
– 33 – 

Lex ApothecAriorum

L.p.

Miejsce  
delegacji  
w ustawie  

Prawo  
farmaceutyczne

Tytuł rozporządzenia oraz nazwa i numer publikatora

ROZDZIAŁ 1 – PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2 – DOPUSZCZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

1. art. 2, pkt. 10 Przepisy przygotowania leków aptecznych ( Farmakopea Polska VIII i uznawane 
w państwach UE)

2. art. 4, ust. 7, 
pkt.2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie 
sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta 
(Dz. U. Nr 70 poz. 636 ze zm. w 2006 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1470)

3. art. 9, ust. 2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wzoru 
wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
(Dz. U. Nr 36, poz. 202) 

4. art. 9, ust. 2 i 
art. 20, ust. 3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie wniosku 
o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych 
używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, 
kopalin leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami 
przemysłowymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania 
leków recepturowych i aptecznych oraz wykazu surowców i produktów 
(Dz. U. Nr 125, poz. 1167)

5. art.10, ust.7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu 
przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego 
(Dz. U. Nr 82, poz. 538)

6. art.10, ust.8

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego 
(Dz. U. Nr 16, poz. 88) 

7. art.10, ust.9
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania 
czytelności ulotki (Dz. U. Nr 84, poz. 551)

Systematyka aktów prawnych do ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm. – ostatnia zmiana w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) wg stanu 
na dzień: 31.12.2010 r.

Systematyka aktów prawnych
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8. art.17, ust.2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie 
dokumentacji wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego 
weterynaryjnego, oraz raportów eksperta (Dz. U. Nr 19, poz. 168) 

9. art.17, ust.3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie określenia 
grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników 
badań tych produktów (Dz. U. Nr 160, poz. 1358)

10. art.19b
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania dotyczącego procedury wzajemnego uznania 
(Dz. U. Nr 104, poz. 1106)

11. art.19e Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zakresu i 
trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej (Dz. U. Nr 13, poz. 73)

12.

art.20, ust. 3 
patrz art. 9, 
ust. 2 art.21, 
ust. 8 i 9

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu 
przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego 
(Dz. U. Nr 105, poz. 996) 

13. art.21a, ust. 
10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz 
szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego 
pozwolenia (Dz. U. Nr 165, poz.1734)

14. art.22, ust. 3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek 
organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i 
produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania 
(Dz. U. Nr 105, poz. 995) 

15. art.23, ust. 3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie 
kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii 
dostępności (Dz. U. Nr 206, poz. 1292); produktu leczniczego weterynaryjnego 
(Dz. U. Nr 220 z 2002 r., poz.1854) 

16. art.24, ust. 4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie 
monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (Dz. U. Nr 47, poz.405)

17. art.24a, ust. 2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa 
stosowania produktów leczniczych (Dz. U. Nr 146, poz. 1027)

18. art.25
Wymagania jakościowe oraz metody badań produktów leczniczych i ich 
opakowań oraz surowców farmaceutycznych 
(Farmakopea Polska do wydania VIII i uznawane w państwach UE)

19. art.26, ust. 1e

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie kategorii 
produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza 
się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille’a 
(Dz. U. Nr 218, poz. 1700)
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20. art.26, 
ust. 2 i 3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań 
dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki 
(Dz. U. Nr 39, poz. 321)
produktu leczniczego weterynaryjnego (Dz. U. Nr 188 z 2009 r., poz.1467)

21. art.27, ust. 2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie środków 
konserwujących, słodzących, barwników i przeciwutleniaczy, które mogą 
wchodzić w skład produktów leczniczych (Dz. U. Nr 19, poz.169)

22. art.28, ust. 3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu  
i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 191, poz.1600) Urzędowy 
Wykaz jako zał. do Dz. Urz. MZ Nr 6/2010 r. poz. 40 

23. art.29, ust. 4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru 
wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego 
weterynaryjnego (Dz. U. Nr 221, poz.1865 zm. Dz. U. Nr 147 z 2003 r; poz.1438)

24. art.31, ust. 2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie 
dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do 
obrotu produktu leczniczego (Dz. U. Nr 27, poz. 235)

25. art.36a

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu 
ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu 
leczniczego (Dz. U. Nr 216; poz. 1378 ze zm. Dz. U. Nr 223/2009 poz.1792); 
produktu leczniczego weterynaryjnego (Dz. U. Nr 195/2008, poz. 1211 ze zm. 
Dz. U. Nr 190/2009 poz.1478)

ROZDZIAŁ 2a - BADANIA KLINICZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

26. art.37b, ust.3
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora 
(Dz. U. Nr 101, poz.1034 ze zm. - ost. Dz. U. Nr 101/2005 r. poz.845)

27. art.37g,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. Nr 57; poz. 500 ze 
zm. w Dz. U. Nr 34/2010, poz. 188)

28. art.37h, ust.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108) 

29. art.37w.
pkt 1 i 2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru 
wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie 
przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego 
(Dz. U. Nr 6, poz.46)

30. art.37w. 
pkt.3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wysokości i 
sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego 
(Dz. U. Nr 45, poz.321)
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31. art.37aa, 
ust.7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu 
zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu 
leczniczego (Dz. U. Nr 104, poz. 1107)

32. art.37ae
ust.7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu  
i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych (Dz. U. Nr 69, poz. 623)

33. art.37aj, 
pkt 1,3,4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie Centralnej 
Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych 
(Dz. U. Nr 32, poz. 286)

34. art.37aj, 
pkt 2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie 
zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej 
(Dz. U. Nr 185; poz. 1918) 

35. art.37aj, 
pkt 5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań 
Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych 
weterynaryjnych (Dz. U. Nr 185; poz. 1919)

ROZDZIAŁ 2b – PRZEPISY OGÓLNE W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH 
ZEZWOLENIAMI

ROZDZIAŁ 3 – WYTWARZANIE I IMPORT PRODUKTÓW LECZNICZYCH

36. art.38, ust.8

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony 
organ innego państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 1847) 

37. art.39, ust. 4, 
pkt.1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie 
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.. U. Nr 184, poz. 1143 ze zm. 
w 2009 r. Dz. U. Nr 135, poz. 1114)

38. art.39, ust. 4, 
pkt.2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość  
i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek 
(Dz. U. Nr 23, poz.178 ze zm. w 2007 r. Dz. U. Nr 124, poz.869) 

39. art.39, ust. 4, 
pkt. 3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru 
wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych 
(Dz. U. Nr 151, poz. 948)

40. art.39 ust. 4 
pkt.4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzoru 
wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru 
wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego 
(Dz. U. Nr 214, poz.1819)
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41. art.40, ust. 3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru 
zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import 
produktów leczniczych (Dz. U. Nr 151, poz. 949)

42. art.41, ust. 5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości 
oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie 
produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import 
produktów leczniczych (Dz. U. Nr 47, poz. 345)

43. art. 45, ust. 5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz 
leczniczych (Dz. U. Nr 4, poz.43)

44. art.47b, ust. 
3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości 
i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez 
inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 
(Dz. U. Nr 34, poz.187)

45. art.47c, ust. 
7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2007 r. w sprawie rejestru 
wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu 
produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, 
przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, hormonalne lub psychotropowe (Dz. U. Nr 
187, poz.1343)

ROZDZIAŁ 4 – REKLAMA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

46. art. 59 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy 
produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327)

ROZDZIAŁ 5 – OBRÓT PRODUKTAMI LECZNICZYMI 

47. art. 65, 
ust. 3a

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków 
wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza 
(Dz. U. Nr 60, poz.374)

48. art. 65, 
ust. 10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie 
kontroli seryjnej wstępnej (Dz. U. Nr 197, poz.1224 ze zm. w 2009 r. Dz. U. Nr 
213, poz. 1657); produktów leczniczych weterynaryjnych 
(Dz. U. Nr 108/2003, poz. 1027) 

49. art. 68, ust. 7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu 
produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z 
udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych 
wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie 
(Dz. U. Nr 236, poz. 2000 ze zm. w 2006 r. Dz. U. Nr 204, poz.1509)

50. art. 69, 
ust. 1b

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu 
postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest 
odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu 
dla danego gatunku zwierząt (Dz. U. Nr 67, poz.632)
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51. art. 69, ust. 5
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 
r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami 
leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz. U. Nr 200, poz.1236)

52. art. 69, ust. 6

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu 
postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest 
odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu 
dla danego gatunku zwierząt (Dz. U. Nr 217, poz. 1388)

53. art. 70, ust. 7
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości 
opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 
(Dz. U. Nr 150, poz. 1072)

54. art. 71, ust. 3 
pkt 1 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów 
klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w 
placówkach obrotu poza aptecznego i punktach aptecznych (Dz. U. Nr 24, poz. 151 
ze zm. w 2009 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1234 i w 2010 r. Dz. U. Nr 204, poz. 1352)

55. art. 71, ust. 3
pkt 2 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie 
wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu  
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych 
(Dz. U. Nr 204, poz. 1353) 

56. art. 71, ust. 3
pkt. 3 i 4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji 
osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a 
także wymogów jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek 
oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 21; poz. 118)

57. art. 71, ust. 4

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. 
w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót 
detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu 
lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu 
(Dz. U. Nr 63, poz. 396, ze zm. w 2010 r. Dz. U. Nr 244, poz. 1633)

58. art. 72, ust.9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie produktów 
leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej (Dz. U. Nr 13 poz. 115)

ROZDZIAŁ 6 – HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE 

59. art. 74, ust. 7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości 
opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
(Dz. U. Nr 171, poz.1064); natomiast produktów weterynaryjnych 
(Dz. U. Nr 242/2007 , poz.1777)

60. art. 78, ust. 2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów 
uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej 
(Dz. U. Nr 216, poz.1831)

61. art. 78, ust. 2

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 
r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych 
weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych 
weterynaryjnych (Dz. U. Nr 203, poz.1271)
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62. art. 78, ust. 3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie 
przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi 
przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. Nr 41, poz.359)

63. art. 78, ust. 4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu 
i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami 
leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów 
leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. Nr 123/2008, poz. 799)

64. art. 79 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Nr 144 poz. 1216)

ROZDZIAŁ 7 – APTEKI

65. art. 88, ust. 6
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie 
wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników 
farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187 poz.1566)

66. art. 89, ust.7
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji 
oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 ze 
zm. w 2007 r. Dz. U. Nr 71, poz. 480 i Dz. U. Nr 210, poz. 1539)

67. art. 89a, 
ust.8

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów 
kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów (Dz. U. Nr 97, poz. 893 )

68. art. 89b Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie wzoru 
certyfikatu akredytacyjnego (Dz. U. Nr 97, poz.892)

69. art. 89e, 
ust.3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych 
szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych 
(Dz. U. Nr 132 , poz. 1238 ze zm. w 2007 r. Dz. U. Nr 59 poz. 403) 

70. art. 91, ust. 3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania 
praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. Nr 126 poz.1082 ze 
zm. Dz. U. Nr 122/2005r poz. 1032) 

71. art. 94, ust. 3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów 
leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za 
których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 85, poz. 778) 

72. art. 95, ust. 4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie 
podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187 poz. 1565)

73. art. 96, ust. 7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie 
wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
(Dz. U. Nr 183 poz. 1531) natomiast z aptek zakładowych w zoz dla osób 
pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 65 z 2003r,poz. 608) z aptek zakładowych 
MON (Dz. U. Nr 179 z 2003r, poz. 1755) 

74. art. 97, ust. 5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu 
pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej 
apteki (Dz. U. Nr 161, poz. 1338)
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Lex ApothecAriorum

75. art.98, ust. 5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów jakim powinien odpowiadać lokal apteki
(Dz. U. Nr 171, poz.1395); 
natomiast lokal apteki zakładowej w zoz dla osób pozbawionych wolności 
(Dz. U. Nr 65 z 2003 r., poz. 609) - w zoz utworzonych przez MON 
(Dz. U. Nr 208 z 2002 r., poz.1770)

76. art.100, 
ust. 4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie 
danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę 
ogólnodostępną (Dz. U. Nr 161, poz.1337)

ROZDZIAŁ 8 – PAŃSTWOWA INSPEKCJA FARMACEUTYZNA

77. art.108, 
ust. 5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie nadzoru 
nad warunkami wytwarzania w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze 
weterynaryjne (Dz. U. Nr 147, poz. 1439)

78. art.110,
ust. 1

Uregulowania wewnętrzne GIF

79. art.112, 
ust. 4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania 
statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz. U. Nr 115, poz. 973)

80. art.113, 
ust. 2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad  
i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko 
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. Nr 113, poz. 989)

81. art.115, 
ust. 1

Uregulowania wewnętrzne GIF

82. art.118, 
ust. 4

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. 
w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych 
weterynaryjnych (Dz. U Nr 84, poz. 511)

83. art.118, ust. 
5

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie 
wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nad wytwarzaniem i obrotem 
produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zoz tworzonych przez 
Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych (Dz. U. Nr 160, poz.1331) 

84. art.121, ust. 
5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 57, poz.347)

85. art.123, ust. 
2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia 
wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez 
Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań 
jakościowych pobranych próbek (Dz. U. Nr 129, poz. 1069)

________________ 
oprac. mgr farmacji Ewa Dąbska 

 
oprac. graficzne mgr farmacji Michał Grzegorczyk
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Przedstawiam poniżej 
pierwsze informacje dotyczące 
bardzo pozytywnych zmian dla 
węgierskich aptekarzy, które 
obowiązują od 1 stycznia 2011r. 
Zostały one wprowadzone jako 
konsekwencja obowiązującego 
do 31 grudnia 2010r. moratorium 
na otwieranie nowych aptek.

Przypominam, że w ciągu 
trzech lat po liberalizacji rynku 
aptecznego na Węgrzech w roku 
2007 liczba aptek zwiększyła się 
z 2000 do 2400 (liczba pacjen-
tów na statystyczną aptekę spadła 
z ok. 5000 do ok. 4100). W tym 
czasie powstało około 600 no-
wych aptek – prawie wyłącznie 
w miastach – natomiast około 200 
aptek zostało zamkniętych. Rów-
nocześnie w okresie tym liczba 
przepisywanych recept nie zmie-
niła się i wynosi około 150 milio-
nów rocznie. Wiele leków zostało 
też dopuszczonych do sprzedaży 
pozaaptecznej.

