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Historia kota Deweya to 
prawdziwa opowieść o tym, jak 
podrzucone do skrzyni na książki, 
malutkie kociątko staje się eks-
kluzywnym kotem bibliotecznym 
i przemienia nieciekawą bibliote-
kę miejską w atrakcyjne miejsce 
spotkań. Nie tylko podbija serca 
miejscowej ludności, ale staje się 
sławnym na cały świat i jedynym 
w swoim rodzaju kocim bi-
bliotekarzem.

Oprócz zabawnych 
i niezwykłych opowieści  
o psotach Deweya autorka  - 
Vicki Myron - przedstawia 
także zupełnie zwykłą, ale 
także ciekawą i trochę smut-
ną historię swojej rodziny. 
Opowiada także o mieszkań-
cach Spencer w stanie Iowa, 
gdzie jest szefową biblioteki 
i o niezbyt łatwym życiu tym 
dotkniętym kryzysem miej-
scu. Chociaż rzecz dzieje się 
w Stanach Zjednoczonych, 
jednym z najbogatszych 
państw świata, w regionie 
zwanym „spichlerzem Ame-
ryki” to codzienne problemy 
– klęski żywiołowe, bezro-
bocie, rodzinne tragedie – 
dotykające zwykłych ludzi 
wydają się dziwnie znajome…

Kiedy wszystko wydaje 
się szare i beznadziejne kontakt 
z przyjacielskim czworonogiem 
okazuje się remedium na smutki 
i zmartwienia. Dewey zyskiwał 
przyjaciół nie tylko swoją urodą 
i sprytem, ale także przymilnoś-
cią i spolegliwością. Przyciągnął 
wielu nowych czytelników stając 

się ulubieńcem nie tylko dzieci, 
ale także dorosłych, którzy do bi-
blioteki przybywali niekiedy tyl-
ko po to, aby kocur przez chwilę 
posiedział im na kolanach. Jest 
dumą całego Spencer – historia 
Deweya ukazała się bowiem w 
wielu czasopismach i progra-
mach telewizyjnych na całym 
świecie, a do miasteczka zjeżdża-

li turyści, aby obejrzeć sławnego 
zwierzaka. Jednocześnie Dewey 
sprawia Vicky rozliczne proble-
my – np. włazi na sufit, jeździ na 
bibliotecznych wózkach, mości 
się w kartonach z dokumentami, 
a do tego nie cierpi weterynarza. 
Ma wybredny gust kulinarny,  
a najbardziej smakują mu… gum-
ki recepturki, które kradnie z biu-
rowych skrytek.

Choć książka nie jest arcy-
dziełem literatury pięknej, to jest 
to bardzo sympatyczne czytadło. 
Historia niewątpliwie zagra na 
„czułej” strunie każdego miłoś-
nika kotów. Opowiada bowiem 
o tym, za co wszyscy posiadacze 
czworonogów uwielbiają swoich 
pupili – mianowicie o tym, że 
zwierzęta kochają swoich właści-

cieli zupełnie bezinteresow-
nie, oraz o tym, że z natury 
są mądre i oddane. A tych, 
którzy za kotami nie przepa-
dają być może przekona, że 
czasami warto z przyjrzeć się 
im z  większą życzliwością.

Jeśli ktoś nie czuje 
się dostatecznie zachęcony 
recenzją -  na stronie http://
www.deweyreadmorebooks.
com można obejrzeć se-
rię filmików (i nie tylko)  
z Deweyem w roli głównej, 
prezentujących najbardziej 
godne upamiętnienia chwile 
z życia kota. Między innymi 
konsumpcję urodzinowego 
tortu w kształcie wielkiej 
myszy, tarzanie się w koci-
miętce, ale także – Deweya 
przy pracy!

Olga Sierpniowska

DEWEY – CZYTAJ WIĘCEJ KSIĄŻEK!

Vicki Myron,  Bret Witter  
„Dewey. 

Wielki kot w małym mieście.”

Wydawnictwo Znak

Oprawa miękka, 280 stron
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   Zacznijmy naszą wędrówką po 
farmaceutycznej Pradze od naj-
ważniejszego miejsca: od mu-
zeum historii farmacji na Malej 
Stranie, przy ulicy Nerudovej. 
Mieści się ono w zabytkowej 
kamienicy „U zlateho lva”, pod 

numerem 32. Praskie muzeum 
farmacji, czyli Expozice histo-
rických lékáren, jest oddziałem 
czeskiego Muzeum Narodowego 
(Národní muzeum v Praze). Po-
wstało w oryginalnych wnętrzach 
apteki „Pod Złotym Lwem” („U 
zlatého lva“), której kolejnymi 
właścicielami w XIX i XX wieku 
były aptekarskie rodziny Dittri-
chów i Grimów.
   W pierwszej sali muzeum zwie-
dzających witają oryginalne meb-
le apteki „Pod Złotym Lwem”, 

noszące cechy klasycystyczne i 
biedermaierowskie. W centralnej 
części apteki, na wprost wejścia, 
umieszczono wkomponowaną 
w meble rzeźbę złotego lwa. Na 
półkach widzimy przepiękne na-
czynia apteczne, ze szkła przezro-

czystego, naczynia porcelanowe 
oraz drewniane. Na szufladach 
znajdują się oryginalne, ema-
liowane tabliczki informujące  
o znajdujących się w nich su-
rowcach pochodzenia roślinnego  
i zwierzęcego.
   W drugiej sali muzeum uwagę 
zwracają potężne, cynowe naczy-
nia do sporządzania teriaku i mi-
trydatu, pochodzące z przełomu 
XVII i XVIII wieku oraz marmu-
rowe moździerze z początku XIX 
wieku. W przeszklonych gablot-

kach prezentowane są m.in. pry-
mitywne, XIX-wieczne mikro-
skopy, piękne, zdobione naczynia 
apteczne, rozmaite moździerze  
i miniaturowe moździerzyki wy-
konane z różnych materiałów, 
pistle, prasy, kociołki, łyżeczki 
oraz potężna waga laboratoryjna 
z mosiężną rzeźbą orła.
   W trzeciej i czwartej sali pre-
zentowane są kolejne moździerze 
oraz imponująca kolekcja naczyń 
aptecznych o niespotykanych  
w Polsce kształtach i sposobach 
zdobienia. Ponadto oglądać tu 
można figury wyobrażające godła 
dawnych aptek, pudełeczka firmo-
we aptek czeskich oraz znane pre-
paraty firm farmaceutycznych.
   Piąta sala muzeum została za-
aranżowana jako dość swobod-
na rekonstrukcja laboratorium 
aptecznego z przełomu XVII  
i XVIII wieku.
   Wędrując od muzeum farmacji 
w górę, ulicami Nerudovą i Úvoz, 
napotkamy plac Pohořelec, na 
którym znajduje się apteka „Na 
Hradčanech”, z zachowanym 
pięknym wyposażeniem, pocho-
dzącym z początku XX wieku. 
Uwagę zwracają kute tabliczki 
na szufladach (tabliczki te nie są 
emaliowane!) oraz motywy ro-
ślinne w wykończeniach aptecz-
nych mebli. Na zabytkowych 
półkach częściowo umieszczono 
dostępne bez recepty preparaty, 
a częściowo wyeksponowano 
stare naczynia apteczne z okresu 
przedwojennego.

Farmaceutyczna Praga
   Dla każdego polskiego aptekarza pobyt w Pradze powinien stać się nie tylko okazją do gruntownego za-
poznania się z zabytkami tego bodaj najpiękniejszego europejskiego miasta, ale także z tamtejszą kulturą 
farmaceutyczną i zabytkami historii farmacji.

Ilustracja 1
Kamienica „Pod Złotym Lwem”, mieszcząca praskie muzeum farmacji. 
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   Po zwiedzeniu apteki „Na 
Hradčanech” wracamy z powro-
tem ulicami Úvoz i Nerudovą i 
dochodzimy do Malostranského 
náměsti. Na rogu tego placu i 
ulicy Zamecká mieści się apteka 
„Pod Czarnym Orłem”, założo-
na – wedle tablicy pamiątkowej 
– w 1488 roku; we wnętrzu oglą-
dać możemy interesujące, XIX 
wieczne meble.

Ulica Mostecka prowadzi 
nas do najsłynniejszego i najbar-
dziej zatłoczonego zabytku Pra-
gi, kamiennego mostu Karola. 

Po jego przejściu idziemy ulicą 
Karlovą i skręcamy w labirynt 
wąskich uliczek praskiego Stare-
go Miasta. Przy uliczce Liliová, 
znajduje się założona niedawno 
apteka „U Sv. Vavřince”, w któ-
rej nowoczesnym wnętrzu po-
mieszczono prywatną kolekcję 
farmaceutyczną. Jej posiadacz 
jest zarazem właścicielem samej 
apteki. Już na wystawie okiennej 
podziwiać możemy porcelanowe 
i drewniane naczynia apteczne z 
początku XX wieku oraz wagę 
proszkową. Natomiast we wnę-
trzu, na aptecznych regałach z le-

kami, umieszczono kilkadziesiąt 
naczyń, z których wiele pochodzi 
z XVIII wieku.
   Po zwiedzeniu apteki „U Sv. 
Vavřince” wracamy do ulicy Kar-
lovej i nią kierujemy się aż na 
Malé náměsti, czyli mały rynek. 
Wyróżnia się na nim kamienica 
pod „Złotą Koroną”, z pięknymi 
farmaceutycznymi symbolami 
na fasadzie i zachowanym po 
dziś dzień starym dzwonkiem 
z napisem „Lékárna”. Niegdyś 
znajdowała się tu apteka pod tą 
samą nazwą, obecnie w jej miej-
scu mieści się sklep jubilerski, 
dodajmy – bardzo wyjątkowy 
sklep jubilerski. Jego właściciele 
bowiem nie zmienili we wnętrzu 
apteki ani jednego szczegółu. To 
ciekawe świadectwo szacunku 
dla historii farmacji, niepocho-
dzące od aptekarzy! Dzięki temu, 
na oryginalnych, rzeźbionych 
meblach, nadal możemy oglądać 
kilkadziesiąt przepięknych, XIX-
wiecznych naczyń aptecznych: 
drewnianych, porcelanowych i 
szklanych. Każde z naczyń wyko-
nywane było specjalnie dla apteki 
„Pod Złotą Koroną”, gdyż wid-
nieją na nich symbole korony.
   Wysoko nad zabytkowymi meb-
lami, tuż pod sufitem, znajdują 
się płaskorzeźby, na których zło-
tymi literami wypisano nazwiska 
najwybitniejszych przedstawicie-
li zawodu: Serturnera, Angelusa 
de Florentia, Scheelego, Liebiga, 
Margrafa (pisownia oryginalna), 
Baumégo i Mohra. Pod opieką 
takich sław pracowali farmaceuci  
z apteki „Pod Złotą Koroną”!

   Kolejnym punktem naszej wę-
drówki po „farmaceutycznej 
Pradze” jest apteka „Pod Zło-
tym Wężem” (czyli „Lékárna  
u Zlatého Hada”), znajdującej się 

Ilustracja 2
Wnętrze apteki „Na Hradčanech”.

Ilustracja 3
Godło apteki „Pod Czarnym Orłem”.
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w południowej części dzielnicy 
Nové Město, przy alei Národní 
35. Apteka ta, zgodnie z informa-
cjami udzielonymi przez pracow-

ników, powstała 
już przed rokiem 
1665. Jednak  
w obecnej loka-
lizacji znajduje 
się „dopiero” od 
stu lat. Właśnie 
sprzed ponad 
wieku pochodzą 
przepiękne, rzeź-
bione meble i fir-
mowe naczynia 
apteczne (szkla-
ne i porcelano-
we), ozdobione 
symbolem wiją-
cego się złotego 
węża, tworzące 
razem zabytkowe 
wnętrze, niewie-
le ustępującemu 
wnętrzu muzeum 
farmacji przy Ne-
rudovej! Niemal 
we wszystkich 
elementach wy-
posażenia powta-
rza się motyw 
„Zlatého Hada”, 
a złoty wąż, ob-
ramowujący ema-
liowane tabliczki 
z szuflad, pożera 
swój ogon! Szcze-
gólną uwagę 
zwracają unikal-
ne, dekoracyjne 
naczynia ze szkła 
hialitowego oraz 
wkomponowany 
w wnękę ścienną 
empirowy zegar.

