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C � UK£AD SERCOWO-NA-
CZYNIOWY

C04/C04A � Leki rozszerzaj¹ce na-
czynia obwodowe; C04AX �
Inne leki rozszerzaj¹ce na-
czynia obwodowe

C05 � Leki ochraniaj¹ce naczynia;
C05A � Preparaty przeciw
¿ylakom odbytu do stosowa-
nia miejscowego; C05AE �
�rodki zmniejszaj¹ce napiê-
cie miê�ni

C10 � Leki wp³ywaj¹ce na stê¿e-
nie lipidów; C10A - Leki
wp³ywaj¹ce na stê¿enie lipi-
dów, leki proste; C10AA �
Inhibitory reduktazy HMG
CoA

D � LEKI STOSOWANE W
DERMATOLOGII

D06 � Antybiotyki i chemioterapeu-
tyki stosowane w dermatolo-

gii; D06A � Antybiotyki do
stosowania miejscowego;
D06AX � Inne antybiotyki do
stosowania miejscowego

G � UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE
G04 � Leki urologiczne; G04C �

Leki stosowane w ³agodnym
przero�cie gruczo³u kroko-
wego; G04CA � Antagoni�ci
receptorów á-adrenergicz-
nych

N � UK£AD NERWOWY
N02 � Leki przeciwbólowe; N02C

� Preparaty przeciwmigreno-
we; N02CC � Selektywni ago-
ni�ci serotoniny (5HT

1
)

N05 � Leki psychotropowe; N05A
� Leki neuroleptyczne;
N05AH � Diazepiny, oksaze-
piny i tiazepiny

N06 � Psychoanaleptyki; N06A �
Leki przeciwdepresyjne;
N06AB � Selektywne inhibi-
tory zwrotnego wychwytu se-
rotoniny

R � UK£AD ODDECHOWY
R03 � Leki stosowane w obturacyj-

nych chorobach dróg odde-
chowych; R03A � Leki adre-
nergiczne, preparaty wziew-
ne; R03AC � Selektywni ago-
ni�ci receptorów b

2
-adrener-

gicznych
R05 � Leki stosowane w kaszlu i

przeziêbieniach; R05C �
Leki wykrztu�ne, z wy³¹cze-
niem preparatów z³o¿onych
zawieraj¹cych leki przeciw-
kaszlowe; R05CB � Leki mu-
kolityczne

R06/R06A � Leki przeciwhistamino-
we dzia³aj¹ce ogólnie;
R06AE � Pochodne pipera-
zyny.

W kwietniu 2008 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 11 nowych marek produk-
tów leczniczych:

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Nowo�ci na rynku � kwiecieñ 2008

Obja�nienia skrótów klasyfikacji ATC zamieszczonej w tabeli:

Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa 
handlowa 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i data 
rejestracji 

C04AX 

Ginkgo bilobae folii 
extractum 

Ginkgofol Labofarm PL 04.2004 

C05AE Glyceroli trinitras Rectogesic ProStrakan PL 02.2007 

C10AA Atorvastatinum Atractin Medis PL 10.2007 
Copastatin, 
zm. 02.2008 
Atractin 

D06AX Retapamulinum Altargo GlaxoSmithKline UE 05.2007 

G04CA Tamsulosinum Ranlosin Ranbaxy PL 05.2007 

N02CC Sumatriptanum Triptagram Actavis PL 12.2007 

N05AH Olanzapinum Olanzin Actavis PL 02.2008 

N06AB Fluoxetinum Xetiran Ranbaxy PL 01.2003 

R03AC Salmeterolum Pulmoterol Lekam PL 04.2004 
Salmevent, 
zm. 10.2007 
Pulmoterol 

R05CB Erdosteinum Erdomed Medagro PL 03.2007 
Ermedag, zm. 
08.2007 
Erdomed 

R06AE Cetirizinum Cetiozone Pol-Nil PL 10.2006 
Cetyryozone, 
zm. 08.2007 
Cetiozone 
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C � UK£AD SERCOWO-NA-
CZYNIOWY

C02 � Leki obni¿aj¹ce ci-
�nienie têtnicze krwi; C02K/
C02KX � Inne leki obni¿aj¹-
ce ci�nienie krwi

Ambrisentan: Volibris (Glaxo) jest
wskazany w leczeniu pacjentów z têt-
niczym nadci�nieniem p³ucnym (ang.
PAH), sklasyfikowanych wed³ug
WHO do klasy czynno�ciowej II i III,
w celu poprawienia wydolno�ci wy-
si³kowej. Wykazano jego skuteczno�æ
w idiopatycznym PAH (ang. IPAH),
jak równie¿ w PAH zwi¹zanym z cho-
robami tkanki ³¹cznej. Ambrisentan
jest aktywnym po podaniu doustnym,
nale¿¹cym do pochodnych kwasu pro-
pionowego, selektywnym antagonist¹
receptora endoteliny A (ETA). Endo-
telina odgrywa istotn¹ rolê w patofi-
zjologii PAH. Ambrisentan blokuje
podtyp receptorów ETA, wystêpuj¹-
cy g³ównie na komórkach miê�niów-
ki g³adkiej naczyñ krwiono�nych i mio-
cytach miê�nia sercowego.  Zapobie-
ga to zachodz¹cej przy udziale endo-
teliny aktywacji drugiego uk³adu prze-
ka�ników, która prowadzi do skurczu
naczyñ i proliferacji komórek miê�ni
g³adkich. Oczekuje siê, ¿e selektyw-
no�æ ambrisentanu wobec receptorów
ETA w porównaniu z receptorami
ETB umo¿liwi zachowanie zachodz¹-
cego z udzia³em receptorów ETB wy-
twarzania substancji powoduj¹cych
rozkurcz naczyñ � tlenku azotu i pro-
stacykliny. Produkt zosta³ zarejestro-
wany w roku 2005 jako lek sierocy.

J06 � Surowice odporno�cio-
we i immunoglobuliny; J06B
� Immunoglobuliny;

J06BA � Immunoglobuliny
ludzkie (nieswoiste)

Immunoglobulinum humanum: Pri-
vigen (CSL Behring) to 14. zarejestro-
wany preparat immunoglobulin poda-
wanych do¿ylnie, a 3. z centralnej re-
jestracji unijnej. Immunoglobulina ludz-
ka normalna zawiera g³ównie immu-
noglobulinê G o szerokim spektrum
przeciwcia³ przeciwko ró¿nym drob-
noustrojom. S¹ to przeciwcia³a IgG
obecne w normalnej ludzkiej popula-
cji. Zazwyczaj jest produkowana z puli
osocza od co najmniej 1000 dawców.
Rozk³ad podklas IgG jest zbli¿ony do
rozk³adu wystêpuj¹cego w osoczu
zdrowego cz³owieka. Odpowiednie
dawki preparatu mog¹ w przypadku
niskiego poziomu immunoglobuliny G
w osoczu przywróciæ jej normaln¹
warto�æ. Mechanizm dzia³ania produk-
tu leczniczego podawanego we wska-
zaniach innych ni¿ leczenie zastêpcze
nie jest w pe³ni wyja�niony, ale wia-
domo, ¿e obejmuje dzia³anie immuno-
moduluj¹ce. Na rynku znajduje siê 9
preparatów: Endobulin S/D (Baxter),
Flebogamma (Grifols), Gammagard S/
D (Baxter), Octagam (Octapharma),
Pentaglobin (Biotest), Sandoglobulin P
(Imed Poland), Venimmun N (Cente-
on), od listopada 2006 Kiovig (Baxter,
rejestracja centralna UE) i od kwiet-
nia 2007 Intratect (Biotest). Dotych-
czas nie pojawi³y siê w sprzeda¿y pre-
paraty: Flebogammadif (Grifols, reje-

