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Rynek
farmaceu-
tyczny we
wrze�niu
2008 r.
os i¹gn¹³
w a r t o � æ
2 069 mln
PLN, tj. o
1 5 , 4 9 %

wiêcej ni¿ w analogicznym okresie
ub. r. Natomiast warto�æ sprzeda¿y
w porównaniu do poprzedniego mie-
si¹ca br. by³a wy¿sza o 17,01%.

   Najwiêkszy wzrost rok do roku
osi¹gn¹³ segment leków na recepty
podlegaj¹ce refundacji, który zwiêk-
szy³ warto�æ sprzeda¿y o 17,15%.

   Równie wysoki wzrost odno-
towa³ segment leków na receptê pe³-
nop³atn¹, gdzie warto�æ sprzeda¿y
rok do roku by³a wiêksza o 16,28%.

   Najni¿szy wzrost w porówny-
wanych miesi¹cach wykaza³ segment
sprzeda¿y odrêcznej, który zwiêkszy³
warto�æ sprzeda¿y o 12,85%. Po
spadkach dynamiki wzrostu tego
segmentu w wakacje bie¿¹cego roku

Sezon na przeziêbienia rozpoczêty
- ro�nie warto�æ rynku farmaceutycznego

Zestawienie warto�ci sprzeda¿y poszczególnych
segmentów rynku farmaceutycznego (dane w mln PLN)

obecnie nast¹pi³ widoczny wzrost, w
którym znacz¹cy udzia³ ma sprzeda¿
produktów sezonowych na przeziê-
bienie, odporno�ciowych i przeciw-
bólowych.

Statystyczna apteka
   W porównaniu do ca³ego ryn-

ku statystyczna apteka we wrze�niu
2008 r. sprzeda³a produkty leczni-
cze o warto�ci 153,3 tys. PLN, co
pozwoli³o osi¹gn¹æ jej wzrost rok do
roku o 10,00%. By³ to najwy¿szy
wzrost od kwietnia br., gdzie war-
to�æ sprzeda¿y rok do roku wzros³a
o 16,45%.

   Trend zmian by³ podobny jak
dla ca³ego rynku �
warto�æ sprzeda-
¿y leków na re-
cepty (refundo-
wane i pe³nop³at-
ne) by³a wiêksza
od �redniej war-
to�ci sprzeda¿y
przypadaj¹c¹ na
statystyczn¹ apte-
kê. Natomiast
sprzeda¿ odrêczna
plasowa³a siê po-
ni¿ej tej �redniej,
aczkolwiek osi¹-
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gnê³a wynik zdecydowanie lepszy ni¿
przez ostatnie dwa miesi¹ce.

Sezon na przeziêbienie
i grypê

 We wrze�niu 2008 r. widoczny
jest wzrost warto�ci sprzeda¿y pre-
paratów zwi¹zanych z leczeniem cho-

rób sezonowych takich jak np. prze-
ziêbienia czy grypy.

   W tym pierwszym przypadku
we wrze�niu br. wydali�my na leki i
suplementy diety -  dostêpne w
sprzeda¿y odrêcznej  -  ³agodz¹ce
skutki przeziêbienia o blisko 10%
wiêcej ni¿ w analogicznym okresie
roku ubieg³ego. Natomiast wzrost
ilo�ci sprzeda¿y by³ o po³owê ni¿szy.

   Zdecydowanie s³abiej wygl¹da
dynamika sprzeda¿y witamin i mine-
ra³ów. Porównuj¹c sprzeda¿e wrze-
�nia rok do roku, to na warto�ci
sprzeda¿y wzrost wyniós³ jedynie
0,7%, natomiast na ilo�ci sprzeda¿y
odnotowano spadek o ponad 9%.

  Najwiêkszy wzrost rok do roku
we wrze�niu na rynku leków i suple-
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mentów diety w sprzeda¿y odrêcz-
nej odnotowali�my na rynku leków
gastrycznych (ponad +20% na war-
to�ci i +11% na ilo�ci sprzeda¿y).

   W przypadku grypy najlepszym
�rodkiem zapobiegawczym i ³ago-
dz¹cym objawy przy zachorowaniu
s¹ szczepionki. Z uwagi na to, i¿ tego
rodzaju szczepienia nie znajduj¹ siê
w katalogu obowi¹zkowych szcze-
pieñ, to ich ilo�æ zale¿y od �wiado-
mo�ci potrzeby, lêków pacjenta b¹d�
akcji u�wiadamiaj¹cych potrzebê
stosowania szczepieñ ochronnych.
Warto�ci sprzeda¿y szczepionek w
aptekach w ostatnich kilku latach wa-
ha³y siê znacznie. I tak najwiêksz¹
warto�æ sprzeda¿y osi¹gniêto w la-
tach 2005 i 2006. W bie¿¹cym roku
nie zanosi siê na nag³y wzrost sprze-
da¿y, ale wszystko bêdzie zale¿a³o od
wyników sprzeda¿y w pa�dzierniku
i listopadzie.

Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ poda-
ne poni¿ej wyniki dotycz¹ warto�ci

sprzeda¿y szczepionek w aptekach,
nie uwzglêdniaj¹ zakupów bezpo-
�rednich w przychodniach.

Refundacja

Zgodnie z przewidywaniem ana-
lityków PharmaExpert, warto�æ
sprzeda¿y leków refundowanych po
miesiêcznym spadku dynamiki po-
nownie wzros³a. W sierpniu br. war-
to�æ sprzeda¿y segmentu leków re-
fundowanych spad³a wzglêdem lip-
ca br. o 5,06%,  natomiast we wrze-
�niu nast¹pi³ wzrost o 13,10% wo-
bec warto�ci sprzeda¿y w sierpniu.
By³ to efekt zwiêkszonych zakupów
leków refundowanych przez pacjen-
tów przed wprowadzeniem zmian na
wykazach leków refundowanych. Po
miesi¹cu nast¹pi³a normalizacja sy-
tuacji.

Ceny leków we wrze�niu wzro-
s³y. �rednio za jedno opakowanie
leku pacjent p³aci³ 14,36 pln, a mie-

si¹c wcze�niej 14,36 pln. Cena leku
refundowanego wzros³a w ci¹gu mie-
si¹ca o 0,40 pln z 25,54 pln na 25,94
pln.

   Poziom refundacji w obrocie
lekami refundowanymi wzrós³
z 67,24% (sierpieñ) do 68,55%, czyli
udzia³ wspó³p³acenia za pacjenta
spad³ o 1,31 pp.

Prognozy na koniec 2008

Prognoza warto�ci sprzeda¿y ca-
³ego rynku farmaceutycznego na rok
2008 wynosi obecnie 23,683 mld
i zak³ada wzrost warto�ci sprzeda¿y
wzglêdem roku 2007 od 9% do
11%.

Refundacja na koniec 2008 roku
wed³ug analityków PharmaExpert
wyniesie 7,35 mld, tj. 12%-14% wiê-
cej ni¿ w roku ubieg³ym.

Piotr Kula
Prezes Pharma Expert Sp. z o.o.

Tanie leki podzieli³y chorych ludzi
Tanie leki refundowane powinny byæ dostêpne w ka¿dej aptece. Czas skoñczyæ z upokarzaj¹c¹

wêdrówk¹ po mie�cie schorowanych, starszych ludzi w poszukiwaniu tanich lekarstw � nie maj¹ w¹t-
pliwo�ci farmaceuci z Lublina.

Lubelska Izba Aptekarska od kilku lat walczy o to, by handel lekami refundowanymi przesta³ byæ
regulowany przez koncerny farmaceutyczne. Tylko w ten sposób mo¿na wywalczyæ tanie leki dla
wszystkich pacjentów. (�)

Pos³anka El¿bieta Sadurska (PIS) uwa¿a, ¿e zasady funkcjonuj¹ce na rynku leków refundowanych
s¹ sprzeczne z zapisanym w konstytucji prawem Polaków do równego dostêpu do �wiadczeñ me-
dycznych, w tym leków. Trzeba to zmieniæ. (�)

� To patologiczna sytuacja - przyzna³a pos³anka Joanna Mucha z PO, wypowiadaj¹c siê o apelu
lubelskich aptekarzy. (�).

�ród³o: Beata Kozian, Kurier Lubelski, 2008-11-07

Przegl¹d prasy
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Nak³adem wydawnictwa Med-
Pharm Polska ukaza³a siê w tym roku
pozycja poszerzaj¹ca � niewielk¹ do
tej pory na rynku ksiêgarskim � ofer-
tê pozycji dotycz¹cych receptury
aptecznej. Publikacja skierowa-
na jest przede wszystkim do far-
maceutów pracuj¹cych w apte-
kach, ale z po¿ytkiem mog¹ siê
z ni¹ zapoznaæ tak¿e studenci
farmacji. We wprowadzeniu au-
torki prezentuj¹ ciekawe rozwa-
¿ania dotycz¹ce op³acalno�ci re-
ceptury w dzisiejszych czasach,
porównuj¹ tak¿e wady i zalety
leków recepturowych i goto-
wych.

Podstawowa czê�æ ksi¹¿ki
sk³ada siê z dwóch dzia³ów.
Pierwszy z nich � �postêpowa-
nie w preparatyce recepturo-
wej� � prezentuje wytyczne w
postaci schematów blokowych,
pomocne w zoptymalizowaniu
wytwarzania leków recepturo-
wych. Czytelnik znajdzie tutaj
opisy do poszczególnych postaci
leku  �  pó³sta³ych, p³ynnych (do
u¿ytku wewnêtrznego, na skó-
rê, donosowe, do ucha, do in-
halacji), zió³ i mieszanek zio³o-
wych, kapsu³ek, leków do oka
oraz proszków, czopków i globulek.
Co istotne, uwzglêdniono metodykê
sporz¹dzania leków z u¿yciem ungu-
atora.

Czê�æ druga � �monografie i ta-
bele� � przedstawia monografie 37
substancji czynnych oraz pod³o¿y
ma�ciowych. Tabele prezentuj¹  m.in.
emulgatory, �rodki konserwuj¹ce.

Ksi¹¿kê koñczy krótki rozdzia³ do-
tycz¹cy pomocy w obliczeniach i
sprawdzania dawek w recepturze.

Autorki zwracaj¹ szczególn¹
uwagê na wszystkie poszczególne
etapy przygotowania leku receptu-
rowego. Na pewno warto sobie
przypomnieæ o istotnych, a czêsto
niedocenianych elementach sztuki
przyrz¹dzania recept, takich jak:
przygotowanie miejsca pracy przed
przyst¹pieniem do zadania, spraw-
dzenie rozpuszczalno�ci substancji,
czy te¿ poprawno�ci wypisanych
dawek, oraz konieczno�ci oceny

gotowego produktu
przed zapakowaniem -
poprzez sprawdzenie
masy, czy ocenê konsy-
stencji.

Szczególnie pomoc-
ne s¹ krótkie adnotacje
�informacje dla pacjen-
ta�, które podpowia-
daj¹, na co nale¿y zwró-
ciæ uwagê chorym od-
bieraj¹cym leki w kwe-
stii przechowywania
i u¿ywania przygotowa-
nych specyfików. Dzia³
monograficzny obejmuje
istotne wskazówki doty-
cz¹ce zastosowania,
w³a�ciwo�ci i kompaty-
bilno�æ poszczególnych
substancji. Przydatne s¹
tak¿e wskazówki zwra-
caj¹ce uwagê na te ce-
chy sk³adnika, które
mog¹ mieæ istotne prze-
³o¿enie podczas jego
praktycznego zastoso-

wania przy wykonywaniu recepty.
Ksi¹¿ka wyposa¿ona jest w in-

deks rzeczowy.

mgr farm. Olga Sierpniowska

RECEPTURA
Wskazówki racjonalnego przyrz¹dzania leku recepturowego

Claudia Peuke, Martina Dreeke-Ehrlich
"Receptura. Wskazówki racjonalnego przyrz¹dzenia leku recepturowego."

Wydanie I polskie pod redakcj¹: Aleksandra A. Kubisa i Janusza Pluty
290 stron, format B6, oprawa miêkka, klejona.

Wydawnictwo MedPharm Polska
http://www.medpharm.pl
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Tak bohater tej opowie�ci, zaty-
tu³owanej �Urania� rozpoczyna
swoj¹ narracjê,  gdy by³ kilkuletnim
ch³opcem.

W�ród tych zapa-
chów i przy kuchennym stole
pokrytym cerat¹ w ró¿noko-
lorowe motywy - która te¿
mia³a swoisty zapach - matka
siêga³a do grubej czerwonej
ksiêgi i czyta³a. Czyta³a o Gre-
cji, o której ma³y ch³opiec nic
nie wiedzia³. Ale by³o s³owo.
Z tej ksi¹¿ki wychodzi³y s³o-
wa, nazwy � Chaos, Eros,
Gaja, Uranos.

�S³ucha³em nie rozumiej¹c.
By³a tam mowa o morzu, nie-
bie i gwiazdach... To w ksi¹¿ce
znalaz³em nazwê kraju Ura-
nia. A mo¿e wymy�li³a j¹ mat-
ka, by móc marzyæ razem ze
mn¹�. Tak budzi siê wyobra�-
nia ma³ego ch³opca, a wraz z
ni¹ rodz¹ siê marzenia.

I gdy ju¿ w wieku doro-
s³ym s³yszy o miejscu na zie-
mi, gdzie ludzie potrafi¹ ¿yæ w
zgodzie z natur¹, bez narzu-
canych przez rozwój cywili-
zacji praw i wymogów, gdzie
wolno�æ cz³owieka jest niczym nie
skrêpowana - postanawia tam po-
jechaæ.

