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kilku latach obecności produktu na rynku farma-
ceutycznym. Pozwala to określić działania niepożą-
dane, których nie udało się wychwycić w badaniach 
klinicznych, w związku z ograniczonym czasem 
ich trwania, a tym samym utrudnionym pozna-
niem odległych skutków farmakoterapii. Istotnym 
ograniczeniem oceny sygnałów o działaniach nie-
pożądanych w badaniach klinicznych jest rów-
nież wielkość populacji badanej, która z zasady jest 
zbyt mała do uchwycenia rzadkich działań niepo-
żądanych. By mieć pełną wiedzę o bezpieczeństwie 
stosowania produktu leczniczego, przeprowadza 
się badania porejestracyjne, dostarczające dodat-
kowych informacji, których nie udało się zebrać 
w czasie badań klinicznych, np. z uwagi na stosun-
kowo krótki okres ich trwania, restrykcyjne kry-
teria włączenia pacjenta do badania klinicznego, 
a tym samym ograniczoną populację pacjentów 
włączonych do badania [4].

Producentowi zależy na poszerzeniu portfo-
lio leków OTC, a tym samym szerszej dostępności 
leku, czemu sprzyja posiadanie kategorii dostęp-
ności OTC. Dla podmiotu odpowiedzialnego zmiana 
kategorii dostępności z Rp na OTC pozwala na 
reklamę produktu, a tym samym rozpowszech-
nienie jego stosowania, co przekłada się wprost 
na zyski firmy. Zgodnie z artykułem 57 ustawy 
Prawo farmaceutyczne zabrania się kierowa-
nia do publicznej wiadomości reklamy dotyczą-
cej produktów leczniczych wydawanych wyłącz-
nie na podstawie recepty. Przepis dotyczy również 
reklamy produktu leczniczego, którego nazwa jest 
identyczna z nazwą produktu leczniczego wydawa-
nego wyłącznie na podstawie recepty [1, 5].

Coraz popularniejszy na polskim rynku far-
maceutycznym tzw. switch produktu lecz-

niczego niekiedy może budzić kontrowersje i wąt-
pliwości. Przez switch (ang. zmieniać) rozumie się 
zmianę kategorii dostępności produktu leczniczego 
z Rp na OTC (ang. over the counter). Zdecydowa-
nie rzadziej ma miejsce sytuacja odwrotna, czyli 
tzw. reverse switch, polegający na zmianie kate-
gorii dostępności leku z OTC na Rp.

Akty prawne regulują sposób kwalifikacji pro-
duktów leczniczych do danej kategorii dostępno-
ści [1–3]. Kategoria dostępności produktu leczni-
czego jest określona w pozwoleniu na dopuszczenie 
do obrotu, zmiana kategorii dostępności wiąże się 
ze zmianą w dokumentacji złożonej przez podmiot 
odpowiedzialny do Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. Artykuł 23a ustawy Prawo Farma-
ceutyczne oraz rozporządzenie ministra zdrowia 
precyzują kryteria zaliczania produktów leczni-
czych do poszczególnych kategorii dostępności [1, 
2]. Produkt leczniczy może zostać zakwalifikowany 
do jednej z pięciu kategorii dostępności:

 - OTC – leki wydawane bez przepisu lekarza, 
przeznaczone do sprzedaży odręcznej,

 - Rp – leki wydawane z przepisu lekarza,
 - Rpw – leki wydawane z przepisu lekarza zawie-

rające środki odurzające,
 - Rpz – leki wydawane z przepisu lekarza do 

zastrzeżonego stosowania,
 - Lz – leki stosowane w lecznictwie zamkniętym.