W kwietniu 2008 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 6 decyzji o dopuszczeniu do obrotu
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, w tym: 2 decyzje dotycz¹ce nowych substancji czyn-
nych, 2 decyzje dotycz¹ce substancji czynnych ju¿ wcze�niej rejestrowanych, w tym 1 dla leku o nowej drodze podania
(fentanylum) oraz 2 decyzje dotycz¹ce substancji zarejestrowanych wcze�niej jako leki sieroce. Produkty omówiono
w ramach klasy ATC wed³ug WHO oraz substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci i z uwzglêdnieniem
wskazañ, pomijaj¹c inne szczegó³y, które mo¿na znale�æ w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów
Leczniczych (http://www.emea.eu.int).

 J � LEKI PRZECIWZAKA�NE
DZIA£AJ¥CE OGÓLNIE

J02/J02A � Leki przeciw-
grzybicze dzia³aj¹ce ogólnie;
J02AX � Inne leki przeciw-
grzybicze dzia³aj¹ce ogólnie

Micafunginum: Mycamine (Astellas
Pharma) jest wskazana w leczeniu
inwazyjnej kandydozy oraz profilak-
tyce zaka¿eñ wywo³anych Candida
u pacjentów poddawanych zabiegom
przeszczepiania alogenicznych krwio-
twórczych komórek macierzystych
lub u pacjentów, u których przewidu-
je siê wyst¹pienie neutropenii (bez-
wzglêdna liczba neutrofilów < 500
komórek/ìl) utrzymuj¹cej siê przez 10
lub wiêcej dni, a tak¿e w leczeniu kan-
dydozy prze³yku u doros³ych i m³o-
dzie¿y w wieku od 16 lat, u których
w³a�ciwe jest zastosowanie leczenia
do¿ylnego. Podczas podejmowania
decyzji o zastosowaniu Mycamine
nale¿y uwzglêdniæ potencjalne ryzy-
ko rozwoju nowotworów w¹troby. Z
tego wzglêdu Mycamine mo¿na sto-
sowaæ wy³¹cznie wtedy, gdy stoso-
wanie innych leków przeciwgrzybi-
czych nie jest w³a�ciwe. Mykafungi-
na niekompetycyjnie hamuje syntezê
1,3 â-D-glukanu, zasadniczego sk³ad-
nika �ciany komórkowej grzybów, któ-
ry nie wystêpuje w komórkach ssa-
ków. Mykafungina wykazuje dzia³a-
nie grzybobójcze na wiêkszo�æ
dro¿d¿aków z rodzaju Candida i sil-
nie hamuje wzrost aktywnie rosn¹-
cych strzêpek grzybów z rodzaju
Aspergillus.

Nowe rejestracje � UE � kwiecieñ 2008

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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stracja centralna UE), Gamimune N
(Bayer), Gamunex (Bayer) i Ig Vena
(Kedrion). Ponadto zarejestrowane s¹
4 preparaty immunoglobulin podawa-
nych podskórnie lub domiê�niowo. Na
rynku znajduj¹ siê preparaty Gamma
globulina ludzka (Biomed Lublin) i od
pa�dziernika 2006 Subcuvia (Baxter),
natomiast preparaty Vivaglobin (CSL
Behring) do iniekcji podskórnych oraz
Gammanorm (Octapharma) do iniek-
cji podskórnych lub domiê�niowych nie
zosta³y jeszcze wprowadzone do ob-
rotu.
 

L � LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WP£YWAJ¥CE
NA UK£AD ODPORNO�CIO-

WY

L04/L04A � Leki hamuj¹ce
uk³ad odporno�ciowy;
L04AX � Inne leki hamuj¹ce
uk³ad odporno�ciowy

Thalidomidum: Thalidomide Phar-
mion (Pharmion) w po³¹czeniu z mel-
falanem i prednizonem przeznaczony
jest do leczenia pierwszego rzutu nie-
leczonego szpiczaka mnogiego u pa-
cjentów w wieku ?65 lat lub u pacjen-
tów niekwalifikuj¹cych siê do chemio-
terapii wysokodawkowej. Preparat
jest przepisywany i wydawany zgod-
nie z �Programem zapobiegania ci¹-
¿y Thalidomide Pharmion�. Talidomid
wykazuje dzia³anie immunomodulacyj-
ne, przeciwzapalne i potencjalnie prze-
ciwnowotworowe. Dane uzyskane w
badaniach in vitro oraz w badaniach
klinicznych sugeruj¹, ¿e dzia³anie im-
munomodulacyjne, przeciwzapalne i
przeciwnowotworowe talidomidu
mo¿e byæ zwi¹zane z hamowaniem
nadmiernej produkcji czynnika mar-
twicy nowotworu-alfa (TNF-alfa),
hamowania wybranych cz¹steczek
odpowiedzialnych za adhezjê, znajdu-
j¹cych siê na powierzchni komórek i
zaanga¿owanych w migracjê leuko-
cytów oraz dzia³aniem antyangiogen-
nym. Talidomid jest tak¿e niebarbitu-
ranowym �rodkiem uspokajaj¹cym o
dzia³aniu nasennym. Lek nie wywie-
ra dzia³ania przeciwbakteryjnego. Pro-

dukt zosta³ zarejestrowany w roku
2001 jako lek sierocy.
 

M � UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M04/M04A � Leki przeciw
dnie moczanowej; M04AA �
Preparaty hamuj¹ce wytwa-
rzanie kwasu moczowego

Febuxostatum: Adenuric (IPSEN)
jest wskazany w leczeniu przewlek³ej
hiperurykemii w chorobach, w których
wyst¹pi³o ju¿ odk³adanie siê z³ogów
moczanowych (w tym guzki dnawe i/
lub zapalenie stawów dnawe obecnie
lub w wywiadzie). Kwas moczowy
jest koñcowym produktem metaboli-
zmu puryny u ludzi i jest wytwarzany
w kaskadzie: hipoksantyna � ksanty-
na � kwas moczowy. Oba etapy s¹
katalizowane przez oksydazê ksanty-
now¹ (XO). Febuksostat jest po-
chodn¹ 2-aryltiazolu i osi¹ga swoje
dzia³anie terapeutyczne polegaj¹ce na
zmniejszeniu stê¿enia kwasu moczo-
wego w surowicy krwi poprzez se-
lektywne hamowanie XO. Febukso-
stat to silny, niepurynowy selektywny
inhibitor XO. Wykazano, ¿e febukso-
stat silnie hamuje zarówno utlenione,
jak i zredukowane postacie XO. W
stê¿eniach terapeutycznych febukso-
stat nie hamuje innych enzymów bio-
r¹cych udzia³ w metabolizmie puryny
lub pirymidyny, tj. deaminazy guani-
ny, fosforybozylotransferazy hipoksan-
tynowo-guaninowej, fosforybozylo-
transferazy orotanowej, dekarboksy-
lazy monofosforanu orotydyny i fos-
forylazy nukleozydów  purynowych.
 