   Znajdujemy się 
obecnie w now-

szej części Pragi. Aleją Národní 
kierujemy się stronę słynnego 
i zatłoczonego Placu Wacława, 
przy którym możemy podziwiać 

kolejną starą aptekę. To założo-
na w 1520 roku i przeniesiona  
w to miejsce na początku XX wie-
ku „Adamowa Lékárna”. Uwagę 
zwraca już sama fasada kamie-
nicy w stylu art deco z pięknymi 
rzeźbami Adama i Ewy, oplątywa-
nych przez węże. Po wejściu do 
apteki po raz kolejny towarzyszy 
nam wrażenia, że czas się cofnął: 
piękne, intarsjowane meble (po-
wtarzające motyw Adama i Ewy, 
tyle że w stylu neoklasycystycz-
nym), wysłużona, miejscami po-
przecierana kanapka dla pacjen-
tów, tuż obok niej stolik a na nim 
karafka z wodą mineralną…
   Z Placu Wacława wędrujemy na 
Plac Karola, gdzie przy szpitalu 
miejskim napotykamy całkowicie 
nową aptekę. Co jednak zdumie-
wa: na wystawie okiennej, obok 
przedwojennych pudełeczek po 
znanych lekach i kilku interesują-
cych urządzeń aptecznych (pigul-
nica, maszynki do napełniania tub 
maściami), znajdujemy liczne ko-
pie dawnych naczyń aptecznych, 
wykonywane w miejscowości 
Kuks. Ponadto reklamowane są 
tu czeskie muzea farmacji.
   Ulica Vyšehradska doprowadza 
nas w okolice wzgórza o tej samej 
nazwie. U jego stóp, znajdujemy 
aptekę „Pod Vyšehradem”. Zało-
żoną została w roku 1934 przez 
magistra Čeněka Řehaka. Z tab-
licy pamiątkowej, umieszczonej 
we wnętrzu apteki, na wprost od 
wejścia, dowiadujemy się, że ap-
teka i budynek są „dedykowane” 
pamięci rodziców założyciela. 
Meble oraz oryginalne wnętrze 
apteki „Pod Vyšehradem”, wy-
łożone są w całości niebieskimi  
i żółtymi płytkami ceramicznymi. 
Pod sufitem umieszczono także 
ceramiczne mozaiki, przedsta-
wiające sceny mitologiczne.

Ilustracja 4
Firmowe naczynia apteczne z apteki „Pod Złotą Koroną”. 

Ilustracja 5
Eleganckie wnętrze dawnej apteki tworzy wspaniałe tło 

dla ekspozycji wyrobów jubilerskich. Na górnych pólkach 
widoczne naczynia apteczne. Po prawej stronie od  lustra 

– tablica pamiątkowa Liebiga.
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Ilustracja 6.1 i 6.2
Meble i firmowe naczynia apteczne apteki „Pod Złotym Wężem”. Pomiędzy regała-

mi, uwagę zwracają łączenia, w kształcie paska z ozdobną klamrą.

Ilustracja 7
Fasada kamienicy, mieszczącej aptekę 

„Adamowa Lékárna”.

Ilustracja 8
Wnętrze apteki „Pod Vyšehradem”

  Kolejną, wartą uwagi 
historyczną apteką Pragi, 
jest apteka „Vilímova” 
w dzielnicy Vinohrady. 
Także tutaj oczarowują 
XIX-wieczne neobaro-
kowe apteczne meble, 
dostosowane do kształtu 
pomieszczeń. Całości 
dopełniała ekspozy-
cja naczyń aptecznych  
w przeszklonym froncie 

Ilustracja 9
Apteka „Vilímova”

Ilustracja 10
Ekspozycja szkła aptecznego z fabryki Dittmar 

Urbach w aptece „Vilímovej”.

lady ekspedycyjnej i specjalnej 
gablotce, wykorzystywanej nie-
gdyś do eksponowania atrakcyj-
nych leków. Uwagę zwraca wciąż 
sprawna, przedwojenna waga 
osobowa, znanej firmy Hermann 
Steinbuch, przeznaczona dla pa-
cjentów.

dr n. farm. Maciej Bilek
fot. Autor
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Wokół maleńkiego rynku czę-
sto można naliczyć trzy-cztery 
apteki.

   Niemal każdy, jeżdżący po 
świecie aptekarz, swoje spojrze-
nia kieruje niesfornie zamiast na 
zabytki sztuki i cuda przyrody, 
będące celem jego podróży, w 
stronę… najbliższej apteki! Kil-
kutygodniowy pobyt w Transyl-
wanii stał się dla mnie nie tylko 
okazją do górskich wędrówek i 
zwiedzania saskich miasteczek, 
ale także zapoznania się z tam-
tejszymi farmaceutami, prowa-
dzonymi przez nich aptekami i… 
problemami rumuńskiej farmacji. 
Aptekarstwo w Rumunii wyka-
zuje bardzo wiele cech zbieżnych 
z polskim. W okresie 1948-1953 
znacjonalizowano stopniowo cały 
przemysł farmaceutycznym, ap-
teki i drogerie. Po kilkudziesięciu 
latach, w roku 1991, umożliwio-
no farmaceutom wykupienie ap-
tek od państwa. Funkcjonowanie 
w systemie gospodarki komuni-
stycznej odcisnęło jednak na ru-

muńskim aptekarstwie niezatarte 
piętno, które obecnie, bardzo po-
woli, zrzucane jest dzięki kolej-
nym wymogom ustawodawstwa 
Unii Europejskiej.

   Już sam przejazd przez loso-
wo wybrane miasto i miasteczko 
Rumunii ujawnia wielką bolącz-
kę tamtejszej farmacji: ogromną 
liczbę aptek! Wokół maleńkie-
go rynku często można naliczyć 
trzy-cztery apteki. Mało tego: 
aptekom tym towarzysza w bocz-
nych uliczkach niezliczone insty-
tucje o podobnych charakterze, 
poczynając od kompleksowo 
zaopatrzonych drogerii, poprzez 
sklepy ze zdrową żywnością oraz 
preparatami ziołowymi (magazin 
naturist), placówki fitofarmacie, 
sprzedające obok preparatów zio-
łowych także insektycydy i pesty-
cydy, kończąc na farmacia veteri-
naria, oferującej specyfiki i pro-
dukty dla zwierząt. Całkowicie 
natomiast brak leków w sklepach 
i marketach – w żadnym z nich 
nie znajdziemy tabletek przeciw-

bólowych, leków przeciwko wy-
miotom, czy też antyseptycznych 
tabletek do ssania.
   Apteki rumuńskie czynne są 
najczęściej w godzinach od 8:00, 
8:30 lub 9:00, do 19-20. W sobo-
ty czas pracy jest znacznie krót-
szy, zwykle do godziny 13-15. 
W większych miastach znaleźć 
można zwykle aptekę czynną 
do godziny 24 (także w niedzie-
le) z nieodłącznym, barczystym 
ochroniarzem. Apteki, podobnie 
jak w Polsce, dzielą się dyżurami 
nocnymi, w czasie których poten-
cjalny pacjent nie musi wzywać 
aptekarza dzwonkiem, gdyż ten 
przez cały czas czuwa w izbie 
ekspedycyjnej (drzwi pozostają 
jednak zamknięte). 
   Polskiego farmaceutę, wcho-
dzącego do rumuńskiej apteki, 
uderza całkowity brak krzykli-
wych ogłoszeń o obniżonych ce-
nach, proponowanych przez ap-
tekę „gratisach”, kartach stałego 
klienta itp. Również i zwykłych 
reklam preparatów farmaceutycz-
nych jest niewiele – rumuńscy 

Aptekarstwo w Rumunii

Ilustracja 2
Fasada apteki „Humanitas” w Sighisoarze.

Ilustracja 1
Fasada apteki „Gentiana” w Sighisoarze.
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farmaceuci bardzo dbają o estety-
kę pomieszczeń, szczególnie zaś 
izb ekspedycyjnych. Większość 
aptek posiada nowe, piękne 
meble, podzielone według 
grup preparatów na czy-
telne segmenty. Apteki są  
w pełni skomputeryzowa-
ne, także maleńkie, jedno-
izbowe placówki, działają-
ce w wioskach.

   Asortyment leków goto-
wych jest bardzo zbliżo-
ny do polskiego. Od razu  
w oko wpadają identyczne 
z naszymi pudełka prepara-
tów, w tym także polskich. 
Pośród bogatego asorty-
mentu jednej z aptek znala-
złem zaledwie kilka prepa-
ratów, których skład był mi 
nieznany. Ceny leków są 
podobne do naszych; wiel-
kim zaskoczeniem było dla 
mnie jednak, że państwo 
rumuńskie refunduje m.in. 
znane nam z codziennej 

praktyki preparaty „pełnopłatne”, 
zawierające diosminę i hespe-
rydynę, trimetazydynę, melok-

sikam, a także liczne witaminy. 
Leki są jednak dla społeczeństwa 
i tak zbyt drogie i często na uli-
cach zobaczyć można starsze oso-
by żebrzące z receptą w ręce… 
Same zaś recepty – są bardzo 
podobne do naszych, z tą jednak 
różnica, że lekarz zobowiązany 
jest do wypisania na nich diagno-
zy i współistniejących chorób.
   Niespotykaną i niedopuszczalną 
wręcz w naszych warunkach ce-
chą rumuńskiego aptekarstwa jest 
wydawanie leków… na tabletki! 
Ze wzruszeniem patrzyłem na 
przychodzących do apteki ubo-
gich rumuńskich Romów, którzy 
pokazywali stare pudełka leków 
nasercowych i moczopędnych, po 
czym – ze specjalnie odłożonych 
opakowań – aptekarz wycinał 
po kilka tabletek. Nie to jednak 
uderzyło mnie najbardziej – nie-
mal w każdej aptece w Rumunii 
można otrzymać bez recepty an-

Ilustracja 3
Izba ekspedycyjna apteki prywatnej (Sighisoara).

Ilustracja 4
Izba ekspedycyjna apteki sieciowej (Braszów).
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tybiotyki, bardzo silnie działają-
ce leki nasercowe i moczopędne. 
Farmaceuci owszem, przyznają, 
że nie ma na to oficjalnej zgody 
władz, proceder ten jest jednak 
tak głęboko zakorzeniony, 
że nikt nie wyciąga z nie-
go żadnych konsekwencji! 
Natomiast nigdy rumuński 
aptekarz nie sprzeda bez 
recepty leków nasennych, 
przeciwdepresyjnych, czy 
też silnych leków przeciw-
bólowych. Mało tego – leki 
te zazwyczaj sprowadzane 
są do apteki dopiero po do-
starczeniu przez pacjenta 
recepty.

  Oglądając ekspedycję 
kilku rumuńskich aptek  
z ciekawością spogląda-
łem już w kierunku mego 
ukochanego miejsca w ap-
tece – receptury. Pomimo, 
że urządzone wzorowo, 
apteczne laboratoria nie 
są mocną stroną tamtej-
szego aptekarstwa. Recept 
wykonuje się tu naprawdę 
niewiele, zazwyczaj kilka, 
a wyjątkowo kilkanaście 
tygodniowo. Funkcję aptecznych 
receptur przejęło w dużej mierze 
kilkanaście dużych laboratoriów 
galenowych, działających na 
terenie całej Rumunii i dostar-
czających gotowe już preparaty. 
Młodsi farmaceuci z podziwem 
patrzyli więc na przedstawiane 
im składy recept, które wykonu-
ję na co dzień w aptece, zaś star-
si pamiętali je doskonale ze swej 
praktyki… sprzed dwudziestu-
trzydziestu lat!