Podmiot odpowiedzialny może wnioskować 
do Prezesa Urzędu Rejestracji o zmianę kategorii 
dostępności produktu leczniczego, ale dopiero po 
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Changing of the legal status of drug products in the Polish 
pharmaceutical market · It can be observed that the legal status of 
many prescription medicines is being changed to over-the-counter drug 
products in the Polish pharmaceutical market. This situation creates the 
possibility of advertising these OTC drugs and consequently, it leads to 
increased sales and financial benefits for the marketing authorization 
holder. The increasing availability of OTC drugs makes the self-treatment 
of patients possible. In this way, public spending on healthcare in Poland 
may be also reduced.
A changing of the legal status from prescription drugs to OTC drugs is 
called a switch. The legal acts describe in detail a way of drug products 
qualification to a certain category which is also specified in the marketing 
authorization. The marketing authorization holder may submit an 
application for a change in the legal status of a drug product to the 
President of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical 
Devices and Biocidal Products. The Commission for Medicinal Products 
provides an opinion on the application submitted by the marketing 
authorization holder.
In recent years, many prescription medicines have changed their legal 
status to OTC drugs. This so called switch often raises concerns and 
controversies among doctors and pharmacists. Each drug product may 
indicate some adverse drug reactions and may also interact with food 
and other medicines. An increased product availability by changing the 
legal status to OTC drugs may increase the risk of drug abuse. There 
is also a risk of using medicines inconsistently with the therapeutic 
indication or a risk of using drug products for a too long time period. 
The legitimacy of using OTC drug products should be supervised by the 
pharmacist dispensing drugs from a community pharmacy. There is 
no doubt that the availability of OTC drugs may lead to reduce public 
spending on healthcare in Poland. However, health education of patients 
is undoubtedly an essential element of responsible self-treatment in 
which doctors as well pharmacists should be committed.
Keywords: legal status, OTC drug product, self-treatment.
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Produkt leczniczy powinien spełniać warunek 
bezpieczeństwa dla pacjenta. Podmiot odpowie-
dzialny, wnioskując o zmianę kategorii dostępno-
ści leku na OTC, ma obowiązek dostarczenia doku-
mentacji medycznej, wyników badań klinicznych 
lub nieklinicznych dowodzących, że stosowanie 
konkretnego leku bez nadzoru lekarza nie zagraża 
zdrowiu pacjenta. Produkt leczniczy do sprze-
daży odręcznej powinien być przeznaczony do 
krótkotrwałego leczenia, co wyklucza ze zmiany 
kategorii dostępności leki stosowane w choro-
bach przewlekłych. Ważne jest również określe-
nie grup pacjentów, dla których dany lek stanowi 
właściwy wybór i przyniesie im korzyść terapeu-
tyczną, przy możliwie małym ryzyku wystąpienia 
działań niepożądanych.

Dostępność leków OTC  
a zjawisko samoleczenia – 
korzyści i zagrożenia

Obecnie w kwestii samoleczenia obserwujemy 
wyraźną tendencję wzrostową. Wskutek pod-
niesienia poziomu wykształcenia oraz zwiększe-
nia świadomości pacjentów, coraz częściej się-
gają oni po leki OTC. Szacuje się, że stosowanie 
leków OTC w kolejnych latach będzie prawdopo-
dobnie rosło. Możliwość samodzielnego leczenia 
drobnych dolegliwości daje sposobność zwalczenia 
dokuczliwych objawów bez konieczności wizyty 
u lekarza. Pacjenci chętnie sięgają po leki dostępne 
bez recepty najczęściej w przypadku przeziębie-
nia, kaszlu, kataru, dolegliwości ze strony prze-
wodu pokarmowego, jak biegunka, wzdęcia czy 
zgaga [6–8].

Bardzo ważną rolę w bezpiecznym stosowa-
niu produktów OTC odgrywa farmaceuta wyda-
jący pacjentowi lek w aptece. Niezwykle ważna jest 
umiejętność właściwego i skutecznego wywiadu 
z pacjentem. Porada farmaceuty ma na celu udzie-
lenie pacjentowi precyzyjnych wskazówek doty-
czących profilaktyki zdrowia i stosowania wła-
ściwych leków OTC w procesie samoleczenia. 
Edukacja pacjentów w zakresie samoleczenia ma 
ogromne znaczenie. Farmaceuci powinni uświa-
damiać pacjentom ryzyko, jakie wiąże się z przyj-
mowaniem niektórych leków bez ordynacji lekar-
skiej. Zadaniem farmaceuty jest poinformowanie 
pacjenta, że niekiedy rezygnacja z wizyty u lekarza 
specjalisty może prowadzić do opóźnienia rozpo-
znania poważnego schorzenia [6–11].