N � UK£AD NERWOWY

N02 � Leki przeciwbólowe;
N02A � Opioidy; N02AB �
Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Effentora (Cephalon) to
pierwszy preparat w postaci tabletek
podpoliczkowych, które musuj¹ w
wilgotnym �rodowisku ulegaj¹c roz-
padowi i uwalniaj¹c substancjê
czynn¹. Preparat Effentora, zareje-
strowany w 5 dawkach, wskazany jest

do leczenia bólu przebijaj¹cego (ang.
BTP: breakthrough pain) u doros³ych
pacjentów z chorob¹ nowotworow¹,
którzy w ramach leczenia przewlek³e-
go bólu nowotworowego poddawani
s¹ opioidowej terapii podtrzymuj¹cej.
Ból przebijaj¹cy to przemijaj¹ce ostre
nasilenie dolegliwo�ci bólowych, na-
k³adaj¹ce siê na opanowany ból prze-
wlek³y. Pacjenci poddani opioidowej
terapii podtrzymuj¹cej to pacjenci
otrzymuj¹cy co najmniej 60 mg mor-
finy doustnej na dobê, co najmniej 25
ìg przezskórnego fentanylu na godzi-
nê, co najmniej 30 mg oksykodonu na
dobê, co najmniej 8 mg doustnego
hydromorfonu na dobê lub równo-
wa¿n¹ dawkê innego leku opioidowe-
go przez tydzieñ lub d³u¿ej. Fentanyl
jest opioidowym lekiem przeciwbólo-
wym, wchodz¹cym w interakcje
g³ównie z opioidowym receptorem ì.
Jego podstawowe dzia³anie lecznicze
polega na znieczuleniu i uspokojeniu.
Drugorzêdne efekty farmakologiczne
to: depresja oddechowa, bradykardia,
hipotermia, zaparcia, zwê¿enie ¿reni-
cy, uzale¿nienie fizyczne i euforia.
Przeciwbólowe dzia³anie fentanylu
zwi¹zane jest z jego poziomem w oso-
czu. Na ogó³ stê¿enie skuteczne i stê-
¿enie, przy którym wystêpuje toksycz-
no�æ, ulegaj¹ zwiêkszeniu wraz z ro-
sn¹c¹ tolerancj¹ na opioidy. Szybko�æ
rozwoju tolerancji ró¿ni siê znacznie
u poszczególnych pacjentów, w
zwi¹zku z czym, aby uzyskaæ oczeki-
wane dzia³anie, dawka preparatu Ef-
fentora powinna byæ dobierana indy-
widualnie.

Zarejestrowanych jest 11 marek
fentanylu w postaci systemów trans-
dermalnych. W sprzeda¿y znajduje siê
8 leków: Durogesic (Janssen), Fenta-
Hexal (Sandoz), Fentanyl TTS (San-
doz), od kwietnia 2007 Fentanyl-Ra-
tiopharm, od sierpnia 2007 Matrifen
(Nycomed), od wrze�nia 2007 Fenta-
gesic (Pliva Kraków) i od pa�dzierni-
ka 2007 Fentanyl Actavis w postaci
systemów transdermalnych oraz Fen-
tanyl inj. (Polfa Warszawa). Nie zo-
sta³y wprowadzone na rynek: zareje-

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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strowany warunkowo w kwietniu 2004
Fentanyl Torrex inj. (Torrex Chiesi)
oraz systemy transdermalne Fentanyl
Stada, Fentawin (Winthrop Medica-
ments), Fenta MX (Sandoz) i Fenta-

W maju 2008 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 26 nowych marek produktów leczniczych:

nyl-1A Pharma (zarejestrowany
wcze�niej przez Regiomedica jako
Fentanyl MX) i Fentanyl-Ratiopharm.
Nie pojawi³ siê dotychczas w Polsce
system transdermalny jontoforetycz-

ny Ionsys (Janssen), zarejestrowany
centralnie w UE w styczniu 2006, za-
lecany do stosowania wy³¹cznie
w warunkach szpitalnych.

Nowo�ci na rynku � maj 2008

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa 
handlowa 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i data 
rejestracji 

A10BA Metforminum Metral Polfa Warszawa PL 04.2004 

A10BH Sitagliptinum Januvia Merck Sharp & 
Dohme 

EU 03.2007 

A10BH Vildagliptinum Galvus Novartis 
Europharm 

EU 09.2007 

A11JB Magnesium + 
pyridoxinum 

Suplemag 
B6 

Polfa Warszawa PL 03.2004 

C02CA Doxazosinum DoxaLek Lek, Stryków PL 07.2007 

C04AE Nicergolinum Niglostin Hasco-Lek PL 04.2004 

G03AA10 Ethinylestradiolum 
+ gestodenum 

Femipol Polfa Pabianice PL 10.2007 

G03AA10 Ethinylestradiolum 
+ gestodenum 

Kontracept Polfa Pabianice PL 10.2007 

G03AC Desogestrelum Azalia Gedeon Richter PL 02.2008 

G04CA Tamsulosinum Apo-Tamis Apotex PL 04.2007 

G04CB Finasteridum Androstatin Lekam PL 04.2004 

G04CB Finasteridum Finasterid-
Ratiopharm 

Ratiopharm PL 04.2007 

G04CB Finasteridum Fintral Polpharma PL 06.2007 

J01FA Azithromycinum AziTeva Teva PL 08.2007 

L01BB Fludarabinum Fludarabine 
Teva 

Teva PL 12.2007 

L01XA Oxaliplatinum Oxaliplatin 
Teva 

Teva PL 12.2007 

L01XE Nilotinibum Tasigna Novartis 
Europharm 

EU 11.2007 

L01XX Irinotecanum Irinotesin Actavis PL 02.2008 

L02BG Anastrozolum Anastrozol-
Ratiopharm 

Ratiopharm PL 09.2007 

M01AE Ketoprofenum Refastin Medana Pharma 
Terpol Group 

PL 10.2007 
Febrofen, zm. 
03.2008 
Refastin 

N03AF Oxcarbazepinum Karbagen Generics PL 05.2007 

N06BX Piracetamum Biotropil Biofarm PL 02.2008 

N07CA Betahistinum Betahistine 
Pliva 

Pliva Kraków PL 12.2007 

R06AX Fexofenadinum Fexofast Farma-Projekt PL 12.2007 

R06AX Fexofenadinum Telfexo Polpharma PL 12.2007 

V04CL Diagnosticum TRUE Test Mekos PL 07.2006 
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A � PRZEWÓD POKARMOWY
I METABOLIZM

A10 � Leki stosowane w cukrzycy;
A10B � Leki obni¿aj¹ce po-
ziom glukozy we krwi, z wy-
³¹czeniem insulin;
A10BA - Biguanidy
A10BH � Inhibitory peptyda-
zy dipeptydylowej IV (DPP-
4)

A11 � Witaminy; A11J � Inne pro-
dukty witaminowe, prepara-
ty z³o¿one; A11JB �Witaminy
z minera³ami

C � UK£AD SERCOWO-NA-
CZYNIOWY

C02 � Leki obni¿aj¹ce ci�nienie têt-
nicze krwi; C02C � Leki an-
tyadrenergiczne dzia³aj¹ce
obwodowo; C02CA � Anta-
goni�ci receptora a-adrener-
gicznego