Od¿y³y dzieciêce marzenia,
od¿y³y marzenia o Uranii. Przenosi-
my siê w dwudziestym wieku do
�wiata utopii stworzonego na wzór
dawnych spo³eczno�ci Mezoamery-

ki. Do �wiata bez zysku i wyzysku,
na obrze¿ach cywilizacji trac¹cej du-
chowo�æ, do doliny ostatnich wol-

nych ludzi. Tutaj ¿yje siê w zgodzie z
tradycj¹, w zgodzie z prawami natu-
ry, w szacunku dla ziemi, w szacun-
ku dla drugiego cz³owieka. Nie ma
tu praw, nie ma tu religii, ale byæ mo¿e
jest ona we wszystkim, co czyni¹. To
miejsce jawi siê jako próba realiza-
cji indiañskiego snu o wolno�ci. To

jak sen o utopijnych marzeniach. Ale
czy w trakcie rozwoju naszej cywili-
zacji nie by³o takich prób w rzeczy-

wisto�ci?
Urania mia³a swoj¹ pre-

mierê we Francji w 2006 roku
i od razu zyska³a ogromne za-
interesowanie czytelników. Ta
powie�æ przypomina w kon-
wencji bajkê, ale z przes³aniem
dla nas, doros³ych, wspó³cze-
snych mieszkañców naszej
planety. Napisana �wietnym,
obrazowym jêzykiem. Sugeru-
je nam by znale�æ czas w tym
zagonionym, stechnicyzowa-
nym �wiecie, na chwilê reflek-
sji, marzenia, na próbê odpo-
wiedzi � po co i dok¹d tak
gonimy.

Jean � Marie Gustave
Le Clezio � autor tej  niezwy-
k³ej powie�ci zosta³ laureatem
literackiego Nobla 2008. Do-
tychczas napisa³ 30 powie�ci.

Urodzi³ siê w Nicei w 1940
roku. Ale rodzina pisarza przez
jaki� czas mieszka³a w Afry-
ce, gdzie jego ojciec pracowa³
jako chirurg armii brytyjskiej.
Wczesne zetkniêcie z innymi

kulturami, tradycjami, obrzêdami i
zapachami innej czê�ci �wiata odci-
snê³o swoje piêtno na wra¿liwo�ci
jego postrzegania. Pisaæ zacz¹³ ju¿ w
wieku 8 lat. A jego proza wzbudzi³a
zainteresowanie, gdy w wieku 23 lat,
po wydaniu w 1963 roku pierwszej
powie�ci �Le Proces � Verbal�,

�Nie mogê zapomnieæ zapachu tamtych lat. By³a to mieszanina dymu, ple�ni, woñ kasztanowców i
kapusty, zapach zimny i niepokoj¹cy. ̄ ycie przemija, przemijaj¹ zdarzenia i przygody, zapominamy. Ale
zapach pozostaje, czasami powraca w chwili, gdy siê tego najmniej spodziewamy, a z nim wracaj¹ wspo-
mnienia, d³ugi czas dzieciñstwa��

URANIA - Raj utracony
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otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê Prix
Renaudot. Twórczo�æ Le Clezio
mo¿na podzieliæ na dwa okresy.
Pierwszy � to zabawa s³owem, eks-
perymenty jêzykowe i formalne. Dru-
gi wi¹¿e siê - po ukoñczeniu studiów
uniwersyteckich - z jego podró¿ami
do Panamy. Mieszka³ w�ród Indian,
uczy³ siê ich jêzyka, wtapia³ siê w ich
kulturê. Kiedy� stwierdzi³ � �Jestem
Indianinem. Nie wiedzia³em o tym,
dopóki nie spotka³em Indian�.
Wsi¹k³ w ich duchowo�æ, tradycje,
mity. W �wiat, w którym najwa¿niej-
szy jest cz³owiek. W tym okresie pi-
sarz radykalnie zmieni³ styl. W tym,
co pisze czuje siê bunt wobec �wia-
ta odhumanizowanego, pozbawione-
go duchowo�ci.

W uzasadnieniu przedstawionym
przez noblowskie jury mo¿emy prze-

czytaæ, ¿e jest �autorem otwieraj¹-
cym nowe perspektywy poetyckich
podró¿y i zmys³owych uniesieñ, ba-
daczem cz³owieczeñstwa w oderwa-
niu od uwarunkowañ cywilizacyj-
nych�.

W Polsce Le Clezio  nie jest zbyt
znany, a Witold Gombrowicz, po
spotkaniu z  m³odym pisarzem zano-
towa³ w swoim s³ynnym Dzienniku,
¿e �z niego nic nie bêdzie, poniewa¿
jest za przystojny�. Minê³y lata. Oka-
za³o siê, ¿e mo¿na byæ znakomitym
pisarzem i do tego przystojnym i jesz-
cze bogatym. Czego potwierdzeniem
jest tegoroczny, pa�dziernikowy wer-
dykt Szwedzkiej Akademii Nauk.

Powie�æ �Urania�, dopiero co
ukaza³a siê w ksiêgarniach i pachnie
jeszcze �wie¿ym drukiem. Ale dopie-
ro jej zawarto�æ, jej tre�æ dzia³a na

nasze zmys³y, przywo³uj¹c zapachy,
s³owa, doznania, które zwi¹zane s¹
z beztroskim dzieciñstwem i marze-
niami. A marzenia tkwi¹ przecie¿ w
ka¿dym z nas, czêsto skrywane
i przyt³umione na drodze do doro-
s³o�ci i podczas doros³ego ¿ycia.

Mo¿e dziêki autorowi warto na
chwilê zanurzyæ siê we w³asne wnê-
trze i odkryæ u�pione nasze marze-
nia. I rozwa¿yæ - czy to marzenia
o raju utraconym, a mo¿e spe³nio-
nym.  A mo¿e uda siê go odnale�æ
w naszej zabieganej codzienno�ci�
Mo¿e uda siê odnale�æ swoj¹ Ura-
niê?

Wac³aw Bierkowski

WARTO WIEDZIEÆ

Okrêgowa Rada Aptekarska w £odzi ustanowi³a honorowe wyró¿nienie wi¹¿¹ce siê z przyznaniem
tytu³u ZAS£U¯ONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA.

Celem wyró¿nienia jest wyra¿enie szacunku, wdziêczno�ci i uznania aptekarzy dla nauczycieli za-
wodu. Przyznanie tytu³u bêdzie potwierdzeniem du¿ych zas³ug i osi¹gniêæ osoby wyró¿nionej w zakre-
sie kszta³cenia aptekarzy.

xxxxxxxxxxxxxxxx

25 pa�dziernika 2008 roku odby³a siê w £odzi II Ogólnopolska Konferencja Przedstawicieli Za-
wodów Zaufania Publicznego pod has³em � Polska Obywatelska i samorz¹dy zawodowe�.

Celem konferencji by³o wypracowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli samorz¹dów zawo-
dów zaufania publicznego wobec dzia³añ i projektów legislacyjnych Rz¹du.

xxxxxxxxxxxxxxxx

4 listopada 2008 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowa³o na stronach internetowych
www.mz.gov.pl projekt ustawy �O zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych
innych ustaw�. Projekt skierowano do konsultacji spo³ecznych. Uwagi do tre�ci projektu mo¿na zg³a-
szaæ do 4 grudnia 2008 roku

URANIA - J.M.G. Le Clezio
Wydawca: Pañstwowy Instytut

Wydawniczy, 2008
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NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Nowe rejestracje - UE � wrzesieñ 2008

B � KREW I UK£AD
KRWIOTWÓRCZY

B01/B01A � Leki przeciw-
zakrzepowe; B01AX � Inne
leki przeciwzakrzepowe

Rivaroxabanum: Xarelto (Bayer)
jest wskazany w profilaktyce ¿ylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej u
doros³ych pacjentów po przebytej
planowej aloplastyce stawu biodro-
wego lub kolanowego. Rywaroksa-
ban jest wysoce wybiórczym, bez-
po�rednim inhibitorem czynnika Xa,
biodostêpnym po podaniu doustnym.
Hamowanie aktywno�ci czynnika Xa
przerywa wewn¹trz- oraz zewn¹trz-
pochodn¹ drogê kaskady krzepniê-
cia krwi, hamuj¹c zarówno wytwa-
rzanie trombiny, jak i powstawanie
zakrzepu. Rywaroksaban nie hamu-
je trombiny (aktywowany czynnik II)
oraz nie wykazano, ¿eby wp³ywa³ na
p³ytki krwi.

J � LEKI PRZECIWZA-
KA�NE DZIA£AJ¥CE

OGÓLNIE

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

We wrze�niu 2008 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 7 decyzji o dopusz-
czeniu do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, dla 1 nowej substancji
czynnej (rivaroxaban) oraz dla 3 substancji czynnych wprowadzonych ju¿ wcze�niej do lecznictwa. Produk-
ty 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 interneto-
wej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.eu.int).

Vaccinum influenzae: Prepande-
miczna szczepionka przeciw grypie
(H5N1) (GlaxoSmithKline Biologi-
cals) (rozszczepiony wirion, inakty-
wowana, z adiuwantem), jest prze-
znaczona do stosowania w 4.-5. fa-
zie rozwoju pandemii. Zawiera na-
mna¿any na zarodkach kurzych an-
tygen (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 opakowaniu wie-
lodawkowym.
Prepandemiczna szczepionka prze-
ciw grypie (H5N1), podobnie jak
zarejestrowane w maju 2008 szcze-
pionka prepandemiczna Prepandrix
i szczepionka pandemiczna Pandem-
rix (tak¿e GlaxoSmithKline Biologi-
cals), zawiera rozszczepiony wirion
wirusa H5N1. W marcu 2007 zare-
jestrowano szczepionkê Daronrix
(GlaxoSmithKline Biologicals) za-
wieraj¹c¹ ca³y wirion i standardowy
adiuwant, a w maju 2007 szczepion-
kê Focetria (Novartis Vaccines &
Diagnostics) zawieraj¹c¹ antygeny
powierzchniowe (hemaglutyninê
i neuraminidazê) i ulepszony adiu-
want.
W sk³adzie Prepandemicznej szcze-

pionki przeciw grypie (H5N1) oraz
szczepionki Prepandrix i Pandemrix
znajduje siê specjalny adiuwant
AS03 zawieraj¹cy skwalen,
DL-á-tokoferol i polisorbat 80. Za-
let¹ u¿ycia adiuwantu AS03 jest
zwiêkszenie stopnia odpowiedzi im-
munologicznej, dziêki czemu mo¿li-
we by³o obni¿enie dawki antygenu
do 3,75 mcg hemaglutyniny - jest to
najni¿sza z zarejestrowanych
w szczepionkach przeciwgrypowych
dawka antygenu (Daronrix 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.
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L � LEKI PRZECIWNO-
WOTWOROWE I

WP£YWAJ¥CE NA
UK£AD ODPORNO-

�CIOWY

L03/L03A � �rodki pobudza-
j¹ce uk³ad odporno�ciowy;
L03AA � Czynniki pobudza-
j¹ce wzrost kolonii komór-
kowych

Filgrastimum: Ratiograstim (Ratio-
pharm), Tevagrastim (Teva Gene-
rics), Filgrastim Ratiopharm i Biogra-
stim (CT Arzneimittel) to pierwsze
preparaty filgrastymu zarejestrowa-
ne w procedurze centralnej. W Pol-
sce w procedurze narodowej zare-
jestrowany jest lek oryginalny Neu-
pogen (Amgen).
Leki s¹ stosowane w celu skrócenia
czasu trwania neutropenii i zmniejsze-
nia czêsto�ci wystêpowania neutro-
penii z gor¹czk¹ u pacjentów otrzy-
muj¹cych chemioterapiê lekami cy-
totoksycznymi z powodu stwierdzo-
nego nowotworu z³o�liwego (z wy-
j¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpiko-
wej i zespo³ów mielodysplastycz-
nych) oraz w celu skrócenia czasu
trwania neutropenii u pacjentów
poddanych leczeniu mieloablacyjne-
mu przed przeszczepieniem szpiku,
u których wystêpuje zwiêkszone ry-
zyko przed³u¿onej ciê¿kiej neutrope-
nii. Leki s¹ te¿ wskazane w celu
mobilizacji komórek progenitoro-
wych krwi obwodowej (ang. peri-

pheral blood progenitor cells,
PBPC). U pacjentów, dzieci lub do-
ros³ych z ciê¿k¹ wrodzon¹, cykliczn¹
lub idiopatyczn¹ neutropeni¹ oraz
ciê¿kimi lub nawracaj¹cymi zaka¿e-
niami w wywiadzie, przewlek³e po-
dawanie preparatów jest wskazane
w celu zwiêkszenia liczby neutrofi-
lów oraz zmniejszenia czêsto�ci i cza-
su trwania objawów zwi¹zanych
z zaka¿eniem. Ponadto leki s¹ wska-
zane w leczeniu przewlek³ej neutro-
penii u pacjentów z zaawansowanym
zaka¿eniem wirusem HIV, w celu
zmniejszenia ryzyka zaka¿eñ bakte-
ryjnych, gdy nie mo¿na zastosowaæ
innych metod leczenia neutropenii.
Ludzki czynnik wzrostu kolonii gra-
nulocytów (G-CSF) jest glikoprote-
in¹ reguluj¹c¹ wytwarzanie i uwalnia-
nie neutrofilów ze szpiku kostnego.
Filgrastym (r-metHuG-CSF) powo-
duje znaczny wzrost liczby neutrofi-
lów we krwi obwodowej w ci¹gu 24
godzin, przy niewielkim wzro�cie
liczby monocytów. W zalecanym za-
kresie dawek wzrost liczby neutrofi-
lów jest zale¿ny od dawki. Neutrofi-
le wytwarzane w odpowiedzi na le-
czenie filgrastymem wykazuj¹ prawi-
d³ow¹ lub zwiêkszon¹ aktywno�æ, co
wykaza³y badania chemotaksji i fa-
gocytozy. Po zakoñczeniu leczenia
filgrastymem liczba kr¹¿¹cych neu-
trofilów zmniejsza siê o 50% w ci¹-
gu 1-2 dni, a nastêpnie wraca do
warto�ci prawid³owych w ci¹gu 1-7
dni.