Zwiększenie dostępności leków OTC pozwala 
na obniżenie kosztów terapii i ułatwienie pacjen-
tom dostępu do samoleczenia. W związku ze 
wzrostem świadomości pacjentów, zmiany kate-
gorii dostępności są niekiedy przez nich ocze-
kiwane. W przypadku wystąpienia bólu głowy, 

bólów menstruacyjnych, przeziębienia, kataru czy 
kaszlu pacjenci często sięgają po leki nie korzysta-
jąc z konsultacji lekarskiej. Możliwość wykupywa-
nia produktów leczniczych bez recepty lekarskiej 
pozwala zmniejszyć publiczne wydatki na ochronę 
zdrowia w Polsce.

Zjawisko samoleczenia niesie zarówno korzy-
ści, jak i zagrożenia. Niezbędnym elementem 
odpowiedzialnego samoleczenia jest edukacja 
pacjentów, w prowadzenie której powinni być 
włączeni zarówno lekarze, jak i farmaceuci. Nie-
odpowiedzialne podejście do samoleczenia może 
prowadzić do przesuwania w czasie wizyty u leka-
rza specjalisty, a w konsekwencji do opóźniania 
właściwego rozpoznania choroby, polipragmazji, 
nadużywania leków czy wystąpienia niebezpiecz-
nych interakcji lekowych. Konsekwencje niewłaś-
ciwego samoleczenia mogą niekiedy generować 
dodatkowe koszty związane z leczeniem powikłań 



Tom 75 · nr 12 · 2019706

polekowych czy wręcz koniecznością hospitaliza-
cji pacjenta. Rolą farmaceuty jest uświadomienie 
pacjentom zasad bezpiecznego stosowania leków 
oraz przeciwdziałanie nieuzasadnionemu nad-
używaniu leków. Istotne jest także uświadomie-
nie pacjentowi zagrożeń wynikających z interak-
cji leków, w tym interakcji leków z żywnością. 
Samoleczenie może być zjawiskiem pożąda-
nym, powinno jednak opierać się na współpracy 
pacjenta z farmaceutą. Bezpieczeństwo stosowania 
leków OTC jest ściśle związane z edukacją zdro-
wotną pacjenta [6–11].

Procedura zmiany  
kategorii dostępności

Prezes Urzędu Rejestracji wydaje decyzję 
o zmianie kategorii dostępności produktu leczni-
czego mając na uwadze bezpieczeństwo farmakote-
rapii pacjenta. Podmiot odpowiedzialny, wniosku-
jąc do prezesa Urzędu Rejestracji o zmianę kategorii 
dostępności leku z Rp na OTC, musi przedstawić 
wyniki badań klinicznych, które w sposób jed-
noznaczny wskazują na bezpieczeństwo stosowa-
nia przez pacjentów danego produktu leczniczego. 
Podmiot odpowiedzialny do składanej dokumen-
tacji załącza proponowane zmiany w Charaktery-
styce Produktu Leczniczego, ulotce dla pacjenta 
oraz oznakowaniu opakowania zewnętrznego 
i bezpośredniego. Podmiot odpowiedzialny przed-
stawia również proponowany Plan Zarządzania 
Ryzykiem, przygotowany w odniesieniu do kate-
gorii OTC.

