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Lawinowo wzrastająca ilość pacjentów chorych na 
nowotwory zwróciła uwagę na problem poten-

cjalnego spowodowania szkodliwego skutku zdro-
wotnego u osób przygotowujących wlewy leków 
cytotoksycznych. Toksyczność chemioterapii prze-
ciwnowotworowej może stanowić źródło narażenia 
personelu medycznego, co związane jest z wykony-
waniem pracy, której charakter wymaga codzienne-
go kontaktu z lekami cytotoksycznymi. Ustawa Prawo 
farmaceutyczne nałożyła na farmaceutów szpital-
nych obowiązek przygotowywania wlewów leków 
cytostatycznych, a zapis ten dał początek nowemu 
rozdziałowi w historii aptek szpitalnych [1]. Wzorem 
zachodnich placówek w Polsce zaczęły powstawać 
Pracownie Leku Cytotoksycznego będące integralną 
częścią aptek szpitalnych, w których osobą odpowie-
dzialną za przygotowanie wlewu chemioterapii stał 
się farmaceuta.

W 2007 roku w Aptece Szpitalnej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi 
powstała Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego. 
Realizując ustawowy obowiązek farmaceuci rozpo-
częli nowy etap w życiu apteki i podjęli zupełnie nową 
aktywność zawodową. Apteka W.S.S. im M. Koperni-
ka w Łodzi przygotowuje dziennie do 300 wlewów le-
ków cytostatycznych i przeciwciał monoklonalnych. 
Pracownia wyposażona jest w system komputerowy 
pozwalający na pracę metodą grawimetryczną. Meto-
da ta polega na wykorzystaniu podczas rozpuszcza-
nia leków wagi sprzężonej z komputerem (rycina 1). 
Parametrem umożliwiającym taki profil pracy jest 
gęstość (masa właściwa). Gęstość jest cechą charak-
terystyczną substancji, a w ustalonych warunkach 
standardowych służy do obliczania masy określonej 
objętości substancji. Początkowo sceptycznie nasta-
wione koncerny farmaceutyczne, dziś w znakomitej 
większości dostarczają farmaceutom potrzebne pa-
rametry.

System umożliwia także pracę metodą wolume-
tryczną (objętościową). Program komputerowy wy-
korzystywany do produkcji wagowej cytostatyków 
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Rycina 1. Przygotowywanie cytostatyków przy użyciu 

oprogramowania komputerowego
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niesie ze sobą nieocenione korzyści. Pozwala on na 
niezwykle precyzyjne odważenie należnej dawki leku. 
Ma to ogromne znaczenie w przypadku leków stoso-
wanych w terapii przeciwnowotworowej ze względu 
na ich niski indeks terapeutyczny. W przypadku tych 
substancji stosunek dawki leku wywołującej objawy 
toksyczne do dawki leku wywołującej efekt terapeu-
tyczny jest stosunkowo niski, a więc bezpieczeństwo 
ich stosowania ma ogromne znaczenie. Bardzo duża 
dokładność odważenia dawki (niemożliwa w przy-
padku objętościowego odmierzania) zapewnia bez-
pieczeństwo terapii (rycina 2).

Oprogramowanie służące do grawimetrycznej pro-
dukcji wlewów cytotoksycznych pozwala również na 
systematyczne analizowanie przebiegu chemioterapii 
każdego pacjenta. Stanowi nieocenione narzędzie pra-
cy nie tylko dla farmaceutów szpitalnych, ale także dla 
lekarzy chemioterapeutów. Zgromadzone w systemie 
dane umożliwiają śledzenie procesu leczenia pacjenta 

z chorobą nowotworową, analizowanie dotychczaso-
wej farmakoterapii oraz planowanie dalszego lecze-
nia. Niewątpliwą zaletą stosowania wagowej metody 
produkcji jest możliwość wykorzystania każdego mi-
ligrama bardzo kosztownych leków, co nie zawsze jest 
możliwe w metodzie objętościowej. Oprogramowanie 
komputerowe w Pracowni Leku Cytotoksycznego zop-
tymalizowało gospodarkę lekiem, umożliwiło racjonal-
ne zarządzanie pozostałościami leków, co w aspekcie 
nie najlepszej kondycji polskich szpitali nabiera du-
żego znaczenia (rycina 3). Dzięki możliwości zapisa-
nia w systemie wielu danych dotyczących samego 
leku, np.: dawki maksymalnej, dawki zwykle stosowa-
nej, interakcji oraz uwag dotyczących przygotowania 
i przechowywania leku cytotoksycznego, zostało zmi-
nimalizowane ryzyko popełnienia błędu.

Zapisany w systemie czas pierwszego nakłucia 
fiolki z lekiem chroni przed omyłkowym wykorzy-
staniem przeterminowanej resztki leku. Farmaceuci 
szpitalni bardzo restrykcyjnie podchodzą do zagad-
nień dotyczących stabilności mikrobiologicznej oraz 
fizyko-chemicznej leków, starając się finalnie dostar-
czyć produkt o najwyższej jakości. Personel przygo-
towujący infuzje korzysta z nowoczesnych rozwiązań, 
stosuje bezigłowe systemy chroniące przed przypad-
kowym zakłuciem oraz wszelkie zabezpieczenia po-
zwalające uchronić pracownika przed dostaniem się 
toksycznych substancji do organizmu. Poszczególne 
etapy procesu rozpuszczania cytostatyków generują 
olbrzymie ilości toksycznych odpadów (zużyte igły, 
strzykawki, resztki leków). Powstanie Centralnej Pra-
cowni Leku Cytotoksycznego ograniczyło ich ilość, co 
wiąże się z niższymi kosztami utylizacji.

Dbałość o przestrzeganie procedur związanych 
ze wszystkimi etapami produkcji, codzienne żmud-
ne przestrzeganie zaleceń i standardów stało się dla 
farmaceutów priorytetem w ich pracy. Dzięki temu 
pacjenci mogą mieć pewność, iż otrzymują wlew wy-
konany prawidłowo, z należytą starannością, przez 
wykwalifikowany, przeszkolony personel. W pracowni 
dokładamy wszelkich starań, aby rzetelnie przygoto-
wywać leki przeciwnowotworowe przy jednoczesnym 
czynieniu środowiska pracy bezpiecznym i wyelimi-
nowaniu niebezpieczeństwa skażenia. Zachorowal-
ność na choroby nowotworowe wciąż wzrasta. Stawia 
to przed farmaceutami nowe wyzwania, zmusza do 
poszukiwania rozwiązań, które pozwolą skrócić czas 
oczekiwania pacjentów na infuzję. Nasze dwuletnie 
doświadczenie w pracy z lekami cytotoksycznymi po-
zwala nam na podsumowanie tego okresu jako bar-
dzo ciężkiej, ale i bardzo potrzebnej pracy.
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