W lipcu 2010 r. węgierski 
parlament przyjął propozycję 
rządu, której celem było zakoń-
czenie procesu liberalizacji ryn-
ku aptecznego. Zawierała ona 
moratorium zgodnie z którym od 
połowy lipca 2010r. do 31 grudnia 
2010r. obowiązywał zakaz otwie-
rania nowych aptek na Węgrzech, 
z wyjątkiem miast, w których nie 
było jeszcze aptek. Moratorium 
obowiązywało do końca 2010 r., 
ponieważ od 1 stycznia 2011r. 
planowano wejście w życie usta-
wowych ograniczeń otwierania 
nowych aptek na Węgrzech.

Nowelizacja ustawy obowiązu-
jąca od 1 stycznia 2011r. zawie-
ra następujące postanowienia:

Od 1 stycznia 2011 r. nowe ap-1) 
teki mogą być otwierane tylko 
jeśli ich właścicielem jest apte-
karz lub spółka aptekarzy (oso-
by fizyczne).
Istniejące apteki, których właś-2) 
cicielami nie są aptekarze, mu-
szą w okresie od 01.01.2011 
. do 01.01.2017r. dokonać ta-
kich przekształceń własnoś-
ciowych, aby aptekarze stali 
się właścicielami co najmniej 
51% udziałów. Ponadto do dnia 
01.01.2014r. aptekarze muszą 
posiadać już co najmniej 25% 
udziałów.
Udział we własności apteki 3) 
może być odsprzedany jedynie 
aptekarzowi – osobie fizycznej.
Zabroniona jest sprzedaż spółki, 4) 
która jest właścicielem apteki, in-
nej spółce, która nie ma zezwole-
nia na prowadzenie apteki.
Jeden podmiot może być właś-5) 
cicielem maksymalnie 4 aptek. 
W miastach do 20 tys. miesz-
kańców ten sam podmiot może 
być właścicielem maksymalnie 
3 aptek.

Zabronione jest, aby właścicie-6) 
lem apteki był praktykujący le-
karz, hurtownia farmaceutycz-
na lub producent leków.
Apteki, których obecnymi 7) 
właścicielami są praktykujący 
lekarze, będą poddawane od  
1 stycznia 2011r. dodatkowym 
kontrolom w trakcie których 
sprawdzana będzie zasadność 
wybranej farmakoterapii i wypi-
sywanych leków na receptach.
Jeśli zmieniana jest lokaliza-8) 
cja apteki w mieście o ilości 
mieszkańców do 50 tysiecy, to 
dystans do nastepnej apteki nie 
może być mniejszy niż 250m.

W najbliższym czasie prze-
tłumaczone zostaną fragmen-
ty wyżej wymienionej ustawy. 
Dokładne brzmienie poszcze-
gólnych artykułów dotyczących 
ograniczeń w otwieraniu nowych 
aptek przedstawione zostanie  
w kolejnym raporcie Departamen-
tu Spraw Zagranicznych NRA.
     

mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu 
Spraw Zagranicznych NRA

 prezes@dia.com.pl

Nowelizacja ustawy
O zmianie niektórych ustaw dotyczących zdrowia  

z 30 grudnia 2010r. przywracająca kryteria własnościowe 
w otwieraniu nowych aptek na Węgrzech
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Każdy, kto wchodzi w swą 
dojrzałość życiową przynosi ze 
sobą zasady, jakimi kierowali się 
członkowie jego rodu. Tak samo 
postępuje grupa zawodowa, wy-
pracowując normy postępowania 
będące podstawą jej pracy. Tak, 
jak trudno określić, zdawałoby 
się, podstawowe pojęcie życio-
wej aktywności, czyli tak zwaną 
„przyzwoitość” w postępowaniu, 
tak również trudno wypracować 
zasady działania zawodowego dla 
różniących się wychowaniem, do-
świadczeniem zawodowym, czy 
pozycją w zawodzie poszczegól-
nych jego członków. 

Jedną z profesji, które wcho-
dzą w wyjątkowo delikatną sfe-
rę ludzkiej egzystencji, jaką jest 
zdrowie, jest zawód określony 
popularnie aptekarstwem. Ta 
profesja, której początki giną 
w czasach przedhistorycznych, 
nie utrwalonych pisemnymi źród-
łami, ma swe początki w niezbęd-
nej dla egzystencji społeczeństwa 
działalności, wchodzącej w za-
kres poprawy samopoczucia jed-
nostki w stanach chorobowych. 
Starożytni Babilończycy, w Ko-
deksie Hammurabiego, zawarli 
zasady obowiązujące osoby wy-
konujące czynności lecznicze, 
ustanawiając odpowiedzialność 
za stan zdrowia chorego. Egipt 
dla swych lekarzy również wy-
pracował reguły postępowania na 
styku dwóch podmiotów – tego, 
który leczy i tego, który leczeniu 
jest poddawany. Przysięga Hipo-
kratesa, obojętnie czy jest to tekst 

autentyczny stworzony przez wy-
bitnego lekarza, czy kompilacja 
poglądów i ideałów starożytnego 
społeczeństwa greckiego, zawie-
ra skodyfikowane zasady kontak-
tu leczącego i leczonego, bez wy-
wyższania którejkolwiek ze stron 
procesu terapii. Świadomość nie-
jednokrotnie mogących wpłynąć 
nie tylko uzdrawiająco na orga-
nizm pacjenta umiejętności apte-
karza wpływa też na treść mod-
litwy Majmonidesa czy przysięgi 
tłumaczy carów moskiewskich, 
a także gdańskich aptekarzy  
w wieku XVII. Wiele jest jeszcze 
przykładów regulujących normy 
obowiązujące tych, którzy przy-

jęli na siebie obowiązek służby 
człowiekowi choremu. 

A czym powinna być etyka 
zawodowa w rozumieniu współ-
czesnej nam pracy? Słowniki 
językowe etykę definiują jako 
system wartości i norm postę-
powania, obowiązujący w danej 
zbiorowości. Jest to również na-
uka o moralności, zajmująca się 
ustalaniem obowiązujących norm 
postępowania oraz opisem i wy-
jaśnianiem rzeczywiście istnieją-
cej moralności. Etykę zawodową 
z punktu widzenia aptekarza zza 
tak zwanego „pierwszego stołu” 
można zdefiniować w różnoraki 
sposób, w zależności od jego po-

zycji w zawodzie. Zbliżając prob-
lem etycznego postępowania do 
farmaceutycznej rzeczywistości, 
Stefan Rostafiński, współtwórca 
współczesnych opracowań do-
tyczących etyki zawodu, pisał: 
„komuś, kto nie zgłębiał zawi-
łych meandrów myśli ludzkiej, 
pewne zasady etyki wydawać się 
mogą oczywiste, nie wymaga-
jące komentarza i niezmienne. 
Jeżeli jednak wyciągniemy wnio-
ski z własnego doświadczenia 
życiowego czyż nie dojdziemy 
do przekonania, że dziś nie po-
wzięlibyśmy decyzji takiej, jak na 
przykład przed dziesięciu laty?”  
A przecież nie znaczy to wcale, że 

działanie codzienne w zetknię-
ciu z członkami własnej grupy 
zawodowej czy społecznej jest 
całkowicie nieobiektywne, że 
wynika ze zmiennych sytuacji. 
Każde pokolenie aptekarskie, 

pracujące w różnych warunkach 
wynikających z uwarunkowań 
historycznych, usiłowało wypra-
cować swój zbiór prawa farma-
ceutycznego, nie tylko o randze 
ustaw państwowych lecz rów-
nież zestawów zachowań wzor-
cowych, pomocnych w codzien-
nym wykonywaniu zawodu we 
wszystkich jego aspektach. 

Ogólną zasadą, powoły-
waną w każdym zbiorze zasad 
postępowania zawodu aptekarza, 
jest „salus aegroti suprema lex 
esto”. Pojęcie to, zwykle brane w 
cudzysłów, powraca też jako za-
sada „pracy dla dobra chorego”, 
nie tylko prawa ogólnego, ale też 

Wszyscy aptekarze 
wykonują ten sam zawód

Przyczynek do Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

Salus aegroti 
suprema lex esto
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wewnętrznego oddania. „Zdoby-
tą wiedzę wykorzystywać w pełni 
w codziennej służbie człowieko-
wi przede wszystkim w oparciu  
o okazaną jemu uprzejmość, 
życzliwość i szacunek. Uprzej-
mość jest wykwitem cywilizacji, 
znamionując człowieka szanu-
jącego godność, ..., życzliwość 
wnosi w życie humanitarne treści 
i winna stać się miarą szacunku 
nie tylko dla ogółu lecz i dla sa-
mego siebie, ... nie pozwala na 
dyskredytowanie konkurenta, bo 
to prowadzi do dyskredytowania 
zawodu a więc i samego siebie”. 
Te słowa wyszły spod pióra lumi-
narza farmacji polskiej, profesora 
Bronisława Koskowskiego, same 
w sobie są podstawą, z której wy-
nikają najważniejsze obowiązki  
i powinności, jak również powo-
dy do chwały bycia aptekarzem. 
Aptekarz jest członkiem zawodu  
o wielowiekowej historii i tra-
dycji. Pierwszą jednak kwestią 
zagadnienia jest sprecyzowa-
nie grupy, do której mają trafić 
oczywiste zasady tej wyjątkowej 
i ekskluzywnej profesji. Zmą-
cony zmianami stosunków go-
spodarczych obraz aptekarstwa 
w środowisku kraju postsocjali-
stycznego, cały czas boryka się  
z gradacją ról zawodowych. Gru-
py te, podzielone wykształce-
niem, przygotowaniem zawodo-
wym, predyspozycjami wykony-
wania różnorodnych obowiązków 
a także możliwościami wybrania 
swej pozycji w zawodzie, zostały 
dodatkowo rozwarstwione powo-
dzeniami lub porażkami finanso-
wymi w działalności gospodar-
czej w realiach wolnego rynku.  
I tak, w zdawałoby się jednolitym 
środowisku aptekarskim, mamy 
kilka lub nawet kilkanaście róż-
nych, bardziej lub mniej zamknię-
tych kręgów. A przecież wszyscy 

aptekarze wykonują ten sam za-
wód, raz jeszcze przywołując za-
sadę „dla dobra chorego”. Zawód 
nie może przecież zerwać więzi 
z wykonującymi zawód poprzez 
działalność dydaktyczną na wyż-
szych uczelniach, pracujących  
w wytwórniach farmaceutycz-
nych, prowadzących laboratoria 
o wysokich wymaganiach ana-
litycznych. A należy podkreślić, 
że w warunkach polskiego pra-
wa brak jest ustawy o zawodzie, 
czy to aptekarza, czy może sze-
rzej – farmaceuty, dlatego też tak 
trudno stworzyć jednolity kodeks 
postępowania zawodowego na 
wszystkich jego płaszczyznach.

„Stróż naszych czynów – 
rozwaga – przestaje pełnić swe 
funkcje, za wszelką cenę prag-
niemy urzeczywistnić swe ideały, 
depcząc nawet ciała własnych 
towarzyszy, nawet szczęście ju-
trzejsze dla wątpliwego dzisiej-
szego. Pragniemy być tylko je-
dynymi twórcami tego szczęścia 
dla drugich, żądamy dla siebie 
wyłącznie prawa orania niwy pod 
zasiew przyszłości, depczemy już 
niwy zaorane. Z hasłem <przez 
wandalizm do twórczości> rwie 
się wszystkie więzi między sobą, 
dla skuteczniejszej obrony intere-
sów swej klasy niszczy się wśród 
niej solidarność”. Tym razem są 
to słowa profesora Jana Muszyń-
skiego, czy w chwili obecnej tak 
daleko odbiegła sytuacja w zawo-
dzie od czasów tego wybitnego 
uczonego i praktyka? W ostatnim 
dwudziestoleciu aptekarz wszedł 
do odnowionej apteki z ogrom-
nymi nadziejami na powrót do 
ideałów „officina sanitatis”, do 
nieskrępowanego zarządzenia-
mi enigmatycznej „dyrekcji” 
wykonywania czynności, które  
w rezultacie powinny pacjentowi 
przynieść ulgę w chorobie a jemu 

samemu pozwolić na tak zwa-
ne „godziwe życie”. Pierwszym 
Kodeksem Etyki Aptekarza RP 
był tekst uchwalony na zjeździe 
w Lublinie 24-25 kwietnia 1993 
roku – od tamtego czasu weszły 
do aptek „leki za grosz”, „ceny 
hurtowe”, „nagrody-niespodzian-
ki”, „promocje”, „karty pacjenta” 
i inne pomysły zwabiające już 
tylko klienta barwnymi plamami 
plakatów aptecznych. A wszyst-
ko to dla godnego życia włas-
nego i konieczności utrzymania 
rodziny, wynikającego z pracy 
„dla dobra chorego”. I tylko ten 
niewdzięczny pacjent przy każdej 
okazji mówi aptekarzowi, że „z 
ludzkiej krzywdy żyje” i „czerpie 
korzyści z choroby”, w odróżnie-
niu od lekarza, który nie domaga 
się opłaty za poradę. Czym w ta-
kim razie jest etyka zawodowa 
– wartością najbardziej podsta-
wową, uniwersalną czy tylko wy-
nikającą z poczucia swej pozycji 
w zawodzie? Czy istnieje jeszcze 
solidarność aptekarska, czy już 
tylko zamykamy się w „swoich 
placówkach”, bo ambicja osobista 
nie pozwala na rozmowę szczerą 
i prawdziwą z kolegą, bo przecież 
to potencjalny konkurent.