Przy Urzędzie Rejestracji działa Komisja ds. 
Produktów Leczniczych będąca organem opinio-
twórczym. Komisja opiniuje złożony przez pod-
miot odpowiedzialny wniosek o zmianę kategorii 
dostępności produktu leczniczego. Odpowiada za 
wydanie opinii, czy produkt leczniczy może być 
bezpiecznie stosowany bez przepisu lekarza we 
wnioskowanym przez podmiot odpowiedzialny 
wskazaniu. Jej rolą jest ocena stanu wiedzy pozwa-
lająca na stwierdzenie, czy dany produkt leczniczy 
nie podlega warunkom stawianym lekom wydawa-
nym z przepisu lekarza. Stan wiedzy na temat kon-
kretnej substancji czynnej zawartej w danym pro-
dukcie musi jednoznacznie wskazywać, że korzyści 
wynikające ze stosowania leku znacznie przewyż-
szają ryzyko związane z jego użyciem. Protokoły 
z posiedzeń Komisji ds. Produktów Leczniczych 
są publikowane na stronie internetowej Urzędu 
Rejestracji. Komisja w ramach swoich kompeten-
cji może również wnioskować o zmianę katego-
rii dostępności z OTC na Rp, w sytuacji stwier-
dzenia wielokrotnego wykorzystywania produktu 
leczniczego niezgodnie z jego wskazaniami. Nie-
kiedy Komisja zasięga także opinii specjalistów 

z danej dziedziny. Eksperci mogą zwrócić się do 
podmiotu odpowiedzialnego o uzupełnienie zło-
żonej dokumentacji. W przypadku pozytywnej 
oceny dokumentacji oraz stwierdzenia zdecydo-
wanej przewagi korzyści wynikających ze sto-
sowania produktu w stosunku do potencjalnego 
ryzyka wynikającego z jego użycia, prezes Urzędu 
Rejestracji może podjąć decyzję o zmianie kategorii 
dostępności produktu leczniczego na OTC. Prezes 
Urzędu Rejestracji może również zmienić kategorię 
dostępności produktu nawet w przypadku nega-
tywnej rekomendacji ze strony Komisji ds. Pro-
duktów Leczniczych.

Switch produktu leczniczego – 
kontrowersje i wątpliwości

Dla podmiotu odpowiedzialnego zmiana katego-
rii dostępności na OTC niesie wiele korzyści, szcze-
gólnie gdy w mediach pojawia się reklama danego 
produktu, co wprost przekłada się na rozpoznawal-
ność marki, a tym samym częstszy wybór produktu 
przez pacjentów.

Do zmiany kategorii dostępności leków na 
OTC niekiedy sceptycznie podchodzą farmaceuci. 
Należy pamiętać, że każdy produkt leczniczy może 
wykazywać działania niepożądane oraz wchodzić 
w interakcje z żywnością oraz innymi lekami sto-
sowanymi przez pacjenta. W ostatnich latach do 
sprzedaży odręcznej trafił m.in. ketoprofen, sil-
denafil czy mometazon. W sprzedaży odręcz-
nej dostępny jest klotrimazol w postaci kropli do 
uszu, stosowanych w leczeniu grzybiczego zakaże-
nia ucha zewnętrznego i środkowego. Bez recepty 
dostępny jest syrop z lewodropropizyną o działaniu 
przeciwkaszlowym. Kategorię dostępności na OTC 
zmieniła również trimebutyna (w tabletkach) sto-
sowana w zaburzeniach trawienia, z towarzyszą-
cym uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami 
i bólami brzucha. Switch dotyczył również inozyny 
(w tabletkach i syropie) stosowanej wspomagająco 
u osób o obniżonej odporności w przypadku nawra-
cających infekcji górnych dróg oddechowych, 
a także w leczeniu opryszczki warg i skóry twa-
rzy, wywołanych przez wirus opryszczki pospoli-
tej (Herpes simplex).

Niemałe kontrowersje w środowisku farmaceu-
tów budziło wprowadzenie do sprzedaży odręcz-
nej produktów zawierających sildenafil. Obawy 
budziła możliwość przedawkowania zalecanych 
jednorazowych dawek sildenafilu oraz liczne prze-
ciwskazania do stosowania tej substancji czyn-
nej. W grudniu 2019 r. Prezes Urzędu Rejestra-
cji wydał decyzję o zmianie kategorii dostępności 
z Rp na OTC dla kapsułek dopochwowych oraz 
kremu dopochwowego zawierającego azotan fen-
tikonazolu jako substancję czynną, stosowaną 
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w grzybiczym zapaleniu pochwy i sromu. Ewen-
tualne obawy może budzić ryzyko powstawania 
oporności na lek w przypadku jego zbyt częstego 
użycia przez pacjentki.