   Po zwiedzaniu apteki czas na 
dłuższą rozmowę z samym jej 
właścicielem. Pan magister far-

macji wyjaśnia, że w miastach 
Rumunii działa bardzo dużo ma-
łych, rodzinnych sieci aptek, li-
czących sobie po dwie, trzy, naj-
wyżej cztery placówki. On sam 

posiada cztery apteki z tym, że 
jedną z nich prowadzi jego żona, 
a drugą – córka, obydwie będące 
dyplomowanymi farmaceutkami. 
Stan rumuńskiego aptekarstwa 
podsumowuje krótko – multe ca-
tastrofe! patrząc równocześnie 
złowrogo w kierunku pobliskiej, 
konkurencyjnej apteki. Jedno-
cześnie jednak ubolewa, że do 
Rumunii przybyłem pociągiem, 
a nie samochodem! Sam posia-
da ich trzy, a po usłyszeniu jakiej 
marki samochodem jeździ mój 
szef… wybucha głośnym śmie-
chem! Kierownik w jego aptekach 
zarabia ponad 600 euro miesięcz-

nie, szeregowy pracownik, będą-
cy magistrem farmacji – około 
400 euro, zaś pomoc techniczna 
– ponad 300 euro. Zdaniem mo-
jego rozmówcy rumuńscy farma-

ceuci są niedokształceni 
– pracownicy nie potrafią 
rozpoznać u pacjentów tak 
ewidentnych schorzeń jak 
opryszczka, czy alergia. 
Pięcioletnie studia powin-
ny więc zostać przedłużone 
i poszerzone o co najmniej 
roczną naukę opieki farma-
ceutycznej. 
   Największą rewolucją 
rumuńskiej farmacji w 
ostatnich miesiącach było 
prawne usankcjonowanie 
poszerzenia asortymentu 
aptek. Dzięki temu w więk-
szych miastach, a szczegól-
nie w aptekach sieciowych, 
kupić można już akcesoria 
kosmetyczne (np. pilniki 
do paznokci, grzebienie, 
ozdobne lusterka), ak-
cesoria dla dzieci (wagi, 
krzesełka samochodowe, 
pluszowe zabawki, bujane 
koniki) i liczne kosmety-
ki – m.in. żele i pianki do 

włosów.
   Jako historyk farmacji szcze-
gólnie miło zaskoczony byłem 
szacunkiem rumuńskich apteka-
rzy dla tradycji swego zawodu. 
Do nielicznych należały apteki, 
w których nie znalazło by się 
choć kilku pamiątek z przeszło-
ści – wyeksponowanych w witry-
nach naczyń aptecznych, starych 
książek, moździerzy, infuzorek. 
Zazwyczaj pracownicy aptek  
o długiej tradycji znają jej histo-
rię, a aptek nowszych – dzieje ap-
tekarstwa w ich miejscowości.

dr n. farm. Maciej Bilek
fot. Autor

Ilustracja 5
Wejście do izby recepturowej apteki prywatnej (Sighiso-

ara).
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Apteka „Pod Łabędziem” 
łączy nowoczesność z tradycja-
mi. 27 grudnia 2003 r., dokładnie 
w 150. rocznicę powstania apteki, 
dzięki staraniom  aptekarza – ko-
lekcjonera, mgr. farm. Bartłomie-
ja Wodyńskiego na jej zapleczu 
zostało otwarte muzeum.

16 grudnia 2004 r. placówka 
ta otrzymała, zatwierdzony przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, statut muzealny.

Muzeum posiada sześć po-
mieszczeń ekspozycyjnych: salę 
ekspozycyjną,  XX – wiecznej 
recepturę, bibliotekę, zielarnię, 
z przełomu XIX i XX w., zabyt-
kową izbę ekspedycyjną, a także 
muzealny skarb w postaci orygi-
nalnego laboratorium galenowe-
go z końca XIX, które stanowi 
jedyny tego typu  zabytek farma-
ceutycznej kultury materialnej  
w Polsce. 

Zbiory muzeum pochodzą z 
dwóch zasadniczych źródeł. Są to 
pozostałości po dawnym wyposa-
żeniu Apteki „Pod Łabędziem”, 
a także tworzona całe życie ko-
lekcja założyciela muzeum, Bar-
tłomieja Wodyńskiego. Liczba 
eksponatów rośnie także dzięki 
o t rzymywa -
nym przez 
muzeum da-
rom. 

Ogrom-
nym atutem 
placówki jest 
szeroka roz-
piętość czaso-
wa pochodze-
nia ekspona-
tów. Najstar-
sze starodruki 
p o c h o d z ą 
bowiem aż z 
XVI w. Naj-

młodszymi obiektami są zaś pa-
miątki aptekarskie z lat osiem-
dziesiątych XX w.

Zdecydowana większość 
zbiorów pochodzi z obszaru za-
chodnich ziem Polski i terenu 
dzisiejszych Niemiec. Część eks-
ponatów stanowi dziedzictwo by-
łego Królestwa Kongresowego, 
zachodnich guberni zaboru rosyj-
skiego lub Galicji. 

Na szczególną uwagę za-
sługują wspomniane już wcześ-
niej laboratorium galenowe oraz 
biblioteka muzealna. 

Laboratorium zachowało 
się w stanie niemal nie zmienio-
nym od czasu swego powstania. 
Znajdują się w nim między inny-
mi: napędzany parą wodną cykl 

Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy.

Laboratorium galenowe 
i inne skarby na pokaz 

Fot 1. Zabytkowa 
rzeźba łabędzia zdobiąca do 

1958 r. wejście do apteki 
od ul. Gdańskiej.

Muzeum Farmacji „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy powstało na zapleczu istniejącej do dziś Apteki 
„Pod Łabędziem”, założonej 27 grudnia 1853 r. przez Constantina Augusta Menzla. Była ona wówczas 
trzecią czynną apteką w mieście. Usadowiona przy ulicy Gdańskiej 5, w samym centrum Bydgoszczy, 
funkcjonowała w czasach spokojnych i w trakcie burz dziejowych. Po II wojnie światowej upaństwowiona, 
w 1990 r. doczekała ponownego przejścia w ręce prywatne. 

Fot. 2. Zajęcia muzealne prowadzone przez kustosza.
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produkcyjny oraz pochodząca z 
1905 r. tabletkarka firmy Fritz Ki-
lian. Jako wyjątkowy zespół mu-
zealiów stanowiło ono podwalinę 
dla powstania muzeum.

Chlubą biblioteki jest po-
nad trzydzieści starodruków me-
dyczno – farmaceutycznych. Naj-
starszy z nich „Memorabilium...” 
autorstwa Antonio Mizaldo Mon-
luciano, wydano we Frankfurcie 
w 1566 r. W bibliotece znajdują 
się również rękopisy, w tym naj-
starsze z 1681 i 1713 
r. Ogólnie biblioteka 
liczy ponad trzy ty-
siące woluminów. W 
miarę możliwości jej 
zasoby uzupełniane 
są o najnowsze pub-
likacje, głównie z za-
kresu historii farma-
cji i medycyny.  

Częścią biblio-
teki jest także archi-
wum muzealne. Do 
ciekawszych pozycji 
wchodzących w jego 
skład należy druk 
wydany przez Radę 
Miejską i burmistrza, 

Gdańska z powodu panującej w 
1708 r. zarazy.

Wśród pozostałych eks-
ponatów możemy wyodrębnić 
zbiory: naczyń aptecznych, moź-
dzierzy, wag, opakowań na leki, 
recept, sygnatur oraz innych nie-
zwykle interesujących utensyliów 
farmaceutycznych. Odrębną gru-
pę stanowi zaś bogata kolekcja 
kart pocztowych z wizerunkami 
aptek.

Liczba eksponatów sięga 
pięciu tysięcy. Choć Muzeum Far-
macji Apteki „Pod Łabędziem” 
jest zdecydowanie mniejsze niż 
podobne placówki w Krakowie, 
czy w Warszawie, to jednak nie-
które z obiektów znajdujących się 
w Bydgoszczy wzbudzają niekła-
many podziw w oczach kolegów 
muzealników ze wspomnianych 
tu ośrodków, czego dowodem jest 
pożyczanie eksponatów na orga-
nizowane przez nich wystawy.

W minio-
nych pięciu latach 
istnienia Muzeum 
Farmacji Apteki 
„Pod Łabędziem” 
wypełniało cele 
zawarte w mini-
sterialnym statu-
cie, realizując je 
poprzez działal-
ność: wystawien-
niczą, dydaktycz-
ną, społeczno 
– popularyzator-
ską,  naukowo 
– badawczą oraz 
wydawniczą. Do 
tej pory muzeum 

Fot. 3. Pamiątki związane z Apteką 
oraz Drogerią "Pod Łabędziem"

Fot. 4. - W zielarni

Fot. 5. Fragment linii produkcyjnej z przełomu XIX/XX w.
w laboratorium galenowym.
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zrealizowało siedem wystaw cza-
sowych oraz jak już wspomniano 
udostępniało także swoje obiekty 
innym placówkom. 

Działalność dydaktycz-
na polega przede  wszystkim na  
prowadzeniu przez pracowników 
muzeum zajęć dla uczniów szkół 
różnego szczebla i stu-
dentów. 

Ekspozycje mu-
zealne zwiedziło tak-
że wiele osób prywat-
nych. Niemal codziennie 
muzeum przyjmowało  
i przyjmuje kilkoro 
zwiedzających. Wśród 
nich są mieszkańcy 
Bydgoszczy, goście  
z innych miast Polski, 
Europy i reszty świata 
między innymi z tak odle-
głych krajów jak z Argen-
tyna, Chiny, czy USA. 

Dotychczas mu-
zeum odwiedziło blisko 
10000 osób, a podkreślić 
należy,  że prowadzenie 
zajęć oraz oprowadzanie po mu-
zeum było i jest nieodpłatne. 

Do działalności społeczno 
– popularyzatorskiej należy za-
liczyć cykliczne oraz okazyjne 

spotkania, bydgoskich organiza-
cji społecznych i naukowych. Do 
tej pory muzeum mogło gościć 
przy takich okazjach około dwu-
dziestu organizacji i stowarzy-
szeń różnego typu.

Muzeum brało czynny 
udział w corocznych nocach mu-

zealnych, obchodach Młodzieżo-
wego Forum „Śladami Łukasie-
wicza”, organizowanego przez 
Zespół Szkół Chemicznych im. I. 
Łukasiewicza w Bydgoszczy. 

Fot. 6. Stół recepturowy w laboratorium galenowym. Fot. 7. Ze zbioru starodruków biblioteki muzealnej.

Dzięki wsparciu lokal-
nych władz muzeum odzyskało 
figurę łabędzia, która od 1958 r. 
znajdowała się w zbiorach Mu-
zeum Farmacji UJ w Krakowie.  
W dniu 27 grudnia 2006 r., po 
48. latach nieobecności posado-
wiona została ona ponownie nad 

wejściem do Apteki 
„Pod Łabędziem”. 
Gwoli ścisłości nale-
ży zaznaczyć, iż nad 
apteką umieszczo-
no kopię, natomiast 
oryginał można dziś 
zobaczyć na ekspo-
zycji stałej w zaprzy-
jaźnionym Muzeum 
Okręgowym im. Leo-
na Wyczółkowskiego  
w Bydgoszczy. 

Muzeum Far-
macji Apteki „Pod 

Łabędziem” zajmuje 
się zabezpieczeniem  
i naukowym opraco-
waniem świadectw 
farmaceutycznej kul-

tury materialnej, a szczególnie 
ważne miejsce w tej pracy sta-
nowi rekonstrukcja dziejów ap-
tekarstwa polskiego, zwłaszcza 
bydgoskiego. 

Fot. 8. Czasopismo "Apothecaria Bydgostiana. Studia z 
Dziejów Farmacji i Medycyny" ukazujące się we współpracy 

muzeum z innymi instytucjami od 2005 r.
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Zasoby muzeum wykorzy-
stywane są w celach badawczych. 
Opierał się na nich między inny-
mi dr Bartosz Wachulec, przy-
gotowując swą dysertację zaty-
tułowaną „Dzieje aptekarstwa  
w Bydgoszczy (od początku ist-
nienia do roku 1951”. 

Muzeum wraz z Bydgoskim 
Oddziałem Polskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego zorgani-
zowało także cztery zagraniczne 
wyjazdy naukowo – szkoleniowe. 
Ich uczestnicy odwiedzili Niem-
cy, Szwajcarię, Francję, Węgry, 
Włochy oraz Francję. Z udział 
w wyjazdach przyznawane były 
punkty szkoleniowe.

Niezwykle ważną sferą ak-
tywności muzeum jest działalność 
wydawnicza. Wraz z otwarciem 
placówki został wydany pod re-
dakcją dr. hab. n. farm. Aleksan-
dra Drygasa, album pod tytułem 
„Apteka <<Pod Łabędziem>>              
w Bydgoszczy  – 150 lat”. 

W 2005 r., z okazji otwar-
cia  wystawy  „Apothecaria Byd-
gostiana”, ukazał się pierwszy 
numer zeszytów naukowych pod 
tytułem „Apothecaria Bydgostia-
na. Studia z Dziejów Farmacji  
i Medycyny.”, a dzięki pomocy 
Urzędu Miasta Bydgoszczy przy-
gotowano i wydano już dziesięć 
tomów tego periodyku. Jest on  
rozsyłany do 40 naukowych bi-
bliotek w kraju i zagranicą.

Muzeum Farmacji „Pod 
Łabędziem” ukazuje piękno  
i splendor zawodu aptekarza – 
farmaceuty oraz podkreśla jak 
istotną rolę odgrywał i odgrywa 
ten zawód.

Wojciech Ślusarczyk
Fot. Z archiwum Muzeum

Fot. 9. Rzeźba łabędzia (kopia) nad wejściem do apteki.

