z tym 
u noworodków i niemowląt do 3. m.ż. gorączką nazywa się tempe-
raturę ≥ 38°C mierzoną w odbycie, a u dzieci od 3. m.ż. do 3. r.ż. – 
≥ 38-39°C w odbycie (lub ≥ 38°C w jamie ustnej) [3]. Wiek dziecka 
wpływa także na wybór odpowiedniego miejsca pomiaru. Rekomen-
dowane metody to pomiar:

• u noworodków – pod pachą;

• u niemowląt – pod pachą, w uchu lub (≥ 6. m.ż.) w odbycie;

• u dzieci < 5. r.ż. i niewspółpracujących – 
pod pachą, w uchu lub w odbycie;

• u dzieci > 5. R.ż. i współpracujących – w uchu lub w ustach [3,4].

Pomimo ich dużej popularności w trakcie pandemii COVID-19, nie 
zaleca się stosowania termometrów bezdotykowych i dotykowych 
mierzących temperaturę na czole – mogą one dawać niedokładne 
i często zafałszowane wyniki. Podobnie (z wyjątkiem noworodków) 
nie poleca się mierzenia temperatury pod pachą, gdzie wynik może 
być zaburzony przez jego nieprawidłowe trzymanie i wskutek wzmo-
żonego pocenia się [3].

CZYM LECZYĆ GORĄCZKĘ U DZIECI?

Wysoka gorączka u dziecka, w szczególności noworodka lub niemow-
laka, może być stanem zagrażającym życiu, wymagającym interwencji 
lekarskiej, a nawet hospitalizacji. Większość pacjentów przychodzą-
cych do aptek szuka jednak sposobów na złagodzenie lub zniwelo-
wanie niższej gorączki u starszych dzieci, a około 75 proc. rodziców 
decyduje się na podanie leków przed konsultacją z lekarzem [2]. Rolą 
farmaceuty jest więc nie tylko doradzenie w wyborze preparatu, ale 
także sposobie dawkowania i zasadności jego podania.

Złotym standardem w pediatrii jest leczenie gorączki z wykorzy-
staniem paracetamolu lub ibuprofenu w formie doodbytniczej 
(czopki) lub doustnej (krople, zawiesiny, syropy, tabletki). Co istotne, 
leki zaleca się podawać w najmniejszej skutecznej dawce przez 
najkrótszy okres potrzebny do złagodzenia objawów (bez konsultacji 
z lekarzem nie dłużej niż trzy dni) w równych odstępach czasu (co 
4-8 godzin) – nie powinny być stosowane jedynie doraźnie po stwier-
dzeniu gorączki [4].

KIEDY PODAWAĆ PARACETAMOL, A KIEDY IBUPROFEN?

Zarówno paracetamol, jak i ibuprofen są uznawane za leki bezpieczne 
do stosowania u dzieci powyżej 3. m.ż. Mogą być one podawane także 
na czczo. Podstawową różnicą, o której nie wolno zapominać – także 
w przypadku dorosłych pacjentów – jest ich profil działania. Parace-
tamol jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, podczas 
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gdy ibuprofen wykazuje także działanie przeciwzapalne [3]. Pomi-
jając gorączkę z współistniejącym stanem zapalnym, w której lekiem 
z wyboru powinien być ibuprofen, decyzja o zastosowaniu jednego 
z dwóch dostępnych leków może opierać się na ocenie rodziców – 
często to oni najlepiej wiedzą, co pomaga ich dziecku.

Paracetamol dodatkowo bywa kojarzony z większym ryzykiem zatru-
cia, jednak wiąże się ono przede wszystkim z jego szeroką dostępno-
ścią w preparatach złożonych – należy przestrzegać pacjentów przed 
przyjmowaniem (i podawaniem dzieciom) jedocześnie kilku różnych 
preparatów zawierających ten składnik. Zgodnie z aktualnymi reko-
mendacjami obydwa leki, stosowane w odpowiednich dawkach i bez 
przekraczania zalecanego czasu terapii, charakteryzują się w pediatrii 
zbliżonym profilem bezpieczeństwa [3].

JAK DAWKOWAĆ PARACETAMOL I IBUPROFEN DLA DZIECI?

Kwestią szczególnie istotną przy wydawaniu leków pediatrycznych 
jest ich prawidłowe dawkowanie i sposób podania. Postać leku 
powinna być dopasowana do wieku (i poziomu współpracy) dziecka. 
Wydając czopki, zawsze należy się upewnić, że pacjent wie, jak je 
prawidłowo podawać, i podkreślić brak możliwości ich dzielenia 
na mniejsze części. Dobór postaci doustnej u starszych dzieci zależy 
w dużej mierze od ich umiejętności połykania i możliwości podania 
odpowiedniej dawki leku – postaci płynne zazwyczaj zawierają niskie 
stężenia substancji czynnej, co w przypadku dzieci starszych wymaga 
podania dużej ilości leku.

Chociaż preparaty pediatryczne posiadają na opakowaniu/w ulotce 
informacje o zalecanym dawkowaniu i gotowe tabelki, należy zwrócić 
uwagę, że często są to szacunkowe przeliczenia na wiek dziecka. 
W zależności od tempa rozwoju dzieci w tym samym wieku mogą 

znacznie różnić się swoją masą ciała, a to właśnie na jej podstawie 
powinno się ustalać prawidłową dawkę. W takim przypadku warto 
poinformować pacjenta o rekomendacji dopasowania dawki do wagi 
dziecka lub (jeśli czas na to pozwala) dokonać obliczeń za niego.

Zalecane dawkowanie dla dzieci < 40 kg to:

• ibuprofen:

• doustnie – 5-10 mg/kg co 6-8 godzin 
(maks. 40 mg/kg m.c. na dobę);

• doodbytniczo – 10 mg/kg co 6-8 godzin 
(maks. 40 mg/kg m.c. na dobę);

• paracetamol

• doustnie – 15 mg/kg co 4 godziny 
(maks. 90 mg/kg m.c. na dobę);

• doodbytniczo – 15 mg/kg co 4 godziny 
(maks. 90 mg/kg m.c. na dobę) [3,4].

Należy jednak pamiętać, że zarówno czopków, jak i tabletek nie 
powinno się dzielić. W tym przypadku należy podać dawkę najbliższą 
wynikowi obliczeń lub sięgnąć po postaci płynne.

CZY PARACETAMOL I IBUPROFEN MOŻNA ZE SOBĄ ŁĄCZYĆ?

Paracetamol i ibuprofen jako leki o różnych mechanizmach działania 
przeciwbólowego i przeciwgorączkowego mogą nasuwać na myśl 
pomysł terapii skojarzonej, w której będą one wzajemnie uzupełniać 
i wzmacniać swoje działanie. Chociaż w internecie można spotkać 
się z informacjami o terapii naprzemiennej (podawanie na zmianę co 
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doboru miejsca pomiaru. Leczenie farmakologiczne można dodat-
kowo wspomagać poprzez wspomaganie termoregulacji organizmu 
– poprzez jego chłodzenie lub stosownie bezpiecznych leków roślin-
nych o działaniu napotnym.
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4-6 godzin paracetamolu i ibuprofenu), nawet badania potwierdza-
jące możliwe korzyści z ich łączenia odradzają takie postępowanie 
ze względu na ryzyko przekroczenia dawek i nieprawidłowego zacho-
wania odstępów pomiędzy dawkami. Zgodnie z obecnymi rekomen-
dacjami łączenie i naprzemienne stosowanie paracetamolu i ibupro-
fenu w samoleczeniu jest zdecydowanie odradzane. Wyjątek stanowi 
stosowanie naprzemienne w przypadku uporczywego lub nawracają-
cego niepokoju i dyskomfortu dziecka oraz terapie skojarzone odby-
wające się zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą lekarza [4].

CZY DZIECKU MOŻNA PODAWAĆ INNE LEKI?

O ile w przypadku osób dorosłych apteczne półki oferują szeroki 
wybór leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, większość 
z nich nie może być stosowana u dzieci. Dotyczy to także innych leków 
NPLZ o mechanizmie działania podobnym do ibuprofenu. Ze względu 
na wysokie ryzyko działań niepożądanych u dzieci ketoprofen (Keto-
nal) jest dopuszczony do stosowania dopiero od 15. r.ż., a naproksen 
(Naproxen), z wyjątkiem zaleceń lekarza w leczeniu reumatoidalnego 
zapalenia stawów u młodszych dzieci, dopiero od 16. r.ż. W pedia-
trii odradzane jest także stosowanie leków przeciwgorączkowych 
o innych mechanizmach działania. Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, 
Polopiryna) jest przeciwwskazany < 12. r.ż. ze względu na możliwość 
wystąpienia powikłań, takich jak zespół Reya, astma aspirynowa czy 
krwawienia ze strony przewodu pokarmowego. Z kolei dostępne bez 
recepty leki zawierające kodeinę (np. Solpadeine) nie powinny być 
stosowane u osób < 12. r.ż. z powodu ryzyka depresji oddechowej – 
podobne ryzyko niosą także inne leki opioidowe [5].

Wyjątek, obok paracetamolu i ibuprofenu, stanowi jedynie meta-
mizol (Pyralgina), wykazujący działanie przeciwbólowe, przeciwgo-
rączkowe i spazmolityczne. Chociaż nie jest to lek pierwszego rzutu, 
lekarz może zalecić jego zastosowanie u dzieci > 3. m.ż., u których 
inne leki są przeciwwskazane lub nie przynoszą efektu. Europejska 
Agencja Leków dopuszcza metamizol w postaci kropli, który można 
podawać dzieciom < 14. r.ż. w dawce 8-16 mg/kg m.c. [4].

CZY WARTO STOSOWAĆ „DOMOWE” METODY?

Oprócz leczenia farmakologicznego wielu rodziców stara się także 
złagodzić problemy dziecka, stosując domowe sposoby. Nie powinny 
one jednak stanowić alternatywy dla leków przeciwgorączkowych, 
a co najwyżej ich uzupełnienie – w szczególności sprawdzić mogą 
się metody chłodzenia organizmu dziecka (zimne okłady, kąpiele, 
wietrzenie). Według badań przynoszą one jednak komfort dopiero 
na etapie ustępowania gorączki pod wpływem leków [4]. Należy 
także pamiętać, że gorączka zawsze wpływa na wzrost potliwości, 
a co za tym idzie – przyśpieszoną utratę wody. Niezależnie od stoso-
wanej terapii istotne jest więc dbanie o odpowiednie nawodnienie 
chorego [3].

W przypadku łagodnej gorączki oraz jako leczenie uzupełniające 
z pomocą mogą przyjść także dostępne w aptekach leki i surowce 
roślinne. Składnikami o działaniu napotnym i przeciwgorączkowym, 
bezpiecznymi do stosowania u dzieci, są między innymi kwiatostan 
lipy, owoc maliny i owoc czarnego bzu. Dodatkowo obecne w nich 
składniki stymulują układ odpornościowy i dostarczają wspomagają-
cych organizm witamin [6].

PODSUMOWANIE

Niestety możliwości leczenia gorączki u najmłodszych pacjentów są 
mocno ograniczone. Złotym standardem i lekami pierwszego rzutu 
są dwie substancje czynne – paracetamol i ibuprofen. Ponadto 
w wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z lekarzem, dopuszczalne 
jest podawanie dzieciom metamizolu (pyralginy). Podczas podawa-
nia leków przeciwgorączkowych należy zwracać szczególną uwagę 
na ich dawkowanie, które powinno być dostosowane do postaci leku 
i wagi dziecka. Warto także zwracać uwagę pacjentów na rekomenda-
cje dotyczące prawidłowej oceny temperatury ciała i odpowiedniego 
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BŁĘDY PRZY SPORZĄDZANIU 
LEKU MAGISTRALNEGO 

JAK ICH UNIKNĄĆ?
Arkadiusz Przybylski

P
racując w aptece, farmaceuta musi 
bacznie kontrolować wykonywane 
przez siebie czynności, gdyż nawet 
drobna pomyłka może mieć negatyw-
ne konsekwencje i odbić się na zdro-

wiu, a nawet życiu pacjenta. Już na studiach 
każdy aptekarz uczony jest pewnych nawy-
ków, które mają uchronić go przed błędami. 
Takie reguły obowiązują również podczas wy-
konywania leków robionych.

TRÓJETAPOWA WERYFIKACJA

Jedną z najgroźniejszych pomyłek, jaką moż-
na popełnić podczas wykonywania leków ma-
gistralnych, jest użycie niewłaściwego su-
rowca. Przy tej czynności przyjęło się więc 
stosować trójetapowy proces kontroli, kiedy 
to upewniamy się, że w naszych rękach zna-
lazł się produkt zapisany na recepcie. Pierw-
szy raz sprawdzamy, czy sięgamy po właści-
wy lek, kiedy zdejmujemy go z półki. Kolejny, 
drugi raz, kontrolujemy surowiec podczas 
odważania, a ostatni raz nazwę na etykie-
cie czytamy w trakcie odkładania preparatu 
na półkę. Ten trójetapowy schemat kontroli 
wypracowały pokolenia aptekarzy i uczy się 
go adeptów farmacji już na etapie zajęć tech-
nologii postaci leku, a następnie utrwala pod-
czas stażu w aptece. Obecnie praktykowane 
przechowywanie surowców w fabrycznych 

opakowaniach wyeliminowało bardzo groź-
ne ryzyko błędu, kiedy to surowiec umiesz-
czany był w niewłaściwie podpisanym na-
czyniu, tzw. sztanglasie. Dopóki pomyłka 
nie została rozpoznana poprzez zaobserwo-
wanie innego wyglądu lub właściwości su-
rowca, niewłaściwy składnik mógł trafiać do 
wielu leków magistralnych.

PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE 
SUROWCÓW

Aktualnie obowiązujące przepisy jasno mó-
wią o tym, że produkty lecznicze przechowu-
je się w sposób staranny i uporządkowany. 
Możliwe jest to w momencie optymalnego 
zagospodarowania izby recepturowej. Już 
na etapie projektowania pomieszczenia do 
wykonywania leków magistralnych powin-
no wziąć się pod uwagę właściwe ulokowa-
nie opakowań z surowcami recepturowymi. 
Meble do tego przeznaczone powinny gwa-
rantować im ochronę przed zabrudzeniem, 
zakurzeniem i zniszczeniem.

Ważne jest także, aby opakowania surow-
ców nie dotykały bezpośrednio ścian i pod-
łóg lokalu aptecznego. Ma to na celu ochro-
nę przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
wpływem zmiennej temperatury na ich wła-
ściwości i odpowiednią jakość.



Z praktycznego punktu widzenia ważne jest 
także, aby surowce recepturowe ułożone były 
w sposób chronologiczny, uwzględniający za-
równo ich nazwy, jak i postać (proszek, płyn) 
czy przeznaczenie. Wszystko to ma na celu 
efektywniejsze i bezpieczniejsze wykonywa-
nie leków recepturowych.

Szczególne wymagania dotyczą surowców 
będących środkami odurzającymi, substan-
cjami psychotropowymi, a także związkami 
bardzo silnie działającymi (tzw. szafka A). 
Pierwsze z wymienionych (środki z grup I-N 
i II-P) przechowuje się w specjalnych, zamy-
kanych i trwale przytwierdzonych do pod-
łoża lub ściany szafach lub kasetach/sej-
fach. Powinny być one wykonane z metalu 
i zapewniać wysoki poziom ochrony przed 
niepożądanymi osobami. Substancje nale-
żące do wykazu A muszą natomiast być usy-
tuowane osobno – tak aby osoba wykonu-
jąca lek magistralny była świadoma tego, 
z jakim surowcem ma do czynienia. Sama 

REKLAMA

potrzeba sięgnięcia do innej, specjalnie 
oznaczonej lub zamkniętej na kluczyk szafki 
skłania farmaceutę do refleksji, czy postę-
puje prawidłowo.

ODWAŻENIE WŁAŚCIWEJ ILOŚCI SUROWCA

W trakcie odważania składników leku re-
cepturowego warto przynajmniej dwa razy 
sprawdzić, czy wskazania wagi zgadzają się 
z ilością przepisaną na recepcie. Odważoną 
ilość powinniśmy zapisać na kartce lub umie-
ścić w protokole. Wygodne są wagi umożli-
wiające drukowanie na papierze masy surow-
ca – później taki wydruk możemy umieścić 
w protokole lub podpiąć pod wydruk ze skła-
dem leku robionego, aby w trakcie wyceny 
dokonać kolejnej weryfikacji właściwego od-
ważenia poszczególnych składników.

Aby zabezpieczyć się przed dwukrotnym 
dodaniem tego samego surowca, po zdję-
ciu go z półki i dodaniu do sporządzanego 

leku opakowania można odkładać w jedno 
miejsce na blacie. W razie wątpliwości łatwo 
wówczas zweryfikować, czy substancja trafiła 
już do układu. Po wykonaniu leku puste opa-
kowania należy wyrzucić do kosza, a resztę 
składników położyć na właściwym miejscu.

KONTROLA SYGNATURY W TRAKCIE 
WYDAWANIA LEKU

Osoba wydająca lek robiony powinna jeszcze 
raz sprawdzić skład leku umieszczony na sy-
gnaturze z receptą. Preparat można wydać 
wyłącznie po okazaniu przez pacjenta po-
świadczenia o przyjęciu przez aptekę leku 
do wykonania, a numer na poświadczeniu 
musi być zgodny z tym, który w sposób trwa-
ły został naniesiony na opakowanie leku ma-
gistralnego. Dobrą praktyką jest również, aby 
zapytać osobę odbierającą o nazwisko pa-
cjenta. Mamy wówczas dwuetapowy proces 
weryfikacji wydania właściwego leku.

https://www.receptura.pl/galfarm-terapia-szyta-na-miare/
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Klotrimazol to imidazolowy lek przeciwgrzy-
biczy. Hamuje syntezę ergosterolu – ważne-
go składnika błony komórkowej grzybów. Za-
burza to jej przepuszczalność i prowadzi do 
rozkładu komórki patogenu. Surowiec wyka-
zuje szerokie spektrum działania grzybosta-
tycznego, a w wyższych stężeniach – również 
grzybobójczego. Posiada również działanie 
przeciwbakteryjne (bakterie Gram+, Gram-) 
i przeciwrzęsistkowe.

Lek podany miejscowo jest dobrze tolerowa-
ny, praktycznie nie wchłania się do krwiobie-
gu, działając miejscowo. Po podaniu na skórę 
gromadzi się w warstwie rogowej naskórka. 
Nie wchłania się z błony śluzowej pochwy 
i nie wpływa na jej fizjologiczną florę. Klo-
trimazol w recepturze stosowany jest w po-
staci kremów, roztworów spirytusowych, za-
wiesin, pudrów płynnych, zasypek, globulek 
dopochwowych. Wykonanie analizowanego 
preparatu rozpoczynamy od odważenia klo-
trimazolu. Pamiętamy o trójetapowej we-
ryfikacji – nazwę surowca na etykiecie czy-
tamy w momencie zdejmowania go z półki 
i ponownie przy odważaniu. Odważony su-
rowiec umieszczamy w moździerzu, a opako-
wanie odkładamy w takim miejscu blatu, aby 

nie przeszkadzało przy dalszym sporządza-
niu leku. Następnie analogicznie dodajemy 
talk i mieszamy. Teraz czas na tlenek cynku. 
Mamy wymieszane substancje proszkowe. 
Czas na glicerol, który ułatwi nam zawiesze-
nie substancji w wodnym roztworze. Po wy-
mieszaniu składników z glicerolem otrzymu-
jemy gęstą zawiesinę.

Kolejny krok to przygotowanie roztworu kwa-
su borowego. W tym celu odważamy 1,12 g 
kwasu borowego, który na ciepło rozpuszcza-
my w 36,13 g wody oczyszczonej. Warto przy 
tym pamiętać o konieczności uzupełnienia 
odparowanego rozpuszczalnika.

Uzyskaną wcześniej zawiesinę stopniowo 
rozcieńczamy roztworem kwasu borowe-
go, jednocześnie mieszając powstały układ. 

Powstałą zawiesinę przelewamy do wytaro-
wanej butelki z ciemnego szkła z możliwie 
szerokim otworem. Następnie wodą oczysz-
czoną przepłukujemy moździerz i popłu-
czyny wlewamy do butelki. Czynność po-
wtarzamy. Kolejny krok to uzupełnienie 
układu do 100 g wodą oczyszczoną. Butel-
kę zakręcamy i mieszamy składniki poprzez 
silne wstrząsanie.

Sprawdzamy, czy na blacie znajdują się opa-
kowania z surowcami, których powinniśmy 
użyć do wykonania leku, i czy żaden składnik 
nie został pominięty. Na butelce umieszcza-
my sygnaturę z niezbędnymi informacjami, 
trwale przytwierdzamy numer ewidencyj-
ny leku oraz informację o konieczności jego 
zmieszania przed użyciem.

Rp. 

Clotrimazoli  0,5

Talci veneti 

Zinci oxydati  aa 7,5

Gliceroli  10,0

3% sol. acidi borici

Aquae pro usu officinale  aa ad 100,0

M. f. susp

Dodanie glicerolu ułatwia zawieszenie składników proszkowych w roztworze wodnym.

1

3

2

Klotrimazol to surowiec o działaniu 
przeciwgrzybiczym. 

Odważanie składników zaczynamy od tego, 
który występuje w leku w najmniejszej ilości.
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Po przelaniu zawartości moździerza do butelki koniecznie należy go przepłukać, aby 
zminimalizować straty substancji czynnych.

Sporządzając roztwór kwasu borowego, trzeba 
pamiętać o uzupełnieniu wody, która wyparowała 
w trakcie ogrzewania układu.

Umieszczenie leku w butelce umożliwia pacjentowi łatwe mieszanie 
składników przed zastosowaniem preparatu.

Sygnaturę przytwierdzamy w taki sposób, aby osoba wydająca lek 
mogła szybko zweryfikować skład leku z receptą, a także numer 
ewidencyjny i nazwisko pacjenta.



Jaką postać powinno mieć zapotrzebowanie na środki 
odurzające i substancje psychotropowe?
Skan dokumentu zapotrzebowania na środki odurzające lub sub-
stancje psychotropowe nie czyni z niego dokumentu elektronicz-
nego. Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia, że wymagany 
jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny.

W związku z pytaniami dotyczącymi dopuszczalnej formy zapotrze-
bowań stanowiących podstawę do wydania środków odurzających 
i substancji psychotropowych Główny Inspektor Farmaceutyczny 
wydał komunikat, w którym wskazuje, że zapotrzebowania stano-
wiące podstawę wydania środków odurzających lub substancji 
psychotropowych:

• przez podmiot prowadzący obrót hurtowy takimi 
środkami lub substancjami (§ 6 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.);

• z apteki albo z hurtowni farmaceutycznej podmio-
towi posiadającemu zgodę wojewódzkiego inspek-
tora farmaceutycznego (§ 5 Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.);

• z apteki innym niż posiadacze zgód wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego podmiotom uprawnionym (§ 5 Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r.)

mogą być składane w formie pisemnej w postaci zarówno papiero-
wej, jak i elektronicznej. Podkreślenia wymaga jednak, że zachowa-
nie formy pisemnej dokumentu sporządzonego w postaci elektro-
nicznej wymaga opatrzenia tego dokumentu kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym. Nie stanowi takiego dokumentu odwzorowanie 
cyfrowe (np. skan) dokumentu sporządzonego w postaci papierowej.

– Niezależnie od powyższego należy wskazać, że zapotrzebowanie 
jest złożone prawidłowo niezależnie od jego postaci. Posłużenie się 
przez zamawiającego postacią papierową nie może zatem stanowić 
samodzielnej przesłanki odmowy realizacji zapotrzebowania – 
informuje GIF.

Ile punktów musi zdobyć farmaceuta podczas 
jednego dnia urlopu szkoleniowego?
Czy pracodawca ma prawo narzucić minimalną liczbę punktów 
na certyfikacie za udzielony jeden dzień urlopu szkoleniowego? 
Odpowiedzi na takie pytanie udzieliła Gdańska Okręgowa Izba 
Aptekarska.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy o zawodzie farmaceuty farmaceucie 
realizującemu ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje na jego 
wniosek urlop szkoleniowy w wymiarze do sześciu dni roboczych 
rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego jest 
uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Farmaceuta ma obowiązek 
niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadcza-
jący jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
o których mowa w art. 43 ust. 2 (kształcenie podyplomowe lub dosko-
nalenie zawodowe).

Czy istnieją jednak regulacje, które wskazują, ile punktów edukacyj-
nych musi zdobyć farmaceuta podczas jednego dnia takiego urlopu? 
Czy pracodawca może narzucić liczbę punktów, które ma udokumen-
tować pracownik? Odpowiedzi na te pytania dostarcza informacja 
opublikowana przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską.

– Ustawodawca nie wskazał żadnych dodatkowych regulacji w tym 
zakresie – ani co do formy uzgadniania z pracodawcą takiego urlopu, 
ani co do przedstawiania pracodawcy dokumentu poświadczającego 

udział farmaceuty w formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
Wskazywanie przez pracodawcę dodatkowych wymogów, nieprze-
widzianych ustawą, jak np. wskazywanie, jakie szkolenie (warte ile 
punktów) będzie uzasadniało otrzymanie urlopu, będzie stanowi-
ło bezpodstawne ograniczenie do skorzystania z takiego urlopu – 
wskazuje GOIA.

Izba przypomina, że w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie 
punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego 
rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farma-
ceuty przewidziano, że np. za każdy dzień udziału w kongresie przy-
sługują 4 punkty, a za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym 
Naczelnej Izby Aptekarskiej – 2 punkty.

– Nałożenie wymogu, że uprawniającym do otrzymania dnia urlopu 
szkoleniowego będzie przedłożenie certyfikatu potwierdzającego 
uzyskanie np. 8 punktów szkoleniowych, uniemożliwi pozyskanie 
urlopu na tego typu formy szkolenia – wskazuje GOIA.

Z urzędu
Najświeższe informacje i interpretacje przepisów dotyczące praktyki aptecznej
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Komunikat GIF w sprawie zmiany wykazu prekursorów kategorii 1
Od 20 lutego 2023 r. czynności związane z wytwarzaniem, prze-
twarzaniem, importem lub eksportem nowych substancji z grupy 
prekursorów kategorii 1 będą wymagały uprzedniego uzyskania 
odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez Głównego Inspek-
tora Farmaceutycznego.

W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską w dniu 
31 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 
2023/196 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie 
(WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektó-
rych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych 

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że substancje norfen-
tanyl, 1-boc-AP, 4-AP, DEPAPD oraz glicydan etylu PMK zostały 
dodane do listy prekursorów kategorii 1.

Wyżej wymienione przepisy zaczną obowiązywać 20 dni po publi-
kacji, zatem – zgodnie z powyższym – od dnia 20 lutego 2023 r. 
czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, importem lub 
eksportem tych substancji będą wymagały uprzedniego uzyskania 
odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego.

GIF informuje, że pacjenci mogą oddawać wycofany lek do aptek
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał obwieszczenie w spra-
wie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego 
do apteki. Stwierdzona w jego przypadku wada jakościowa może 
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta.

11 stycznia Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wyco-
fującą z obrotu jedną serię produktu leczniczego Allergovit. W opa-
kowaniu produktu znajdują się dwie fiolki szczepionki odczulającej 
o różnym stężeniu alergoidów. Każda z nich powinna mieć kapsel 
w innym kolorze, aby uniknąć pomyłki podczas podawania leku pa-
cjentowi. Okazuje się, że w wycofanej serii preparatu obie fiolki mają 
ten sam kolor kapsla.

Decyzja dotyczyła produktu:

• Allergovit (Alergoidy pyłków roślin 
006-trawy 60%, 158-żyto 40%);

• dawki do leczenia początkowego: stężenie  
A – 1000 TU/ml, stężenie B – 10 000 TU/ml;

• numer serii: G1001660-06;

• termin ważności: 07.2023.

Jednocześnie z decyzją o wycofaniu Główny Inspektor Farmaceu-
tyczny opublikował w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 
obwieszczenie w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu 
produktu leczniczego do apteki. Chodzi o lek, który już został wydany 
pacjentom.

– (…) zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia wady jako-
ściowej polegającej na błędnym oznakowaniu fiolek. Fiolki zawiera-
jące etykietę wskazującą stężenie A – 1000 TU/ml zostały oznako-
wane kapslem o takim samym kolorze co fiolki zawierające etykietę 
wskazującą stężenie B – 10 000 TU/ml, co może skutkować przyjęciem 
przez Pacjenta zbyt wysokiej dawki leku, czego konsekwencją może 
być zagrożenie życia i zdrowia Pacjenta – czytamy w obwieszczeniu.

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje o możliwości zwrotu 
określonej powyżej serii produktu leczniczego do aptek.

