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mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Michał Byliniak
Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Marek Tomków

mgr farm. Małgorzata Pietrzak

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowni Farmaceuci,
Drodzy Czytelnicy Aptekarza Polskiego,

w tym szczególnym dniu pragnę Wam pogratulować cierpliwości, zrozumienia oraz 
umiejętnego, indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. 

Zawód farmaceuty cieszy się ogromnym zaufaniem wśród Polaków, a Wasz wysiłek 
i zaangażowanie nie pozostają niezauważone. 

Swoją dotychczasową postawą udowodniliście, że aptekarz i farmaceuta to nie tylko  
wyuczone zawody, ale przede wszystkim życiowe powołanie, za co z całego serca dziękuję.

W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz własnym przekazuję Wam najserdeczniejsze 
życzenia - niech ten dzień zapisze się w Waszej pamięci jako pełen optymizmu i wiary  
w jeszcze lepszą przyszłość. 
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dr n. ekon. Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Zawód farmaceuty to codzienne wyzwanie, zobowiązanie i odpowiedzialność.  
W tym szczególnym dniu dziękuję Państwu za profesjonalne, pełne zaangażowania 
podejście do pacjentów. 

Szczególnie dziękuję za Waszą pełną profesjonalizmu i poświęcenia pracę w dobie epidemii 
koronawirusa. Niech to święto napełni Was dumą z pracy zawodowej i  szlachetnej misji, 
jaką jest dbałość o zdrowie Polaków. 

Jestem przekonany, że ta misja jest naszym wspólnym kierunkiem działania.



4

mgr farm. Paweł Piotrowski
Główny Inspektor Farmaceutyczny

Szanowni Państwo,

proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Państwa 
wiedza, doświadczenie i codzienne zaangażowanie są niezbędne dla zachowania 
bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów.

Życzyłbym sobie, żeby nie tylko 26 września, ale każdego dnia byli Państwo doceniani  
za Wasze umiejętności i profesjonalizm.

Wszystkiego dobrego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza!
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dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza składam Pani Prezes, wszystkim Aptekarzom  
i Farmaceutom gratulacje oraz wyrazy uznania.

Święto Kosmy i Damiana, świętych patronów Aptekarzy i Farmaceutów jest momentem 
podsumowań i pogłębionej refleksji nad ważnymi zadaniami, jakie środowisko Aptekarzy 
pełni w ochronie zdrowia. Obchody Dnia Aptekarza stanowią doskonałą okazję do przy-
pominania jak ważny, często bezpośredni wpływ na proces leczenia ludzi, ma codzienna 
praca Aptekarzy. Praca trudna i wymagająca, biorąc pod uwagę fakt, że zycie i zdrowie 
ludzkie jest najważniejsze.

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza przekazuję serdeczne pozdrowienia  
i najlepsze życzenia dla Pani Prezes, Członków Izby Aptekarskiej i całego środowiska apte-
karskiego. Życzę Państwu wielu sukcesów osobistych i zawodowych.
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prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z okazji obchodów 
Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza przekazuję wszystkim farmaceutom słowa uznania za ich 
ciężką i niezwykle ważną dla całego społeczeństwa pracę.

Święto aptekarza wpisało się na stałe do kalendarza, jako ważne wydarzenie związane  
z polską farmacją i szczególny dzień dla przedstawicieli zawodu farmaceutycznego. Dzień, 
w którym polscy aptekarze odbierają podziękowania za profesjonalizm w wykonywaniu 
obowiązków, za codzienny trud niesienia wsparcia pacjentom i zaangażowanie, dzień, 
który pozwala im wierzyć w ich sens pracy, która jest swego rodzaju misją społeczną.

I w taki właśnie dzień życzę wszystkim farmaceutom, związanym z zawodem zaufania  
publicznego, sukcesów w niesieniu pomocy tysiącom pacjentów, łatwości w radzeniu sobie 
z ograniczeniami nałożonymi przez obowiązujące prawo, braku problemów w codziennej 
pracy, satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz powodzenia w życiu osobistym i zawo-
dowym.
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dr n. farm. Anna Kowalczuk
Dyrektor Narodowego Instytutu Leków

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy Aptekarze!