Fot. 10. Naczynie apteczne zawierające sproszkowane chrząszcze zwane 
pryszczawkami, kantarydami lub muchami hiszpańskimi blędnie uznawanymi 

za wybitny środek pobudzający popęd płciowy.
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V Jubileuszowe Farmaceu-
tyczne Mistrzostwa Polski w Że-
glarstwie Farma Cup zostały za-
kończone. Regaty odbywały się 
w Giżycku na Jeziorze Kisajno w 
dniach 20-23 sierpień 2009 r. Za-
łogi dzielnie ścigały się na popu-
larnych jachtach Sasanka. W tym 
roku w regatach wzięło udział 9 
załóg. Warunki żeglarskie nie na-
leżały do najłatwiejszych, z za-
planowanych 4 wyścigów odbyły 
się tylko 3 (1 krótkodystansowy 
i 2 długodystansowe). Oprócz 
krótkodystansowych załogi ści-
gały się także po długim „Łabę-
dzim Szlaku” wzdłuż zachodnie-
go brzegu Jeziora Kisajno.

Niestety, wiatr nie był 
sprzymierzeńcem naszych żegla-
rzy, w piątkowych zmaganiach 
ustał dosłownie na kilka metrów 
przed linią mety. Zdecydowanie 
należy pochwalić dzielne załogi 
jachtów, które z determinacją sta-
rały się złapać choćby mały po-
wiew fordewindu, czy baksztagu. 
Ale nic to, dla farmaceutycznych 
zejmanów liczy się dobra zabawa, 
czemu dali wyraz podczas wie-
czornych spotkań integracyjnych. 
Koncerty zaproszonych zespołów 
szantowych „Kochankowie Sally 
Brown” i „Piorunersi”, stały się 
okazją do tańca oraz wspólnego 
śpiewania utworów folkowych. 

Gratulujemy wszystkim 
sternikom i ich załogom podjęcia 
żeglarskiego wyzwania. Zachęca-
my aptekarzy do wzięcia udziału 
w następnej edycji Farma Cup, 
regaty żeglarskie są bardzo atrak-
cyjną formą spędzenia wolnego 
czasu i okazją do nawiązania no-
wych znajomości. 

Redakcja Aptekarza Pol-
skiego składa serdeczne gratulacje  
– Dystrybutorowi Farmaceutycz-
nemu Hurtap S.A. – organizatoro-
wi Farma Cup – za propagowanie 
sportu wśród aptekarzy.

Znów Giżycko mnie wita, port otwiera podwoje, 
Słyszę cichy dźwięk gitar, echa szant w Twierdzy Boyen, 

Ludzie wkoło radośni, bo spełniają marzenia 
Cieszą ich rzeczy proste: woda, niebo i ziemia

(fragment szanty „Giżycko” sł. Paweł Jędrzejko)

Farma Cup 2009

Najlepszym załogom Redakcja 
Aptekarza Polskiego 

przyznała tytuł Nawigatora.

Wyniki Regat Farma-Cup 2009
1. HURTAP I - 

sternik Wiktor Napióra 
1. INTRA -  

sternik Radomił Maciak
2. HURTAP II  

sternik Jan Kierzkowski
3. APTEKAZAROGIEM.PL  

sternik Grzegorz Gajewski
4. POLFA WARSZAWA  

sternik Adrian Adamkiewicz
5. STRONG MONEY  

sternik Marcin Dej
6. POLFA ŁÓDŹ II  

sternik Przemysław Szymański

Stopy wody pod kilem
tb
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nowe rejestracje i nowoŚci na rynku

A – PRZEWÓD POKARMO-
WY I METAbOLIZM
A02 – Leki stosowane w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B 
– Leki stosowane w choro-
bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Esomeprazolum: Nexium (Astra-
Zeneca) w nowej postaci jedno-
dawkowego granulatu dojelito-
wego do sporządzania zawiesiny 
doustnej w nowej dawce 10 mg to 
rozszerzenie w stosunku do wpro-
wadzonych wcześniej postaci tego 
leku: inj. 40 mg oraz tabl. powl. 20 
mg i 40 mg. Lek nie ma jeszcze 
odpowiedników generycznych 
(nie licząc racemicznego ome-
prazolu).
Omeprazolum: Polprazol inj. 
(Polpharma) to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonej 
wcześniej postaci doustnej tego 
leku. Aktualnie zarejestrowa-
ne są 23. marki omeprazolu. W 
sumie na rynku znajduje się 18 
preparatów doustnych i paren-
teralnych: Bioprazol i od maja 
2009 Bioprazol Bio (Biofarm), 
Exter (Rubio), Gasec Gastrocaps 

(Mepha), Groprazol (APPH Han-
dels; ostatnio nastąpiła zmiana 
nazwy na Omeprazol APPH, ale 
preparat pod nową nazwą jesz-
cze nie został wprowadzony do 
sprzedaży), Helicid (Zentiva), 
Losec (AstraZeneca; lek orygi-
nalny), Notis (Schwarz Pharma, 
Łomianki), Omeprazol-Egis, 
Ortanol i Ortanol Plus (Sandoz), 
Polprazol i od maja 2009 Pol-
prazol PPH (Polpharma), Prazol 
(Polfa Pabianice), Ulzol (Pliva 
Kraków; nastąpiła zmiana nazwy 
na Omeprazol Pliva, ale preparat 
pod nową nazwą jeszcze nie zo-
stał wprowadzony do sprzedaży), 
od lipca 2007 Loseprazol (Licon-
sa), od sierpnia 2008 Progastim 
(Ozone), od grudnia 2008 Agastin 
(Temapharm; po zmianie nazwy 
z Omolin) i od maja 2009 Tulzol 
(Bentley Pharmaceuticals). W 
postaci iniekcyjnej wprowadzono 
5 leków: Helicid (Zentiva), Losec 
(AstraZeneca), Ortanol (Sandoz) 
i od czerwca 2009 Omeprazol 
Teva i Prazigast (Jelfa). Nie zo-
stały jeszcze wprowadzone: 
Omepragal (SMB), Omeprazole
-1A Pharma, Omeprazol Medana 
(Medana Pharma), Omeprazol
-Ratiopharm i Piastprazol (Te-

mapharm). Skreślono z Rejestru: 
Omar (Sandoz).

A11 – Witaminy; A11J – 
Inne produkty witaminowe, 
preparaty złożone; A11JB 
–Witaminy z minerałami

Magnesium+pyridoxinum: Mag-
ne B6 Active (Sanofi Aventis) 
to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonego wcześniej prepa-
ratu Magne-B6. Nowy lek zawiera 
większe dawki składników i inną 
sól magnezu – cytrynian, a nie 
mleczan. Zarejestrowanych jest 
aktualnie 10 marek produktów 
leczniczych o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono 9 z nich: 
Asmag B (Farmapol), Filomag 
B6 (Filofarm), Laktomag B6 
(Chance), Maglek B6 (Lekam), 
Magne-B6 (Sanofi Aventis), Mag-
solvit B6 (Galenus), Magvit B6 
(GlaxoSmithKline, Poznań), Slow
-Mag B6 (Curtis Healthcare) i 
Suplemag B6 (Polfa Warszawa). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
preparat Magnez + Wit. B6 Bio-
farm (poprzednia nazwa, pod którą 
preparat znajdował się na rynku: 
Magnefar B6). Ponadto do sprze-
daży wprowadzono ca najmniej 
45 suplementów diety: Biomag 
Chelat (Novascon Pharmaceuti-

W czerwcu 2009 r. Minister Zdrowia wydał 73 pozwolenia na dopuszczenie produktów 
leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych 
i 4 nowe pozwolenia dla leków wcześniej zarejestrowanych (Spirytus kamforowy 
– Laboratorium Galenowe Olsztyn; Alvia zaparcia, Malia kaszel, Sonna stres - 
Dagomed), które zostały pominięte w poniższym zestawieniu. Produkty omówiono 
na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach 
poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając 

szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć 
w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (http://www.bip.urpl.gov.pl) – zestawienie rejestracyjne za czerwiec 
2009 zostało udostępnione 16 lipca 2009.

Nowe rejestracje - PL – czerwiec 2009
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cals), Bonimag B6 (Bonimed), 
Domowa Apteczka Magnez + 
B6 i Domowa Apteczka Magnez 
+ B6 Max (Domowa Apteczka), 
Forma Regenerix Magnez Junior 
(Biofarm), Humavit M Magnez 
i Witamina B6 (Varia), Krüger 
Magnez+B6 (NP Pharma), La-
bovital Magnez Witamina B6 
(Optivit), Laktomag B6 Sprint 
(Chance), Linia Serca Magnez 
z Witaminą B6 (Colfarm), Linie 
Vital Mg + B6 (Krüger Polska), 
Longvit Magnez + B6 (Valentis), 
M.A.G.B6 (Lekam), Magnesium 
B6 Polfa-Łódź, Magneslife (Nu-
trend), Magnetic B6 (Ozone), 
Magnex + B6 (Vitabalans), Mag-
nez + B6 Bio (Sun-Farm), Mag-
nez + Witamina B-6 (Naturell), 
Magnez + Witamina B6 (Ozone), 
Magnez B6 (UniPhar), Magnez 
Mg + Witamina B6 Hasco (Hasco
-Lek), Magnez Stres (Polski Lek), 
Magnez+B6 Optimal (Havena), 
Magnez+Vit.B6 (Proxima Phar-
ma), Magnezium + B6 (Naturica), 
Mg z B6 (Espefa), Mg500B6 (Ad.
De Pharma Produktion), MgB6 
i MgB6 forte (Aflofarm), MgB6 
(Hasco-Lek), Mikroelementy + 
Witaminy Magnez z Witaminą B6 
(Colfarm), Neomag forte (Aflo-
farm), Ogrody Zdrowia Stres (Ha-
sco-Lek), Plusssz Balance Magnez 
+ B6 (Pharmavit), Plusssz Classic 
Magnez + Witamina B6 (Plusssz 
Vitamin), Rodzinna Apteczka 
Magnez + Wit. B6 (US Pharmacia, 
Wrocław), Sanivit Magnez + Wi-
tamina B6 (AB Sanitas), Tubovit 
Maxmag+B6 (Dr Alex Sadlek), 
Urgo Activ Magnez Witamina B6 
(Urgo), Vitalvit Magnesium Extra 
+ Vit.B6 (Polskie Przedsiębior-
stwo Zdrowego Odżywiania), Viva 
Magnez + B6 na stres i zmęczenie 
(G-Explorers), Zdrovit Magnum 
Forte Magnez Witamina B6, Zdro-

vit Magnum Magnez Witamina 
B6 i Zdrovit Mg + B6 Magnez + 
Witamina B6 (NP Pharma).

b – KREW I uKŁAD 
KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Leki przeciwza-
krzepowe; B01AC – Inhibi-
tory agregacji płytek krwi (z 
wyłączeniem heparyny)

Clopidogrelum: Trombex (Zenti-
va) to aktualnie 8. zarejestrowana 
marka preparatów klopidogre-
lu. Na rynku w Polsce dostępne 
są 4 leki: Plavix (Sanofi Pharma 
Bristol-Myers Squibb; lek ory-
ginalny zarejestrowany obecnie 
w ramach centralnej rejestracji 
unijnej, a wcześniej dopuszczony 
w ramach procedury narodowej), 
Areplex (Adamed), Zyllt (Krka 
Polska) i od sierpnia 2008 Clo-
pidix (Lekam). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży zarejestro-
wane w ramach centralnej pro-
cedury unijnej leki: Clopidogrel 
BMS (Bristol-Myers Squibb), 
Clopidogrel Winthrop (Sanofi 
Pharma Bristol-Myers Squibb) i 
Iscover (Bristol-Myers Squibb). 
Preparat Klopidogrel (Instytut 
Farmaceutyczny) został skreślo-
ny z Rejestru.

B02 – Leki przeciwkrwo-
toczne; B02A – Leki an-
tyfibrynolityczne; B02AB 
– Inhibitory proteinazy

C1-esterasi inhibitorum: Berinert 
(CSL Behring) to 1. rejestracja w 
Polsce preparatu z inhibitorem 
C1-esterazy (składnik dopełniacza 
układu krzepnięcia krwi).

B05 – Substytuty osocza i 
płyny do wlewów;
B05A – Krew i preparaty 
krwiozastępcze; B05AA – 
Substytuty osocza i frakcje 
białek osocza krwi

Albuminum humanum: Albio-

min (Biotest Pharma) to aktu-
alnie 8. zarejestrowany prepa-
rat z albuminą ludzką. Spośród 
nich 5 zostało wprowadzonych 
do sprzedaży: Albumin human 
Octapharma, Human albumin 
Baxter, Human albumin Biotest, 
Human albumin Grifols i Human 
albumin Behring (CSL Behring). 
Nie zostały wprowadzone na ry-
nek preparaty: Flexbumin (Bax-
ter) i Uman albumin Kedrion. 
Skreślono z Rejestru preparaty: 
Albumina ludzka (Imed Poland) 
i Albumina ludzka do stosowania 
dożylnego (Biomed Warszawa).