C04/C04A � Leki rozszerzaj¹ce na-
czynia obwodowe; C04AE �
Alkaloidy sporyszu

G � UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE
G03 � Hormony p³ciowe i �rodki

wp³ywaj¹ce na czynno�æ
uk³adu p³ciowego; G03A -
Hormonalne �rodki antykon-
cepcyjne dzia³aj¹ce ogólnie;
G03AA � Progestageny i es-
trogeny, preparaty jednofa-

zowe; G03AA10 � Gestoden
i estrogen
G03AC � Progestageny

G04 � Leki urologiczne; G04C �
Leki stosowane w ³agodnym
przero�cie gruczo³u kroko-
wego
G04CA � Antagoni�ci recep-
torów á-adrenergicznych
G04CB � Inhibitory 5a-re-
duktazy testosteronu

J � LEKI PRZECIWZAKA�NE
DZIA£AJ¥CE OGÓLNIE

J01 � Leki przeciwbakteryjne dzia-
³aj¹ce ogólnie; J01F � Ma-
krolidy, linkozamidy i strep-
tograminy, J01FA � Makro-
lidy

L � LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WP£YWAJ¥CE

NA UK£AD ODPORNO�CIOWY
L01 � Leki przeciwnowotworowe;

L01B � Antymetabolity;
L01BB � Analogi puryny
L01X � Inne leki przeciwno-
wotworowe;
L01XA � Zwi¹zki platyny
L01XE � Inhibitory kinazy
bia³kowej
L01XX � Inne leki przeciw-
nowotworowe

L02 � Leki hormonalne; L02B �
Antagoni�ci hormonów i leki
o zbli¿onym dzia³aniu;
L02BG � Inhibitory enzymów

M � UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M01 � Leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01A �
Niesterydowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatycz-
ne; M01AE � Pochodne kwa-
su propionowego

N � UK£AD NERWOWY
N03/N03A � Leki przeciwpadacz-

kowe; N03AF � Pochodne
karboksamidu

N06 � Psychoanaleptyki; N06B �
Leki psychostymuluj¹ce, sto-
sowane w leczeniu ADHD i
nootropowe; N06BX � Inne
leki psychostymuluj¹ce i no-
otropowe

N07 � Inne leki dzia³aj¹ce na
uk³ad nerwowy; N07C/
N07CA � Leki przeciw za-
wrotom g³owy

R � UK£AD ODDECHOWY
R06/R06A � Leki przeciwhistami-

nowe dzia³aj¹ce ogólnie;
R06AX � Inne leki przeciw-
histaminowe dzia³aj¹ce
ogólnie

V � PREPARATY RÓ¯NE
V04 � �rodki diagnostyczne; V04C

� Inne �rodki diagnostyczne;
V04CL � Testy dotycz¹ce cho-
rób alergicznych.

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Obja�nienia skrótów klasyfikacji ATC zamieszczonej w tabeli:

WARTO WIEDZIEÆ

Ministerstwo Zdrowia opublikowa³o �Informator Rzeczpospolitej Polskiej dla lekarzy
o lekach refundowanych�, w którym podana jest informacja ile wynosi dop³ata pacjenta do ka¿dego
leku z danej grupy terapeutycznej. Informator towarzysz¹cy nowej li�cie leków refundowanych ma
charakter poradnika, który u³atwi lekarzowi wybór terapii odpowiadaj¹cej mo¿liwo�ciom finansowym
pacjenta.

Mo¿na oczekiwaæ, ¿e efektem �Informatora�  bêdzie zmniejszenie liczby pacjentów, którzy
z powodów ekonomicznych rezygnuj¹ z wykupu leków.

zs
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J � LEKI PRZECIWZA-
KA�NE DZIA£AJ¥CE

OGÓLNIE

J07 � Szczepionki; J07B �
Szczepionki wirusowe;
J07BB � Szczepionki prze-
ciw grypie

Vaccinum influenzae: Prepan-
drix (GlaxoSmithKline Biologicals)
jest prepandemiczn¹ szczepionk¹
przeciw grypie (rozszczepiony wi-
rion, inaktywowana, z adiuwantem),
przeznaczon¹ do stosowania w 4.-
5. fazie rozwoju pandemii. Zawiera
namna¿any na zarodkach kurzych
antygen (hemaglutyninê) szczepu A/
Vietnam/1194/2004 (H5N1) wariant
szczepu NIBRG-14. Wskazaniem
do zastosowania jest czynne uod-
pornienie przeciw podtypowi H5N1
wirusa grypy typu A. Szczepionkê
zarejestrowano w opakowaniach
wielodawkowych.

Pandemrix (GlaxoSmithKline
Biologicals) jest pandemiczn¹ szcze-
pionk¹ przeciw grypie (rozszczepio-
ny wirion, inaktywowana, z adiu-
wantem), przeznaczon¹ do stosowa-
nia w 6. fazie rozwoju pandemii. Za-
wiera namna¿any na zarodkach ku-
rzych antygen (hemaglutyninê) szcze-
pu A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)
wariant szczepu NIBRG-14. Wska-
zaniem do zastosowania jest profi-
laktyka grypy w sytuacji oficjalnie
og³oszonej pandemii, zgodnie z ofi-

cjanymi zaleceniami. Szczepionkê
zarejestrowano w opakowaniach
wielodawkowych. Pandemrix odpo-
wiada zaleceniom WHO i decyzji UE
dotycz¹cymi pandemii. Jest szcze-
pionk¹ modelow¹ (ang. mock-up),
co oznacza, ¿e zawiera antygeny gry-
py inne ni¿ te, które znajduj¹ siê
w obecnie kr¹¿¹cych wirusach gry-
py. Te �nowe� antygeny imituj¹ sy-
tuacjê, w której populacja docelo-
wa szczepionych jest nara¿ona na ich
dzia³anie po raz pierwszy. Dane uzy-
skane ze szczepionkami modelowy-
mi bêd¹ pomocne w opracowaniu
strategii szczepieñ, która prawdopo-
dobnie bêdzie mia³a zastosowanie w
warunkach pandemii: dane kliniczne
dotycz¹ce immunogenno�ci, bezpie-
czeñstwa i reaktogenno�ci uzyskane
ze szczepionkami modelowymi s¹
wa¿ne dla szczepionek, które bêd¹
podawane w warunkach pandemii.
Szczepionka Pandemrix mo¿e zna-
le�æ siê w obrocie tylko w przypad-
ku oficjalnego og³oszenia przez
WHO/UE pandemii grypy, pod wa-
runkiem, ¿e podmiot odpowiedzial-
ny nale¿ycie uwzglêdni oficjalnie
og³oszony szczep pandemiczny.
Szczepionka zosta³a zarejestrowana
�w wyj¹tkowych okoliczno�ciach�,
co oznacza, ¿e z powodu ograniczeñ
naukowych nie by³o mo¿liwe uzyska-
nie pe³nej informacji dotycz¹cej ko-
rzy�ci i ryzyka zwi¹zanych ze stoso-
waniem produktu leczniczego.
EMEA raz do roku dokona przegl¹-
du wszystkich dostêpnych nowych

informacji o produkcie i uzupe³ni
Charakterystykê Produktu Leczni-
czego, je�li bêdzie to konieczne.