„Farmacja podniesiona do 
godności „powołania” przez za-
niedbywanie postępów, obrócona 
bywa w łatwe rzemiosła ludzie 
się nim trudniący, tracą wyższy 
szacunek, zniżają się samowol-
nie, ... zdarzało się tak, gdy do 
farmacji trafiali się ludzie mniej 
zdolni, nieczuli na chwałę i sza-
cunek publiczny; niczego więcej 
nie szukali jak lichego zysku” 
– to jeszcze jeden cytat, tym ra-
zem słowa Jana Fryderyka Wolf-
ganga, XIX-wiecznego profesora 
Uniwersytetu w Wilnie. I od razu 
cytat następny, tym razem sło-
wa jednego z najwybitniejszych 
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współczesnych polskich badaczy 
etyki farmaceutycznej, Bazyle-
go Leszczyłowskiego: „narusze-
nie zasad etyki zawodowej to nie 
przestrzeganie nakazów czy za-
kazów etyczno-deontologicznych 
bez względu na to czy są one sfor-
mułowane w przyjętym kodeksie 
czy też tkwią tylko w świadomości 
ogólnospołecznej zawodu. ... Fa-
chowy pracownik służby zdrowia 
zachowuje godność zawodową 
jeżeli jego postępowanie budzi 
ogólny szacunek, jeżeli wykonuje 
zawód z powagą, życzliwością i 
umiarem a także taktem, a więc z 
kulturą i sercem”. Te dwa cyta-
ty dzieli 170 lat a czy tak bardzo 
różnią się istotą zawartą w ich 
treści? Zawód aptekarza niestety 
„rozmywa” się w wielości innych, 
upodabniając się, a raczej wtapia-
jąc, w jednolicie pojmowany, bez 
żadnych odczuć pejoratywnych, 
handel, obrót gotówkowo-towa-
rowy. Tracą ostrość normy zawo-
dowe, następuje rozproszenie do-

tychczasowego, formułowanego 
jako odrębne, aptekarskiego dzie-
dzictwa. Może to dobrze, może  
w coraz mniejszym i mniej ob-
cym świecie zewnętrznym nale-
ży znaleźć właśnie takie miejsce; 
lecz może jednak źle, może jest to 
droga prowadząca do bezpowrot-
nej utraty wartości wyższych, ja-
kimi były przysłowiowe wręcz, 
dokładność i rzetelność aptekar-
ska. A może przede wszystkim 
należałoby jednak zadać pytanie – 
czy jesteśmy jeszcze aptekarzami 
odpowiedzialnymi za wysokiej 
klasy profesjonalne podejście do 
leku; aptekarzami, którym zależy 
na zaufaniu chorego czy też tylko 
dystrybutorami środka lecznicze-
go mających do wykonania zada-
nia w zakresie zdrowotności po-
pulacji danego terenu. Najlepiej 
szybko i z najwyższym zyskiem, 
potwierdzonym wykresami war-
tości sprzedaży – miesięcznej, 
rocznej, relatywnej i tym podob-
nej. Żadne zasady działania ani 

systemy wartości i norm postępo-
wania nie będą przestrzegane je-
żeli nie będą zrozumiane i doce-
nione przez całą zbiorowość, któ-
rej dotyczą. Pozostając kodeksem 
podanym „do wiadomości i wy-
konania” pozostaną elementem 
obcym, uwierającym w codzien-
nym działaniu, pozostaną tylko 
kolekcją dogmatów i kanonów 
albo, co gorsza, przekładańcem 
instrukcji, regulaminów i zarzą-
dzeń. A jeśli jednak poczuwamy 
się do przynależności do wyjąt-
kowej grupy zawodowej, zbio-
ru zasad aptekarskich w całym 
tego słowa znaczeniu, nie stwo-
rzy „ktoś”, bo to nie „oni” będą 
wymagać przestrzegania paragra-
fów, artykułów i punktów, tylko 
„my” stosować się będziemy do 
elementarnych wartości zawodu. 

mgr farm. Lidia Maria Czyż
Koordynator Departamentu 
Etyki i Deontologii Zawodu 

Naczelnej Rady Aptekarskiej 
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GRUDZIEN 2010: +5,61% 
Rok 2010: +2,8%

W grudniu br. wartość sprze-
daży całego rynku wzrosła o 132 mln 
PLN w porównaniu do grudnia ub. r. 
Poszczególne segmenty rynku wzro-
sły podobnie (powyżej 5%), jednak-
że wartościowo największy wzrost 
sprzedaży przypadł segmentowi le-
ków refundowanych, który osiągnął 
o 59 mln PLN większą sprzedaż niż 
w analogicznym okresie ub. r. Nie-
znacznie mniej, tj. o 51 mln PLN 
wzrósł segment sprzedaży odręcz-
nej, którego wartość w grudniu 2010 
po raz pierwszy przekroczyła 900 
mln PLN (dokładniej 938 mln PLN). 
Natomiast segment leków pełnopłat-
nych na receptę wzrósł wobec grud-

nia 2009r. o 22 mln PLN do 448 mln 
PLN. W porównaniu do poprzednie-
go miesiąca cały rynek farmaceu-
tyczny osiągnął dwukrotnie większy 
wzrost. W listopadzie 2010 wartość 
sprzedaży wyniosła 2 223 mln PLN, 
a miesiąc później wzrosła o 263 mln 
PLN, tj. o 11,82%. Z tego aż o 154 
mln PLN (+19,65%) wzrosła sprze-
daż odręczna, która odpowiadała za 
58,62% całkowitego wzrostu rynku 
względem poprzedniego miesiąca. 
Pozostałe segmenty również wy-
kazały wzrost wartości sprzedaży: 
leki refundowane o 83 mln PLN 
(+8,22%), a leki pełnopłatne na re-
ceptę o 25 mln PLN (+5,97%).  

Przegląd zmian 
w klasach ATC (wybór)

Grudzień 2010. Koniec roku 
okazał się okresem wzrostu we 
wszystkich segmentach. Niemniej 
jednak w poszczególnych katego-
riach ATC bywało rozmaicie. Sła-
biej rosły suplementy diety, szybciej 
produkty nielecznicze. Z ciekaw-
szych kategorii da się zauważyć, iż 
już drugi miesiąc z rzędu wysoki 
wzrost notuje sprzedaż witamin A i 
D (181,60% vs grudzień 2009r.). O 
122,57% wyższą niż rok temu war-
tość sprzedaży wykazują leki z grupy 
antagonistów angiotensyny II + leki 
moczopędne (układ sercowo naczy-
niowy). Również znaczny wzrost, 
bo o ponad 10 mln PLN (+40,55%) 
wartości sprzedaży odnotowały leki 
rynologiczne (leki stosowane w le-
czeniu nosa i zatok przynosowych). 
Ponad 11 mln PLN więcej wydali 
pacjenci na inhibitory pompy pro-
tonowej (leki stosowane w terapii 
schorzeń górnego odcinka przewodu 
pokarmowego - głównie w zapobie-
ganiu i leczeniu choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy). Ponad 20% 
więcej wydano w grudniu na leki 
przeciwbiegunkowe, przeciwzapal-
ne i przeciwdrobnoustrojowe sto-
sowane w chorobach przewodu po-
karmowego. Rośnie wciąż sprzedaż 
środków nieleczniczych dostępnych 
w aptekach. W grudniu 2010r. ich 
sprzedaż wzrosła w porównaniu do 
analogicznego okresu ub. r. o ponad 
23 mln PLN (+20,60%). Zwiększy-
ła się też wartość sprzedaży leków 
stosownych w cukrzycy (o 13,8  mln 

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku 
farmaceutycznego(dane w mln PLN)

Tabela 1: grudzień 2010 vs grudzień 2009

 

grudzień 
2009

grudzień 
2010 zm. (%)

Leki Refundowane 1 041 1 100 5,65%

Leki Pełnopłatne 426 448 5,16%

Sprzedaż Odręczna 887 938 5,77%

Całkowity obrót 2 354 2 486 5,61%

Tabela 2: grudzień 2010 vs listopad 2010

 

listopad 
2010

grudzień 
2010 zm. (%)

Leki Refundowane 1 016 1 100 8,22%

Leki Pełnopłatne 423 448 5,97%

Sprzedaż Odręczna 784 938 19,65%

Całkowity obrót 2 223 2 486 11,82%

Rynek farmaceutyczny w grudniu 2010r. osiągnął sprzedaż o wartości 
2 486 mln PLN, tj. o 5,61% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. 
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PLN), jak również leków obniżają-
cych stężenie glukozy z wyjątkiem 
insulin, na które wydano o 5,8 mln 
PLN więcej niż w grudniu 2009 r. Z 
drugiej strony już drugi miesiąc spa-
da znacznie sprzedaż witaminy B z 
dodatkami. W grudniu spadła rów-
nież o 40,43% sprzedaż produktów 
przywracają elastyczność naczyń 
włosowatych w tym bioflawono-
idów. Mniej sprzedało się leków 
wzmacniających, jak również leków 
stosowanych w łagodnym przeroście 
gruczołu krokowego.   

Statystyczna apteka

W grudniu 2010r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej apteki 
wyniosła najwyższą jak dotąd war-
tość: 186,18 tys. PLN. W porówna-
niu do analogicznego okresu ub. r. 
wartość sprzedaży wzrosła o 5,95%. 

Wartościowo na statystyczną aptekę 
przypadła większa o 10,46 tys. PLN 
sprzedaż niż w analogicznym okresie 
ub. r. i o 19,06 tys. PLN więcej niż w 
listopadzie 2010. Względem grudnia 
2009r. największy wzrost wartości 
sprzedaży przypadł segmentowi le-
ków refundowanych, którego sprze-
daż w grudniu 2010r. była średnio 
o 4,66 tys. PLN większa (+6,00%). 
Natomiast w porównaniu do listopa-
da 2010r. największą zmianę zano-
tował segment sprzedaży odręcznej, 
który wzrósł o 11,32 tys. PLN, tj. o 
19,20%. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych przez apteki w grud-
niu 2010r. wyniosła 15,96 PLN.  
W porównaniu do średniej ceny z 
grudnia 2009r. (15,77 PLN) nastąpił 
nieznaczny wzrost ceny (+1,18%). 
Natomiast względem listopada 2010 
(16,18 PLN) średnia cena spadła o 

1,40%. W przypadku marż zmiany 
były analogiczne jak przy cenach. 
Średnia marża apteczna w grudniu 
2010r. wynosiła 26,67% i była wyż-
sza względem analogicznego okresu 
2009 r. o 0,35 pp. Jednakże w po-
równaniu do listopada 2010 marża 
apteczna spadła o 1,54 pp. 

Refundacja a współpłacenie 

W grudniu, podobnie jak 
w październiku nastąpił ponowny 
wzrost udziału pacjentów we współ-
płaceniu za leki refundowane. O ile 
w listopadzie 2010 pacjenci dopła-
cali do leków refundowanych „tyl-
ko” 27,95%, to w grudniu udział 
ten wzrósł do 31,01% (+3,05 pp). 
W porównaniu do grudnia 2009r. 
(29,62%) udział dopłaty pacjenta 
do leków refundowanych zwiększył 
się o 1,39 pp. Wartościowo dopłata 

KATEGORIE  ATC Symbol 
ATC

Wartość sprzedaży gru-10 / gru-
09gru-09 gru-10

WITAMINY A I D A11C 3 835 543 10 800 752 181,60%

ANTAGONIŚCI ANGIOTENSYNY II + 
LEKI MOCZOPĘDNE C09DA 3 756 172 8 360 163 122,57%

ŚRODKI OBKURCZAJĄCE I 
INNE RYNOLOGICZNE DO STOS.
MIEJSCOWEGO

R01A 26 725 498 37 563 675 40,55%

INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ A02BC 50 747 970 61 941 406 22,06%

WSZYSTKIE INNE ŚRODKI 
NIELECZNICZE V07A 114 748 290 138 387 240 20,60%

LEKI P/BIEG., P/ZAKAŹ. ,P/ZAPAL.
STOS.W CHORB.PRZEW.POKARM. A07 40 195 385 48 472 477 20,59%

LEKI WZMACNIAJĄCE A13 28 746 713 24 414 217 -15,07%

LEKI STOS.W ŁAGODNYM PRZEROŚCIE 
GRUCZOLU KROKOWEGO G04C 38 157 863 31 228 344 -18,16%

PRZYWRACANIE ELASTYCZNOSCI 
NACZYN WŁOSOWATYCH

C05C 46 412 992 27 647 269 -40,43%

WITAMINA B COMPLEX+INNE DODATKI A11EX 2 481 843 1 048 635 -57,75%
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pacjenta do leków refundowanych 
w grudniu 2010r. wyniosła 341 mln 
PLN i była wyższa o 10,61% od 
analogicznego okresu poprzednie-
go roku (308 mln PLN). Natomiast 
względem listopada 2010r. (284 mln 
PLN) dopłata pacjentów do leków 
refundowanych zwiększyła się aż  
o 20,04% (o 57 mln PLN).  

W grudniu 2010 z 2 486 mln 
PLN całkowitej wartości sprzeda-
ży w aptekach pacjenci zapłacili 
69,49% tej kwoty (pozostałą część 
stanowi refundacja). W porównaniu 
do grudnia 2009r. pacjenci wydali 
o 106 mln PLN więcej na leki. Na-

tomiast względem listopada 2010r. 
(67,08%) udział współpłacenia pa-
cjentów zwiększył się o 15,84%, tj. 
o 236 mln PLN.  

Wartość sprzedaży 
leków na rok 2010 

Według PharmaExpert war-
tość sprzedaży całego rynku far-
maceutycznego na koniec 2010 
roku wyniosła 26,79 mld PLN*. tj.  
o 2,8% więcej od wartości sprzedaży 
rynku w 2009r. Natomiast wartość 
refundacji na koniec roku 2010 wy-
niosła 8,53 mld PLN, co daje wzrost 
o 3,2% względem wartości refunda-

cji w 2009 roku. Wzrosty rynku i re-
fundacji są niższe niż przed rokiem, 
co nie jest zaskoczeniem, gdyż takie 
prognozy były zakładane już na po-
czątku 2010r. mając na względzie  
i nietypowe wysokie wzrosty  
w 2009r. związane z epidemią gry-
py AH1N1 i reakcję na kryzys go-
spodarczy firm farmaceutycznych 
(szczególnie tych o globalnym za-
sięgu), który również, choć w mniej-
szym stopniu niż inne sektory go-
spodarcze dotknął również przemysł 
farmaceutyczny. 

Piotr Kula 
Prezes PharmaExpert
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WARTO WIEDZIEĆ

StacjaFarmacja.pl 
– Internetowe Radio dla Farmaceutów 

Zapraszamy Farmaceutów do słuchania pierwszego branżowego radia 
- specjalnie dla Państwa!

Internetowe Radio o nazwie StacjaFarmacja.pl, założone przez grupę sympatyków farmacji,  
rozpoczęło działalność w lecie 2010 roku. Redaktorką Naczelną jest dziennikarka radiowa 
Sylwia Domańska.
 
Wystarczy wejść na stronę  www.stacjafarmacja.pl, aby słuchać na bieżąco oraz mieć 
nieograniczony dostęp do archiwum, gdzie znajdują się wszystkie emitowane do tej pory audycje. 
 
W ramówce znajdą Państwo m.in.:

przegląd prasy pod kątem wydarzeń w świecie farmacji, •	
felietony o tematyce branżowej,  •	
szkolenia dermokosmetyczne, •	
audycje o  nowościach rynkowych, opiece farmaceutycznej,•	
mini-kurs języka angielskiego,•	
porady psychologiczne i marketingowe (np. cykl dziesięciu wykładów prof. Henryka Mruka - •	
autorytetu w dziedzinie marketingu farmaceutycznego)
zapowiedzi szkoleń i konferencji,•	

a  także także – w ramach odskoczni od poważnych zawodowych tematów:

podpowiedzi kulinarne na cały dzień, •	
apteczny humor,•	
Koncert Życzeń - okazja aby pozdrowić znajomych farmaceutów np. w aptekach, w których •	
zaczynali Państwo karierę lub poznanych na konferencjach,
w międzyczasie dużo przyjemnej muzyki.•	

Zapraszamy do uczestniczenia w życiu radia i nadsyłania propozycji audycji - nasza antena jest 
dla Państwa otwarta!

