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Pierwszy etap za nami

Felieton Redakcji

Walczmy z biurokracją! – ten słuszny postulat jest tytu-
łem artykułu dr Grzegorza Kucharewicza, prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, którym otwieramy niniejszy numer Apte-
karza Polskiego. Prezes kierował pracami zespołu przedsta-
wicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczącego w po-
siedzeniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej powołanej 
do rozpatrzenia projektu ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wy-
robów medycznych. O przebiegu i efektach pierwszego etapu 
prac parlamentarnych dotyczących tego projektu powinien 
wiedzieć każdy członek samorządu aptekarskiego, dlatego za-
chęcamy do przeczytania tego artykułu.     

W dziale Manuał Aptekarski publikujemy artykuły  
i opracowania nawiązujące do schorzeń urologicznych oraz 
ich farmakoterapii. Schorzenia te dotyczą dużej liczby pacjen-
tów, dla których, na całe szczęście, jest ratunek w lekach do-
stępnych na aptecznej półce.  

W dziale Rynek Leków publikujemy artykuł pt. „Redys-
trybucja produktów leczniczych”, w którym jest omówiony 
jeden z głównych aspektów funkcjonowania hurtowni farma-
ceutycznej. „Kierownik hurtowni odpowiada za stworzenie, 
zatwierdzenie i wdrożenie pisemnych procedur, które będą 
regulować wszystkie ww. aspekty redystrybucji, jak również 
odpowiada za nadzór nad ich przestrzeganiem”- konstatuje 
autor.  

Jak rozwijać umiejętności precyzowania zawodowych  
i prywatnych celów życiowych? Pomoc w znalezieniu drogi 
prowadzącej do odpowiedzi na to pytanie znajduje się w ar-
tykule opublikowanym w dziale W Aptece. Autorki artykułu 
przekonują, że „Na drodze, która prowadzi nas do celu, za-
wsze jest miejsce na twórcze, niestandardowe działanie oraz 
weryfikowanie dotychczas obranych strategii. Czasami do 
celu możemy dojść w sposób, którego wcześniej nie braliśmy 
pod uwagę”.

Autorami działu Chwila Oddechu są wywodzący się  
z aptekarskich szeregów twórcy. Tym razem mamy przyjem-
ność zachwycić się poezją Jacka Józefczyka, aptekarza ze 
Skołyszyna na Podkarpaciu, którego tomik pt. „Trzy Światy” 
ujrzał właśnie światło dzienne. Po sąsiedzku  z poetą rozgościł 
się globtroter i pasjonat fotografii, doktor Maciej Bilek, który 
oczarowuje nas pięknymi zdjęciami z miejsc i miast, do któ-
rych dotarł z rodzimego Krakowa. Chwila Oddechu jest kra-
iną dobra, piękna i łagodności. Po prostu, radość. Przywilej 
czerpania tej radości rezerwujemy dla naszych Czytelników. 
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AktuAlności

Walczmy z biurokracją!

Kierowałem pracami ze-
społu przedstawicieli Naczelnej 
Izby Aptekarskiej uczestniczące-
go w posiedzeniach podkomisji. 
Na pierwszym posiedze-
niu podkomisji zaprezen-
towałem szerzej uwagi 
samorządu zawodowego 
farmaceutów do projek-
tu ustawy refundacyjnej. 
Uzasadniłem też koniecz-
ność przyjęcia propozycji 
środowiska aptekarskie-
go. Były one rzeczowe i 
dobrze uargumentowane. 
Stanowisko samorządu 
aptekarskiego, będące 
efektem wspólnej pracy 
Naczelnej Izby Aptekar-
skiej i okręgowych izb 
aptekarskich, które nade-
słały swoje opinie i pro-
pozycje zmian podczas 
konsultacji społecznych 
i międzyresortowych, zo-
stało z uwagą wysłucha-
ne przez posłów. Docenili 
oni wartość merytoryczną postu-
latów samorządu aptekarskiego, 
przyjmując poprawki popierane 
przez Naczelną Izbę Aptekarską. 

Projekt przyjęty przez sej-
mową podkomisję nadzwyczajną 

zawiera rozwiązania wręcz rewo-
lucyjne. O wiele z nich od lat zabie-
gał samorząd aptekarski. Projekt 
ustawy przewiduje wprowadzenie 

do polskiego porządku prawnego 
regulacji gwarantujących: sztyw-
ne ceny na wszystkich poziomach 
obrotu refundowanymi produkta-
mi leczniczymi, czyli sztywne 
ceny zbytu, sztywne ceny hurto-
we i sztywne ceny detaliczne na 

refundowane produkty lecznicze; 
sztywne marże na refundowane 
produkty lecznicze, a także jed-
nakową odpłatność pacjentów za 

refundowane produkty 
lecznicze we wszystkich 
aptekach. Takie zapisy  
w pełni uwzględniają sta-
nowisko Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. Chciałbym 
podkreślić, że właśnie 
podczas prac podkomisji 
udało się przeforsować 
ważną poprawkę po-
pieraną przez Naczelną 
Izbę Aptekarską. Otóż 
w art. 5 dodano przepis: 
„7. Apteka zobowiązana 
jest stosować odpłatność 
wynikającą z ustawy”. 
Pierwotny projekt nie 
zakładał konieczności 
stosowania odpłatności 
wynikającej z ustawy, co  
w konsekwencji nie 
wyeliminowałoby tzw. 
sprzedaży jednogro-

szowych i dalszej gry rynkowej 
odpłatnością za leki refundowa-
ne. Ponadto art. 47 uzupełniono  
o przepis przewidujący karę pie-
niężną za stosowanie innych od-
płatności i dopłat niż wynikające 
z ustawy.

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, powołana przez Komisję 
Zdrowia Sejmu RP 14 grudnia 2010 r., zakończyła prace 17 lutego 2011 r. Jej przewodniczący, poseł An-
drzej Orzechowski (PO), sprawnie kierował posiedzeniami podkomisji, nie ograniczając przy tym dyskusji 
i pozwalając tzw. stronie społecznej przedstawiać opinie dotyczące proponowanych regulacji. Otwarci na 
zmiany byli też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, a zwłaszcza minister Adam Fronczak, podsekretarz 
stanu, reprezentujący podczas obrad podkomisji stanowisko rządu. Dzięki temu udało się w wielu miej-
scach poprawić projekt rządowy z korzyścią nie tylko dla aptekarzy, ale i pacjentów. 
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AktuAlności

Podczas posiedzeń pod-
komisji zabiegaliśmy o zmianę 
sposobu naliczania marży deta-
licznej (od ceny hurtowej brutto 
leku) oraz tabeli marż. Starałem 
się uświadomić posłom i przed-
stawicielom rządu, że tabela 
marż degresywnych nie była 
waloryzowana, mimo że suma-
ryczny wskaźnik inflacji w latach 
2000-2010 wyniósł 38,5 proc.,  
a koszty prowadzenia apteki ro-
sły z każdym rokiem. Ostatecznie 
przyjęto poprawkę zawierającą 
propozycję nowej, korzystniej-
szej od pierwotnego projektu ta-
beli marż detalicznych. Popraw-
kę, którą zgłosił poseł Aleksander 
Sopliński (PSL), w imieniu rzą-
du poparł minister Adam Fron-
czak. Poprawka wraz z całym 
art. 6 przyjęta została 17 lutego,  
w ostatnim dniu pracy podkomisji 
nadzwyczajnej, po przeanalizo-
waniu przez rząd skutków wpro-
wadzenia tej zmiany. Niestety, 
strona rządowa nie zgodziła się 
na inną propozycję tabeli marż, 
także zgłoszoną przez posła So-
plińskiego, o której przyjęcie 
prosili przedstawiciele Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. Niemniej jed-
nak zaakceptowana przez rząd i 
przyjęta przez posłów podkomisji 
w art. 6. tabela marż detalicznych 
jest korzystniejsza dla aptekarzy 
od tej, która znalazła się projekcie 
ustawy skierowanym przez Radę 
Ministrów do Sejmu RP.