B05Z – Środki do hemodia-
lizy i hemofiltracji; B05ZB 
– Środki do hemofiltracji

MultiLac z potasem 2 mmol/l 
(Fresenius Medical Care) jest 
roztworem do hemofiltracji. Na 
rynku dostępne są preparaty 
tego typu: Duosol nie zawierają-
cy potasu, Duosol zawierający 2 
mmol/l potasu i Duosol zawie-
rający 4 mmol/l potasu (Braun). 
Zarejestrowane są także inne pre-
paraty, nie wprowadzone jeszcze 
na rynek: Accusol 35, Accusol 35 
Potassium 2 mmol/l i Accusol 35 
Potassium 4 mmol/l (Baxter) oraz 
MultiBic bezpotasowy, MultiBic 
z potasem 2 mmol/l, MultiBic  
z potasem 3 mmol/l i MultiBic  
z potasem 4 mmol/l (Fresenius 
Medical Care).

C – uKŁAD SERCOWO-NA-
CZYNIOWY

C03 – Leki moczopędne; 
C03B – Leki moczopędne 
niskiego pułapu, z wyłącze-
niem tiazydów; C03BA – 
Sulfonamidy, leki proste

Indapamidum: Indapamid-Ra-
tiopharm SR (Ratiopharm) to 14. 
zarejestrowany preparat indapa-
midu w postaci o przedłużonym 
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uwalnianiu. Na rynku znajdu-
je się 5 leków o przedłużonym 
uwalnianiu: Diuresin SR (Polfar-
mex), Indix SR (Pliva Kraków), 
Ipres Long (Schwarz Pharma, 
Łomianki), Rawel SR (Krka) i 
Tertensif SR (Servier), a także 6 
leków o standardowym uwalnia-
niu: Apo-Indap (Apotex), Inda-
pen (Polpharma), Indapres (Pol-
fa Grodzisk), Indapsan (Sanofi-
Synthelabo), od listopada 2008 
Indapamidum Farmacom i od 
lipca 2009 Indap (Pro.Med). Nie 
zostało jeszcze wprowadzonych 
7 leków o przedłużonym uwal-
nianiu: Arifon SR (Anpharm), 
Fodrin (Teva), Indapamide 1,5 
mg SR Servier, Indapamide SR 
(JPZ), Indapen SR (Polpharma), 
Indastad (Stada), Indipam SR 
(Actavis) i Previlex (Anpharm).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BA – Inhibitory 
ACE i leki moczopędne; 
C09BA04 – Peryndopryl i 
leki moczopędne

Perindoprilum+indapamidum: 
Radiotensin (Ratiopharm) w 2 
dawkach (połączenie peryndopry-
lu z erbuminą i indapamidu: 2 mg 
+ 0,625 mg oraz 4 mg + 1,25 mg) 
oraz Peryndopryl arginine + Inda-
pamid Anpharm (preparat zawiera 
10 mg peryndoprylu w połączeniu 
z argininą i 2,5 mg indapamidu) 
to odpowiednio 8. i 9. zarejestro-
wana marka leków o podanym 
składzie. Na rynek wprowadzono 
4 preparaty zawierające peryn-
dopril w połączeniu z erbuminą 
i indapamid: Noliprel (Servier; 
2 mg+0,625 mg), Noliprel forte 
(Anpharm; 4 mg+1,25 mg), od 
maja 2007 Tertensif Kombi (Ser-
vier; 4 mg+1,25 mg) i od czerwca 
2008 Co-Prenessa (Krka Polska) 

w 2 dawkach: 2 mg peryndoprilu 
i 0,625 mg indapamidu oraz 4 mg 
peryndoprilu i 1,25 mg indapami-
du. Zarejestrowanych jest także 8 
preparatów, dotychczas nie wpro-
wadzonych do obrotu: Prestarium 
Plus (Servier; 4 mg+1,25 mg), 
Prenix (Anpharm; 2 mg+0,625 
mg), Perindopril 2 mg/Indapami-
de 1,25 mg Servier (Anpharm), 
Peryndopryl+Indapamid Servier 
(poprzednie nazwy: Noliprel i 
Noliprel N) i Prenix N (Anpharm) 
zawierające po 2,5 mg peryndopri-
lu i 0,625 mg indapamidu oraz Ari-
fon Kombi (Anpharm; poprzednie 
nazwy: Noliprel forte i Noliprel N 
Forte) i Tertensif Kombi (Servier; 
poprzednia nazwa: Prestarium N 
Plus) zawierające po 5 mg pery-
ndoprilu i 1,25 mg indapamidu, 
a także Peryndopryl arginine + 
Indapamid Servier zawierający 
wyższe dawki obu składników: 10 
mg peryndoprylu w połączeniu z 
argininą i 2,5 mg indapamidu.
We wrześniu 2008 firma Servier 
wycofała z obrotu preparaty No-
liprel, Noliprel forte i Tertensif 
Kombi w postaci tabl., zawierające 
peryndopril w połączeniu z erbu-
miną, a na ich miejsce wprowadzi-
ła preparaty Noliprel (poprzednia 
nazwa: Noliprel N), Noliprel Forte 
(poprzednia nazwa: Noliprel N 
Forte) i Tertensif Kombi (poprzed-
nia nazwa: Prestarium N Plus) w 
postaci tabl. powl., zawierające 
peryndopril w połączeniu z argi-
niną.

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DA - Antagoniści angio-
tensyny II i leki moczopęd-
ne; C09DA01 – Losartan i 
leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazi
dum: Lakea HCT (Sandoz) to 6. 
zarejestrowana marka preparatów 

o podanym składzie, w różnych 
dawkach. Na rynku znajdują się 
4 leki: Hyzaar (Merck Sharp & 
Dohme), Lorista H (Krka), od 
lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva; 
poprzednia nazwa: Lozap H) i od 
sierpnia 2008 Lorista HD (Krka). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Hyzaar 
forte (Merck Sharp & Dohme), 
Losacor HCT (Biofarm) i Vilbi-
nitan (Stada).

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AB 
- Fibraty

Fenofibratum: Fenardin (Vedim) 
kaps. 160 mg to rozszerzenie w 
stosunku wprowadzonej wcześniej 
dawki 267 mg tego leku. Zareje-
strowanych jest aktualnie 7 marek 
fenofibratu. Na rynku znajduje się 
5 preparatów: Apo-Feno (Apotex), 
Fenoratio i Fenoratio Retard (Ra-
tiopharm), Grofibrat (Polfa Gro-
dzisk), Lipanthyl (Fournier; lek 
oryginalny) w 3 różnych wersjach: 
forma zwykła i mikronizowana 
oraz Lipanthyl Supra (2 dawki), a 
od listopada 2006 także Fenardin 
(Vedim; zarejestrowany wcześniej 
przez Laboratoires SMB jako Fe-
nogal 267 Lidose). Natomiast nie 
ma jeszcze na rynku preparatów: 
Fibranat (Polfa Tarchomin), Xa-
fenor (Fournier) oraz preparatu 
Lipanthyl NT (Fournier). Skreślo-
no z Rejestru: Grofibrat 67 (Polfa 
Grodzisk) i Fenovax (Norton).

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII
D01 – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii; 
D01A – Leki przeciwgrzy-
bicze stosowane miejscowo; 
D01AE – Inne leki prze-
ciwgrzybicze stosowane 
miejscowo
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Terbinafinum: Undofen Max aero-
zol na skórę (GlaxoSmithKline, 
Poznań) to rozszerzenie w stosun-
ku do wprowadzonego wcześniej 
kremu. Zarejestrowanych jest 6. 
marek terbinafiny do stosowania 
miejscowego. Na rynku znajduje 
się 5 leków: Lamisilatt (Novartis) 
w postaci aerozolu, kremu, żelu i 
płynu do stosowania na skórę oraz 
Tenasil (Homeofarm), Terbiderm 
(Gedeon Richter), Undofen Max 
(GlaxoSmithKline, Poznań) i od 
października 2007 Terbistad (Sta-
da) w postaci kremu. Nie został 
jeszcze wprowadzony do sprzeda-
ży krem Zelefion (Temapharm).

D05 – Leki przeciw łusz-
czycy; D05A - Leki przeciw 
łuszczycy do stosowania 
miejscowego; D05AX – Inne 
leki przeciw łuszczycy do 
stosowania miejscowego

Calcipotriolum: Calcipotriol San-
doz to aktualnie 3. zarejestrowany 
w tej klasie lek z kalcipotriolem. 
Do obrotu zostały wprowadzone 2 
leki: Daivonex (Leo) i Sorel Plus 
(Sandoz). Preparaty Sorel (Lek, 
Stryków; Sandoz) zostały skreślo-
ne z Rejestru.

G – uKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I hORMONY 

PŁCIOWE
G04 – Leki urologiczne; 
G04C – Leki stosowane w 
łagodnym przeroście gru-
czołu krokowego; G04CB 
– Inhibitory 5α-reduktazy 
testosteronu

Finasteridum: Finasteryd Teva 
to 28. zarejestrowana marka fina-
sterydu. Na rynek zostało wpro-
wadzonych 21 leków: Finaride 
(Sandoz), Penester (Zentiva), 
Proscar (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), od stycznia 2006 
Zasterid (Gedeon Richter), od 

maja 2006 Lifin (Farmacom), od 
czerwca 2006 Ambulase (Grü-
nenthal), od lipca 2006 Finaster 
(Lekam), od marca 2007 Aprost 
(Polfarmex), od maja 2007 Hy-
plafin (Actavis), od sierpnia 2007 
Finpros (Krka), od września 2007 
Finamef (Mepha) oraz Finxta 
(Farma-Projekt), od październi-
ka 2007 Apo-Fina (Apotex), od 
grudnia 2007 Finasterid Stada, od 
lutego 2008 Antiprost (Orion), od 
maja 2008 Androstatin (Lekam), 
Finasterid-Ratiopharm i Fintral 
(Polpharma), od lipca 2008 Sy-
masteride (SymPhar; zarejestro-
wany wcześniej jako Renox przez 
Schwarz Pharma, Łomianki), od 
września 2008 Finaran (Ranbaxy) 
i od listopada 2008 Finasteride-1A 
Pharma. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: FinaGen 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
Finasteride Aurobindo (Aurobindo 
Pharma), Finasteridum Farmacom, 
Fincar (Cipla), Reduprost (Ozone) 
i Ulgafen (Jelfa).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹ-
NE DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryj-
ne działające ogólnie;
J01F – Makrolidy, linko-
zamidy i streptograminy, 
J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Macromax 
(ICN Polfa Rzeszów) w postaci 
tabl. powl. 500 mg to rozsze-
rzenie w stosunku do wprowa-
dzonego wcześniej preparatu 
Macromax ICN kaps. 250 mg. 
Zarejestrowanych jest 17. marek 
azytromycyny. Na rynek zostało 
dotychczas wprowadzonych 14 
leków: Azibiot (Krka Polska), Azi-
mycin (Polfa Tarchomin), Azitrox 
(Leciva), Oranex (Farmacom), 
Sumamed (Pliva Kraków; lek 
oryginalny) oraz od czerwca 2006 

Azitrogen (Generics), od lipca 
2006 Azithromycin-Ratiopharm, 
od sierpnia 2006 Macromax ICN 
(ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 
2007 AzitroLek (Lek, Stryków; 
Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin 
(Lekam), od maja 2008 AziTeva 
(Teva; preparat wprowadzony 
w grudniu 2006 pod poprzednią 
nazwą Azithromycin Teva), od 
czerwca 2008 Azycyna (Polfa 
Pabianice), od października 2008 
Azitrin (Genexo) i od grudnia 
2008 Azithromycin-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej jako 
AzitroHexal). Nie ma jeszcze w 
obrocie preparatów: Azitro-Mepha 
(Mepha), Bactrazol (Farmacom) i 
Zetamax (Pfizer).

J01X – Inne leki przeciwbak-
teryjne; J01XD – Pochodne 
imidazolu

Metronidazolum: Metronidazole 
B. Braun (Braun) inj. to 4. zareje-
strowany lek z metronidazolem do 
stosowania ogólnego. Do sprzeda-
ży zostały wprowadzone 3 leki: 
Metronidazol Fresenius (Fresenius 
Kabi Polska) inj., Metronidazol 
Polpharma inj. i tabl., Metroni-
dazol GSK (GlaxoSmithKline, 
Poznań) czopki.