Radia można słuchać pracując na programie aptecznym. Muzyka, która nie przeszkadza  
i kilkuminutowe audycje to przyjemne tło podczas pracy w gabinecie, na nocnym dyżurze, 
czy w domu. Każda zasłyszana wiadomość to dodatkowa informacja, którą z korzyścią można 
wykorzystać w codziennej pracy. 

Do usłyszenia na www.stacjafarmacja.pl!
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Zacznijmy od rzeczy dla 
aptekarstwa najważniejszej, od 
wizerunku apteki. Dla farmaceu-
tów, to jak wyglądała ich apteka, 
jak była postrzegana i jak funkcjo-
nowała w lokalnym środowisku, 
było sprawą najwyższej wagi. 
Czytelnicy „Aptekarza Polskie-
go” pamiętają zapewne artykuły 
„Cel i metody propagandy zawo-
du” oraz „Kształtowanie opinii  
o naszym zawodzie”. Po-
stępowe środowiska pol-
skiej farmacji żądały, aby 
apteki były placówkami 
szerzącymi najnowsze 
zdobycze nauki, organi-
zującymi w witrynach 
okiennych okolicznoś-
ciowe wystawy, popula-
ryzujące aktualne zagad-
nienia… Postulowano, 
aby w aptekach prowa-
dzono wyspecjalizowane 
laboratoria analityczne, 
mogące w każdej chwili 
służyć pacjentom pro-
stymi badaniami krwi, 
kału, moczu, zaś służ-
bom sanitarnym – bada-
niami wody i produktów 
spożywczych. W czasie 
wojny natomiast apte-
ki miały być miejscami, 

gdzie ludność edukowana byłaby 
na temat zagrożenia gazami bo-
jowymi, wojsko korzystałoby z 
magazynów materiałów opatrun-
kowych, zaś administracja rządo-
wa ze wspomnianych wcześniej 
laboratoriów. Wszystko to, we-
dług reformatorów, miało posta-
wić polskie aptekarstwo wśród 
najważniejszych zwodów, zaś z 
apteki uczynić placówkę o kolo-

salnym wręcz znaczeniu dla pra-
widłowego funkcjonowania pań-
stwa. Życzenia te zostały spełnio-
ne tylko w nielicznych aptekach, 
głównie w wielkich miastach. 
Aptekarzy po prostu nie było stać 
na zakup drogich odczynników 
do laboratoriów, zaś urządzanie 
ambitnych wystaw było trudno 
pogodzić z całodzienną pracą. 
Pamiętajmy, że właściciel apte-

Jak dbać o wizerunek apteki

W ubiegłorocznym cyklu „Apteka była, jest i będzie” Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” poznawali 
problemy dawnych aptekarzy. W rozpoczynającym się z niniejszym artykułem cyklu „Historia farmacji 
uczy nas…” opowiem o kilku charakterystycznych, wybranych zagadnieniach, związanych z przeszłością 
naszego zawodu. Będą to tematy, z których płyną istotne, twórcze wnioski, przekładające się na codzienną 
rzeczywistość polskiej farmacji. Myślą przewodnią niniejszego cyklu niech będzie więc znane łacińskie 
przysłowie: Historia magistra vitae est – historia nauczycielką życia.

Ilustracja 1
Apteka „Pod Opatrznością” w Suchej Beskidzkiej, należąca do magistra Emila Jasińskiego 

(na zdjęciu). Nad drzwiami wejściowymi widoczne oko opatrzności – godło apteki. 
Druga dekada XX wieku.

Ze zbiorów Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz i Grzegorza Proszowskiego.

Historia farmacji uczy nas…
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ki w małym miasteczku lub na 
wsi, był zazwyczaj jej jedynym 
pracownikiem, pełniącym ciągły, 
nieprzerwany dyżur!

Pomimo to, każdy aptekarz 
dbał jak tylko mógł o wygląd 
swej apteki, wiedząc, że to, co 
zapamiętają w czasie pierwszej 
wizyty pacjenci, przełoży się na 
powtarzaną w lokalnej społeczno-

ści obiegową opinię. Zacząć nale-
żało od godła apteki, witającego 
pacjenta jako rzeźba, zawieszona 
zazwyczaj ponad drzwiami apte-
ki. Godło nawiązywało często do 
pożądanych przez ludność treści 
religijnych, czyniąc tym samym 
aptekę miejscem „świętym”. Na 
terenie Małopolski odnaleźć mo-
żemy w sumie kilkanaście aptek 
„Pod Opatrznością”, „Pod Du-

chem Świętym”, „Pod Zbawi-
cielem”, „Pod Aniołem” i „Pod 
Matką Boską”. Godła aptek wią-
zały się także często z lokalnymi 
tradycjami lub charakterystycz-
nymi elementami flory, fauny  
i topografii. W ten sposób apteka-
rze wychodzili naprzeciwko po-
trzebom lokalnego patriotyzmu. 
I tak w Nowym Targu działała 
apteka „Pod Kozicą” i „Pod Or-
łem”, w Poroninie – „Pod Szarot-
ką”, w Krościenku nad Dunajcem 
– „Pod Trzema Koronami”. God-
ło mogło także kokietować po-
tencjalnych pacjentów: magister 
Stanisław Kordzik swą nowosą-
decką aptekę, położoną niedaleko 
od dużych zakładów kolejowych, 
nazwał „Pod Koleją”, gdyż to 
właśnie wśród pracowników ko-
lei postrzegał swych przyszłych 
pacjentów. Godło apteki mogło 
także symbolizować patriotyczną 
postawę właściciela, który w cza-
sie zaborów, nie bacząc na moż-
liwe prześladowania, nie wahał 
się nazwać apteki „Pod Białym 
Orłem”. Tylko najbogatszych 
farmaceutów, i to zazwyczaj  
w dużych miastach, stać było 
na ozdobienie fasady kamienicy 
mieszczącej aptekę, płaskorzeź-
bami przedstawiającymi symbole 
farmacji: czarę z wężem, Askle-
piosa, Hygieę.

Największe wrażenie na 
pacjentach zrobić musiała izba 
ekspedycyjna. Powagi i dostojeń-
stwa dodawały jej potężne meble, 
często rzeźbione, oraz marmu-
rowa lada i wagi szalkowe, sto-
jące zazwyczaj tuż przy kasie. 
Aptekarz, pracujący na „froncie” 
zawsze w garniturze, nigdy zaś  
w fartuchu, bardzo często prost-
sze leki, zapisane na recepcie 
przez lekarza, sporządzał na 
oczach pacjenta. Używał do tego 

Ilustracja 2
Płaskorzeźba przedstawiająca Hygieę, patronkę farmacji, umieszczona na fasadzie 
kamienicy mieszczącej niegdyś aptekę „Pod Czarnym Orłem” w Nowym Sączu.

Zdjęcie współczesne.
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wagi palcowej tak, aby świadek 
widział, jak odważona zosta-
je właściwa porcja leku. Był to 
jeden z najbardziej charaktery-
stycznych zabiegów (dziś powie-
dzielibyśmy chwytów marketin-
gowych) dawnych aptekarzy i tak 
właśnie są pamiętani przez swych 
pacjentów: z nieodłączoną wagą 
palcową! W izbie ekspedycyj-
nej panował zazwyczaj półmrok,  
a jedynym oświetlonym miejscem 
pozostawało stanowisko ekspe-
diującego lub ważącego leki far-
maceuty, dzięki czemu zyskiwał 
on jeszcze dodatkowo w oczach 
pacjentów.

Niebagatelną rolę odgry-
wały w izbie ekspedycyjnej rzędy 
kolorowych i porcelanowych na-
czyń aptecznych, wprowadzające 
udzielającą się także pacjentowi 
harmonię i równowagę. Po zało-
żeniu lub kupnie apteki ambicją 
każdego farmaceuty było zamó-
wienie w firmach specjalizujących 
się w produkcji naczyń unikalne-
go wzoru lub koloru naczynia, 
tak aby odróżnić się od poprzed-
nika lub konkurencji. Słynna wie-
deńska firma Hermann Steinbuch 
oferowała na przykład naczynia 
wykonane ze szkła oranżowego, 
kobaltowego, rubinowego, urano-
wego, cytrynowego. Każdy kom-
plet naczyń można było ozdobić 
jednym z kilkudziesięciu wzorów 
kartuszów. Także nazwa substan-
cji leczniczej mogła być nanie-
siona kilkoma krojami czcionki. 
Dzięki tak szerokiej gamie szkła 
aptecznego, praktycznie każda 
dawna apteka miała swój niepo-
wtarzalny, rozpoznawalnym po 
dziś dzień wzór naczyń, na który 
składał się kolor naczynia, kształt 
kartusza i krój czcionki. Widzieli 
i doceniali to także pacjenci, któ-
rzy często po dziś dzień wspomi-

Ilustracja 3
Oranżowe naczynia apteczne 

z charakterystycznym kartuszem, pochodzące z apteki 
w Ciężkowicach. Początek XX wieku.

Ze zbiorów Ireny Grabczak.

Ilustracja 4
Karta wagi apteki „Zdrojowej” w Rabce Zdroju. 

Ze zbiorów Marii Miętus-Ciszewskiej.
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nają, że była to np. jedyna apteka 
w mieście z zielonymi (czyli ura-
nowymi) naczyniami. 

Nawet najmniejsze i naj-
biedniejsze apteki posiadały 
własny, indywidualny kształt 
pieczątki, często ozdobne druki 
odpisów recept oraz papier fir-
mowy z nazwiskiem właściciela 
i np. datą założenia apteki. Punk-
tem honoru aptekarza było, aby 
w jego aptece stała waga osobo-
wa, bardzo charakterystyczny 
element wnętrza dawnej apteki. 
Drugim jej nieodłącznym ele-
mentem były umieszczone na 
meblach rzędy gipsowych rzeźb, 
wyobrażające patronów farma-
cji: Hygieę i Asklepiosa, a także 

popiersia postaci, będących na-
rodowymi symbolami: Włady-
sława Jagiełłę, królową Jadwigę, 
księcia Józefa Poniatowskiego… 
Officina sanitatis mogła być tak-
że wyróżniona poprzez wywie-
szenie przy wejściu barometru i 
termometru, często pierwszego 
i jedynego w ubogiej okolicy. 
Dzięki temu ludzie, ściągający 
pod aptekę, podkreślali jej ważne 
miejsce w lokalnej społeczności. 
Tylko nielicznych aptekarzy stać 
było na wydrukowanie dla pa-
cjentów obszernych kalendarzy  
i broszurek, informujących nie 
tylko o dostępnych w danej apte-
ce lekach, ale także o… znacze-
niu farmacji dla społeczeństwa!

Wizerunek apteki kształ-
towała wreszcie wiedza i umie-
jętności farmaceuty, którymi po-
twierdzał wartość naszego zawo-
du w stosunku do zawodu leka-
rza. W oczach pacjentów nie byłą 
sztuką wykonać lek, zapisany na 
recepcie przez medyka. Aptekarz 
mógł się wykazać jedynie sporzą-
dzając specyfik według własnego 
przepisu. Dopiero dzięki temu 
zyskiwał stałych, oddanych pa-
cjentów, na których żaden inny 
preparat nie chciał już działać! 
Te osławione aptekarskie prze-
pisy nie były oczywiście niczym 
nowym, a pochodziły zazwyczaj 
z powszechnie znanych recep-
tariuszów. Jednak sporządzał je 
aptekarz i proponował pacjentom 
jako swoją specjalność, dzięki 
czemu leki te otrzymywały na-
zwy, pochodzące najczęściej od 
jego nazwiska. I tak np. w Gry-
bowie żaden pacjent nie zwalczał 
bólu głowy innymi proszkami, 
jak słynnymi „Hodbodinami”, 
oferowanymi przez tamtejszego 
aptekarza, znanego Czytelnikom 
„Aptekarza Polskiego” magistra 
Józefa Hodboda.

Jak widzimy dbałość o wi-
zerunek apteki, o jej należyty  
i dostojny wygląd, wreszcie o jej 
usytuowanie w szerokim kontek-
ście kulturowym i społecznym, 
a zatem o to jak była postrzega-
na przez pacjentów, stała wraz  
z troską o najwyższą jakość 
świadczonych usług, na pierw-
szym miejscu działalności daw-
nych aptekarzy. I tego właśnie 
powinna uczyć nas historia far-
macji!

Piśmiennictwo u autora 

dr n. farm. Maciej Bilek

Ilustracja 5
Gipsowe popiersie Eskulapa z apteki w Grybowie, pochodzące 

z pierwszej dekady XX wieku.
Ze zbiorów Barbary Hodbod-Mordarskiej.
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chwiLA oddechu

„Alfabetyczny zielnik w malarstwie i poezji” to zbiór 23 wierszy autorstwa Waltera Pyki zilustrowanych 
uroczymi akwarelami Doroty Pastok, dzieło artystów i farmaceutów znanych już Czytelnikom „Aptekarza 
Polskiego”. Elegancko wydany tomik zawiera w sobie wszystko to, co obiecuje tytuł. Malarka do 
uszeregowanych alfabetycznie wierszy przygotowała wizualizację leczniczej rośliny wkomponowanej 
nazwą i formą w kolejną literę abecadła. Jak na zielnik przystało każda roślina jest opisana – po polski i 
łacinie wraz z rodziną oraz podaniem części rośliny, która stanowi surowiec farmaceutyczny.

Tomik można zamówić pisząc na adres dorotap16@neostrada.pl 
lub dzwoniąc pod numer + 48 607 444 511.

Dorota Pastok, Walter Pyka „Alfabetyczny zielnik w malarstwie i poezji.”
Wydawnictwo KAMERA, Kołobrzeg 2010

Alfabetyczny zielnik w malarstwie i poezji

Od Autorów:

   Oświadczenie
   My, niżej podpisani, oświadczamy, że ten osobliwy tomik pachnący ziołami powstał z naszej 
przymuszonej woli.
   Pomysł połączenia słowa z obrazem zrodził się na polu o tej samej wrażliwości.  
I choć uprawiane przez nas działki oddalone są setkami kilometrów, to jednak wspólne zapatrzenie na 
piękno sprawiło, że wszystko co znajduje się w tej książeczce wyrosło z tego samego korzenia.
   Proponujemy Państwo chwilowe zatrzymanie się przy wierszu i ziołach, mamy nadzieję graniczącą z 
pewnością, że czas ten nie będzie stracony.
   Zapach tych aromatycznych ziół, ich farmakologiczna moc w połączeniu z prostym słowem wiersza 
spowoduje u Państwa stan ogólnego komfortu z uśmiechem na twarzy.
  
 Tego Państwo serdecznie życzymy.