N � UK£AD NERWOWY

N04 � Leki przeciw choro-
bie Parkinsona; N04B �
Leki dopaminergiczne;
N04BC � Agoni�ci dopami-
ny

Pramipexolum: Oprymea (Krka)
jest wskazany w leczeniu objawów
idiopatycznej choroby Parkinsona, w
monoterapii (bez lewodopy) lub w
skojarzeniu z lewodop¹, tzn. w cza-
sie trwania choroby, do jej pó�nych
okresów, kiedy dzia³anie lewodopy
s³abnie lub staje siê nierówne i wy-
stêpuj¹ wahania skuteczno�ci lecze-
nia (wyczerpanie dawki lub efekt
prze³¹czania - zjawisko �on-off�).
Pramipeksol jest agonist¹ dopaminy,
wi¹¿¹cym siê wysoce selektywnie
i swoi�cie z receptorami dopaminy
z podrodziny D2, spo�ród których
ma najwiêksze powinowactwo do
receptorów D3 wykazuj¹c pe³n¹
istotn¹ aktywno�æ. Pramipeksol
³agodzi objawy zaburzeñ ruchowych
zwi¹zanych z chorob¹ Parkinsona
przez pobudzanie receptorów dopa-
miny w ciele pr¹¿kowanym. Bada-
nia na zwierzêtach wykaza³y, ¿e pra-
mipeksol hamuje syntezê, uwalnianie
i przemianê dopaminy. W badaniach
u ludzi (przeprowadzonych z udzia-
³em ochotników) obserwowano za-
le¿ne od dawki zmniejszenie wydzie-
lania prolaktyny.
Wcze�niej w ramach centralnej pro-
cedury unijnej zarejestrowano Sifrol
i Mirapexin (oba leki: Boehringer In-
gelheim).
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A � PRZEWÓD POKAR-
MOWY I METABOLIZM

A02 � Leki stosowane w
zaburzeniach zwi¹zanych z
nadkwa�no�ci¹; A02B �
Leki stosowane w chorobie
wrzodowej i refluksie ¿o³¹d-
kowo-prze³ykowym; A02BC
� Inhibitory pompy proto-
nowej

Omeprazolum: Tulzol (Bentley
Pharmaceuticals) to aktualnie 22.
zarejestrowana marka omeprazolu.
Na rynku znajduje siê 15 prepara-
tów: Bioprazol (Biofarm), Exter (Ru-
bio), Gasec Gastrocaps (Mepha),
Groprazol (Polfa Grodzisk), Helicid
(Zentiva), Losec (AstraZeneca; lek
oryginalny), Notis (Schwarz Pharma,
£omianki), Omar (Sandoz), Ome-
prazol-Egis, Ortanol (Sandoz) i Or-
tanol Plus (zarejestrowany wcze�niej
jako Omar Plus; Sandoz), Polprazol
(Polpharma), Prazol (Polfa Pabiani-
ce), Ulzol (Pliva Kraków; zmiana
nazwy na Omeprazol Pliva), od lip-
ca 2007 Loseprazol (Liconsa) i od
sierpnia 2008 Progastim (Ozone).
Nie zosta³y jeszcze wprowadzone:
Omeprazole-1A Pharma, Omepra-
zol Medana (Medana Pharma Ter-
pol Group), Omeprazol Pliva (Pliva

Kraków), Omolin (Chemo Iberica),
Polprazol PPH (Polpharma) i Pra-
zoTeva (Teva). Skre�lono z Rejestru
preparaty: Helisec (Polfa Warszawa),
Losec MUPS (AstraZeneca) i Ome-
prawin (Winthrop Medicaments).

A10 � Leki stosowane w
cukrzycy; A10B � Leki ob-
ni¿aj¹ce poziom glukozy we
krwi, z wy³¹czeniem insu-
lin; A10BB � Sulfonamidy,
pochodne mocznika

Glimepiridum: Glimepiride Arrow
(Arrow Generics) to 31.
zarejestrowana marka glimepirydu.
Na rynku znajduje siê 21 leków:
Amaryl (Sanofi-Aventis; lek
oryginalny), od grudnia 2005
GlimeHexal (Sandoz), od stycznia
2006 Betaglid (Pliva Kraków) i
Glidiamid (ICN Polfa Rzeszów), od
lutego 2006 Diaril (Biofarm), Glibezid
(Jelfa), Glimepirid-Ratiopharm i
Glipid (Genexo), od kwietnia 2006
Glibetic (Polpharma) i Pemidal (Polfa
Pabianice), od maja 2006 Glimesan
(Sandoz), od lipca 2006 Symglic
(SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron
(Bioton) i Glemid (Egis), od grudnia
2006 Amyx (Zentiva), od marca
2007 Limeral (Actavis), Melyd
(Stada) i Oltar (Berlin-Chemie), od
sierpnia 2007 Apo-Glim (Apotex),

od marca 2008 GlimTeva (Teva) i od
lipca 2008 Glindia (Gedeon Richter).
Na rynek nie zosta³y jeszcze
wprowadzone preparaty: Everyl
(GlaxoSmithKline, Poznañ),
GlimeGen (Generics), Glimepiride-
1A Pharma, Glimepiride Andissa
(Aventis Pharma), Glimepiride
Sanwin (Aventis Pharma),
Glimepiride Winthrop (Winthrop
Medicaments), GlimTek
(Ratiopharm), Glitoprel (Polfarmex)
i Meglimid (Krka).

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C01 � Leki nasercowe;
C01E/C01EB � Inne leki
nasercowe

Trimetazidinum: Protevasc SR
(Polfa Grodzisk) to 8.
zarejestrowana marka trimetazydyny.
Do sprzeda¿y wprowadzono
preparaty jednodawkowe o
standardowym i przed³u¿onym
uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR
(Ethifarm), Metazydyna (Polfa
Pabianice), Preductal (Servier)
i Preductal MR (Anpharm) oraz
Trimetaratio (Ratiopharm) i od
sierpnia 2008 Setal MR (Polfarmex).

W sierpniu 2008 r. Minister Zdrowia wyda³ 39 pozwoleñ na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w
Polsce, w tym 38 pozwoleñ dotycz¹cych nowych produktów leczniczych oraz 1 pozwolenie dotycz¹ce produktu
leczniczego ju¿ wcze�niej zarejestrowanego (abciximabum - ReoPro), pominiête w niniejszym opracowaniu. Pro-
dukty omówiono na tle wcze�niejszych rejestracji i produktów obecnych ju¿ na rynku, w ramach poszczególnych
klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub sk³adu preparatu, pomijaj¹c szczegó³y (postaci, dawki, opakowania,
kategorie dostêpno�ci, numery pozwoleñ), które mo¿na znale�æ w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://
www.bip.urpl.gov.pl) � zestawienie rejestracyjne za sierpieñ 2008 zosta³o udostêpnione 21 pa�dziernika 2008.

Nowe rejestracje - PL � sierpieñ 2008
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Nie zosta³y jeszcze wprowadzone:
Adexor (Egis), Trimeductan MR
(Lekam) i krople Preductal (Servier).

C07/C07A � Leki blokuj¹ce
receptory b-adrenergiczne;
C07AB � Selektywne leki
blokuj¹ce receptory b-
adrenergiczne

Esmololum: Esmolol HCl OrPha
(Orpha-Devel) to 1. zarejestrowany
lek generyczny. Do sprzeda¿y
wprowadzono lek oryginalny
Brevibloc (Baxter).

C09 � Leki dzia³aj¹ce na
uk³ad renina-angiotensyna;
C09A/C09AA � Inhibitory
ACE, leki proste

Perindoprilum: Perindoran
(Ranbaxy) to 14. zarejestrowana
marka preparatów peryndoprylu. Na
rynku znajduj¹ siê 3 leki: Peryndopryl
Anpharm � obecnie: Irpax
(Anpharm; jednak preparat o nowej
nazwie nie pojawi³ siê jeszcze na
rynku), Prestarium (Servier) i
Prenessa (Krka Polska). Nie
pojawi³y siê jeszcze w sprzeda¿y:
Coverex (Egis), Ikarium i Ikarium
forte (Polfarmex), Perilan (Sandoz),
Perinace (Archie Samuel),
Perindopril (JPZ), Perindopril-1A
Pharma, Perindopril-Ratiopharm,
Perindox (Apotex), Presdopril
(Lekam) i Vidotin (Gedeon Richter).

G � UK£AD
MOCZOWO-P£CIOWY
I HORMONY P£CIOWE

G03 � Hormony p³ciowe i
�rodki wp³ywaj¹ce na
czynno�æ uk³adu p³ciowego;
G03A - Hormonalne �rodki
antykoncepcyjne dzia³aj¹ce
ogólnie; G03AA �
Progestageny i estrogeny,
preparaty jednofazowe;

G03AA07 � Lewonorgestrel
i estrogen

Ethinylestradiolum+levonorgestrelum:
EthiLek (Sandoz) to 6. marka
jednofazowego zestawienia
wymienionych �rodków. Na rynek
zosta³y wprowadzone: Gravistat
(Jenapharm) i Gravistat 125 (Bayer
Schering), Microgynon 21 (Bayer
Schering), Minisiston (Jenapharm),
Rigevidon (Gedeon Richter) i Stediril
30 (Wyeth). Skre�lono z Rejestru
Loette (Wyeth). Wymienione �rodki
zawieraj¹ etinylestradiol +
lewonorgestrel w dawkach: 0,05 mg
+ 0,25 mg (Gravistat), 0,05 mg +
0,125 mg (Gravistat 125), 0,03 mg
+ 0,15 mg (Microgynon 21,
Rigevidon, Stediril 30), 0,03 mg +
0,125 mg (Minisiston), 0,02 mg +
0,1 mg (EthiLek i skre�lony Loette).

J � LEKI
PRZECIWZAKA�NE

DZIA£AJ¥CE OGÓLNIE

J01 � Leki przeciwbakteryjne
dzia³aj¹ce ogólnie; J01F �
Makrolidy, linkozamidy i
streptograminy, J01FA �
Makrolidy

Azithromycinum: Bactrazol kaps.
250 mg (Farmacom) to rozszerzenie
w stosunku do zarejestrowanych w
pa�dzierniku 2007 dwóch dawek
granulatu do przygotowania syropu.
Zarejestrowanych jest aktualnie 19
marek azytromycyny. Na rynek
zosta³o dotychczas wprowadzonych
13 leków: Azibiot (Krka Polska),
Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox
(Leciva), Oranex (Pliva), Sumamed
(Pliva Kraków; lek oryginalny) oraz
od czerwca 2006 Azitrogen (Gener-
ics), od lipca 2006 Azithromycin-
Ratiopharm, od sierpnia 2006
Macromax ICN (ICN Polfa
Rzeszów), od grudnia 2006

Azithromycin Teva, od stycznia 2007
AzitroLek (Lek, Stryków), od lutego
2007 Nobaxin (Lekam), od maja
2008 AziTeva (Teva) i od czerwca
2008 Azycyna (Polfa Pabianice). Nie
ma jeszcze w obrocie preparatów:
AzitroHexal (Hexal), AzitroLek
(Lek, Sandoz), Azitro-Mepha
(Mepha), Azithromycin-1A Pharma
(zarejestrowany wcze�niej jako
AzitroHexal), Azitrin (Genexo) i
Bactrazol (Farmacom). Skre�lono z
Rejestru: Rozalin (Adamed).

L � LEKI
PRZECIWNOWOTWOROWE

I WP£YWAJ¥CE NA
UK£AD

ODPORNO�CIOWY

L01 � Leki
przeciwnowotworowe;
L01X � Inne leki
przeciwnowotworowe;
L01XA � Zwi¹zki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin (UKR
Regulatory Affairs) to 13.
zarejestrowana marka oksaliplatyny.
Na rynku znajduj¹ siê 4 leki: Eloxatin
(Sanofi-Synthelabo), Oxaliplatin-
Ebewe, od czerwca 2007 Platox
(Mayne) i od maja 2008 Oxaliplatin
Teva. Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone do sprzeda¿y
preparaty: Oxaliplatin Farmacom,
Oxaliplatin Merck, Oxaliplatinum
Winthrop (Winthrop Medicaments),
Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxaliplatin
Pliva (Pliva Kraków), Oxalidix
(Medac), Oksaliplatyna medac
(Medac) i Sinoxal (Actavis).

M � UK£AD
MIÊ�NIOWO-

SZKIELETOWY
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M01 � Leki
przeciwzapalne i
przeciwreumatyczne;
M01A � Niesterydowe leki
przeciwzapalne i
przeciwreumatyczne;
M01AE � Pochodne
kwasu propionowego

Ibuprofenum: MIG (Berlin-
Chemie) to 19. zarejestrowana
marka preparatów ibuprofenu. Z
postaci 1-dawkowych na rynku s¹
obecne: Advil (Wyeth), Ibum i Ibum
Forte (Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar
Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen
tabl. dra¿owane (Polfa Pabianice),
Ibufen Total (Polpharma), Ibuprom
(US Pharmacia, Wroc³aw) i Ibuprom
Max (US Pharmacia, Wroc³aw),
Nurofen, Nurofen Forte, Nurofen
Menstrual, Nurofen Topss, Nurofen
Ultrafast i Nurofen dla dzieci czopki
(Reckitt Benckiser), Pabi-Ibuprofen
(Polfa Pabianice) oraz
wprowadzone w maju 2006 Ibuprom
Sprint Caps (US Pharmacia,
Wroc³aw), w lipcu 2006 Nurofen
Ultra Forte (Reckitt Benckiser), we
wrze�niu 2007 Nurofen Migrenol
Forte (Reckitt Benckiser) i w lutym
2008 Ibuprofen Aflofarm. Z postaci
wielodawkowych (zawiesina) w
sprzeda¿y znajduj¹ siê: Ibufen i Ibufen
D (Medana Pharma Terpol Group),
Ibum (Hasco-Lek) i Nurofen dla
dzieci (o smaku pomarañczowym i
truskawkowym; Reckitt Benckiser).
Nie zosta³y jeszcze wprowadzone na
rynek: Aktren i Aktren Junior
(Bayer), Aprofen (Polfarmex), Baroc
(Bayer), Finalflex (Boehringer
Ingelheim), Ibalgin, Ibalgin Baby i
Ibalgin Maxi (Zentiva), Ibumax i
Ibumax Forte (Vitabalans), Nurofen
dla Dzieci Topss 100 (Boots),
Nurofen Express (Reckitt
Benckiser), Nurofen Forte Express
(Reckitt Benckiser), Nurofen
Migrenol (Reckitt Benckiser),

Nurofen Topss 200 (Reckitt
Benckiser), Solpaflex
(GlaxoSmithKline) oraz Spedifen
(Zambon). Skre�lono z Rejestru:
Advil Ultra (Wyeth), Bolinet
(UPSA), Helpin i Helpin Forte (Ber-
lin-Chemie).