Wszystkim farmaceutom, którzy na co dzień niosą pomoc pacjentom i dbają  
o bezpieczeństwo lekowe całego kraju, w Ogólnopolskim Dniu Aptekarza życzę spełnienia  
i satysfakcji z wykonywanego zawodu. 

Ostatnie, trudne miesiące pandemii były dla Państwa ogromnym sprawdzianem, który bez 
wątpienia całe środowisko zdało na najwyższą ocenę. Państwa codzienny trud zasługuje 
na słowa uznania i nagrodę, jaką będzie uchwalenie istotnej dla całego środowiska Ustawy  
o Zawodzie Farmaceuty. Liczę, że przyjęcie przez Parlament RP tego kluczowego dokumen-
tu, będzie ważnym krokiem w procesie wzmacniania i podniesienia roli, jaką aptekarze 
pełnią w społeczeństwie. 

Przed nami kolejne trudne miesiące, w trakcie których farmaceuci będą wspierać swoich 
pacjentów. W nadchodzących miesiącach życzę Państwu siły, wytrwałości oraz zdrowia, 
które jest najwyższą wartością.  
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dr Irena Eris

Drodzy Farmaceuci,

z okazji Waszego Święta dziękuję za Wasze zaangażowanie. Za wiedzę i oddanie, którymi 
każdego dnia się dzielicie oraz za partnerstwo i zaufanie, jakimi nas darzycie.

Jako farmaceutka zdaję sobie sprawę ze skupienia jakie jest wymagane w Waszej codzien-
nej pracy i życzę Wam wytrwałości. Wasza praca jest nam dzisiaj szczególnie potrzebna.

Życzę dużo zdrowia! 
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Piotr Guzy
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, w imieniu społeczności Polskiego Towarzystwa 
Studentów Farmacji, pragnę wszystkim Farmaceutkom i Farmaceutom złożyć najszczersze 
i najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję Państwu za wykonywaną pracę i przykład, z którego 
my - studenci - możemy czerpać, którym możemy się inspirować. 

Z całego serca życzę Państwu spełnienia, satysfakcji, zdrowia i uśmiechu na twarzach 
Waszych oraz Pacjentów, którymi się opiekujecie. Życzę także odwagi, determinacji i 
konsekwencji, dzięki którym możliwe jest realizowanie swojego powołania w obecnych 
czasach, w których Pacjenci szczególnie potrzebują opieki Farmaceutów. 

Na koniec, Państwu oraz wszystkim koleżankom i kolegom chciałbym życzyć nieustannego 
rozwoju i pasji do pracy. Jestem przekonany, że dzięki nim możemy liczyć na dobrą przyszłość 
dla naszych Pacjentów i dla nas. Do zobaczenia (niebawem) za pierwszym stołem!
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Michał Gondek
redaktor naczelny Aptekarza Polskiego

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska

“Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim 
życiu” - powiedział Konfucjusz. Praca farmaceuty jest trudna, odpowiedzialna i wymaga 
nieustającego samodoskonalenia. Niemniej można w niej znaleźć ogromną satysfakcję, 
sens i poczucie sprawczości. 

Drodzy farmaceuci - z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza życzymy Wam, aby wyko-
nywanie zawodu było dla Was powodem do dumy, a dobrze wypełniane obowiązki  
i wdzięczność pacjentów dawały siłę do pokonywania wszelkich trudności. 

Przekazujemy ogromne wyrazy uznania i szacunku, życzenia współdziałania w atmosferze 
wzajemnego zrozumienia w relacjach z koleżankami i kolegami zza pierwszego stołu  oraz 
wszystkimi pacjentami.

Życzymy Wam także tak bardzo potrzebnego zdrowia i spokoju, zarówno w życiu zawo-
dowym, jak i prywatnym!



Jak farmaceuci postrzegają 
zawód aptekarza dziś? 

jak widzą go za kilka lat?

czego aptekarze życzą sobie
(i kolegom)?
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dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska

Aptekarstwo to dla mnie misja, która opiera się na codziennej nauce i odkrywaniu radości 
z pomagania pacjentom. Współpraca z oddziałami szpitalnymi, lekarzami,  pielęgniarkami 
daje ogromną satysfakcję i pozwala na współtworzenie racjonalnej gospodarki lekowej. 

Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do poszerzenia kompetencji farmaceutów. Mam 
ogromną nadzieję, iż ustawa o zawodzie farmaceuty otworzy nam formalne możliwości 
do realizowania np. opieki farmaceutycznej w aptekach otwartych oraz szpitalnych.  
Sytuacja związana z COVID-19 pokazała, jak ważną rolę w służbie zdrowia odgrywają apte-
ki szpitalne i farmaceuci szpitalni. 

Chciałabym serdecznie podziękować Redakcji Aptekarza Polskiego za możliwość dzielenia 
się na łamach czasopisma swoimi doświadczeniami oraz za możliwość zapoznawania się  
z interesującymi publikacjami innych farmaceutów. 

Życzę wszystkim farmaceutom radości i satysfakcji  z wykonywanej pracy. Farmaceu-
tom szpitalnym dodatkowo mnóstwa siły, cierpliwości i spokoju w tych trudnych czasach  
pandemii.
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dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska

“Do apteki…!
(…) wszędzie marmur, szkło,

A za szkłem równiutko stoi
Mnóstwo różnych szklanych słoi,
Puszek z dziesięć czy piętnaście,
A w nich leki, proszki, maście...“

(J. Brzechwa)

Praca farmaceuty to powołanie i misja. Zapewnienie pacjentowi skutecznej  
i równocześnie bezpiecznej farmakoterapii jest coraz większym wyzwaniem nauk medycz- 
nych. 

W mojej opinii – farmaceuta – powinien pełnić kluczową rolę jako ekspert lekowy. 
Posiadając rzetelną wiedzę w tym zakresie, ma on możliwość zapobiegania, rozpoznawania 
i rozwiązywania problemów lekowych. W ten sposób staje się bardzo ważnym ogniwem  
w zespole medycznym sprawującym opiekę nad pacjentem. 

Dlatego z okazji Dnia Aptekarza życzę sobie i Państwu, aby przedstawiciele  
zawodów medycznych, działając w zakresie swoich kompetencji, z empatią i cierpliwością,  
wzajemnie się uzupełniali, by zapewnić pacjentowi optymalną farmakoterapię, pamiętając,  
że „Dobro chorego jest najwyższym prawem” -  Salus aegroti suprema lex. 
Tylko tyle i aż tyle.
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dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

Aptekarstwo jest dla mnie zawodem z powołania, w którym należy widzieć zawsze dobro 
pacjenta. Dzisiaj zawód ma duże zaufanie społeczne i jest odbierany przez ludzi naprawdę 
pozytywnie, jednak apteka postrzegana jest głównie jako miejsce zakupu gotowych  
preparatów. Kiedyś wiele leków było wykonywanych w aptece, a obecnie często takie  
receptury są dostępne w postaci gotowych preparatów. 

Nie trzeba wracać do tego co było, ale uważam, że nie należy wykluczać leków recepturo- 
wych z użycia. Lek recepturowy jest jednak wykonywany dla indywidualnego pacjenta, 
często tego najmłodszego, z dostosowaniem konkretnej dawki leku. Może w przyszłości 
warto na nowo odkryć możliwości receptury aptecznej. Obecnie apteka zawsze jest takim 
pierwszym i łatwo dostępnym miejscem, w którym można uzyskać poradę odnośnie specy-
fiku, który pomoże na ból, gorączkę, wysypkę. Dobrze się dzieje, kiedy pacjent jest znany 
farmaceucie z imienia, mogą ze sobą po przyjacielsku porozmawiać i to są przyszłościowe 
relacje.

Z okazji zbliżającego się Święta chciałabym życzyć Aptekarzom dużo empatii, cierpliwości  
i zadowolenia z pracy oraz przyjaznych i znanych sobie pacjentów.
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dr n. farm. Malwina Lachowicz

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Bycie farmaceutą niesie ze sobą dużą odpowiedzialność ale i również zadowole-
nie oraz satysfakcję dzięki możliwości umiejętnego niesienia pomocy drugiej osobie. 
Pamiętajmy o tym nie tylko w dniu patronów aptekarzy i farmaceutów św. Kosmy i Da- 
miana, ale przez cały rok. 