Udało się też zmienić art. 
46 ust. 3, który w nowej wersji 
stanowi, że nie można stosować 
żadnych form zachęty odno-
szących się do produktów lecz-
niczych podlegających refun-
dacji ze środków publicznych,  
w tym: sprzedaży uwarunkowa-
nej, upustów, rabatów, bonifikat, 
pakietów i uczestnictwa w progra-
mach lojalnościowych, darowizn, 

nagród, prezentów, wycieczek, 
loterii, transakcji wiązanych, uła-
twień, zakupów lub usług spon-
sorowanych, wszelkiego rodzaju 
talonów, bonów oraz innych nie-
wymienionych z nazwy korzyści. 
Projekt rządowy przewidywał, 
że tylko przedsiębiorcy nie mogą 
stosować wyżej wymienionych 
zachęt.

W ostatnim dniu pracy pod-
komisji przyjęto również prze-
pisy wprowadzające całkowity 
zakaz reklamy aptek. Natych-
miast ujawnili się przeciwnicy tej 
fundamentalnej regulacji, którzy 
niesłusznie wskazywali na jej 
sprzeczność z Konstytucją RP 
oraz dyrektywą unijną. Tymcza-
sem takiej sprzeczności nie ma. 
Reklamy całkowicie wypaczyły 
charakter aptek jako placówek 
ochrony zdrowia publicznego. 
Należy pamiętać, że relacja far-
maceuta – pacjent oparta powin-
na być na szczególnym zaufaniu. 
Prowadzenie reklamy przez apte-
ki lub punkty apteczne w oczy-
wisty sposób podważa zaufanie 
pacjentów do zatrudnionych  
w niej osób. Tej skandalicznej 
sytuacji nie można było dłużej 
akceptować. Jeżeli nawet zakład 
leczniczy dla zwierząt nie może 
rozpowszechniać informacji o 
charakterze reklamowym, to tym 
bardziej zakaz taki powinien 
dotyczyć aptek. Cieszy nas, że 
stanowisko samorządu aptekar-
skiego w tej sprawie podzielili 
posłowie i przedstawiciele Mini-
sterstwa Zdrowia.

I wreszcie umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. 
Naczelna Izba Aptekarska nadal 
podtrzymuje, że są zbędne. Wy-
dawanie przez apteki refundowa-
nych leków, środków spożyw-

czych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobów me-
dycznych nie stanowi świadcze-
nia zdrowotnego. Apteka uzysku-
je jedynie zwrot kosztów ponie-
sionych w związku z nabyciem 
wydanego produktu leczniczego. 
Dlatego też nie ma uzasadnie-
nia, aby czynność ta była przed-
miotem umowy z NFZ. Projekt 
zakłada rozwiązanie nieefek-
tywne, wysoce biurokratyczne, 
które generuje dodatkowe kosz-
ty zarówno po stronie NFZ, jak 
i kilkunastu tysięcy aptek. Setki 
urzędników NFZ będą powielały 
pracę innych organów, sprawdza-
jąc i gromadząc dokumenty, jakie 
wymagane są m.in. przez ustawę 
Prawo farmaceutyczne. Potrzeb-
ne będą komputery, programy, 
papier, nowe etaty etc. Ta regula-
cja niepomiernie wzmacnia wła-
dzę urzędników NFZ nad apteka-
mi. Zawiera także mechanizmy 
korupcjogenne. Pewne przepisy 
udało się jednak zmienić zgod-
nie z propozycjami samorządu 
aptekarskiego. Przede wszystkim  
w art. 39 dodano normę wska-
zującą, że podmiot prowadzący 
aptekę zawierać będzie „umowę 
na realizację recept” na czas nie-
określony. Ponadto zdecydowano, 
że wzoru tej umowy nie będzie 
określał prezes NFZ, ale minister 
zdrowia w rozporządzeniu. 

Nadal wierzę, iż rząd, który 
przygotował projekty ustaw dere-
gulacyjnych, zrezygnuje z umów. 
Byłoby to kolejne posunięcie  
w walce z biurokracją. W tej wal-
ce politycy mogą liczyć na wspar-
cie Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes 

Naczelnej Rady Aptekarskiej
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   W czwartek 17 lutego 2011 
r. zakończyła prace sejmowa 
podkomisja nadzwyczajna do 
rozpatrzenia rządowego projektu 
ustawy o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego  
i wyrobów medycznych. Podko-
misja, której przewodniczył po-
seł Andrzej Orzechowski (PO), 
uwzględniła wiele postulatów sa-
morządu aptekarskiego, przyjmu-
jąc poprawki popierane przez Na-
czelną Izbę Aptekarską. Pracami 
zespołu przedstawicieli Naczelnej 
Izby Aptekarskiej uczestniczące-
go w posiedzeniach podkomisji 
kierował prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej Grzegorz Kuchare-
wicz. W posiedzeniach podkomi-
sji brali udział: wiceprezesi NRA 
Marek Jędrzejczak i Krzysztof 
Przystupa, a także Anna Gołdyn, 
członek NRA i prezes Okręgowej 
Rady Aptekarskiej w Kaliszu. We 
wszystkich posiedzeniach podko-
misji Biuro Prawne NIA repre-
zentował radca prawny Krzysztof 
Baka. W ostatnich posiedzeniach 
podkomisji uczestniczył podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Adam Fronczak, repre-
zentując stronę rządową.

   Podkomisja wprowadziła 
wiele istotnych zmian w projek-
cie ustawy o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych, któ-
re w znaczący sposób wpłyną na 
funkcjonowanie rynku apteczne-
go w Polsce.

1. W art. 5 ust. 7 nadano nowe 
brzmienie, a dotychczasowy 
ust. 7 oznaczono jako ust. 8: 
„7. Apteka zobowiązana jest 
stosować odpłatność wyni-
kającą z ustawy". Dotych-
czasowy przepis nie zakładał 

konieczności stosowania od-
płatności wynikającej z usta-
wy, co w konsekwencji nie 
wyeliminowałoby obniżania 
opłat ryczałtowych lub innych 
form odpłatności, a więc tzw. 
sprzedaży jednogroszowych 
czy jednozłotówkowych i dal-
szej gry rynkowej odpłatnoś-
cią za leki refundowane.

2. W art. 6 ust. 4 zmieniono tabe-
lę marż detalicznych.

Sztywne ceny i marże, nowa tabela marż detalicznych, obowiązek pobieranie odpłatności wynikającej 
z ustawy, całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności, zakaz stosowania zachęt odnoszących się do 
sprzedaży leków refundowanych

Sejmowa Podkomisja Nadzwyczajna 
przyjęła projekt ustawy refundacyjnej
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Poprawka zawierająca propo-
zycję nowej, korzystniejszej od 
pierwotnego projektu tabeli marż 
detalicznych zgłoszona została 
przez posła Aleksandra Sopliń-
skiego (PSL). W imieniu rządu 
poparł ją minister Adam Fron-
czak, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Zdrowia. Poprawka 
wraz z całym art. 6 przyjęta zo-
stała w ostatnim dniu pracy pod-
komisji nadzwyczajnej po prze-
analizowaniu przez rząd skutków 
wprowadzenia tej zmiany. Strona 
rządowa nie zgodziła się na inną 
propozycję tabeli marż, również 
zgłoszoną przez posła Sopliń-
skiego, o której przyjęcie prosili 
przedstawiciele Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. Niemniej jednak 
zaakceptowana przez rząd i przy-
jęta przez posłów podkomisji w 
art. 6. tabela marż detalicznych 
jest korzystniejsza dla aptekarzy 
od tej, która znalazła się projekcie 
ustawy skierowanym przez Radę 
Ministrów do Sejmu RP.

3. W art. 39 dodano normę wska-
zującą, że podmiot prowa-
dzący aptekę zawierać będzie 
umowę z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia na wydawa-
nie leku, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobu 
medycznego na receptę, zwa-
ną dalej „umową na realizację 
recept", na czas nieokreślony.

4. W art. 39 dodano ust. 8, za-
wierający delegację dla mi-
nistra zdrowia do określenia 
w rozporządzeniu ogólnych 
warunków umów na realiza-
cję recept, a także ramowego 
wzoru umowy na realizację 
recept. Wzoru umowy nie bę-
dzie określał prezes NFZ, ale 
minister zdrowia.