Dorota Pastok i Walter Pyka

… bywa, że całe piękno
 w kwiatach się zasuszy,
ułoży w bukiet alfabetu 
słowami.
Czasem zapachnie, 
czasem wzruszy
i może tak trwać 
latami…
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Nowe rejestracje – PL 
– listopad 2010

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02  – Leki stosowane w 
zaburzeniach związanych z 
nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wr-
zodowej i refluksie żołądkowo-
przełykowym; A02BC – Inhibi-
tory pompy protonowej

Pantoprazolum: Pantoprazole Olinka 
i Pantoprazole Phargem to odpow-
iednio 34. i 35. zarejestrowana marka 
pantoprazolu. Na rynek wprowad-
zono 16 preparatów: Controloc i 
od czerwca 2009 dostępny bez re-
cepty Controloc Control (Nycomed; 
lek oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 
2007 Nolpaza (Krka), od czerwca 
2008 Pantoprazol-Ratiopharm, od 
września 2008 Panogastin (Jelfa), 
od października 2008 IPP (Sandoz) 
oraz Noacid (Egis), od listopada 
2008 Panzol (Apotex) oraz iniekcje 
Pantoprazol Sandoz, od sierpnia 
2009 Contracid (Farma-Projekt), od 
marca 2010 Panprazox (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Nucleus jako Zoramyl), od 
lipca 2010 Pantogen (Generics), od 
sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. 
Tiefenbacher) i Xotepic (Farmacom; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Zipantola, a następnie 
wprowadzony na rynek w listopadzie 

2008 pod nazwą Pantoprazolum 
Farmacom - w marcu 2010 nastąpiła 
zmiana nazwy na Xotepic) i od 
października 2010 Ranloc (Ranbaxy). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży preparaty: Dyspex (Ny-
comed Pharma), Nelgast (Glenmark 
Pharmaceuticals; lek OTC), Panrazol 
(Actavis), Pantomed (Ratiopharm), 
Pantopraz (Biofarm), Pantoprazol-1A 
Pharma, Pantoprazol BMM Pharma 
(BMM Pharma), Pantoprazole Blue-
fish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Pantoprazol Polfa Łódź, Pantopra-
zol Tecnimede, Pompec (Adamed), 
Prasec (Mepha; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Pantomol 
przez firmę Alfred E. Tiefenbacher), 
Prazopant (Actavis), a także 4 leki 
OTC z centralnej rejestracji unijnej: 
Somac Control, Pantozol Control, 
Pantecta Control i Pantoloc Control 
(wszystkie: Nycomed). Skreślono z 
Rejestru: Helopan (Gedeon Richter 
Polska).

A04/A04A – Leki przeciw wy-
miotom i mdłościom; A04AA 
– Antagoniści serotoniny 
(5HT3)

Ondansetronum: Ondansetron Pfiz-
er to 10. zarejestrowany doustny 
preparat ondansetronu. Na rynek 
zostało wprowadzonych 6 marek 
leków doustnych: Atossa (Anpharm), 
Emetron (Gedeon Richter), Set-
ronon (Pliva Kraków), Zofran i 
Zofran Zydis (GlaxoSmithKline; 
lek oryginalny), od lutego 2007 

OndaLek (Sandoz) i od września 
2009 Ebesetron (Ebewe; poprzednia 
nazwa: Ondansetron Ebewe), zaś 
nie pojawiły się jeszcze preparaty 
Ondagen (Generics), Ondansetron 
Aurobindo i Ondansetron Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals). Ponadto 
do obrotu zostało wprowadzonych 5 
leków dożylnych: Atossa (ICN Polfa 
Rzeszów), Emetron (Gedeon Rich-
ter), Setronon (Pliva Kraków), Zofran 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i 
od sierpnia 2008 Ondansetron Kabi 
(Fresenius Kabi), a nie pojawiły się 
jeszcze preparaty Ondagen (Gener-
ics), OndaLek (Sandoz), Ondansetron 
B.Braun i Ondansetron Claris (Claris 
Lifesciences). Na rynku znajduje się 
też Zofran w postaci czopków doo-
dbytniczych. Skreślono z Rejestru: 
Emeset (Cipla), OndaHexal (Hexal), 
Ondansetron-1A (1A Pharma) i On-
dansetron Ranbaxy.

A10 – Leki stosowane w cukrzy-
cy; A10B – Leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z 
wyłączeniem insulin; A10BB 
– Sulfonamidy, pochodne moc-
znika

Gliclazidum: Gliclazide Gentian 
Generics i Clazistada (Stada) o 
zmodyfikowanym uwalnianiu to 
odpowiednio 14. i 15. zarejestrow-
ana marka gliklazydu. Na rynek 
wprowadzono 4 leki o standardowym 
uwalnianiu: Diabrezide (Molteni), 
Diaprel (Servier), Diazidan (ICN 
Polfa Rzeszów) i Glazide (Galena), 

W listopadzie 2010 r. Minister Zdrowia wydał 101 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce dla nowych 
produktów leczniczych i 2 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Flavamed – Berlin-Chemie; 
Soya Meno – Medana Pharma), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle 
wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz 
substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, 
numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze) 
– zestawienie rejestracyjne za listopad 2010 zostało udostępnione 14 stycznia 2011.
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a także 2 leki o przedłużonym uwal-
nianiu: Diaprel MR (Anpharm) i od 
sierpnia 2008 Gliclada (Krka). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży pre-
paraty: Diagen (Generics), Diamicron 
(Servier), Gliclazide Richter (Gedeon 
Richter Polska), Glisan MR (Apotex), 
Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg 
zarejestrowana wcześniej pod nazwą 
Gliclazide MR Servier), Glydium MR 
(Anpharm), Neoglic (Teva) i Normo-
diab MR (Actavis) o przedłużonym 
uwalnianiu. Skreślono z Rejestru: 
Apo-Lazid (Apotex), Diabezidum 
(Jelfa), Diaklat (Biofarm), Diaquit 
(Gedeon Richter Polska), Gliclazide 
(Generics), Gliklazyd (Unia), Glinor-
max (Teva Kutno), Glirat (Krka), 
Norsulin (Polfa Pabianice).

A12 – Substancje mineralne; 
A12A – Preparaty wapnia; 
A12AX – Wapń, preparaty 
złożone

Calcium+colecalciferolum: Orocal 
D3 Lemon Plus i Orocal D3 Orange 
Plus (Nycomed Pharma) to rozszer-
zenie w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej preparatów Orocal D3 i 
Orocal D3 Lemon, zawierających 
niższą dawkę witaminy D3. Zareje-
strowanych jest 10 marek produktów 
leczniczych o podanym składzie. Na 
rynek wprowadzono 7 marek produk-
tów leczniczych, w różnych posta-
ciach i dawkach: Caldetrin (Polfa 
Pabianice), Caltrate 600 + Witamina 
D (Lederle), Orocal D3 i Orocal D3 
Lemon (Nycomed), Ostowap D3 i 
Ostowap D3 forte (Lekam), Vicalvit 
D (Teva Kutno), Vitrum Calcium 
+ Vitaminum D3 (Unipharm) i od 
maja 2009 Recalvit D (Biofarm). Nie 
zostały wprowadzone do sprzedaży 
leki: Calvidin (Rottapharm), Kal-
cipos-D (Meda), Natecal D3 (ITF 
Pharma), Orocal D3 Forte i Orocal D3 
Tab (Nycomed Pharma). Uchylono 
decyzję dopuszczającą do obrotu 
Calcichew/Vitamin D3 (Nycomed). 
Skreślono z Rejestru: Ostical D 
(GlaxoSmithKline, Poznań) i Oyster-
cal D 500 (Holbex).
Wprowadzono jednak do obrotu co 
najmniej 28 suplementów diety o tym 

składzie: Biowap Chelat (Lekam), 
Calci Strong Wapń + Witamina D3 
(Vitabalans), Calcium +D3 (Ozone), 
Calcium +D3 Aflofarm, Calcium Plus 
(Ortis), Calpe D3 (Pliva Kraków), 
Chela-Calcium D3 (Olimp Labs), D 
Kidusie (Oleofarm), Domowa Aptec-
zka Wapń + D3 (Domowa Apteczka), 
Ellactiva Calcium Chews (Oxford 
Nutrascience), Lanvit Calcium + Wit. 
D3 (Langsteiner), Mikroelementy + 
Witaminy Wapń z Witaminą D3 (Col-
farm), Multi Fan Calcium Vitaminum 
D3 (Ekolek), Osteo 800 (Polski Lek), 
Osteovis Calcium + D3 (Vis), Osteo-
vit 1000 (Asa), Ostercal 1250 D (Puri-
tan’s Pride), Plusssz Classic Calcium 
+ Witamina D3 (Plusssz Vitamin), 
Płynne Calcium (Uniphar), Supherb 
Calcium Vitamin D3 Formula (Sup-
herb), Supherb SignaCalcium 600D3 
(Supherb), Unical 500D (Unipharm), 
Vitrum Calcium 1250 + Vitaminum 
D3 (Unipharm), Vitrum Calcium600 
+ D400 (Unipharm), Wapń + D3 
(Vis), Wapń 500 + Witamina D3 
(Ozone), WMC wapń + Witamina 
D3 (Walmark), Zdrovit Ca + D3 w 
osteoporozie (NP Pharma).

B – KREW I UKŁAD 
KRWIOTWÓRCZY

B05 – Substytuty osocza i płyny 
do wlewów; B05X – Dożylne 
roztwory dodatkowe; B05XA 
– Roztwory elektrolitów

Kalii chloridum: Kalium chloratum 
15% Kabi (Fresenius Kabi Polska) 
to 2. zarejestrowany iniekcyjny pre-
parat zawierający chlorek potasu. 
Do sprzedaży wprowadzono Kalium 
chloratum WZF 15% (Polfa War-
szawa).

C – UKŁAD SERCOWO-
-NACZYNIOWY

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

Indapamidum: Terpamid SR (Lekam) 
to 23. zarejestrowana marka inda-
pamidu w postaci o przedłużonym 

uwalnianiu. Na rynek wprowadzono 
11 leków o przedłużonym uwalni-
aniu: Diuresin SR (Polfarmex), Inda-
pen SR (Polpharma), Indix SR (Pliva 
Kraków), Ipres Long (Vedim), Rawel 
SR (Krka), Tertensif SR (Servier), od 
kwietnia 2010 Indapamid-Ratiopharm 
SR (Ratiopharm), od czerwca 2010 
Symapamid SR (SymPhar), od sier-
pnia 2010 Indastad (Stada) i Indipam 
SR (Actavis) oraz od października 
2010 Opamid (Orion), a także 6 
leków o standardowym uwalnianiu: 
Apo-Indap (Apotex), Indapen (Pol-
pharma), Indapres (Gedeon Richter 
Polska), Indapsan (Sanofi-Synthela-
bo), od listopada 2008 Indapamidum 
Farmacom i od lipca 2009 Indap (Pro.
Med). Nie pojawiło się jeszcze w 
sprzedaży 9 leków o przedłużonym 
uwalnianiu: Arifon SR (Anpharm), 
Cordapaq (Sandoz), Fodrin (Teva), 
Indapamid-1A Pharma, Indapamide 
J&P Pharma, Indapamide 1,5 mg SR 
Servier, Indapamide SR (Mylan), In-
dapamide Teva, Indapres SR (Gedeon 
Richter Polska), Izepox (Ozone) i 
Previlex (Anpharm).

C08 – Blokery kanału wap-
niowego; C08C – Selektywne 
blokery kanału wapniowego z 
głównym działaniem na nac-
zynia krwionośne; C08CA – 
Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Primacor (Berlin-
Chemie) w dawce 20 mg to rozszer-
zenie w stosunku do zarejestrowanej 
wcześniej dawki 10 mg. Zareje-
strowane są 4 marki lerkanidypiny. 
Karnidin (Orion), Lecalpin (Actavis), 
Lecramed (Medis) i Primacor (Berlin-
Chemie) nie zostały jednak dotychc-
zas wprowadzone do sprzedaży.

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Losartanum: Sentor (Gedeon Richter 
Polska) to 25. zarejestrowana marka 
losartanu. Do sprzedaży wprowad-
zono 16 leków: Cozaar (Merck Sharp 
& Dohme; lek oryginalny), Lorista 
(Krka), Losacor (Biofarm), Lozap 
(Zentiva), Xartan (Adamed), od sier-
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pnia 2006 Lakea (Lek, Stryków), od 
stycznia 2007 Losartic (Farmacom), 
od stycznia 2008 Sarve (Farma Pro-
jekt), od lipca 2008 Rasoltan (Act-
avis), od listopada 2008 Losartan-
Ratiopharm, od marca 2009 Stadazar 
(Stada), od listopada 2009 Presartan 
(ICN Polfa Rzeszów), od marca 2010 
Apo-Lozart (Apotex; zarejestrow-
any wcześniej pod nazwą Lozart) i 
Losagen (Generics; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Sartamerck), 
od lipca 2010 Losartan Arrow (Arrow 
Poland) i od listopada 2010 Loreblok 
(Orion). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Heartam (Teva), 
Losahyp (Grünwalder), Losarlic 
(Liconsa), Losartan-1A Pharma (za-
rejestrowany wcześniej jako Losar-
tan Grünwalder), Losartan Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals), Losartan 
Pfizer, Lostanorm (+Pharma) i Sorta-
bax (Ranbaxy).
Telmisartanum: Tezeo (Zentiva) to 7. 
zarejestrowana marka telmisartanu. 
Wcześniej zarejestrowano centralnie 
w UE 6 preparatów telmisartanu: 
Kinzalmono i Pritor (oba: Bayer 
Schering) oraz Micardis (Boehringer 
Ingelheim), Telmisartan Actavis, 
Telmisartan Teva (Teva Pharma) i 
Tolura (Krka). Na rynek w Polsce 
zostały wprowadzone 3 marki: Mi-
cardis i Pritor oraz od października 
2010 Tolura.
Valsartanum: Valsartan Teva to 21. 
zarejestrowana marka walsartanu. Na 
rynku pojawiło się 9 leków: Diovan 
(Novartis; lek oryginalny), od marca 
2008 Valsacor (Krka), od marca 
2009 Valzek (Celon Pharma), od 
października 2009 Tensart (Egis; za-
rejestrowany wcześniej przez Nucle-
us pod nazwą Ramartan), od grudnia 
2009 Anartan (Ratiopharm), od marca 
2010 Nortivan (Gedeon Richter Pol-
ska) i Zelvartan (Nucleus), od lipca 
2010 Bespres (Teva) i od listopada 
2010 Valtap (Zentiva). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do obrotu pre-
paraty: Avasart (Polfarmex), Cezoryn 
(Ozone; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Yosovaltan), Valsaran 
(Sun-Farm), Valsotens (Actavis; lek 

zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Valsartan Nucleus), Metrival, Nucla-
val, Valpress i Valitazin (wszystkie 
cztery: Medis), Valsartan Pliva (Pliva 
Kraków), Valsartan-Ratiopharm 
i Valsavil (Pharma Resources Dr. 
Schultting).