2020 rok jest szczególnym czasem dla wszystkich ludzi, w tym również nas, farma-
ceutów. Pandemia wystawiła świat na ciężką próbę, a sektor medyczny niestrudzenie 
wypełnia swoje obowiązki, aby stawić czoła wszelkim przeszkodom i móc zapewnić pomoc  
osobom potrzebującym. Nie zapominajmy, jak ważną rolę pełnią w tym również farma-
ceuci, starający się, aby każdy pacjent przychodzący do apteki otrzymał fachową poradę  
i potrzebne dla niego leki, czując się przy tym wszystkim bezpiecznie. 

Ponadto wciąż trwają prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Miejmy nadzieję,  
że w najbliższym czasie otrzymamy ostateczny projekt pozwalający na jeszcze większą 
możliwość wykorzystania nabytej wiedzy oraz umiejętności, aby móc pełnić rolę partnera 
dla innych zawodów medycznych tak, aby nasza praca była jeszcze bardziej kompleksowa.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza chciałabym życzyć wszystkim Koleżankom oraz 
Kolegom dużo zdrowia oraz siły, zwłaszcza w tym szczególnym czasie, a także cierpliwości, 
wielu możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz uśmiechu zarówno  
na ustach Waszych jak i Waszych pacjentów.
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dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska

Obecnie farmacja jest jedną z najintensywniej i najszybciej rozwijających się dziedzin  
nauki, a mimo to jeszcze tak wiele jest do zrobienia… Zawód farmaceuty wydaje się nie-
doceniany, choć jest niezwykle ważny, odpowiedzialny i wymaga ogromnej wiedzy, a także 
empatii, często wobec starszych schorowanych osób. Wielu pacjentów traktuje farmaceutę 
jako lekarza „pierwszego kontaktu”, osobę zaufaną, a także wiarygodne źródło fachowej 
informacji. Dlatego musimy pamiętać, że farmaceuta to zawód zaufania publicznego,  
a praca farmaceuty to przede wszystkim praca z ludźmi i dla dobra ludzi. 

Obecnie, gdy stoimy u progu zmian zawartych w nowej ustawie o zawodzie farmaceuty 
ważna jest nasza wytrwałość w dążeniu do tego aby farmaceuta został zauważony, aby 
nasza wiedza i kompetencje zostały w pełni docenione, a apteki były postrzegane jako 
placówki ochrony zdrowia. Szczególnie obecnie w trudnym dla nas wszystkich czasie pan-
demii, gdy farmaceuci często z narażeniem własnego zdrowia niosą pomoc pacjentom, 
mocno wybrzmiewają słowa, iż lek to nie jest zwykły towar, a farmaceuta to nie sprzedaw-
ca. 

Dlatego w Dniu Aptekarza życzę nam wszystkim, a szczególnie farmaceutom na „pierwszej 
linii obrony” dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, a także odkrycia własnej recepty  
na szczęście.
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mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

Powiedzieć, że farmaceuci czekają to nic nie powiedzieć. Czekamy na Ustawę o Zawodzie 
Farmaceuty (dobre 30 lat), na perspektywy zawodowe, stabilizację i dobre, ciekawe jutro. 
Dlatego, w tym wyjątkowym dniu, życzę Wam i sobie, by mieć odwagę to jutro zmieniać 
na lepsze. 

Farmaceuta to człowiek o szerokich kompetencjach medycznych. Pamiętajmy,  
by być bliżej pacjentów i ich problemów. Teraz mamy wyjątkową okazję, żeby nadać  
kierunek naszemu zawodowi  w Polsce. Dlatego zróbmy to razem, stwórzmy nową aptekę 
i pokażmy, co jeszcze potrafią farmaceuci. Jutro, z wielkim uśmiechem i ciekawością 
będziemy tworzyć nową jakość w farmacji. Tego Wszystkim nam życzę i proszę o Waszą 
obecność w całej ścieżce legislacji aktów prawnych regulujących naszą profesję. 

Dobrego jutra Farmaceuci! 
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mgr farm. Piotr Liana

Co stanie się z naszym zawodem za pięć albo dziesięć lat? Do głowy przychodzi mi 
istne science-fiction. Epidemia wywróciła rzeczywistość do góry nogami. Rozwiązania, 
które wydawały się dotąd nierealne, z dnia na dzień stały się chlebem powszednim.  
Wszyscy nawykliśmy tak bardzo do e-recepty, że jej forma papierowa czasami budzi moją 
konsternację. Lekarze zabunkrowali się w ośrodkach zdrowia, a telemedycyna, którą kiedyś 
powszechnie wyśmiewano, nagle znalazła się w powszechnym użyciu. Życie analogowe 
ugina się pod naporem elektronicznego. 