Ceny refundowanych wyrobów medycznych 
mogą się różnić w sklepach i aptekach
Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie cen i zasad 
zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujących na zlecenie. 
Resort wskazuje, że ich ceny – w przeciwieństwie do produktów 
leczniczych – nie są sztywne i mimo refundacji mogą się różnić 
między sklepami lub aptekami.

Minister zdrowia przypomina, że w przypadku zleceń na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne, przysługujące świadczeniobiorcy na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2021 r. poz. 704, 
z późn. zm.). nie obowiązują urzędowe ceny zbytu.

– Ceny wyrobów na zlecenie podlegają regułom wolnego rynku 
i polityki marketingowej podmiotów gospodarczych, w związku z tym 
mogą się znaczenie różnić między sklepami z wyrobami medycz-
nymi lub aptekami. Ani minister zdrowia, ani NFZ nie negocjuje cen 
wyrobów medycznych na zlecenie ani nie ma narzędzi, aby wpływać 
na ich wysokość – wskazuje wiceminister Maciej Miłkowski.

Przedstawiciel resortu zdrowia przypomina, że to od świadczenio-
biorcy zależy wybór miejsca zaopatrzenia w wyrób medyczny, przy 
czym apteka lub sklep z wyrobami medycznymi musi mieć podpisaną 
umowę z NFZ.

– Na ten moment, zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2022/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko realizacja zlecenia na wyroby 
medyczne przysługujące comiesięcznie może być realizowana 
drogą wysyłkową, a więc istnieje możliwość zaopatrzenia w wyroby 
w internetowych aptekach lub sklepach medycznych, które podpi-
sały umowę z NFZ – przypomina resort.
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Ministerstwo informuje o polskim odpowiedniku 
leku Plaquenil. URPL ostrzega…
Minister zdrowia wydał komunikat, w którym informuje o uzyskaniu 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce leku Hydroxychlo-
roquin Adamed – odpowiednika leku Plaquenil. Równolegle Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych przypomina o ryzykach związa-
nych z jego stosowaniem…

– Minister zdrowia poinformował, że produkt leczniczy Hydroxy-
chloroquine Adamed, Hydroksycholiny siarczan, tabletki powlekane 
200 mg, podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A., uzyskał 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski i jest 
dostępny w aptekach ogólnodostępnych – czytamy w komunikacie 
Ministerstwa Zdrowia.

Oznacza to, że pacjent może nabyć lek w polskim opakowaniu 
na podstawie recepty lekarskiej. W związku z powyższym nie zacho-
dzi dalsza konieczność wprowadzania do obrotu na czas określony 
i sprowadzania z zagranicy w trybie importu docelowego produktów 
z substancją Hydroksycholiny siarczan, między innymi produktu lecz-
niczego Plaquenil.

– Należy podkreślić, że ordynowanie leków w terapii pacjenta należy 
wyłącznie do kompetencji lekarza prowadzącego leczenie, dlatego 
w celu zapewnienia kontynuacji terapii należy skontaktować się 
z lekarzem, który podejmie decyzję w zakresie stosowania konkret-
nego leku – wskazuje resort zdrowia.

Ostrzeżenie na stronach URPL

W dniu wydania wspomnianego komunikatu przez ministra zdrowia 
na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych opublikowano 
komunikat dla fachowych pracowników ochrony zdrowia, uprzedza-
jący przed ryzykiem dotyczącym stosowania leku.

– Wiadomo, że hydroksychlorochina powoduje wydłużenie odstępu 
QT i wynikające z tego zaburzenia rytmu serca, w tym typu torsade 
de pointes, u pacjentów z określonymi czynnikami ryzyka. Nasilenie 
wydłużenia odstępu QT może również zwiększać się wraz z rosnącym 
stężeniem hydroksychlorochiny. To ryzyko sercowe może być zwięk-
szone w przypadku stosowania hydroksychlorochiny łącznie z innymi 
lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, takimi jak azytro-
mycyna – czytamy w komunikacie.

Jak się okazuje, w ostatnim czasie zaobserwowano znaczny wzrost 
liczby zgłoszeń ciężkich i zagrażających życiu przypadków wydłu-
żenia odstępu QT, zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes, 
omdleń, zatrzymań krążenia i nagłych zgonów, powiązanych czasowo 
ze stosowaniem hydroksychlorochiny jednocześnie z innymi lekami, 
o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, takimi jak azytromycyna.

Co warto widzieć o leku?

Hydroksychlorochina ma długi okres półtrwania w fazie eliminacji, 
wynoszący od 30 do 60 dni. Wiadomo, że hydroksychlorochina 
wydłuża odstęp QT u niektórych pacjentów w sposób zależny od 
dawki. Ryzyko sercowe ma charakter wieloczynnikowy i zwiększa 
się w przypadku połączenia hydroksychlorochiny z innymi lekami, 

o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, np. lekami przeciwaryt-
micznymi klasy IA i III, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyj-
nymi, lekami przeciwpsychotycznymi, niektórymi lekami przeciwza-
kaźnymi (takimi jak azytromycyna), a także w związku z występującymi 
u pacjenta chorobami podstawowymi, jak:

• choroba serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego;

• bradykardia (<50 uderzeń/min);

• komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie;

• niewyrównana hipokalcemia, hipokaliemia 
i (lub) hipomagnezemia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z chorobami wątroby 
lub nerek, u których może być konieczne zmniejszenie dawki 
hydroksychlorochiny.

Jednoczesne stosowanie hydroksychlorochiny z lekami wydłuża-
jącym odstęp QT powinno być nadzorowane przez lekarza. Należy 
również uważnie monitorować pacjentów, podejmując co najmniej 
następujące działania:

• zastosowanie najmniejszej możliwej 
dawki hydroksychlorochiny;

• monitorowanie pracy serca przy rozpoczęciu 
i w trakcie leczenia, regularne monitorowanie 
poziomów potasu i magnezu w surowicy;

• rozważenie przerwania stosowania hydroksychloro-
chiny, jeżeli wartość odstępu QTc wzrośnie o >60 ms lub 
bezwzględna wartość odstępu QTc wyniesie >500 ms.

Przeczytaj komunikat ministra zdrowia: 

Przeczytaj komunikat URPL: 
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https://aptekarz.pl/


SPIS
TREŚCI

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

A4
Przegląd lekowy
W sobotnie południe do apteki przychodzi pani Joanna. W związku z pandemią ma problem 
z wizytą u lekarza, a na jej języku pojawił się dziwny nalot, który niepokoi pacjentkę.

A6
Pacjent w kryzysie psychicznym
W pracy w aptece spotykamy się z pacjentami przechodzącymi trudne chwile częściej,  
niż możemy się spodziewać.

A7
Magnez w ciąży
Suplementacja magnezem może zostać zarekomendowana w przypadkach jego obni-
żonego stężenia we krwi lub pojawienia się klinicznych objawów niedoboru...

PRASA O OPIECE FARMACEUTYCZNEJ
Przeglądy lekowe 
jako świadczenie 
gwarantowane możliwe 
jeszcze w tym roku.
Zakończyła się faza wykonawcza pilotażu 
przeglądów lekowych. Wkrótce do ministra 
zdrowia trafi raport, na podstawie którego 
podjęte zostaną dalsze kroki, zmierzające 
do wprowadzenia przeglądów lekowych 
wykonywanych przez farmaceutów do 
koszyka świadczeń gwarantowanych.

Dokładnie 850 przypadków pacjentów 
przeanalizowali farmaceuci w trakcie pilotażu 
przeglądów lekowych, który przez ostat-
nie miesiące odbywał się w 75 aptekach 
na terenie całego kraju. Jego koordynatorzy 
podsumowali projekt podczas konferen-
cji prasowej, która została zorganizowana 
w pod koniec lutego w Warszawie. Udział 
w niej wziął też wiceminister zdrowia Maciej 
Miłkowski, który zapowiedział, że jeszcze 
w tym roku przeglądy lekowe trafią do 
koszyka świadczeń gwarantowanych.

Pilotaż podsumowała jego koordynatorka 
– dr hab. prof. UMP Agnieszka Neumann-
-Podczaska. Wyniki jednoznacznie potwier-
dziły, że przeglądy lekowe przyniosły istotne 
statystycznie korzyści korzystającym z nich 
pacjentom. Korzyści te polegały zarówno 
na zmniejszeniu liczby przyjmowanych 
leków, interakcji typu lek–lek i lek–choro-
ba, ale także 83 proc. uczestników pilo-
tażu wykazało poprawę samopoczucia.

Największym wyzwaniem w trakcie pilotażu 
okazała się komunikacja z lekarzami. Ich 
reakcje na próby interwencji podejmowane 
przez farmaceutów wobec ich pacjentów 
były skrajnie różne. Niektórzy całkowicie 
je ignorowali, a inni akceptowali i wprowa-
dzali w życie. Ostatecznie 70 proc. lekarzy 
odpowiedziało na uwagi farmaceutów 
i przygotowane przez nich przeglądy lekowe.

KONIEC PILOTAŻU – CO DALEJ?

Zakończenie fazy wykonawczej pilotażu 
oznacza, że nadszedł czas na jego ewalu-
ację i przygotowanie raportu podsumo-
wującego cały projekt. Raport ten trafi do 

Narodowego Funduszu Zdrowia, a następ-
nie – do ministra zdrowia. Z zapowiedzi, 
jakie padły podczas konferencji prasowej, 
wynika, że ma to nastąpić do końca lutego.

– Będziemy oczekiwali na otrzymanie 
kompletnego raportu. Gdy to nastąpi, nie-
zwłocznie zajmiemy się jego analizą. W tej 
analizie na pewno pomoże nam Agencja 
Oceny Technologii Medycznych. Przekażemy 
ten raport do oceny wraz z doświadcze-
niami międzynarodowymi. Agencja będzie 
przygotowywała nam przegląd lekowy 
jako świadczenie gwarantowane – zapo-
wiedział wiceminister Maciej Miłkowski.

Przedstawiciel resortu zdrowia przypomniał, 
że obecnie w ustawie o świadczeniach 
gwarantowanych ze środków publicznych 
świadczenia gwarantowane są sklasyfiko-
wane w koszykach. Na ten moment nie ma 
tam jednak zakresu świadczeń udzielanych 
przez farmaceutów. Dlatego w pierwszej 
kolejności należy zmienić ustawę o świad-
czeniach gwarantowanych i dopisać do niej 
usługi farmaceutyczne. Następnie zgodnie 
z wytycznymi i odpowiednią procedurą 
nastąpi uruchomienie pierwszego świad-
czenia gwarantowanego w tym zakresie, 
które zostanie umieszczone w rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia w tej sprawie.

– Będziemy próbowali te zmiany wprowadzić 
do jakiejś ustawy, która jest w trakcie prac 
w sejmie, i ewentualnie za zgodą posłów 
dalej procedować. Oczywiście niezależnie 
Agencja też dostanie prośbę o przygoto-
wanie projektu rozporządzenia ministra 
zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych. Myślę, że te rzeczy, ponieważ mamy to 
już wstępnie przedyskutowane, zdarzą się 
jeszcze w tej kadencji. Wiemy, że posiedzeń 
sejmu jest niewiele, ale jesteśmy dobrej 
myśli. Wówczas, wraz z rozporządzeniem, 
moglibyśmy do końca roku ten temat za-
kończyć – zapowiedział Maciej Miłkowski.

Wiceminister zapewnił też, że w zmianach 
legislacyjnych uwzględnione zostaną 
bardzo mocne zasady współpracy pomię-
dzy farmaceutami oraz osobami przepisu-
jącymi leki – lekarzami i pielęgniarkami.

©MGR.FARM

Usługa farmaceutyczna 
„Nowy Lek” oficjalnie 
zainaugurowana.  
Co o niej wiemy?
„Nowy Lek” to nowatorskie z punktu wi-
dzenia polskiego systemu ochrony zdrowia 
świadczenie, jakie już niedługo farmaceuci 
będą mogli oferować swoim pacjentom 
w ramach opieki farmaceutycznej. Usługę 
oficjalnie zaprezentowano 28 lutego.

28 lutego w Centrum Prasowym PAP odbyła 
się konferencja prasowa poświęcona w ca-
łości usłudze farmaceutycznej „Nowy Lek”. 
Uczestniczyły w niej m.in. prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rut-
kowska oraz prezes Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego Bożena Karolewicz. Obie 
były zgodne co do tego, że nowa usługa to 
szansa dla szerokiego grona pacjentów.  
– Tą usługą zwiększamy świadomość pacjenta 
na temat jego aktywnej roli w farmakotera-
pii – argumentowała Bożena Karolewicz.

Sama idea wdrożenia tego typu świadczeń 
w skali ogólnoświatowej ma swój początek 
w 2010 roku. Pierwszymi krajami, które 
wprowadziły podobną usługę, były Bel-
gia, Francja, Wielka Brytania i RPA. Opinie 
pacjentów na temat tego typu praktyk 
okazały się bardzo pozytywne. – 8,7 na 10 
pacjentów w Unii Europejskiej wyraziło 
pozytywną ocenę na temat tej usługi, co 
świadczy, że pacjenci są zagubieni na po-
czątku swojej drogi z nowym lekiem – prze-
konywał Artur Jędra z ORA w Warszawie.

Ogrom pytań i niewiadomych, jaki pojawia 
się każdorazowo przy włączaniu do farma-
koterapii nowego leku, jest zatem punktem 
uchwytu dla całej idei nowej usługi.

– Celem usługi jest dostarczenie pacjentowi 
informacji na temat wdrożonej farmako-
terapii –mówiła Magdalena Jasińska-Stro-
schein z Zakładu Biofarmacji UM w Łodzi.

„NOWY LEK” SZANSĄ NA POGŁĘBIE-
NIE RELACJI FARMACEUTA – PACJENT

Usługa „Nowy Lek” ma na celu rozwianie 
wątpliwości i usystematyzowanie wie-
dzy pacjenta przy okazji włączenia do 
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KIEDY „NOWY LEK” MA SZAN-
SĘ POJAWIĆ SIĘ W APTEKACH?

Co prawda dopiero od niedawna znamy 
więcej szczegółów dotyczących zasad 
funkcjonowania usługi „Nowy Lek”, nie-
mniej prezes NRA wierzy, że nowe świad-
czenie szybko pojawi się w aptekach.

– Mam nadzieję, że usługa pojawi się w jak 
najkrótszym czasie, bo farmaceuci są do 
tego przygotowani, ale liczymy na finan-
sowanie ze środków publicznych – za-
znacza prezes Piotrowska-Rutkowska.

Na chwilę obecną usługa nie będzie 
powodować żadnych kosztów ze strony 
pacjentów. Aby jednak farmaceuci mo-
gli liczyć na wynagrodzenie w zamian 
za jej realizację, musi ona zostać po-
zytywnie zaopiniowana przez MZ.

– Aktualnie przygotowujemy koszyk, aby 
świadczenia opieki farmaceutycznej można 
było finansować ze środków publicznych 
– przekonuje Maciej Miłkowski z MZ.

W tym celu potrzebna będzie jeszcze analiza 
kosztowa usługi, jaką MZ zapewne zleci po-
wołanym w tym celu agencjom, m.in. AOTMiT. 
Najbliższe miesiące pokażą zatem, w jakim 
kierunku będzie zmierzała transformacja za-
wodu farmaceuty. Pewne jest jedno – usługa 
„Nowy Lek” to kolejne świadczenie, które 
w ramach opieki farmaceutycznej będzie 
mogło być realizowane przez farmaceutów.

©MGR.FARM

Rusza pilotaż 
usługi „Nowy Lek 
w hipercholesterolemii” 
w jednej z sieci aptek
Wydział Medyczny Collegium Medicum Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie rozpoczyna program badaw-
czy pilotażowej usługi „Nowy Lek w hiper-
cholesterolemii”. Będzie on odbywał się 
w jednej z ogólnopolskich sieci aptek.

Wydział Medyczny Collegium Medicum Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie poinformował o rozpoczęciu 
pionierskiego programu badawczego pilota-
żowej usługi „Nowy Lek w hipercholesterole-
mii”. Projekt realizowany jest we współpracy 
z aptekami działającymi pod marką Gemini.

– Program został opracowany zgodnie 
z założeniami listu intencyjnego podpisa-
nego pomiędzy Uniwersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Gemini 
Polska. Celem projektu jest wypracowanie 
i optymalizacja innowacyjnej usługi farma-
ceutycznej „Nowy Lek”, wspierającej współ-
pracę pomiędzy lekarzami Podstawowej 

farmakoterapii nowego leku lub jeszcze 
w momencie rozpoczynania farmakotera-
pii. Dlaczego to właśnie farmaceuci będą 
mogli praktykować nowe świadczenie?

– Farmaceuci są najbardziej wykształconą 
w tym kierunku grupą zawodową, a poin-
formowanie pacjenta i bycie specjalistą 
w zakresie przyjmowanych leków jest 
właśnie po stronie farmaceuty – argu-
mentuje Maciej Miłkowski, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Jak wynika z twardych danych statystycz-
nych, a także z obserwacji własnych uczest-
ników konferencji, spora część pacjentów 
nie czyta lub czyta bez zrozumienia ulotki 
dołączone do opakowań stosowanych 
przez siebie produktów leczniczych.

– Jest 1000 pytań, z którymi ludzie nieobe-
znani z lekami sobie nie poradzą – stwierdził 
prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W jego opinii pacjenci rozumieją około 
30 proc. tego, co przekazuje im lekarz pod-
czas wizyty w gabinecie lekarskim. To nie 
zawsze pozwala uzyskać odpowiedź na nur-
tujące pacjentów pytania, a co gorsza – nie 
daje pewności co do należytego stosowania 
leku i przestrzegania zaleceń lekarskich. Dla-
tego też powstała usługa „Nowy Lek”, która 
pozwoli zwiększyć efektywność leczenia, 
a na pewno zwiększy świadomość pacjen-
tów na temat wdrażanych do ich farmako-
terapii leków i warunków ich stosowania.

– Widzimy na pewno, że bardzo istotne jest 
chociażby nauczenie technik przyjmowania 
nowych leków, np. w schorzeniach odde-
chowych – podkreśla Maciej Miłkowski.

KTO BĘDZIE MÓGŁ ŚWIAD-
CZYĆ NOWĄ USŁUGĘ?

Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkow-
ska, zapytana o to, czy każdy farma-
ceuta będzie mógł realizować usługę 
„Nowy Lek”, przekonywała, że wszyscy 
z urzędu będą do tego upoważnieni.

– Naszym zdaniem każdy farmaceuta 
będzie mógł udzielać tę usługę w ap-
tece – przekonywała prezes NRA.

Wygląda zatem na to, że aby móc realizować 
nowe świadczenie, nie będzie konieczne 
dodatkowe przeszkolenie z zakresu obej-
mującego metodykę usługi „Nowy Lek”. 
Prezes NRA przekonuje jednak i nama-
wia, aby tego typu szkolenia ukończyć.

– Naszym zdaniem wskazane jest uczest-
niczenie w kursach o usłudze „Nowy Lek”. 
Jesteśmy na etapie przygotowywania tych 
szkoleń tak, aby ta usługa była jednolicie 
udzielana w każdej aptece – argumen-
tuje Elżbieta Rutkowska-Piotrowska.

Opieki Zdrowotnej a aptekami ogólnodo-
stępnymi w Polsce – informuje uczelnia.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, 
Ministerstwo Zdrowia na początku 2021 
roku opublikowało raport rozwoju bran-
ży farmaceutycznej na kolejne pięć lat, 
gdzie przedstawiono szereg nowych usług 
farmaceutycznych, które mogą wesprzeć 
system ochrony zdrowia poprzez odciąże-
nie lekarzy rodzinnych w kolejnych latach. 
W ocenie Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie wpisują się w to 
także założenia wspomnianego projektu. 
Hipercholesterolemia stanowi poważne 
wyzwanie w dzisiejszych czasach. Jedynie 
prawidłowe leczenie, monitorowanie stanu 
zdrowia i właściwa, kompleksowa opie-
ka nad pacjentem mogą zminimalizować 
skutki występowania tego zaburzenia.

– Edukacja pacjenta to bardzo ważny ele-
ment podtrzymania efektywności terapii 
w hipercholesterolemii. Zgodnie z danymi 
około 30-50 proc. przepisanych leków nie 
jest stosowanych zgodnie z zaleceniami. 
Oznacza to, że znaczna ilość leków nie jest 
optymalnie wykorzystana, a leczenie nie 
jest tak skuteczne, jak jest to oczekiwane. 
Usługa farmaceutyczna o nazwie „Nowy Lek” 
wspiera pacjenta w regularnym przyjmowa-
niu leku/ów przepisanych przez lekarza po 
raz pierwszy, którego przyjmowanie następ-
nie jest monitorowane przez farmaceutę do 
lekarza prowadzącego – informuje uczelnia.

EDUKACJA NA TEMAT STATYN

Celem projektu badawczego jest poddanie 
ewaluacji usługi „Nowy Lek”, która pomoże 
pacjentom zrozumieć korzyści wynikające 
z przyjmowania statyn oraz optymalnie wy-
korzystać działanie nowo przepisanego leku. 
Usługa skierowana jest do osób, które otrzy-
mały pierwszą receptę na tę grupę leków.

– W ramach projektu powstaną wytyczne 
do realizacji kolejnej usługi o nazwie „Nowy 
Lek”, ale także wskazówki, co można zrobić 
lepiej, mówiąc o umiejętnościach farma-
ceutów, aby być proaktywnym w sprawach 
zdrowia naszych pacjentów. Dzięki temu, 
że farmaceuci stanowią nieocenioną linię 
kontaktu z pacjentem, to ich zaangażowanie 
znacząco wpłynie na poprawę współpracy 
z lekarzami rodzinnymi w zakresie opieki nad 
chorym – czytamy w komunikacie prasowym.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie informuje, że final-
nie opracowane zostaną innowacyjne 
narzędzia komunikacji oraz rozwiązania 
systemowe, które mogłyby zostać wpro-
wadzone jako rutynowe rozwiązania do 
codziennej praktyki. To w znaczący sposób 
wpłynęłoby na poprawę jakości opieki 
nad pacjentami z hipercholesterolemią.

Źródło: Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego
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STOSOWANE LEKI

Flutykazon + Salma-
terol 250 ug + 50 ug

1-0-1

Salbutamol doraźnie

Walsartan 160 mg + hydro-
chlorotiazyd 12,5 mg

1-0-0

Rosuwastatyna 10 mg 0-0-1

SUPLEMENTY DIETY

Kozłek lekarski, żeń-szeń, nasiona lnu

Płeć Kobieta

Wiek 73 lata

Wzrost 167 cm

Waga 65 kg

Choroby 
przewlekłe

Nadciśnienie

Astma

Hipercholesterolemia

mgr farm. Kamil Bąk

PRZEGLĄD LEKOWY
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W 
sobotnie południe do apteki 
przychodzi pani Joanna. 
W związku z pandemią 
ma problem z wizytą 
u lekarza, a na jej języku 

pojawił się niepokojący ją dziwny nalot. 
Oprócz tego realizuje tradycyjnie receptę 
i wykupuje inne stosowane preparaty.

Na języku pani Joanny widać kremo-
wobiałe, miękkie wykwity, które można 
zetrzeć. Miała już w przeszłości podobny 
problem i wtedy lekarz przepisał żel do 
smarowania, którego nazwy pacjentka nie 
pamięta. Dodatkowo ma drobne problemy 
z koncentracją i z tego względu wykupuje od 
jakiegoś czasu w sklepie zielarskim żeń-szeń 
w dużej dawce. Od czasu do czasu stosuje 
także nasiona lnu na lepsze trawienie.

Oprócz tego zauważyła dziwne, niewy-
stępujące wcześniej skoki ciśnienia, więc 
jakiś czas temu zaczęła stosować kozłek 
lekarski, żeby się uspokoić, lepiej spać 
i spróbować obniżyć nadciśnienie.

KOMENTARZ

Pierwszym problemem, z którym przyszła 
pacjentka, są prawdopodobnie pleśniawki 
(rodzaj kandydozy). Przybierają one postać 
przypominającą rozlane zsiadłe mleko, 
występują u małych dzieci lub pacjentów 
geriatrycznych z osłabioną odpornością. 
Stosowanie wziewnych kortykosteroidów 
może być jednym z głównych czynników 
predysponującym do wystąpienia schorzenia.

Ze względu na utrudniony dostęp do 
lekarza i bardziej liberalne przepisy wpro-
wadzone przez trwającą pandemię można 
rozważyć wystawienie recepty farma-
ceutycznej na mikonazol w postaci żelu, 
który ma udowodnione działanie w tym 
schorzeniu. Pomocniczo można polecić 
również płukanie 0,2% roztworem chlorhek-
sydyny, aby poprawić utrzymanie higieny 
jamy ustnej. Co więcej, w miarę możli-
wości pacjentka powinna skonsultować 
się z lekarzem, zwłaszcza jeżeli leczenie 
nie będzie skuteczne. Pomocne może 
okazać się także płukanie ust wodą każdo-
razowo po aplikacji sterydu wziewnego.

Drugim problemem pacjentki jest niera-
cjonalna suplementacja. Żeń-szeń może 
wchodzić w interakcje z lekami hipotensyj-
nymi, zmniejszając działanie przeciwnad-
ciśnieniowe, dlatego pacjentka powinna 
rozważyć zrezygnowanie z niego lub 
ewentualnie zmniejszenie dawki i niesto-
sowanie w jednym czasie z środkami 
hipotensyjnymi. Nasiona lnu także mogą 
wpływać na działanie leków, zmniejszając ich 
wchłanianie, dlatego należy przypomnieć, 
że macerat należy sporządzać w odstępie co 
najmniej 30 minut od zastosowania leku.

Literatura

• Rutter, P., Pluta, J.J., Zagrodnik, M., & Błaszczyna, 
N. (2018). Opieka farmaceutyczna: objawy, 
rozpoznanie i leczenie. Elsevier Urban & Partner.

• Charakterystyka Produktu Lecz-
niczego, Salmex, 08/2019.

• Rogowska, M., & Giermaziak, W. (2018). 
Wpływ roślin leczniczych na farmakokine-
tykę i metabolizm leków syntetycznych.

Problemy lekowe pacjenta

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/potencjalny

Reakcja niepożądana 
wziewnego kortykosteroidu 

– kandydoza jamy ustnej 

Brak odpowiedniej higieny 
po podaniu leku

Rozważenie wystawienia recepty 
farmaceutycznej na mikonazol 

w żelu/ edukacja pacjentki/ 
próba skierowania do lekarza

Rzeczywisty

Interakcja żeń-szenia 
oraz nasion lnu z lekami 

hipotensyjnymi

Niewłaściwe zastosowanie 
suplementów/ stosowanie 
suplementów z niespraw-
dzonego źródła (zbyt duża 

jednorazowa dawka)

Sugestia zmiany preparatu 
na inny poprawiający koncentrację 

(np. z lecytyną i witaminami) 
oraz stosowanie lnu w odstępie 

czasowym z lekami

Rzeczywisty

WYWIAD
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Kryzys psychiczny dotyka coraz większej liczby osób. W pracy w aptece 
spotykamy się z pacjentami przechodzącymi trudne chwile częściej, niż 

możemy się spodziewać. W poniższym artykule doradzamy, w jaki sposób 
rozmawiać z pacjentem w kryzysie.

Z 
punktu widzenia osoby bliskiej 
łatwo jest wychwycić zmiany zacho-
wania osób z naszego otoczenia. 
Farmaceuta ma ograniczone możli-
wości takich obserwacji, ponieważ 

często osoby w kryzysie pojawiają się 
w aptece dopiero po wizycie u lekarza w celu 
wykupienia recepty na leki uspokajające. 
Jednak często właśnie w takich momen-
tach, kiedy widzimy nowych pacjentów 
z lekami przeciwdepresyjnymi, uspoka-
jającymi czy psychotropowymi, możemy 
przypuszczać, że pacjent przechodzi kryzys.

Niemniej jednak zmiany zachowań u stałych 
pacjentów są bardzo często obserwowane 
przez nas, pracujących za pierwszym stołem. 
Kryzys pojawia się w wyniku różnych trud-
nych sytuacji życiowych. Dochodzi wtedy 
do zaburzenia równowagi psychicznej. 
Pacjenci mogą mieć obniżony nastrój, 
ale pojawiają się także wybuchy gniewu, 
rozdrażnienie czy zaburzenia koncentracji.

JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM W KRYZYSIE?

Jako osoby wykwalifikowane powinniśmy 
zareagować. Być może nasza próba rozmowy 
uratuje komuś życie. Nie zawsze, pracując 
za pierwszym stołem, mamy możliwość 
zapewnienia dogodnych warunków do 
przeprowadzenia szczerej rozmowy, jednak 
możemy próbować stworzyć atmos-
ferę bezpieczeństwa i zrozumienia.

JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM, KTÓREGO 
NIE ZNAMY, ALE PODEJRZEWAMY, 
ŻE MOŻE BYĆ W KRYZYSIE?