J02/J02A – Leki przeciw-
grzybicze działające ogól-
nie; J02AC – Pochodne 
triazolu

Fluconazolum: Fluconazole B. 
Braun (Braun) w postaci roztworu 
do wlewów dożylnych to aktualnie 
13. zarejestrowana marka fluko-
nazolu. Na rynku znajduje się 6 
roztworów do infuzji: Diflucan 
(Pfizer; lek oryginalny), Flumy-
con (Pliva Kraków), Mycomax 
(Zentiva), Mycosyst (Gedeon 
Richter), od września 2008 Flu-
konazol (Claris Lifesciences) i od 
czerwca 2009 Fluconazole Re-
dibag (Baxter). Ponadto do obrotu 
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wprowadzono 7 leków doustnych: 
Diflucan (Pfizer), Fluconazole 
(Polfarmex), Fluconazole (Teva 
Kutno), Flumycon (Pliva Kra-
ków), Mycosyst (Polfa Grodzisk 
i Gedeon Richter), od sierpnia 
2006 Flucofast (Medana Pharma) 
i od lipca 2007 Fluconazin (Ha-
sco-Lek). Natomiast nie zostały 
jeszcze wprowadzone na rynek 
leki doustne: Fluconazole BMM 
Pharma (Lefarm), Fluconazole-
Egis, Mycomax (Zentiva) i Zucon 
(Norton). Skreślono z Rejestru: 
Diflazon (Krka), Flucofungin 
(Sandoz), FlucoLek (Sandoz), 
Flucoric (Ranbaxy).

J04 – Leki przeciwprątko-
we; J04A – Leki stosowane 
w leczeniu gruźlicy; J04AC 
– Hydrazydy

Isoniazidum: Nidrazid (Zentiva) 
to aktualnie jedyny zarejestro-
wany lek zawierający izoniazyd. 
Preparat Isoniazidum Jelfa został 
skreślony z Rejestru.

L – LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WPŁYWAJĄ-
CE NA uKŁAD ODPORNOś-

CIOWY
L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymi-
dyny

Gemcitabinum: Gitrabin (Actavis) 
to 9. zarejestrowany lek z gemcy-
tabiną. Na rynku znajduje się lek 
oryginalny Gemzar (Eli Lilly) i 
do lipca 2009 Dercin (Egis). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży preparaty: Gemcitabine 
Mayne, Gemcitabine Polpharma, 
Gemcitabine Sandoz, Gemcitabin
-Ratiopharm, Gemstad (Stada) i 
Nallian (Gedeon Richter). Skre-
ślono z Rejestru: Gemcitabine 
Hexal.

L01C – Alkaloidy roślinne 
i inne środki naturalne; 
L01CD – Taksany

Paclitaxelum: Paclimedac (Me-
dac) to obecnie 12. zarejestro-
wany preparat paklitakselu. Na 
rynku znajduje się 6 leków: Pacli-
taxel AWD (Pliva Kraków), Sin-
daxel (Sindan), Taxol (Bristol-
Myers Squibb), zarejestrowany w 
ramach unijnej procedury scen-
tralizowanej Paxene (Norton), od 
stycznia 2007 Paclitaxin (Phar-
machemie) i od sierpnia 2007 
Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży preparaty: Pacline (Egis), 
Paclitaxel Hospira (zarejestro-
wany wcześniej jako Paclitaxel 
Mayne), Paclitaxel-Ratiopharm, 
Paclitaxel WZF (Polfa Warsza-
wa) i preparat Abraxane (Abraxis 
BioScience) zarejestrowany w ra-
mach unijnej procedury scentrali-
zowanej. Skreślono z Rejestru: 
Poltaxel (Polfa Tarchomin).

L02 – Leki hormonalne; 
L02B – Antagoniści hor-
monów i leki o zbliżonym 
działaniu;
L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calutin (MPX 
International) to 13. zarejestrowa-
na marka bikalutamidu. Na rynku 
znajdują się 4 preparaty: Casodex 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
od sierpnia 2007 Bicalutamide 
Polpharma i Calubloc (Actavis) 
oraz od marca 2008 Bicalutamide 
Ingers. Nie zostały jeszcze wpro-
wadzone do obrotu: Atembin 
(Temapharm), Bicalutamide-1A 
Pharma (wcześniejsza nazwa: Bi-
caHexal - Hexal), Bicastad (Sta-
da), Binabic (Oncogenerika), Ca-
lumerck (Mylan), Cespirex (Pli-
va Kraków), Festone (Sandoz; 
wcześniejsza nazwa: BicaLek) i 
Prostide (ICN Polfa Rzeszów).

L02BG – Inhibitory enzy-
mów

Anastrozolum: Acydex (Te-
mapharm) to 23. zarejestrowana 
marka anastrozolu. Na rynek 
zostało wprowadzonych 7 leków: 
Arimidex (AstraZeneca; lek orygi-
nalny), Atrozol (Vipharm), od maja 
2008 Anastrozol-Ratiopharm, od 
lipca 2008 Mamostrol (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 An-
syn (Actavis), od listopada 2008 
Egistrozol (Egis; zarejestrowany 
wcześniej jako Strazyn) i od lutego 
2009 Anastralan (ICN Polfa Rze-
szów). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Anasolde 
(Helm Pharmaceuticals), Ana-
stroGen (Generics), AnastroLek 
(Sandoz), Anastrozole BMM 
Pharma (Lefarm), Anastrozole 
PharOs, Anastrozol Teva, Arinel 
(US Pharmacia, Wrocław), Be-
tasolde (Helm Pharmaceuticals), 
Deltasolde (Helm Pharmaceuti-
cals), Epsisolde (Helm Pharma-
ceuticals), Gammasolde (Helm 
Pharmaceuticals), Ozolan (Pha-
rOs), Symanastrol (SymPhar), 
Zeltorin (Ranbaxy) i Zolastrol 
(Biogened).

L04/L04A – Leki hamują-
ce układ odpornościowy; 
L04AA – Selektywne leki 
hamujące układ odpornoś-
ciowy

Mycophenolas mofetil: Mycophe-
nolate mofetil Sandoz to aktualnie 
9. zarejestrowana marka leku 
zawierającego pochodne kwasu 
mykofenolowego. Na rynku znaj-
duje się CellCept (Roche; lek ory-
ginalny) i od lutego 2009 Myfenax 
(Teva) - zarejestrowane w ramach 
centralnej procedury unijnej, a 
także preparat zawierający sól 
sodową kwasu mykofenolowego 
– Myfortic (Novartis), zareje-



– 48 –

nowe rejestracje i nowoŚci na rynku

strowany w ramach procedury 
wzajemnego uznania. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty: 
Mophecan (Jelfa), Mycophenolate 
mofetil Farmacom, Mycophenola-
te mofetil Sandoz, Mycophenolate 
mofetil Teva i Trixin (Farmacom). 
Skreślono z Rejestru Mycopheno-
lat Lek.

M – uKŁAD MIĘśNIOWO-
SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapal-
ne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesterydowe leki 
przeciwzapalne i przeciw-
reumatyczne; M01AC - Ok-
sykamy

Meloxicamum: Noflamen (Egis) 
to aktualnie 17. zarejestrowany 
lek doustny zawierający meloksy-
kam. Do sprzedaży wprowadzono 
11 preparatów: Aglan (Zentiva), 
Aspicam (Biofarm), Melokssia 
(Pliva Kraków), Meloxic (Pol-
pharma), Movalis (Boehringer 
Ingelheim; lek oryginalny), od 
sierpnia 2006 Meloxicam Teva 
(ostatnio nastąpiła zmiana nazwy 
na Melotev, ale preparat pod 
nową nazwą jeszcze nie został 
wprowadzony do sprzedaży), od 
września 2006 Meloxistad (Stada), 
od października 2006 Melobax 
(Ranbaxy), od listopada 2006 
MeloxiLek (Sandoz), od lutego 
2007 Lormed (Pro.Med) i od lipca 
2008 Meloxicam Arrow (Arrow 
Poland). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Antrend (Ozone), Ce-
lomix (Keri Pharma), Melobax 
(Ranbaxy), Meloxicam (Aflofarm) 
i Meloxicam Aurobindo (Aurobin-
do Pharma). Skreślono z Rejestru 
preparaty: Galoxiway (Boots) i 
Meloksam (Polfa Grodzisk).

N – uKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02A – Opioidy; N02AB 
– Pochodne fenylopipery-
dyny

Fentanylum: Rapinyl (ProStra-
kan) w nowej postaci tabletek 
podjęzykowych w 7 dawkach 
(w tym dwóch nowych: 50 mcg 
i 300 mcg) to aktualnie 15. zare-
jestrowana marka fentanylu. W 
sprzedaży znajduje się 8 leków: 
Durogesic (Janssen), od kwiet-
nia 2007 Fentanyl-Ratiopharm, 
od sierpnia 2007 Matrifen (Ny-
comed), od września 2007 Fen-
tagesic (Pliva Kraków), od paź-
dziernika 2007 Fentanyl Acta-
vis, od sierpnia 2008 Fenta MX 
(Sandoz) i od lipca 2009 Dolfo-
rin (Gedeon Richter) w postaci 
systemów transdermalnych oraz 
Fentanyl inj. (Polfa Warszawa). 
Nie zostały wprowadzone na ry-
nek: Fentanyl Torrex inj. (Torrex 
Chiesi) oraz systemy transder-
malne Fentanyl MX Sandoz, Fen-
tanyl Stada i Fentanyl-1A Phar-
ma (zarejestrowany wcześniej 
przez Regiomedica jako Fentanyl 
MX). Nie pojawił się dotychczas 
w Polsce system transdermalny 
jontoforetyczny Ionsys (Janssen), 
zarejestrowany centralnie w UE 
w styczniu 2006, zalecany do sto-
sowania wyłącznie w warunkach 
szpitalnych - Komisja Europejska 
16 I 2009 zawiesiła pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu tego 
preparatu. Nie pojawił się jeszcze 
preparat Effentora (Cephalon) 
w postaci tabletek podpoliczko-
wych, które musują w wilgotnym 
środowisku ulegając rozpadowi 
i uwalniając substancję czynną, 
zarejestrowany centralnie w Unii 
Europejskiej. W październiku 
2008 skreślono z Rejestru obecne 
na rynku i refundowane systemy 

transdermalne FentaHexal (San-
doz), a w listopadzie 2008 także 
obecne na rynku i refundowane 
systemy transdermalne Fentanyl 
TTS (Sandoz).

N03/N03A – Leki przeciw-
padaczkowe; N03AX – Inne 
leki przeciwpadaczkowe

Gabapentinum: Gabagamma 
(Wörwag Pharma) to aktualnie 11. 
zarejestrowana marka preparatów 
gabapentyny. W sprzedaży znajdu-
ją się 3 preparaty: lek oryginalny 
Neurontin (Parke-Davis/Pfizer), 
od sierpnia 2006 Gabapentin 
Teva i od czerwca 2009 Neuran 
(Ranbaxy). Nie zostały dotąd 
wprowadzone preparaty: GabaLek 
(Sandoz), Gabalept (Pliva Kra-
ków; zarejestrowany początkowo 
jako Gabapentin), Gabaneural 
(Actavis), Gabapentin Torrex, 
Gabatem (Temapharm), Grimod-
in (Egis) i Symleptic (SymPhar). 
Skreślono z Rejestru preparaty: 
Gabapentin Stichting (Sandoz), 
Gordius (Gedeon Richter), Gaba-
pentin tabl. powl. (Pliva Kraków) 
i Gabax (Norton).
Topiramatum: Oritop (Orion) i 
Topiramate Tecnimede to odpo-
wiednio 24. i 25. zarejestrowana 
marka topiramatu. Na rynku znaj-
duje się 9 preparatów: Topamax 
(Janssen-Cilag; lek oryginalny), 
od grudnia 2006 Topiramat-Ra-
tiopharm, od grudnia 2007 Epira-
mat (Farmacom), od stycznia 2008 
Etopro (ICN Polfa Rzeszów), od 
lutego 2008 TopiLek tabl. powl. 
(Sandoz), od września 2008 Eru-
dan (Unia), od października 2008 
Epitoram (Apotex) oraz Symtopi-
ram (SymPhar) i od lutego 2009 
Toramat (Glenmark Generics). 
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone do sprzedaży preparaty: 
Epilania (Vipharm), Epimaxan 
(Polpharma), Jactigen (Generics; 
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poprzednia nazwa: Topimerck), 
Ramatop (Teva), Tomalex (Galex 
d.d.), Topiegis (Egis; zarejestro-
wany wcześniej jako Topiragis 
- Alfred E. Tiefenbacher), Topifar 
(Biofarm; wcześniejsza nazwa: 
Topiral), Topigen (Biogened), 
TopiLek kaps. (Sandoz), Topimatil 
(Jelfa), Topiramate-AET (Alfred 
E. Tiefenbacher), Topiramate Ar-
row (Arrow Generics/Arrow Po-
land), Topiramate Farmacom, To-
pistad (Stada) i Zidoxer (Ozone). 
Skreślono z Rejestru preparat 
Topiramat-1A Pharma.