5. W art. 40 wykreślono ust. 4, 
przewidujący obowiązek pod-
miotu prowadzącego aptekę, 
który zawarł umowę na reali-
zację recept, zapewnienia ap-
tece środków finansowych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 6 
(zwrot refundacji), w celu za-
bezpieczenia zwrotu refunda-
cji oraz zapłacenia ewentual-
nych kar umownych, o których 
mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4.

6. W art. 41 ust. 1 zwrot „Apte-
ka ma obowiązek posiadać 
ten lek" zastąpiono zwrotem 
„Apteka ma obowiązek za-
pewnić dostępność do takiego 
leku". Po zmianie art. 41 ust. 
1 stanowić będzie, że: „osoba 
wydająca leki, środki spożyw-
cze specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego, wyroby 
medyczne objęte refundacją 
ma obowiązek poinformować 
świadczeniobiorcę o możli-
wości nabycia leku objęte-
go refundacją, innego niż lek 
przepisany na recepcie, o tej 
samej nazwie międzynarodo-
wej, dawce, postaci farmaceu-
tycznej, która nie powoduje 
powstania różnic terapeutycz-
nych, i o tym samym wskaza-
niu terapeutycznym, którego 
cena detaliczna nie przekracza 
limitu finansowania ze środ-
ków publicznych oraz ceny 
detalicznej leku przepisanego 
na recepcie. Apteka ma obo-
wiązek zapewnić dostępność 
do takiego leku".

7. W art. 42 zmieniono ust. 5, 
przyjmując, że apteki przeka-
zują do właściwego oddzia-
łu wojewódzkiego Funduszu 
uzgodnione zestawienie zbior-
cze w formie pisemnej stano-
wiące podstawę refundacji. 

Zrezygnowano z określania 
„zestawienie zbiorcze w for-
mie papierowej stanowiące 
fakturę". W konsekwencji 
zmieniono art. 42 ust. 10, art. 
43 ust. 1, art. 43 ust. 3 i art. 43 
ust. 4.

8. W art. 46 ust. 3 postanowiono, 
że nie można stosować żad-
nych form zachęty odnoszą-
cych się do leków, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowe-
go lub wyrobów medycznych 
podlegających refundacji 
ze środków publicznych, w 
szczególności kierowanych do 
świadczeniobiorców, przed-
siębiorców oraz ich pracowni-
ków lub osób uprawnionych,  
w tym: sprzedaży uwarun-
kowanej, upustów, rabatów, 
bonifikat, pakietów i uczestni-
ctwa w programach lojalnoś-
ciowych, darowizn, nagród, 
prezentów, upominków, nie-
spodzianek, wycieczek, lote-
rii, losowań, wszelkich form 
użyczeń, transakcji wiąza-
nych, ułatwień, zakupów lub 
usług sponsorowanych, wszel-
kiego rodzaju talonów, bonów 
oraz innych niewymienionych 
z nazwy korzyści. W projekcie 
przewidywano, że tylko przed-
siębiorcy nie mogą stosować 
wyżej wymienionych zachęt.

9. W art. 47 dodano przepis prze-
widujący karę pieniężną za 
stosowanie innych odpłatności 
i dopłat niż wynikające z usta-
wy.

10. Wprowadzono całkowity za-
kaz reklamy aptek i ich dzia-
łalności. Był to od wielu lat 
jeden z głównych postulatów 
samorządu aptekarskiego. Do-
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konując zmian w przepisach 
obowiązujących (rozdział 9), 
w ustawie z dnia 6 września 
2001 r. - Prawo farmaceutycz-
ne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 
271, z późn. zm.) zmieniono 
art. 94a i nadano mu brzmie-
nie:

„Art. 94a.
1. Zabroniona jest reklama aptek 

i punktów aptecznych oraz ich 
działalności. Nie stanowi re-
klamy informacja o lokalizacji 
i godzinach pracy apteki lub 
punktu aptecznego.

1a. Zabroniona jest reklama pla-
cówek obrotu pozaaptecznego 
i ich działalności odnosząca 
się do produktów leczniczych 
lub wyrobów medycznych.

2. Wojewódzki inspektor farma-
ceutyczny sprawuje nadzór 
nad przestrzeganiem przepi-
sów ustawy w zakresie dzia-
łalności reklamowej aptek, 
punktów aptecznych i placó-
wek obrotu pozaaptecznego.

3. W razie stwierdzenia naru-

szenia przepisu ust. 1 lub 1a 
wojewódzki inspektor farma-
ceutyczny nakazuje, w drodze 
decyzji, zaprzestanie prowa-
dzenia takiej reklamy

4. Decyzji, o której mowa w ust. 
3, nadaje się rygor natychmia-
stowej wykonalności".

Zmieniono art. 129b i nadano 
mu brzmienie:

„129b.
1. Kto prowadzi reklamę apteki 

lub punktu aptecznego lub ich 
działalności,  podlega grzyw-
nie.

2. Kto prowadzi reklamę placó-
wek obrotu pozaaptecznego 
odnoszącą się do produktów 
leczniczych lub wyrobów me-
dycznych, podlega grzywnie".
   W trakcie dalszych prac 

parlamentarnych przedstawi-
ciele samorządu aptekarskiego 
będą zdecydowanie domagać się 
uwzględnienia uwag i propozycji 
zgłoszonych przez Naczelną Radę 
Aptekarską do projektu ustawy 
refundacyjnej, które dotychczas 

nie zostały przyjęte przez posłów, 
w tym:
■ rezygnacji z obowiązku zawie-

rania umów między aptekami 
a Narodowym Funduszem 
Zdrowia jako warunku wyda-
wania przez nie leków refun-
dowanych

■ wprowadzenia trybu odwoław-
czego od ustaleń kontrolerów 
NFZ dotyczących spraw zwią-
zanych z refundacją

■ zmiany przewidzianego w pro-
jekcie ustawy sposobu publi-
kowania wykazów produktów 
refundowanych (w art. 35 ob-
wieszczenie ministra zdrowia 
musi być zastąpione rozporzą-
dzeniem ministra zdrowia)

■ odpowiedzialności osób upraw-
nionych do wystawiania recept 
na leki refundowane za re-
cepty wystawiane niezgodnie  
z obowiązującymi przepisami 
prawa.

Eugeniusz Jarosik
Biuro Prasowe

 Naczelnej Izby Aptekarskiej

Warto wiedzieć

Vademecum 2011

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje każdego roku informator o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informator ten nosi nazwę vademecum. 
10 lutego 2011 roku opublikowano Vademecum 2011.

Vademecum  jest zbiorem podstawowych informacji, które ułatwiają pacjentowi oraz oso-
bom i instytucjom realizującym zadania ochrony zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia udo-
stępnia Vademecum w formie elektronicznej. Pliki do zbindowania lub do zszycia można po-
brać pod adresem: 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=8&dzialnr=2&artnr=4379   

Vademecum ma objętość 120 stron. 
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W patogenezie kamicy wyróż-
nia się kilka teorii zakładających 
m.in. brak w moczu koloidów lub 
inhibitorów przeciwdziałających 
wytrącaniu się soli mineralnych. 
Niektóre wrodzone defekty en-
zymatyczne predestynują do 
wystąpienia kamicy – m.in. 
skaza moczanowa, szczawiana, 
czy cystynowa. Także zwięk-
szone wydzielania wapnia do 
moczu może być przyczyną 
tego schorzenia. Nadmierna 
ilość calcium może występo-
wać w przebiegu nadczynno-
ści przytarczyc, w niektórych 
chorobach kości lub przy nad-
używaniu leków alkalizują-
cych (np. przy długotrwałym 
leczeniu choroby wrzodowej). 
Zwiększona częstotliwość za-
chorowania na kamicę może 
występować w regionach su-
chych, o trudnym dostępie do 
wody, ale równie często dotyka 
osoby żyjące w bardzo dobrych 
warunkach, ponieważ ich dieta 
jest zwykle bogata w białko 
oraz zbyt słona. Kamicy sprzy-
jają także wady anatomiczne  
w obrębie układu moczowego.