Pacjent w kryzysie może zachowywać się 
nieadekwatnie do sytuacji. Mogą to być 
zachowania od całkowitej obojętności 

PSYCHIATRIA

JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM 
W KRYZYSIE PSYCHICZNYM?

mgr farm. Martyna Piotrowska

i apatii do wybuchów agresji. Naszą 
rolą jest hamowanie naszych emocji 
i zachowanie spokoju. Pamiętaj, jakich 
zachowań powinieneś unikać:

• nie podnoś głosu;

• nie wykonuj gwałtownych gestów;

• nie oceniaj i nie krytykuj;

• nie zadawaj zbyt osobistych pytań.

Jeśli widzisz osobę, której zachowanie 
wskazuje na problemy emocjonalne, 
spróbuj w rozmowie używać spokoj-
nego tonu głosu. Warto okazać zainte-
resowanie pacjentem, podkreślając stan 
psychiczny. Dobrze jest używać zwrotów 
typu: „Wydaje się Pan/Pani zaniepoko-
jona, czy wszystko jest w porządku?”. 
Empatia i troska często kruszą barierę 
między pacjentem i farmaceutą, dzięki 
czemu chętniej będzie z nami rozmawiał.

JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM, 
KTÓRY REALIZUJE RECEPTĘ NA LEK 
PSYCHOTROPOWY?

W komunikacji z pacjentem podczas 
realizacji recept na lek psychotropowy 
ważne z naszej strony jest poinformowanie 
go o sposobie zażywania leków oraz ich 
potencjale uzależniającym. Należy pamiętać 
o tym, że nie naszą rolą jest ocena stanu 
zdrowia chorego, więc należy unikać zdań 
zawierających wyraźny osąd typu: „Pan/
Pani jest za młoda na takie leki”, „Czy 
koniecznie musi Pan/Pani zażywać takie 
leki? Wygląda Pani/Pan jak zdrowy/a”, 
„Ludzie mają większe problemy, a nie 
zażywają psychotropów”. Zamiast tego 
upewnij się, że pacjent wie, jak zażywać leki. 

Spróbuj zadawać otwarte pytanie: „W jaki 
sposób ma Pan/Pani zażywać lek?”, zamiast: 
„Czy wie Pan/Pani, jak zażywać lek?”.

Osoby w kryzysie często mają problemy 
z koncentracją, w związku z tym niezwykle 
istotne jest upewnienie się, czy pacjent 
zrozumiał, co do niego mówiliśmy. 
Kiedy pacjenci pojawiają się z recep-
tami na psychotropy, często istotne jest, 
aby zwrócić uwagę na lekarzy, którzy 
wypisują recepty. Jeśli są to różne 
osoby, warto skontaktować się z nimi, 
ponieważ osoby uzależnione od psycho-
tropów mogą same podnosić dawki bez 
wiedzy lekarza. W rozmowie z pacjentem 
można poruszyć temat skutków takiego 
postępowania dla jego zdrowia oraz 
wskazać alternatywne drogi (ośrodki 
specjalistyczne, psychoterapeutów).

Literatura

1. Elżbieta Krajewska-Kułak, Andrzej Noz 
Guzowski, Grzegorz Bejda, Agnieszka Lankau 
(red.): Kontekst „Inności” w komunikacji 
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355-370 s., ISBN 978-83-951534-0-2.
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CIĄŻA 

MAGNEZ W CIĄŻY
Nie ulega wątpliwości, że rola magnezu dla ludzkiego zdrowia jest wręcz 

nieoceniona. Z kolei jego niedobory są związane z szeregiem niedogodności, 
które mogą w poważny sposób utrudnić codzienne funkcjonowanie 

i spowodować zagrożenie dla zdrowia. Magnez jest także niezwykle istotnym 
elementem w diecie kobiet ciężarnych. Czy zasadne jest więc, aby każda 

kobieta w ciąży sięgała po preparat z magnezem? Jaki magnez będzie 
odpowiedni dla kobiet w czasie ciąży?

D
zienna dawka magnezu dla 
dorosłej kobiety wynosi od 
255 do 320 mg. Na dokładną 
ilość wpływają rozmaite czyn-
niki – np. wiek, masa ciała czy 

poziom aktywności fizycznej. W czasie 
ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele 
zmian, co sprawia, że dobowe zapotrzebo-
wanie organizmu na wszystkie niezbędne 
składniki aktywne, w tym także na magnez, 
ulega znaczącemu zwiększeniu. Przemiany 
hormonalne, wzmożone wydalanie magnezu 
wraz z moczem, przyrost masy ciała, 
wahania nastroju czy przetransportowanie 
części zapasów magnezu do rozwijającego 
się płodu i matczynego mleka sprawiają, 
że dieta kobiety w ciąży powinna dostarczać 
większej ilości tego cennego pierwiastka.

ILE MAGNEZU POWINNO ZNALEŹĆ 
SIĘ W CODZIENNEJ DIECIE 
KOBIETY W CZASIE CIĄŻY?

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gine-
kologicznego (PTG) z 2020 roku, które 
na ten moment uchodzą za aktualne, nie 
uwzględniają suplementacji magnezem 
dla ciężarnych. Jednak w Zaleceniach PTG 
z roku 2014 wspomniano, że dzienne 
zapotrzebowanie kobiet w ciąży może 
wynosić do 12 mg na kilogram masy 
ciała. Z kolei Normy żywienia dla popu-
lacji Polski, opublikowane w roku 2020, 
podają, że dobowa dawka magnezu dla 

ciężarnej waha się od 300 do nawet 
400 mg. Zależy to w głównej mierze od 
wieku przyszłej matki, dlatego też dokładną 
ilość powinien zaproponować lekarz.

Dzięki odpowiednim produktom spożyw-
czym można dostarczyć solidne ilości 
magnezu. Kasza gryczana, pełnoziarniste 
pieczywo, wysokozmineralizowana woda, 
kakao i gorzka czekolada, banany czy 
zielone warzywa – to tylko kilka z wielu 
naturalnych źródeł tego cennego pier-
wiastka. Niemniej należy pamiętać, że przy-
swajalność magnezu z diety jest ograni-
czona — zaledwie 50 proc. dostarczanej 
ilości zostaje dostarczona organizmowi i jest 
w stanie pokryć część dziennego zapotrze-
bowania, co w przypadku kobiet w ciąży 
może stanowić realne ryzyko niedoboru.

Suplementacja 
magnezem może zostać 
zarekomendowana 
w przypadkach jego 
obniżonego stężenia 
we krwi lub pojawienia 
się klinicznych objawów 
niedoboru.

Najczęstszym wskazaniem do sięgnięcia 
po magnez z apteki są zaburzenia prze-
wodnictwa nerwowo-mięśniowego 
i zwiększona przepuszczalność błon 
komórkowych dla jonów sodu i potasu. 
Rezultatem tego jest zwiększona kurczli-
wość mięśni, co przeważnie objawia się 
bolesnymi skurczami mięśni (zwłaszcza 
w obrębie kończyn dolnych, np. łydek).

W przypadku kobiet w ciąży należy też 
wspomnieć o skurczach Braxtona-Hicksa, 
zwanych potocznie skurczami przepowiada-
jącymi. To krótkie, trwające około 30 sekund 
skurcze, pojawiające się przeważnie po 
20. tygodniu ciąży, stanowiące formę 
przygotowania mięśni macicy do akcji 
porodowej. Niemniej mogą stanowić dla 
kobiety dość spory dyskomfort, a niejedno-
krotnie powodować również dolegliwości 
bólowe. Dlatego też ginekolodzy często 
decydują się na rekomendowanie swoim 
pacjentkom preparatów z magnezem.

Oprócz powyższych stosowanie magnezu 
w ciąży ma istotne znaczenie w kontekście:

• właściwej masy urodzeniowej;

• zapobiegania stanowi 
przedrzucawkowego;

• zmniejszenia szans rozwoju 
niedociśnienia;

Maciej Jędrejko
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• minimalizacji ryzyka występo-
wania wad wrodzonych;

• prawidłowego rozwoju układu 
kostnego i nerwowego dziecka.

Aktualne zalecenia PTG nie wskazują, ile 
magnezu powinna zawierać dobowa dawka 
pochodząca z doustnej suplementacji. 
Jednak we wcześniejszych zaleceniach 
PTG z roku 2014 wspomina się o porcji 
wynoszącej od 200 do 1000 mg. Dokładna 
ilość jest zawsze ustalana przez lekarza 
prowadzącego, który ocenia aktualne 
zapotrzebowanie w zależności od wskazań.

JAKI MAGNEZ W CZASIE CIĄŻY 
BĘDZIE NAJLEPSZYM WYBOREM?

W aptekach można znaleźć wiele prepa-
ratów z magnezem, które pozwalają 
na dostarczenie organizmowi cennego 
pierwiastka. Jednak nie wszystkie 
będą godne uwagi. Jakie kryteria są 
istotne w kwestiach rekomendacji?

Jeżeli magnez ma stanowić wyłącznie formę 
uzupełnienia diety, to można zapropo-
nować suplement diety — w tym przypadku 
dobrym wyborem będzie np. preparat 
Chela-Mag B₆ Mama, rekomendowany 
przez PTG w 2011 roku. W pozostałych 

przypadkach zaleca się użycie leku dostęp-
nego bez recepty (np. Magvit B₆, MagneB₆).

Kolejną istotną kwestią jest forma 
samego magnezu. Preparaty powinny 
zwierać organiczne formy magnezu – np. 
mleczan (np. Magne B₆), cytrynian (np. 
Magne B₆ Forte) czy wodoroasparaginian 
(np. Filomag B₆). Nieorganiczne postaci, 
jak tlenek czy węglan, odznaczają się 
niskim poziomem przyswajalności.

Przypuszcza się, 
że witamina B₆ ma 
pozytywny wpływ 
na wzrost przyswajalności 
magnezu. Stąd też 
jej obecność w wielu 
preparatach z magnezem. 
Takie połączenie może 
być polecone pacjentce, 
ale nie jest obligatoryjne 
w kontekście codziennej 
suplementacji.

Przy rekomendacji preparatu magnezowego 
dobrze jest zwrócić uwagę na zawartość 
czystego magnezu w przeliczeniu na jedno-
razową porcję. Dzięki temu znacznie łatwiej 
określić, czy dany lek lub suplement będzie 
zgodny z ilością wskazaną przez specja-
listę. Ponadto im więcej magnezu przypada 
na jedną kapsułkę lub tabletkę, tym większa 
wygoda i prostsze stosowanie preparatu.

Gdy pacjentka zjawi się w aptece, aby 
zakupić zalecony przez lekarza preparat 
z magnezem, warto wcześniej zapytać 
o aktualnie stosowane leki i suplementy. 
Wiele kobiet w ciąży decyduje się na stoso-
wanie multiskładnikowych kompleksów 
witamin i minerałów (np. Gold-VIt Mama), 
które mogą zawierać magnez bądź wita-
minę B₆. Dlatego też polecenie kolejnych 
tabletek z magnezem może spowodować 
ryzyko przedawkowania. W takich przy-
padkach warto zaproponować pacjentce 
preparat o niższej zawartości magnezu, 
co pozwoli uniknąć takiego problemu.

CZY STOSOWANIE MAGNEZU W TRAKCIE 
CIĄŻY JEST BEZPIECZNE?

Suplementacja magnezem lub przyjmo-
wanie leków OTC zgodnie z zaleceniami 
lekarza nie powinno okazać się przyczyną 
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żadnych dolegliwości. Nie należy jednak 
zwiększać ilości przyjmowanego magnezu 
bez uprzedniego kontaktu ze specjalistą 
– nawet jeśli w trakcie stosowania nie 
przynosi pożądanych rezultatów. Przedaw-
kowanie magnezu może powodować 
biegunkę, a nawet – w skrajnych przypad-
kach – zatrucie z zaburzeniami snu, hipo-
kaliemią czy odwodnieniem organizmu.

Należ pamiętać, że preparaty z magnezem 
mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami.

• Magnez może przyczyniać się 
do zmniejszenia aktywności chino-
lonów i chloropromazyny.

• Podawanie aminoglikozydów, 
środków zwiotczających mięśnie 
czy kolistyny może spowo-
dować porażenie mięśniowe.

• Magnez negatywnie oddziałuje 
na absorpcję digoksyny, nitrofuran-
toiny oraz niektórych leków prze-
ciwmalarycznych. W rezultacie może 
spowodować osłabienie ich działania.

• Przeciwwskazane jest stosowanie 
doustnych antykoagulantów, związków 
wapnia, fosforanów i fluoru oraz tetra-
cyklin. Efektem takiego połączenia jest 
osłabienie wchłaniania, co w konse-
kwencji prowadzi do zmniejszenia 
skuteczności działania tych preparatów.
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PAVULON I MĘTNA WODA
„Mętna woda” to jedno z ulubionych sfor-
mułowań dziennikarzy śledczych odpowie-
dzialnych za ujawnienie afery, jaka wstrzą-
snęła Polską kilkanaście lat temu…

11
FAKTY I MITY O ANEMII
Na temat anemii krąży wiele mitów, które 
mogą skutkować stygmatyzowaniem 
chorych lub nieskutecznym leczeniem.

15
OSELTAMIVIR
Z oseltamiwirem nieodłącznie wiąże się 
historia życia jednego człowieka: zapalonego 
chemika i wirusologa Johna Martina…

19
RÓŻNE OBLICZA LEKOMANII
Uzależnienie dość jednoznacznie kojarzy 
się z chorobą alkoholową, nałogowym 
paleniem papierosów czy stosowaniem 
środków klasyfikowanych jako narkotyki. 
Ale uzależniać mogą też leki…

27
SYSTEMY MONITOROWANIA GLIKEMII
Równocześnie z badaniami nad nowymi 
lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy 
nieustannie rozwijane są też metody 
monitorowania poziomu glukozy we krwi.

33
CHEMIA KOLORÓW
Kosmetykami kolorowymi nazywamy 
produkty do malowania skóry, korygowania 
niedoskonałości, upiększania i ujednolicania 
kolorytu. A co mają w składzie?

STR
CZAS NA POST
Oczekiwania na Wielkanoc, w którym praktykujący 
katolicy starają się pościć, ograniczając ilość 
spożywanych potraw, w tym również mięsa, 
natchnął mnie do podzielenia się z Wami 
wegetariańskimi przemyśleniami…

39
E-RECEPTA, COVID-19  
I MARIHUANA NIEKONIECZNIE 
MEDYCZNA
Medyczna marihuana jest dostępna w Polsce 
już od ponad pięciu lat. Po głośnej debacie 
nad jej legalizacją pojawiało się wiele głosów, 
że nowe przepisy są zbyt restrykcyjne…

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

FARMACEUTYCZNY WEST COAST SWING
Magdalena Pelczarska to farmaceutka, która pokochała taniec. A w zasadzie 

jeden, bardzo konkretny rodzaj tańca, jakim jest west coast swing…

02



– L2 –
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



Rozmawiał: Łukasz Waligórski

„TANIEC TO DLA MNIE NIE TYLKO RUCH, ODPOCZYNEK 
I ZABAWA PRZY MUZYCE. TANIEC OTWIERA MNIE NA WIELE 
PRZESTRZENI, POZWALA LEPIEJ SIEBIE POZNAĆ I NIE MÓWIĘ 

TUTAJ TYLKO O ZAKRESACH RUCHU MOJEGO CIAŁA…” 
TAK O SWOJEJ PASJI MÓWI MAGDALENA PELCZARSKA, 

FARMACEUTKA PRACUJĄCA W JEDNEJ Z DUŻYCH SIECI APTEK. 
OPOWIEDZIAŁA NAM O FARMACJI, APTEKACH I ZAMIŁOWANIU 

DO WEST COAST SWING…

Łukasz Waligórski: Może zaczniemy od kilku słów o sobie? Skąd 
Pani pochodzi? Czym się aktualnie Pani zajmuje?

Magdalena Pelczarska: Pochodzę z Podkarpacia, a dokładnie z Prze-
myśla. Prawdopodobnie ze względu na obecną sytuację w Ukra-
inie nie trzeba w tym momencie nikomu tłumaczyć, w jakiej części 
Polski to miasto jest położone. Studia ukończyłam w Lublinie, ale 
zaraz po ukończeniu studiów i po półrocznym stażu wyjechałam do 
Krakowa, gdzie obecnie mieszkam i pracuję. Od czterech lat pracu-
ję w aptece ogólnodostępnej w dużej sieci aptek.

Dlaczego wybrała Pani akurat farmację? Co skłoniło Panią do stu-
diowania tego przedmiotu?

Muszę przyznać, że był to wybór mocno praktyczny. Dobrze sobie 
radziłam w przedmiotach ścisłych, nigdy nie miałam problemów 
z nauką. Środowisko medyczne było mi bliskie, więc pójście w tę 
stronę wydawało się wyjściem bezpiecznym i stabilnym. Zawsze 
ciągnęło mnie też do pracy z ludźmi, nie widziałam się w typowej 
pracy „za biurkiem”, gdzie mam do odhaczenia kolejne rzeczy. 
Zawsze chciałam też, żeby moja praca mogła wnosić coś w życie 
innych – decydując się na studia, właśnie tak widziałam ten zawód. 
Poza tym w pracy zawodowej potrzebuję interakcji z ludźmi, uwiel-
biam też pracę zespołową. Teraz, z perspektywy czasu, posiada-
jąc tę wiedzę, którą mam, pojawiają się w mojej głowie również 
inne pomysły na siebie, ale doceniam miejsce, w którym jestem, 
i kwalifikacje, jakie mam. Pracuję obecnie w dużej aptece z boga-
tym asortymentem, w dużym zespole i czuję się dobrze w tym, co 
robię. Uważam jednak, że wybór „na zawsze” czasami nie jest wca-
le na zawsze, więc ciągle pozostaję otwarta i szukam przestrzeni 
w życiu zawodowym, w której będę się czuła najlepiej.

Ł.W.: Gdzie Pani studiowała? Czy ma Pani jakieś szczególne 
wspomnienia z okresu studiów?

M.P.: Studiowałam na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Pamię-
tam chemię organiczną i syntezy leków… i to, jak mocno chciałam, 
żeby te przedmioty jak najszybciej zdać i zakończyć z nimi przygo-
dę. Pamiętam chemię fizyczną i to, że trafiłam na najbardziej wyma-
gającego asystenta, którego bał się cały rocznik. Ostatecznie wcale 
nie było tak źle i strach był zupełnie nieuzasadniony. :) Na pierw-
szym roku studiów przygniotła mnie nieco ilość różnych rodzajów 
chemii, jakie mieliśmy w planie zajęć, i ilość wiedzy do przyswoje-
nia. Był to intensywny czas uczenia się organizacji czasu, określa-
nia priorytetów i konieczności wybierania, czemu chcę poświęcić 
swój czas i w jakim kierunku się rozwijać.

Oczywiście mam dużo dobrych wspomnień, a za te trudniejsze też 
mam w sobie wdzięczność, bo wiele mnie nauczyły. Szczególnie 
dobrze wspominam czas pisania pracy magisterskiej w Katedrze 
Farmakologii i pracę z Panią Doktor (jeśli mogę, to serdecznie ją 
pozdrawiam), z którą wcześniej miałam również zajęcia.

Najcieplejsze wspomnienia z okresu studiów dotyczą ludzi, których 
w Lublinie poznałam i z którymi utrzymujemy kontakt do dzisiaj. 
Pomimo ogromu nauki prowadziłam życie aktywne i czerpałam gar-
ściami z możliwości, jakie dawało miasto większe niż to, z którego 
pochodziłam. Uprawiałam więc aktywnie sport, angażowałam się 
w wolontariat, korzystałam z życia kulturalnego Lublina.

Ł.W.: Jak wspomina Pani zetknięcie z pracą zawodową po stu-
diach? Dziś wielu młodych farmaceutów jest rozczarowanych 
pracą w aptece. Jak było w Pani przypadku?
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M.P.: Niestety to rozczarowanie dotknęło i mnie. Praca w aptece 
w Polsce z reguły nie pozwala wykorzystać nawet połowy poten-
cjału, z jakim przychodzą do pracy młodzi farmaceuci. Pamiętam, 
że mnie osobiście mocno dotykało, że bardziej odpowiedzialne 
zadania powierzane były technikom farmaceutycznym ze względu 
na dłuższy staż pracy. Nie chodziło tu jedynie o wdrożenie mnie do 
pracy, ale taka sytuacja była w tej konkretnej aptece na porządku 
dziennym. Wciąż, kiedy to mówię, nie mogę zrozumieć, dlaczego 
takie sytuacje tak często mają miejsce w naszym zawodzie. Bardzo 
szybko przyszło zniechęcenie i poczucie, że chcę czegoś więcej, 
a sytuacja, w której się znalazłam jest tylko etapem przejściowym 
i potrzebuję poszukać innych możliwości. Na tym etapie zaczęłam 
odgrzebywać swoje inne pasje i zaczęłam się realizować, pisząc 
niewielkie artykuły – najpierw podróżnicze, a później także o innej 
tematyce na portale internetowe. Pozytywne informacje zwrotne 
o moich tekstach i zachęta od najbliższych sprawiły, że zdecydowa-
łam się na studia podyplomowe z dziennikarstwa, mając nadzieję, 
że uda mi się połączyć pisanie z farmacją. Rok studiów podyplo-
mowych był bardzo ciekawym doświadczeniem – otworzył mnie 
bardzo na nowe możliwości i pokazał, że w każdej sytuacji możemy 
decydować, co robić, nic nie jest zdeterminowane.

Krótko po ukończeniu studiów podyplomowych i po trzech latach 
od ukończenia studiów farmaceutycznych rozpoczęłam pracę, 
w której łączyłam pracę w aptece z pracą redaktorską przy pod-
ręcznikach dla farmaceutów i na portalu internetowym. W aptece, 
w której w tym czasie pracowałam na pół etatu, była bardzo dobrze, 
jak na obecną sytuację w Polsce, rozwinięta opieka farmaceutycz-
na. Pierwszy raz miałam tam styczność z przeglądami lekowymi, 
wykonywaliśmy pomiary ciśnienia, pomiary glukozy, pisaliśmy 

ulotki dla pacjentów. To wszystko pozwoliło mi na nowo spojrzeć 
na pracę farmaceuty i określić to, jak chciałabym pracować i do cze-
go w życiu zawodowym chcę dążyć.

Obecnie jestem mile zaskoczona pracą w dużej sieci aptecznej, choć 
muszę nadmienić, że zaraz po studiach pracę w aptece sieciowej 
uważałam za ostateczność. Ukończyłam szkolenie z wykonywania 
szczepień i doświadczyłam, jak to realnie wpływa na jakość i satys-
fakcję z wykonywanej pracy. Szczepienia pozwalają na interakcję 
z pacjentem, poznanie go – szczepiąc, doświadczam, że pacjenci 
traktują nas jako personel fachowy i naprawdę polegają na naszej 
opinii. Wciąż mam nadzieję, że zawód farmaceuty w Polsce będzie 
się zmieniał i chętnie przyłożę do tego swoją małą cegiełkę.

Ł.W.: Skąd i kiedy pojawiło się u Pani zainteresowanie tańcem?

M.P.: Lubiłam tańczyć od dziecka, ale nigdy jakoś szczególnie tych 
umiejętności nie rozwijałam, tańczyłam raczej przy różnego rodzaju 
„okazjach”. Na studiach brałam udział w kursie tańca towarzyskiego, 
ale po roku go przerwałam, pochłonęły mnie inne zajęcia. Teraz, jak 
patrzę na to z perspektywy czasu, to widzę wyraźnie, że taniec i pra-
gnienie tańczenia nosiłam w sobie od dawna, tylko nie dawałam 
sobie przestrzeni, żeby to w sobie rozwijać. Zdecydowanie więcej 
tańca pojawiło się w moim życiu dopiero po studiach, tańczyłam 
tańce swingowe (Lindy Hop, Collegiate Shag) i salsę. Lubiłam te za-
jęcia, jednak wciąż czułam, że to nie jest do końca to, czego szukam. 
Tak trafiłam na starter west coast swing – weekendowy kurs, któ-
ry wprowadzał w podstawy tego tańca. Minął jeszcze kolejny rok, 
zanim pojawiłam się w szkole tańca na kursie stacjonarnym i tak 
zaczęła się moja przygoda z westem, która trwa już trzy lata.

foto: chaberek photography
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Ł.W.: Na czym polega west coast swing? 
Czy mogłaby Pani opowiedzieć o pocho-
dzeniu tego sposobu tańca?

M.P.: West coast swing w dosłownym tłuma-
czeniu to swing z Zachodniego Wybrzeża. Jak 
nazwa wskazuje, wywodzi się z tańców swin-
gowych ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce 
staje się coraz bardziej popularny, choć ja 
usłyszałam o nim dopiero kilka lat temu.

To, co najbardziej pociąga mnie w weście, 
to w zasadzie niczym nieograniczona, spon-
taniczna zabawa tak naprawdę do bardzo 
różnorodnej muzyki. Jest to taniec w parze, 
a szczególny nacisk w nauce tego tańca 
kładzie się na prowadzenie i podążanie za 
prowadzeniem. Kobieta, która tańczy westa, 
to followerka, która podąża za leaderem. 
W bardziej zaawansowanym tańcu możliwe 
jest odwrócenie ról. Choć z pozoru wyglą-
da to tak, że mężczyzna ma w tańcu dużo 
większą pracę do wykonania (to on wpro-
wadza partnerkę w kolejne patterny, nadaje 
kierunek), tak naprawdę odpowiedzialność 
leży po obu stronach. Głównym zadaniem 
followerki oprócz podążania za leaderem 
i utrzymywaniem kierunku, do którego on 
ją zaprosił, jest utrzymywanie tzw. punktów 
cennection, czyli odpowiedniego napięcia 
siły mięśni, aby możliwe było wzajemne 
wyczuwanie się i rozumienie swoich ruchów, 
tak aby komunikaty wymieniane między tań-
czącymi mogły być prawidłowo interpreto-
wane, odczytywane i zrozumiane.

Kobieta ma zadanie poruszać się w kierunku 
wskazanym przez partnera, kontynuując ruch, 
aż partner da sygnał, aby zmieniła kierunek 
ruchu. Nadaje to ruchom płynność i subtel-
ność, która tak mnie zachwyciła, gdy pierwszy 
raz zobaczyłam pary tańczące westa.

Tańcząc już wiele miesięcy, wiem z doświad-
czenia, że jeśli przykładam się do utrzymania 
odpowiedniego połączenia, jestem w stanie 
odczytać nawet bardzo subtelne komuni-
katy leadera, podążać w kierunku, który mi 
zaproponował, i zatańczyć z nim w zasadzie 
wszystko, nawet patterny, których jeszcze 
nie miałam okazji uczyć się na zajęciach. 
Oczywiście jeśli leader wie, co robi i dobrze 
nadaje komunikaty.

Choć próbowałam już wielu rodzajów tańca, 
nie spotkałam do tej pory takiego jego rodza-
ju, gdzie tak duży nacisk kładłoby się na wza-
jemnie słuchanie komunikatów partnera 
i uważność na drugą osobę. Daje to ogromne 
pole do improwizacji i realne wytańczenie 
tego, co nam w duszy gra. Czasem pozwala 
popłynąć w rytm spokojnej muzyki, innym 
razem wytańczyć emocje przy bardziej dyna-
micznych dźwiękach, ale za każdym razem 
jest to autentyczna radość z ruchu.

Mówi się, że west coast swing jest jak roz-
mowa dwojga partnerów. Im dłużej tańczę, 
tym bardziej odkrywam tę analogię. Żeby za-
cząć tańczyć, potrzeba kilku podstawowych 
kroków, a później zależy wiele od improwi-
zacji i „słuchania” swojego partnera. Odnaj-
duję w nim elementy, które naprawdę można 
przenieść na relację między dwojgiem osób. 
Jeśli z tą drugą osobą dobrze się rozumiem 
i przykładam się, aby to wzajemne zrozumie-
nie i ustępowanie sobie miejsca utrzymać, 
jestem w stanie zatańczyć z nią wszystko, 
czyż nie tak jest też w życiu? :) Poza tym tak 
naprawdę im więcej luzu – tym lepszy taniec.
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Na chwilę obecną nie biorę udziału w tur-
niejach tańca, ale jestem otwarta na to, co 
czas przyniesie. :) Tu chciałabym nadmie-
nić, jak wyglądają turnieje west coast swi-
nga – najczęściej wygląda to tak, że tańczy 
się z przypadkową osobą do utworu, któ-
ry w danym momencie wybierze didżej. 
W momencie, gdy zaczynałam swoją przy-
godę z westem, trudno mi było uwierzyć, 
że partnerzy, którzy tańczą z sobą pierwszy 
raz, są w stanie zatańczyć tak profesjonalnie, 
jakby wcześniej mieli dobrze przygotowany 
układ. Teraz rozumiem już, że jest to efektem 
dobrego połączenia i wyczulenia na siebie 
nawzajem w tańcu.