C09D – Antagoniści angioten-
syny II, leki złożone; C09DA 
- Antagoniści angiotensyny II i 
leki moczopędne; C09DA01 – 
Losartan i leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazid
um: Sentor HCT (Gedeon Richter 
Polska) to 15. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym składzie, a 
Lorista HL (Krka) to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej preparatów Lorista H i 
Lorista HD, w różnych dawkach. 
Na rynek wprowadzono 7 marek 
- preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte 
(Merck Sharp & Dohme), Lorista H 
(Krka), od lutego 2008 Lozap HCT 
(Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap 
H), od sierpnia 2008 Lorista HD 
(Krka), od listopada 2009 Presartan H 
(ICN Polfa Rzeszów), od maja 2010 
Lakea HCT (Sandoz), od lipca 2010 
Losartan+HCT Arrow (Arrow Po-
land) i od sierpnia 2010 Stadazar HCT 
(Stada; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Vilbinitan). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Loreblok HCT (Orion), 
Losacor HCT (Biofarm), Losartan 
HCT-1A Pharma, Losartan HCT 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Losartan Potassium HCT Alet (Alet 
Pharmaceuticals), Losartan Potas-
sium Hydrochlorothiazide Liconsa i 
Sortabax HCT (Ranbaxy).

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - Leki 
wpływające na stężenie lip-
idów, leki proste; C10AA – In-
hibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atosener (Sandoz), 
Euroclast (Sandoz), Atorvastatin-
1A Pharma i Haepcard (Sandoz) to 
odpowiednio 26., 27., 28. i 29. za-
rejestrowana marka preparatów ator-
wastatyny, zaś Sortis (Parke-Davis) w 
4 dawkach, w nowej dla tej substancji 

czynnej postaci tabletek do rozgryza-
nia i żucia, w tym w nowej dawce 5 
mg, to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej tabletek 
powlekanych. Do obrotu wprowad-
zono 16 leków: Atoris (Krka), Sortis 
(Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip 
(Sandoz), od czerwca 2006 Torvac-
ard (Zentiva), od października 2006 
Atorvox (Farmacom), od lutego 2007 
Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 
Torvalipin (Actavis), od marca 2008 
Atorvasterol (Polpharma; zareje-
strowany wcześniej przez Medis jako 
Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin 
(Medis; zarejestrowany wcześniej 
jako Copastatin), od listopada 2008 
Corator (Lekam), od grudnia 2008 
Larus (Gedeon Richter Polska; za-
rejestrowany wcześniej przez Medis 
jako Atorpharm), od maja 2009 Ator-
vastatinum Farmacom, od czerwca 
2009 Torvazin (Egis), od grudnia 
2009 Xavitor (Tabuk Poland; za-
rejestrowany wcześniej przez Medis 
pod nazwą Copator), od lipca 2010 
Storvas (Ranbaxy) i od września 2010 
Apo-Atorva (Apotex). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty: 
Atorgamma (Wörwag), Atorvanorm 
(+Pharma), Atorvastatin-Ratiopharm, 
Atorvastatin Teva, Gletor (Glen-
mark), Mephator (Mepha), Orztiza 
(Actavis), Pharmastatin (Medis) i 
Voredanin (Ozone).

D – LEKI STOSOWANE W 
DERMATOLOGII

D05 – Leki przeciw łuszczycy; 
D05A - Leki przeciw łuszczycy 
do stosowania miejscowego; 
D05AX – Inne leki przeciw 
łuszczycy do stosowania miejs-
cowego; D05AX52 – Kalcypot-
riol, preparaty złożone

Calcipotriolum+betamethasonum: 
Xamiol (Leo) w nowej postaci żelu to 
aktualnie 2. zarejestrowany lek o tym 
składzie. Do obrotu został wprow-
adzony preparat Daivobet (Leo) w 
postaci maści.
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G – UKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I HORMONY 

PŁCIOWE
G02 – Inne preparaty gineko-
logiczne; G02B – Środki an-
tykoncepcyjne do stosowania 
miejscowego; G02BB – Do-
pochwowe środki antykon-
cepcyjne; G02BB01 – Krążek 
dopochwowy z progestagenem 
i estrogenem

Ethinylestradiolum+etonogestrelu
m: Circlet (Organon) to 2. rejestrac-
ja środka antykoncepcyjnego o 
podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono wkładkę dopochwową 
NuvaRing (Organon). Preparaty 
uwalniają 15 mcg etinylestradiolu i 
120 mcg etonogestrelu na dobę. 

G03 – Hormony płciowe i 
środki wpływające na czynność 
układu płciowego; G03A - 
Hormonalne środki antykon-
cepcyjne działające ogólnie; 
G03AA – Progestageny i es-
trogeny, preparaty jednofa-
zowe; G03AA12 – Drospirenon 
i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum
: Palandra (Bayer Schering) to 13. za-
rejestrowana marka środków antykon-
cepcyjnych o podanym składzie. Do 
sprzedaży wprowadzono 6 środków: 
Yasmin (Bayer Schering), od stycznia 
2007 Yasminelle (Schering), od grud-
nia 2008 Yaz (Bayer Schering) oraz 
od lipca 2010 Asubtela (Temapharm), 
Midiana (Gedeon Richter Polska) i 
Naraya (Temapharm). Nie ma jeszcze 
na rynku preparatów: Aliane (Bayer 
Schering), Dronin (Leon Farma), Dro-
siol (Leon Farma), Ethinylestradiol/
Drospirenon Bayer (Bayer Schering), 
Narayeight (Temapharm) i Subteli-
neight (Temapharm).
Wszystkie środki zawierają 3 mg 
drospirenonu. Różnice dotyczą 
zawartości estrogenu. Dawkę 0,02 
mg etinylestradiolu zawierają: 
Aliane, Dronin 3 mg + 0,02 mg, 
Drosiol 3 mg + 0,02 mg, Ethinylestra-
diol/Drospirenon Bayer, Naraya, 
Narayeight, Yasminelle i Yaz. Dawkę 
0,03 mg etinylestradiolu zawierają: 

Asubtela, Dronin 3 mg + 0,03 mg, 
Drosiol 3 mg + 0,03 mg, Midiana, 
Palandra, Subtelineight i Yasmin.

G04  – Leki urologiczne; 
G04C – Leki stosowane w 
łagodnym przeroście gruczołu 
krokowego; G04CB – Inhibito-
ry 5α-reduktazy testosteronu

Finasteridum: Finasteride Eurogenus 
to aktualnie 28. zarejestrowana marka 
finasterydu. Na rynek zostały wprow-
adzone 23 leki: Finaride (Sandoz), 
Penester (Zentiva), Proscar (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), od 
stycznia 2006 Zasterid (Gedeon Rich-
ter), od maja 2006 Lifin (Farmacom), 
od lipca 2006 Finaster (Lekam), od 
marca 2007 Aprost (Polfarmex), od 
maja 2007 Hyplafin (+Pharma), od 
sierpnia 2007 Finpros (Krka), od 
września 2007 Finamef (Mepha) 
oraz Finxta (Farma-Projekt), od 
października 2007 Apo-Fina (Apo-
tex), od grudnia 2007 Finasterid Sta-
da, od lutego 2008 Antiprost (Orion), 
od maja 2008 Androstatin (Lekam), 
Finasterid-Ratiopharm i Fintral (Pol-
pharma), od lipca 2008 Symasteride 
(SymPhar; zarejestrowany wcześniej 
jako Renox przez Schwarz Pharma, 
Łomianki), od września 2008 Fina-
ran (Ranbaxy), od listopada 2008 
Finasteride-1A Pharma, od listopada 
2009 Ulgafen (Jelfa), od grudnia 2009 
FinaGen (Generics) i od sierpnia 2010 
Finanorm (ICN Polfa Rzeszów). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Finasteride Aurobindo, 
Finasteridum Farmacom, Finasteryd 
Teva i Reduprost (Ozone). Skreślono 
z Rejestru: Ambulase (Grünenthal) i 
Fincar (Cipla).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne – peni-
cyliny; J01CR – Złożone pre-
paraty penicylin, w tym z in-
hibitorami beta-laktamaz; 
J01CR02 – Amoksycylina i 
inhibitor enzymatyczny

Amoxicillinum+acidum clavulani-
cum: Amoxicillin/Clavulanic acid Au-
robindo to 10. zarejestrowana marka 
leków o podanym składzie, zaś Amo-
clan BID (Hikma Farmaceutica) w 
postaci wielodawkowego proszku do 
przygotowania zawiesiny to rozszer-
zenie w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej tabletek powlekanych. Do 
sprzedaży zostało wprowadzonych 7 
preparatów: Amoksiklav (Sandoz), 
Augmentin (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny), Curam (Sandoz), Forcid 
(Yamanouchi), Ramoclav (Ranbaxy), 
Taromentin (Polfa Tarchomin) i od 
sierpnia 2007 Amoclan (Hikma Far-
maceutica). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Claviratio (Ratiopharm) 
i Co-amoxiclav Bluefish (Blue-
fish Pharmaceuticals). Skreślono z 
Rejestru: Klavocin (Pliva Kraków).

J01D – Inne beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne; J01DB 
– Cefalosporyny pierwszej 
generacji

Cefadroxilum: Tadroxil (Polfa Tar-
chomin) w postaci wielodawkowego 
proszku do przygotowania zawies-
iny to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej kapsułek. 
Do sprzedaży wprowadzono 3 leki: 
Biodroxil (Sandoz), Duracef (Bristol-
Myers Squibb; lek oryginalny) i 
Tadroxil (Polfa Tarchomin).

L – LEKI PRZECIWNOWOT-
WOROWE I WPŁYWAJąCE NA 

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowot-
worowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe; L01XA 
– Związki platyny

Carboplatinum: Carbomedac (Me-
dac) jest 8. zarejestrowanym pre-
paratem karboplatyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 4 leki: Carboplatin 
(Pfizer), Carboplatin-Ebewe, Cyclo-
platin (Pliva-Lachema) i od sierpnia 
2007 Carboplatin Teva (Pharmache-
mie). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Carboplatin Accord 
(Accord Healthcare), Carboplatin 
BMM Pharma (Lefarm) i Carbosol 
(ESP Pharma). Z Rejestru wykreślono 
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preparaty: Carboplatin Agguettant, 
Carboplatin-Ratiopharm, Carplat 
(Hexal), Paraplatin (Bristol-Myers 
Squibb).

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M04/M04A – Leki przeciw dnie 
moczanowej; M04AA – Pre-
paraty hamujące wytwarzanie 
kwasu moczowego

Allopurinolum: Allopurinol Teva to 
5. zarejestrowana marka allopury-
nolu, w tym w nowej dawce 200 mg. 
Na rynek wprowadzono: Allupol 
(Gedeon Richter Polska), Milurit 
(Egis) i Zyloric (Aspen). Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży preparat 
Allopurinol-1A Pharma.

M05 – Leki stosowane w 
chorobach kości; M05B – 
Leki wpływające na strukturę 
i mineralizację kości; M05BA 
- Bifosfoniany

Acidum alendronicum: Bisfozen 
(Zentiva) w dawce 70 mg to aktualnie 
27. zarejestrowana marka preparatów 
kwasu alendronowego. Leki w dawce 
70 mg przyjmuje się raz w tygodniu. 
Na rynek wprowadzono 14 leków w 
dawce 70 mg: Fosamax (Merck Sharp 
& Dohme; lek oryginalny), Ostemax 
70 Comfort (Polpharma), Ostenil 
70 (Teva Kutno), Ostolek (Lekam), 
od kwietnia 2006 Alendronat-Ra-
tiopharm 70, od lutego 2007 Alen-
dromax (Arrow Generics), od maja 
2007 Alendrogen (Billev Pharma), 
od czerwca 2007 AlendroLek 70 mg 
(Sandoz), od stycznia 2008 Sedron 
(Gedeon Richter Polska; poprzednia 
nazwa: Ostalon 70 mg), od czerwca 
2008 Alendran 70 (Ranbaxy), od 
stycznia 2010 Alendronate Arrow 
(Arrow Poland), od kwietnia 2010 
Ostodronic (Apotex) i od sierpnia 
2010 Alendronat Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: Akost 
(Polfarmex), Aldron 70 (Sandoz), 
Alendrion (Orion), Alendronate Me-
dana (Medana Pharma), Alendronate 
sodium Accord (Accord Healthcare), 
Alendronate Teva 70 mg, Alendronat 

Pharmabill (Pharmabill), Alendro-
natum Farmacom (przed zmianą 
nazwy preparat został wprowadzony 
na rynek w maju 2007 przez Plivę 
Kraków pod nazwą Alenotop), Kwas 
alendronowy 70 mg (Bentley), Lend-
rate (Actavis) i Rekostin (Biofarm). 
Do sprzedaży wprowadzono ponadto 
4 leki w dawce 10 mg: Alenato (ICN 
Polfa Rzeszów), Alenotop (Pliva 
Kraków), Ostenil (Teva Kutno) i Os-
tolek (Lekam). Natomiast nie zostały 
jeszcze wprowadzone: Alendromax 
(Arrow Generics), Alendronate Ar-
row (Arrow Poland) i Alendronate 
sodium Accord (Accord Healthcare). 
Skreślono z Rejestru: Alendran 10 mg 
(Ranbaxy), Alendronate-1A Pharma, 
Alendronate Pliva (Pliva Kraków), 
Fosamax 10 (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), Lindron (Krka), 
Osalen (Anpharm), Rekostin 10 mg 
(Biofarm).

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – 
Naturalne alkaloidy opium

Oxycodonum: Oxycodon Acino 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 
w 5 dawkach to 3. zarejestrowana 
marka preparatów oksykodonu. Na 
rynek wprowadzono 2 marki: od cz-
erwca 2008 tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu OxyContin (Norpharma) i 
od listopada 2010 iniekcje OxyNorm 
(Norpharma). Do 1997 r. Polfa War-
szawa wytwarzała lek iniekcyjny 
Eucodalum.

N02B – Inne leki przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe; N02BA 
– Kwas salicylowy i jego po-
chodne; N02BA51 – Kwas 
acetylosalicylowy, preparaty 
złożone z wyłączeniem leków 
psychotropowych

Acidum acetylsalicylicum+acidum 
ascorbicum+calcium: Ascalcin Plus 
o smaku malinowym (Polfa-Łódź) to 
rozszerzenie w stosunku do wprow-
adzonego wcześniej preparatu Ascal-
cin Plus o smaku grejpfrutowym. Na 
rynek wprowadzono także preparat 
Polopiryna C Plus (Polpharma; 

wcześniej wprowadzony przez Polfę-
Łódź pod nazwą Ascalcin Plus o 
smaku cytrynowym).

N02C – Preparaty przeciwmi-
grenowe; N02CC – Selektywni 
agoniści serotoniny (5HT1)

Naratriptanum: Rapritax (Sandoz) to 
4. zarejestrowana marka naratriptanu. 
W kwietniu 2004 zarejestrowano lek 
oryginalny Naramig (GlaxoSmith-
Kline), który jednak dotychczas nie 
został wprowadzony do sprzedaży. 
Nie pojawiły się także na rynku pre-
paraty Naratriptan Sandoz i Naratrip-
tan Teva.