 
Kamica może przebiegać bez-

objawowo, ale jeżeli pojawią się 
symptomy to mogą być bardzo 
bolesne. Najbardziej dokuczli-
wym objawem kamicy jest kolka 

nerkowa (colica renalis), która 
jest powodowana wędrowaniem 
złogu w kierunku pęcherza mo-
czowego i następowym zastojem 
moczu oraz uciskiem i podrażnie-

niem tkanek. Ból może być bar-
dzo silny, skurczowy, z towarzy-
szącym krwiomoczem. Zwykle 
promieniuje w kierunku krocza 
i uda, określany jest także jako 

„rozdzierający”. Może nastąpić 
także porażenie perystaltyki je-
lit i następowe mdłości, a nawet 
wymioty. Charakterystyczne jest 
także uporczywe, bolesne parcie 

na mocz, chociaż pacjent odda-
je go mało. Stan pacjenta jest 
ogólnie trudny, jest on niespo-
kojny, zdenerwowany, płacz-
liwy. Aby załagodzić objawy 
podaje się leki przeciwbólowe 
(metamizol, tramadol, ketopro-
fen, a nawet petydynę) i rozkur-
czowe (drotawerynę, hioscynę, 
skopolaminę, papawerynę). Po-
mocne są również ciepłe okłady 
na okolicę lędźwiową lub cie-
płe kąpiele. Warto wspomnieć, 
że kolka może być pierwszym  
i jedynym wyraźnym sygna-
łem, że pacjent ma problem 
w obrębie dróg moczowych. 
Napad może pojawić się nagle  
u zupełnie zdrowej osoby,  
a diagnoza często jest zasko-
czeniem dla pacjenta.

 
 Substancje wchodzące  

w skład kamieni moczowych 
pochodzą zarówno z pokarmów, 
jak i z wewnętrznych przemian 
metabolicznych. Wpływ diety 

na postawanie kamieni jest klu-
czowy. Zalecenia dietetyczne są 
uzależnione od składu kamieni. 
Typ kamicy można stwierdzić 
najbardziej wiarygodnie na pod-

Kamica dróg moczowych
Gdy stężenie w moczu pewnych substancji przekroczy wartość krytyczną (próg rozpuszczalności) 

następuje ich wysolenie. Wokół wytrąconych, początkowo niewielkich kryształków narastają kolejne 
warstwy, a rosnący złóg przekształca się w kamień. Drobne strąty zwykle są wydalane samoistnie 
lub zalegają tworząc tzw. piasek. Może to przebiegać bezobjawowo. W skrajnej sytuacji  jednak, 
odpowiednio duży kamień może nie tylko zablokować drogi moczowe, ale także uszkodzić delikatne 
tkanki. Kamica dotyka głównie ludzi w średnim wieku i starszych, częściej mężczyzn niż kobiety.
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stawie badania laboratoryjnego 
urodzonego kamienia. Natomiast 
właściwym badaniem pozwala-
jącym ocenić nie tylko obecność 
i wielkość złogów, ale również 
budowę dróg moczowych jest 
badanie USG. Wykonuje się tak-
że badanie ogólne moczu, oraz 
urografię (badanie radiologiczne  
z kontrastem).

 
Rodzaje strątów pozwalają 

podzielić kamicę na następujące 
typy:

1. kamica szczawianowa;
2. kamica moczanowa;
3. kamica fosforanowa;
4. kamica cystynowa;
 

W przypadku ka-
micy szczawianowej (70-
80% przypadków) należy 
ograniczyć podaż pokar-
mów bogatych w szcza-
wiany - dobrze znane ich 
źródła to rabarbar, szczaw, szpi-
nak, botwina. Kamienie szczawia-
nowe są zwykle twarde, kolczaste  
i można je uwidocznić promie-
niami rtg.

 
Przy kamicy moczanowej 

(ok. 8% przypadków) kluczowa 
jest alkalizacja moczu, ponie-
waż zwiększa to rozpuszczalność 
moczanów. Lekarz może zlecić 
przyjmowanie wodorowęglanu 
sodu lub cytrynianu potasu. Nie-
korzystne jest jedzenie posiłków 
będących źródłem puryn, te bo-
wiem są metabolizowane do kwa-
su moczowego. W puryny bogate 
są przede wszystkim mięso (głów-
nie podroby) i warzywa strączko-
we. Zawiera je też kakao, kawa  
i herbata. Zwiększone wydalanie 
kwasu moczowego z moczem 
może dotyczyć także chorych na 
chłoniaki i białaczki.

Kamica fosforanowa (5-10% 
przypadków) polega na wytrą-
caniu się kamieni zbudowanych  
z fosforanu wapnia lub fosforanu 
amonowo-wapniowego (struwi-
tu). Tworzą się one niemal wy-
łącznie w moczu zainfekowanym 
bakteriami syntetyzującymi ure-
azę (Proteus, Klebsiella i Pseu-
domonas) rozkładającą mocznik 
do amoniaku i alkalizującą w ten 
sposób mocz. W odróżnieniu od 
kamicy moczanowej korzystne 
jest tutaj zatem zakwaszenie mo-
czu. Infekcja bakteryjna powinna 
być wyleczona pod kontrolą anty-
biogramu. Konieczne jest ograni-

czenie podaży wapnia (czasami 
dołącza się w tym celu tiazydy)  
i przyjmowanie leków zakwasza-
jących. Kamienie fosforanowe, 
podobnie jak szczawianowe po-
chłaniają promienie rentgenow-
skie.

 
W rzadkich przypadkach, u 

osób z zaburzeniami metabolicz-
nymi spowodowanymi defektami 
genetycznymi złogi zbudowane 
są z aminokwasów. Przy kamicy 
cystynowej (1% chorych) orga-
nizm na skutek wady wrodzonej 
cechuje się upośledzonym wchła-
nianiem cystyny. Podstawą jest 
dieta ograniczająca ilość cystyny 
oraz metioniny. Niekiedy podaje 
się penicylaminę, która z cystyną 
tworzy rozpuszczalne związki.

Przy kamicy nie dającej obja-
wów, kiedy wielkość złogów jest 

mniejsza niż 5-6 mm istnieje szan-
sa na tzw. „urodzenie kamienia”, 
czyli jego naturalne wydalenie. 
Duże ilości wypijanych płynów 
oraz ruch ułatwiają pasaż złogów. 
Jeżeli kamienie są duże, blokują 
odpływ moczu może to zagrozić 
infekcją lub zniszczeniem nerki. 
Konieczna jest wówczas inter-
wencja zabiegowa. Usunięcie 
kamienia polega na jego rozbi-
ciu falami uderzeniowymi, tak 
by drobniejsze fragmenty mogły 
zostać wydalone z moczem (lito-
trypsja) lub usunięciu chirurgicz-
nym.

 
W profilaktyce kami-

cy nerkowej stosowane 
są niekiedy leki moczo-
pędne, głównie tiazydy 
(chlorotiazyd, hydrochlo-
rotiazyd, indapamid). In-
hibitorem krystalizacji 
jest również magnez. 

Istnieją także doniesienia, iż tam-
sulosyna może być skutecznym 
lekiem spazmolitycznym w przy-
padkach kolki nerkowej spowo-
dowanej kamicą dolnego odcinka 
moczowodu.

 
Podstawową zasadą w le-

czeniu każdego rodzaju kamicy 
jest zwiększenie ilości wypija-
nych płynów (nawet do 4 litrów 
dziennie). Powoduje to naturalne 
rozcieńczenie składników kami-
cotwórczych oraz skutkuje nasile-
niem diurezy i sprzyja regularnym 
mikcjom. Szczególnie istotne jest 
przepojenie przed snem, w nocy 
bowiem mocz szczególnie ulega 
zagęszczeniu. Polecane są także 
specjalne wody mineralne oraz 
herbatki z ziół moczopędnych.

 
mgr farm. Olga Sierpniowska

Podstawową zasadą w leczeniu 
każdego rodzaju kamicy jest 

zwiększenie ilości wypijanych płynów 
(nawet do 4 litrów dziennie). 
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Jednym z częstych scho-
rzeń wywołanych przez zakażenia 
bakteryjne są stany zapalne mo-
czowodów oraz pęcherza moczo-
wego. Wywoływane są one m.in. 
przez pałeczkę okrężnicy, pacior-
kowce i gronkowce. Uszkodzenie 
śródbłonka dróg moczowych pro-
wadzące do stanów zapalnych jest 
także powodowane przez toksyny 
bakteryjne. 