Ł.W.: Czy pacjenci w aptece, gdzie Pani 
pracuje, wiedzą o Pani pasji?

M.P.: Do tej pory nie miałam okazji rozma-
wiać o tańcu z pacjentami. Wiedzą natomiast 
o nim moi współpracownicy. Na szczęście 
są bardzo pozytywnie do tego nastawie-
ni i zamieniają się ze mną zmianami, gdy 
popołudniu, wieczorem mam jakieś zajęcia 
i potrzebuję coś wytańczyć.

Ł.W.: Czy ma Pani jakieś plany lub marze-
nia związane z tańcem?

M.P.: Co do planów i marzeń – jedno wiem 
na pewno – nie chcę przestawać tańczyć. 
Zbyt dużo w tańcu otrzymuję, żebym miała 
z tego rezygnować. Taniec to dla mnie nie 
tylko ruch, odpoczynek i zabawa przy muzy-
ce. Taniec otwiera mnie na wiele przestrzeni, 
pozwala lepiej siebie poznać – i nie mówię 
tutaj tylko o zakresach ruchu mojego cia-
ła. W tańcu zbliżam się do swoich emocji, 
jest mi łatwiej określić to, czego chcę, a co 
zupełnie nie jest moje. Czuję się bardziej 
sobą. W tańcu też otwieram się na marzenia, 
na przestrzenie, które są dla mnie ważne, 
a przez codzienność zostały przykurzone. 
Dzięki zajęciom z westa poznałam też fanta-
stycznych ludzi, z którymi spotykamy się już 
nie tylko na zajęciach.

West coast swing pozwolił mi poznać, czym 
dla mnie jest taniec i dlaczego chcę tań-
czyć. Obecnie idę krok dalej, nie rezygnu-
ję z westa, ale chcę rozwijać się w tańcu 
dalej, otworzyć na inne rodzaje ruchu. Od 
kilku miesięcy biorę udział w warsztatach 
teatru tańca, w czasie formacji mamy zaję-
cia ze świadomości ciała z elementami tań-
ca nowoczesnego, a także z podstaw baletu. 
Duże miasto, w którym obecnie mieszkam, 
daje wiele możliwości i cieszę się, że mogę 
z tego korzystać. West coast swing zawsze 
jednak będzie moją pierwszą taneczną miło-
ścią i na pewno pozostanę mu wierna.

Ł.W.: Jak rozwija Pani swoją pasję? Bie-
rze Pani udział w jakichś zawodach lub 
pokazach?

M.P.: Tańczę przynajmniej raz w tygodniu, 
z reguły częściej – w Krakowie jest dużo 
wydarzeń westowych. W soboty, w szkole 
tańca, w której się uczę, mamy tzw. praktisy. 
Jest to dobry moment, żeby poćwiczyć nowe 
patterny. W grupie mówimy, że najpierw 
trzeba coś „przetuptać”, żeby wiedzieć póź-
niej, jak popłynąć. ;) Chętnych do ćwiczenia 
nie brakuje. Na zajęciach, na praktisach, 
a także na imprezach spotkać można ludzi 
w różnym wieku i mam wrażenie, że west 
staje się coraz bardziej popularny.
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Pavulon
i mętna woda



CHOĆ OD TYCH WYDARZEŃ MINĘŁO JUŻ PONAD 20 LAT, 
TO NADAL WYWOŁUJĄ ONE CIARKI NA PLECACH. TAKIE 
OKREŚLENIA, JAK „MĘTNA WODA” CZY „ŁOWCY SKÓR” 
JESZCZE NA DŁUGO POZOSTANĄ W PAMIĘCI POLAKÓW, 
KTÓRZY BĘDĄ ZADAWAĆ SOBIE PYTANIA: CZY ŁÓDZKA 

HISTORIA POWTÓRZYŁA SIĘ W INNYCH MIEJSCACH KRAJU? 
CZY MOGŁABY POWTÓRZYĆ SIĘ W DZISIEJSZYCH REALIACH?

M
ętna woda to jedno z ulubionych sformułowań 
zastosowanych przez dziennikarzy śledczych odpo-
wiedzialnych za ujawnienie afery. W mętnej wodzie 
łódzkiego pogotowia bez problemu można było 
ukryć mniejsze i większe niedociągnięcia, błędy 

ludzkie i systemowe. Mętna woda lat dziewięćdziesiątych oznaczała 
stan, w którym nadzór nad poszczególnymi jednostkami pogotowia 
był tylko fikcyjny, reforma całego systemu ratownictwa medycznego 
nie miała solidnego podłoża prawnego, a do poszczególnych zespo-
łów wyjazdowych trafiali nierzadko ludzie zupełnie przypadkowi. 
Mowa tu zarówno o lekarzach, którzy traktowali pracę w karetce 
jako zesłanie, jak i sanitariuszach, którzy w teorii byli jedynie per-
sonelem pomocniczym, bez solidnego przygotowania medycznego, 
w praktyce jednak podawali leki, prowadzili czynności ratownicze, 
a nawet intubowali pacjentów. Zawód ratownika medycznego regu-
lowany przez ustawę o ratownictwie medycznym z 2006 roku miał 
dopiero wykiełkować – kształcenie ratowników na uczelniach wyż-
szych zaczęło się w 2000 roku; wcześniej (od 1992 roku) mogli oni 
uzyskiwać uprawnienia w szkołach policealnych.

Mętna woda dotyczyła również, a może przede wszystkim, nadzoru 
nad obrotem lekami. Procedury wydawania leków ze szpitalnej apteki 
na rzecz jednostek wyjazdowych nie istniały.

PIENIĄDZE ZA INFORMACJE O ZGONACH

Zaskakująco łatwo ludzie przyzwyczajają się do pracy w warunkach, 
które pozostawiają wiele do życzenia. Nieprawidłowości w łódzkim 
pogotowiu trwały od lat i wiedział o nich prawdopodobnie cały per-
sonel – od pracowników najniższego szczebla do sekcji dyrektorskiej. 
W 2013 roku rzecznik łódzkiej prokuratury powiedział: „Nie ulega 
wątpliwości, że proceder brania pieniędzy za informacje o zgonach 
był w Łodzi prowadzony latami i na wielką skalę”. Zakłady pogrze-
bowe konkurowały ze sobą, prześcigając się w stawkach proponowa-
nych tym, którzy byli najbliżej umierających pacjentów – lekarzom, 
pielęgniarkom, sanitariuszom. Niskie zarobki personelu sprawiały, 
że byli oni łatwym celem dla łapówkarzy, a dyrektorzy placówek 
przymykali oko na trwający proceder – być może właśnie dzięki temu 
personel nie żądał podwyżek.

Czasem jednak pojedyncza zmiana, impuls przebiegający wzdłuż 
skostniałej jednostki sprawia, że zmienia się bardzo dużo. Takim 
impulsem dla łódzkiego pogotowia był lekarz anestezjolog, świeżo 
zatrudniony na stanowisku kierownika Działu Usług Łódź – czter-
dziestoośmioletni wówczas Janusz Morawski. Morawski miał blisko 

" dwudziestoletnie doświadczenie w pracy, również w zespołach wy-
jazdowych pogotowia, dowodził także wcześniej strukturami pogo-
towia w podłódzkim Zgierzu. Współpracownicy zapamiętali trzy jego 
główne cechy: palił jak smok, był do bólu uczciwy i za wszelką cenę 
zwalczał królujący powszechnie handel skórami. Choć miasta takie, 
jak Aleksandrów Łódzki i Ozorków, były położone bardzo blisko han-
dlowej mekki zakładów pogrzebowych, za sprawą Morawskiego wła-
śnie tam sprzedawanie informacji o zgonach praktycznie nie istniało.

Po przejściu do łódzkiej centrali Morawskiego uderzył panujący tam 
chaos (a przecież był to człowiek znający polskie realia lat dzie-
więćdziesiątych niemal od podszewki). Każdego dnia zdarzały się 
sytuacje, w których o wysłaniu karetki do pacjenta decydowali dys-
pozytorzy bez wykształcenia medycznego, a sanitariusze mogli wpi-
sać do receptariusza i pobrać z apteki dowolną ilość leków, których 
zasadności użycia nikt nie kontrolował. W aptece (a raczej magazynie 
leków) leki rzadko wydawali farmaceuci – były to pielęgniarki, salowe, 
a nawet personel sprzątający.

DOCIEKLIWA FARMACEUTKA…

Na dziwne, ponadnormalne zużycie niektórych, potencjalnie niebez-
piecznych leków jako pierwsza zwróciła uwagę kierowniczka apteki 
Anna Wieczorek. W zauważeniu tych nieprawidłowości pomógł wpro-
wadzany dopiero system informatyczny. Wykazał on bardzo klarow-
nie, że niektóre zespoły wyjazdowe – z dzielnic Śródmieście i Górna 
– pobierają wyjątkowo dużo chlorku potasu oraz leków zwiotczają-
cych: sukcynylocholiny i pankuronium (osławiony już pavulon). Kie-
rowniczka przekazała te informacje właśnie Morawskiemu, który sły-
szał już doniesienia o łódzkiej „mafii czerpiącej dochody ze zgonów”. 
Lekarz postanowił zweryfikować szumiące wokół plotki.

Jako anestezjolog Janusz Morawski wiedział, że leki zwiotczające są 
używane w karetce pogotowia ekstremalnie rzadko. W czasie swojej 
pracy używał jednej – dwóch ampułek rocznie, zdarzały się również 
okresy, kiedy lek będący na wyposażeniu zespołu po prostu tra-
cił termin ważności. Pacjent, któremu podaje się leki zwiotczające, 
powinien być niezwłocznie podłączony do respiratora, stąd stosowa-
nie leków ma sens w warunkach szpitalnych. Bardzo rzadko leki te 
są wykorzystywane w trakcie transportu pacjenta podłączonego do 
respiratora i raczej na długich trasach, które nie są obsługiwane przez 
zwykłe karetki wyjazdowe pogotowia. Podanie chlorku potasu z kolei 
ma miejsce zazwyczaj po oznaczeniu stężenia potasu, które wówczas 
nie było możliwe w warunkach przewozu.
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Wszystkie trzy leki wykazywały za to wspólne cechy: są bardzo tanie, 
nie mają innych zastosowań i niezwykle trudno wykryć je w organi-
zmie chorego. Z komputerowego wydruku wynikało zaś, że w pogo-
towiu przez pół roku zużyto kilkadziesiąt ampułek chlorku potasu 
i sukcynylocholiny oraz blisko 200 ampułek pankuronium. Była to 
ilość, która zaspokoiłaby potrzeby średniej wielkości szpitala w tym 
okresie. Karetka jednak nie była szpitalem i liczby te budziły wię-
cej niż tylko niepokój. Z 40 karetek wyjazdowych z pankuronium 
korzystało kilkanaście z nich, a największe ilości pobierał zespół 
wyjazdowy W-1.

Naturalnym działaniem w tej sytuacji wydaje się poinformowanie 
zwierzchnika o poczynionych obserwacjach. Tak właśnie postąpił 
Morawski – przekazał uzyskane dane dyrektorowi pogotowia. Reakcja 
była jednak zaskakująca – dyrektor, po zapoznaniu się z wydrukiem, 
początkowo przyznał rację anestezjologowi, by po kilku dniach prze-
konywać go, że zużycie leków wcale nie jest niepokojące, a zbytnie 
ingerowanie w sprawę może kosztować lekarza świeżo objętą posadę. 
Morawski nie dał się zastraszyć, niespecjalnie również zależało mu 
na stanowisku, dużo bardziej jednak chciał wyjaśnić sytuację. Scho-
wał wydruk z uwagami dyrektora do szuflady, by po kilku miesiącach, 
gdy sprawa znalazła się w sądzie, odkryć z przerażeniem, że wydruk 
ten po prostu zniknął.

SAMOZWAŃCZY ZESPÓŁ ŚLEDCZY

Zanim jednak historia łódzkich łowców skór trafiła na wokandę, 
konieczne było udowodnienie nie tylko zwiększonego poboru leków, 
ale i powiązanie ich z możliwym (wtedy jeszcze trudnym do wyobra-
żenia) użyciem do celów zbrodniczych. W związku z tym konieczna 
była mrówcza analiza setek kart wyjazdowych, na których pogotowie 
opisywało procedury przeprowadzane u poszczególnych pacjentów. 
Morawski zabrał się do tej pracy wraz z kierowniczką apteki i młodą, 
ale doświadczoną w ratownictwie lekarką Renatą Warężak-Kuciel. 
Po przejrzeniu niemal 10 tysięcy kart wyjazdowych okazało się, 
że oficjalne zużycie pankuronium było zerowe, lek nie istniał prak-
tycznie w dokumentacji. Może jednak zespoły po prostu nie wypeł-
niały właściwie dokumentacji i problem tkwił w papierologii? By to 
wykluczyć, samozwańczy zespół śledczy ocenił zużycie rurek intuba-
cyjnych w tym okresie – pacjent po podaniu leków zwiotczających 
musi być niezwłocznie zaintubowany (warto również dodać, że nie 

każda intubacja wymaga zużycia sukcynylocholiny lub pankuronium). 
Liczba zużytych rurek była jednak tak mała, że nijak nie przystawała 
do liczby zużytych ampułek leków.

W takim razie może lek po prostu kradziono i odsprzedawano 
na czarnym rynku? To rozwiązanie wydawało się wątpliwe – leki były 
niezwykle tanie i dodatkowo trudno wyobrazić sobie ich nielegalne 
wykorzystanie. Nie miały właściwości euforycznych czy narkotycz-
nych, a ich zastosowanie bez wsparcia oddechu niechybnie prowa-
dziło do śmierci. Podnoszony temat używania leków w weterynarii do 
usypiania zwierząt również się nie potwierdził – w przypadku zwie-
rząt leki te mogą działać opacznie.

Kluczowy był jeszcze jeden argument: w karetkach, gdzie pobierano 
największe ilości omawianych leków, pacjenci umierali najczęściej. 
Jeden z zespołów R, które badano, nie zaliczył w przeglądanym 
okresie ani jednej (!) skutecznej reanimacji. W karetkach, z których 
korzystali, brakowało również technicznej możliwości wykonania nie-
których czynności: w jednej respirator miał zafoliowane od nowości 
zastawki (nie był dotąd używany), w drugiej nie działał laryngoskop.

Na tym etapie swojego śledztwa Janusz Morawski przekazał infor-
macje do łódzkiego zarządu CBŚ i dziennikarzy śledczych łódzkiej 
„Gazety Wyborczej”, którzy od miesięcy badali przypadki łapówek 
za informacje o zgonach. Reportaż o całej sprawie, opublikowany 
23 stycznia 2002 roku, wywołał lawinę, której nie sposób było już 
zatrzymać.

TAJEMNICE ZABRANE DO GROBU

Opinia społeczna zamarła. Postawienie w jednym zdaniu sformuło-
wań „pracownik pogotowia” i „zabójca” budzi uzasadniony lęk i para-
liż myślowy. Miesiącami posądzani o szukanie taniej sensacji i zarzuty 
wyssane z palca, dziennikarze musieli udowadniać nie tylko polity-
kom i organom ścigania, ale również izbom zawodowym, zwłaszcza 
lekarskim, że mają twarde dowody na sformułowane w artykule tezy. 
Było to karkołomne zadanie – jak powiedziano później: byli zabójcy, 
ale nie można było z łatwością wskazać ich ofiar ani narzędzia 
zbrodni. Po wszystkich trzech lekach nie pozostał żaden biologiczny 
ślad w ciałach zmarłych, którzy zabrali do grobu tajemnice ostatnich 
chwil swojego życia.
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Pozostali jednak ich bliscy oraz inni świadkowie zdarzeń, którzy opo-
wiadali o dziwacznych zachowaniach karetek pogotowia – nagłych 
pogorszeniach dotychczas stabilnych pacjentów (jedna z ofiar zmarła 
w czasie przewozu z oddziału internistycznego do oddziału dermato-
logii z powodu nasilonej wysypki – później skazany sanitariusz przy-
znał, że przewóz trwał zbyt długo i po prostu uśmiercił pacjentkę), 
przedłużonych oczekiwaniach na przyjazd zespołu oraz bezczynno-
ści i bierności w udzielaniu pierwszej pomocy. Co ciekawe, kluczowe 
okazały się zeznania jednego z oskarżonych, który po zatrzyma-
niu przyznał się do masowego mordowania pacjentów przy użyciu 
wymienionych leków (sanitariusz miał nadzieję na uzyskanie statusu 
świadka koronnego). Choć później wycofał się z wielogodzinnych 
zeznań, gdzie wcześniej szczegółowo opisywał swoje zbrodnie, sąd 
i biegli uznali, że jego opis przebiegu śmierci u pacjenta, który otrzy-
mał pankuronium, mógł wynikać tylko z praktyki.

Wyroki sądowe jednoznacznie wskazały, po której stronie tak 
naprawdę leżała prawda. Czterem pracownikom łódzkiego pogoto-
wia nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 
20 stycznia 2007 roku i prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Łodzi z dnia 9 czerwca 2008 roku udowodniono udział w zabój-
stwie pacjentów przy użyciu leku pankuronim. 27 października 2009 
roku Sąd Najwyższy oddalił kasację i ostatecznie utrzymał wyrok. 
Sprawcami byli:

• sanitariusz Andrzej Nowocień (pseudonim „doktor Ebrantil”), 
skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo 
czterech pacjentów i pomoc sanitariuszowi Karolowi Banasiowi 
w piątym;

• sanitariusz Karol Banaś, skazany na 25 lat pozbawienia wolno-
ści za „szczególnie okrutne” zabójstwo pavulonem Ludmiły Ś. 
i pomoc Andrzejowi Nowocieniowi w dokonanych przez niego 
zabójstwach;

• lekarz Janusz Kuliński, skazany na 6 lat pozbawienia wolności 
i 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza za umyślne nara-
żenie na śmierć 10 pacjentów. Po zakończeniu pobytu w więzie-
niu lekarz na mocy wyroku sądu lekarskiego dożywotnio utracił 
uprawnienia zawodowe;

• lekarz Paweł Wasilewski, skazany na 5 lat pozbawienia wolności 
i 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza za umyślne nara-
żenie życia 4 chorych.

Czy przytoczony wyrok wyczerpuje listę winnych? Według opisują-
cych sprawę dziennikarzy zamieszanych osób było o wiele więcej, 
nikomu jednak nie udało się już udowodnić bezsprzecznie winy. 
Winą zdecydowanie były jednak również wiedza i bezczynność  
– ta jednak nie znajduje odzwierciedlenia w wyrokach sądowych.

Wspominając tę historię, niemal każdemu nasuwa się w głowie tylko 
jedno pytanie: czy łódzka historia powtórzyła się w innych miej-
scach kraju? Czy mogłaby powtórzyć się w dzisiejszych realiach? 
W odpowiedzi na pierwsze pytanie trudno pozostawać optymistą 
– handel skórami kwitł w wielu miejscach w Polsce; ci sami dzien-
nikarze zajmowali się również analogicznymi przypadkami między 
innymi w Warszawie i okolicy. Czy poza sprzedawaniem informacji 
miały również tam miejsce „wątpliwe zgony”, jak początkowo eufe-
mistycznie określano przypadki pacjentów będących ofiarami 
zespołów medycznych powołanych do ratowania ich życia? Nie ma 
na to żadnych twardych dowodów, ale trudno ślepo wierzyć, że to 
odosobniony przypadek w skali kraju. Być może nie dochodziło do 
podawania leków w celu uśmiercenia chorych, ale sytuacje zanie-
chania udzielenia pomocy lub jej opóźniania wydają się jednak 
więcej niż prawdopodobne. Czy historia mogłaby powtórzyć się 
dzisiaj, w obliczu ogromnej liczby regulacji prawnych, zabezpieczeń 
i pozwów medycznych? To pytanie wciąż pozostaje otwarte.

Przygotowując ten artykuł, korzystałam z książki Łowcy skór Tomasza 
Patory, w której z perspektywy 20 lat wspomina on pracę śledczą, trud-
ności, z jakimi mierzyli się dziennikarze, i niezwykle obrazowo wspo-
mina obraz ówczesnej Łodzi. W artykule celowo pomijam szczególnie 
drastyczne szczegóły zabójstw i nadużyć w łódzkim pogotowiu – warto 
mimo wszystko sięgnąć do książki, by poznać całość tej historii.
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POGROMCY 
APTECZNYCH MITÓW

mgr farm. Agnieszka Skrzetuszewska 

FAKTY I MITY 
O ANEMII

Anemia, czyli niedokrwistość, to 
stan, podczas którego całkowita 
masa czerwonych krwinek albo 
ich zdolność do przenoszenia 
tlenu nie jest wystarczająca 
dla zapewnienia prawidłowe-
go utlenowania tkanek oraz 
narządów [1]. Na jej temat 
krąży wiele mitów, które mogą 
skutkować stygmatyzowaniem 
chorych lub nieskutecznym 
leczeniem. 



MIT 
NIEDOKRWISTOŚĆ STANOWI SAMODZIELNĄ 
JEDNOSTKĘ CHOROBOWĄ 

Anemia nie jest samodzielną jednostką 
chorobową i powinno się ją traktować 
jako konsekwencję stanu chorobo-
wego, toczącego się w organizmie [2]. 
W związku z tym po ustaleniu typu niedo-
boru należy dążyć do wykrycia przy-
czyny, jaka do niego doprowadziła [3].

FAKT
ANEMIA CZĘŚCIEJ DOTYCZY KOBIET 

Na niedokrwistość, według danych WHO 
z 2015 roku, cierpi łącznie 1,62 mld ludzi 
na świecie, czyli prawie 25 proc. całej popu-
lacji. Kobiety stanowią największą grupę 
osób z niedokrwistością (ponad 468 mln), 
a najwyższy odsetek anemii dotyczy dzieci 
w wieku przedszkolnym, czyli w wieku 6-59 
miesięcy. Na niedokrwistość z niedoboru 
żelaza w Polsce cierpi ponad 25 proc. 
kobiet w wieku reprodukcyjnym (15-49 lat), 
około 26 proc. kobiet w ciąży oraz około 
26 proc. dzieci w wieku przedszkolnym [1].

MIT
U CHOREGO Z ANEMIĄ LICZBA 
CZERWONYCH KRWINEK JEST 
ZAWSZE ZMNIEJSZONA 

Niedokrwistość stanowi stan kliniczny, 
który objawia się zmniejszeniem stężenia 
hemoglobiny (Hb, Hgb) oraz hematokrytu 
(Ht) poniżej wartości, jakie przyjmuje 
się za normę dla danej płci i wieku [2]. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) anemia jest definiowana jako 
stężenie Hb u kobiet nieciężarnych poniżej 
12 g/dl, u kobiet w ciąży – poniżej 11 g/dl, 
a u mężczyzn – poniżej 13 g/dl [4]. Liczba 
erytrocytów, w zależności od przyczyny oraz 
stopnia nasilenia anemii, może być zmniej-
szona, zwiększona albo prawidłowa [2].

MIT
POZIOM HEMOGLOBINY ZAWSZE STANOWI 
WSKAŹNIK NIEDOBORU ŻELAZA 

Ponieważ w codziennej praktyce klinicznej 
całkowita masa erytrocytów byłaby trudna 
do oszacowania, posługujemy się stężeniem 
hemoglobiny (Hb) w celu oceny nasilenia 
anemii. Na tej podstawie można określić 
efektywność zdolność krwi do trans-
portu gazów. To najbardziej wiarygodny 
wskaźnik niedokrwistości wśród parame-
trów czerwonokrwinkowych morfologii 
krwi. W zależności od wieku i płci granice 

norm Hb są różne. Wpływ na nią mają inne 
czynniki, takie jak wysokość nad poziomem 
morza, ciąża czy palenie tytoniu. Sche-
matycznie pomiar stężenia hemoglobiny 
bywa stosowany jako wskaźnik niedo-
boru żelaza, lecz nie jest to prawidłowe 
postępowanie. Przyczyną anemii być 
mogą różne czynniki, nie tylko niedobór 
żelaza, i z tego względu diagnostyka tego 
schorzenia powinna być pełniejsza [1].

MIT
NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA ANEMII 
TO NIEDOBÓR ŻELAZA 

Najczęstszą przyczynę niedokrwistości 
na świecie jest niedobór żelaza (około 
50 proc. wszystkich przyczyn), ale także 
deficyt witaminy B12 oraz kwasu folio-
wego [1,3]. Niedobory tych witamin 
prowadzą do rozwoju niedokrwistości 
megaloblastycznej. W przypadku niedo-
borów witaminy B12 i kwasu foliowego mogą 
pojawić się objawy ze strony przewodu 
pokarmowego takie jak cechy zapalenia 
w postaci wygładzenia, pieczenia języka, 
cechy zapalenia błony śluzowej jamy 
ustnej, brak apetytu (osłabienie wrażeń 
smakowych), skłonność do zaparć albo 
biegunek oraz nudności. W przypadku 
niedoboru witaminy B12 mogą pojawiać się 
także objawy neurologiczne, wynikające 
z demielinizacji neuronów rdzenia kręgo-
wego oraz kory mózgowej. Warto pamiętać, 
że zmiany utrzymujące się ponad pół 
roku nie cofną się i z tego względu bardzo 
istotne jest różnicowanie oraz właściwa 
terapia niedokrwistości megalobla-
stycznej. Obraz kliniczny anemii mega-
loblastycznej może ponadto obejmować 
zmiany psychiczne (apatia i spowolnienie 
psychiczne, urojenia, depresja, drażliwość, 
paranoja, tzw. obłęd megaloblatyczny), 
a także objawy związane ze zwyrodnieniem 
powrózkowym rdzenia kręgowego (ataksja, 
uczucie drętwienia, zaburzenia czucia 
głębokiego, niestabilność chodu) [2].

FAKT
ANEMIA TO CZĘSTE POWIKŁANIE 
NIESWOISTYCH ZAPALEŃ JELIT 

Niedokrwistość stanowi najczęstsze ukła-
dowe powikłanie nieswoistych zapaleń 
jelit (NZJ), które znacząco wpływają 
na kliniczny stan ogólny pacjenta, a także 
jest istotną przyczyną pogorszenia jakości 
życia oraz częstszych hospitalizacji [4].

MIT
NIEDOKRWISTOŚĆ NIEDOBOROWA 
ZWYKLE MA JEDNĄ PRZYCZYNĘ 

Patomechanizm niedokrwistości w wielu 
przypadkach jest złożony. Anemia może 
wynikać równocześnie z niedoboru żelaza, 
kwasu foliowego i/lub witaminy B12. 
Niedoborowe anemie mogą współistnieć 
z niedokrwistością chorób przewlekłych. 
Często niedokrwistość o złożonym charak-
terze jest obserwowana u osób starszych 
na skutek występowania niedożywienia, 
utajonego krwawienia z przewodu pokar-
mowego, zaburzeń opróżniania żołądka, 
a także chorób współistniejących, w tym 
chorób zapalnych czy nowotworów [1].

FAKT
PRZYCZYNĄ WYSTĘPOWANIA 
NIEDOKRWISTOŚCI MOŻE 
BYĆ STAN ZAPALNY 

Anemia stanowi częsty stan u chorych 
hospitalizowanych z powodu przewlekłego 
zakażenia, choroby autoimmunologicznej, 
niewydolności nerek czy nowotworu. 
Najczęściej rozpoznaje się u nich niedokrwi-
stość chorób przewlekłych, zwaną także 
niedokrwistością wtórną (ACD, anemia of 
chronic disease, anaemia of inflammation), 
która stanowi drugi co do częstości rodzaj 
niedokrwistości, jaki jest rozpoznawany 
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na świecie, po anemii z niedoboru żelaza. 
Do podstawowych mechanizmów skutku-
jących występowaniem niedokrwistości 
chorób przewlekłych należą: zmniejszenie 
dostępności żelaza do budowy hemu, 
skrócony czas przeżywania erytrocytów, 
osłabiona synteza erytropoetyny oraz 
obniżona wrażliwość prekursorów erytro-
cytów na erytropoetynę. Ich przyczyną 
jest stan zapalny, a także wywołane nim 
zaburzenia gospodarki żelazem [5].