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

Acidum risedronicum: Risedronate
sodium Adamed i Norifaz (Adamed)
to 2. i 3. zarejestrowany lek
generyczny. Na rynku znajduje siê lek
oryginalny Actonel (Sanofi-Aventis) i
od marca 2008 Risendros (Zentiva).

N � UK£AD NERWOWY

N03/N03A � Leki
przeciwpadaczkowe;
N03AX � Inne leki
przeciwpadaczkowe

Topiramatum: Ramatop (Teva) to
15. zarejestrowana marka topiramatu
(w tym dwie nowe dawki: 300 mg i
400 mg), za� Topiramate Arrow
kaps. (Arrow Generics) to
rozszerzenie w stosunku do
zarejestrowanych wcze�niej tabletek
powlekanych. Na rynku znajduje siê
6 preparatów: Topamax (Janssen-
Cilag; lek oryginalny), od grudnia
2006 Topiramat-Ratiopharm, od
grudnia 2007 Epiramat (Farmacom),
od stycznia 2008 Etopro (ICN Polfa
Rzeszów), od lutego 2008 TopiLek
tabl. powl. (Sandoz) i od wrze�nia
2008 Erudan (Unia). Nie zosta³y
jeszcze wprowadzone do sprzeda¿y
preparaty: Epitoram (Apotex),
Symtopiram (SymPhar), TopiLek
kaps. (Lek), Topimerck (Generics),
Topiragis (Alfred E. Tiefenbacher),
Topiral (Biofarm), Topiramate-AET

(Alfred E. Tiefenbacher), Topiramate
Arrow (Arrow Generics) i Topistad
(Stada).

N05 � Leki
psychotropowe; N05A �
Leki neuroleptyczne;
N05AX � Inne leki
neuroleptyczne

Risperidonum: Risperat (Sandoz) to
32. zarejestrowana marka
preparatów rysperydonu. Na rynku
znajduje siê 18 leków doustnych
jednodawkowych: Mepharis
(Mepha), Rispen (Zentiva),
Risperatio (Ratiopharm), Rispolept
(Janssen-Cilag; lek oryginalny),
Rispolux (Sandoz), Risset
(Farmacom), Ryspolit (Polpharma),
Speridan (Actavis), od kwietnia
2006 Risperon (Lekam), od sierpnia
2006 Lioxam (Grünenthal), od
stycznia 2007 Ziperid (ICN Polfa
Rzeszów), od marca 2007 Disaperid
(Polon) i Nodir (Polfarmex), od maja
2007 Rileptid (Egis), od lipca 2007
Torendo (Krka), od sierpnia 2007
Rispofren (Biofarm), od wrze�nia
2007 Doresol (Jelfa) i od wrze�nia
2008 Galperinon (Galena;
zarejestrowany wcze�niej jako
Rilept). Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone do sprzeda¿y
preparaty: Ranperidon (Ranbaxy),
Rinter (Ingers Industrial Solutions),
Rispefar (Specifar), Risperidone-
Arrow (Arrow Generics),
Risperidone Hexal, Risperidon
Medochemie, Risperidon Specifar,
Risperidon Tad (Tad Pharma),
Rispimed (Natur Produkt Zdrovit),
Stadarisp (Stada) i Symperid
(SymPhar). W postaci doustnej
wielodawkowej na rynku znajduje
siê Rispolept, za� Rispolux jeszcze
nie zosta³ wprowadzony. Ponadto
dostêpny jest preparat parenteralny
jednodawkowy o przed³u¿onym
uwalnianiu: Rispolept Consta.
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Skre�lono z Rejestru preparaty:
Risnia (Cipla) i Risperiwin (Winthrop
Medicaments).

N06 � Psychoanaleptyki;

N06A � Leki
przeciwdepresyjne;
N06AX � Inne leki
przeciwdepresyjne

Mirtazapinum: Mirtazapine
Aurobindo (Aurobindo Pharma) w
postaci tabletek ulegaj¹cych
rozpadowi w jamie ustnej to 12.
zarejestrowana marka mirtazapiny.
Na rynku znajduje siê 8 leków, w
tym 5 preparatów w postaci tabl.
powl.: Mirzaten (Krka), Remeron

(Organon, lek oryginalny), od maja
2006 Esprital (Zentiva), od wrze�nia
2006 Mirtazapine Teva i od
pa�dziernika 2006 Mirtastad
(Stada), a tak¿e 3 leki w postaci
tabletek ulegaj¹cych rozpadowi w
jamie ustnej: od grudnia 2007 Mirtor
(Orion), od marca 2008 Remirta
Oro (Actavis) i od czerwca 2008
Mirtamerck (Generics). Nie zosta³y
dotychczas wprowadzone:
MirtaHexal (Hexal), Mirtastad Oro
(Stada), Mirtazapine Teva,
Mirtazapin Sandoz, Mirzaten Q-Tab
(Krka) i Remeron SolTab (Organon)
w postaci tabletek ulegaj¹cych
rozpadowi w jamie ustnej oraz
Mirtazapin Sigillata tabl. powl..

Wykre�lono z rejestru preparaty
Mirtal (Biovena Pharma)
i Mirtazapina (Pol-Nil) tabl. powl..

N06D � Leki przeciw
demencji; N06DA -
Antycholinoesterazy

Donepezilum: Donethon, Donepezil
Synthon, Donesyn i Synpezil
(wszystkie: Synthon) to odpowiednio
6., 7., 8. i 9. zarejestrowana marka
preparatów donepezylu.
W sprzeda¿y znajduj¹ siê: Aricept
(Pfizer; lek oryginalny), Cogiton
(Biofarm), Donepex (Celon Pharma)
i Yasnal (Krka). Nie zosta³ jeszcze
wprowadzony do obrotu preparat:
Redumas (Teva).

A � PRZEWÓD POKAR-
MOWY I METABOLIZM

A02 � Leki stosowane w
zaburzeniach zwi¹zanych z
nadkwa�no�ci¹; A02B �
Leki stosowane w chorobie
wrzodowej i refluksie ¿o³¹d-
kowo-prze³ykowym; A02BC
� Inhibitory pompy proto-
nowej

Omeprazolum: Omepragal (SMB)
to aktualnie 23. zarejestrowana mar-
ka omeprazolu. Na rynku znajduje
siê 15 preparatów: Bioprazol (Bio-
farm), Exter (Rubio), Gasec Gastro-
caps (Mepha), Groprazol (Polfa Gro-
dzisk), Helicid (Zentiva), Losec

(AstraZeneca; lek oryginalny), No-
tis (Schwarz Pharma, £omianki),
Omar (Sandoz), Omeprazol-Egis,
Ortanol i Ortanol Plus (Sandoz),
Polprazol (Polpharma), Prazol (Po-
lfa Pabianice), Ulzol (Pliva Kraków;
zmiana nazwy na Omeprazol Pliva),
od lipca 2007 Loseprazol (Liconsa)
i od sierpnia 2008 Progastim (Ozo-
ne). Nie zosta³y jeszcze wprowadzo-
ne: Omeprazole-1A Pharma, Ome-
prazol Medana (Medana Pharma
Terpol Group), Omeprazol Pliva (Pli-
va Kraków), Omolin (Chemo Iberi-
ca), Polprazol PPH (Polpharma),
PrazoTeva (Teva) i Tulzol (Bentley
Pharmaceuticals).

A05 �- Leczenie w¹troby,
pêcherzyka ¿ó³ciowego i dróg
¿ó³ciowych; A05B � Leki
stosowane w chorobach w¹-
troby i �rodki lipotropowe;
A05BA - Leki stosowane w
chorobach w¹troby

Homeopathicum: Galstena tabl.
(Richard Bittner) to rozszerzenie w
stosunku do wprowadzonych wcze-
�niej kropli.

A08/A08A � �rodki do le-
czenia oty³o�ci, z wy³¹cze-
niem produktów dietetycz-
nych; A08AA - �rodki do
leczenia oty³o�ci dzia³aj¹ce
o�rodkowo

We wrze�niu 2008 r. Minister Zdrowia wyda³ 64 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu
w Polsce. Produkty omówiono na tle wcze�niejszych rejestracji i produktów obecnych ju¿ na rynku, w ramach
poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub sk³adu preparatu, pomijaj¹c szczegó³y (postaci, daw-
ki, opakowania, kategorie dostêpno�ci, numery pozwoleñ), które mo¿na znale�æ w internetowym Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(http://www.bip.urpl.gov.pl) � zestawienie rejestracyjne za wrzesieñ 2008 zosta³o udostêpnione 21 pa�dziernika
2008.

Nowe rejestracje - PL � wrzecieñ 2008
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Sibutraminum: MeriTeva (Teva) to
4. zarejestrowana marka sibutrami-
ny. Na rynku znajduj¹ siê 3 prepa-
raty: Meridia (Abbott), od grudnia
2006 Zelixa (Biofarm) i od czerwca
2008 Lindaxa (Zentiva).

B � KREW I UK£AD
KRWIOTWÓRCZY

B05 � Substytuty osocza i
p³yny do wlewów; B05A �
Krew i preparaty krwioza-
stêpcze; B05AA � Substytu-
ty osocza i frakcje bia³ek
osocza krwi

Volulyte (Fresenius Kabi) to 2. za-
rejestrowany lek do wlewów do¿yl-
nych zawieraj¹cy ³¹cznie hydroksy-
etyloskrobiê i zestaw elektrolitów.
We wrze�niu 2007 r. wprowadzono
na rynek preparat o zbli¿onym sk³a-
dzie: Tetraspan HES (Braun).

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07/C07A � Leki blokuj¹-
ce receptory b-adrenergicz-
ne; C07AB � Selektywne
leki blokuj¹ce receptory b-
adrenergiczne

Nebivololum: Ebivol (Actavis) to
12. zarejestrowana marka nebiwo-
lolu. W sprzeda¿y znajduj¹ siê 2 leki:
Nebilet (Berlin-Chemie) i od lipca
2008 Nedal (Polfa Warszawa). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone na ry-
nek: Ezocem (Ozone), Lovispes
(Specifar), Nebicard (Biofarm), Ne-
binad (Farma-Projekt), Nebispes
(Specifar), NebivoLek (Sandoz),
Nebivolol Hexal (1A Pharma), Ne-
bivolol Pliva (Pliva Kraków) i Nebi-
vor (Orion).

C09 � Leki dzia³aj¹ce na
uk³ad renina-angiotensyna;

C09A/C09AA � Inhibitory
ACE, leki proste

Lisinoprilum: Lisinolex (Galex
d.d.) to aktualnie 8. zarejestrowana
marka lisinoprylu. Do sprzeda¿y
wprowadzono 6 leków: Diroton (Ge-
deon Richter), LisiHexal (Sandoz),
Lisinoratio (Ratiopharm), Lisiprol
(Polfa Grodzisk), Prinivil (Merck
Sharp & Dohme; lek oryginalny) i
Ranopril (Ranbaxy). Nie pojawi³ siê
jeszcze na rynku Novatec (Merck
Sharp & Dohme). Lisinopril-1A (1A
Pharma) skre�lono z Rejestru.
Perindoprilum: Perotens (Krka
Polska) to 15. zarejestrowana mar-
ka peryndoprylu, a Prenessa (Krka
Polska) w dawce 8 mg to rozsze-
rzenie w stosunku do wprowadzo-
nych wcze�niej dawek 2 mg i 4 mg.
Na rynku znajduj¹ siê 3 leki: Peryn-
dopryl Anpharm � obecnie: Irpax
(Anpharm; jednak preparat o nowej
nazwie nie pojawi³ siê jeszcze na ryn-
ku), Prestarium (Servier) i Prenessa
(Krka Polska). Nie pojawi³y siê jesz-
cze w sprzeda¿y: Coverex (Egis),
Ikarium i Ikarium forte (Polfarmex),
Perilan (Sandoz), Perinace (Archie
Samuel), Perindopril (JPZ), Perindo-
pril-1A Pharma, Perindopril-Ratio-
pharm, Perindoran (Ranbaxy), Per-
indox (Apotex), Presdopril (Lekam)
i Vidotin (Gedeon Richter).

C09D � Antagoni�ci angio-
tensyny II, leki z³o¿one;
C09DA - Antagoni�ci an-
giotensyny II i leki moczo-
pêdne; C09DA03 � Walsar-
tan i leki moczopêdne

Valsartanum+hydrochlorothiazi-
dum: Co-Diovan (Novartis) w no-
wych dawkach 320 mg + 12,5 mg i
320 mg + 25 mg to uzupe³nienie w
stosunku do wprowadzonych wcze-
�niej preparatów z ni¿szymi dawka-
mi walsartanu.

G � UK£AD MOCZO-
WO-P£CIOWY I HOR-

MONY P£CIOWE

G03 � Hormony p³ciowe i
�rodki wp³ywaj¹ce na czyn-
no�æ uk³adu p³ciowego;
G03A - Hormonalne �rod-
ki antykoncepcyjne dzia³a-
j¹ce ogólnie; G03AA � Pro-
gestageny i estrogeny, pre-
paraty jednofazowe;
G03AA12 � Drospirenon i
estrogen

Drospirenonum+ethinylestradio-
lum: Ethinylestradiol/Drospirenon
Bayer (Bayer Schering) to produkt
�bli�niaczy� (o identycznym sk³adzie)
do nieobecnych jeszcze na rynku
preparatów Aliane (Bayer Schering)
i Yaz (Bayer Schering) oraz do
wprowadzonego w styczniu 2007
preparatu Yasminelle (Schering).
Wymienione �rodki maj¹ zmniej-
szon¹ o 1/3 dawkê etinylestradiolu
(do 0,02 mg) w stosunku do wpro-
wadzonego wcze�niej do sprzeda¿y
preparatu Yasmin (Schering) zawie-
raj¹cego 0,03 mg etinylestradiolu.
Wszystkie �rodki zawieraj¹ 3 mg
drospirenonu.