Zakażenie układu moczo-
wego (ZUM) występuje znacznie 
częściej wśród populacji żeńskiej. 
Epidemiologicznie stwierdza się, 
że większość kobiet w swoim ży-
ciu przechodziło ZUM. Najczęś-
ciej schorzenie występuje u ma-
łych dziewczynek lub aktywnych 
płciowo kobiet. U mężczyzn 
choroba występuje znacznie rza-
dziej i jest diagnozowana zwykle 
u noworodków i niemowląt lub 
mężczyzn w starszym wieku. Do 
objawów, które powinny skiero-
wać pacjenta do lekarza należą 
częste oddawanie moczu, uczu-
cie bolesnego parcia na mocz  
z oddawaniem niewielkich jego 
ilości, pieczenie lub palenie  
w cewce moczowej po oddaniu 
moczu. Również pojawienie się 
krwi w moczu jest sygnałem alar-
mującym. Krwiomocz może być 
wywołany przez wiele czynni-
ków z istniejącymi procesami no-
wotworowymi włącznie. 

Leczenie zakażeń dróg mo-
czowych, to przede wszystkim 
antybiotykoterapia. Odpowied-
nio wczesne jej wprowadzenie, 
szczególnie w pierwszej dobie, 
ogranicza rozległość procesu 
zapalnego w nerkach. Usunię-

cie ognisk zakażenia zapobiega 
następstwom ostrych zapaleń,  
a więc powstaniu niewydolności 
nerek i dalszym powikłaniom. 
Uzupełnieniem dla działania le-
ków syntetycznych w leczeniu 
ZUM może być właściwa fitote-

Mącznica lekarska 
– w terapii zakażenia 

dróg moczowych
Zakażenia układu moczowego stanowią obecnie, po grypie i infekcjach grypopodobnych, drugie co 

do częstości występowania schorzenie wśród kobiet. Częstość zakażeń wzrasta wraz z wiekiem. Dane li-
teraturowe podają, że zakażenia układu moczowego stanowią ok. 50% zakażeń szpitalnych i ok. 20 proc. 
wszystkich zakażeń pozaszpitalnych. 
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Dawkowanie

Najwyższa dawka dzienna 
to 3 g ziół przyjmowane cztery 
razy w ciągu dnia (lub 400-840 
mg hydrochinonu dziennie). We-
dług danych literaturowych sub-
stancję roślinną oraz preparaty  
z niej otrzymane należy stosować 
zwykle 7 dni. Dłuższe stosowanie 
ze względu na możliwość wy-
stąpienia podrażnień oraz dzia-
łań niepożądanych jest możliwe 
tylko po konsultacji z lekarzem. 
Maksymalny czas terapii prepa-
ratami mącznicy nie może być 
dłuższy niż 14 dni i nie należy 
jej stosować częściej niż 5 razy  
w okresie roku.

Przed użyciem preparatów 
zawierających w swoim składzie 
liść mącznicy należy zapoznać 
się z ulotką dołączoną do opa-
kowania, która zawiera wskaza-
nia, przeciwwskazania, dane do-
tyczące działań niepożądanych  
i dawkowania, oraz informacje 
dotyczące stosowania i przecho-
wywania produktu leczniczego. 
W razie pytań lub wątpliwości 
należy skontaktować się z leka-
rzem lub farmaceutą.

 
dr n. farm. Tomasz Baj 

Katedra i Zakład Farmakognozji,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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rapia. Roślinne substancje uro-
logiczne dzielimy na trzy grupy: 
akwaretyki (diuretyki), środki de-
zynfekujące drogi moczowe oraz 
środki przeciwkamicowe.

Na szczególną uwagę w fi-
toterapii układu moczowego za-
sługuje mącznica lekarska (Arc-
tostaphylos uva-ursi). Zawarte  
w niej związki chemiczne działają 
antyseptycznie na bakterie uropa-
togenne. Mącznica lekarska na-
leży do grupy roślin leczniczych  
o udokumentowanych właści-
wościach. Surowcem leczniczym 
jest liść mącznicy – Folium uva
-ursi. Substancja ta zawiera od 
3 do 12% glikozydów fenolo-
wych (m.in, arbutynę i jej estry 
z kwasem galusowym), garbni-
ki pochodne kwasu galusowego  
i elagowego, flawonoidy (izo-
kwercytynę, hiperozyd, kwerce-
tynę), ponadto triterpeny (kwas 
ursolowy, uweol) oraz fenolo-
kwasy. 

Mechanizm działania 

Podczas pasażu żołądkowo
-jelitowego glikozydy fenolowe 
mącznicy – arbutyna i metyloar-
butyna, w kwaśnym środowisku 
soku żołądkowego, ulegają hy-
drolizie z uwolnieniem agliko-
nów – hydrochinonu i metylohy-
drochinonu, które jako związki 
farmakologicznie czynne są częś-
ciowo wchłaniane do krwioobie-
gu. W wyniku wiązań z kwasem 
glukuronowym i siarkowym po-
wstają estrowe połączenia gluku-
ronid hydrochinonu i siarczan hy-
drochinonu, które są wydzielane 
z moczem. 

W przypadku zakażeń 
bakteryjnych pH moczu ma 
charakter zasadowy co sprzyja  
w środowisku alkalicznym uwol-

nieniu hydrochinonu, który dzia-
ła przeciwbakteryjnie w stosunku 
do większości drobnoustrojów 
wywołujących zakażenia ukła-
du moczowego. Zaleca się,  
w celu wzmocnienia siły działa-
nia mącznicy, równoczesne po-
dawanie środków alkalizujących 
mocz. Aktywność hydrochinonu 
wykazano w badaniach doświad-
czalnych na zwierzętach.

Wskazania

Przetwory z liści są stoso-
wane w zakażeniach bakteryj-
nych dróg moczowych, wspoma-
gająco w przewlekłym zapaleniu 
pęcherza moczowego, łącznie  
z antybiotykami lub sulfonamida-
mi. Przetwory z mącznicy mogą 
być również stosowane w zabu-
rzeniach żołądkowo-jelitowych 
wywołanych nadmiernym roz-
wojem flory jelitowej. Najsilniej-
sze działanie preparatów z mącz-
nicy obserwuje się po 3-4 godz. 
od momentu podania, stężenie w 
moczu hydrochinonu winno wy-
nosić 60 µl/ml. 

Działania niepożądane 

Substancje roślinne za-
wierające arbutynę nie powinny 
być stosowane w dużych daw-
kach, a także przez długi okres.  
Ze względu na drażniące działa-
nie składników mącznicy lekar-
skiej powinno się ją przyjmować 
w preparatach złożonych. 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na skład-
niki substancji roślinnej, ciąża, 
okres karmienia, a także wiek 
(nie stosować do 12 r.ż.).
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Gruczoł krokowy (stercz, 
łac. – prostata) jest nieparzystym 
narządem należącym do męskiego 
układu płciowego. Położony jest 
na dnie miednicy mniejszej bez-
pośrednio poniżej pęcherza mo-
czowego. Powiększając się uciska 
sterczową część cewki moczowej, 
co powoduje narastanie objawów 
przeszkody podpęcherzowej, 
może dojść też do atonii pęcherza. 
Ponadto zwiększa się ilość zale-
gającego moczu po mikcji, a jego 
zastój w górnym odcinku dróg 
moczowych może powodować 
uszkodzenie czynności nerek [2].  
W przebiegu klinicznym BPH 
(benign prostatic hyperplasia – 
łagodny przerost prostaty) moż-
na odróżnić następujące kolejno 
po sobie cztery okresy. Pierwszy  
z nich jest bezobjawowy. Docho-
dzi tylko do powiększenia gru-
czołu. W okresie drugim docho-
dzi do częstomoczu. Szczególnie  
w nocy pacjent odczuwa to w spo-
sób naglący. Kolejny etap to czas 
kompensacji, w którym nasilają 
się objawy przeszkody podpęche-
rzowej. Mocz zalega w pęcherzu. 
W ostatnim etapie schyłkowym 
dodatkowo rozwijają się różne-
go rodzaju powikłania: kamica, 
uchyłki pęcherza moczowego, 
przewlekła niewydolność nerek 
[2, 3].