Jednym z ostatnich produktów na polskim rynku 
farmaceutycznym, którego kategoria dostępności 
została zmieniona z Rp na OTC jest aerozol dono-
sowy zawierający mometazon jako substancję 
czynną. W 2019 r. prezes Urzędu Rejestracji wydał 
decyzję o zmianie jego kategorii dostępności. Decy-
zja ta budziła kontrowersje w środowisku lekarzy 
i farmaceutów. Zwiększona dostępność produktu 
poprzez zmianę kategorii dostępności na OTC może 
zwiększyć ryzyko nadużywania przez pacjentów 
sterydów donosowych. Pojawia się również ryzyko 
użycia leku niezgodnie ze wskazaniem terapeu-
tycznym bądź ryzyko stosowania produktu przez 
zbyt długi czas. Zgodnie z charakterystyką pro-
duktu leczniczego mometazon w aerozolu powi-
nien być stosowany w leczeniu objawów alergicz-
nego zapalenie błony śluzowej nosa. W drukach 
informacyjnych podmiot odpowiedzialny wyraź-
nie zaznaczył, że w sytuacji, gdy po raz pierwszy 
u pacjenta pojawia się katar sienny i nieżyt nosa, 
pacjent przed użyciem produktu powinien skon-
sultować się z lekarzem w celu uniknięcia ryzyka 
zamaskowania objawów innej choroby, na przykład 
astmy. Wątpliwości budzą wskazania do krótko-
trwałego stosowania z uwagi na to, że sterydy sto-
suje się długookresowo, co spowodowane jest ich 
farmakokinetyką – stężenie terapeutyczne osią-
gane jest po kilku dniach stosowania sterydów. Dla 
pacjentów (z już wcześniej rozpoznanym alergicz-
nym nieżytem nosa), którym skończył się produkt, 
a zaczął się sezon i nie zdążyli kupić kolejnego opa-
kowania produktu, zmiana kategorii leku na OTC 
jest dobrym rozwiązaniem. Istnieją jednak obawy, 
że pacjenci z innymi nieżytami nosa będą naduży-
wać produktu OTC.

W ostatnim czasie obserwujemy, że na rynku 
farmaceutycznym coraz więcej produktów leczni-
czych, które były dostępne dotychczas na receptę, 
trafia do sprzedaży odręcznej. Stwarza to możli-
wość reklamy produktu, co przekłada się na wzrost 
sprzedaży i korzyści finansowe dla producenta. Nad 
zasadnością użycia danego produktu powinien czu-
wać farmaceuta wydający lek z apteki. Niezwykle 
ważna jest edukacja pacjenta w zakresie właściwego 
użycia oraz schematu dawkowania leku. Duża ilość 
leków przyjmowanych przez pacjentów geriatrycz-
nych może stwarzać ryzyko wystąpienia interak-
cji lekowych. Przeprowadzony w aptece wywiad 
z pacjentem przy pierwszym stole może zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia ewentualnych działań niepożą-
danych oraz interakcji.

W ostatnich latach kilkanaście produktów lecz-
niczych Rp zmieniło swoją kategorię dostępności 

na OTC. Reverse switch ma miejsce zdecydowa-
nie rzadziej. Wiosną 2018 r. produkt leczniczy 
OTC zawierający jako substancje czynne lorata-
dynę z pseudoefedryną zmienił kategorię dostęp-
ności na wydawany z przepisu lekarza. W 2011 r. 
miał miejsce reverse switch dla ketoprofenu 
w postaci żelu stosowanego zewnętrznie. Ogra-
niczono dostępność tego produktu zmieniając 
jego kategorię, na wydawany z przepisu lekarza, 
z uwagi na właściwości fotouczulające ketopro-
fenu oraz działania niepożądane w postaci skór-
nych reakcji alergicznych.