J � LEKI PRZECIWZA-
KA�NE DZIA£AJ¥CE

OGÓLNIE

J01 � Leki przeciwbakteryj-
ne dzia³aj¹ce ogólnie; J01F
� Makrolidy, linkozamidy i
streptograminy, J01FA �
Makrolidy

Azithromycinum: Bactrazol tabl.
powl. w 2 dawkach (Farmacom) to
rozszerzenie w stosunku do zareje-
strowanych wcze�niej dwóch dawek
granulatu do przygotowania syropu
oraz kaps. 250 mg. Zarejestrowa-
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nych jest aktualnie 19 marek azytro-
mycyny. Na rynek zosta³o dotych-
czas wprowadzonych 13 leków: Azi-
biot (Krka Polska), Azimycin (Polfa
Tarchomin), Azitrox (Leciva), Ora-
nex (Pliva), Sumamed (Pliva Kra-
ków; lek oryginalny) oraz od czerw-
ca 2006 Azitrogen (Generics), od
lipca 2006 Azithromycin-Ratio-
pharm, od sierpnia 2006 Macromax
ICN (ICN Polfa Rzeszów), od grud-
nia 2006 Azithromycin Teva, od
stycznia 2007 AzitroLek (Lek, Stry-
ków), od lutego 2007 Nobaxin (Le-
kam), od maja 2008 AziTeva (Teva)
i od czerwca 2008 Azycyna (Polfa
Pabianice). Nie ma jeszcze w obro-
cie preparatów: AzitroHexal (Hexal),
AzitroLek (Lek, Sandoz), Azitro-
Mepha (Mepha), Azithromycin-1A
Pharma (zarejestrowany wcze�niej
jako AzitroHexal), Azitrin (Genexo)
i Bactrazol (Farmacom).

J02/J02A � Leki przeciw-
grzybicze dzia³aj¹ce ogól-
nie; J02AC � Pochodne
triazolu

Fluconazolum: Flucofast w dawce
100 mg (Medana Pharma) to roz-
szerzenie w stosunku do wprowa-
dzonych wcze�niej dawek 50 mg i
150 mg. Zarejestrowanych jest
obecnie 16. marek flukonazolu. Do
obrotu wprowadzono 7 leków do-
ustnych: Diflucan (Pfizer), Flucona-
zole (Polfarmex), Fluconazole (Teva
Kutno), Flumycon (Pliva Kraków),
Mycosyst (Polfa Grodzisk i Gedeon
Richter), od sierpnia 2006 Flucofast
(Medana Pharma Terpol Group) i od
lipca 2007 Fluconazin (Hasco-Lek).
Natomiast nie zosta³y jeszcze wpro-
wadzone na rynek leki doustne: Flu-
cofungin (Sandoz), FlucoLek (San-
doz), Fluconazole-Egis, Flucoric
(Ranbaxy), Mycomax (Zentiva) i
Zucon (Norton). Ponadto na rynku
znajduje siê 5 roztworów do infuzji:

Diflucan (Pfizer; lek oryginalny), Flu-
mycon (Pliva Kraków), Mycomax
(Zentiva), Mycosyst (Gedeon Rich-
ter) i od wrze�nia 2008 Flukonazol
(Claris Lifesciences); nie zosta³y
jeszcze wprowadzone: Diflazon
(Krka), FlucoLek (Lek, Stryków) i
Fluconazole Redibag (Baxter). Pre-
parat Fluconazol (Slovakofarma)
zosta³ skre�lony z Rejestru.

J07 � Szczepionki; J07A �
Szczepionki bakteryjne;
J07AH � Szczepionki prze-
ciwko meningokokom;
J07AH07 � Meningokok
klasy C, oczyszczony anty-
gen oligosacharydowy
sprzê¿ony

Vaccinum meningococcale clas-
sis C coniugatum: Meningitec (Wy-
eth-Lederle) w postaci ampu³ko-
strzykawek to rozszerzenie w stosun-
ku do wprowadzonych wcze�niej
fiolek. Na rynek wprowadzono tak-
¿e szczepionkê NeisVac-C (Baxter).

L � LEKI PRZECIWNO-
WOTWOROWE

I WP£YWAJ¥CE NA
UK£AD ODPORNO-

�CIOWY

L01 � Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01B � Antymetabolity;
L01BB � Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabin-Ebewe
inj. to 3. zarejestrowana marka flu-
darabiny. Na rynku znajduje siê pre-
parat Fludara inj. oraz Fludara Oral
(Schering) i od maja 2008 Fludara-
bine Teva inj..

L01D � Antybiotyki cyto-
toksyczne i substancje o zbli-
¿onym dzia³aniu; L01DB �
Antracykliny i substancje o
podobnej budowie

Epirubicinum: Epimedac (Medac)
to 5. zarejestrowana marka epirubi-
cyny. Na rynku znajduj¹ siê: Bioepi-
cyna (Instytut Biotechnologii i Anty-
biotyków), Epirubicin-Ebewe (Ebe-
we) oraz Farmorubicin PFS i Far-
morubicin RD (Pharmacia; lek ory-
ginalny). Nie zosta³ jeszcze wprowa-
dzony Episindan (Actavis).

L01X � Inne leki przeciw-
nowotworowe; L01XA �
Zwi¹zki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Stada
to 14. zarejestrowana marka oksali-
platyny. Na rynku znajduj¹ siê 4 leki:
Eloxatin (Sanofi-Synthelabo), Oxa-
liplatin-Ebewe, od czerwca 2007
Platox (Mayne) i od maja 2008 Oxa-
liplatin Teva. Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone do sprzeda¿y prepa-
raty: Oxaliplatin (UKR Regulatory
Affairs), Oxaliplatin Farmacom,
Oxaliplatin Merck, Oxaliplatinum
Winthrop (Winthrop Medicaments),
Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxalipla-
tin Pliva (Pliva Kraków), Oxalidix
(Medac), Oksaliplatyna medac (Me-
dac) i Sinoxal (Actavis).

L02 � Leki hormonalne;
L02B � Antagoni�ci hor-
monów i leki o zbli¿onym
dzia³aniu; L02BG � Inhibi-
tory enzymów

Anastrozolum: Symanastrol (Sym-
Phar) oraz 4 �bli�niacze� preparaty
Betasolde, Anasolde, Gammasolde
i Deltasolde (Helm Pharmaceuticals)
to odpowiednio 10., 11., 12., 13. i
14. zarejestrowana marka anastro-
zolu. Na rynek zosta³o wprowadzo-
nych 5 leków: Arimidex (AstraZene-
ca; lek oryginalny), Atrozol (Vi-
pharm), od maja 2008 Anastrozol-
Ratiopharm, od lipca 2008 Mamo-
strol (Synthon; zarejestrowany wcze-
�niej jako Biostrol) i od sierpnia 2008
Ansyn (Synthon). Nie pojawi³y siê
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jeszcze w sprzeda¿y preparaty: Ana-
stroGen (Generics), AnastroLek
(Lek), Anastrozol Teva i Egistrozol
(Egis; zarejestrowany wcze�niej jako
Strazyn).

L03/L03A � �rodki pobu-
dzaj¹ce uk³ad odporno�cio-
wy; L03AX � Inne �rodki
pobudzaj¹ce uk³ad odpor-
no�ciowy

Homeopathicum: Aflubin tabl. (Ri-
chard Bittner) to rozszerzenie w
stosunku do wprowadzonych
wcze�niej kropli.

M � UK£AD
MIÊ�NIOWO-

SZKIELETOWY

M01 � Leki
przeciwzapalne i
przeciwreumatyczne;
M01A � Niesterydowe leki
przeciwzapalne i
przeciwreumatyczne;
M01AC - Oksykamy

Meloxicamum: Antrend (Ozone) to
17. zarejestrowany lek doustny
zawieraj¹cy meloksykam. Do
sprzeda¿y wprowadzono 12
preparatów: Aglan (Zentiva),
Aspicam (Biofarm), Meloksam
(Polfa Grodzisk), Melokssia (Pliva
Kraków), Meloxic (Polpharma),
Movalis (Boehringer Ingelheim; lek
oryginalny), od sierpnia 2006
Meloxicam Teva, od wrze�nia 2006
Meloxistad (Stada), od pa�dziernika
2006 Melobax (Ranbaxy), od
listopada 2006 MeloxiLek (Sandoz),
od lutego 2007 Lormed (Pro.Med)
i od lipca 2008 Meloxicam Arrow
(Arrow Generics). Nie pojawi³y siê
jeszcze na rynku: Celomix (Keri
Pharma), Galoxiway (Boots),
Melobax (Ranbaxy) i Meloxicam
(Aflofarm).

M01AE � Pochodne kwasu
propionowego

Naproxenum: Apo-Napro (Apotex)
to aktualnie 12. zarejestrowana
marka preparatów naproksenu. Na
rynek wprowadzono 10 marek: Aleve
(Bayer), Anapran i Anapran Neo
(Polfa Pabienice), Apo-Naproxen
(Apotex), Boloxen (US Pharmacia,
Wroc³aw), Naproxen doustny i czopki
(Hasco-Lek), Naproxen (Aflofarm),
Naproxen (Polfarmex), Naproxen
czopki (GlaxoSmithKline Poznañ),
Natrax (Polfa Pabianice), Pabi-
Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa
Pabianice). Nie pojawi³y siê jeszcze
w obrocie Nalgesin i Nalgesin forte
(Krka).

N � UK£AD NERWOWY

N03/N03A � Leki
przeciwpadaczkowe;
N03AX � Inne leki
przeciwpadaczkowe

Topiramatum: Topiramat-1A
Pharma i Zidoxer (Ozone) to
odpowiednio 16. i 17.
zarejestrowana marka topiramatu.
Na rynku znajduje siê 6 preparatów:
Topamax (Janssen-Cilag; lek
oryginalny), od grudnia 2006
Topiramat-Ratiopharm, od grudnia
2007 Epiramat (Farmacom), od
stycznia 2008 Etopro (ICN Polfa
Rzeszów), od lutego 2008 TopiLek
tabl. powl. (Sandoz) i od wrze�nia
2008 Erudan (Unia). Nie zosta³y
jeszcze wprowadzone do sprzeda¿y
preparaty: Epitoram (Apotex),
Ramatop (Teva), Symtopiram
(SymPhar), TopiLek kaps. (Lek),
Topimerck (Generics), Topiragis
(Alfred E. Tiefenbacher), Topiral
(Biofarm), Topiramate-AET (Alfred
E. Tiefenbacher), Topiramate Arrow
(Arrow Generics) i Topistad (Stada).

N04 � Leki przeciw chorobie
Parkinsona; N04B � Leki
dopaminergiczne; N04BA �
Dopa i jej pochodne;
N04BA02 � Levodopa i in-
hibitor dekarboksylazy

L e v o d o p u m + c a r b i d o p u m :
Dopamar mite i Dopamar (Sandoz)
oraz Levodopa/Carbidopa-1A
Pharma w 2 dawkach o
przed³u¿onym uwalnianiu to aktualnie
odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana
marka leku o wymienionym sk³adzie.
Na rynek wprowadzono: Nakom
mite i Nakom (Lek) oraz Sinemet CR
(Merck Sharp & Dohme; lek
oryginalny). Nie pojawi³ siê jeszcze
w sprzeda¿y ¿el dojelitowy Duodopa
(Solvay). Poldomet (Polpharma)
zosta³ skre�lony z Rejestru.

N05 � Leki
psychotropowe; N05A �
Leki neuroleptyczne;
N05AD � Pochodne
butyrofenonu

Droperidolum: Xomolix
(ProStrakan) to aktualnie jedyny
zarejestrowany w Polsce lek
zawieraj¹cy droperydol.

N06 � Psychoanaleptyki;

N06A � Leki
przeciwdepresyjne;

N06AB � Selektywne in-
hibitory zwrotnego
wychwytu serotoniny

Sertralinum: Sertralin Actavis to
aktualnie 18. zarejestrowana marka
sertraliny. Na rynku znajduje siê 11
leków: Asentra (Krka), Luxeta (Pliva
Kraków), SertaHexal (Hexal;
w lipcu 2008 nast¹pi³a zmiana nazwy
leku na Sertraline-1A Pharma),
Stimuloton (Egis), Zoloft (Pfizer; lek
oryginalny), Zotral (Polpharma), od
lipca 2006 Setaloft (Actavis)
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i Setaratio (Ratiopharm), od
pa�dziernika 2006 Asertin
(Biofarm), od pa�dziernika 2007
Sertagen (Focus) i od wrze�nia 2008
Sertraline Arrow (Arrow Generics).
Nie zosta³y jeszcze wprowadzone do
sprzeda¿y: Antideprimal (Jelfa),
Exazol (Expharm), SerTeva (Teva),
Sertiva (Sandoz), Sertraline-1A
Pharma, Sertraline Aurobindo i
Zortral Pro (J&P Pharma).
Skre�lono z Rejestru: Tralix (Sanofi-
Synthelabo, Rzeszów).

N06AX � Inne leki
przeciwdepresyjne

Venlafaxinum: Tavex (Krka) kaps.
o przed³u¿onym uwalnianiu to 13.
zarejestrowana marka preparatów
wenlafaksyny. W obrocie znajduje
siê 6 marek leków: Efectin ER
(Wyeth), Velafax i od wrze�nia 2007
Velafax XL (Farmacom), od grudnia
2006 Velaxin (Egis) oraz Venlectine
kaps. o przed³u¿onym uwalnianiu
(ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia
2007 Symfaxin ER (SymPhar), od
pa�dziernika 2007 Alventa (Krka) i
od listopada 2007 Velaxin ER
(Anpharm). Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone preparaty Estaq
(Ozone), Jarvis (Gedeon Richter),
Venlafaxine Liconsa, Venlafaxin-
Ratiopharm, VenlaLek SR (Lek),
Venlax (Polfa Pabianice), Venlax XL
(Celon Pharma) i Venlectine tabl.
(ICN Polfa Rzeszów). Skre�lono z
Rejestru preparat Efectin (Wyeth) o
standardowym uwalnianiu.

N06D � Leki przeciw
demencji; N06DA -
Antycholinoesterazy

Donepezilum: Symepezil (SymPhar)
to 10. zarejestrowana marka
preparatów donepezylu. Do
sprzeda¿y wprowadzono: Aricept
(Pfizer; lek oryginalny), Cogiton
(Biofarm), Donepex (Celon Pharma)
i Yasnal (Krka). Nie pojawi³y siê
jeszcze na rynku preparaty:
Redumas (Teva) oraz Donepezil
Synthon, Donesyn, Donethon i
Synpezil (wszystkie: Synthon).