N04 – Leki przeciw chorobie 
Parkinsona; N04B – Leki 
dopaminergiczne; N04BC – 
Agoniści dopaminy

Ropinirolum: Contexine (Ranbaxy) 
to aktualnie 13. zarejestrowana marka 
ropinirolu. Na rynek zostało wprow-
adzonych 6 marek: lek oryginalny 
Requip i Requip-Modutab (GlaxoS-
mithKline), od czerwca 2008 Adartrel 
(GlaxoSmithKline), od stycznia 2010 
Aropilo (Vipharm), od sierpnia 2010 
Parnirol (Glenmark) oraz od listopada 
2010 Aropix (Temapharm) i Ceuron-
ex (Orion). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Aparxon 
(Teva), Lirona (Pliva Kraków), 
Ropinir (Axxon), Ropinirole Arrow 
(Arrow Poland), Ropinstad (Stada) i 
Ropitor (Torrent Pharma). Skreślono 
z Rejestru: Ropinirole Saint-Germain 
(GlaxoSmithKline).

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N05AX – Inne leki neurolep-
tyczne

Risperidonum: Risperidon Stada to 
aktualnie 30. zarejestrowana marka 
preparatów rysperydonu. Na rynek 
wprowadzono 21 leków doustnych 
jednodawkowych: Rispen (Zentiva), 
Risperatio (Ratiopharm), Rispolept 
(Janssen-Cilag; lek oryginalny), 
Rispolux (Sandoz), Risset (Farma-
com), Ryspolit (Polpharma), Speridan 
(Actavis), od kwietnia 2006 Risperon 
(Lekam), od stycznia 2007 Ziperid 
(ICN Polfa Rzeszów), od marca 
2007 Disaperid (Biogened) i Nodir 
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(Polfarmex), od maja 2007 Rilep-
tid (Egis), od lipca 2007 Torendo 
(Krka), od sierpnia 2007 Rispofren 
(Biofarm), od września 2007 Doresol 
(Jelfa), od września 2008 Galperinon 
(Galena; zarejestrowany wcześniej 
jako Rilept), od października 2008 
Ranperidon (Ranbaxy), od listopada 
2008 Risperidone-Arrow (Arrow 
Poland), od lutego 2009 Risperidon 
Vipharm (zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą: Risperidon Specifar), 
od maja 2009 Apo-Risperid (Apo-
tex) i od marca 2010 Risperidone 
BMM Pharma (Lefarm). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Rinter (Teva), Risperat 
(Sandoz), Risperidon Aurus (Quisi-
sana Pharma; preparat zarejestrow-
any wcześniej pod nazwą Rispefar), 
Risperidon Medochemie, Risperidon 
Tad (Tad Pharma), Risperigamma 
(Wörwag), Stadarisp (Stada) i Sym-
perid (SymPhar). W postaci doust-
nej wielodawkowej do sprzedaży 
wprowadzono 3 leki: Apo-Risperid 
(Apotex), Rispolept (Janssen-Cilag) 
i od października 2009 Orizon (Ori-
on), zaś nie pojawiły się jeszcze 
Ryspolit (Polpharma) i Stadarisp 
(Stada). Ponadto dostępny jest pre-
parat parenteralny jednodawkowy o 
przedłużonym uwalnianiu: Rispolept 
Consta (Janssen-Cilag). Skreślono 
z Rejestru preparaty: Lioxam (Grü-
nenthal; był na rynku), Mepharis 
i Mepharis S (Mepha), Ridonex 
(Gedeon Richter), Risnia (Cipla), 
Risperidone-1A Pharma, Risperidone 
Hexal, Risperiwin (Winthrop Medi-
caments) i Rispimed (Natur Produkt 
Zdrovit).

N05C  –  Leki  nasenne i 
uspokajające; N05CF – Leki 
działające podobnie jak ben-
zodiazepiny

Zolpidemum: Sonirem (ITF Pharma) 
w nowej postaci kropli doustnych to 
19. zarejestrowana marka zolpidemu. 
Do sprzedaży zostało wprowadzonych 
12 leków: Hypnogen (Zentiva), Na-
sen (Polfarmex), Sanval (Sandoz), 
Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic 
(United Pharma), Zolpic (Polpharma), 

Zolsana (Krka), od października 2006 
Polsen (Polfa Pabianice) i Zoratio 
(Ratiopharm), od lutego 2007 Onirex 
(Orion) i ZolpiGen (Generics) oraz 
od grudnia 2009 Apo-Zolpin (Apo-
tex). Nie wprowadzono dotychczas 
preparatów: Alfavarol (Temapharm), 
Insom (Walmark; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Zolpidem Wal-
mark), Noxizol (Actavis), Sendimol 
(Egis), Zoltis (Biofarm) i Zonadin 
(Pliva Kraków). Skreślono z Rejestru: 
Filan (Polfa Tarchomin; poprzednia 
nazwa: Zolpidem), Zoldem (Exp-
harm), Zolpidem-1A Pharma (po-
przednia nazwa: Zoldam) i Zolpix 
(Chance).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne; N06AB – Selektywne 
inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny

Escitalopramum: Servenon (Glen-
mark) to 15. zarejestrowana marka 
escitalopramu. Do sprzedaży wprow-
adzono 7 preparatów: lek oryginalny 
Lexapro (Lundbeck), od stycznia 
2010 Depralin (Polpharma), od 
lutego 2010 Elicea (Krka) i Mozarin 
(Adamed), od czerwca 2010 Escitil 
(Egis) i Lenuxin (Gedeon Richter Pol-
ska) oraz od sierpnia 2010 Pramatis 
(Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Aciprex (Biofarm), 
Deprigen (Biogened), Escertal (Zenti-
va; lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Esoprex), Escitalopram-
1A Pharma, Escitalopram Vera (Vera 
Pharma), Escitasan (Lannacher), 
Laprides (Pliva Kraków).

N06D – Leki przeciw demencji; 
N06DA - Antycholinoesterazy

Donepezilum: Donepezil Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals) to 29. 
zarejestrowana marka donepezylu, 
zaś Alzepezil ODT (Egis) w postaci 
tabl. ulegających rozpadowi w jamie 
ustnej to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej tabletek 
powlekanych. Do sprzedaży wprow-
adzono 18 leków: Aricept (Pfizer; 
lek oryginalny), Cogiton (Biofarm), 
Donepex (Celon Pharma), Yasnal 
(Krka), od lutego 2009 Donesyn (Vip-

harm) i Symepezil (SymPhar), od maja 
2009 Donectil (ICN Polfa Rzeszów), 
od lipca 2009 Cognezil (Glenmark; 
zarejestrowany wcześniej jako Done-
pezil Synthon), od października 2009 
Alzdone (Unia) i Donecept (Actavis), 
od grudnia 2009 Alzepezil (Egis), 
od marca 2010 Donepezil Generics 
i Memocept (Polpharma; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą Synpezil), od 
kwietnia 2010 Mensapex (Sandoz; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą DoneSAN), od czerwca 
2010 Pezilgen (Biogened), od sier-
pnia 2010 Apo-Doperil (Apotex) i 
Doneprion (Orion) oraz od września 
2010 Donemed (Sun-Farm). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku pre-
paraty: Dobedipil (Stada), Donecleus 
(Nucleus), Donepezil Alet (Alet 
Pharmaceuticals), Donepezil Pliva 
(Pliva Kraków), Donepezil Specifar, 
Donethon (Synthon), Memiranum 
(Ranbaxy), Redumas (Teva), Ricordo 
(Adamed) i Rizin (Teva).
Rivastigminum: Velastina (Polfa 
Pabianice) i Rivastigmine Mylan to 
odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana 
marka rywastygminy. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 leków: Exelon (No-
vartis Europharm), od sierpnia 2009 
Nimvastid (Krka), od grudnia 2009 
Rivastigmine Teva, od maja 2010 
Prometax (Novartis Europharm) 
i od sierpnia 2010 Ristidic (ICN 
Polfa Rzeszów). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Evertas (Zentiva), 
Ivagalmin (Galex d.d.), Niddastig 
(Stada), Rivaller (SymPhar), Riva-
long (Farma-Projekt), Rivastigmine 
Hexal, Rivastigmine-Ratiopharm, 
Rivastigmine Sandoz, Rivastigmine 
1A Pharma, Rivastigmin Orion, 
Rivastinorm (+Pharma), Rivaxon 
(Biogened) i Riveka (Unia).

N07 – Inne leki działające na 
układ nerwowy; N07B – Leki 
stosowane w uzależnieniach;
N07BA – Leki stosowane w 
uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicorette Icy White Gum 
(McNeil) w postaci gumy do żucia 
w 2 dawkach to rozszerzenie w sto-
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sunku do wprowadzonych wcześniej 
4 smaków. Zarejestrowanych jest 
6 marek preparatów z nikotyną. 
Na rynku znajdują się następujące 
produkty: Nicorette (McNeil) w 
postaci gumy do żucia (4 smaki: Clas-
sic, FreshFruit, FreshMint i Mint), 
tabletek podjęzykowych Microtab, 
systemu transdermalnego (Nicorette 
Patch i od września 2009 Nicorette 
Invisipatch – preparat był dostępny 
od grudnia 2008 pod nazwą Nicor-
ette Semi Transparent Patch; zmiana 
nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inha-
latora (Nicorette Inhaler); Nicotinell 
(Novartis) w postaci gumy do żucia i 
systemu transdermalnego (Nicotinell 
TTS); Niquitin (GlaxoSmithKline) 
w postaci gumy do żucia, pastylek 
do ssania, systemu transdermalnego 
i tabletek do ssania Niquitin Mini 
oraz preparaty Nicopass (Pierre Fabre 
Medicament) w postaci pastylek do 
ssania 1,5 mg o 2 smakach i system 
transdermalny Nicopatch (Pierre Fa-
bre Medicament). Ponadto na rynku 
jest dostępny kosmetyk Nicofix w 
postaci żelu do wcierania do rąk dla 
palaczy, zawierający wyciągi z liścia 
tytoniu szlachetnego i liścia aloesu. 
Nie został jeszcze wprowadzony 
preparat Nico-Loz (Arrow Gener-
ics) w postaci miękkich pastylek 
w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, 
Spearmint i Toffee) oraz Nicorette 
Microtab Lemon (McNeil) w postaci 
tabl. podjęzykowych.

N07BC – Leki stosowane w 
uzależnieniu od opioidów;

Methadonum: Methadone hydro-
chloride Molteni w postaci syropu 
w dawce 0,5% to rozszerzenie w 
stosunku do wprowadzonej wcześniej 
dawki 0,1%. Jest to jedyny zareje-
strowany preparat metadonu.

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane 
w chorobach nosa; R01A – 
Środki udrażniające nos i inne 
preparaty stosowane miejs-
cowo do nosa; R01AB – Sym-
patykomimetyki, leki złożone 
z wyłączeniem kortykostery-

dów; R01AB06 – Preparaty z 
ksylometazoliną

Xylometazolinum+dexpanthenolum: 
Nasic Kids (JPZ Firma Doradcza) 
to 1. rejestracja preparatu z nowym 
na rynku zestawieniem substancji 
czynnych. Lek nie został jeszcze 
wprowadzony do sprzedaży.

R03 – Leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg 
oddechowych; R03D - Inne leki 
działające ogólnie stosowane 
w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów leu-
kotrienowych

Montelukastum: Montexal (ICN Pol-
fa Rzeszów) i Montelukast Sunfarm 
(Sun-Farm) to odpowiednio 28. i 29. 
zarejestrowana marka montelukastu. 
Do sprzedaży zostało wprowad-
zonych 16 leków: Singulair (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), od 
października 2008 Drimon (Teva), od 
stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), 
Hardic (Pliva Kraków) i Monkasta 
(Krka), od lutego 2009 Montest (Gen-
exo), od kwietnia 2009 Milukante 
(Adamed) i Promonta (Nycomed 
Pharma), od maja 2009 Asmenol 
(Polpharma), od października 2009 
Eonic (Gedeon Richter) i Montelak 
(Medreg), od grudnia 2009 Montes-
san (Apotex; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Montekast), 
od czerwca 2010 Montespir (Bio-
farm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez Synthon pod nazwą MontSyn) 
oraz od listopada 2010 Montenorm 
(+Pharma) i Symlukast (SymPhar). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Airathon (Merck Sharp 
& Dohme), Astmontex (Farma-Pro-
jekt), Lukast (Grünwalder), Miralust 
(Adamed), Montelukast-1A Pharma, 
Montelukast Miklich, Montelukast 
MSD (Merck Sharp & Dohme), Mon-
telukast Sandoz, Montelukast Stada, 
Montelukastum Synthon i Spirokast 
(Zentiva)..

R05 – Leki stosowane w kaszlu 
i przeziębieniach; R05X – Inne 
preparaty złożone stosowane w 

przeziębieniach
Guaifenesinum+paracetamolum+ph
enylephrinum: Vicks TriActin Com-
plete cytrynowy (Wick Pharma) to 2. 
zarejestrowana marka preparatów o 
podanym składzie. Wcześniej zareje-
strowano Vicks SymptoMed Com-
plete cytrynowy (Wick Pharma). Leki 
nie pojawiły się jeszcze na rynku.

R06/R06A – Leki przeciwhis-
taminowe działające ogólnie; 
R06AE – Pochodne pipera-
zyny

Cetirizinum: Artizin (Tabuk Po-
land) na receptę to aktualnie 20. 
zarejestrowana marka preparatów 
cetyryzyny. Leki w mniejszych 
opakowaniach (7 i 10 tabl. powl.) 
dostępne są najczęściej bez recepty, 
zaś większe opakowania oraz inne 
postaci (krople, płyn, syrop) – z 
przepisu lekarza. Leki z cetyryzyną 
z przepisu lekarza mogą być re-
fundowane, ale przepisy stanowią, 
że wtedy nie można prowadzić ich 
reklamy publicznej, dlatego firmy 
rejestrują leki OTC pod innymi naz-
wami handlowymi, co umożliwia 
ich reklamę. Na receptę dostępnych 
jest 9 preparatów: Alermed (Lekam), 
Allertec (Polfa Warszawa), Amertil 
(Biofarm), CetAlergin (ICN Polfa 
Rzeszów), Cetyryzyna-Egis krople, 
Letizen (Krka), Virlix (Pliva Kraków), 
Zyrtec (Vedim; lek oryginalny) i od 
lipca 2010 Cetigran (Pol-Nil; pre-
parat zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Cetyryozone, a wprowadzony 
wcześniej na rynek przez firmę Ozone 
pod nazwą Cetiozone). Do sprzedaży 
nie trafiły jeszcze: Cetelerik (US 
Pharmacia), Cetirizine Aurobin-
do i Zodac (Zentiva). Bez recepty 
dostępnych jest 8 preparatów: Aler-
zina (Lekam), Allertec WZF (Polfa 
Warszawa), Amertil Bio (Biofarm; 
wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Zyx) i od listopada 2009 Amertil 
Biotabs (Biofarm), CetAlergin Ten 
(ICN Polfa Rzeszów), Zyrtec UCB 
(Vedim; lek oryginalny), od maja 
2007 Alero (Sandoz) i od maja 2010 
Alerton (Sun-Farm; preparat za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 



– 61 –

Nowe rejestracje i nowości na rynku

Cetiozone Lab.). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży: Amefar 
(Biofarm), Reactine (Pfizer) i Uber-
cet (Alfa Wassermann). Skreślono z 
Rejestru: Acer (Ratiopharm), Aleras 
(Boehringer Ingelheim), Ceratio 
(Ratiopharm), Cetirizine Teva, Ce-
trid (Cipla), CetriLek (Sandoz), Ce-
trivax (Norton), Cetrizen (Norton), 
Cetyryzyna-Egis tabl., Virlix płyn 

doustny (Pliva Kraków) i Zyrtec-D 
(Vedim).