Nie mam wątpliwości, że również rynek apteczny przejdzie gruntowną cyfryzację. Sprzedaż 
internetowa będzie rosła w siłę, a opieka farmaceutyczna, jeśli kiedykolwiek zostanie  
unormowana prawnie, rozwinie skrzydła dopiero w świecie wirtualnym. Przestrzeń sie-
ciowa daje użytkownikom pozory anonimowości, dlatego wyobrażam sobie, że za te 10 
lat to my, farmaceuci, będziemy niczym orwellowscy Wielcy Bracia zarządzający zasobami 
ludzkimi.
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mgr farm. Katarzyna Kurkowska

Zawód farmaceuty jest dla mnie ogromną misją i powołaniem. Wierzę że dzięki naszej 
wiedzy i doświadczeniu potrafimy dotrzeć do wszystkich pacjentów, a co za tym idzie 
potrafimy zrozumieć ich problemy i dobrać odpowiednią farmakoterapię. 

Jestem przekonana o tym, że z każdym kolejnym rokiem umacniać będziemy swoją pozycję 
w systemie opieki zdrowotnej, a nasza fachowość i merytoryka znajdą swoje odbicie  
w zaufaniu i wdzięczności społeczeństwa. Nie wyobrażam sobie silnego i mądrego państwa 
bez sprawnej i mądrze prowadzonej opieki farmaceutycznej. W przyszłości widzę nas  
- farmaceutów jako zaangażowanych, pełnoprawnych członków opieki zdrowotnej,  
którzy mają ogromny wkład i wpływ na dobór odpowiednich terapii lekowych dla swoich 
pacjentów.

Podsumowując cały trud naszej pracy - drodzy farmaceuci - życzę każdemu z nas przede 
wszystkim radości i miłości do tego tak trudnego i często skomplikowanego zawodu. Aby 
nasza droga - nierzadko wyboista i pełna sprzeczności - stała się wreszcie mniej zawiła, 
pełna wdzięczności i zaufania naszych pacjentów.  Życzę nam spełnienia i samorealizacji, 
życzę uśmiechu, zdrowia oraz - co najistotniejsze - pięknego długiego i beztroskiego życia.
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mgr farm. Ewa Świątek-Kmiecik

Farmacja to mój drugi wybór, jeżeli chodzi o kierunek studiów. Pomimo wielu prob-
lemów z jakimi boryka się zawód farmaceuty, nigdy nie żałowałam swojej decyzji.  
Mój zawód widzę oczami męża, który miał okazję poznać wielu farmaceutów. Według  
osoby niezwiązanej z medycyną farmaceuci to odpowiedzialni i inteligentni ludzie, których 
cechuje wszechstronność, kreatywność oraz dokładność. Oczywiście w pełni się zgadzam! 

Dla mnie aptekarz to zawód, który moje pokolenie ma szanse kształtować na nowo, 
ponieważ przez chwilę stanął w miejscu. W ostatnich latach dostrzegam wiele pozytyw- 
nych zmian, dlatego wierzę w to, że wśród młodego pokolenia farmaceutów jest wiele 
osób, które z chęcią podejmą się nowych aptekarskich wyzwań.

Życzę sobie oraz wszystkim kolegom, abyśmy mieli możliwość świadczenia usług  
z zakresu opieki farmaceutycznej, uchwalenia ustawy o zawodzie, poszerzenia bazy  
specjalizacji, uregulowania kwestii dyżurów aptek oraz ich finansowania, aktualizacji pro-
gramu nauczania na kierunku farmacja, a przede wszystkim mądrych polityków, którzy 
kierując się dobrem pacjenta i współpracując z farmaceutami, wypracują korzystne dla 
wszystkich ustawy.