Etiologia łagodnego rozro-
stu stercza nie jest w pełni wy-
jaśniona. Jest to organ hormo-

nozależny, a wiadomo, że wraz  
z wiekiem dochodzi do zabu-
rzenia gospodarki hormonalnej. 
Przypuszcza się też, iż zaburzona 
zostaje równowaga pomiędzy ko-
mórkami samoobumierającymi w 
wyniku apoptozy, a komórkami 
nowotworzonymi [4, 5].

Pierwszym podstawowym 
badaniem, jakie powinien wyko-
nać każdy mężczyzna po 40 roku 
życia jest oznaczenie poziomu 
PSA we krwi. Jest to specyficzna 
glikoproteina produkowana przez 
komórki nabłonka wyściełające-
go przewody wyprowadzające 
gruczołu krokowego. Prawidłowe 
stężenie waha się od 0 do 4,0 ng/
ml i zwiększa się wraz z wiekiem 
chorego oraz wraz z objętością 
stercza. Ważna jest też ocena gru-
czołu krokowego w badaniu per 
rectum. Dodatkowo wykonuje się 
badanie przepływu cewkowego 
(uroflowmetria), co pozwala oce-
nić obiektywnie strumień moczu 
– jego objętość, wartość maksy-
malnego oraz średniego przepły-
wu cewkowego oraz ilość moczu, 
jaka zalega po mikcji. Istotne jest 
także badanie ultrasonograficz-
ne przez powłoki brzuszne oraz 
przezodbytnicze [2, 3].

Złotym standardem w chi-
rurgicznym leczeniu jest usunię-
cia gruczolaka stercza metodą 
elektroresekcji przezcewkowej 
(TURP – transurethral resec-
tion of prostate). Wykonuje się 

także operacyjne wyłuszczanie 
gruczolaka, elektrowaporyzację, 
usunięcie stercza przy pomocy 
lasera czy zniszczenie falami ul-
tradźwiękowymi [2, 5].

 
W leczeniu zachowawczym 

łagodnego rozrostu stercza stosu-
je się trzy podstawowe grupy le-
ków:
- antagonistów receptorów α1-

adrenergicznych,
- leki wywierające wpływ na 

środowisko hormonalne gru-
czołu krokowego (inhibitory 
5-α-reduktazy, makrolidy po-
lienowe)

- środki pochodzenia roślinnego 
[1, 2]

 
   Pierwsza grupa leków blo-

kując receptory znajdujące się  
w okolicy szyi pęcherza moczo-
wego i na torebce stercza, po-
woduje zmniejszenie napięcia 
mięśniówki, co daje złagodzenie 
oporu cewkowego. Leki starej 
generacji (prazosyna) powodo-
wały znaczny spadek ciśnienia 
krwi. Obecnie jednak leki te są 
bardziej selektywne, co wraz ze 
stosowaniem technologii o prze-
dłużonym działaniu sprawia, iż 
mają stosunkowo mało działań 
niepożądanych [2].

  Inhibitory 5-α–reduktazy 
blokują przemiany testosteronu 
w dihydrotestosteron – aktywną 
formę odpowiedzialną za prze-

Przerost gruczołu krokowego
Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest jednym z najczęstszych schorzeń u mężczyzn po 40 roku 

życia. Szacuje się, że u ponad połowy panów po 50. roku życia dochodzi do łagodnego rozrostu, zaś w 
wieku lat 80-ciu zmiany o tym charakterze obserwuje się już u ponad 90% mężczyzn. Rozrastający się 
gruczoł krokowy stanowi przeszkodę dla odpływu moczu z towarzyszącymi dolegliwościami związanymi 
z dolnym odcinkiem układu moczowego (LUTS - low urinary tract symptoms) [1].
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rost gruczołu. W efekcie daje 
to spadek stężenia DHT, bez 
wpływu na poziom testosteronu.  
U mężczyzn stosujących inhi-
bitory 5-α-reduktazy wykazano 
zmniejszenie objętości gruczołu 
krokowego i cofanie się wszyst-
kich trzech elementów choroby, 
tj. przeszkody podpęcherzowej, 
powiększenia stercza i LUTS.  
Istotnym mankamentem kuracji 
tymi lekami jest długi czas od 
rozpoczęcia zażywania leku do 
wystąpienia pełnego działa-
nia. Wymagane jest co naj-
mniej 4-6-miesięczne stoso-
wanie preparatu [1].

   Makrolidy polienowe 
(mepatrycyna) natomiast ob-
niżają stężenie estrogenów, 
które to podczas spadku stę-
żenia testosteronu powodują 
rozrost zrębu stercza [2, 5]. 
Estrogeny podlegają krążeniu 
wątrobowo-jelitowemu, a me-
partrycyna wiąże je, tworząc 
nierozpuszczalne kompleksy 
wydalane z organizmu [5].

    W ostatnich latach na-
stąpiła zmiana podejścia do 
chorego na łagodny rozrost 
stercza. Nastąpiło znaczne 
ograniczenie leczenia zabie-
gowego na rzecz leczenia far-
makologicznego. Zwiększyła 
się znacznie skuteczność tera-
pii przez wprowadzenie leczenia 
skojarzonego najczęściej dwoma 
lekami o różnym sposobie dzia-
łania [1]. Badania MTOPS oraz 
COMBAT udowodniło, że po-
dawanie łącznie leków z grupy 
inhibitorów 5-α-reduktazy i α-1-
adrenergicznych lepiej zapobie-
ga progresji łagodnego rozrostu 
stercza, zmniejsza konieczność 
leczenia chirurgicznego, zmniej-
sza ryzyko ostrego zatrzymania 
moczu oraz lepiej poprawia prze-
pływ cewkowy w porównaniu  

z tymi lekami podawanymi sa-
modzielnie. Terapia dwulekowa 
aktywuje dwa istotne, wzajemnie 
uzupełniające się mechanizmy 
działania w leczeniu łagodnego 
rozrostu stercza [1].

   
Bardzo ważną rolę w terapii 

przerostu gruczołu krokowego 
odgrywają leki roślinne. Prepara-
ty te cieszą się od wielu lat dużą 
popularnością i w wielu krajach 
utrzymują dominującą pozycję 

wśród leków stosowanych u cho-
rych na BPH. Substancje czynne 
w nich zawarte hamują powięk-
szenie prostaty, ułatwiają oddawa-
nie moczu, działają rozkurczowo, 
stymulują regenerację nabłonka 
gruczołowego i działają przeciw-
zapalnie. Efekty jakie otrzymuje 
się z ich wykorzystaniem są nie-
kiedy porównywalne do tych ja-
kie uzyskuje się stosując leki syn-
tetyczny, brak jest z kolei działań 
niepożądanych, jakimi leki te są 
obciążone. Do najważniejszych 

surowców należą kora śliwy afry-
kańskiej, owoc palmy sabalowej, 
nasiona dyni, ziele wierzbówki, 
wyciągi z pyłków żyta czy korzeń 
pokrzywy [6-10].  
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Aby wynik badania był 
diagnostycznie wiarygodny musi 
być wykonany ze szczególną 
starannością. Należy jednak pa-
miętać, że postawienie właściwej 
diagnozy jest możliwe dopiero 
po konfrontacji wyniku badania z 
obrazem klinicznym pacjenta.

Do wstępnej analizy bada-
nej próbki moczu najczęściej sto-
suje się wieloparametrowe testy 
paskowe (tzw. dipstick), których 
panel oznaczeń w dużej mierze 
odpowiada badaniu ogólnemu 
moczu. Testy paskowe są proste 
i szybkie w użyciu, a ich  dodat-
kową zaletą jest to, że mogą być 
stosowane do badania moczu nie-
wirowanego.

Dodatkowo badania mikro-
biologiczne umożliwiają rozpo-
znanie infekcji bakteryjnej ukła-
du moczowego oraz ustalenie 
stopnia jego odporności na anty-
biotyki, dzięki czemu możliwy 
jest dobór skutecznej antybioty-
koterapii.