Obecnie obie szczepionki maj¹
ten sam sk³ad antygenowy, a zareje-
strowane zosta³y na podstawie tych
samych badañ klinicznych i niekli-
nicznych. Jednak docelowo, w sy-
tuacji oficjalnie og³oszonej pandemii
grypy, w szczepionce Pandemrix zo-
stanie zastosowany zidentyfikowany
antygen pandemicznego szczepu wi-
rusa grypy.

Charakterystyczn¹ cech¹ obu
szczepionek jest wykazanie ochro-
ny krzy¿owej (ang. cross-protection)
w stosunku do antygenów [warian-
tów szczepu A/Vietnam/1194/2004
(H5N1)], które w szczepionkach nie
wystêpuj¹. Dotyczy to w szczegól-
no�ci szczepu A/Indonesia/5/2005, a
tak¿e szczepów A/Anhui/5/2005 i A/
Turkey/Turkey/1/2005.

Pandemrix to 3. zarejestrowana
szczepionka przeciw grypie pande-
micznej, lecz jest to pierwszy typ ta-
kiej szczepionki zawieraj¹cy rozsz-
czepiony wirion wirusa H5N1.
W marcu 2007 zarejestrowano
szczepionkê Daronrix (GlaxoSmith-
Kline Biologicals) zawieraj¹c¹ ca³y
wirion i standardowy adiuwant, a w
maju 2007 szczepionkê Focetria
(Novartis Vaccines & Diagnostics)
zawieraj¹c¹ antygeny powierzchnio-
we (hemaglutyninê i neuraminidazê)
i ulepszony adiuwant.

W sk³adzie szczepionek Prepan-
drix i Pandemrix znajduje siê specjal-

W maju 2008 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 3 decyzje o dopuszczeniu
do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Produkty omówiono
w ramach klasy ATC wed³ug WHO oraz substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci i z uwzglêd-
nieniem wskazañ, pomijaj¹c inne szczegó³y, które mo¿na znale�æ w witrynie internetowej Europejskiej
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.eu.int).

Nowe rejestracje � UE � maj 2008

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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ny adiuwant AS03 zawieraj¹cy
skwalen, DL-á-tokoferol i polisor-
bat 80. Zalet¹ u¿ycia adiuwantu
AS03 jest zwiêkszenie stopnia od-
powiedzi immunologicznej, dziêki
czemu mo¿liwe by³o obni¿enie daw-
ki antygenu do 3,75 mcg hemagluty-
niny - jest to najni¿sza z zarejestro-
wanych w szczepionkach przeciw-
grypowych dawka antygenu (Daron-
rix zawiera 15 mcg, a Focetria 7,5
mcg).

Fazy rozwoju pandemii grypy wg
WHO: faza 1. � podtyp wirusa gry-
py obecny tylko u zwierz¹t, przy nie-
wielkim ryzyku zaka¿enia cz³owieka;
faza 2. - podtyp wirusa grypy obec-
ny tylko u zwierz¹t, przy wysokim
ryzyku zaka¿enia cz³owieka; faza 3.
(obecna) � zaka¿enia u ludzi, trans-
misja tylko w bliskich kontaktach
bezpo�rednich; faza 4. � ograniczo-
ne rozprzestrzenianie wirusa w kon-
taktach miêdzyludzkich, zaka¿enia w
niewielkich grupach; faza 5. � roz-
przestrzenianie wirusa miêdzy lud�-
mi w lokalnych populacjach; faza 6.
� rozprzestrzenienie w populacji
ogólnej.

L � LEKI PRZECIWNO-
WOTWOROWE I WP£Y-

WAJ¥CE NA UK£AD
ODPORNO�CIOWY

L03/L03A � �rodki pobudza-
j¹ce uk³ad odporno�ciowy;
L03AB � Interferony

Interferonum beta-1b: Extavia
(Novartis Europharm) zawiera re-
kombinowany interferon beta-1b
wytwarzany technik¹ in¿ynierii gene-
tycznej ze szczepu Escherichia coli.
Preparat Extavia wskazany jest w
leczeniu: pacjentów z pojedynczym
ogniskiem demielinizacji z czynnym
procesem zapalnym, który jest wy-
starczaj¹co zaostrzony i uzasadnia
leczenie poprzez do¿ylne podanie
kortykosteroidów, je�li wykluczono
alternatywne rozpoznania i je�li u
pacjentów wystêpuje du¿e ryzyko
rozwoju jawnego klinicznie stward-
nienia rozsianego; pacjentów z ustê-
puj¹co-nawracaj¹c¹ postaci¹
stwardnienia rozsianego, u których w
ci¹gu ostatnich dwóch lat wyst¹pi³y
przynajmniej dwa rzuty choroby;
?pacjentów z wtórnie postêpuj¹c¹
postaci¹ stwardnienia rozsianego w
czynnym stadium choroby potwier-
dzonym rzutami.

Interferony nale¿¹ do cytokin, ro-
dziny bia³ek naturalnie wystêpuj¹cych
w organizmie. Masa cz¹steczkowa
interferonów wynosi od 15000 do
21000 daltonów. Zidentyfikowano 3
g³ówne klasy interferonów: alfa, beta
i gamma. Wykazuj¹ one czê�ciowo

wspóln¹, ale nie jednakow¹ aktyw-
no�æ biologiczn¹. Aktywno�ci inter-
feronu beta-1b s¹ swoiste gatunko-
wo i dlatego najistotniejsze dane far-
makologiczne o interferonie beta-1b
pochodz¹ z badañ komórek ludzkich
lub badañ w warunkach in vivo u
ludzi. Interferon beta-1b wykazuje
zarówno w³a�ciwo�ci przeciwwiru-
sowe, jak i w³a�ciwo�ci reguluj¹ce
uk³ad immunologiczny. Mechanizm
dzia³ania interferonu beta-1b w
stwardnieniu rozsianym nie zosta³
ca³kowicie wyja�niony. Wiadomo
jednak, ¿e zdolno�æ interferonu beta-
1b do modyfikowania odpowiedzi
biologicznej zwi¹zana jest z jego od-
dzia³ywaniem ze specyficznymi re-
ceptorami odkrytymi na powierzch-
ni komórek ludzkich. Wi¹zanie siê
interferonu beta-1b z tymi recepto-
rami indukuje ekspresjê produktów
wielu genów, które - jak siê uwa¿a -
s¹ mediatorami dzia³añ biologicznych
interferonu beta-1b. Wiele z tych pro-
duktów oznaczano w surowicy krwi
oraz we frakcjach komórek krwi
pacjentów leczonych interferonem
beta-1b.

Innym preparatem interferonu
beta-1b zarejestrowanym centralnie
w Unii Europejskiej w roku 2000 jest
Betaferon (Schering).

WARTO WIEDZIEÆ
Leki z importu obni¿aj¹ ceny w aptekach

Umieszczenie produktów leczniczych z importu równoleg³ego na listach leków refundowanych
potwierdzi³o zainteresowanie pañstwa mo¿liwo�ci¹ oferowania pacjentom leków po ni¿szych ce-
nach.

Na listach leków refundowanych pojawi³o siê siedem produktów leczniczych z importu równoleg³ego.
(�). Leki z importu równoleg³ego trafi³y na listy refundacyjne z ni¿sz¹ cen¹ i w³asnym limitem refundacji.
Poniewa¿ Ministerstwo Zdrowia odnosi ceny importerów równoleg³ych do najtañszych odpowiedników w
grupie, ich leki w ka¿dym przypadku maj¹ najni¿sz¹ cenê, a wiêc pacjentom i bud¿etowi pañstwa przynosz¹
najwiêksze oszczêdno�ci. Ceny importerów równoleg³ych s¹ do 20 proc. ni¿sze od cen leku referencyjnego.