FAKT
MORFOLOGIA KRWI TO PODSTAWOWE 
BADANIE POTWIERDZAJĄCE 
WYSTĘPOWANIE ANEMII 

Zasadnicze znaczenie w diagnostyce 
niedokrwistości z niedoboru żelaza ma 
ocena morfologii krwi obwodowej, a szcze-
gólnie wskaźnik średniej objętości krwi czer-
wonej (MCV, mean corpuscular volume) [1]. 
Typowe dla niedoboru żelaza jest obniżone 
MCV (czułość 96,7 proc.), lecz w 40 proc. 
przypadków anemii z niedoboru żelaza (IDA) 
jest prawidłowa [2]. Niedokrwistość mikro-
cytowa to jawna niedokrwistość z niedo-
boru żelaza. Charakterystyczne dla niej jest 
występowanie w rozmazie mikroskopowym 
krwinek o różnej wielkości, tzw. anizocytozy, 
którą odzwierciedla podwyższony wynik 
rozpiętości rozkładu objętości erytrocytów 
(RDW, red blood cell volume distribution 
width). Wskaźnik ten szczególnie przydaje 
się we wczesnej fazie niedokrwistości, 
kiedy MCV jest jeszcze prawidłowy. Przy 
głębokim niedoborze żelaza krwinki 
czerwone stają się niedobarwliwe i z tego 
względu mają zmniejszone wskaźniki 
średniej masy hemoglobiny (MCH, mean 
corpuscular haemoglobin), a także śred-
niego stężenia hemoglobiny (MCHC, mean 
corpuscular haemoglobin concentration). 
Niewielka nadpłytkowość może towarzyszyć 
niedokrwistości z niedoboru żelaza [1].

FAKT
NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU 
ŻELAZA MOŻE BYĆ PIERWSZYM 
OBJAWEM CHOROBY WRZODOWEJ 

Do niedoborów żelaza mogą prowa-
dzić nieprawidłowa dieta, upośledzone 
wchłanianie lub przewlekła utrata tego 
pierwiastka. Zazwyczaj anemia z niedo-
boru żelaza rozwija się na skutek utraty 
krwi i w związku z tym dotyczy obficie 
miesiączkujących kobiet (szczególnie przy 
niedostatecznym spożywaniu pokarmów 
bogatych w żelazo). Gdy niedokrwistość 
z niedoboru tego pierwiastka jest rozpo-
znawana u mężczyzn lub kobiet w wieku 
pomenopauzalnym, u których nie występują 
fizjologiczne straty żelaza, konieczna jest 
pełna diagnostyka mająca na celu wyklu-
czenie krwawienia. Anemia z niedoboru 

żelaza może stanowić pierwszy objaw 
choroby wrzodowej żołądka oraz choroby 
nowotworowej przewodu pokarmowego. 
Należy wykonać badanie endoskopowe 
górnego oraz dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego, a także wykluczyć krwa-
wienie z dróg oddechowych czy układu 
moczowego (rak pęcherza moczowego) [1]. 
Anemia z niedoboru żelaza może być 
spowodowana zaburzeniem wchłaniania 
tego pierwiastka w przewodzie pokar-
mowym, np. w wyniku celiakii (najczęstsza 
pozajelitowa manifestacja celiakii, 5-6 proc. 
pacjentów z IDA), chorób zapalnych jelit 
(np. choroba Leśniowskiego-Crohna), zaka-
żenia Helicobacter pylori (nadżerki, konku-
rencja o żelazo) i Giardia lamblia czy auto-
immunologicznego zapalenia żołądka [2].

MIT
BADANIE POZIOMU ŻELAZA WE KRWI 
NAJLEPIEJ OBRAZUJE JEGO NIEDOBÓR 

Diagnostyka laboratoryjna anemii powinna 
obejmować ocenę morfologii krwi oraz 
gospodarki żelazowej [2]. Badanie stężenia 
wolnego żelaza ma niską wartość diagno-
styczną, jest ono bowiem zmienne osob-
niczo i dobowo oraz zależne od czasu 
i rodzaju spożytego posiłku [1,2]. Dla 
niedoboru żelaza najwyższą swoistość mają 

obniżone stężenie ferrytyny, a także obni-
żone wysycenie transferyny żelazem przy 
zwiększonym jej stężeniu [1,4]. Stężenie 
ferrytyny stanowi miarodajny wskaźnik 
zapasów ustrojowych żelaza, charaktery-
zujący się dużą swoistością, lecz jest ona 
też białkiem ostrej fazy i z tego względu 
jej stężenie wzrasta w przebiegu stanów 
zapalnych, chorobach autoimmunologicz-
nych, zakażeniach czy przy uszkodzeniu 
wątroby [1,2]. W niedokrwistości z niedo-
boru żelaza stężenie ferrytyny zazwyczaj jest 
niższe niż 15-10 µg/l, a przy współistnie-
jącym stanie zapalnym o niedoborze żelaza 
świadczy stężenie ferrytyny <100 µg/l [2].

Narastający niedobór żelaza obrazowany 
jest także przez zwiększenie wskaźnika 
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza, 
total iron binding capacity) i zwiększone 
stężenie sTfR (rozpuszczalna część recep-
tora dla transferyny, soluble transferrun 
receptor) [1]. Choć TIBC stanowi parametr 
swoisty dla IDA, cechuje go mała czułość, 
gdyż zmniejsza się w starszym wieku, przy 
stanie zapalnym czy przy niedożywieniu [2]. 
Wartościowy parametr, niezależny od stanu 
zapalnego, stanowi saturacja transferyny 
(TSAT, proc.), którą oblicza się według wzoru: 
(stężenie żelaza/stężenie transferyny) * 
1,41. Zazwyczaj u pacjentów z anemią 
wartość TSAT jest poniżej 16 proc. [2].
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FAKT
NADUŻYWANIE ŚRODKÓW 
ALKALIZUJĄCYCH MOŻE PROWADZIĆ 
DO ANEMII Z NIEDOBORU ŻELAZA 

Właściwie zbilansowana dieta średnio 
dostarcza 10-15 mg żelaza, z czego wchłania 
się jedynie 1-2 mg. Jego wchłanianie 
poprawiają kwas askorbinowy, fruktoza 
(zawarta w owocach) oraz niektóre witaminy 
z grupy B (B₆, B12), a pogarszają – związki 
wapnia, fosforu (produkty mleczne), związki 
wiążące – np. fityniany (zawarte w ziarnach 
pszenicy, soi) czy szczawiany (kawa, herbata, 
rabarbar), a także ołowiu (skażona żywność 
w obszarach przemysłowych). Nieprawi-
dłowo zbilansowana dieta wegetariańska, 
a także nadużywanie leków alkalizujących 
również mogą przyczyniać się do niedo-
statecznego wchłaniania żelaza [1].

FAKT
ZAJADY MOGĄ BYĆ OBJAWEM 
NIEDOBORU ŻELAZA 

Obraz kliniczny anemii z niedoboru 
żelaza, oprócz symptomów typowych dla 
każdej niedokrwistości, obejmuje także 
objawy tkankowego deficytu żelaza, 
takie jak: suchość skóry i włosów, zabu-
rzenia troficzne skóry, zajady w kącikach 
ust, deformacje płytki paznokciowej, 
zaburzenia koncentracji, „niespokojne 
nogi”, bóle głowy, rozdrażnienie albo 
senność czy spaczone łaknienie (pica) 
– „zachcianki” na rzeczy niejadalne, np. 
błoto, ziemię, lód, krochmal, kredę [1,2].

FAKT
BÓLE GŁOWY MOGĄ BYĆ OBJAWEM 
NIEDOKRWISTOŚCI 

Czasem anemii mogą towarzyszyć niespe-
cyficzne objawy, takie jak duszność, 
nietolerancja wysiłku, bóle głowy czy 
nadmierna męczliwość. W przedmiotowym 
badaniu można zaobserwować bladość 
albo podżółtaczkowe zabarwienie powłok 
skórnych oraz tachykardię z towarzyszącym 
szmerem czynnościowym serca [3].

FAKT
ZMIANY W MORFOLOGII KRWINEK 
MOGĄ SUGEROWAĆ WYSTĘPOWANIE 
ANEMII MEGALOBLASTYCZNEJ 

U pacjentów z niedokrwistością megalo-
blastyczną w rozmazie krwi obwodowej 
widoczne są wyraźne zmiany morfologii 
krwinek: zwiększenie MCV, hiperchromia 
erytrocytów, megaloowalocytoza, anizo-
cytoza i poikilocytoza, hipersegmentacja 

jąder granulocytów, a także obecność 
patologicznych płytek krwi [2]. W bada-
niach biochemicznych nieprawidłowości 
obejmują hiperbilirubinemię (pośrednia 
jako wynik hemolizy) oraz podwyższone 
stężenie dehydrogenazy mleczanowej 
(LDH). Podczas diagnostyki anemii mega-
loblastycznej należy wykonać oznaczenie 
stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego, 
a w przypadku wątpliwości – stężenie 
homocysteiny i kwasu metylomalonowego. 
Warto także przeprowadzić badanie czyn-
ności wydzielniczej żołądka oraz stanu jego 
błony śluzowej (gastroskopia wraz z oceną 
histopatologiczną wycinka błony śluzowej) 
i badanie obecności przeciwciał przeciwko 
komórkom okładzinowym żołądka oraz 
czynnikowi wewnętrznemu Castle'a [2].

MIT
PO ROZPOZNANIU NIEDOBORÓW 
ŻELAZA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE 
WŁĄCZYĆ JEGO SUPLEMENTACJĘ 
ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI 

Podstawowym warunkiem skutecznej 
terapii anemii z niedoboru żelaza jest 
poznanie jej przyczyny [1,2]. Prawidłowo 
zbilansowana dieta powinna zabezpieczać 
przed niedoborem tego pierwiastka [1]. 
U większości pacjentów, u których wystę-
puje niedokrwistość z niedoboru, wystarcza 
leczenie doustnym żelazem. Jednak nie 
powinno się go włączać bez zrobienia 
badań krwi oraz gospodarki żelazowej. 
Rozpoczęcie uzupełniania niedoboru przed 
ostatecznym rozpoznaniem i usunięciem 
przyczyny jest dopuszczalne, lecz takie 
postępowanie będzie mieć ograniczoną 
skuteczność. Podczas oceniania efektów 
terapii należy pamiętać, że niedokrwistość 
może mieć etiologię mieszaną i rozpo-
znanie jednej z jej przyczyn nie wyklucza 
możliwości występowania innej [1].

MIT
CELEM SUPLEMENTACJI JEST JEDYNIE 
WYRÓWNANIE NIEDOKRWISTOŚCI 

Substytucja żelaza ma na celu nie tylko 
wyrównanie anemii, ale też uzupełnienie 
„magazynu” tego pierwiastka do poziomu 
ferrytyny powyżej 30-40 mg/dl. Z tego 
względu wymagana jest odpowiednio 
długa terapia (4-6 miesięcy) [1].

MIT
PREPARATY ŻELAZA NAJLEPIEJ 
WCHŁANIAJĄ SIĘ, GDY SĄ 
PRZYJMOWANE RAZEM Z POSIŁKIEM 

Aktualnie jest dostępnych wiele doust-
nych preparatów żelaza (proste sole 
tego pierwiastka oraz związki złożone 

o przedłużonym, zmodyfikowanym uwal-
nianiu). Zazwyczaj stosowane są preparaty 
żelaza dwuwartościowego. Zalecane jest 
podawanie 100-200 mg żelaza elemen-
tarnego na dobę, najczęściej dwa razy 
dziennie po jednej tabletce [1]. Przekro-
czenie tej dawki nie wpływa na poprawę 
skuteczności terapii, a jedynie powoduje 
nasilenie skutków ubocznych [3]. Polecane 
jest przyjmowanie leku na czczo, gdyż 
posiłek zmniejsza wchłanianie. Nie powinno 
się popijać tabletek herbatą czy mlekiem. 
Żelazo najlepiej się wchłania w środo-
wisku kwaśnym i z tego względu korzystne 
jest jednoczesne przyjmowanie kwasu 
askorbinowego oraz unikanie leków, które 
neutralizują kwaśność soku żołądkowego 
(przez min. dwie godziny) [1]. W sytu-
acji braku odpowiedzi na suplementację 
preparatami doustnymi należy rozważyć 
parenteralne podanie tego pierwiastka [3].

FAKT 
SUPLEMENTACJA KWASU FOLIOWEGO 
MOŻE NASILAĆ OBJAWY NEUROLOGICZNE 
ZWIĄZANE Z NIEDOBOREM WITAMINY B12 

Leczenie niedokrwistości z niedoboru 
kwasu foliowego albo witaminy B12 polega 
na usunięciu albo terapii przyczyny niedo-
boru, a także podawaniu odpowiedniej wita-
miny. Witaminę B12 podaje się domięśniowo 
albo doustnie. Natomiast leczenie anemii 
z niedoboru kwasu foliowego obejmuje 
przede wszystkim zastosowanie odpowied-
niej diety (szpinak, kapusta, produkty pełno-
ziarniste), a także doustną suplementację 
tej witaminy [6]. Jednak należy pamiętać, 
że stosowanie kwasu foliowego u pacjentów 
z jednoczesnym niedoborem witaminy 
B12 może nasilać u nich objawy neurolo-
giczne. Z tego względu przed rozpoczęciem 
leczenia kwasem foliowym należy wyklu-
czyć istnienie niedoboru witaminy B12 [3].
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Oseltamiwir



Oseltamiwir to substancja lecznicza, która w aktualnym sezonie jesienno-
zimowym stała się numerem jeden i niekwestionowanym liderem w grupie. 
Popularności dostarczyła jej nie tylko szalejąca epidemia grypy, ale i liczni 

celebryci zachwalający dobrodziejstwo szybkiej tabletki „na grypę". Niektórzy 
z nich, opacznie interpretując profilaktykę, uznali nawet, że w czasie ostrego 
zakażenia można bezpiecznie spotykać się z całą rodziną, o ile podzielimy się 
z nimi oseltamiwirem, niczym opłatkiem przy wigilijnym stole. Dlaczego to 
nieprawda, a lek nie jest magiczną tarczą, od której odbijają się nadlatujące 

cząsteczki wirusa grypy?

Z 
oseltamiwirem nieodłącznie wiąże się historia życia 
jednego człowieka – zapalonego chemika i wirusologa 
Johna Martina. John Martin dołączył do firmy Gilead 
Sciences jako wiceprezes ds. badań i rozwoju pod koniec 
1990 r., porzucając swoją sześcioletnią kadencję w BMS 

jako dyrektor ds. chemioterapii przeciwwirusowej. Martin uzy-
skał stopień doktora nauk chemicznych w University of Chicago 
w 1978 r., po czym prowadził bardzo obiecującą pracę postdok-
torską w firmie Syntex. To właśnie tam w 1980 r. odkrył gancyklowir 
– pierwszy lek przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV). Cytomegalia, 
choć nie zagraża większości z nas, potrafi być śmiertelnie niebez-
pieczna dla chorych z upośledzeniem odporności wrodzonym lub 
nabytym (np. za sprawą immunosupresji).

Cytomegalia to również zagrożenie dla najmniejszych – infekcja 
w czasie ciąży może prowadzić zarówno do licznych, ciężkich zabu-
rzeń rozwojowych, jak i do zgonu wewnątrzmacicznego. Gancyklo-
wir niósł nową nadzieję terapeutyczną w tych przypadkach. Nawet 
wtedy było to rzadkie osiągnięcie dla młodego naukowca i w na-
turalny sposób zapoczątkowało jego karierę w odkrywaniu leków 
przeciwwirusowych. Marzeniem Martina było przede wszystkim 
stworzenie skutecznego leku poskramiającego wirusa HIV. W tam-
tym czasie zakażenie nim wciąż było niemal wyrokiem śmierci, 
a San Francisco dryfowało właśnie ku szczytowi epidemii AIDS.

Jako ekspert w dziedzinie chemii nukleotydów John Martin zainte-
resował się prolekami nukleozydowymi o silnej aktywności przeciw 
wirusowi HIV, odkrytymi wspólnie przez Tony’ego Holy’ego (IOCB) 
i Erica deClerqa (KU Leuven) na jakiś czas przed końcem zimnej 
wojny (zapisane w książce Loeckxa Cold war triangle z 2017 r.). 
John Martin miał okazję ocenić portfolio potencjalnych leków prze-
ciwwirusowych jako członek zespołu BMS pod koniec lat 80. XX w. 
i nawiązał współpracę z Holym i deClerqiem. BMS ostatecznie prze-
puścił okazję na stworzenie nowych leków w 1991 r. Wkrótce po 

przybyciu do Gilead John wznowił negocjacje, które doprowadziły 
do licencjonowania całej grupy fosfonianów nukleozydów i ich pro-
leków w 1991 r.

NEURAMINIDAZA

Pomimo ogromnej użyteczności nukleozydowej i nukleotydowej do 
potencjalnego atakowania dowolnego wirusa John Martin już szu-
kał nowych możliwości wykorzystania tych metod. Rzucił wyzwa-
nie małemu zespołowi chemików, aby znaleźli minimalny oligomer 
DNA, który mógłby hamować endonukleazę grypy, dając interesują-
ce inhibitory dinukleotydów. Kiedy ten program utknął w martwym 
punkcie, John przywiózł ze spotkania naukowego, w którym uczest-
niczył, kolejny cel dla siebie – neuraminidazę.

Neuraminidaza grypy jest niezbędnym białkiem, które znajduje się 
na powierzchni cząsteczki wirusa i rozszczepia połączony ‐-keto-
zydowo kwas sialowy (kwas neuraminowy) z końców łańcuchów 
hemaglutyniny (HA). Bez tego rozszczepienia hemaglutynina jest 
związana ze swoim receptorem w taki sposób, że pączkujące wirio-
ny nie mogą uciec z powierzchni komórki i oddzielić się od siebie 
(wiriony pobierają białka z komórek gospodarza). Dlatego hamowa-
nie ucieczki i rozbijanie wirionów było uważane za skuteczną stra-
tegię leków przeciwwirusowych przeciw grypie.

Inhibitory neuraminidazy wirusa grypy to leki przeciwwirusowe na-
śladujące naturalny substrat dla neuraminidazy – kwas sialowy. Już 
w połowie lat 70. XX w. dysponowano związkami, które blokowały 
skutecznie neuraminidazę i replikację wirusa grypy in vitro. Jednak 
nie były one swoiste i działały także na neuraminidazy w komór-
kach ssaków. Ponadto, co zaskakujące, nie były wcale skuteczne 
w zwierzęcych modelach grypy. Na początku lat 90. ustalono kry-
stalograficzną strukturę neuraminidazy wirusów grypy typu A i B, 
co stworzyło możliwość ukierunkowanych prac nad strukturalnie 
dopasowanymi, a zatem swoistymi, inhibitorami tego enzymu.
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POCZĄTKI TAMIFLU

Oseltamiwir został odkryty przez naukowców z Gilead Sciences przy 
użyciu kwasu szikimowego jako punktu wyjścia do syntezy. Kwas 
szikimowy był pierwotnie dostępny tylko jako ekstrakt z chińskiego 
anyżu gwiazdkowatego, ale już od 2006 r. 30 proc. dostaw pocho-
dziło z dokonań biotechnologii – kwas powstawał z pomocą rekom-
binacji genetycznych w E. coli. Gilead udzielił wyłącznej licencji 
na swoje odpowiednie patenty firmie Roche w 1996 r.

Sprzedaż oseltamiwiru firmie Roche odegrała zasadniczą rolę we 
wspieraniu własnych prac rozwojowych Gilead Sciences, zwłaszcza 
w zakresie HIV. Nie tylko pieniądze, ale i wkład merytoryczny Marti-
na w pracę nad oseltamiwirem został doceniony, co nieco złagodzi-
ło cios, który nastąpił zaledwie kilka tygodni po rejestracji Tamiflu. 
Zespół Johna musiał zrezygnować z nadziei na leczenie adefowirem 
zakażenia wirusem HIV po tym, jak rada doradcza odrzuciła lek ze 
względów bezpieczeństwa. Dwa lata później bardzo podobna sub-
stancja – tenofowir – uzyskała aprobatę FDA w leczenia zakażenia 
wirusem HIV.

Tymczasem pierwsza pigułka na grypę została dobrze przyjęta, 
a sprzedaż Tamiflu szybko przekroczyła sprzedaż wziewnej Relen-
zy (zanamiwir). Zanamiwir, mimo niezwykle atrakcyjnej formy po-
dania i teoretycznym miejscu działania dokładnie tam, gdzie wni-
ka wirus grypy, nie zyskał popularności. Głównym powodem było 
wywoływanie skurczu oskrzeli, co nawet u osób zdrowych może 

powodować przykre dolegliwości, a u chorych z wyjściową chorobą 
układu oddechowego stanowi zagrożenie zdrowotne. Tymczasem to 
właśnie pacjenci z astmą, POChP i innymi zaburzeniami w obrębie 
tego układu są tymi, których szczególnie chcielibyśmy zabezpieczać 
przed ciężkim przebiegiem grypy.

Oseltamiwir nie uniknął jednak skandalu ze swoim udziałem. Do-
stępny na rynku w 2005 r., w obliczu pandemii ptasiej grypy stał 
się lekiem wysoce pożądanym przez wiele państw, które w panice 
gromadziły go dla swoich obywateli. Koronnym argumentem były 
zalecenia stosowania oseltamiviru w leczeniu i zapobieganiu gry-
py wydane przez trzy wielkie organizacje zajmujące się zdrowiem 
publicznym – World Health Organization (WHO), European Medical 
Agency (EMA) oraz Centers for Disease Control and Prevention.

Skuteczność i bezpieczeństwo leku była też potwierdzona przez 
przeglądy dokonywane przez Cochrane w latach 1999, 2003, 2006, 
2009. Jednak ostatni z nich spotkał się z krytyką dr. Hayashiego, ja-
pońskiego pediatry. Jak to możliwe, że opublikowano przegląd nie-
uwzględniający pełnych danych klinicznych, jakie miała w posiada-
niu firma Roche? Innymi słowy – czy można ufać, że producent leku 
przekazał dane, które mogłyby stawiać skuteczność leku w złym 
świetle czy raczej wybrał te najbardziej optymistyczne? Odpowiedź 
na to pytanie nie jest trudna, trudniejsze było jednak uzyskanie 
pełnych danych pochodzących z badań klinicznych Roche – mimo 
nacisków Cochrane, WHO i innych organizacji ich kompletowanie 
trwało aż do 2013 r.
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grypie

2002 
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2005 i 2009 
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dotyczących oseltamiwiru

2014 

FDA

Zaktualizowany przegląd Cochrane, opublikowany 10 kwietnia 
2014 r., opierał się na pełnych raportach wewnętrznych z 20 ba-
dań Tamiflu i 26 badań Relenzy. W badaniach tych wzięło udział 
ponad 24 000 osób, a wyniki są niestety nieco mniej optymistycz-
ne. Przegląd potwierdza niewielkie korzyści w łagodzeniu objawów, 
a mianowicie skrócenie czasu trwania objawów średnio o pół dnia 
(poprzednia metaanaliza sugerowała 1,3 doby). Istnieje jedynie kil-
ka dowodów na poparcie tezy, że stosowanie inhibitorów neurami-
nidazy zmniejsza liczbę hospitalizacji lub ryzyko rozwoju potwier-
dzonego zapalenia płuc. Najsłabsze dowody ma niestety założenie 
mówiące o skuteczności inhibitorów neuraminidazy w profilaktyce 
zakażeń.

WYTRWAŁY ZAWODNIK

Co dziś, w 2023 r., wiemy jeszcze o oseltamiwirze? Leczenie za po-
mocą oseltamiwiru skraca czas trwania objawów i zmniejsza ryzyko 
powikłań zarówno u dorosłych, jak i dzieci. W 2018 r. Malosh i wsp. 
przeprowadzili metaanalizę obejmującą 2561 dzieci, w której wy-
kazali, że oseltamiwir skracał czas utrzymywania się objawów grypy 
o 17,6 godz. (lub o 22,8 godz., jeśli leczenie rozpoczęto <24 godz. od 
początku choroby) oraz zmniejszał ryzyko rozwoju zapalenia ucha 
środkowego o 34 proc. Nie ma danych potwierdzających przewagę 
któregokolwiek z inhibitorów neuraminidazy u ogólnie zdrowych 
pacjentów, natomiast oseltamiwir pozostaje lekiem pierwszego wy-
boru w leczeniu ciężkich zakażeń oraz u pacjentów z grup ryzyka.

Oseltamiwir jest mało toksyczny. Ze względu na gorzki smak, który 
czasami prowokuje wymioty, jego podanie doustne u dzieci może 
być utrudnione. Wśród działań niepożądanych wymienionych 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego najczęściej obserwuje 
się objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, nudności) 
oraz ból głowy. W badaniu przeprowadzonym w 2020 r. nie potwier-
dzono korelacji między opisanymi w ChPL zaburzeniami neuropsy-
chiatrycznymi a stosowaniem leku. Wirus grypy to jeden z najwy-
trwalszych zawodników w historii zakaźnictwa. Cyklicznie wywołuje 
na świecie kolejne pandemie, drwiąc po cichu z naszych marnych 
zabezpieczeń. Stawiamy mu co prawda przeszkody i zapory, ale 
jedyne, co na razie potrafimy, to spowalniać i osłabiać jego natural-
ny pęd do zakażenia jak największej liczby osób. Korzystajmy z nich, 
szczepiąc się i włączając leczenie oraz profilaktykę farmakologicz-
ną, ale nie wierzmy ślepo, że powstrzymamy go na dobre. To zbyt 
doświadczony gracz, by po raz kolejny nie znaleźć luki w naszym 
systemie zabezpieczeń.
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U
zależnienie może dotyczyć zarówno konieczności przyj-
mowania określonej substancji (np. przywołanego już alko-
holu), jak i przymusu wykonywania określonej czynności 
(jak np. udział w grach hazardowych, przeglądanie social 
mediów). Choć ilość bodźców jest naprawdę wielka, a sam 

nałóg może powstać u człowieka z różnych powodów, to finalnie 
wszystko sprawdza się do ośrodkowego układu nerwowego. Uzależ-
nienie „żeruje” na neuroplastyczności mózgu – wskutek regularnej, 
a później i nadmiernej ekspozycji ośrodkowego układu nerwowego 
dochodzi do rozwoju szeregu zmian w mózgu, które dotyczą m.in. 
reorganizacji sieci nerwowych, równowagi neuroprzekaźnikowej czy 
zaburzeń neurochemicznych. Wszystko to w miarę upływu czasu 
ulega utrwaleniu, co w konsekwencji zmienia dotychczasową pracę 
systemu nerwowego.

Problem uzależnienia można określić mianem upośledzenia prawi-
dłowego funkcjonowania układu nagrody, który składa się z neuronów 
dopaminowych. Neurony zawarte w tym układzie odpowiadają za 
odczuwanie przyjemności, motywację, dobry nastrój, ale też za zacho-
wania kompulsywne i stereotypowe. Wskutek pobudzenia neuronów 
dopaminowych następuje wzrost wydzielania dopaminy – pomimo 
że każda z substancji uzależniających dokonuje tego poprzez inne 
receptory, to finalnie wszystkie prowadzą do zwiększonego wydzie-
lania tego neuroprzekaźnika, co skutkuje nieustannym pobudza-
niem układu nagrody. W układzie nagrody wyróżnia się następujące 
elementy:

• hipokamp;

• prążkowie;

• ciało migdałowate;

• kora przedczołowa;

• brzuszno-przednia część jądra ogoniastego;

• jądro półleżące umiejscowione poniżej kory czołowej (NAc);

• wspomniane neurony dopaminowe zlokalizowane 
w nakrywce brzusznej śródmózgowia (VTA) wraz 
z miejscami docelowymi ich projekcji.

Przypuszczalny mechanizm rozwoju uzależnienia i tolerancji został 
zaprezentowany na schemacie nr 1.

Lekomania, lekozależności, farmakomania – wszystkie te nazwy odno-
szą się do nałogowego zażywania produktów leczniczych pomimo ich 
szkodliwych skutków dla zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta 
oraz negatywnego wpływ na kondycję społeczną. Uzależnienie od 
leków jest często rezultatem politoksykomanii, które stanowi efekt 
tłumienia symptomów zespołu abstynencyjnego innymi środkami – 
jak np. stosowanie benzodiazepin w leczeniu choroby alkoholowej. 
Problem lekozależności może rozwijać się na wielu płaszczyznach:

• samodzielnej farmakoterapii;

• chęci przynależności do grup społecznych 
i uniknięcia wykluczenia;

• ciekawości i jako jeden z etapów eksperymentowania 
z substancjami psychoaktywnymi;

• konieczności stłumienia negatywnych emocji (np. stresu 
związanego z pracą, traumy związanej z trudnym zdarzeniem);

• długotrwałego leczenia rozmaitych chorób 
przewlekłych (np. zaburzeń lękowych, zespołów 
bólowych kręgosłupa, bezsenności).

Z uzależnieniem wiążą się dwa istotne terminy. Pierwszym z nich jest 
uwrażliwienie, czyli sensytyzacja. Zjawisko to dotyczy wzrostu siły 
działania leku proporcjonalnie do czasu jego stosowania. Za przykład 
może posłużyć np. alkoholowe uszkodzenie wątroby, które rzutuje 
na metabolizm etanolu, a to skutkuje wydłużeniem czasu i wzrostem 
mocy stanu upojenia po spożyciu niewielkiej ilości. Jednak w przy-
padku leków sensytyzacja wiąże się z nasiloną reaktywnością układu 
dopaminowego.