V – PREPARATY RÓżNE
V09 – Radiofarmaceutyki diag-
nostyczne; V09I – Wykrywanie 
nowotworów; V09IX – Inne 
radiofarmaceutyki do wykry-
wania nowotworów

Fludeoxyglucosum [18F]: Gluscan 

PL (Advanced Accelerator Applicati) 
jest 3. zarejestrowanym radiofarma-
ceutykiem zawierającym fludezok-
syglukozę znakowaną izotopem 
fluoru 18F. Wcześniej zarejestrowano 
preparaty Efdege (IASON Laborme-
dizin) i Fludeoksyglukoza Euro PET 
(Eckert&Ziegler Radiopharma).

2011-01-21

Nowe rejestracje - UE 
– grudzień 2010

B – KREW I UKŁAD 
KRWIOTWÓRCZY

B 0 1 / B 0 1 A  –  L e k i 
przeciwzakrzepowe; B01AC – 
Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Ticagrelorum: Brilique i Possia (oba 
leki: AstraZeneca), w skojarzeniu 
z kwasem acetylosalicylowym, 
są wskazane w celu zapobiegania 
zdarzeniom sercowo- naczyniowym 
u dorosłych pacjentów z ostrym 
zespołem wieńcowym (niestabilna 
dusznica bolesna, zawał mięśnia 
sercowego bez uniesienia odcinka ST 
[NSTEMI] lub z uniesieniem odcinka 
ST [STEMI]), w tym u pacjentów 
leczonych farmakologicznie lub za 
pomocą przezskórnej interwencji 
wieńcowej (PCI) lub pomostowania 
aortalno-wieńcowego (CABG). 
Tikagrelor, należący do chemicznej 
klasy cyklopentylotriazolopirymidyn 

(CPTP), jest selektywnym antagonistą 
receptora adenozynodifosforanowego 
(ADP) działającym na receptor 
ADP P2Y12, co może zapobiegać 
aktywacji i agregacji płytek krwi 
zależnej od ADP. Tikagrelor jest 
aktywny po podaniu doustnym i w 
sposób odwracalny działa na receptor 
płytkowy ADP P2Y12. Tikagrelor 
nie ma wpływu na miejsce wiązania 
ADP, ale jego interakcja z receptorem 
płytkowym ADP P2Y12 zapobiega 
przekazywaniu sygnału.

Niektóre decyzje porejestracyjne 
Komisji Europejskiej:

decyzja z 28 X 2010 w sprawie •	
wycofania, na wniosek 
posiadacza z 30 IX 2010, 
pozwolenia na wprowadzenie do 
obrotu (wydanego 29 XI 2000) 
produktu leczniczego NeoSpect 
(CIS bio international), 
zawierającego depreotyd (klasa 
V09IA);

decyzja z 13 XII 2010 w •	
sprawie wycofania, na wniosek 
posiadacza z 22 XI 2010, 
pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu (wydanego 23 III 
2010) produktu leczniczego 
Arepanrix (GlaxoSmithKline), 
będącego pandemiczną 
szczepionką przeciw grypie 
(H1N1)v (klasa J07BB);
3 decyzje z 3 XII 2010 •	
zawieszające pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu dla 
preparatów firmy SmithKline 
Beecham zawierających 
rozyglitazon: Avandia 
(rozyglitazon; klasa A10BG), 
Avaglim (rozyglitazon + 
glimepiryd; klasa A10BD), 
Avandamet (rozyglitazon + 
metformina; klasa A10BD).

2011-01-21

W grudniu 2010 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 2 decyzje o dopuszczeniu do obrotu 
nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one nowej w lecznictwie substancji 
czynnej: tikagrelor. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z 
uwzględnieniem wskazań, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej 
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.europa.eu).
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Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

rejestracji

A02BC Omeprazolum Piastprazol Temapharm PL 05.2009

A07DA Loperamidum Dissenten SPA PL 03.1994

A11DB Cyanocobalaminum 
+ pyridoxinum + 
thiaminum

Neurovit TAK Pharma PL 01.2010

B01AC Clopidogrelum Clopidogrel Arrow Arrow ApS PL 02.2010

B01AC30 Acidum 
acetylsalicylicum + 
clopidogrelum

DuoPlavin Sanofi Pharma 
Bristol-Myers 
Squibb

UE 03.2010

C10AA Rosuvastatinum Zahron Adamed PL 09.2010

G03AA Dienogestum + 
ethinylestradiolum

Atywia Temapharm PL 06.2010

G04BE Sildenafilum Sildenafil Medana Medana Pharma PL 01.2010

J01CR05 Piperacillinum + 
tazobactamum

Piperacillin/ 
Tazobactam Kabi

Fresenius Kabi PL 08.2010

J01MA Prulifloxacinum Chinoplus Angelini PL 09.2005

J05AX Inosinum pranobexum Neosine Aflofarm PL 12.2010

J07AX Vaccinum polivalentum 
bacterialis

Ismigen Istituto Pirri PL 05.2009

L01CD Docetaxelum Daxtere Actavis PL 10.2010

L01XX Topotecanum Topotecan Accord Accord 
Healthcare

PL 07.2010

L02BG Letrozolum Apo-Letro Apotex PL 06.2010

L02BG Letrozolum Arogen Biogened PL 04.2010

M01AE Ibuprofenum Spedifen Zambon PL 04.2004

N02BE51 Paracetamolum 
+ caffeinum + 
phenylephrinum

Gripex V-caps US Pharmacia PL 04.2004 Paracold*, 
zm. 09.2010 Gripex 
V-caps

N05AH Olanzapinum Olanzapina Mylan Generics UE 10.2008

N05AH Quetiapinum Quetiser Sun-Farm PL 10.2009 Quetiapin 
Sunfarm, zm. 10.2010 
Quetiser

N05CX Lupuli strobili extractum 
+ Valerianae radicis 
extractum

Lunapret Bionorica PL 04.2004 ReDormin, 
zm. 05.2010 Lunapret

S01EE Latanoprostum Latalux Jelfa PL 09.2010

W grudniu 2010 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 22 nowe marki produk-
tów leczniczych:

Nowości na rynku – grudzień 2010
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A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02 – Leki stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; 
A02B – Leki stosowane w 
chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, 
p r z e c i w z a p a l n e  i 
przeciwzakaźne stosowane w 
chorobach jelit; A07D/A07DA 
– Leki hamujące perystaltykę 
jelit; 

A11 – Witaminy; A11D – Witamina 
B1, preparaty proste i w 
połączeniach z witaminą B6 i 
B12; A11DB – Witamina B1 w 
połączeniu z witaminą B6 i/lub 
witaminą B12

B – KREW I UKŁAD 
KRWIOTWÓRCZY

B 0 1 / B 0 1 A  –  L e k i 
przeciwzakrzepowe;
B01AC – Inhibitory agregacji 
płytek krwi (z wyłączeniem 
heparyny);
B 0 1 A C 3 0  –  P re p a r a t y 
złożone

C – UKŁAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C10 – Leki wpływające na stężenie 
l i p i d ó w ;  C 1 0 A  -  L e k i 
wpływające na stężenie lipidów, 
leki proste; C10AA – Inhibitory 
reduktazy HMG CoA

G – UKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I HORMONY 

PŁCIOWE
G03 – Hormony płciowe i środki 

wpływające na czynność układu 
płciowego; G03A - Hormonalne 
środk i  an tykoncepcy jne 
działające ogólnie; G03AA 
– Progestageny i estrogeny, 
preparaty jednofazowe;

G04 – Leki urologiczne; G04B – 
Inne leki urologiczne, w tym 
przeciwskurczowe; G04BE – 

Leki stosowane w zaburzeniach 
erekcji

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGÓLNIE

J01  – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01C  –  Beta- laktamowe 
leki przeciwbakteryjne – 
penicyliny; J01CR – Złożone 
preparaty penicylin, w tym z 
inhibitorami beta-laktamaz; 
J01CR05 – Piperacylina i 
inhibitor enzymatyczny
J 0 1 M  –  C h i n o l o n y 
przeciwbakteryjne, J01MA – 
Fluorochinolony

J05  –  Leki  przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AX – 
Inne leki przeciwwirusowe

J07 – Szczepionki; J07A – Szczepionki 
bakteryjne; J07AX – Inne 
szczepionki bakteryjne

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01C – Alkaloidy roślinne i 
inne środki naturalne; L01CD 
– Taksany
L01X/L01XX  – Inne leki 
przeciwnowotworowe

L02 – Leki hormonalne; L02B – 
Antagoniści hormonów i leki 
o zbliżonym działaniu; L02BG 
– Inhibitory enzymów

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M01  – Leki przeciwzapalne i 
p r z e c i w r e u m a t y c z n e ; 
M 0 1 A  –  N i e s t e r y d o w e 
l e k i  p r z e c i w z a p a l n e  i 
p r z e c i w r e u m a t y c z n e ; 
M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B 

– Inne leki przeciwbólowe 
i  p r z e c i w g o r ą c z k o w e ; 
N02BE – Anilidy; N02BE51 
– Paracetamol, preparaty 
złożone z wyłączeniem leków 
psychotropowych

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, 
tiazepiny i oksepiny
N05C  –  Leki  nasenne i 
uspokajające; N05CX – Leki 
nasenne i  uspokajające, 
p r e p a r a t y  z ł o ż o n e  z 
wyłączeniem barbituranów

S – NARZąDY ZMYSŁÓW
S01  – Leki okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw jaskrze 
i zwężające źrenicę; S01EE – 
Analogi prostaglandyn
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Mistrzostwa Polski Farma-
ceutów w Narciarstwie Alpej-
skim, to impreza której należy 
przyklasnąć. Organizatorem tych 
zawodów jest Dolnośląska Okrę-
gowa Izba Aptekarska. Brawo dla 
organizatorów, którzy wymyśli-
li imprezę i od jedenastu już lat 
dbają żeby się bez wpadek od-
bywała, jak na imprezę rangi mi-
strzowskiej przystało. 

Uciechę z tej imprezy mają 
aptekarze wielką. Z każdym ro-
kiem w Mistrzostwach bierze 
udział liczna grupa uczestników. 
Miłośnicy narciarskich szusów 
przyjeżdżają do Karpacza z całej 
Polski.   

Do udziału w tegorocznej, 
XI edycji tych zawodów zgło-
siło się 100 zawodników, wśród 
których byli także farmaceuci ze 
Słowenii (ich zjazdy nie były kla-
syfikowane). 

Aura niestety pokrzyżowa-
ła nieco plany w związku z tym 
organizatorzy zdecydowali się 
tylko na 1 przejazd. Poziom spor-
towy zawodów jest z roku na rok 
coraz wyższy o czym świadczy 

Szybkie zjazdy na Karpatce 

fakt, że aż 17 zawodników uzy-
skało czas poniżej 21 sekund, 
co mając na względzie trudne i 
wymagające warunki było osiąg-
nięciem wzbudzającym podziw i 
duże uznanie. 

Z protokołu zawodów do-
wiadujemy się, że  zawodnicy 
pokonywali trasę o długości 300 
metrów. Na trasie było ustawio-
nych 8 bramek.  Różnica wyso-
kości pomiędzy punktem startu a 
metą wynosiła 66 metrów. 

Mistrzostwa odbyły się 15 
stycznia 2011 roku w Karpaczu. 
Nad przebiegiem zawodów czu-
wali instruktorzy narciarstwa 
ze  SZKOŁY ZDOBYWCÓW 
„HORYZONT” z Karpacza. 
Sędzią głównym i kierownikiem 
technicznym zawodów był Rado-
sław Jęcek. Wraz z nim obsługę 
sędziowsko – techniczną sprawo-
wali: Kazimierz Mazur,  Grze-
gorz Tarczewski, Adam Brzeziń-
ski, Przemysław Kurek,  Marcin 
Frątczak,  Michał Książkiewicz.                                 

W zawodach sklasyfikowa-
no 70 zawodników, którzy starto-
wali w 7 kategoriach:

FARMACEUCI:

Kobiety Seniorki (po 40 r. ż.)

I miejsce zajęła Suszko 
Mariola z Karpacza; II miejsce 
zajęły ex aequo Żółtek Ewa z 
Zakopanego i Bereżańska Anna 
z Puszczykowa; III miejsce 
zajęła Johan Iwona ze Szczawna 
Zdroju.

Kobiety Juniorki

I miejsce zajęła Zaczyk 
Dorota z Dusznik Zdroju; II 
miejsce zajęła Tucholska – 
Owczarczyk Dorota z Piaseczna; 
III miejsce zajęła Rosińska Alicja 
z Milicza.

Mężczyźni Seniorzy 
(po 40 r. ż.)

I miejsce zajął Napióra 
Wiktor z Łęczycy; II miejsce zajął 
Mazur Janusz ze Stronia Śląskiego; 
III miejsce zajął Zdanowski 
Wiesław z Wałbrzycha. 

Mężczyźni Juniorzy

I miejsce zajął Kołodziej-
czyk Aleksander z Rzeszowa; II 
miejsce zajął Rytko Rafał z Góry 
Kalwarii; III miejsce zajął Jaku-
bowski Sebastian z Poznania. 

PRZYJACIELE FARMACJI:

Dzieci do 12 r. ż. - I miejsce 
zajął Kostrzewa Maksymilian z 
Kowar  

Kobiety – I miejsce zajęła 
Kulla Alicja z Namysłowa

Mężczyźni - I miejsce zajął 
Zaczyk Wojciech z Zieleńca

 
Do zobaczenia za rok na 

stoku KARPATKA.
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Wiktor Napióra – Prezes 
Hurtap, jedzie po zwycię-
stwo w kat. seniorzy

Piotr Bohater – Prezes DIA 
na trasie slalomu