�ród³o: Gazeta Prawna z 15 lipca 2008 r.

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa 
handlowa 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i data 
rejestracji 

A02BC Pantoprazolum Pantoprazol-
Ratiopharm 

Ratiopharm PL 02.2007 

A08AA Sibutraminum Lindaxa Zentiva PL 03.2008 

C03CA Furosemidum Furosemide 
Kabi 

Freenius Kabi PL 02.2008 

C09AA Ramiprilum Ramipril-
Ratiopharm 

Ratiopharm PL 11.2007 
Ramilex, zm. 
03.2008 
Ramipril-
Ratiopharm 

C09BA04 Indapamidum + 
perindoprilum 

Co-Prenessa Krka Polska PL 03.2008 

H01AC Mecaserminum Increlex Tercica UE 08.2007 

H01AC Somatropinum Omnitrope Sandoz UE 04.2006 

J01FA Azithromycinum Azycyna Polfa Pabianice PL 04.2004 

M05BA Acidum 
alendronicum 

Alendran 70 Ranbaxy PL 09.2007 

N02AA Oxycodonum OxyContin Norpharma PL 03.2008 

N04BC Ropinirolum Adartel GlaxoSmithKline PL 09.2006 

N05CF Zopiclonum Senzop Jelfa PL 04.2004 
N06AX Mirtazapinum Mirtamerck Generics PL 10.2007 

N07CA Betahistinum Vertix Farma-Projekt PL 12.2006 

R03BA Mometasonum Asmanex 
Twisthaler 

Schering-Plough PL 04.2004 

 

A � PRZEWÓD POKAR-
MOWY I METABOLIZM
A02 � Leki stosowane w zaburze-

niach zwi¹zanych z nadkwa-
�no�ci¹; A02B � Leki stoso-
wane w chorobie wrzodowej
i refluksie ¿o³¹dkowo-prze³y-
kowym; A02BC � Inhibito-
ry pompy protonowej

A08/A08A � �rodki do leczenia oty-
³o�ci, z wy³¹czeniem produk-
tów dietetycznych; A08AA -
�rodki do leczenia oty³o�ci
dzia³aj¹ce o�rodkowo

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C03 � Leki moczopêdne; C03C �
Leki moczopêdne wysokiego
pu³apu; C03CA � Sulfona-
midy, leki proste

C09 � Leki dzia³aj¹ce na uk³ad
renina-angiotensyna;
C09A/C09AA � Inhibitory
ACE, leki proste
C09B - Inhibitory ACE, leki
z³o¿one; C09BA � Inhibito-
ry ACE i leki moczopêdne;
C09BA04 � Peryndopryl i

leki moczopêdne

H � LEKI HORMONAL-
NE DZIA£AJ¥CE OGÓL-
NIE, Z WY£¥CZENIEM
HORMONÓW P£CIO-
WYCH I INSULIN
H01 � Hormony przysadki i pod-

wzgórza oraz ich analogi;
H01A � Hormony przednie-
go p³ata przysadki oraz ich
analogi; H01AC � Somatro-
pina i agoni�ci somatropiny

W czerwcu 2008 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 15 nowych marek pro-
duktów leczniczych:

Nowo�ci na rynku � czerwiec 2008

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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J � LEKI PRZECIWZA-
KA�NE DZIA£AJ¥CE

OGÓLNIE
J01 � Leki przeciwbakteryjne dzia-

³aj¹ce ogólnie; J01F � Ma-
krolidy, linkozamidy i strep-
tograminy, J01FA � Makro-
lidy

M � UK£AD MIÊ�NIO-
WO-SZKIELETOWY

M05 � Leki stosowane w choro-
bach ko�ci; M05B � Leki
wp³ywaj¹ce na strukturê i
mineralizacjê ko�ci; M05BA
- Bifosfoniany

N � UK£AD NERWOWY
N02 � Leki przeciwbólowe; N02A

� Opioidy; N02AA � Natu-
ralne alkaloidy opium

N04 � Leki przeciw chorobie Par-
kinsona; N04B � Leki dopa-
minergiczne; N04BC � Ago-
ni�ci dopaminy

N05 � Leki psychotropowe; N05C
� Leki nasenne i uspokaja-
j¹ce; N05CF � Leki dzia³a-
j¹ce podobnie jak benzodia-
zepiny

N06 � Psychoanaleptyki; N06A �
Leki przeciwdepresyjne;
N06AX � Inne leki przeciw-
depresyjne

N07 � Inne leki dzia³aj¹ce na
uk³ad nerwowy; N07C/
N07CA � Leki przeciw za-
wrotom g³owy

R - UK£AD ODDECHO-
WY

R03 � Leki stosowane w obtura-
cyjnych chorobach dróg od-

dechowych; R03B � Inne
leki stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg odde-
chowych, preparaty wziew-
ne; R03BA - Glikokortyko-
steroidy

Opracowanie:

dr n. farm. Jaros³aw Filipek

Kierownik Dzia³u Informacji
o Produktach

Administrator Farmaceutycznej
Bazy Danych BAZYL

IMS Poland
2008-08-04

WARTO WIEDZIEÆ

Ocenia siê, ¿e w nied³ugim czasie osteoporoza stanie siê, obok chorób uk³adu kr¹¿enia i nowotwo-

rowych, najwa¿niejszym problemem zdrowotnym na ca³ym �wiecie. Najgro�niejsz¹ konsekwencj¹ zdro-

wotn¹ osteoporozy s¹ z³amania ko�ci. Wed³ug statystyk WHO w 2050 r. mo¿na siê spodziewaæ oste-

oporotycznych z³amañ ko�ci o ró¿nym umiejscowieniu u 6,25 mln osób. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e z³amania

szyjki ko�ci udowej i krêgos³upa wi¹¿¹ siê ze znacznie zwiêkszonym ryzykiem zgonu - odpowiednio 7-

i 9-krotnie. Koszty leczenia z³amañ osteoporotycznych szacuje siê w USA na 10 mld dolarów rocznie.

�ród³o:
http://www.esculap.pl/danone/04/koszty.htmlprof. dr hab. Miros³aw Jarosz, dr Wioleta Respondek Instytut ̄ yw-
no�ci i ̄ ywienia w Warszawie- �Koszty ekonomiczno-spo³eczne chorób dietozale¿nych�

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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Miesi¹c pó�niej, 20 wrze-
�nia, mi³o�nicy kolarstwa zapro-
szeni s¹ na maraton Micha³ki-
Wieleñ. W ramach wy�cigu far-
maceuci �cigaæ siê bêd¹ w od-
rêbnej klasyfi-
kacji medycz-
nej. Niech nie
przera¿a nazwa
maraton � ci,
którzy nie czuj¹
siê na si³ach
mog¹ popeda³o-
waæ skrócon¹
tras¹ mini. Za-
interesowanych
proszê o kon-
takt sportme-
dyczny@op.pl

Z przy-
jemno�ci¹ za-
praszam rów-
nie¿ na III Mi-
strzostwa Far-
maceutów w
siatkówkê � za-
wody organizu-
jemy 22-23 li-
stopada, tym ra-
zem we W³o-
c³awku. Wkrótce szczegó³y na
www.sport.farmacja.pl