Drugim terminem jest zjawisko tolerancji – konieczność zwiększenia 
dawki bodźca uzależniającego w celu wywołania takiego samego 
pobudzenia układu nagrody. W przypadku lekozależności należy 
podzielić je na dwa pomniejsze typy:

Uzależnienie dość jednoznacznie kojarzy się z chorobą alkoholową, 
nałogowym paleniem papierosów czy stosowaniem środków 

klasyfikowanych jako narkotyki (np. środki halucynogenne typu 
LSD, psychostymulanty pokroju kokainy). Leki, które w zamyśle 

mają pomóc człowiekowi w walce z chorobą, również mogą stanowić 
przyczynę nałogu. Część środków farmakologicznych wykazuje 
wysoki potencjał uzależniający, inne – wskutek niewłaściwego 
(przeważnie nadmiernego) stosowania – mogą wyrobić trudne  

do przerwania przyzwyczajenie.
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• tolerancja funkcjonalna (farmakodynamiczna), polegająca 
na zmniejszeniu odpowiedzi komórkowej (np. wskutek wielo-
krotnego stosowania produktu leczniczego i osłabienia aktywno-
ści receptorów);

• tolerancja metaboliczna (farmakokinetyczna), związana ze wzro-
stem aktywności enzymów wątrobowych w celu szybszego 
usunięcia substancji czynnej z ustroju, co przekłada się na skró-
cenie czasu działania produktu leczniczego.

Warto w tym miejscu przywołać też pojęcia tolerancji krzyżowej, 
która dotyczy przyzwyczajenia organizmu na podobne substancje 
(często zauważalne przy złożonym uzależnieniu – np. alkohol i środki 

uspokajające), oraz odwróconej tolerancji, będącej rezultatem nad-
wrażliwości receptorów i wyzwolenia pożądanego stanu niewielką 
dawką. Odwrócona tolerancja jest niezwykle niebezpiecznym sta-
nem, gdyż potęguje ryzyko przedawkowania bez konieczności użycia 
dużych ilości – np. alkoholu, który działa silniej poprzez uszkodzoną 
wskutek nałogu wątrobę.

UZALEŻNIENIE OD OPIOIDÓW

W sprawie farmakomanii nie sposób przejść obojętnie wobec leków 
opioidowych, które oddziałują na receptory opioidowe zlokalizo-
wane w mózgu. Obecnie znane są trzy receptory opioidowe, których 
pobudzenie wyzwala zgoła odmienne reakcje w organizmie:

SCHEMAT 1 
Źródło: Szukalski B. 
Neurobiologiczne podstawy 
uzależnienia od narkotyków. 
Farm. Pol. 2009.
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• µ – analgezja, bradykardia, nudności, zahamowanie motoryki 
żołądka i jelit, sedacja, depresja oddechowa;

• δ i κ – analgezja, zwężenie źrenic, dysforia (obniżenie nastroju, 
przygnębienie), zaparcia.

Rezultat działania leków opioidowych przedstawiono w tabeli 1.

Opiody można podzielić ze względu na kilka kryteriów:

• moc działania – silne, pośrednie i słabe;

• pochodzenie – endogenne, naturalne alkaloidy opium, 
półsyntetyczne pochodne oraz nowe syntetyczne;

• kinetykę receptorową, czyli sposób oddziaływania na recep-
tory opioidowe, co ukazano w poniższej tabeli 2.

Przeznaczeniem leków opioidowych jest uśmierzanie bólu, zwłasz-
cza o dużym poziomie intensywności. Opioidy wykorzystywane są 
zarówno u pacjentów przed planowanymi operacjami jako środki 
znieczulające (np. morfina czy sufentanyl), jak i po przebytych ope-
racjach (np. tramadol), a także w przypadkach dolegliwości uwarun-
kowanych procesem chorobowym – problemami neurologicznymi 
czy nowotworem (np. fentanyl). Słabsze leki opioidowe stosuje się 
w leczeniu napadowych ataków kaszlu bądź łagodzenia dolegliwości 
bólowych o umiarkowanym nasileniu, które nie są możliwe do znie-
sienia dzięki lekom przeciwbólowym dostępnym bez recepty (kode-
ina) lub są używane jako preparaty przeciwbiegunkowe (loperamid). 
Co ciekawe, opioidy znajdują też zastosowanie w terapii odwykowej 
uzależnienia od heroiny (np. buprenorfina, metadon).

Problem uzależnienia od opioidów wynika z nasilenia uwalniania 
dopaminy, co potęguje uczucie euforii. Jednak z biegiem czasu i roz-
wojem procesów adaptacyjnych aktywność układu nagrody ulega 
osłabieniu – dochodzi do zmniejszenia liczby receptorów dopamino-
wych (D2) i ilości wydzielanej dopaminy. Wskutek podawania kolej-
nych dawek leków dochodzi też do przyzwyczajenia receptorów opio-
idowych, a także zmniejszenia wrażliwości organizmu na pobudzenie 
układu nagrody naturalnymi bodźcami, np. ulubionymi posiłkami czy 

seksem. Warto też podkreślić, że w nałogowym stosowaniu opioidów 
dochodzi do zaangażowania innych układów neuroprzekaźnikowych 
– m.in. noradrenaliny, serotoniny, GABA, NMDA czy AMPA. Wedle 
wyników badań długotrwałe użycie leków opioidowych osłabia 
mechanizmy nagrody przy równoczesnym wzmocnieniu reakcji stre-
sowych. Uzależnienie od opioidów dotyka jednakowo sfery psychicz-
nej i fizycznej. Wśród symptomów zespołu abstynencyjnego obser-
wuje się m.in. utrzymujące się uczucie zmęczenia, wahania nastroju, 
poczucie lęku i osaczenia, zaniedbanie higieny osobistej i relacji 
międzyludzkich, utrzymywanie kontaktów wyłącznie z osobami uza-
leżnionymi oraz szereg problemów somatycznych, jak zaparcia, ból 
i drżenie mięśni, nadmierna potliwość

Niestety, problem uzależnienia od leków opioidowych nie jest nowy, 
zwłaszcza na terenie USA, czego dowodem był „kryzys opioidowy”. 
Podwaliny dla tego zjawiska dało błędne przekonanie, że poten-
cjał uzależniający tych leków występuje wyłącznie w przypadku 
rekreacyjnego użycia – a nie, gdy są stosowane w przypadku far-
makoterapii mniej lub bardziej nasilonych dolegliwości bólowych. 
Na początku lat 90. XX w. wiele firm farmaceutycznych rozpoczęło 
niezwykle intensywny marketing opioidów, a zwłaszcza oksykodonu. 
Popularyzacja opioidów w połączeniu z innymi działaniami koncer-
nów (m.in. sponsoring kursów edukacyjnych dla lekarzy, wzrost liczby 
przedstawicieli handlowych odwiedzających gabinety lekarskie 
i apteki) doprowadziła do prawdziwej epidemii recept i zwiększe-
nia liczby pacjentów przyjmujących te leki. Natomiast od roku 1999 
zaobserwowano drastyczny wzrost liczby zgonów uwarunkowanych 
przedawkowaniem opioidów na receptę – naturalnych, półsyntetycz-
nych oraz metadonu.

Druga fala przypada na rok 2010, kiedy to zaobserwowano wyraźne 
zwiększenie liczby ofiar przedawkowania heroiny. Trzecia, i zarazem 
najbardziej śmiercionośna fala kryzysu rozpoczęła się w roku 2013. 
Jej głównymi sprawcami były nowoczesne, syntetyczne opioidy (np. 
tramadol), wśród których królował fentanyl o mocy 50-krotnie silniej-
szej od heroiny. Duże zainteresowanie doprowadziło do zwiększenia 
nielegalnej produkcji i obrotu fentanylu, który był sprzedawany 
na amerykańskich ulicach jako podrobione leki – w formie samo-
dzielnej bądź w połączeniu z innymi narkotykami (np. kokainą).

Działanie ośrodkowe Działanie obwodowe

Analgezja, euforia, sedacja, 
depresja oddechowa, 
zahamowanie odruchu 
kaszlu, nudności i wymioty, 
mioza, niepokój

Układ pokarmowy Inne mięśnie gładkie Układ krążenia Skóra

Zahamowanie motoryki 
żołądka i jelit, zaparcia, 
refluks przełyku

Zahamowanie czynności 
skurczowej macicy, 
zatrzymanie moczu, 
skurcz dróg żółciowych

Spadek ciśnienia krwi 
i częstości akcji serca

Świąd, 
pokrzywka, 
potliwość

Czyści agoniści Antagoniści
Aktywność agonisto-
-antagonistyczna

Częściowy agoniści

Morfina, kodeina, 
oksykodon, petydyna, 
heroina, hydromorfon, 
leworfanol, metadon, 
fentanyl, sufentanyl

Nalokson, naltrekson, 
namefen, diprenorfina

Pentazocyna, nalbu-
fina, butorfanol, 
dazocyna, nalorfina

Buprenorfina, 
meptazynol

Tab. 1

Tab. 2
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Szacuje się, że całkowita liczba ofiar spowodowanych legalnymi 
i nielegalnymi opioidami w latach 1999-2020 wynosiła ponad 
564 000 osób.

LEKI PSYCHOTROPOWE

W przypadku leków psychotropowych warto zacząć od wskazania 
środków przeciwdepresyjnych, do których należą:

• inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) 
– np. moklobemid, selegilina;

• trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 
(TLPD) – np. amitryptalina, doksepina;

• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 
i noradrenaliny (SSRI/SNRI) – np. escitalopram, wenlafaksyna.

Działanie tych leków jest ukierunkowane na przeciwdziałanie zabu-
rzeniom poziomu neutrotransmiterów wskutek wzrostu ich stężenia 
w szczelinach synaptycznych. Zdania na temat ryzyka uzależnienia 
od leków antydepresyjnych są mocno podzielone. Antydepresanty 
mogą zostać bez najmniejszego problemu odstawione przez cho-
rego – niemniej jednak nagłe i nieprawidłowe zakończenie leczenia 
przekłada się na pogorszenie jakości życia pacjenta, m.in. wskutek 
obniżenia nastroju, nawrotów stanu depresyjnego, zaburzeń snu 
czy dolegliwości somatycznych (biegunka, nudności, drżenie mię-
śniowe). Co więcej, powyższe niedogodności mogą występować 
z różną częstotliwością i intensywnością. Dlatego w przypadku leków 
antydepresyjnych duże znaczenie ma wrażliwość osobnicza każdego 
pacjenta. Opisane niedogodności, często określane zespołem absty-
nencyjnym, są rezultatem niewłaściwego przerwania farmakoterapii, 
a nie rozwoju uzależnienia w organizmie.

Zgoła inaczej jest w przypadku leków z kategorii benzodiazepin (np. 
diazepam, klonazepam), które są wykorzystywane w celu uzyskania 
sedacji (np. przy silnych zaburzeniach lękowych czy epizodach 
ciężkiej depresji) lub przeciwdziałania bezsenności. Benzodiaze-
piny powodują wzrost wrażliwości receptora GABA-A na działanie 
kwasu ‐-aminomasłowego (GABA), który dzięki swoim wycisza-
jącym właściwościom pozwala uspokoić układ nerwowy, co wiąże 
się z hiperpolaryzacją wnętrza neuronów i ograniczonym uwalnia-
niem neuroprzekaźników. Stosowanie benzodiazepin w dość krótkim 

czasie rozwija zjawisko tolerancji. Większe dawki przyczyniają się 
do występowania zależności fizycznej (szczególnie niebezpieczne 
są leki o krótkim czasie półtrwania, np. medazepam, midazolam czy 
zolpidem) oraz rozwoju zespołu abstynencyjnego. Objawy nagłego 
odstawienia mogą być zróżnicowane, począwszy od zaburzeń snu, 
zwiększonego odczuwania lęku, przez symptomy grypopodobne, 
a skończywszy na dysforii czy – w skrajnych przypadkach – halucy-
nacjach i psychozie. Co gorsza, nagłe odstawienie benzodiazepin 
po długim okresie ich stosowania może doprowadzić do objawów 
z odbicia i nasilić problemy, które doskwierały choremu przed lecze-
niem. Dodatkowym problemem w przypadku uzależnienia od benzo-
diazepin jest to, że rzadko kiedy występuje jako samodzielny nałóg 
– przeważnie ich stosowanie łączy się z zażywaniem ich narkotyków 
lub nadużywaniem alkoholu.

EFEDRYNA I PSEUDOEFEDRYNA

Efedryna wraz z pseudoefedryną są lekami sympatykomimetycz-
nymi. Mechanizm ich działania polega na pobudzeniu receptorów 
α- i β-adrenergicznych, wzmożeniu wydzielania dopaminy i norad-
renaliny oraz na ograniczeniu ich wychwytu zwrotnego. W wyniku 
tego substancje te prowadzą do pobudzenia ośrodkowego układu 
nerwowego i układu współczulnego – różnica pomiędzy nimi dotyczy 
intensywności oddziaływania na OUN (efedryna jest silniejsza) oraz 
dostępności (pseudoefedryna jest dostępna bez recepty).

Podanie leków zawierających te składniki powoduje m.in. rozkurcz 
mięśniówki gładkiej oskrzeli i pęcherza moczowego, zwężenie 
naczyń krwionośnych, pobudzenie psychiczne, wzmocnienie kon-
centracji, redukcję senności i zmęczenia, osłabienie uczucia odczu-
wanego głodu. Efedryna i pseudoefedryna są przeważnie stosowane 
w schorzeniach dróg oddechowych i związanych z nimi dolegliwo-
ściami (np. uciążliwy kaszel, niedrożność i obrzęk jamy nosowej, 
gorączka). Jeżeli jednak chodzi o pseudoefedrynę, to znajduje też 
zastosowanie w szeregu innych problemach, czego dowodem jest jej 
obecność w lekach złożonych – np. w połączeniu z paracetamolem, 
ibuprofenem, loratadyną czy dekstrometorfanem.

Efedryna i pseudoefedryna są często stosowane jako środki wspie-
rające proces odchudzania, co wynika m.in. z działania stymulacji 
procesu termogenezy i redukcji głodu. Obie substancje są także 
wykorzystywane przez osoby ćwiczące rekreacyjnie i zawodników 
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sportowych (nierzadko w połączeniu z kofeiną czy kwasem acetylo-
salicylowym) jako sposób na ograniczenie zmęczenia, pozbycie się 
zbędnych pokładów tkanki tłuszczowej i wzrost wydolności. Z tego 
też powodu efedryna i pseudoefedryna zostały zakazane do użycia 
w sporcie przez Światową Agencję Dopingową (WADA).

Niemniej jednak znacznie gorszym przeznaczeniem off label jest 
użycie efedryny i pseudoefedryny jako środków odurzających. Ich 
oddziaływanie na wzrost wydzielania wspomnianych neuroprze-
kaźników ma działanie euforyzujące i pobudzające, które znane jest 
z niektórych narkotyków, np. amfetaminy. Dlatego też uzależnienie 
ma głównie podłoże psychiczne i wiąże się z nadmiernym poziomem 
dopaminy. Co gorsza, efedryna i pseudoefedryna w bardzo krótkim 
czasie wyzwalają zjawisko tachyfilaksji – osłabienie ich właściwości 
potęguje konieczność stosowania coraz to większych dawek. Błędne 
koło nie tylko wpędza w uzależnienie, ale i stwarza realne ryzyko 
przedawkowania leku, co może być śmiertelne, np. wskutek zaburzeń 
rytmu serca, nadciśnienia czy zaburzeń oddechowych.

LEKI I PREPARATY ZAWIERAJĄCE KOFEINĘ

Kofeina jest przede wszystkim kojarzona z kawą, ale niejednokrotnie 
można ją znaleźć w składzie leków dostępnych bez recepty. Przeważ-
nie występuje w połączeniu z takimi składnikami, jak kodeina, para-
cetamol czy kwas acetylosalicylowy. Leki OTC z kofeiną są w głównej 
mierze rekomendowane do przeciwdziałania dolegliwościom bólo-
wym, najczęściej dotyczących głowy. Kofeinę można też znaleźć w sze-
regu suplementów diety – m.in. na odchudzanie, poprawę sprawności 
umysłowej czy w odżywkach przedtreningowych dla sportowców, 
które mają na celu zredukować uczucie zmęczenia psychofizycznego 
związanego z wysiłkiem.

Pojęcie kofeinizmu odnosi się do nadużywania kofeiny, które może 
powodować objawy uzależnienia. Działanie kofeiny wiąże się głów-
nie z blokowaniem receptorów adenozynowych A2a, zlokalizowanych 
w jądrze półleżącym, co stanowi jeden z elementów układu nagrody. 
Długotrwałe stosowanie dużych dawek kofeiny (600-750 mg dziennie) 
może powodować aktywację jądra półleżącego i skutkować wzmożo-
nym wydzielaniem dopaminy. W wyniku tego kofeina zaczyna przeja-
wiać działanie stymulujące, które może być podobne do amfetaminy.

O uzależnieniu od kofeiny mowa w przypadku, gdy przerwanie 
stosowania leków lub spożycia napojów zawierających ją w składzie 
powoduje objawy abstynencyjne – m.in. drażliwość, upośledzenie 
procesów poznawczych, pogorszenie nastroju, drżenie mięśniowe, 
senność oraz nudności i wymioty. Niemniej jednak kofeina, w prze-
ciwieństwie do innych leków i substancji psychoaktywnych, nie 
powinna być traktowana jako substancja uzależniająca. Ponadto nie 
powoduje ryzyka trwałych zmian w obrębie narządów wewnętrz-
nych (np. wątroby). Warto jednak mieć świadomość, że jej prze-
sadne użycie może stanowić przyczynę problemów z codziennym 
funkcjonowaniem.

NAŁOGOWE STOSOWANIE KROPLI DO NOSA

Krople do nosa zawierające ksylometazolinę lub oksymetazolinę to 
produkty lecznicze, które powodują dość specyficzną formę uzależ-
nienia. Substancje te są pochodnymi imidazoliny o właściwościach 
sympatykomimetycznych, a ich działanie polega na bezpośrednim 
pobudzeniu receptorów α-adrenergicznych. Stosowanie kropli ksylo- 
lub oksymetazolinowych przyczynia się do zwężenia naczyń krwio-
nośnych w błonie śluzowej nosa, zmniejszenie obrzęku i przekrwie-
nia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej oraz ograniczenie ilości 
wydzieliny oddechowej (kataru).

Nie bez powodu w charakterystyce produktu leczniczego i ulotkach 
dołączonych do kropli do nosa widnieje informacja, aby preparaty 
stosować maksymalnie przez pięć dni. Natomiast efekt uzależnia-
jący może nastąpić już po tygodniu leczenia. Przyzwyczajenie orga-
nizmu do działania ksylometazoliny bądź oksymetazoliny sprawia, 
że nos nie będzie w stanie prawidłowo funkcjonować bez uprzedniej 
aplikacji kropli. Osoby uzależnione charakteryzuje przesadne prze-
suszenie i podrażnienie błony śluzowej nosa oraz utrzymujące się 
uczucie nieustannego wrażenia zatkanych przewodów nosowych.

Z biegiem czasu i dalszym stosowaniem kropli z oksy- lub ksylome-
tazoliną dochodzi do zmniejszenia światła naczynek, stopniowego 
zanikania błony śluzowej nosa i odsłonięcia chrząstki, co w konse-
kwencji może spowodować trwały defekt przegrody nosowej (perfo-
racji). Do innych współtowarzyszących objawów uzależnienia należą 
bóle głowy, zaburzenia węchu czy trudności ze snem.

– 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



INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ – CZY LEKI 
NA ZGAGĘ MOGĄ UZALEŻNIAĆ?

Leki z kategorii inhibitorów pompy protonowej (IPP) to grupa prepa-
ratów wykorzystywanych m.in. do łagodzenia zgagi, leczenia choroby 
wrzodowej żołądka i dwunastnicy czy też przeciwdziałania refluksowi 
żołądkowo-przełykowemu (GERD). Jednym z najpopularniejszych 
przedstawicieli jest omeprazol. Działanie leków IPP, jak wskazuje 
sama nazwa, polega na hamowaniu aktywności pompy protonowej, 
co w konsekwencji ogranicza ilość wydzielanego kwasu solnego 
w żołądku.

Inhibitory pompy protonowej nie wywołują typowego uzależnienia. 
Jednak ich długotrwałe stosowanie skutkuje odkwaszeniem żołądka. 
Wskutek przewlekłego hamowania wydzielania soku żołądkowego 
pH ulega zwiększeniu, a powstała niedokwasota może prowa-
dzić m.in. do zaburzeń jakościowych i ilościowych mikrobioty czy 
rozwoju chorób pasożytniczych i bakteryjnych. Co warte podkre-
ślenia, zbyt wysokie pH żołądka może powodować nieprawidłowości 
tożsame z nadkwasotą – np. biegunkę, zaparcia, zgagę, wzdęcia czy 
uczucie przepełnienia i dolegliwości bólowe. Dyspepsja prowadzi 
też do niedoborów witamin i minerałów związanych z upośledzonym 
wchłanianiem (np. witamin B, witaminy C, cynku, magnezu, wapnia 
czy żelaza) oraz problemy z prawidłowym trawieniem pokarmów.

DIURETYKI I ŚRODKI PRZECZYSZCZAJĄCE 
– NAŁÓG SMUKŁEJ SYLWETKI

Odchudzanie i redukcja tkanki tłuszczowej są procesami wyma-
gającymi sporego zaangażowania. Choć powszechnie wiadomo, 
że najskuteczniejszym sposobem na uzyskanie smukłej sylwetki 
jest połączenie zdrowej diety z deficytem kalorycznym i regularną 
aktywnością fizyczną, to jednak wciąż wiele osób decyduje się iść 
na skróty. Oprócz wcześniej opisanego kompleksu odchudzającego 
na bazie efedryny/pseudoefedryny równie popularnym sposobem 

na utratę zbędnych kilogramów jest użycie leków moczopędnych 
oraz środków przeczyszczających. Niestety w obu przypadkach ich 
nadmierne użycie w dość krótkim czasie prowadzi do rozwoju sze-
regu nieprawidłowości.

W kwestii leków przeczyszczających mechanizm przyzwyczajenia się 
organizmu do konieczności ich stosowania wynika z rozleniwienia 
czy też zaniku (atonii) mięśni gładkich jelit, które odpowiadają za 
czynność skurczową. Efektem tego jest upośledzenie prawidłowego 
trawienia, zaburzenie perystaltyki jelit oraz zaburzenie całego pasażu 
jelitowego. Układ pokarmowy bez uprzedniego podania środka prze-
czyszczającego nie jest w stanie samodzielnie uporać się z rozkładem 
i wydaleniem pożywienia. Ponadto nie można pozostać obojętnym 
wobec innych skutków ich długofalowego stosowania – m.in. odwod-
nienia, niedoboru witamin i minerałów, zaburzenia czynności nerek, 
podrażnienia odbytnicy. Uzależnienie od leków przeczyszczających 
może dotyczyć jednakowo składników ziołowych (np. aloes, kruszyna, 
senes), zbyt dużych ilości błonnika, oleju rycynowego, siarczanu 
magnezu, czopków glicerynowych, gotowych wyrobów medycznych 
do lewatywy, a także leków zawierających bisakodyl czy makrogole.

Leki moczopędne są stosowane nie tylko w celach odchudzania jako 
preparaty usuwające nadmiernie zalegającą wodę podskórną, ale też 
jako środki maskujące inne substancje dopingujące (również znaj-
dujące się na liście WADA). Mechanizm działania diuretyków różni 
się w zależności od ich rodzaju – część z nich oddziałuje na ogra-
niczenie wiązania aldosteronu z receptorami (np. spironolakton), 
inne mogą natomiast zwiększać objętość wydalanego moczu (np. 
furosemid) bądź blokować symproter sodowo-chlorowy (np. chlo-
rotiazyd). Nadmierne, a czasami wręcz wieloletnie stosowanie leków 
moczopędnych z progresywnym dawkowaniem (np. przez pacjentów 
cierpiących z powodu obrzęków lub nadciśnienia tętniczego) przy-
zwyczaja organizm do tego stopnia, że ich odstawienie na dzień lub 
dwa jest niemożliwe. Wymuszone oddawanie moczu i związane z nim 
zaburzenia gospodarki mineralnej sprawiają, że niepodanie dawki 

– L26 –
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



diuretyku może w krótkim czasie spowodować występowanie skąpo-
moczu (oligurii), nadmiernego pragnienia (czasami wręcz o charakte-
rze polidypsji – patologiczne odczucie potrzeby wypicia wody, które 
zmusza chorego do przyjmowania bardzo dużych ilości płynów), a na-
wet zatorowości i obrzęku płuc.

NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE 
– NAWYKOWA WALKA Z BÓLEM

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to z całą pewnością jed-
ne z najczęściej kupowanych i stosowanych produktów leczniczych 
dostępnych bez recepty. Trudno im odmówić skuteczności w walce 
z różnego rodzaju dolegliwościami – sprawdzają się zarówno podczas 
bólu zęba, głowy czy przeziębienia, jak i przy bólu menstruacyjnym 
czy mięśniowo-stawowym. Jednak niska cena i bezproblemowa do-
stępność stwarzają ryzyko rozwoju lekozależności.

W przypadku NLPZ trudno mówić o typowym mechanizmie uzależ-
nienia, bo w przeciwieństwie do opioidów nie oddziałują na układ 
nagrody i neurony dopaminowe. Tutaj problem tkwi w konieczności 
zażycia leku w celu stłumienia dolegliwości bólowych, które niezwy-
kle często mogą w ogóle nie występować – niejednokrotnie może 
być tak, że podświadomość pacjenta wytwarza ból uwarunkowany 
brakiem kolejnej porcji leku. Problem nawykowego i przesadnego 
stosowania leków bólowych dostępnych bez recepty jest niezwy-
kle częsty u osób starszych, hipochondryków, a także wśród osób ze 
współistniejącymi zaburzeniami – np. depresją czy skłonnościami do 
nadużywania alkoholu.

A CO Z SUPLEMENTAMI DIETY?

Lekarze, dietetycy, farmaceuci oraz GIS niejednokrotnie podkreślają, 
że suplementacja stanowi wyłącznie dodatek do zdrowego odżywia-
nia się. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że rosnąca popularność 
suplementów diety z roku na rok rośnie i raczej nie zanosi się, aby 
w najbliższym czasie miała zahamować. Producenci starają się speł-
niać potrzeby rynku. W ten sposób na przestrzeni ostatnich kilku lat 
oprócz suplementów prozdrowotnych i dla sportowców można spo-
tkać wiele innych preparatów – np. dla dzieci, gamerów, kobiet w cią-
ży i karmiących piersią, wegan i wegetarian, pracowników umysło-
wych i studentów, imprezowiczów, mężczyzn z problemami z libido, 
diabetyków czy osób z otyłością.

Nawykowe stosowanie dużej ilości suplementów ma niezwykle po-
dobny mechanizm do wcześniej opisanego używania NLPZ z przy-
zwyczajenia. Chorobliwa potrzeba dostarczenia organizmowi nie-
zbędnego wsparcia dla diety wytwarza w pewnym stopniu nałóg 
łykania dużej liczby suplementów – nie tylko dla profilaktyki, ale 
i spokoju własnego sumienia. Nie można zapominać, że suplementy, 
w przeciwieństwie do leków, nie mają udokumentowanego oddzia-
ływania na organizm. Często zawartość komponentów, zwłaszcza 
w preparatach multiskładnikowych, okazuje się wręcz marginalna dla 
realnego wsparcia dla codziennej diety. Niemniej należy pamiętać, 
że suplementy mogą wchodzić w interakcje z pożywieniem, alkoho-
lem lub produktami leczniczymi. Co więcej, stosowane w nadmier-
nych ilościach mogą skutkować też negatywnymi następstwami dla 
zdrowia – np. przesadne spożywanie produktów wysokoproteino-
wych może nasilić zmiany trądzikowe.

Leki znajdujące się w aptekach są bezpieczną alternatywą dla narko-
tyków np. z powodu łatwiejszej dostępności, większej gwarancji bez-
pieczeństwa w kontekście czystości składu, braku potrzeby kontaktu 
ze światkiem przestępczym czy (w niektórych przypadkach) znacznie 
niższą ceną zakupu niż popularne substancje psychoaktywne. Pro-
blem uzależnienia jest w dużej mierze uwarunkowany stosowaniem 
nadmiernych ilości leków. Powiedzenie: „Nadmiar rodzi deficyty” ma 
w tym przypadku uzasadnienie – nierozważna farmakoterapia, nie-
zgodna z zaleceniami lekarza lub poza ogólnie przyjętymi wytyczny-
mi, zwiększa ryzyko uzależnienia. Natomiast skutki nałogu są bolesne 
nie tylko dla zdrowia osoby uzależnionej, ale dla całego jej otoczenia.
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CUKRZYCY NIE DA SIĘ WYLECZYĆ. TO CHOROBA 
PRZEWLEKŁA, KTÓRA TOWARZYSZY CHOREMU DO KOŃCA 

ŻYCIA. JAKOŚĆ TEGO ŻYCIA ZALEŻY OD SKUTECZNEJ 
FARMAKOTERAPII, A TA Z KOLEI JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANA 

Z ODPOWIEDNIM MONITOROWANIEM GLIKEMII. DLATEGO 
TEŻ RÓWNOCZEŚNIE Z BADANIAMI NAD NOWYMI LEKAMI 

STOSOWANYMI W LECZENIU CUKRZYCY NIEUSTANNIE 
ROZWIJANE SĄ TEŻ METODY MONITOROWANIA POZIOMU 

GLUKOZY WE KRWI.