Wskazania 
do wykonania badania

- jako część rutynowego badania 
lekarskiego

- podejrzenie chorób układu mo-
czowego

- dla zdiagnozowania zakażenia 
układu moczowego z koniecz-

nością wykonania posiewu 
(symptomy - zmieniona barwa 
i nieprzyjemny zapach moczu, 
ból, pieczenie lub trudności 
podczas oddawania moczu, 
ból w boku, gorączka)

- choroby ogólnoustrojowe (np. 
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze)

- ciąża
- żółtaczka o nieznanej etiologii
- monitorowanie leczenia w ta-

kich chorobach jak: cukrzyca, 
kamienie moczowe, zakażenie 
układu moczowego, niektóre 
choroby nerek i wątroby

Jak prawidłowo pobrać 
mocz do badania?

Często farmaceuta spotyka 
się z pytaniami ze strony pacjen-
tów odnośnie interpretacji labo-
ratoryjnych wyników badań. Tak 
naprawdę należy podkreślić fakt, 
że analiza moczu jest jednym z 
badań, w którym prawidłowe po-
branie próbki moczu jest niezwy-
kle istotne dla uzyskania wyników 
diagnostycznie wiarygodnych. 
Nieprzestrzeganie właściwych 
procedur prowadzi często do za-
fałszowania wyniku badania, a co 
za tym idzie błędnej oceny stanu 
zdrowia pacjenta. Stąd też rola 
farmaceuty jest już tak istotna na 
etapie doinformowania chorego  
o przestrzeganiu paru zasad.

W dniu poprzedzającym 
badanie nie należy wykonywać 
ciężkich prac fizycznych i zre-
zygnować z wysokobiałkowej 
diety. Zgodnie z obowiązujący-
mi obecnie zasadami, mocz do 
badania należy pobrać rano po 
toalecie zewnętrznych narządów 
moczowo-płciowych ze środko-
wego strumienia (50-150 ml), do 
czystego pojemnika (w przypad-
ku wykonywania posiewu istotne 
aby był sterylny – do nabycia w 
aptece) i dostarczenie go do ba-
dania w możliwie najkrótszym 
czasie (nie dłuższym niż 2 godzi-
ny od pobrania) gdyż wydłużony 
czas transportu sprzyja kontami-
nacji próbki, czyli namnażaniu 
bakterii. Pierwsza porcja mo-
czu nie nadaje się do badania ze 
względu na obecność w niej flory 
bakteryjnej kolonizującej ujście 
cewki moczowej, dlatego należy 
ją odrzucić.

Nieco trudniejsze jest pra-
widłowe pobranie próbki moczu  
u małych dzieci. U noworodków  
i niemowląt można stosować fo-
liowe woreczki, które przykle-
ja się do skóry po umyciu wodą 
okolicy narządów moczowo-
płciowych. Należy to wykony-
wać szczególnie starannie gdyż 
kontakt oddanego do woreczka 
moczu ze skórą lub ponad go-
dzinny kontakt woreczka niewy-

Zdrowotna interpretacja 
analizy moczu

Badanie ogólne moczu jest obok morfologii krwi jednym z podstawowych badań przesiewo-
wych dostarczających lekarzowi wiedzy na temat ogólnego staniu zdrowia pacjenta. Jest ono nie-
zbędne w przypadku diagnozowania szeregu chorób z zakresu układu moczowego oraz wielu in-
nych narządów (np. wątroby). Ważne jest, iż badanie to pozwala również wykryć chorobę jeszcze  
w okresie bezobjawowym i jest ono tanie, nieinwazyjne i ogólnie dostępne.
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pełnionego jeszcze moczem ze 
skórą znacząco zwiększa ryzyko 
skażenia próbki bakteriami.

Kiedy wynik badania powinien 
nas zaniepokoić?

Badanie ogólne moczu 
określa prawidłowość funkcjono-
wania nerek i pozwala na ozna-
czenie obecności ponad 100 róż-
nych substancji. Wiele czynników 
(takich jak dieta, podaż płynów, 
wysiłek fizyczny oraz czynność 
nerek) ma wpływ na zawartość 
moczu. Ocenie podlegają cechy 
fizyczne (barwa, przejrzystość, 
zapach, odczyn, ciężar właściwy, 
osmolalność), cechy chemicz-
ne (cukier, białko, urobilinogen, 
bilirubina, ciała ketonowe) oraz 
osad moczu (nabłonki, krwinki 
białe, krwinki czerwone, wałecz-
ki, lipidy, śluz, bakterie, grzyby, 
pasożyty, składniki mineralne).

W diagnostyce niektórych za-
burzeń metabolicznych i czyn-
nościowych wielu narządów, np. 
nerek, wątroby, gruczołów wy-
dzielania wewnętrznego czy też w 
kontroli leczenia niezbędne mogą 
się okazać specjalistyczne bada-
nia moczu. Zakres i rodzaj tych 
badań lekarz ustala indywidual-
nie dla każdego pacjenta. Do tych 
szczegółowych badań wymagane 
jest dostarczenie do laboratorium 
próbki moczu zebranego w ściśle 
określonym przedziale czasu, np. 
w czasie 24 godzin.

BADANIA OGÓLNE MOCZU 
BARWA

Prawidłowy mocz ma bar-
wę od słomkowej, poprzez jasno
-żółtą, bursztynową do ciemno-
żółtą i jest ona zależna od stopnia 
jego zagęszczenia, pH oraz ilości 
barwnika moczu - urochromu. 

Kolor oraz intensywność zabar-
wienia moczu może dostarczać 
wstępnych informacji o stanie 
zdrowia pacjenta. 

ZAPACH

Mocz ma swoisty zapach, 
który to może się zmieniać w za-
leżności od  stanów chorobowych. 
W przebiegu niekontrolowanej 
kwasicy cukrzycowej mocz przy-
biera słodkawo-owocowy zapach 
lub przypominający aceton, na-
tomiast zakażony bakterią E.coli 
może wydawać się charaktery-
stycznie cuchnący.

Niektóre artykuły spożywcze 
(np. szparagi), witaminy, anty-
biotyki (np. penicyliny) mogą 
również specyficznie zmieniać 
zapach. Mocz pachnący jak sy-
rop klonowy może wskazywać 
na pewną mutację genetyczną,  
a woń amoniaku świadczy o wy-
sokiej zawartości fosforanów 
amonowych.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY  
MOCZU 

(GĘSTOŚĆ WZGLĘDNA)

Na podstawie analizy cięża-
ru właściwego moczu można oce-
nić zdolność nerek do zagęszcza-
nia moczu. W praktyce klinicznej 
przyjęto, że waha się on w grani-
cach ≥ 1,023 g/ml u osób przed 
60 rokiem życia do ≥ 1,021 g/ml 
u osób w wieku powyżej 60 lat  
i w głównej mierze zależy od wy-
dzielania wazopresyny (AVP), 
stężenia K i Ca we krwi, a także 
wielkości podaży białka i sodu 
oraz czynności nerek.

■ Wzrost wartości ciężaru 
właściwego moczu (powy-
żej 1,035 g/ml) występuje, 
gdy w moczu pojawia się 
nadmiar glukozy, białka, 

etanolu, niektórych leków, 
a także w przypadku od-
wodnienia (uporczywe wy-
mioty, biegunka, nadmierne 
pocenie się),

■ Zmniejszenie ciężaru właś-
ciwego moczu może być 
związane z moczówką pro-
stą, kłębuszkowym zapale-
niem nerek, uszkodzeniem 
nerek lub przewodnieniem 
hipotonicznym (polidypsją 
psychogenną);

■ Stały ciężar właściwy moczu 
w granicach 1,010 – 1,012 
g/ml, niezależny od stopnia 
nawodnienia jest charakte-
rystyczny dla przewlekłej 
niewydolności nerek czy 
przewlekłych nefropatii 
śródmiąższowych.