I jeszcze dwa zaproszenia
zagraniczne � ju¿ dla bardziej za-
awansowanych sportowców. 21

sierpnia w Oberammergau
(Niemcy) odbêd¹ siê 16 �wiato-
we Mistrzostwa Lekarzy i Apte-
karzy w duatlonie. Duatlon to 7
km biegu, 40 km rowerem i na

w kolarstwie. Szczegó³y pod ad-
resem www.wkmedicycling.com

Namawiam do udzia³u � liczy
siê start, obecno�æ, ruch, wysi-

³ek, zabawa
i mi³e towa-
rzystwo. Jest
jeszcze trochê
czasu, aby
podszlifowaæ
formê � plan
na wakacje
jest wiêc pro-
sty. Wk³adamy
buty i truchta-
my po okoli-
cy, odkurzamy
rowery i od-
krywamy oko-
liczne trasy,
jedziemy nad
wodê i p³ywa-
my. Albo upra-
wiamy inne
sporty, choæ-
by i spacery.
A potem prze-
³amujemy oba-
wy i startuje-
my w zawo-

dach. Gwarantujê, i¿ najtrudniej-
szy jest ten pierwszy raz. Pó�niej
trudno jest przestaæ�

Wróæmy do wydarzeñ, któ-
rych z racji przerwy wydawni-

Plan na wakacje � podszlifowaæ formê

Wznawiaj¹c nasze spotkania ze sportem farmaceutycznym zaczynamy od zaproszeñ. Ju¿ po raz
czwarty niezawodny Hurtap z £êczycy organizuje Farmaceutyczne Mistrzostwa Polski w ¿eglarstwie. Znaj¹c
poprzednie perfekcyjnie zorganizowane edycje mo¿emy byæ pewni, i¿ równie¿ w tym roku czeka na apte-
karzy wspania³a przygoda z wiatrem i wod¹. Regaty odbêd¹ siê 21-24 sierpnia w Gi¿ycku. Wszystkie
szczegó³y dotycz¹ce zawodów znajdziecie Pañstwo na stronie www.hurtap.com.pl

deser 3,5 km biegu. Info mo¿na
znale�æ na stronie www.imta.de

Natomiast 10-14 wrze�nia
w Belgii rozegrane zostan¹ Mi-
strzostwa �wiata Medyków

SPORT TO ZDROWIE

Mi³osz Gawor na szczycie Kilimand¿aro
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czej nie zrelacjonowa³em Pañ-
stwu w ubieg³ych miesi¹cach.
Zacznê od listopada 2007 kiedy
to mia³em przyjemno�æ zagraæ
w 8.Pharmazeuten-Volleyball-
Turnier. Czyli w siatkarskim tur-
nieju dla farmaceutów w Berli-
nie. Mieli�my zaszczyt byæ
pierwsz¹ zagraniczna ekip¹ w 8-
letniej historii tej sportowej im-
prezy. Nasz zespó³,  Polish Phar-
macy Team zaj¹³ 6 lokatê na 30
startuj¹cych ekip. Impreza jest
bardzo specyficzna. Wszystkie
mecze odbywaj¹ siê jednego
dnia, grali�my wiêc od �witu do
nocy. Esencj¹ zawodów s¹ gra-
cze. Muszê podkre�liæ, i¿ do
startu przyst¹pi³o wiele komplet-
nie amatorskich ekip. Formu³a
zawodów to dru¿yny mieszane
z minimum dwiema paniami na
parkiecie. Zdarza³y siê ca³e ze-
spo³y pochodz¹ce z jednej apte-
ki. Przekrój wiekowy by³ bardzo
szeroki � od studentów po se-
niorów. Wszyscy bawili siê

przednio � i amatorzy i ci bar-
dziej do�wiadczeni. Po pierw-
szej rundzie nast¹pi³ rozdzia³
i zespo³y gra³y dalej przeciwko
dru¿ynom o zbli¿onych umiejêt-
no�ciach. Jako i¿ sam posiadam
pewne do�wiadczenia z organi-
zowania siatkarskich zawodów,
mia³em mo¿liwo�æ podejrzenia
jak siê to robi w Niemczech. Or-
ganizatorzy � doktor Andreas
Dehne (aptekarz, profesor far-
macji, szef Berliñskiej Izby Ap-
tekarskiej) oraz Pani Annette
Przychowski (Panda Apotheke)
zadbali o uczestników na najwy¿-
szym poziomie. Po meczach od-
by³a siê prawdziwa gala, wszyscy
otrzymali pami¹tkowe medale,
a my jako zagraniczni go�cie tak-
¿e przewodnik po Berlinie.
A pó�niej by³ prawdziwy bal i go-
dziny rozmów z niemieckimi
kole¿ankami i kolegami po fa-
chu. W tym roku te¿ siê wybie-
ramy, liczymy równie¿ na wizy-
tê niemieckich go�ci na naszych

mistrzostwach we W³oc³awku.
Nie pró¿nowa³ tak¿e mgr

Mi³osz Gawor ze Starachowic.
Przypomnê, i¿ Mi³osz ma zamiar
zostaæ pierwszym czynnym za-
wodowo aptekarzem, który zdo-
bêdzie Koronê Ziemi. Wykona³
on kolejny krok w tym kierunku
� tym razem nasz wspinacz do-
rzuci³ do kolekcji per³ê Afryki
� Kilimand¿aro. Wyprawa odby³a
siê w lutym. Jak zwykle Mi³osz
obieca³ czytelnikom �Aptekarza
Polskiego� relacjê z wyprawy
okraszon¹ piêknymi zdjêciami.
Kolejna przygoda Mi³osza z gó-
rami mia³a miejsce na prze³omie
maja i czerwca. Celem by³o wej-
�cie na najwy¿szy szczyt Peru -
Huascaran (6788m). Tym razem
po raz pierwszy Mi³osz musia³
uznaæ wy¿szo�æ si³ przyrody i w
obliczu realnego zagro¿enia la-
win¹ wycofaæ siê spod szczytu.
Mimo to niecierpliwie czekamy
na relacjê i zdjêcia do równie¿
z tej wyprawy.

mgr farm. Filip Olejniczak
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Anna G³owniak-Lipa urodzi³a siê w Lublinie w 1981 roku. Zdolno�ci arty-
styczne odziedziczy³a po matce - Krystynie - znanej malarce, za� zami³owa-
nie do farmacji po ojcu. Kazimierz G³owniak jest Dziekanem Wydzia³u Far-
maceutycznego w Lublinie. Po ukoñczeniu studiów farmaceutycznych w 2005
roku rozpoczê³a pracê w rodzinnej aptece. W wolnych chwilach oddaje siê
swojej pasji � malarstwu. Jej ulubion¹ technikê stanowi¹ akwarele, za� te-
matyka jej prac dotyczy w g³ównej mierze martwej natury. Na swoich p³ót-
nach ³¹czy naczynia i utensylia apteczne z ro�linami leczniczymi. Mimo m³o-
dego wieku ma w swoim dorobku wiele wystaw, a jej prace s¹ ozdob¹
wielu domów nie tylko zwi¹zanych z aptekarstwem.

Apteczne akwarele

APTEKARZE � TWÓRCY
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�Czas wypocz¹æ�

Pan magister skoñczy³ pracê,
Od apteki zamkn¹³ drzwi,
Noc zapad³a, psy gdzie� wyj¹,
¯mijka pod kielichem �pi.