C
ukrzyca (diabetes mellitus, DM) to choroba dotykająca coraz 
więcej osób na całym świecie. Według danych podawa-
nych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) chorują 
na nią aż 422 mln ludzi, a prawie 1,6 mln rocznie umiera 
z jej przyczyny. WHO definiuje cukrzycę jako przewlekłą 

chorobę metaboliczną, która charakteryzuje się podwyższonym 
poziomem glukozy we krwi. Jej przyczynę stanowi defekt wydzielania 
lub wchłaniania insuliny albo równocześnie oba [1,2].

W wielu przypadkach poprzez długi czas nie daje żadnych objawów, 
a jednak na skutek długotrwałej hiperglikemii dochodzi do rozwoju 
późnych powikłań cukrzycowych, takich jak zaburzenia funkcji oraz 
niewydolności niektórych narządów, w szczególności nerek, oczu, 
serca, powikłań ze strony układu nerwowego i naczyń krwionośnych. 
Z tego względu istotne jest wczesne wykrycie choroby, a następnie 
utrzymanie prawidłowej glikemii we krwi [1].

MONITOROWANIE CUKRZYCY

Nowoczesna terapia cukrzycy została zrewolucjonizowana dzięki 
możliwości pomiaru stężenia glukozy we krwi, stając się integralną 
jej częścią [1]. Samodzielne monitorowanie stężenia glukozy może 
być prowadzone przez pacjenta z wykorzystaniem metod pomiaru, 
takich jak metoda oparta na użyciu glukometrów (SMGB, Self-Moni-
toring of Blood Glucose) oraz systemy do ciągłego monitorowania 
glikemii (CGM, Continous Glucose Monitoring) [3].

W zależności od stosowanego modelu leczenia zalecana jest różna 
częstość wykonywania samodzielnych pomiarów stężenia glukozy. 
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD), niezależnie od typu 
cukrzycy, zaleca w przypadku intensywnej insulinoterapii, która jest 
prowadzona za pomocą osobistej pompy insulinowej albo wielo-
krotnych (czyli co najmniej trzy razy dziennie) wstrzyknięć insuliny, 
wielokrotne pomiary stężenia glukozy w ciągu doby, według ustalo-
nych zasad terapii, a także potrzeb pacjenta [3].

GLUKOMETRY

Standardowym postępowaniem w monitorowaniu cukrzycy jest 
samodzielna kontrola glikemii przez pacjenta za pomocą gluko-
metrów. W tym urządzeniu do pomiaru stężenia glukozy w próbce 
pełnej krwi kapilarnej wykorzystuje się metodę elektrochemiczną, 

która jest oparta na zastosowaniu enzymatycznej reakcji barw-
nej enzymu oksydazy glukozowej. Krew aplikowana jest na pasek 
testowy, na którym znajduje się elektroda, będąca roztworem 
enzymu oksydazy glukozowej oraz mediatora reakcji. Zachodzi 
reakcja oksydacji w obecności glukozy. Wykonywane samodzielnie 
przez pacjenta pomiary glukozy dostarczają wielu ważnych infor-
macji, które dotyczą wpływu na stężenie glukozy posiłku, leków, 
aktywności fizycznej, stresu. Jednakże pomimo wielu zalet samo-
dzielna kontrola glikemii za pomocą glukometru ma również wady, 
które wynikają głównie z niedoskonałości urządzeń. Każdy gluko-
metr posiada pewien zakres błędu, z jakim podaje wartość glike-
mii. Zakres błędów glukometru, czyli jego precyzja, w większości 
krajów mieścić się powinna w granicach około 20 proc. w porów-
naniu do pomiaru referencyjnego wykonywanego w laboratorium, 
co oznacza, że pomiar wykonany glukometrem może się różnić od 
faktycznej wartości glikemii wynoszącej np. 100 mg/dl i mieścić się 
w przedziale 80-120 mg/ml. W nowoczesnych glukometrach zakres 
błędu zazwyczaj waha się w granicach 3,2-8 proc. W wielu glukome-
trach na wartość pomiaru wpływ mają: wielkość kropli krwi, jakość 
badanej krwi (hematokryt), temperatura otoczenia, stosowane leku 
(np. witamina C) [1].

HEMOGLOBINA GLIKOWANA

Do monitorowania glikemii stosowane jest również oznaczenie 
hemoglobiny glikowanej (HbA1c), odzwierciadlającej średnie stęże-
nie glukozy we krwi w ciągu trzech miesięcy poprzedzających bada-
nie. Ogólnym celem wyrównania gospodarki węglowodanowej jest 
uzyskanie wartości Hb1Ac, która nie przekracza 7 proc. (53 mmol/
mol). Do zalet oznaczenia HbA1c należą: brak wpływu na wynik 
w okresie poprzedzającym badanie zmienności dobowej, spożycia 
pokarmu, wysiłku fizycznego czy stresu, w porównaniu do trady-
cyjnego oznaczenia stężenia glukozy. Wykazano także, że średnia 
wartość glikemii wyrażona za pomocą HbA1 jest skorelowana z ryzy-
kiem rozwoju mikroangiopatycznych, a także – w pewnym stopniu – 
makroangiopatycznych powikłań tego schorzenia. Podczas interpre-
tacji wyniku należy uwzględnić fakt, że mogą na niego mieć wpływ 
między innymi wiek, zmiany okresu przeżycia erytrocytów, wynika-
jące np. z niedokrwistości albo ostrej utraty krwi, a także obecność 
dodatkowych wariantów hemoglobiny u badanej osoby [2].
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NOWE TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA 
DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY

Ze względu na wady, jakie są związane z jakością dokonywanych 
samodzielnie przez pacjenta pomiarów, poszukiwano nowych tech-
nologii oraz urządzeń, które służyłyby do oceny stężenia glukozy 
we krwi, a jednocześnie umożliwiałyby pomiar bez bólu związanego 
z nakłuciem, bez błędnych odczytów i zarazem z większą często-
ścią pomiarów glikemii. Nową jakość monitorowania glikemii, po 
erze glukometrów, wprowadziła technologia wytwarzania czuj-
ników-sensorów, a także urządzeń do ciągłego pomiaru stężenia 
glukozy (CGM, continuous glucose monitoring). W skład całego sys-
temu zazwyczaj wchodzą czujnik-sensor, odbiornik oraz monitor. 
Podstawową zasadę wykorzystywaną w urządzeniach CGM stanowi 
wykonanie pomiaru glukozy w płynie tkankowym za pomocą sen-
sora, umieszczonego na ciele badanego. Czujnik-sensor jest poli-
merową albo platynową elektrodą, pokrytą enzymem (oksydaza 
glukozy), który generuje impuls elektryczny w obecności glukozy 
w płynie zewnątrzkomórkowym tkanki podskórnej. Zatem pomiar 
stężenia glukozy odbywa się w płynie zewnątrzkomórkowym, a nie 
we krwi, jak przy zastosowaniu glukometru [1]. Zwykle sensor prze-
zskórny zakłada się samodzielnie za pomocą specjalnego aplika-
tora (systemy Abbott FreeStyle Libre, Medtronic Enlite, Dexcom 
G5 i G6, Guardian) i w zależności od systemu wymienia się go co 
jeden – dwa tygodnie. Natomiast w przypadku systemu Eversense 
podskórny sensor jest implantowany pod skórę na okres do sześciu 
miesięcy przez pracownika medycznego [4]. Za pomocą fal radio-
wych sygnał z elektrody przesyłany jest do urządzenia magazynują-
cego (odbiornika-transmitera) co 10 sekund, a uśrednione wyniki po 
poddaniu filtracji cyfrowej zapisywane są w systemie co 1-5 minut. 
Wartości glikemii wyświetlają się na specjalnym monitorze, który 
jest oddzielnie noszony przez pacjenta [1]. Odbiornikiem może być 
odpowiednie urządzenie bądź telefon komórkowy z zainstalowaną 
aplikacją. W przypadku niektórych systemów Medtronic funkcję 
odbiornika pełni osobista pompa insulinowa [4].

Systemy do monitorowania glikemii można podzielić na dwie grupy: 
systemy monitorowania glikemii metodą skanowania FGM/isCGM 

(Flash Glucose Monitoring/ ang. Intermittently scanned Continous 
Glucose Monitoring) oraz systemy monitorowania glikemii w czasie 
rzeczywistym rtCGM (real time Continous Glucose Monitoring) [3,4]. 
Aktualnie jedynym dostępnym na rynku systemem monitorowania 
glikemii metodą skanowania (isCGM/FGM) jest system FreeStyle 
Libre (producent – firma Abbott), przeznaczony do użytku przez 
pacjentów z cukrzycą powyżej 4. roku życia, w tym również przez 
kobiety w ciąży [3]. Sensor jest wodoodporny i w związku z tym 
może być noszony podczas pływania, kąpieli czy innych aktywno-
ści fizycznych. Element systemu stanowi czytnik, który umożliwia 
odczytywanie pomiarów stężenia glukozy. Jego funkcję może pełnić 
także telefon komórkowy z opcją NFC (Near Field Communication 
– tzw. technologia bliskiego pola) i wyposażony w aplikację Fre-
eStyle LibreLink. W momencie skanowania, czyli zbliżenia czytnika 
do sensora, system dokonuje odczytu stężenia glukozy. Pomiar trwa 
1 sekundę, jest bezbolesny i może być wykonany przez ubranie [3]. 
Można go wykonywać dowolną ilość razy w ciągu dnia, uzyskując 
dzięki temu informację o aktualnym stężeniu glukozy oraz o tren-
dzie, czyli szybkości i kierunku zmian stężenia glukozy [4].

Drugi rodzaj systemu stanowią systemy monitorowania glike-
mii w czasie rzeczywistym, takie jak systemy Medtronic, Dexcom, 
Eversense, które dzięki przekazywaniu informacji za pomocą nie-
wielkiego nadajnika z sensora do odbiornika pozwalają nie tylko 
kontrolować glikemię przez 24 godziny na dobę, ale także alar-
mują automatycznie o trendach, czyli np. zbliżającej się hiper- czy 
hipoglikemii. Dzięki tej informacji pacjenci mogą z wyprzedzeniem 
przyjąć skorelowaną dawkę insuliny w przypadku hiperglikemii czy 
spożyć dodatkową porcję węglowodanów, by uchronić się przed 
niedocukrzeniem [4].

Niektóre systemy CGM do prawidłowego działania wymagają kali-
bracji, do której wykorzystuje się pomiary z używanych standar-
dowo glukometrów [3,4]. Systemy Dexcom G6 i FreeStyle Libre 
są fabrycznie skalibrowane i z tego względu użytkownik nie musi 
robić tego samodzielnie, co jest istotne, gdyż źle przeprowadzona 
kalibracja może prowadzić do nieświadomego podejmowania przez 
chorego błędnych decyzji [4].
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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z NIEWŁAŚCIWYM POMIAREM GLIKEMII

Na podstawie obserwacji wyniesionych z codziennej praktyki lekar-
skiej można zauważyć, że wielu pacjentów chorych na cukrzycę 
dokonuje samodzielnych pomiarów stężenia glukozy znacznie 
rzadziej niż jest to zalecane. Powoduje to, że zarówno lekarze, jak 
i pacjenci mają ograniczone możliwości codziennej kontroli glike-
mii, co uniemożliwia prawidłowe dostosowanie postępowania tera-
peutycznego. Jako podstawowy poziom niewykonywania testów 
wskazywane są ograniczenia zastosowania metody SMBG, czyli 
glukometrów, takie jak czasochłonność, inwazyjność czy brak dys-
krecji. Konieczność częstego przeprowadzania pomiarów we krwi 
włośniczkowej znacząco wpływa na obniżenie jakości życia cho-
rych, przyczynia się do poczucia stygmatyzacji chorobą oraz jest 
bolesne. W efekcie tej sytuacji pacjenci celowo pomijają pomiary, 
co prowadzi do znacznego pogorszenia kontroli cukrzycy, zwiększe-
nia ryzyka wystąpienia hipo- i hiperglikemii, a także rozwoju poważ-
nych powikłań cukrzycy. Ona zaś są przyczyną przedwczesnej utraty 
sprawności, konieczności zrezygnowania z wielu ról pełnionych 
w życiu zawodowym albo/i społecznym, a leczenie powikłań sta-
nowi istotne obciążenia dla budżetu państwa [3].

ZALETY CIĄGŁEGO MONITOROWANIA GLIKEMII

Wprowadzenie ciągłego monitorowania glikemii do praktyki dia-
betologicznej pozwoliło na stworzenie oraz wykorzystanie szeregu 
nowych parametrów kontroli cukrzycy, traktowanych już jako stan-
dard nowoczesnej kontroli tej choroby. Elementy oceny wyrównania 
glikemii stanowią pomiary czasu, jaki jest spędzany przez pacjenta 
z tym schorzeniem w docelowym zakresie glikemii (TIR, Time Above 
Range), powyżej tego zakresu (TAR, Time Above Range) albo poniżej 
zakresu (TBR, Time Below Range), służą też do modyfikowania pro-
wadzonego leczenia [3]. Aktualne rekomendacje kliniczne (Zalece-
nia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2021; 
Battelino, Danne & Bergenstal, 2019) podkreślają jednoznacznie 
niewątpliwe korzyści, jakie wynikają z zastosowania systemów cią-
głego monitorowania glikemii metodą skanowania. Należą do nich: 
zwiększenie czasu, w jakim chory przebywa w docelowym zakre-
sie glikemii (TIR), zmniejszenie czasu, kiedy pacjent przebywa poza 
jej docelowym zakresem (w hiperglikemii – TAR czy hipoglikemii – 
TBR), a także poprawa wyników hemoglobiny glikowanej (HbA1c). 

Dzięki temu zmniejsza się potencjalne ryzyko powikłań cukrzycy, 
wynikające ze zmniejszenia liczby oraz czasu trwania epizodów 
hiper- i hipoglikemii, ogranicza się też częstość hospitalizacji wyni-
kających z powodu przewlekłych oraz ostrych powikłań cukrzycy, 
głównie hipoglikemii. Ma to ponadto wpływ na poprawę jakości 
życia chorych z cukrzycą. Te korzyści potwierdzone zostały zarówno 
w bardzo licznych obserwacjach z rzeczywistej praktyki (RWS/RWE, 
Real World Data/ Real World Evidence), jak i randomizowanych, kon-
trolowanych badaniach klinicznych [3].

Dodatkowo użytkowanie systemu ciągłego monitorowania glike-
mii stanowi bardzo istotne narzędzie edukacyjne, które poprawia 
współpracę w procesie edukacyjnym pomiędzy lekarzem a pacjen-
tem. Podczas stosowania systemu chory zyskuje lepszą wiedzę 
o swojej chorobie, a zwłaszcza lepiej rozumie, jaki wpływ na glike-
mię mają posiłki, insulinoterapia oraz wysiłek fizyczny. Podejmuje 
dzięki temu bardziej świadome decyzje terapeutyczne i mocniej 
angażuje się w proces leczenia, co jest bardzo istotne dla osiągnię-
cia długoterminowych celów leczenia [3].

REFUNDACJA SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA W POLSCE

Do 1 stycznia 2023 roku z refundacji systemów ciągłego monitoro-
wania glikemii korzystać mogły jedynie dzieci i młodzież z cukrzycą 
typu 1 od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia oraz typu 3 
(wtórną) z bardzo dobrze monitorowaną glikemią [5]. Aktualnie 
zgodnie z decyzją ministra zdrowia wprowadzono zmiany w zakre-
sie refundacji systemów ciągłego monitowania glikemii. Wielolet-
nie starania środowiska medycznego, a także petycje organizacji 
działających na rzecz pacjentów z cukrzycą doprowadziły do tego, 
że rozporządzenie MZ z dnia 27 października 2022 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawa-
nych na zlecenie (Dz.U. poz. 2319) dopuszcza refundację systemów 
ciągłego monitowania glikemii (CGM), a także systemy typu „flash” 
(FGM) dla pacjentów powyżej 26. roku życia.

W przypadku systemu Freestyle Libre 2 (FGM) prawo do refundacji 
zyskali dorośli pacjenci z cukrzycą (niezależnie od jej typu), leczeni 
w modelu intensywnej insulinoterapii (minimum trzy wstrzyknięcia 
na dobę), kobiety z tym schorzeniem w czasie ciąży i połogu, stosu-
jące minimum jedno wstrzyknięcie insuliny na dobę, a także chore 

Calophyllum Inophyllum Seed Oil
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na cukrzycę osoby niewidome oraz niedowidzące, stosujące insu-
linę (minimum jedno wstrzyknięcie na dobę), posiadające orzecze-
nie o niepełnosprawności w znacznym stopniu ze względu na stan 
wzroku. Dla tych pacjentów odpłatność wynosi 30 proc., czyli 
76,50  zł za jeden sensor działający 14 dni, więc 28-dniowy czas 
terapii to koszt 153 zł. Dla młodszych pacjentów (4-18 r.ż.) odpłat-
ność zmniejszono do 20 proc., czyli 51 zł za sensor [6,7].

Aby nie stracić prawa do refundacji, trzeba spełnić określone 
warunki: umówienie się na wizytę kontrolną w czasie od czterech 
do sześciu miesięcy użytkowania sensorów, regularne korzystanie 
z urządzenia (aktywność czujnika minimum 75 proc.), uzyskanie 
czasu spędzonego w docelowym zakresie (TIR 70-180 mg/dl) powy-
żej 70 proc., wartość HbA1c poniżej 7,5 proc. albo inne, indywidu-
alnie określone przez lekarza cele terapeutyczne. Istotne także jest, 
by w czasie dwóch miesięcy skorzystać jedynie z jednego opakowa-
nia (50 sztuk) refundowanych pasków do glukometru. Zrealizowanie 
przez pacjenta recepty z refundacją na większą liczbę pasków jest 
równoznaczne z utratą przez niego prawa do refundacji na pół roku. 
Dotyczy to każdej recepty na paski, niezależnie, czy jest ona wysta-
wiona przez specjalistę czy lekarza POZ [7].

W przypadku systemów Dexcom, Medtronic oraz Eversense (CGM) 
od 1 stycznia 2023 roku prawo do refundacji zyskali pacjenci 
powyżej 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub typu 3, wymagający 
intensywnej insulinoterapii za pomocą pompy insulinowej albo 
penów, a także mający stwierdzoną nieświadomość hipoglikemii 
(niedostateczne odczuwanie małych patologicznie wartości glike-
mii poniżej 70 mg/dl). W przypadku chorych poniżej 26. roku życia 
zasady refundacji pozostają bez zmian, czyli dotyczy ona wyłącznie 
pacjentów, którzy są leczeni przy zastosowaniu osobistej pompy 
insulinowej. Refundowane są zarówno sensory, jak i transmitery w 
tych systemach i tutaj również występuje ograniczenie liczby refun-
dowanych pasków do glukometru (różne wytyczne w zależności od 
rodzaju systemu: u osób poniżej 26. roku życia 50 sztuk/mc dla sen-
sorów 10-dniowych, 100 sztuk/mc dla sensorów 6-7 dniowych, 200 

sztuk/6 mc dla sensorów 180-dniowych, a powyżej 26. roku życia 
– 100 szt./miesiąc) [6,7]. Koszty poszczególnych sensorów kształ-
tują się następująco: Medtronic 73,60 zł (czas działania 6-7  dni, 
refundowanych 5 miesięcznie), Dexcom – 131 zł (działa 10 dni, 
refundowane 3 miesięcznie), Eversense – 2858 zł (czas działania 
6 miesięcy, refundowany 1 na 6 miesięcy) [7].

Wprowadzenie systemów monitorowania glikemii do codziennej 
praktyki klinicznej jest rzeczywistym przełomem w samokontroli 
cukrzycy przez chorych. Pomimo że koszty, jakie poniesie NFZ, 
są niemałe, to jednak na podstawie dotychczasowych obserwa-
cji można stwierdzić, że mimo wszystko będą mniejsze niż byłyby 
wydatki poniesione na leczenie powikłań związanych z cukrzycą [5].
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S
kłady dermokosmetyków zawsze umieszczane są w widocz-
nym miejscu na opakowaniu. Niejednokrotnie producenci 
wykorzystują zawartość konkretnego składnika jako zaletę 
preparatu i element dobrego marketingu. Przy doborze 
kosmetyków zawsze unikamy substancji kontrowersyj-

nych, drażniących, uczulających. Pilnujemy dat ważności i aseptyki. 
Tymczasem te mądre zasady w przypadku kosmetyków kolorowych 
w jakiś dziwny sposób przestają obowiązywać. Niech pierwszy rzuci 
kamieniem, kto nigdy nie użył maskary po trzech miesiącach od 
otwarcia opakowania. Kto pilnie odcyfrowywał skład cieni do powiek 
z mikroskopijnej naklejki, kto porównywał INCI podkładów przed 
wyborem konkretnego odcienia?

Marketing kosmetyków kolorowych opiera się na ich właściwo-
ściach: mocno kryjący, trwały, w bajkowych kolorach, rozświetla-
jący. Jest to podejście o tyle zadziwiające, że preparaty do makijażu 
niejednokrotnie aplikujemy we wrażliwe okolice oczu i ust, czasem 
je zjadamy wraz z posiłkiem lub użytkujemy dzień w dzień, latami. 
I, powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy (i nie zawsze) usuwamy 
ich pozostałości ze skóry przed snem. Choćby z powyższych powo-
dów warto przyjrzeć się rzeczywistym składom kosmetyków kolo-
rowych. Bez demonizowania, z farmaceutyczną ciekawością, co tam 
właściwie jest...

Kosmetykami kolorowymi nazywamy produkty do malowania skóry, 
korygowania niedoskonałości, upiększania i ujednolicania kolorytu. 
Nawet te bezbarwne. Są najliczniejszą grupą sprzedażową. Pra-
wie co piąta złotówka wydana na kosmetyki w 2021 roku została 
przeznaczona na produkty do makijażu. Szacuje się, że segment 
ten wzrośnie o 31 proc. do 2026 roku. Kosmetyki kolorowe zwykle 
nadają skórze lub jej przydatkom nietrwały, zmywalny kolor. Są to 
między innymi lakiery do paznokci, podkłady, róże, pudry, cienie do 
powiek, tusze do rzęs, szminki i błyszczyki.

Oprócz działania upiększającego coraz częściej preparaty te mają 
działanie pielęgnacyjne, tuszujące zmiany chorobowe lub ochronne 
przed promieniowaniem UV. To, co je wyróżnia wśród innych 

kosmetyków, to duża zawartość pigmentów i/lub barwników. Pig-
mentami nazywamy barwne związki nierozpuszczalne w składni-
kach kosmetyku, dające efekt kryjący. Barwniki są rozpuszczone 
w konkretnym nośniku, zmieniają odcień preparatu lub sposób 
odbijania światła.

SZMINKI…

Zasadę „nie stosuję kosmetyków, których nie mogę zjeść” z całą 
pewnością warto brać na poważnie w stosunku do szminek, poma-
dek i błyszczyków. Należą one do tych nielicznych kosmetyków, 
które trafiają do naszego układu pokarmowego, a ich składniki mogą 
być wchłaniane do krwiobiegu. Wyliczono kiedyś, że statystyczna 
kobieta w ciągu całego życia zjada nawet 3,7 kilograma (!) szminek. 
W ich składzie najczęściej znajdujemy stałe, uwodornione tłuszcze, 
takie jak woski, oleje nadające miękkość, silikony, plastyfikatory, 
barwniki i pigmenty. Wytwarzane są poprzez dodawanie składników 
do płynnego tłuszczu.

Dokładna procedura formowania pomadek jest dość złożona, opiera 
się jednak zawsze na zawieszeniu składników nierozpuszczalnych 
w hydrofobowej masie, z uzyskaniem jednolitej, plastycznej struk-
tury. Najczęściej stosowane są woski naturalne, roślinne i zwie-
rzęce: candelila (Euphorbia Cerifa Wax*), karnauba (Copernicia 
Cerifera Cera), pszczeli (Cera Alba/Flava, Beeswax). Wśród wosków 
mineralnych, pozyskiwanych z ropy naftowej, wykorzystuje się czę-
sto cerezynę, ozokeryt (Ozokerite), wazelinę i parafinę (Paraffinum 
Liquidum, Mineral Oil) oraz woski mikrokrystaliczne (Cera microcri-
stallina). Wśród wosków syntetycznych najważniejsze to polietylen 
(Polyethylene), carbowax (Polyethylene glycol), acrawax, stearone.

Może dziwić obecność mikroplastiku w szminkach, jednakże jest to 
dodatek powszechniejszy niż można by przypuszczać. Sam poliety-
len i jego związki, PEGi, bardzo dobrze emulgują roztwory i popra-
wiają właściwości reologiczne wielu gotowych kosmetyków i der-
mokosmetyków. Są przy tym mało reaktywne i – według aktualnej 
wiedzy – stosunkowo bezpieczne. Dyskusyjne są ich ewentualna 
akumulacja oraz wpływ na środowisko.

Rutyna w pielęgnacji skóry to inwestycja na lata. I jak w każdej inwestycji, 
można wybrać szybki ryzykowny zysk lub długotrwałe bezpieczne dochody. 

Jeśli w doborze kosmetyków skupimy się na preparatach do makijażu 
maskujących istniejące niedoskonałości, bez ich odpowiedniego doboru,  

to problemy mogą się tylko pogłębić. W makijażu liczy się nie tylko wygląd, 
ale to, jak się w nim czujemy. I jak pod nim funkcjonuje nasza skóra.
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Oprócz wosków miękkość i konsystencję szminkom nadają oleje, 
głównie rycynowy (Ricinnus Communis/ Castor seed oil) i słonecz-
nikowy (Helianthus Annus Seed oil). Jako składniki błonotwórcze, 
zapobiegające zbyt szybkiemu starciu pomadki, stosuje się różne 
polimery i pochodne silikonu, np. cyklometikon (Cyklomethicone). 
Substancje barwiące w szminkach to zwykle kilka do kilkunastu 
związków chemicznych, czasami stanowiących większość nazw 
w spisie składu. Często informacja INCI przygotowywana jest dla 
danej partii produktów w różnorodnych kolorach. Wtedy producent, 
aby uniknąć osobnych opisów INCI dla każdego odcienia, ma prawo 
umieścić nazwy wszystkich użytych dla danej partii barwników, 
z oznaczeniem „+/-”. Błyszczyki różnią się od pomadek i szminek 
konsystencją. Zwykle zawierają rozpuszczalne barwniki, są pół-
płynne, łatwe do rozprowadzenia. Zapewniają połysk i nawilżenie.

Do makijażu ust stosuje się również konturówki i kredki. Mają one 
skład bardzo podobny do szminek, zawierają jednak więcej sub-
stancji barwiących, są mocniej sprasowane i łatwiejsze do precy-
zyjnego nakładania.

PODKŁADY…

Podstawową zasadą makijażu jest podkreślenie urody i maskowa-
nie niedoskonałości. Jest to możliwe dzięki podkładom, pudrom, 
kompaktom i korektorom. Podkłady, zwane również fluidami, to nic 
innego niż wodne zawiesiny pudrów w kremie. Lżejsze podkłady, 
zawierające również substancje pielęgnujące skórę, nawilżające 
i łagodzące podrażnienia, to tak zwane kremy BB – od Blemish 
Balm, balsam na skazy lub niedoskonałości. Ich kolejną generacją są 
kremy CC – Color Correction. Zawierają więcej kryjącego pigmentu 
od kremów BB, zachowując jednak ich lekką konsystencję i dzia-
łanie pielęgnujące. W kwestii filtrów UV w pudrach i podkładach 
sytuacja jest o tyle zabawna, że bazowe kryjące składniki to m.in. 
tlenek tytanu (Titanium Dioxide) i tlenek cynku (Zinc Oxide) – pod-
stawowe filtry mineralne. W związku z tym niejako przy okazji swo-
jego działania korygującego chronią one przed promieniowaniem 
na poziomie minimum SPF 15.