Kryteria zaliczenia produktu 
do kategorii OTC i Rp

Produkt leczniczy zalicza się do kategorii 
dostępności „wydawane z przepisu lekarza – Rp” 
w przypadku, gdy występuje chociaż jedna z poniż-
szych sytuacji:

 - może stanowić bezpośrednie lub pośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
nawet wówczas, gdy jest stosowany prawidłowo 
bez nadzoru lekarskiego,

 - może być często stosowany nieprawidłowo, 
czego wynikiem może być bezpośrednie lub 
pośrednie zagrożenie zdrowia ludzkiego,

 - zawiera substancje, których działanie leczni-
cze lub niepożądane działania wymagają dal-
szych badań,

 - jest przeznaczony do podawania pozajelitowego.
Gdy produkt leczniczy może stanowić bezpo-

średnie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia 
pacjentów, nie może zostać zarejestrowany w kate-
gorii OTC nawet w sytuacji, gdy jest stosowany 
zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. 
Produkt leczniczy zalicza się do kategorii dostęp-
ności Rp, gdy zawiera substancje, których dzia-
łanie lecznicze lub niepożądane działania wyma-
gają dalszych badań. Dalsze badania mogą być 
niezbędne, jeśli produkt został niedawno dopusz-
czony do obrotu, zatem wymaga dalszych obser-
wacji. W sytuacji, gdy brak wystarczającej wiedzy 
o profilu bezpieczeństwa produktu leczniczego, 
a jego działania niepożądane są stale monitorowane, 
produkt leczniczy nie może trafić do kategorii OTC. 
Bez recepty nie może zostać pacjentowi wydany lek 
przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Pro-
dukt leczniczy zarejestrowany w kategorii OTC nie 
może mieć zastosowania w leczeniu chorób prze-
wlekłych i wymagać stałego stosowania. W sprze-
daży odręcznej nie mogą znaleźć się antybiotyki 
przeznaczone do stosowania doustnego, leki psy-
chotropowe oraz bardzo silne leki przeciwbólowe 
[1–3, 12–13].

Do sprzedaży odręcznej nie może trafić pro-
dukt leczniczy, dla którego istnieje ryzyko jego 
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nadużywania lub niewłaściwego stosowania ani 
produkt leczniczy, którego stosowanie wymaga 
stałego nadzoru lekarza podczas farmakoterapii. 
Kategorii dostępności OTC nie może uzyskać pro-
dukt leczniczy stosowany w terapii chorób, które 
muszą być zdiagnozowane w warunkach szpi-
talnych lub w ośrodkach o odpowiednim zaple-
czu diagnostycznym. Statusu leków OTC nie mogą 
posiadać leki, których stosowanie dłuższe niż 
zalecane może stanowić zagrożenie dla zdrowia 
pacjenta.

Dla produktu leczniczego OTC powinno ist-
nieć bardzo niskie ryzyko wystąpienia niespodzie-
wanych działań niepożądanych. Ważne również, 
aby lek OTC stosowany w zalecanych dawkach nie 
leczył jedynie symptomów choroby, co mogłoby 
doprowadzić do opóźnienia rozpoznania poważ-
nego schorzenia.

Profil bezpieczeństwa leków jest jedną z naj-
ważniejszych kwestii wpływających na podjęcie 
przez Komisję ds. Produktów Leczniczych decyzji 
odnośnie zmiany kategorii dostępności produktu. 
Produkt leczniczy nie może trafić do sprzedaży 
odręcznej, gdy może stanowić bezpośrednie lub 
pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludz-
kiego, nawet wówczas, gdy jest stosowany prawi-
dłowo bez nadzoru lekarskiego. Oceniając bezpo-
średnie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego 
(opisane w drukach informacyjnych dla pacjenta) 
należy uwzględnić:

 - toksyczność ogólną, w tym wpływ na płodność, 
genotoksyczność i karcenogenność,

 - ryzyko wystąpienia działań niepożądanych,
 - interakcje z powszechnie stosowanymi lekami,
 - możliwość działań prewencyjnych, np. ciężkie 

działanie niepożądane może być akceptowalne, 
jeśli jest związane z konkretną grupą pacjentów, 
która jest wyłączona z użycia leku,