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptycz-
ne; N05AH – Diazepiny, 
oksazepiny i tiazepiny

Quetiapinum: Gentiapin (Bioge-
ned) to 14 zarejestrowana marka 
kwetiapiny. Na rynku znajduje się 
8 leków: Seroquel i Seroquel XR 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 
2007 Ketipinor (Orion), od marca 
2008 Ketilept (Egis) i Kventiax 
(Krka), od lipca 2008 Nantarid 
(Gedeon Richter), od października 
2008 Loquen (Pliva Kraków) i od 
lipca 2009 Symquel (SymPhar; 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetiapine Tiefenbacher). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Kwetaplex (Adamed), 
Kwetax (Teva), Quetiapine Pliva 
(Pliva Kraków), Quetiapine-Ra-
tiopharm (zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Quetifi) i Quetin 
(Zentiva). Skreślono z Rejestru: 
Kvelux (Sandoz; zarejestrowany 
wcześniej jako Kwetiapin Lek).

N05C – Leki nasenne i uspo-
kajające; N05CF – Leki 
działające podobnie jak 
benzodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Walmark 
w nowej postaci tabletek musują-
cych oraz Apo-Zolpin (Apotex) to 

odpowiednio 19. i 20. zarejestro-
wana marka zolpidemu. Do sprze-
daży zostało wprowadzonych 11 
leków: Hypnogen (Zentiva), Na-
sen (Polfarmex), Sanval (Sandoz), 
Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic 
(United Pharma), Zolpic (Polphar-
ma), Zolsana (Krka), od paździer-
nika 2006 Polsen (Polfa Pabianice) 
i Zoratio (Ratiopharm), od lutego 
2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen 
(Generics). Nie wprowadzono 
dotychczas preparatów: Alfavarol 
(Temapharm), Noxizol (Actavis), 
Sendimol (Egis), Zolpidem-1A 
Pharma (poprzednia nazwa: Zol-
dam), Zoldem (Expharm), Zol-
tis (Biofarm) i Zonadin (Pliva 
Kraków). Skreślono z Rejestru: 
Filan (Polfa Tarchomin; poprzed-
nia nazwa: Zolpidem) i Zolpix 
(Chance).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX – Inne leki 
przeciwdepresyjne

Venlafaxinum: Xaveksin ER 
(Tabuk Poland) i Efevelon SR 
(Actavis) to odpowiednio 21. i 
22. zarejestrowana marka pre-
paratów wenlafaksyny. W obro-
cie znajduje się 9 marek leków: 
Efectin ER (Wyeth), Velafax i od 
września 2007 Velafax XL (Far-
macom), od grudnia 2006 Ve-
laxin (Egis) i Venlectine kaps. o 
przedłużonym uwalnianiu (ICN 
Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 
Symfaxin ER (SymPhar), od paź-
dziernika 2007 Alventa (Krka), 
od listopada 2007 Velaxin ER 
(Anpharm), od października 2008 
Axyven (Temapharm; po zmianie 
nazwy i podmiotu odpowiedzial-
nego z Venlafaxine Liconsa) i od 
maja 2009 Lafactin (Apotex). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Agrofan SR (Zentiva), 
Enlaf (Teva), Faxolet ER (Polfa 

Pabianice), Jarvis (Gedeon Rich-
ter), Nopekar (Ozone; wcześniej-
sza nazwa: Estaq), Tavex (Krka), 
Venlafaxine-1A Pharma, Venlafa-
xine Gerot, Venlafaxin Sandoz, 
Venlafaxin-Ratiopharm PR, Ven-
lafaxinum Pliva (Pliva Kraków), 
Venlax XL (Celon Pharma) i Ven-
lectine tabl. (ICN Polfa Rzeszów). 
Skreślono z Rejestru preparaty: 
Efectin (Wyeth), Venlafaxin-Ra-
tiopharm i Venlax (Polfa Pabiani-
ce) o standardowym uwalnianiu 
oraz VenlaLek SR (Sandoz).

N06D – Leki przeciw de-
mencji; N06DA - Antycho-
linoesterazy

Donepezilum: Alzdone (Unia) to 
14. zarejestrowana marka prepa-
ratów donepezylu. Do sprzedaży 
wprowadzono 8 leków: Aricept 
(Pfizer; lek oryginalny), Cogiton 
(Biofarm), Donepex (Celon Phar-
ma), Yasnal (Krka), od lutego 
2009 Donesyn (Vipharm) i Sy-
mepezil (SymPhar), od maja 2009 
Donectil (ICN Polfa Rzeszów) i 
od lipca 2009 Cognezil (Medica-
menta; zarejestrowany wcześniej 
jako Donepezil Synthon). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Donecept (Actavis), 
DoneSAN (Sandoz), Redumas 
(Teva) oraz Donethon i Synpezil 
(oba: Synthon).

R – uKŁAD ODDEChOWY
R05 – Leki stosowane w 
kaszlu i przeziębieniach; 
R05D – Leki przeciwkasz-
lowe, z wyłączeniem prepa-
ratów złożonych ze środkami 
wykrztuśnymi; R05DA – Al-
kaloidy opium i pochodne

Dextromethorphanum: Tussi-
dex mite (Hasco-Lek) kaps. 15 
mg to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonego wcześniej 
preparatu Tussidex kaps. 30 mg. 
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Zarejestrowanych jest 7 marek 
preparatów z dekstrometorfanem 
(nie licząc preparatów złożonych). 
Do sprzedaży trafiło 6 marek 
leków: Acodin (Sanofi-Aventis), 
Dexatussin i Dexatussin Junior 
(Espefa), Robitussin Antitussi-
cum i Robitussin Junior (Wyeth 
Whitehall), Tussal Antitussicum 
(Biofarm), Tussidex (Hasco-Lek) 
i Tussidrill (Pierre Fabre Sante). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku 
preparat Dekstromet (Amilek). 
Skreślono z Rejestru: Mucotussin 
(Boehringer Ingelheim).

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw jaskrze 
i zwężające źrenicę; S01EE 
– Analogi prostaglandyn

Latanoprostum: Arrowprost 
(Arrow Generics) i Latanoprost 
Arrow (Arrow Poland) to odpo-
wiednio 1. i 2. zarejestrowany lek 
generyczny. Na rynku jest obecny 
lek oryginalny Xalatan (Pfizer).

V – PREPARATY RÓŻNE
V03/V03A – Inne środki 
stosowane w lecznictwie; 
V03AX – Inne produkty 
lecznicze

Homeopathicum: Chelidonium-
Homaccord N (Heel) to zmody-
fikowana wersja wprowadzonego 
wcześniej preparatu Chelidonium
-Homaccord – ze składu usunięto 
1 składnik: Fel tauri.

Nowe rejestracje - uE – lipiec 2009

A – PRZEWÓD POKARMO-
WY I METAbOLIZM
A11 – Witaminy; A11H/

A11HA – Preparaty innych po-
jedynczych witamin
Tocofersolanum: Vedrop (Orphan 
Europe) w postaci roztworu do-
ustnego jest zalecany w stanach 
niedoboru witaminy E spowodo-
wanych zaburzeniami wchłaniania 
jelitowego u dzieci chorych na 
wrodzoną przewlekłą żółtaczkę 
cholestatyczną lub dziedziczną 
przewlekłą żółtaczkę cholesta-
tyczną, od momentu urodzenia 
(u donoszonych noworodków) do 
wieku 16 lub 18 lat, zależnie od 
regionu.

Witamina E jest podstawowym 
rozpuszczalnym w tłuszczach 
przeciwutleniaczem w organi-
zmie człowieka. Pełni rolę wy-
miatacza wolnych rodników, cha-
rakteryzuje się właściwościami 
przeciwutleniającymi wobec wie-
lonienasyconych kwasów tłusz-
czowych (hamuje peroksydację) 
i wpływa na utrzymanie stabil-
ności i integralności błon komór-
kowych. Preparat Vedrop zawiera 
rozpuszczalną w wodzie formułę 
witaminy E: lipofilny tokoferol 
w połączeniu z hydrofilnym gli-
kolem polioksyetylenowym 1000 
(PEG 1000). Vedrop uzyskał au-
toryzację w „nadzwyczajnych 

okolicznościach”. Oznacza to, 
że z powodu rzadkości występo-
wania choroby nie było możliwe 
uzyskanie kompletnych informa-
cji na temat tego produktu lecz-
niczego. Europejska Agencja do 
spraw Leków (EMEA) będzie 
corocznie dokonywać przeglądu 
nowych, dostępnych informacji i 
odpowiednio uaktualniać Charak-
terystykę Produktu Leczniczego. 

b – KREW I uKŁAD 
KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Leki przeciwza-
krzepowe; B01AC – Inhibi-
tory agregacji płytek krwi (z 
wyłączeniem heparyny)

W lipcu 2009 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 12 decyzji o 
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania 
u ludzi, z 7 substancjami czynnymi: 2 decyzje dotyczą nowych substancji czynnych 
(pleryksafor i tokofersolan), a 10 decyzji dotyczy substancji czynnych już wcześniej 
wprowadzonych do lecznictwa, w tym 1 decyzja dotyczy leku o nowej drodze podania 
(fentanyl donosowy). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz 

substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci i z uwzględnieniem wskazań, pomijając inne szczegóły, 
które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.
emea.europa.eu).
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Clopidogrelum: Clopidogrel 
Acino, Clopidogrel Hexal, Clo-
pidogrel Ratiopharm GmbH i 
Clopidogrel 1A Pharma (wszyst-
kie: Acino Pharma) oraz Grepid 
(Pharmathen) i Clopidogrel Teva 
(Teva Pharma) są wskazane u do-
rosłych w profilaktyce przeciw-
zakrzepowej w objawowej miaż-
dżycy.
Klopidogrel wybiórczo hamu-
je wiązanie difosforanu adeno-
zyny (ADP) z jego receptorem 
płytkowym i dalszą aktywację 
kompleksu GPIIb/IIIa, w której 
pośredniczy ADP, tym samym 
hamując agregację płytek. Bio-
transformacja klopidogrelu jest 
konieczna do wywołania hamo-
wania agregacji płytek. Klopido-
grel hamuje również agregację 
płytek indukowaną przez innych 
agonistów, blokując wzmożenie 
aktywacji płytek przez uwolnio-
ny ADP. Klopidogrel działa po-
przez nieodwracalną modyfika-
cję płytkowego receptora ADP. 
W konsekwencji, płytki poddane 
działaniu klopidogrelu pozostają 
pod jego wpływem przez resztę 
swojego życia, a powrót prawid-
łowej czynności płytek występu-
je z szybkością zgodną z obrotem 
płytek w ustroju.
Uwzględniając powyższe decyzje 
KE aktualnie zarejestrowanych 
jest w Polsce 14 marek preparatów 
klopidogrelu. Na rynku dostępne 
są 4 leki: Plavix (Sanofi Pharma 
Bristol-Myers Squibb; lek ory-
ginalny zarejestrowany obecnie 
w ramach centralnej rejestracji 
unijnej, a wcześniej dopuszczony 
w ramach procedury narodowej), 
Areplex (Adamed), Zyllt (Krka 
Polska) i od sierpnia 2008 Clo-
pidix (Lekam). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Trombex 
(Zentiva) oraz zarejestrowane 

w ramach centralnej procedury 
unijnej leki: Clopidogrel BMS 
(Bristol-Myers Squibb), Clopi-
dogrel Winthrop (Sanofi Pharma 
Bristol-Myers Squibb) i Iscover 
(Bristol-Myers Squibb).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹ-
NE DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AB 
– Nukleozydy i nukleotydy 
z wyłączeniem inhibitorów 
odwrotnej transkryptazy

Ribavirinum: Ribavirin Teva 
Pharma B.V. tabl. powl. (Teva 
Pharma) to 4. zarejestrowany lek 
z rybawiryną. Na rynku znajdują 
się: Rebetol (Schering-Plough; lek 
oryginalny) zarejestrowany cen-
tralnie w Unii Europejskiej oraz 
Copegus (Roche) zarejestrowany 
w ramach procedury narodowej. 
Nie został jeszcze wprowadzony 
do sprzedaży w Polsce preparat 
Ribavirin Teva kaps. (Teva Phar-
ma), zarejestrowany centralnie w 
UE w marcu 2009.
Preparat Ribavirin Teva Pharma 
B.V. jest wskazany w leczeniu 
przewlekłego, wirusowego zapa-
lenia wątroby typu C. Może być 
stosowany tylko jako jeden ze 
składników w schemacie leczenia 
skojarzonego z peginterferonem 
alfa-2b (dorośli) lub interferonem 
alfa-2b (dorośli, dzieci [w wie-
ku 3 lat lub więcej] i młodzież). 
Nie wolno stosować produktu 
Ribavirin Teva Pharma B.V. w 
monoterapii. Rybawiryna jest 
syntetycznym analogiem nukleo-
zydowym, który w warunkach in 
vitro wykazuje aktywność prze-
ciwko niektórym wirusom RNA 
i DNA. Mechanizm działania ry-
bawiryny stosowanej w skojarze-

niu z peginterferonem alfa-2b lub 
interferonem alfa-2b na wirusa 
HCV jest nieznany. Monoterapię 
doustnymi postaciami rybawiry-
ny badano jako metodę leczenia 
przewlekłego wirusowego zapa-
lenia wątroby typu C w kilku ba-
daniach klinicznych. Wyniki tych 
badań wykazały, że rybawiryna 
w monoterapii nie ma wpływu na 
eliminację wirusa zapalenia wą-
troby (HCV-RNA) lub poprawę 
w badaniu histologicznym wątro-
by po sześciu do 12 miesiącach 
leczenia i sześć miesięcy po jego 
zakończeniu.

L – LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WPŁYWAJĄ-

CE NA uKŁAD 
ODPORNOśCIOWY
L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe; L01X – Inne leki 
przec iwnowotworowe; 
L01XX – Inne leki przeciw-
nowotworowe

Topotecanum: Topotecan Acta-
vis (Actavis Group) stosowany 
w monoterapii jest wskazany do 
leczenia pacjentów z nawrotowym 
rakiem drobnokomórkowym płuca 
(ang. SLCL), u których ponowne 
leczenie z użyciem chemioterapii 
pierwszego rzutu uznano za nie-
właściwe. Topotekan stosowany w 
skojarzeniu z cisplatyną jest wska-
zany do leczenia pacjentek z ra-
kiem szyjki macicy nawracającym 
po radioterapii oraz u pacjentek 
w stadium IVB zaawansowania 
choroby. U pacjentek podda-
nych wcześniejszej ekspozycji na 
cisplatynę zastosowanie terapii 
skojarzonej jest uzasadnione w 
przypadku długotrwałego okresu 
bez leczenia.
Przeciwnowotworowe działanie 
topotekanu polega na hamowaniu 
topoizomerazy-I, enzymu uczest-
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niczącego w replikacji DNA, 
poprzez zmniejszanie napięcia 
torsyjnego przed poruszającymi 
się widełkami replikacyjnymi. 
Topotekan hamuje działanie topo-
izomerazy-I przez stabilizowanie 
kowalencyjnego kompleksu en-
zymu i rozdzielonych nici DNA, 
będącego etapem pośrednim w 
procesie katalitycznym. Następ-
stwem hamowania topoizomerazy
-I przez topotekan jest wywoły-
wanie pęknięć pojedynczych nici 
DNA związanego z białkiem w 
komórce.
Topotecan Actavis to pierwszy 
zarejestrowany lek generyczny. 
Na rynku dostępny jest lek ory-
ginalny Hycamtin (SmithKline-
Beecham).

L03/L03A – Środki pobu-
dzające układ odpornoś-
ciowy; L03AX – Inne środki 
pobudzające układ odpor-
nościowy

Plerixaforum: Mozobil (Genzy-
me) w skojarzeniu z czynnikiem 
wzrostu granulocytów (G-CSF) 
jest stosowany do zwiększenia 
mobilizacji macierzystych ko-
mórek krwiotwórczych we krwi 
obwodowej w celu ich pobrania, 
a następnie autologicznego prze-
szczepienia pacjentom z chłonia-
kiem lub szpiczakiem mnogim, u 
których mobilizacja tych komó-
rek jest niewystarczająca. Mozo-
bil został zarejestrowany jako lek 
sierocy.
Pleryksafor jest pochodną bicy-
klamową, odwracalnym antago-
nistą receptora chemokinowego 
CXCR4. Blokuje wiązanie ligan-
du macierzystego, zrębowego 
czynnika-1α (SDF-1α, inna na-

zwa CXCL12). Przyjęto nastę-
pujący mechanizm zwiększenia 
leukocytozy i liczby krążących 
macierzystych komórek progeni-
torowych: po podaniu pleryksa-
foru następuje zerwanie wiązania 
natywnego ligandu z receptorem 
chemokinowym CXCR4, co pro-
wadzi do uwolnienia do krwi 
krążącej komórek dojrzałych i 
multipotencjalnych. Po podaniu 
pleryksaforu dochodzi do mobi-
lizacji prawidłowych funkcjonal-
nie komórek CD34+ zdolnych do 
przejęcia funkcji krwiotwórczej i 
repopulacji hematopoetycznej.

N – uKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02A – Opioidy; N02AB 
– Pochodne fenylopipery-
dyny

Fentanylum: Instanyl (Nycomed) 
to pierwszy preparat w postaci 
aerozolu do nosa (nowa droga 
podania fentanylu), w 3 dawkach. 
Instanyl wskazany jest w leczeniu 
bólu przebijającego u dorosłych, 
u których stosowane jest leczenie 
podtrzymujące opioidami w prze-
wlekłym bólu nowotworowym. 
Ból przebijający jest przejścio-
wym nasileniem bólu, pojawiają-
cym się na tle kontrolowanego w 
inny sposób bólu przewlekłego. 
Pacjenci otrzymujący leczenie 
podtrzymujące opioidami to pa-
cjenci, którzy przyjmują co naj-
mniej: 60 mg morfiny doustnie 
na dobę, fentanyl przezskórnie w 
dawce 25 mikrogramów/godzinę, 
30 mg oksykodonu na dobę, 8 mg 
hydromorfonu doustnie na dobę 
lub odpowiadającą dawkę innego 
opioidu przez tydzień lub dłużej.

Fentanyl jest opioidowym lekiem 
przeciwbólowym, oddziałują-
cym z receptorem opioidowym 
μ jako czysty agonista, wykazu-
jącym niskie powinowactwo do 
δ- i κ-receptorów opioidowych. 
Podstawowym działaniem tera-
peutycznym jest zniesienie czu-
cia bólu. Wtórnymi działaniami 
farmakologicznymi są depresja 
oddechowa, bradykardia, hipo-
termia, zaparcia, zwężenie źrenic, 
uzależnienie fizyczne i euforia. 

N06 – Psychoanaleptyki; 
N06B – Leki psychostymu-
lujące, stosowane w leczeniu 
ADHD i nootropowe; N06BC 
– Pochodne ksantyny

Caffeini citras: Nymusa (Chiesi 
Farmaceutici) w postaci roztwo-
ru do wlewów dożylnych lub do 
picia jest wskazany w leczeniu 
bezdechu pierwotnego u wcześ-
niaków.
Kofeina stymuluje ośrodko-
wy układ nerwowy. Stanowi to 
podstawę działania w bezdechu 
wcześniaków, dla którego pro-
ponuje się kilka mechanizmów 
działania kofeiny obejmujących: 
(1) stymulację ośrodka oddecho-
wego, (2) zwiększenie wentyla-
cji minutowej, (3) zmniejszenie 
progu do hiperkapni, (4) zwięk-
szenie reakcji na hiperkapnię, (5) 
zwiększenie tonusu szkieletowo
-mięśniowego, (6) zmniejszenie 
zmęczenia przeponowego, (7) 
zwiększenie szybkości metaboli-
zmu oraz (8) zwiększenie zużycia 
tlenu.
Preparat Nymusa został dopusz-
czony w roku 2003 jako lek sie-
rocy.
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NOWOśCI NA RYNKu – lipiec 2009
W lipcu 2009 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 18 nowych marek produktów 
leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

A11HA Biotinum Biotebal Polfa 
Warszawa

PL 02.2008

B02BD Octocogum alfa Kogenate Bayer Bayer Schering UE 08.2000

C03BA Indapamidum Indap Pro.Med PL 04.2004

C09BA07 Benazeprilum + 
hydrochlorothiazidum

Lisonid HCT Actavis PL 06.2008

C09BA09 Fosinoprilum + 
hydrochlorothiazidum

Fosicard Plus Actavis PL 08.2007

G03AB Dienogestum + 
estradiolum

Qlaira Bayer Schering PL 03.2009

G03GA30 Follitropinum alfa + 
lutropinum alfa

Pergoveris Serono UE 06.2007

J02AA Amphotericinum B Abelcet Cephalon PL 01.2003

J05AG Etravirinum Intelence Janssen-Cilag UE 08.2008

J07AE Vaccinum cholerae Dukoral SBL Vaccin UE 04.2004

L01BC Gemcitabinum Dercin Egis PL 12.2008

N02AA Morphinum Oramorph O.D. Molteni Polska PL 02.2006

N02AB Fentanylum Dolforin Gedeon Richter PL 12.2008

N05AH Olanzapinum Sanza Synthon PL 03.2009

N05AH Quetiapinum Symquel SymPhar PL 02.2008 
Quetiapine 
Tiefenbacher, 
zm. 06.2008 
Symquel

N05CX Magnesium + 
Melissae F/Ex 
+ pyridoxinum + 
Valerianae Rx/Ex

Nervomag Herbapol Lublin PL 04.2004

N06AX Agomelatinum Valdoxan Servier UE 02.2009

N06DA Donepezilum Cognezil Medicamenta PL 08.2008 
Donepezil 
Synthon, 
zm. 04.2009 
Cognezil
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A – PRZEWÓD POKARMO-
WY I METAbOLIZM

A11 – Witaminy; A11H/A11HA – 
Preparaty innych pojedynczych 
witamin

b – KREW I uKŁAD 
KRWIOTWÓRCZY

B02 – Leki przeciwkrwotocz-
ne; B02B – Witamina K i 
inne hemostatyki; B02BD – 
Czynniki krzepnięcia krwi

C – uKŁAD SERCOWO-NA-
CZYNIOWY

C03 – Leki moczopędne; C03B – 
Leki moczopędne niskiego 
pułapu, z wyłączeniem tiazy-
dów; C03BA – Sulfonamidy, 
leki proste

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna; C09B 
- Inhibitory ACE, leki złożo-
ne; C09BA – Inhibitory ACE 
i leki moczopędne;
C09BA07 – Benazepryl i leki 
moczopędne
C09BA09 – Fosinopryl i 
leki moczopędne

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 

2009-08-21

G – uKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I hORMONY 

PŁCIOWE
G03 – Hormony płciowe i środki 

wpływające na czynność 
układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki 
antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AB - Progesta-
geny i estrogeny, preparaty 
sekwencyjne
G03G – Gonadotropiny i 
inne stymulatory owulacji; 
G03GA – Gonadotropiny; 
G03GA30 – Preparaty zło-
żone

J – LEKI PRZECIWZA-
KAŹNE DZIAŁAJĄCE 

OGÓLNIE
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze 

działające ogólnie; J02AA – 
Antybiotyki

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AG – 
Nienukleozydowe inhibitory 
odwrotnej transkryptazy

J07 – Szczepionki; J07A – Szczepion-
ki bakteryjne; J07AE – Szcze-
pionki przeciw cholerze

L – LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WPŁYWAJĄ-
CE NA uKŁAD ODPORNOś-

CIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; 

L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymi-
dyny

N – uKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A 

– Opioidy;
N02AA – Naturalne alkalo-
idy opium
N02AB – Pochodne fenylo-
piperydyny

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptycz-
ne; N05AH – Diazepiny, 
oksazepiny i tiazepiny
N05C – Leki nasenne i uspo-
kajające; N05CX – Leki 
nasenne i uspokajające, 
preparaty złożone z wyłą-
czeniem barbituranów

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX – Inne leki 
przeciwdepresyjne
N06D – Leki przeciw de-
mencji; N06DA - Antycho-
linoesterazy

IMS Poland
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biżuteria ze szkatuły 
mgr farm. Zdzisława  Grzegorza Szustaka
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Odznaka członkowska Dolnośląskiej Izba Aptekarskiej 
zaprojektowana i wykonana przez ś.p. Grzegorza Szustaka

biżuteria ze szkatuły 
mgr farm. Zdzisława  Grzegorza Szustaka