Aktualnie najchętniej stosowany jest mikronizowany tlenek cynku, 
który zaaplikowany w niewielkiej ilości, rozświetla cerę bez istot-
nej zmiany kolorytu. Inne nośniki koloru w podkładach to talk (Talc), 
biała glinka (Kaolin Clay) oraz stearyniany cynku (Zinc stearate) lub 
glinu (Aluminium stearate). Aby uzyskać dobre właściwości apli-
kacyjne, do pudrów dodawane są emolienty, takie jak pochodne 
lanoliny, silikony i ciekłe woski. Jako stabilizator często stosuje się 
krzemionkę (Silica), która zapobiega rozwarstwianiu się płynnych 
fluidów i zwiększa ich lepkość.

Może się wydawać, że sypkie pudry nie wymagają konserwacji ze 
względu na stabilność chemiczną składników. Tymczasem duża 
ilość substancji higroskopijnych i częsta aplikacja stwarzają ide-
alne warunki do rozwoju mikroorganizmów. Stąd niezbędny doda-
tek konserwantów i konieczność monitorowania aseptyki produktu 
od momentu otwarcia. Znaczek otwartego słoika z cyfrą w środku 
informuje nas, po ilu miesiącach od otwarcia stosowanie kosme-
tyku może być ryzykowne. Paradoksalnie przeterminowane pudry 
nakładane codziennie na dużą powierzchnię skóry mogą być bezpo-
średnią przyczyną trądziku lub podrażnienia, które mają maskować. 
Warto również unikać słabszych jakościowo pudrów zawierających 
substancje komedogenne, takie jak parafina, wazelina, palmitynian 
octylu (Octyl palmitate), alkohol cetylowy (Cetyl alcohol) lub w nad-
miernej ilości oleje silikonowe (Dimethicone, Amodimethicone). 
W szczególności ostrożnie należy dobierać sprasowane pudry, tzw. 
kompakty. Są one przeznaczone do makijażu trwałego, kryjącego 
i z reguły zawierają więcej substancji hydrofobowych. Nie powinny 
być używane na co dzień przez osoby z cerą trądzikową i skłonną do 
podrażnień. Co ciekawe, sposób produkcji kompaktów do makijażu 
jest analogiczny do produkcji doustnych, niedrażowanych table-
tek – stosuje się podobne lepiszcza, a następnie zgniata granulat 
w tabletkarkach ze stemplami.

MAKIJAŻ… OCZU

Cienie do powiek to silnie sprasowane pudry przeznaczone do 
stosowania w okolice oczu. Ich bazowy skład jest analogiczny 
do składu kompaktów – zawierają najczęściej talk z pigmentami 
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i rozświetlającymi drobinkami miki. Największą trwałość nadają 
im sole stearynowe cynku lub glinu oraz substancje higroskopijne, 
takie jak węglany wapnia i magnezu. Ważnym dodatkiem do lepszej 
jakości cieni jest jedwabny puder mikronizowany (Serica). Zawiera 
sporo aminokwasów, ma duże powinowactwo do skóry, działa jak 
naturalny humektant. Cienie z dodatkiem jedwabnego pudru mają 
satynowe wykończenie i dłużej utrzymują się na powiekach.

Dla silniejszego podkreślenia efektu przy makijażu wieczorowym 
często stosuje się kredki w różnorodnych odcieniach – od czerni, 
przez soczyste kolory, do świetlistej bieli. Muszą być równie trwałe 
jak kredki konturowe do ust, wodoodporne, a jednocześnie nie 
mogą działać drażniąco na rogówkę. Zawierają zwykle stabilne, 
uwodornione oleje roślinne, głównie olej palmowy (Hydrogenated 
palm oil) i olej jojoba (Hydrogenated jojoba oil). Dodatek masła 
Shea (Butyrospermum parkii/shea butter) zwiększa przyczepność 
i odporność na ścieranie. Czarne kredki najczęściej zawierają tlenek 
żelaza (CI 77499). Białe zabarwienie oprócz tlenku tytanu nadaje 
kredkom korund (Alumina) – odporny na ścieranie minerał, mający 
zdolność stosunkowo dużej absorpcji wody. Chemicznie jest to tri-
tlenek diglinu, związek o bardzo dużej stabilności, bezpieczny do 
zastosowania w okolice oczu. W odróżnieniu od innych związków 
glinu nie rozkłada się, nie przenika w żadnym stopniu do skóry wła-
ściwej, a więc nie ma ryzyka jego kumulacji w tkankach.

Tusze do rzęs budzą chyba najwięcej kontrowersji spośród wszyst-
kich kosmetyków kolorowych. Nie pomagają w tym z całą pewnością 
pojawiające się od czasu do czasu doniesienia prasowe o zawarto-
ści w tuszach metali ciężkich czy też przypadki silnych uczuleń, koń-
czących się długotrwałym leczeniem okulistycznym. Takie sytuacje 
na szczęście należą do rzadkości – unijne prawodawstwo w kwestii 
składników dozwolonych w kosmetykach jest dość restrykcyjne. 
Istotne jest, aby stosowane produkty do makijażu pochodziły z ofi-
cjalnego kanału dystrybucji. Należy zachować również rozsądek 
w kwestii aseptyki – tusze mają styczność z wrażliwą okolicą gałki 
ocznej, a ich nadkażenie może prowadzić do zapalenia spojówek 
i uszkodzenia wzroku.

BARWNIKI
Oznaczenia barwników i pigmentów w produktach do 
makijażu opierają się głównie na międzynarodowym 
indeksie barw (Color Index). Każdemu barwnikowi przy-
pisuje się pięciocyfrowy numer, zależny od jego natu-
ralnego lub syntetycznego pochodzenia oraz struktury 
chemicznej. Na przykład barwniki naturalne mają zakres 
od 75000 do 75999, a pigmenty nieorganiczne – od 
77000 do 77999. 11000 do 19999 to barwniki azowe, 
natomiast 46000 do 46999 – akrydynowe. Czasami 
w ramach jednego oznaczenia występuje dwukropek – to 
informacja o modyfikacji chemicznej. Niektóre barwniki 
są określane nazwami zwyczajowymi według INCI, tak jak 
karmel (Caramel), mika (Mica, CI 77019), czerwień bura-
czana (Beetroot red), guanina (Guanina) czy ryboflawina 
(Lactoflavin). Guanina jest pozyskiwana z rybich łusek, 
nie barwi, lecz nadaje połysk. Najczęściej spotykany 
w szminkach jest karmin, nazywany również koszenilą, 
z oznaczeniem CI 75470, a podstawą kryjącego działania 
podkładów jest zwykle talk lub dwutlenek tytanu (Tita-
nium Dioxide, CI 77891).

Bazowy skład maskary to polimery, pigmenty, woski i silikony. Poli-
mery tworzą film na powierzchni rzęsy i podkreślają kształt. Woski 
zwiększają ich objętość i zabezpieczają przed zmywaniem tuszu. 
Pigment nadaje kolor, co jest szczególnie widoczne w przypadku 
rzęs o naturalnie jasnej barwie. Silikony odpowiadają głównie za 
właściwości reologiczne tuszu, ułatwiają jego aplikację i zapobiegają 
sklejaniu rzęs. Zawsze w składzie tuszu znajdziemy również konser-
wanty – najczęściej są to cieszące się niezbyt dobrą sławą parabeny. 
W przypadku maskar za ich obecnością przemawia konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego. W tym przypadku 
z pewnością zysk znacząco przeważa nad ryzykiem.

– L37 –
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



BEZPIECZEŃSTWO
Mnogość substancji i duże skomplikowanie składów kosme-
tyków kolorowych często budzą obawy o bezpieczeństwo ich 
stosowania. Tym bardziej że historycznie to właśnie w prepa-
ratach do makijażu wykrywano substancje toksyczne, takie 
jak arszenik i dioksan. Sposób syntezy wielu składników 
kosmetyków jest bezpośrednią przyczyną ich zanieczysz-
czenia śladowymi ilościami ołowiu, niklu, talu, selen, berylu 
i rtęci. Nawet wydawałoby się bezpieczny minerał – mika 
– o ile nie pochodzi ze sprawdzonych i oczyszczonych pod 
tym kątem złóż, może zawierać oznaczalne ilości metali cięż-
kich. W ciągu ostatnich 20 lat znacznie poprawiono bezpie-
czeństwo stosowania kosmetyków kolorowych dzięki dużym 
zmianom w unijnym prawodawstwie. W krajach Unii Europej-
skiej nadrzędnym pod tym względem aktem prawnym jest 
Rozporządzenie nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów 
kosmetycznych. Jeżeli w którymkolwiek kraju w obrębie UE 
zostanie potwierdzone zagrażające zdrowiu konsumentów 
stężenie substancji toksycznych w kosmetyku, to produkt 
jest zgłaszany do Safety Gate. Jest to baza szybkiego powia-
damiania o produktach niebezpiecznych. W związku z tym, 
że produkty dopuszczone do sprzedaży na terenie UE są 
dość dobrze kontrolowane, baza ta zawiera głównie kosme-
tyki wyprodukowane poza UE. Stosowanie związków kadmu, 
ołowiu, chromu, rtęci i niklu w kosmetykach jest zakazane 
oprócz kilku wyjątków: tiomersalu, związków fenylortęci, tri-
tlenku dichromu (CI 77288, CI 77289) i złożonego kompleksu 
chromu z kwasem organicznym (Acid Red 1950). Pochodne 
rtęci dawniej były niezbędne w zapobieganiu zakażeniom 
pałeczkami ropy błękitnej, Pseudomonas aeruginosa. Szczepy 
te mogą powodować znaczne uszkodzenie oczu, prowadzące 
nawet do ślepoty. Aktualnie znane i powszechnie stosowane 
są skuteczniejsze konserwanty, niezawierające związków 
rtęci. W związku z powyższym większość producentów zre-
zygnowała z tych ostatnich. Dozwolone barwniki zawierające 
chrom charakteryzują się bardzo niską biodostępnością, nie 
uwalniają chromu do środowiska, stąd nie stanowią istot-
nego źródła tego pierwiastka. Śladowa zawartość ołowiu 
w szminkach jest kontrolowana, ale z punktu widzenia 
powszechnego zanieczyszczenia środowiska wydaje się nie 
do uniknięcia. Pocieszające jest, że FDA nie potwierdziła 
jakiegokolwiek negatywnego wpływu na organizm ołowiu 
zawartego w kosmetyku w ilości do 10 ppm. Dużo waż-
niejszą przyczyną ekspozycji na ten pierwiastek są produkty 
spożywcze oraz smog.

RECEPTURA W PRAKTYCE: 

PUDER KRYJĄCY
• Mika serecytowa 50%

• Dwutlenek tytanu 20%

• Mikronizowany tlenek cynku 12%

• Azotek boru 8%

• Tlenek żelaza 4%

• Krzemionka 5%

Składniki należy ostrożnie odważyć, a następnie wsypać do torebki 
strunowej i dokładnie wymieszać. Następnie przesypać do szczel-
nego, suchego pojemnika i aplikować za pomocą pędzelka z miękkim 
włosiem. Chronić przed wilgocią. Można również tuż przed aplikacją 
dodać puder do kremu zwykle stosowanego pod makijaż, w stosunku 
1:10, tworząc preparat podobny do kremu BB.

Azotek boru zwiększa przyczepność pudru, krzemionka maskuje 
niedoskonałości, a tlenek żelaza odpowiada za barwę gotowego 
preparatu. W recepturze kosmetyków kolorowych pod nazwą tlenku 
żelaza najczęściej kryje się mieszanka tlenku żelaza (CI 77491), 
wodorotlenku żelaza (CI 77492, żółcień żelazowa) i sproszkowa-
nego magnetytu (CI 77499). Odpowiednią mieszankę barwną należy 
niestety dopasować do swojej cery metodą prób i błędów. Wszystkie 
składniki są łatwo dostępne w sklepach internetowych, promujących 
samodzielne wytwarzanie kosmetyków, lub w sklepach chemicznych.

*Wszystkie nazwy w nawiasach według INCI
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WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ,

ABY PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ RECEPTĘ

Masz inne pytania? Napisz do nas na www.rx.edu.pl

Rozmowa telefoniczna farmaceuty z pacjentem 
– co jest, a co nie jest reklamą?

Czy leki OTC z kodeiną muszą zniknąć z ekspozycji w aptekach?

Czy apteka ma żądać zapłaty za torebkę 
termoizolacyjną, czy wydać bezpłatnie?

W jaki sposób zrealizować receptę na lek recepturowy 
wystawioną z uprawnieniem Senior – „S”? 

Z jaką odpłatnością należy zrealizować receptę z oznaczeniem IN? 



Medyczna marihuana jest dostępna w Polsce już od ponad 
pięciu lat. Po głośnej debacie nad jej legalizacją pojawiało się 
wiele głosów, że nowe przepisy są zbyt restrykcyjne, a dostęp do 
skutecznej terapii pozostanie dla pacjentów bardzo utrudniony.  
Czy rzeczywistość nie okazała się wręcz odwrotna?

do lekarzy i umożliwić leczenie, kiedy 
standardowa wizyta nie była możliwa, spo-
wodowało wiele kontrowersyjnych zjawisk. 
Jednym z nich jest właśnie łatwość w uzy-
skaniu recepty na praktycznie dowolny 
lek – wystarczy deklaracja pacjenta 
o wystąpieniu potrzeby przyjmowania go 
i odpowiednia opłata „za konsultację”. Na 
ten fakt zwraca uwagę wielu farmaceutów 
oraz prawników. Sprawą zajęła się Komisja 
Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej, 
krytykując komercyjne wystawianie recept 
„na żądanie”, zwłaszcza jeśli „konsultacja” 
kończy się na wypełnieniu formularza, a nie 
następuje kontakt lekarza z pacjentem.

Jeśli odważnie założymy, że nie każdy 
lekarz kieruje się etyką zawodową i dobrem 
pacjenta oraz że nie każdy pacjent mówi 
wyłącznie prawdę o swoim stanie zdrowia, 
korzystając z „receptomatów”, możemy 
dojść do wniosku, że ustawodawca 
„niechcący” otworzył furtkę do legalizacji 
marihuany stosowanej w celach rekre-
acyjnych. Czy możliwe jest zamknięcie 
tejże furtki przy jednoczesnym zapew-
nieniu dostępu do terapii konopnych dla 
pacjentów realnie ich potrzebujących? Być 
może należy iść za ciosem i zastanowić 
się nad mniej zawoalowaną formą legali-
zacji marihuany? Prawdopodobnie stoimy 
u progu dyskusji w tym temacie. Oby nie 
zdominowały jej emocje i możliwe było 
wypracowanie racjonalnych rozwiązań.

zaporowy dla pacjentów potrzebujących 
stałego leczenia. Mimo postulatów części 
parlamentarzystów kuracja medyczną 
marihuaną nie podlega refundacji. 
Warto jednak zauważyć, że w ostatnich 
miesiącach następuje powolny spadek 
ceny medycznej marihuany i wydaje się, 
że tendencja ta może się utrzymać.

MARIHUANA NA BÓL GŁOWY W 15 MINUT

Znowelizowana ustawa dotycząca medycz-
nej marihuany, uważana za zbyt zacho-
wawczą, zawiera zapisy, które obecnie 
ocenia się jako liberalne – nie są bowiem 
określone wskazania, w których możliwe 
jest wypisywanie recept na leki z konopi. 
Może więc to być nawet ból głowy, chro-
niczny stres czy problemy z zasypianiem. 
Nie muszą być też spełnione warunki 
prowadzenia uprzednio konwencjonal-
nego leczenia. Jednocześnie cena, choć 
wysoka, według internetowych entuzja-
stów surowca nie jest o wiele większa niż 
czarnorynkowa, przy jednoczesnej wysokiej 
jakości, czystości i – przede wszystkim 
– legalności medycznej marihuany.

Choć obwarowania prawne dotyczące 
recept na medyczną marihuanę mogłyby 
wydawać się dostateczne, ostatnie lata 
spowodowały znaczne uproszczenie 
dostępu do leków z wykazu I N. Swoistym 
gamechangerem okazały się teleporady 
i konsultacje online, rozpowszechnione 
po wybuchu pandemii COVID-19. Rozwią-
zanie mające poprawić dostęp pacjentów 

E-recepta, COVID-19 
i marihuana niekoniecznie 
medyczna
mgr farm. Jakub Wierzchoń

T
uż po decyzji parlamentu 
o zmianie przepisów dotyczą-
cych legalności medycznej 
marihuany głównym zarzutem ze 
strony entuzjastów liberalizacji 

prawa był brak możliwości prowadzenia 
narodowych upraw konopi. Powoduje to 
konieczność importu surowca z innych 
krajów, co istotnie zmniejsza dostęp-
ność do terapii konopnych. Początkowo 
zakup leku był praktycznie niemożliwy. 
Z biegiem czasu rejestrowano nowe 
surowce, jednak zdarzały się długie 
przerwy w dostawach. Obecnie problem 
wydaje się dużo mniejszy – na rynku 
są preparaty od kilku producentów, 
więc nawet w sytuacji braku dostaw od 
części z nich dostępne są inne leki, które 
jednak różnią się zawartością THC, CBD 
czy profilem terpenowym. Wymowne są 
statystyki, według których z medycznej 
marihuany w Polsce korzysta obecnie 
9200 pacjentów rocznie, a polski rynek 
jest jednym z największych w Europie. 
Z perspektywy czasu nietrafiony okazał się 
więc argument o braku dostępności leku 
na rynku. Co więcej, od 2022 roku możliwa 
jest uprawa konopi innych niż włókniste 
również w Polsce, co za jakiś czas może 
przełożyć się na kolejną poprawę dostęp-
ności surowca, a także obniżenie jego ceny.

Kontrowersyjnym aspektem jest cena 
surowca, która obecnie wynosi ok. 50-65 zł 
za gram. W połączeniu z koniecznością 
zakupu odpowiedniego waporyzatora 
koszt terapii jest bardzo wysoki i może być 
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• Postaw na bardziej ekologicz-
ne mięso – drób (jest on również 
zdrowszy, jeśli pochodzi oczywiście 
z odpowiedzialnych hodowli).

• Postaw na wegetariańskie zamienniki 
– mnóstwo ich obecnie na sklepowych 
półkach, smakują bardzo podobnie, 
dostarczają pożądanych składników 
odżywczych, a są bardziej ekologiczne.

• Postaw na warzywa strączkowe – one 
są naprawdę smaczne i bardzo zdrowe.

• Śledź blogi z wegetariańskimi/we-
gańskimi przepisami – takie po-
trawy potrafią zaskoczyć prostotą, 
ale przede wszystkim smakiem.

• Pomyśl o tym, że ograniczenie 
mięsa w diecie wpływa rów-
nież na Twoje zdrowie – badania 
wskazują, że wegetarianie:

 - są mniej narażeni na ryzyko nowo-
tworów i chorób cywilizacyjnych;

 - łatwiej utrzymują po-
żądaną masę ciała;

 - rzadziej skarżą się na brak 
energii i senność;

 - lepiej komponują swo-
je posiłki pod względem 
potrzeb odżywczych.

Brzmi jak plan? Może właśnie nadchodzą-
cy post wielkanocny jest dobrym czasem 
na pierwszą próbę? Trzymam kciuki!

Czas oczekiwania na Wielkanoc, w którym praktykujący katolicy starają się pościć, 
ograniczając ilość spożywanych potraw, w tym również mięsa, natchnął mnie do 
podzielenia się z Wami wegetariańskimi przemyśleniami. Dziś pomówimy o tym, jak 
spożywanie potraw mięsnych wpływa na środowisko. Poruszałam trochę to zagadnienie 
we wpisie dotyczącym klimaktarianizmu, ale dziś bardziej szczegółowo zobaczmy, jak 
produkcja mięsa wpływa na nasza planetę.

mgr farm. Iwona Napierała

różnych procesów, ale również ją za-
nieczyszcza (związkami azotu, fosforu, 
pestycydami, antybiotykami i cynkiem).

Woda potrzebna jest do pojenia zwierząt, 
podlewania upraw, z których pozyskuje 
się paszę, używa się jej w procesie uboju, 
a także przy oprawianiu skór. Najlepiej do 
naszej wyobraźni niech przemówią liczby:

• do wyprodukowania 1 kg woło-
winy potrzeba 14 500 l wody

• do wyprodukowania 1 kg wieprzo-
winy potrzeba 5600 l wody

• do wyprodukowania 1 kg dro-
biu potrzeba 4300 l wody.

Dużo, prawda? Tym bardziej, że do wy-
produkowania 1 kg ziemniaków wy-
starczy tylko niecałe 300 l wody.

JAKIE MAMY ROZWIĄZANIA?

Nie każdy jest gotowy, by porzucić dietę 
mięsną. Jest to ważny element naszych tale-
rzy i trzeba to zrobić bardzo uważnie i świa-
domie, by móc również zadbać o prawidło-
we zbilansowanie składników odżywczych.

Nie wystarczy tylko przestać jeść mięso, 
ale należy również odpowiednio zmody-
fikować posiłki. Na szczęście naprzeciw 
naszym potrzebom wychodzą produ-
cenci z różnymi rozwiązaniami, które 
mogą okazać się bardzo pomocne.

CO WARTO ROZWAŻYĆ?

• Ogranicz liczbę posiłków mię-
snych w tygodniu – rozważ fleksi-
tarianizm albo reduktarianizm.

Czas na post
Farmaceutka zmienia klimat

K
westie ekologiczne związane 
z produkcją spożywanego przez 
ludzi mięsa są dość złożone. Prze-
mysł ten wpływa na środowisko 
wielokierunkowo, dlatego jest tak 

szkodliwy. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

WYLESIANIE

Podstawowy problem związany jest 
z faktem, że do wypasania bydła potrzeb-
ne są ogromne powierzchnie rolne, a to 
jest bezpośrednią przyczyną masowego 
wylesiania. Dodatkowo, poza terenem 
do wypasu, potrzeba również terenu do 
uprawy pasz. Dzięki temu przemysł ten jest 
głównym powodem znikania lasów na kuli 
ziemskiej (odpowiada za to zjawisko nawet 
w 70 proc.). W Brazylii w ciągu jednego roku 
wycina się z tego powodu powierzchnię 
lasu deszczowego podobną do średniej 
wielkości kraju europejskiego. To sporo, 
a stąd tylko krok do zmniejszonej absorbcji 
dwutlenku węgla z atmosfery, a więc galo-
pujący efekt cieplarniany gwarantowany.

PRODUKCJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Samo wylesianie i mniejsza absorbcja 
CO2 nie są jedynym zagrożeniem. By-
dło hodowlane to źródło różnych gazów 
cieplarnianych, jak metan, tlenek azotu 
i wreszcie sam dwutlenek węgla. Przemysł 
hodowlany produkuje tych gazów wię-
cej niż transport na całym globie razem 
wzięty (lądowy, wodny i powietrzny).

ZASOBY WODNE

Kolejny obszar, o którym nie możemy 
zapomnieć, to woda. Produkcja mięsa 
nie tylko zużywa jej ogromne ilości do 
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COOLTURALNIE
TÁR 
PREMIERA: 24 LUTEGO 2022

PREMIERA: 17 LUTEGO 2022

PREMIERA: 1 MARCA 2023

Film skupia się na Lydii Tár, powszechnie uważanej za jedną z najwybitniejszych żyjących 
kompozytorów/dyrygentów i pierwszą w historii kobietę-dyrygentkę wielkiej niemieckiej orkie-
stry. W tej roli nominowana do Oskara Kate Blanchet. Bohaterkę poznajemy u szczytu kariery, 
gdy przygotowuje zarówno premierę książki, jak i wyczekiwane wykonanie na żywo V Symfonii 
Mahlera. Wraz z żoną, koncertmistrz orkiestry Sharon Goodnow (Nina Hoss), wychowuje córkę 
Petrę. Lydia jest również współzałożycielką programu mentorskiego dla młodych dyrygentek. 

MANDALORIAN – SEZON 3

PRZYPADKOWE ODKRYCIA MEDYCZNE
ROBERT W. WINTER

Mandalorian to serial science-fiction ze świata Gwiezdnych Wojen, stworzony dla platformy Disney+. 
Jego akcja rozgrywa się po upadku Imperium Galaktycznego, a przed pojawieniem się Nowego 
Porządku. Głównym bohaterem jest tajemniczy łowca nagród z rasy Mandalorian, znany jako Mando, 
którego gra Pedro Pascal. Mando zostaje wynajęty przez tajemniczego klienta do schwytania równie 
tajemniczego dziecka, które okazuje się małym, zielonym stworzeniem, znanym jako Baby Yoda.

Serial łączy w sobie elementy westernu, sci-fi oraz fantasy, co przyciąga widzów 
o różnych zainteresowaniach. Mandalorian wyróżnia się także wysokim poziomem 
produkcji, w tym efektami specjalnymi, muzyką oraz scenografią, co sprawia, że serial 
jest nie tylko dobrze napisany i zagrany, ale również wizualnie imponujący.

Książka przedstawia szereg fascynujących historii, które ukazują, jak niekiedy przypadkowe 
odkrycia prowadzą do przełomowych wynalazków i odkryć medycznych. Autor prezentuje takie 
historie, jak np. wynalezienie penicyliny, odkrycie podstawowego mechanizmu leczenia chorób 
serca czy odkrycia w zakresie in vitro. Książka zawiera wiele przykładów, które obrazują, że nie 
zawsze to metodycznie prowadzone badania prowadzą do odkryć medycznych, ale że kluczowe 
wyniki mogą niekiedy zostać osiągnięte dzięki przypadkowym zbiegom okoliczności.

Książka

Kino

Disney+

WIELORYB
Charlie (Brendan Fraser) od lat żyje na marginesie świata, uwięziony w małym mieszkaniu przez choro-

bliwą otyłość. Odrzucony (nie bez powodu) przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. 
Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze 

nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią 
córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego 

złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie. 

– L42 –
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



CO W 
PISZCZY?

FARMACJI

WWW.MGR.FARM

POZNAJ 
OPINIE NA

Skąd czerpać informacje o lekach

Nasz tzw. pierwszy stół przesunął się do internetu – ponieważ 
tutaj pacjenci pytają o różne rzeczy – w związku z czym farma-
ceuci powinni być obecni w nim cały czas. Rzeczywiście jest 
coraz więcej miejsc typu portale, social media i różnego rodzaju 
fora, gdzie farmaceuci się udzielają i powinni się udzielać.

  Malwina Krause

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Nałogowe palenie tytoniu to choroba.  
Jak w jej leczeniu może pomóc farmaceuta?

E-papieros to nie jest produkt bezpieczny, gdyż zawiera 
sporo substancji smolistych. Zgadzam się, że mniej niż trady-
cyjny papieros. Jednak wiele substancji jest szkodliwych 
dla naszego organizmu. Na podstawie bardzo wielu badań 
wiemy, że wyjściowo e-papierosy nie mają produktów szko-
dliwych. Przykładowo są to składniki dostępne w przemyśle 
spożywczym (wanilia, cynamon), ale te po podgrzaniu do 
200⁰ stają się bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu

  Magdalena Cedzyńska

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Prezes NRA krytycznie o planach wdrażania 
przeglądów lekowych po pilotażu

Wszelkie próby monopolizacji kształcenia w zakresie opieki 
farmaceutycznej, a w konsekwencji wyłączania innych 
podmiotów, w tym innych ośrodków kształcenia, nieza-
leżnie od braku formalnych podstaw do takiego postępo-
wania, są całkowicie nieuzasadnione merytorycznie.

  Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Monopolizacja kształcenia opieki 
farmaceutycznej? To populizm…

Stoimy w sytuacji, w której nie chcemy, żeby to jeden uniwer-
sytet oferował kształcenie, bo chcemy dać to kształcenie 
szeroko, wszędzie tam, gdzie są jednostki akredytowane, 
świetnie do tego przygotowane. Wzmocnimy te jednostki, 
dając im model i pokazując, jak uczyć efektywnie.

  Agnieszka Neumann-Podczaska

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Apteki w Polsce „ledwo zipią”. Braki leków 
to nie ich wina…? 

Dzisiaj mówi się, że aptekarz nie ma leków w aptece. Jak on może 
trzymać w aptece zapasy leków, jeśli ma takie marże, że ledwo 
zipie, żeby zapłacić za czynsz, pensje pracowników czy ZUS?

  Irena Rej

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

https://mgr.farm/aktualnosci/internet-farmaceuci-czy-sztuczna-inteligencja-skad-czerpac-informacje-o-lekach/
https://mgr.farm/aktualnosci/nalogowe-palenie-tytoniu-to-choroba-jak-w-jej-leczeniu-moze-pomoc-farmaceuta/
https://mgr.farm/aktualnosci/prezes-nra-krytycznie-o-planach-wdrazania-przegladow-lekowych-po-pilotazu/
https://mgr.farm/aktualnosci/monopolizacja-ksztalcenia-opieki-farmaceutycznej-to-populizm/
https://mgr.farm/aktualnosci/apteki-w-polsce-ledwo-zipia-braki-lekow-to-nie-ich-wina/


Naturalnie!!

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/