N07 � Inne leki dzia³aj¹ce
na uk³ad nerwowy; N07B
� Leki stosowane w
uzale¿nieniach; N07BA �
Leki stosowane w
uzale¿nieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicorette Semi Trans-
parent Patch (McNeil) w 3 dawkach
to uzupe³nienie w stosunku do
wprowadzonego wcze�niej systemu
transdermalnego Nicorette Patch.
Zarejestrowanych jest 5 marek
preparatów z nikotyn¹. Na rynku
znajduj¹ siê nastêpuj¹ce produkty:
Nicorette (McNeil i Pfizer) w postaci
gumy do ¿ucia, tabletek
podjêzykowych Microtab, systemu
transdermalnego (Nicorette Patch) i
inhalatora; Nicotinell (Novartis) w
postaci gumy do ¿ucia i systemu
transdermalnego (Nicotinell TTS);
Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci
gumy do ¿ucia, pastylek do ssania 2
mg i 4 mg oraz systemu
transdermalnego i od pa�dziernika
2007 preparaty Nicopass w postaci
pastylek do ssania 1,5 mg o 2
smakach i system transdermalny
Nicopatch (Pierre Fabre Medica-
ment).

R � UK£AD
ODDECHOWY

R01 � Preparaty stosowane
do nosa; R01A � �rodki
udra¿niaj¹ce nos i inne
preparaty stosowane
miejscowo do nosa; R01AD
- Kortykosteroidy

Budesonidum: Budesonide-1A
Pharma to aktualnie 4.
zarejestrowana marka donosowego
aerozolu z budesonidem. Do
sprzeda¿y wprowadzono preparaty:
Buderhin (GlaxoSmithKline Poznañ),
Rhinocort (AstraZeneca; lek
oryginalny) i Tafen Nasal (Lek).
Horacort (Instytut Farmaceutyczny)
zosta³ skre�lony z Rejestru.

R03 � Leki stosowane w
obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych;

R03D - Inne leki
dzia³aj¹ce ogólnie
stosowane w
obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych;

03DC � Antagoni�ci
receptorów
leukotrienowych

Montelukastum: Monkasta (Krka)
i Drimon (Teva) to pierwsze
zarejestrowane leki generyczne
montelukastu. Do sprzeda¿y zosta³
wprowadzony lek oryginalny
Singulair (Merck Sharp & Dohme).
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Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i 
data 
rejestracji 

A02BC Pantoprazolum Panogastin Jelfa PL 04.2008 

A06AD Macrogolum Olopeg MIP Pharma PL 04.2004 

C07AG Carvedilolum Symtrend SymPhar PL 10.2007 

G01AX Lactobacillus spp. Eco Vag Krotex PL 05.2008 

G03BA Testosteronum Tostran ProStrakan PL 01.2007 

G04BD Tolterodinum Uroflow Zentiva PL 05.2008 

G04CB Finasteridum Finaran Ranbaxy PL 12.2007 

J01DD Ceftriaxonum Ceftriaxon Kabi Fresenius Kabi PL 02.2008 

J02AC Fluconazolum Flukonazol Claris 
Lifesciences 

PL 01.2008 

J02AC Itraconazolum ItraMerck Generics PL 08.2006 

N03AX Topiramatum Erudan Unia PL 04.2008 

N05AX Risperidonum Galperinon Galena PL 01.2007 
Rilept, zm. 
07.2007 
Galperinon 

N05BB Hydroxyzinum Hydroxyzinum 
Aflofarm 

Aflofarm PL 02.2008 

N06AB Sertralinum Sertraline Arrow Arrow Generics PL 03.2008 

R02AD Lidocainum + 
cetylpyridinii 
chloridum 

Orofar Max Novartis PL 04.2008 

R05X Ibuprofenum + 
pseudoephedrinum 

Rhinafen Polfa-£ód� PL 04.2004 

S01EC Dorzolamidum Rozalin Adamed PL 03.2008 

 

A � PRZEWÓD POKAR-
MOWY I METABOLIZM

A02 � Leki stosowane w zaburze-
niach zwi¹zanych z nad-
kwa�no�ci¹; A02B � Leki
stosowane w chorobie
wrzodowej i refluksie ¿o³¹d-
kowo-prze³ykowym; A02BC
� Inhibitory pompy proto-
nowej

A06/A06A � Leki przeczyszczaj¹-
ce; A06AD - Leki przeczysz-
czaj¹ce dzia³aj¹ce osmotycz-
nie

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07/C07A � Leki blokuj¹ce re-
ceptory b-adrenergiczne;
C07AG � Leki blokuj¹ce
receptory a- i b-adrener-
giczne

G � UK£AD MOCZO-
WO-P£CIOWY I HOR-

MONY P£CIOWE

G01 � Leki ginekologiczne prze-
ciwzaka�ne i antyseptyczne;
G01A - Leki przeciwzaka�-

ne i antyseptyczne, z wy³¹-
czeniem leków z³o¿onych
z kortykosterydami; G01AX
� Inne leki przeciwzaka�ne
i antyseptyczne

G03 � Hormony p³ciowe i �rodki
wp³ywaj¹ce na czynno�æ
uk³adu p³ciowego; G03B �
Androgeny; G03BA � Po-
chodne 3-oksoandrostenu-4

G04 � Leki urologiczne;

G04B � Inne leki urolo-
giczne, w tym przeciwskur-
czowe; G04BD � Urolo-

NOWO�CI NA RYNKU � WRZESIEÑ 2008
We wrze�niu 2008 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 17 nowych marek produktów
leczniczych:
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giczne leki przeciwskurczo-
we

G04C � Leki stosowane w
³agodnym przero�cie gru-
czo³u krokowego; G04CB �
Inhibitory 5á-reduktazy te-
stosteronu

J � LEKI PRZECIWZA-
KA�NE DZIA£AJ¥CE

OGÓLNIE

J01 � Leki przeciwbakteryjne
dzia³aj¹ce ogólnie; J01D �
Inne beta-laktamowe leki
przeciwbakteryjne; J01DD
� Cefalosporyny trzeciej
generacji

J02/J02A � Leki przeciwgrzybicze
dzia³aj¹ce ogólnie; J02AC
� Pochodne triazolu

N � UK£AD NERWOWY

N03/N03A � Leki przeciwpadacz-
kowe; N03AX � Inne leki
przeciwpadaczkowe

N05 � Leki psychotropowe;

N05A � Leki neuroleptycz-
ne; N05AX � Inne leki neu-
roleptyczne

N05B � Leki przeciwlêko-
we; N05BB � Pochodne di-
fenylometanu

N06 � Psychoanaleptyki; N06A �
Leki przeciwdepresyjne;
N06AB � Selektywne inhi-
bitory zwrotnego wychwytu
serotoniny

R � UK£AD
ODDECHOWY

R02/R02A � Preparaty stosowane
w chorobach gard³a; R02AD

� �rodki znieczulaj¹ce miej-
scowo

R05 � Leki stosowane w kaszlu i
przeziêbieniach; R05X �
Inne preparaty z³o¿one sto-
sowane w przeziêbieniach

S � NARZ¥DY
ZMYS£ÓW

S01 � Leki okulistyczne; S01E �
Leki przeciw jaskrze i zwê-
¿aj¹ce �renicê; S01EC � In-
hibitory anhydrazy wêglano-
wej.

Opracowanie:
dr n. farm. Jaros³aw Filipek

Kierownik Dzia³u Informacji
o Produktach

Administrator Farmaceutycznej
Bazy Danych BAZYL

IMS Poland

WARTO WIEDZIEÆ

Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampaniê informacyjn¹ dotycz¹c¹ SFA£SZOWANYCH PRO-
DUKTÓW LECZNICZYCH. Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia pojawi³a siê zak³ad-
ka po�wiêcona �fa³szywkom�. S¹ tu opublikowane ostrze¿enia i rady skierowane do spo³eczeñstwa:

Po pierwsze - PRODUKTY LECZNICZE WYDAWANE NA PODSTAWIE RECEPTY LEKARSKIEJ KUPUJ
TYLKO W MIEJSCACH DO TEGO UPRAWNIONYCH, TAKICH JAK APTEKI ORAZ PUNKTY APTECZNE !!!

Po drugie - NIGDY NIE KUPUJ LEKÓW NA BAZARACH, W SI£OWNIACH, KLUBACH FITNESS CZY W
SEXSHOPACH !!!

Po trzecie - SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO ̄ YCIA I ZDROWIA JEST PRZYJMOWANIE
LEKÓW WYDAWANYCH NA RECEPTÊ, KTÓRE ZOSTA£Y ZAKUPIONE ZA PO�REDNICTWEM INTERNE-
TU !!!

xxxxxxxxxxxx

Z ka¿dym miesi¹cem wzrasta liczba produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu
równoleg³ego i dopuszczonych do obrotu na polskim rynku aptecznym. Zaktualizowana przez URPLW-
MiPB w pa�dzierniku 2008 roku lista obejmuje 265 specyfików.
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SÊDZIWÓJ

Micha³ Sêdziwój (1566-1636)
by³ obok Kopernika najbardziej zna-
nym Polakiem rozpoczynaj¹cej siê
rewolucji naukowej XVII wieku -
czasów, gdy astrologia ostatecznie
stawa³a siê astronomi¹, a alchemia -
chemi¹ lekarsk¹. Sê-
dziwój z jednej strony
by³ alchemikiem, ze
wzglêdu na ezoterycz-
ny jêzyk swoich trak-
tatów, hermetyzm w
podej�ciu do zjawisk
przyrody i tajne stowa-
rzyszenia, które zak³a-
da³, z drugiej za� che-
mikiem, jako prekur-
sor empiryzmu, g³osz¹-
cy, ¿e �do�wiadczenie
jest jedynym nauczy-
cielem prawdy�. Zg³ê-
biaj¹c tajemnice che-
mii, zajmowa³ siê rów-
nocze�nie medycyn¹,
filozofi¹ i przyrodo-
znawstwem. Cieszy³
siê ogromn¹ s³aw¹ w
ca³ej Europie. Na
dworach królewskich i
ksi¹¿êcych by³ przyj-
mowany z honorami,
mia³ zdolno�ci dyplo-
matyczne i osobisty
urok, co jedna³o mu
wielu mo¿nych przyja-
ció³. W �wiecie znany by³ jako Mi-
chael Sendivogius, a w swoich dzie-
³ach wystêpowa³ jako Cosmopolita,
Sarmata, Anonymus.

Dzie³a Sêdziwoja nale¿a³y
przez dwa wieki do najpoczytniej-
szych ksi¹¿ek alchemicznych. �Trak-
tat o kamieniu filozoficznym� (autor

zmieni³ potem tytu³ na �Nowe �wia-
t³o chemii�) mia³ w latach 1604-1797
ponad 50 wydañ w piêciu jêzykach;
�Dialog Merkuriusza, Alchemika
i Natury� - 26 wydañ (pos³u¿y³ on
Beniaminowi Jonsonowi, angielskie-
mu dramaturgowi, uznawanemu ów-
cze�nie za drugiego po Szekspirze,

do napisania sztuki �The Alchemist�);
�Harmonia� - 13 wydañ; �Traktat o
soli� - 8 wydañ; �Traktat o siarce� -
18 wydañ.

Wspó³cze�ni pisali o Sêdziwo-
ju z podziwem i zachwytem. John
French w przedmowie do pierwsze-
go angielskiego wydania �Nowego

�wiat³a chemii� (1651) pisa³: �Gdy
ktokolwiek zapyta mnie, która i czyja
ksi¹¿ka najbardziej prowadzi do zro-
zumienia Boga, jego tworów i tajem-
nic, nie móg³bym odpowiedzieæ ina-
czej, ¿e zaraz po Pi�mie �wiêtym �
Sendivogius�. John Houpreght, okre-
�la³ Sêdziwoja jako �najwiêkszego

filozofa tajemnic przy-
rody�, a  John Gad-
bury w �Poemacie
chemicznym� za-
m i e s z c z o n y m
w przedmowie do
�Harmonii� nazwa³ go
�królem chemii i po-
chodni¹ wiedzy�. Au-
tor wspó³czesnej �A
history of Chemistry�,
John Partington zali-
czy³ Sêdziwoja do
najwiêkszych chemi-
ków w dziejach.

By³ niew¹tpli-
wie najbardziej s³aw-
nym polskim alchemi-
kiem (³ac. Sendivo-
gius Polonus). Urodzi³
siê w rodzinie szla-
checkiej na po³udniu
Polski, ko³o Nowego
S¹cza. Jako m³ody
cz³owiek próbowa³
uzyskaæ wykszta³ce-
nie podró¿uj¹c po
Europie i studiuj¹c
w Wiedniu, Altdorfie,

Lipsku i Cambridge. By³o to mo¿li-
we dziêki �stypendium� wojewody
Olbrychta £askiego i marsza³ka wiel-
kiego koronnego Miko³aja Wolskie-
go. Byæ mo¿e to oni wprowadzili go
w fascynuj¹cy wówczas wielu ludzi
�wiat alchemii. Dziêki protekcji
£askiego król Stefan Batory finan-

Poczet wielkich aptekarzy polskich

Micha³ Sêdziwój (1566-1636)
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sowa³ wiele alchemicznych prób,
szczególnie bieg³ych w tym wzglêdzie
Anglików. Do�wiadczenia, które
Sêdziwój wykonywa³ z Wolskim na
Zamku Wawelskim doprowadzi³y do
wielkiego po¿aru (by³a to jedna
z przyczyn przeniesienia stolicy Pol-
ski do Warszawy).

Najwiêksz¹ s³awê nasz alche-
mik zyska³ dziêki eksperymentom w
Pradze, gdzie w 1593 r.
zosta³ sekretarzem i do-
radc¹ cesarza Rudolfa II.
Podobn¹ funkcjê pe³ni³
pó�niej u króla Zygmunta
III Wazy. W 1604 r.
w Pradze w obecno�ci
Rudolfa II i w 1616 r. na
dworze Maurycego,
landgrafa Hesji, dokona³
ponoæ transmutacji zwy-
k³ych metali w z³oto. Na
pami¹tkê tego wydarze-
nia cesarz Rudolf II kaza³
wmurowaæ tablicê
z ³aciñsk¹ inskrypcj¹ -
�Niechbyinskrypcj¹ -
�Niechby inny tyle wniós³,
co Sêdziwój Polonus�.