 - poziom bezpieczeństwa jest oceniany w rela-
cji do istniejących alternatywnych sposobów 
leczenia [13].
Oceniając pośrednie zagrożenie dla zdrowia 

lub życia pacjenta należy wziąć pod uwagę moż-
liwość maskowania przez dany produkt leczni-
czy objawów innych schorzeń, a w konsekwen-
cji opóźnienie prawidłowej diagnozy. Wymagane 
jest wówczas zamieszczenie ostrzeżenia w dru-
kach informacyjnych oraz ograniczenie stosowa-
nia produktu jedynie do krótkotrwałej terapii. Do 
sprzedaży odręcznej nie może trafić produkt, któ-
rego szerokie zastosowanie powodowałoby zwięk-
szenie ryzyka wystąpienia oporności na dany 
produkt. W przypadku produktu leczniczego sto-
sowanego bez nadzoru lekarskiego, objawy lub 
schorzenie muszą być łatwo i prawidłowo oce-
niane przez pacjenta. Pacjent powinien być w sta-
nie wykluczyć inne schorzenia dające podobne 

objawy (na przykład w oparciu o poradę farma-
ceuty w aptece). Przeciwwskazania, interakcje, 
środki ostrożności powinny być zrozumiałe dla 
pacjenta [3, 12–13].

Leki OTC posiadają określone dawki dobowe. 
Wielkość opakowania produktu jest dostoso-
wana do krótkotrwałego stosowania. Maksy-
malna dawka leku OTC powinna zabezpieczać 
przed potencjalnym niebezpieczeństwem, nieza-
leżnie od tego, czy lek jest stosowany prawidłowo 
czy nieprawidłowo.

Ulotka informacyjna produktu OTC musi być 
zrozumiała dla pacjenta. Wskazania, przeciw-
skazania, dawkowanie oraz działania niepożą-
dane muszą być opisane przejrzyście, prostym 
i zrozumiałym językiem. Wszystko po to, aby 
bez problemu pacjent mógł ocenić, czy użycie 
danego leku jest dla niego konieczne. Ustawo-
dawca wymaga od podmiotu odpowiedzialnego 
konieczności przeprowadzenia tzw. testu czy-
telności ulotki. Projekt graficzny ulotki podlega 
badaniu czytelności. Badanie to ma potwierdzić, 
że ulotka została napisana i opracowana w spo-
sób jasny i czytelny dla pacjenta, zapewniający 
właściwe postępowanie. Zgodnie z rozporządze-
niem ministra zdrowia probanci powinni repre-
zentować przeciętnego pacjenta i dlatego muszą 
to być osoby w różnym wieku (ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych), posiadające 
różne wykształcenie (głównie podstawowe lub 
średnie), które nie przyjmują regularnie leków, 
nie mają na co dzień do czynienia z tekstami pisa-
nymi oraz nie posiadają wykształcenia medycz-
nego bądź  pokrewnego [14].

W ostatnich latach kilkanaście produk-
tów leczniczych Rp zmieniło swoją kategorię 
dostępności na OTC. Switch produktów lecz-
niczych nierzadko budzi obawy i kontrower-
sje w środowisku lekarzy i farmaceutów. Każdy 
produkt leczniczy wykazuje działania niepożą-
dane oraz może wchodzić w interakcje z żyw-
nością bądź innymi lekami. Zwiększona dostęp-
ność leku poprzez zmianę kategorii dostępności 
na OTC może zwiększyć ryzyko nadużywania 
leku przez pacjentów, stosowania go niezgod-
nie ze wskazaniem terapeutycznym bądź przez 
zbyt długi czas. Nad zasadnością użycia produktu 
leczniczego OTC powinien czuwać farmaceuta 
wydający lek z apteki. Nie ulega wątpliwości, 
że możliwość wykupywania produktów lecz-
niczych bez recepty lekarskiej pozwala zmniej-
szyć publiczne wydatki na ochronę zdrowia. 
Jednak niezbędnym elementem odpowiedzial-
nego i bezpiecznego samoleczenia jest, bez wąt-
pienia, edukacja zdrowotna pacjentów, w którą 
powinni być zaangażowani zarówno lekarze,  
jak i farmaceuci.
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