21

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska

Farmacja jest dla mnie wielką pasją i sposobem na życie. Uważam, że receptą na spełnienie 
zawodowe i satysfakcję z wykonywanej pracy jest ciągły rozwój i chęć niesienia pomo-
cy innym poprzez zaangażowanie w doradztwo farmaceutyczne. Wykorzystując naszą 
specjalistyczną wiedzę, każdego dnia możemy pomóc wielu pacjentom, rozwiązując ich 
problemy terapeutyczne. 

Jestem optymistką i wierzę, że najbliższy czas przyniesie wiele pozytywnych zmian  
w naszym zawodzie. Wierzę, że w ciągu kilku lat apteka stanie się miejscem, gdzie pacjenci 
będą mogli korzystać z opieki farmaceutycznej w formie przeglądów lekowych, pełnego 
doradztwa farmaceutycznego, szczepień i innych, ważnych dla zdrowia usług. 

Dziś chciałabym życzyć wszystkim farmaceutom radości i satysfakcji z wykonywanej pra-
cy oraz poczucia, że jesteśmy niezbędnym fundamentem opieki zdrowotnej. Życzę nam 
również samych uśmiechniętych, zadowolonych pacjentów i dużo wytrwałości w tym trud-
nym dla wszystkich czasie.
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N i e c h c i a n e  d z i e c ko 
-  m ą d r z e  o  s u p l e m e n ta c j i

Kiedyś było inaczej,  na półkach aptecznych było kilka razy 
mniej  produktów i  nie  w tak różnych kategoriach,  nie  było 
tylu reklam czy informacji  w internecie.  Praca z  Pacjentem 

była łatwiejsza.  Jednak czasy się  zmieniły,  zmieniło  się  port -
fol io  produktów dostępnych dla konsumenta,  zmienił  się 

prof i l  pacjenta oraz jego świadomość.  Suplementacja  
to znak naszych czasów, kreatywność f irm farmaceutycznych 

nie  zna granic i  przez niewłaściwy przekaz często tracimy 
wiarę w jej  racjonalność.  Jednak uzupełnianie  diety 

w składniki  odżywcze wspierające prawidłowe funkcjonowa- 
nie organizmu to także wyraz wiedzy i  samoświadomości  

-  ważne żeby było oparta na faktach,  nie  mitach. 

Suplementy diety oczami 
farmaceuty Niestety rzeczywistość dotycząca suple-

mentacji nam nie pomaga, mechanizmy 
nadzorujące zarówno wprowadzenie 
suplementu na rynek (wystarczy zgłosić 
produkt do GIS-u) jak również potem 
jego obrót są niedoskonałe i często 
niewydolne, co dodatkowo budzi nasz 
wewnętrzny opór. Jako farmaceuci 
chcemy pracować z produktami wyso- 
kiej jakości, w jasno określonych wska-
zaniach, bez cienia wątpliwości, czy  
w produkcie jest deklarowany składnik, 
czy jak pokazały ostatnie doniesienia 
nie znajdują się w nich substancje far-
makologicznie aktywne (np. sildenafil 
czy kiedyś sibutramina).

Suplementacja to temat trudny i nie- 
chciany. Głównie dlatego, że nie mamy 
skąd czerpać wiedzy. Farmakologii  
uczymy się na studiach, utrwalamy ją 
na zajęciach z farmakoterapii, opieki, 
na stażu, a wiedza nt. suplementów  
diety często opiera się na przekonaniu, 
że nic nie działa i wszystko co jest z nią 
związane to marketing. Zauważcie ile lat 
zajęło nam zrozumienie racjonalności 
suplementacji witaminy D3 czy kwasów 
omega-3, a i tak oponentów jej 
zasadności nie brakuje, mimo szeregu 
badań klinicznych i stanowisk  towa- 
rzystw naukowych. 

Rozdwojenie jaźni

Artykuł sponsorowany

2 3
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Rola suplementacji będzie wzrastać, ludzie coraz bardziej 
świadomie podchodzą do swojego zdrowia, chcą zapobiegać 
chorobom niż je leczyć, a rzetelnej wiedzy w tym temacie jest 
jak na lekarstwo. 