Sêdziwój intereso-
wa³ siê nie tylko do�wiad-
czeniami alchemicznymi.
Wykorzystuj¹c swoj¹
wiedzê tworzy³ podwali-
ny przemys³u metalur-
gicznego, a tak¿e praco-
wa³ nad wytwarzaniem
nowych leków. Na zlece-
nie cesarza Ferdynanda II
kierowa³ budow¹ kopal-
ni o³owiu i miedzi na �l¹sku. Zmar³
nagle ko³o O³omuñca na Morawach
w 1636 r.

SYRENIUSZ

Wielkim prze³omem w roz-
woju medycyny domowej by³o roz-
powszechnienie druku. W³a�ciciele

drukarni dostrzegli jedn¹ z najwa¿-
niejszych ludzkich potrzeb � szuka-
nie pomocy w cierpieniu. To zadanie
spe³ni³y zielniki � ówczesne encyklo-
pedie zdrowia. Prawdopodobnie na
ich powstanie najwiêkszy wp³yw mia-
³y niemieckie i w³oskie herbarze. Du¿a
czê�æ polskiego s³ownictwa bota-
nicznego zosta³a ustalona przez Jana
Stankê, a pierwszy s³ownik ³aciñsko-

polski nazw ro�lin, opracowany
przez Szymona z £owicza, do³¹czo-
no do pracy Aemiliusa Macera.
W�ród polskich zielników naj-
wiêksz¹ popularno�æ zyska³y: Stefa-
na Falimirza O zio³ach i o mocy ich
z 1534 roku, Marcina z Urzêdowa
Zielnik Polski z 1595 roku i Szy-
mona Syreniusza Zielnik herbarzem

z ³aciñskiego zowi¹ z 1613 roku.
Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³ siê rów-
nie¿ poradnik Marcina Siennika, za-
wieraj¹cy jako suplement (kontynu-
acja paginacji Herbarza s. 489 - 628)
Sekrety czcigodnego Aleksego
z Piemontu. W latach 1568 � 1788
ukaza³o siê w Polsce a¿ siedem wy-
dañ tego �receptariusza�; na jego po-
pularno�æ wp³ynê³y zamieszczone

tam praktyczne wska-
zówki dotycz¹ce wy-
twarzania, w warun-
kach domowych,
przede wszystkim le-
ków, a tak¿e kosme-
tyków, substancji za-
pachowych i przetwo-
rów.

Autorzy zielników
korzystali z tych sa-
mych �róde³, z których
czerpali wiedzê  ów-
cze�ni aptekarze. Tak
wiêc w ksiêgozbiorach
aptekarzy znajdowa³y
siê dzie³a autorów an-
tycznych, arabskich i
³aciñskich oraz polskie
zielniki. Choæ wiêk-
szo�æ z tych dzie³ za-
wiera³a wiedzê minio-
nych stuleci � w dobie
renesansu wci¹¿ by³a
to wiedza aktualna. J.
Szostak, R. Muster i B.
Figura ustalili listê naj-
bardziej popularnych
ksi¹g farmaceutyczno-
medycznych w pol-

skich ksiêgozbiorach aptecznych w
XVI w. W�ród autorów s¹ tam wy-
mienieni m.in. Theophrast z Erozos,
Nikandros z Kolofonu, Pedanios
Dioscorides, C.Plinius Secundus,
Galen z Pergamonu, Nicolaus Pra-
epositus z Salerno, Albertus Magnus,
Nicolaus Alexandrinus, Arnoldus de
Villanova, Mathaeus Silvaticus, Man-

Szymon Syreniusz
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lius de Bosco, Quiricus de Augustis,
Valerius Cordus, Petrus Andrea Mat-
thiolus, Leonhard Fuchs, Gabriel Fal-
lopius, Paulus Aegineta, Avicenna,
Mesue, J.Michael Savonarola, An-
tonius Guainerius, Petrus de Crescen-
tis, Hieronim Spiczyñski i Marcin
Siennik. Wiedza oparta na pracach
wy¿ej wymienionych autorytetów,
wed³ug autorów �ogrodów zdrowia�,
przeznaczona by³a nie tylko �dla ap-
tekarzy, lekarzy i cyrulików, lecz tak-
¿e [dla] panien, kobiet i tych wszyst-
kich, którzy siê na zio³ach znaj¹�.

Staropolskie encyklopedie
zdrowia z za³o¿enia by³y kompila-
cjami. Ich autorzy nie mieli ambicji
tworzenia oryginalnych prac na-
ukowych. Pierwsze polskie zielniki
�  herbarze renesansowe odegra³y
olbrzymi¹ rolê jako podrêczniki,
�ród³a wiedzy i to zarówno dla za-
wodowych aptekarzy jak i dla opie-
kunek apteczek dworskich � pa-
nien apteczkowych. Autorzy sami
zdawali sobie sprawê, ¿e pisz¹ swo-
je dzie³a równie¿ dla kobiet zajmu-
j¹cych siê leczeniem. W XVII w.
wiedza obowi¹zuj¹ca aptekarzy,
jak i kobiety zajmuj¹ce siê w dwo-
rach leczeniem by³a bardzo podob-
na. Kobiety mia³y natomiast dodat-
kowe �ród³o wiedzy od �bab� wiej-
skich zajmuj¹cych siê leczeniem.
Medycyna domowa, wspierana
przez autorytety medyczne, nie by³a
ignorowana przez medycynê ofi-
cjaln¹ i nie by³o miêdzy nimi przepa-
�ci, jaka istnieje pomiêdzy znachor-
stwem a medycyn¹ w naszych cza-
sach. Wiêkszo�æ spo³eczeñstwa ska-
zana by³a na samolecznictwo.

Nazewnictwo botaniczno-
farmaceutyczne, na którym wzoro-
wali siê staropolscy kompilatorzy
dotar³o do encyklopedii zdrowia bar-
dzo zniekszta³cone. Pojêcia dotycz¹-
ce przyrodoznawstwa, czêsto

wspólne dla wszystkich europejczy-
ków, oparte by³y na terminologii na-
ukowej powsta³ej przede wszystkim
w czasach Arystotelesa i Teofrasta.

Najbardziej znanym i cenionym
twórc¹ renesansowych herbarzy by³
Szymon Syreñski. Urodzi³ siê oko³o
1540 w O�wiêcimiu jako syn miesz-
czanina Miko³aja. W latach 1560-
1569 studiowa³ na Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu Krakowskie-
go, na którym w 1569 r. uzyska³ tytu³
magistra sztuk wyzwolonych oraz
doktora filozofii. Nastêpnie przyj¹³

pracê guwernera i wraz ze swoimi
podopiecznymi, Wojciechem Her-
burtem z Fulsztyna i Jerzym Korma-
nieckim, studiowa³ w Ingolstadt.
W tym czasie wiele podró¿owa³ � po
Wêgrzech, Niemczech, Niderlan-
dach i Szwajcarii. Zwiedzi³ m.in. pry-
watne ogrody ro�lin leczniczych
w Augsburgu, Heidelbergu i Mogun-
cji. Oko³o 1573 r. uda³ siê do W³och,
gdzie rozpocz¹³ studia medyczne na
uniwersytecie padewskim, który by³
wówczas wiod¹cym o�rodkiem me-

dycyny i botaniki. Prowadzi³ tam
obserwacje ro�lin zarówno uprawia-
nych w ogrodach w³oskich oraz dzi-
ko rosn¹cych. Dyplom ukoñczenia
studiów otrzyma³ w dniu 13 lutego
1577 r. z r¹k s³awnego wówczas
Geronima Mercuriali (1530-1606),
który by³ jego opiekunem nauko-
wym.

W 1578 r. powróci³ do Polski
i zamieszka³ we Lwowie. Tam pro-
wadzi³ praktykê lekarsk¹ i jednocze-
�nie bada³ okoliczn¹ florê, wyje¿d¿a³
te¿ w dalsze okolice, na Podole,
Pokucie, w okolice Bieszczadów i
Babiej Góry. W 1588 r. przeniós³
siê do Krakowa, gdzie obj¹³ sta-
nowisko lekarza dla ubogich, z fun-
dacji Piotra z Poznania. W zamian
za bezp³atne leczenie pacjentów
otrzyma³ dom przy ul. Wi�lnej,
w którym zamieszka³.

Od 1590 r. wyk³ada³ medy-
cynê na krakowskiej uczelni, ³¹cz¹c
dzia³alno�æ dydaktyczn¹ i charyta-
tywn¹ z prac¹ nad encyklopedi¹
zdrowia - �Zielnik Herbarzem z iê-
zyka £acinskiego zowi¹. To iest
Opisanie w³asne imion, kszta³tu,
przyrodzenia, skutkow, y mocy Zio³
wszelakich Drzew, Krzewin y ko-
rzenia ich, Kwiátu, Owocow, So-
kow Miasg, Zywic y korzenia do
potraw zaprawowania. Tak Trun-
kow, Syropow, Wodek, Likwo-
rzow, Konfitor, Win rozmaitych,

Prochow, Soli z zio³ czynioney; Ma-
�ci, Plastrow. Przytym o Ziomach y
Glinkach ro¿nych: o Kruscach Per-
³ach y drogich Kamieniach. Tez o
zwierzetach czworonogich, czo³gaj¹-
cych Ptastwie, Rybach y tych wszyt-
kich rzeczach ktore od nich po-
chodz¹ od DIOSCORIDA z przy-
daniem y dostatecznym dok³adem
z wielu innich o tey materiey pisza-
cych, z po³o¿eniem w³asnych figur dla
snadnieyszego ich poznania a y u¿y-
wania ku zatrzymaniu zdrowia tak
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ludzkiego iako bydlecego y chorob
przypad³ych odpedzenia, z wielkiem
uwa¿aniem y rozs¹dkiem Polskiem
iezykiem zebrany y na osmiero ksi¹g
roz³o¿ony�.

Syreniusz by³ posiadaczem
bogatej biblioteki, na co wskazuj¹
ksi¹¿ki z jego podpisem znajduj¹ce
siê w kilku krakowskich ksiêgozbio-
rach. Zmar³ 29 marca 1611 r. w Kra-
kowie. (cdn.)

Artyku³ jest czê�ci¹ wyk³adu
przedstawionego przez

doc. dr hab. Iwonê Arabas
oraz

dr Wojciecha Giermaziaka,
25 wrze�nia 2008 roku
w Warszawie podczas:

OGÓLNOPOLSKIEGO
DNIA APTEKARZA.

Ilustracje:
1. Micha³ Sêdziwój, autor � £uszczkie-

wicz, Tygodnik Ilustrowany, 1862;
�ród³o: Wikimedia Commons

2. Szymon Syreñski; �ród³o: Domena
Publiczna Wikipedii; �Portret zosta³
namalowany z wyobra�ni w Krakowie
w 1839 r. przez Jana Nepomucena Ba-
siñskiego i zamieszczony w pracy A.
Grabowskiego Staro¿ytno�ci histo-
ryczne polskie [�], Kraków 1840, a
nastêpnie wykorzystany m.in.
w pracy: Alicji Zemanek Portrety bo-
taników polskich. Szymon Syreñski
(ok. 1540-1611), [w:] �Wiadomo�ci Bo-
taniczne� : kwartalnik / Polskie Towa-
rzystwo Botaniczne, 1997 (wyd. 1998).
41(2): 51, s. 51. Skan portretu wykona-
³a Katarzyna Nielek z UMK w Toru-
niu.�

3. Karta tytu³owa zielnika Szymona Sy-
reñskiego; �ród³o: Domena Publicz-
na Wikipedii; Zgodê na wykorzysta-
nie karty tytu³owej �Zielnika� w Wiki-
pedii wyrazi³ twórca wersji sieciowej
Zielnika prof. dr Roman Antoszewski
z Nowej Zelandii

Podobnie jak z medycyn¹, by³o
te¿ z rzemios³ami artystycznymi. �Nie
jest mo¿liwe studiowanie historii sztu-
ki �redniowiecznej w oderwaniu od
�redniowiecznych klasztorów.�  [18]
�Niektóre zakony w pewnych okre-
sach wyspecjalizowa³y siê w upra-
wianiu takiej lub innej ga³êzi sztuki.
Na przyk³ad Bracia Jezusowi [19]
i Humiliaci [20]  byli specjalistami w
malowaniu na szkle, w robieniu wi-
tra¿y i w architekturze, Bernardyni w
intarsjach (�Tarsia work�), zakony
Benedyktynów i Kamedu³ów � w
malarstwie w ogóle, za� mnisi z klasz-
toru na Monte Cassino �  w malar-
stwie miniaturowym w szczególno-
�ci; natomiast Dominikanie uprawiali
wiele ró¿nych sztuk � tylko mozai-
kami siê nie zajmowali.� [21]
�W IX wieku klasztor w Reichenau
by³ znany zarówno ze swej bibliote-
ki, jak i szko³y kszta³c¹cej malarzy �
która to szko³a w X wieku sta³a siê
nie mniej s³awnym o�rodkiem kszta³-
cenia równie¿ w innych dziedzinach
sztuki dekoracyjnej.� [22]  �W X
wieku mnisi z Reichenau ozdobili
malowid³ami wiele ko�cio³ów na te-
renie Niemiec, i tak samo zakonnicy
klasztoru St. Gallen zbudowali
i ozdobili malowid³ami ko�cio³y
i klasztory na terenie dzisiejszej
Szwajcarii i Francji.� [23] �Nie tyl-
ko obrazy, ale te¿ witra¿e, z³ote
i srebrne kielichy, relikwiarze itp.
przedmioty (liturgiczne) by³y projek-
towane i czêsto wykonywane przez
samych mnichów...�  [24]  �Przed