Umêczony kapcie ubra³,
K³adzie g³owê do poduszki,
Nie wie, ¿e gdzie� na zapleczu,
Budz¹ siê apteczne duszki.

M³odsze racz¹ siê syropem,
Za sztandami w berka graj¹,
Inne wlaz³y za� na wagê,
I rado�nie siê hu�taj¹.

Rozwydrzone goni¹ wszêdzie,
Który� tr¹ci³ � mimochodem,
I na blacie siê rozwali³,
Ciemny s³oik � chyba z jodem.

Drobny duszek wspi¹³ siê wy¿ej,
Bo w pude³ku co� go nêci,
I czerwony macha z góry,
Wytarza³ siê w siarczku rtêci.

Trochê dalej w cieniu pó³ki,
Starszych kilku ze spokojem,
Chêtkê ma na okowitê,
Têgo mêczy siê ze s³ojem.

¯¹dne wczasów i solariów,
Pewnie to duszki-kobiety,
Wystawiaj¹ swoje wdziêki,
Na nawiewy , nadfiolety.

Gwar weso³y jest przy flaszce,
Do nakrêtek ze strzykawki,
Fajne ¿ycie jest w aptece,
Niektórzy - dostali czkawki.

Szybo mija czas na luzie,
Drobne by³y epizody,
Jeden w talku usn¹³ sobie,
Inny zjad³ za du¿o sody.

Przyszed³ czas piknik zakoñczyæ,
Zostawiæ wszystko w porz¹dku,
Potem skok do swych kryjówek,
Ka¿dy zasn¹³ w swoim k¹tku.

Jasno robi siê na polu,
¯mijka zerka do kielicha,
Pan magister ju¿ w aptece,
Co siê dzia³o tu, do licha!

Pewnie jestem przemêczony,
Pewnie tylko siê zdawa³o,
¯e we flaszce z spirytusem,
Jakby p³ynu by³o ma³o.

Je�li takie masz odczucia,
Nie wiesz co z tym fantem pocz¹æ,
Nie obwiniaj wszystkich w ko³o,
Id� na urlop, czas wypocz¹æ!

mgr farm. Krzysztof Kokot
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10 lat temu uleg³am wypad-
kowi w wyniku którego z³ama³am
krêgos³up i by³am zmuszona poru-
szaæ siê na wózku inwalidzkim.
Jednak¿e nie sama niepe³nospraw-
no�æ by³a problemem, ale fakt, ¿e
musia³am zrezygnowaæ z moich
marzeñ i planów na przysz³o�æ.
M³odej osobie wtedy jeszcze uczen-
nicy drugiej klasy liceum wali siê
ca³y �wiat.

D³ugi proces rehabilitacji
usprawnia mnie na tyle bym mog³a
w przystosowanym dla osób niepe³-
nosprawnych liceum ukoñczyæ trze-
ci¹ i czwart¹ klasê, a tak¿e zdaæ
maturê.

Nie maj¹c zbyt du¿ego wybo-
ru rozpoczê³am studia ekonomicz-
ne. Nie by³ to jednak szczyt moich
marzeñ. Zawsze interesowa³y mnie

nauki przyrodnicze, lecz moje pla-
ny pój�cia na studia medyczne zo-
sta³y zniweczone przez wypadek.

Na trzecim roku studiów in-
¿ynierskich jakim� dziwnym zbie-
giem okoliczno�ci pojawi³ siê pan
mgr Edward Kasza i przedstawi³ mi
pomys³ rozpoczêcia studiów farma-
ceutycznych. By³o to dla mnie
prawdê mówi¹c wielkim zaskocze-
niem. W g³owie mia³am pewnie jak
wielu innych ludzi pytanie �jak
osoba poruszaj¹ca siê na wózku
inwalidzkim mo¿e studiowaæ farma-
cje i jak bêdzie wygl¹daæ jej pó�-
niejsza praca w aptece?�...

Obecnie ukoñczy³am trzeci
rok studiów na wydziale farmaceu-
tycznym Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagielloñskiego
i odbywam praktykê w aptece

w Rybniku u pana
mgr Edwarda Kaszy.

Studia wyma-
gaj¹ odo mnie du¿o
pracy i wysi³ku.
Wiem, ¿e to trudny
kierunek, ale cieszê
siê, ¿e nikt nie trak-
tuje mnie ulgowo z
racji mojej niepe³no-
sprawno�ci. Uczê siê
i pracujê tyle samo
co moi sprawni ko-
ledzy i kole¿anki z
roku. Najwiêksz¹
trudno�ci¹ jak¹ na-
potykam w czasie
mojej edukacje to
zajêcia laboratoryj-
ne, jednak metod¹
prób i b³êdów oraz
ró¿nych dziwnych
�patentów� wyko-
nujê wszystkie æwi-
czenia choæ wymaga
to trochê wiêcej wy-
si³ku.

Od pocz¹tku lipca odbywam
praktykê w �Apotheca Pacis�
w Rybniku. Wiêkszo�æ ludzi, któ-
rych napotykam pyta mnie dlacze-
go akurat tam skoro jest tyle innych
aptek bli¿ej domu. Odpowied� jest

Prosta. Apteka w Rybniku,
jako jedyna na �wiecie posiada
podajniki sterowane komputerowo,
które u³atwiaj¹ pracê osobom
sprawnym, a jednocze�nie mog¹
byæ �wietnym stanowiskiem pracy
dla osób niepe³nosprawnych. Wpi-
suj¹c nazwê leku lub kod na kla-
wiaturze komputera podje¿d¿a od-
powiednia szalka z lekiem. Skraca
to znacznie czas realizacji zamó-
wienia. Dziêki podajnikom farma-
ceuta nie musi chodziæ za lekiem,
lecz lek sam do niego podje¿d¿a.
Osoba niepe³nosprawna porusza-
j¹ca siê na wózku inwalidzkim
z powodzeniem mo¿e pracowaæ
w takiej zmodernizowanej aptece,
nie ustêpuj¹c w niczym osobom
sprawnym. Ja dopiero teraz na
praktyce zobaczy³am i uwierzy³am
w to, ¿e moja praca mo¿e byæ na-
prawdê przyjemna i na pewno so-
bie w niej poradzê. Tak wiêc zaist-
nia³a mo¿liwo�æ podjêcia studiów
na wydzia³ach farmaceutycznych
we wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej przez m³odzie¿ niepe³no-
sprawn¹ ruchowo ze �rednim wy-
kszta³ceniem, a po ukoñczeniu stu-
diów pracowaæ lub prowadziæ w³a-
sne apteki.

W taki sposób spe³niaj¹ siê
marzenia ludzi, dziêki ¿yczliwym
osobom, które nas otaczaj¹ i wy-
ci¹gaj¹ do nas pomocn¹ rêkê.

Apotheca Pacis zosta³a uzna-
na za �Aptekê bez barier� w kon-
kursie miesiêcznika. �Integracja�
a Pan mgr Edward Kasza �Apte-
karzem bez barier� i my�lê, ¿e tu-
taj ju¿ nie muszê t³umaczyæ dlacze-
go...

Joanna Goebel

Moja praktyka w aptece

Joanna Goebel i mgr farm. Edward Kasza
(fot. archiwum E. Kasza)