Wiedza na temat mądrej suplementacji to ogromna szansa 
dla farmaceutów wchodzących wielkimi krokami w opiekę 
farmaceutyczną. Bo suplementy diety wspierają organizm, 
ale też źle stosowane mogą zaburzać proces prawidłowej 
farmakoterapii, a czasami wręcz znosić jej działania  
(np. ziele dziurawca, które występuje w suplementach  
diety podnoszących nastrój czy miłorzębu japońskiego  
w preparatach wspierających pamięć). Z drugiej strony pacjent  
z cukrzycą powinien przy długotrwałym stosowaniu metfor- 
miny uzupełniać witaminę B12 (wytyczne Polskiego Towarzyst-
wa Diabetologicznego z 2019 r.), kobiety w ciąży uzupełniać 
kwas foliowy, jod, żelazo (od 2 trymestru ciąży!), witaminę 
D,  DHA (rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów  
i Położników z 2014 r.). 

Przykładów można by mnożyć i mnożyć. Sytuacje te pokazują, 
że suplementacja wymaga wiedzy, otwartości, umiejętności 
oceny merytorycznej składników, czujności na produkty 
dostępne również w internecie (np. witamina C cz.d.a. nieza-
rejestrowana nawet jako suplement diety, a szeroko polecana 
przez samozwańczych terapeutów). 

Mądrze prowadzona suplementacja ma za zadanie wspierać 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu i może stanowić  
istotny czynnik zapewniający właściwą farmakoterapię, to  
element racjonalnie prowadzonej diety i nie możemy negować 
rzeczywistości. 

Wybór dobrego suplementu diety jest trudny, a jak mówi 
prof. dr n. med.  Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska: 
„Bezpieczeństwo i jakość tj. podstawa tych preparatów, które 

powinniśmy polecać naszym pacjentom. Nasze rekomendacje 

powinny opierać się na produktach znanych marek, które 

wspierają się własnymi systemami jakości, których skład 

został sprawdzony przez akredytowane, niezależne laborato-

ria dające gwarancję polecenia pacjentowi produktu, który 

będzie mu służył. Jest to kwestia naszej odpowiedzialności 

wobec każdego pacjenta proszącego nas o radę. Wszystkim 

nam zależy, by istniał system bazujący na merytoryce i wiedzy, 

systemie bezpieczeństwa i potwierdzonej jakości. Te wszyst-

kie elementy  dają nam gwarancję, że i suplement może być 

dobry”.

Należy podkreślić, że każdy producent podchodzący odpo- 
wiedzialnie do swojej roli, niezwykle dba o jakość swoich 
produktów. Coraz częściej widać na opakowaniach suple-
mentów diety napisy: wyprodukowane zgodnie z standar-
dami GPP, farmaceutyczna jakość itp. To bardzo dobrze,  
że świadomość w tej materii wzrasta i traktuje się nas 
poważnie. Nie chcemy polecać czegoś, do czego nie mamy 
przekonania i mamy wątpliwości co do rzeczywistego składu. 

Istnieją producenci, którzy idą o krok dalej wprowadzając 
własne systemy zarządzania jakością - przykładem takie-
go rozwiązania jest system NQS wprowadzony przez firmę  
NutroPharma, który opiera się na 3 filarach: nauki, systemu 
bezpieczeństwa i jakości, a hologram występujący na opa-
kowaniach produktów firmy oznacza, że każda seria została 
nadobowiązkowo przebadana na zawartość metali ciężkich  
i zanieczyszczeń mikrobiologicznych jak również na zawartość 
deklarowanych porcji składników. NQS to również informac-
ja, że skład oparty jest na rzetelnej wiedzy, której rozwijanie 
system nieustannie wspiera (m.in. przez propagowanie we-
bianriów z Janiną Daily, która pomaga zrozumieć statystykę 
w badaniach naukowych kierowanych wyłącznie do lekarzy, 
farmaceutów i techników). 

Zamiast więc walczyć z suplementami naucz się ich, one 
stanowią ogromną część Twojej pracy, a tylko Ty jesteś  
w stanie pomóc pacjentowi odnaleźć się w szumie informa-
cyjnym i  pięknie opakowanych obietnicach drugiej młodości. 
To, co mówisz, ma znaczenie. Zaufaj swojej wiedzy, jesteś 
farmaceutą.

www.jestemfarmaceuta.pl

Suplementacja szansą na wsparcie opieki 
farmaceutycznej

Jak poznać jakość dobrego suplementu 
diety?

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą

https://jestemfarmaceuta.pl
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