XV wiekiem msza³y (³¹cznie
z wszystkimi iluminacjami, miniatura-
mi itp.) by³y wykonywanie wy³¹cz-
nie w klasztorach.�  [25] �W VIII
i IX wieku klasztor w St. Gallen by³
znanym centrum sztuki iluminator-
skiej.� [26]  �Klasztor w Reichenau
zaopatrywa³ Strassburg w (wykony-
wane przez swoich mnichów) ksiêgi
liturgiczne.� [27] �Barwne, figuralne
kompozycje (w bibliach �rednio-
wiecznych), uzupe³niane z³oconymi
t³ami, malowano na ca³ych kartach
lub w³¹czano w kolumny pisanego
rêcznie tekstu... Obok z³oceñ naj-
bardziej ceniono purpurê. Niekiedy
barwiono ni¹ ca³e karty i dopiero na
takim tle umieszczano z³ote i srebrne
litery. Pod koniec �redniowiecza kar-
ty pergaminowe barwiono nawet na
czarno, a nastêpnie pisano na nich
srebrem... Podobraziem by³ perga-
min, spoiwem guma arabska. Kom-
pozycjê uzupe³niano z³otem p³atko-
wym, które k³adziono na specjalny
grunt...� [28]  �We W³oszech, w VIII
i IX wieku, a tak¿e w wiekach na-
stêpnych, przedmioty artystyczne
(�the luxury arts�) by³y wykonywane
w zasadzie wy³¹cznie na potrzeby
ko�cio³a.� [29] �Nad kapitularzem
znajdowa³a siê du¿a pracownia,
gdzie niektórzy ojcowie robili witra-
¿e, maj¹c do tego piece i inne po-
trzebne urz¹dzenia. Jak d³ugo ¿y³
Piotr (Perugino), projektowa³ dla
zakonników liczne kartony, i owe
witra¿e wypada³y znakomicie.�  [30]
Przypomnijmy te¿, ¿e tytu³y niektó-

MANUA£Y APTEKARSKIE �
Gatunek i tradycja (czê�æ druga)

W manua³ach mo¿na
znale�æ wszystko
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�ci klasztornej, które uprawiane by³y
w klasztorach zawsze... Klasztory
mia³y swoje laboratoria, zaopatrywa-
nie których i praca w których wy-
maga³y wiedzy typu botanicznego
i chemicznego. Ci spo�ród mnichów,
którzy byli artystami (a we wczesnym
�redniowieczu artystami byli wy³¹cz-
nie zakonnicy), mieli tym samym

mo¿liwo�æ zaznajomienia siê
z w³a�ciwo�ciami ró¿nego ro-
dzaju materia³ów (ro�linnych,
zwierzêcych, mineralnych), któ-
re nadawa³y siê do ich prac...
Wyrazem tej koneksji (medycy-
ny i sztuk dekoracyjnych) jest na
przyk³ad fakt, ¿e autor jednego
z bizantyñskich rêkopisów, po
inwokacji skierowanej do Ma-
rii Panny, oddaje swoj¹ pracê
pod opiekê �w. £ukasza, o któ-
rym mówi, ¿e by³ zarówno
�uczonym lekarzem� jak i artyst¹
znaj¹cym siê �na farbach i na
mozaikach�...� [33] Innym przy-
k³adem tej samej koneksji jest
rêkopi�mienny kodeks z XI wie-
ku, przechowywany w bibliote-
ce kapitulnej w Ivrei pod nume-
rem 87, w sk³ad którego �
oprócz Hyeronimi liber in Jovi-
nianum (ksiêgi �w. Hieronima
przeciwko Jovinianowi[34] )
i Missalis fragmentum (wypisów
mszalnych) � wchodz¹ te¿ For-
mule chemice et medicamento-
rum (19 ostatnich stron kodek-
su), który to tytu³ (Formule) do-
tyczy przepisów medycznych,
a tak¿e artystycznych (takich jak

pisanie z³otem, barwienie pergaminu,
robienie atramentu itp.).� [35]

Je�li chodzi o wytwarzanie
kosmetyków, zw³aszcza �wód pach-
n¹cych�, to równie¿ by³o to zajêcie
w klasztorach tradycyjne � o czym
na przyk³ad pisze Vasari we wspo-
mnianym ju¿ tutaj rozdziale po�wiê-
conym Piotrowi Perugino, we frag-

rych przepisów Teofila Mnicha, za-
mieszczonych w jego Traktacie
o sztukach rozmaitych, s¹ nastêpu-
j¹ce: O me³ciu z³ota do ksi¹¿ek i przy-
rz¹dzeniu m³ynka, Jak siê z³oto i sre-
bro ma nak³adaæ w ksi¹¿kach, Ja-
kim sposobem zdobi¹ siê malowid³a
w ksi¹¿kach cyn¹ i szafranem, Jak
siê ma pisaæ z³otem, Jak siê barwi-
d³a do ksi¹¿ek roztwarzaæ
maj¹, O cynobrze, O zieleni,
O atramencie, O p³ytach do o³-
tarzy i do drzwi, O budowie
pieca do robienia szk³a, O roz-
maitych barwach szk³a,
O szkle szafranowem, O szkle
purpurowem, O ³¹czeniu i osa-
dzaniu szyb, O kamieniach
drogich na�ladowanych, do
szyb przytwierdzanych, O kub-
kach szklanych, które Grecy
z³otem i srebrem zdobi¹,
O szkle greckim do zdobienia
wyrobów mo-zaikowych,
O pier�cieniach, O wyrabianiu
kielicha mniejszego, O kielichu
wiêkszym i jego odlewie,
O odlewaniu uch kielicha, Jak
ucha o¿ywiaæ i ozdabiaæ,
O zdobieniu kubka kie-licho-
wego, O podstawku kielicha,
O patynie kielicha, O wyrabia-
niu z³otego kielicha, O ka-dzie-
dlnicy trybowanej, O kadzie-
dlnicy lanej, O organach, O la-
niu dzwonów, O rozmiarze
cymba³ów, O cymba³ach mu-
zycznych, O rze�bieniu ko�ci,
O barwieniu ko�ci na czerwo-
no (�Mo¿na te¿ z tych ko�ci lub
rogów wyrabiaæ tokarsk¹ robot¹
guzy na pastora³ach biskupów i opa-
tów...�), O szlifowaniu drogich ka-
mieni (�Gdyby� z kryszta³u chcia³ wy-
robiæ guzy, jakie by siê do pastora-
³ów biskupich lub �wieczników
wprawiæ mog³y, w ten sposób go
przedziurawisz... Takim sposobem
przerzynaj¹ siê, szlifuj¹ i poleruj¹

onyks i beryl, szmaragd, jaspis i kal-
cedon, i inne drogie kamienie...�).
[31] Inny przyk³ad klasztornego
zbioru przepisów dotycz¹cych rze-
mios³ artystycznych � przyk³ad
pierwszy z brzegu � to Liber sacer-
dotum (Ksiêga mnichów), czyli rê-
kopi�mienny kodeks z XIV wieku,
przechowywany w Bibliotece Naro-

dowej w Pary¿u pod numerem 6514.
Kodeks ten zawiera przepisy na
chryzografiê (pisanie z³otem) i argy-
rografiê (pisanie srebrem), przepisy
na farby innych kolorów, sposoby na
imitowanie drogich kamieni itp.  [32]

�Medycyna i sztuki dekoracyjne
nale¿a³y do tych dziedzin dzia³alno-

Ilustracja 9
Strona tytu³owa polskiego przek³adu Teofila
kap³ana i zakonnika o sztukach rozmaitych

ksi¹g troje.
T³um. Teofil ¯ebrowski. Kraków, 1880.
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mencie opisuj¹cym klasztor Braci
Jezusowych we Florencji. Mianowi-
cie po opisaniu otaczaj¹cej klasztor
piêknej winnicy i ogrodu z drzewami
owocowymi, a wewn¹trz budynku
klasztornego pracowni witra¿y, pisze
dalej Vasari w ten sposób: �W ko-
lejnym pomieszczeniu, zgodnie ze
swoim odwiecznym zwyczajem,
braciszkowie destylowali wody lecz-
nicze i wody pachn¹ce, maj¹c do
tego celu najlepsze urz¹dzenia...�
[36] Równie¿ w cytowanej
ju¿ tutaj ksi¹¿ce Opera nuova
intitolata Dificio de Ricette
(Wenecja 1529), po�wiêco-
nej perfumom i kosmetykom,
na rycinie zamieszczonej na
stronie tytu³owej, jest przed-
stawiony mnich w laborato-
rium. [37] W tej sytuacji
trudno sobie wyobraziæ, aby
�braciszkowie� nie robili te¿
win i przetworów z owoców,
skoro mieli winnice i sad z
owocowymi drzewami, �naj-
lepsze urz¹dzenia� i nie gor-
sze zapewne piwnice. W ka¿-
dym razie w rêkopi�miennych
zbiorach przepisów pocho-
dzenia klasztornego przepisy
na kosmetyki, wina i kulina-
ria mo¿na spotkaæ równie
czêsto jak przepisy na leki i
farby. Tak jest na przyk³ad
we wspomnianym ju¿ tutaj
w³oskim rêkopisie z XV wie-
ku, przechowywanym obec-
nie w Wellcome Historical
Medical Library w Londynie
[38],  w którym oprócz przepisów
medycznych (�wypróbowanych
przez naszych braci�) znajduj¹ siê te¿
przepisy na konfekty i wina, zapew-
ne nie gorzej sprawdzone. A tak¿e
we francuskim kodeksie z XVI wie-
ku (te¿ przechowywanym w tej sa-
mej bibliotece [39]), w którym
oprócz przepisów medycznych i we-

terynaryjnych s¹ te¿ przepisy kosme-
tyczne i kucharskie, i w którym na
pierwszej stronie, u góry, jest napi-
sane: �Bibliotteca Sancti Andreae in
Neumure�, za� u do³u strony 139 �
�Monsieur Le Révérend de Prélat de
l�abbaye de St. Andre...�

Ogólnie rzecz bior¹c o rêkopi-
�miennych zbiorach przepisów po-
chodzenia klasztornego mo¿na po-
wiedzieæ, co nastêpuje. Zwykle s¹
one czê�ci¹ wiêkszej ca³o�ci, tzn. rê-

kopi�miennego kodeksu, w sk³ad
którego wchodz¹ te¿ inne teksty, naj-
czê�ciej wypisy i fragmenty o cha-
rakterze religijnym (np. Missalis frag-
mentum w kodeksie nr 87 w biblio-
tece kapitulnej w Ivrei [40] albo frag-
menty z pism �w. Hieronima i �w.
Augustyna w kodeksie nr 490 w bi-
bliotece kapitulnej w Lucca, poprze-

dzaj¹ce Compositiones variae) � ale
tak¿e inne teksty, tzn. nie tylko reli-
gijne; na przyk³ad w tym¿e kodeksie
nr 490 z Lucca s¹ te¿ wypisy z Hi-
storii naturalnej Pliniusza i z Origines
Izydora z Sewilli, za� we flamandz-
kim kodeksie z po³owy XVI wieku
[41],  zawieraj¹cym przepisy me-
dyczne i kucharskie, mamy te¿ frag-
menty z Pantagruela Rabelaisa (po
francusku) i kilkana�cie aforyzmów
o charakterze filozoficznym. Bior¹c

pod uwagê fakt, ¿e poszczegól-
ne elementy tych kodeksów
by³y pisane zwykle w ró¿nym
czasie, mo¿na powiedzieæ, ¿e
by³a to do�æ pierwotna (ale
przez to pe³na uroku) forma
gromadzenia potrzebnych
w klasztorze tekstów, które
by³y potrzebne do ró¿nych rze-
czy � do my�lenia o Bogu, do
my�lenia o tym, co powiedzieæ
podczas kazania, i do nie mniej
boskich zajêæ, jakimi by³y upra-
wa ro�lin leczniczych czy wy-
rabianie witra¿y [42].  Czasem
przepisy klasztorne dotycz¹ tyl-
ko medycyny (leków) i rzemios³
artystycznych, ale czêsto te¿ al-
chemii (np. jak zrobiæ �mocn¹
wodê� � aqua ardens � czyli
kwas azotowy), kosmetyków,
win itp. Poza tym receptariusze
klasztorne raczej nie by³y opa-
trywane przedmow¹ (przed-
mowa Teofila Mnicha jest tu
zjawiskiem wyj¹tkowym, po-
dobnie jak ca³y jego traktat,
który ma wiele cech literackie-

go opracowania), za to w poszcze-
gólnych przepisach bardzo czêsto
podane jest �ród³o pochodzenia da-
nego przepisu. Na przyk³ad w Rac-
colti di Secreti brata Fortunata z Ro-
vigo [43] o przepisie na jeden z wer-
niksów mówi siê, ¿e pochodzi od
�Bonawentury, mnicha z Cento�, za�
o przepisie na pewien rodzaj b³êkitu

Ilustracja 10
Strona tytu³owa opublikowanego w 1939

roku przez Rozelle Parker Johnson kodeksu
pt. Compositiones variae.
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w tzw. weneckim rêkopisie (The Bri-
tish Library, Sloane, 460) � ¿e jest
�secundum fratrem Paulum ordinis
fratri minori� (wed³ug brata Paw³a
z zakonu Braci Mniejszych).
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�cielny ³aciñsko-polski. Pod redakcj¹
ks. Mariana Kowalewskiego. Ksiê-
garnia �w. Wojciecha, Poznañ�War-
szaw� Lublin, 1958, s. 156).

35. P. Giacosa, Un ricettario del seco-
lo XI esistente nell�archivo capito-
lare d�Ivrea. (W:) �Memoriale del-
la Reale Accadémia della Scienze
di Torino�, Serie seconda, vol. 32
(1886), pp. 643-650.
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Wystawa
�Ro�liny lecznicze w ekslibrisie�

Krzysztofa Kmiecia
26 pa�dziernika 2008 r. w Aptece Muzeum w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 5A

odby³ siê wernisa¿ wystawy "Ro�liny lecznicze w ekslibrisie Krzysztofa Kmiecia".
Wystawa obejmuje prace wykonane w latach 1986 � 2005. Otwarcie wystawy u�wiet-
ni³a obecno�æ autora, który nie tylko opowiedzia³ o sobie i swojej twórczo�ci, ale
tak¿e zademonstrowa³ tajniki swojego warsztatu. Otwarciu towarzyszy³a obecno�æ
mediów, w tym �Aptekarza Polskiego�. Wystawa bêdzie czynna do 5.12.2008.
Zapraszamy równie¿ do dzia³u �Chwila oddechu�, gdzie prezentujemy m.in. exlibris,
jaki Pan Krzysztof Kmieæ wykona³ specjalnie dla polskich aptekarzy. Poni¿ej prezen-
tujemy ekslibrisy wybrane  przez Artystê.