PRZEJRZYSTOŚĆ MOCZU

Świeżo oddany mocz jest 
zwykle przejrzysty i lekko opa-
lizujący. Zmętnienie jest najczęś-
ciej wynikiem wysalania się w 
nim drobnych kryształków fosfo-
ranu wapnia (szczególnie sprzyja 
temu mocz alkaliczny), rzadziej 
jest spowodowane leukocyturią 
czy obecnością dużej liczby ko-
mórek nabłonkowych. Zaawanso-
wana krystaluria może być przy-
czyną częstomoczu i bolesnego 
parcia. Dolegliwości te bywają 
niekiedy podstawą błędnego roz-
poznania zakażenia układu mo-
czowego i zbędnego wdrożenia 
terapii przeciwbakteryjnej.

Zmętnienie moczu w róż-
nym stopniu może być spowo-
dowane także domieszką krwi, 
dużej ilości bakterii, kuleczek 
tłuszczu, a także może pojawić 
się podczas przechowywania  
w temperaturze pokojowej (w 
wyniku namnażania bakterii). 
Mocz od początku mętny wystę-
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puje w ropnych zapaleniach dróg 
moczowych i niektórych posta-
ciach kamicy nerkowej.

ODCZYN

Prawidłowy odczyn to lek-
ko kwaśny (pH 4,5–6), ale para-
metr ten zależy również od ro-
dzaju spożywanych pokarmów. 
Obecność jonów wo-
dorowych w moczu 
jest wynikiem wy-
dalania przez nerki 
kwasów nieorganicz-
nych oraz organicz-
nych, powstających 
w przemianach we-
wnątrzustrojowych 
człowieka. Dieta bo-
gata w białko (die-
ta mięsna) daje od-
czyn moczu bardziej 
kwaśny (niska war-
tość pH), podobnie 
jak niektóre owoce 
cytrusowe czy np. 
leki zobojętniające.

Diagnostycz-
nie, zmniejszenie 
wartości pH (od-
czyn kwaśny) może 
świadczyć o kwasi-
cy (poza kwasicami 
cewkowymi) i hipo-
kaliemii, a także wy-
stępuje w przypadku 
gorączki, ostrej bie-
gunki, odwodnienia, 
oraz przyjmowania 
leków zakwaszają-
cych (witaminy C, 
chlorków, aspiryny) 
może też być oznaką odmy płuc-
nej, niekontrolowanej cukrzycy, 
spożycia nadmiernej ilości alko-
holu czy wypicia glikolu etyleno-
wego.

U osób stosujących dietę 
wegetariańską mocz przyjmu-

je odczyn bardziej zasadowy. 
Zwiększenie pH moczu występu-
je przy zasadowicy (poza zasado-
wicą ze współistniejącą hipoka-
liemią), kwasicach cewkowych 
typu dystalnego, w hiperkaliemii 
lub nadczynności przytarczyc.

Alkaliczny mocz wystę-
puje również w przypadku zaka-
żeń bakteriami ureazododatnimi, 

wówczas zwiększenie pH jest 
wywołane przez amoniak pocho-
dzący z enzymatycznego rozkła-
du mocznika. Ponadto wzrost pH 
moczu może być stwierdzany w 
następstwie uporczywych wy-
miotów, płukania żołądka oraz 

nadmiernego stosowania leków 
moczopędnych.

BADANIA BIOCHEMICZNE 
MOCZU

BIAŁKO

Białko w warunkach fizjo-
logicznych pojawia się w moczu 

jedynie w niewiel-
kich ilościach, i nie 
jest wykrywane ty-
powymi badaniami 
diagnostycznymi 
lub znajduje się na 
granicy czułości 
stosowanych testów.  
W badaniach wyka-
zano, że wydalanie 
z moczem nawet 
małych ilości albu-
min jest wczesnym 
i czułym markerem 
uszkodzenia nerek 
oraz przyspiesza 
progresję niewy-
dolności nerek, 
zwłaszcza chorych 
z cukrzycą i nadciś-
nieniem tętniczym.

U zdrowych osób 
wydalanie białka  
z moczem nie powin-
no przekraczać 150 
mg/dobę. Jedynie  
u kobiet w okresie 
ciąży wartość ta 
może wzrastać do 
300 mg/dobę. Mia-
nem białkomoczu 
określa się wydala-
nie białka z moczem 

w ilości > 300 mg/dobę. Wynik 
poniżej 0,5 g/dobę uznawany jest 
za mały; gdy jego wartość wynosi 
0,5-3,5 g/dobę – za umiarkowany; 
jeśli przekracza 3,5 g/dobę nosi na-
zwę białkomoczu nerczycowego. 
Niewielkie wydalanie albumin z 
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moczem, ale przekraczające wiel-
kość 30 mg/dobę, określane jest 
terminem „mikroalbuminurii”.  
W przypadku co najmniej dwu-
krotnego potwierdzenia białko-
moczu wskazane jest przeprowa-
dzenie poszerzonej diagnostyki.

 Przyczyny zwiększonego 
wydalania białka z moczem moż-
na podzielić na:
- przednerkowe: obecność we 

krwi białek niskocząsteczko-
wych (hemoglobina, mioglo-
bina, białko Bence
-Jonesa), gorączka, 
zastoinowa niewy-
dolność krążenia;

- nerkowe: uszkodze-
nie kłębuszków 
nerkowych, upo-
śledzenie resorpcji 
białka w cewkach, 
czynnościowe (np. białkomocz 
ortostatyczny, powysiłkowy);

- pozanerkowe: stany zapalne 
dróg moczowych, dodatek 
wydzieliny z pochwy, choroby 
prostaty.

Obecność niewielkich ilo-
ści białka w moczu nie zawsze 
oznacza chorobę – może mieć 
ona również (zwłaszcza u mło-
dych osób) charakter czynnościo-
wy. Czasem stan taki pojawia się 
okresowo m.in. po zwiększonym 
wysiłku fizycznym, w okresie go-
rączki, a nawet może być zwią-
zany z emocjami i palpacyjnym 
badaniem okolicy nerek.

GLUKOZA

Glukoza w moczu oso-
by zdrowej nie występuje. Po 
przefiltrowaniu w kłębuszkach 
nerkowych jest w całości wchła-
niana zwrotnie w proksymalnym 
odcinku nefronu. Jedynie w cza-

sie ciąży, w wyniku zwiększo-
nej filtracji kłębuszkowej, może 
dojść do przekroczenia zdolno-
ści reabsorpcyjnej cewek ner-
kowych na skutek czego cukier 
może pojawić się w moczu. W 
prawidłowym  moczu stężenie 
glukozy wynosi 0,1-0,8 mmol/l 
(1-15 mg/dl) i jest praktycznie 
niewykrywalne stosowanymi 
paskami testowymi, bowiem 
stężenie progowe we krwi przy 
którym w moczu pojawia się glu-
koza wynosi około 180-200 mg/

dl u osób z cukrzycą, lub w przy-
padku glikozurii nerkowej, gdzie 
na skutek nieprawidłowej pracy 
cewek nerkowych, przy prawid-
łowym stężeniu glukozy we krwi 
jest ona wydalana przez nerki  
i wykrywana w moczu. Podwyż-
szone wartości glukozy w moczu 
są najczęściej objawem złej sa-
mokontroli cukrzycy, ale mogą 
być również skutkiem uszkodze-
nia wątroby, uszkodzenia mózgu, 
zatrucia specyficznymi substan-
cjami, chorobami związanymi  
z nadnerczami lub uszkodzeniem 
kanalików nerkowych co niesie 
za sobą upośledzoną reabsorpcję 
zwrotną glukozy z moczu.

BILIRUBINA

Bilirubina jest głównym, 
końcowym metabolitem prze-
miany barwnika krwi (hemu). 
W wątrobie ulega ona sprzęga-
niu z kwasem glukuronowym i 

w tej postaci jest wydalana po-
przez drogi żółciowe do prze-
wodu pokarmowego, natomiast 
do moczu przedostaje się jedy-
nie bilirubina estryfikowana z 
kwasem glikuronowym. U osób 
zdrowych w moczu fizjologicz-
nym nie stwierdza się obecności 
tego barwnika. Pojawienie się  
w oznaczeniu bilirubiny może 
sygnalizować wirusowe zapalenie 
wątroby, żółtaczkę mechaniczną 
(kamica przewodowa wątroby) 
bądź marskość wątroby.

UROBILINOGEN

U r o b i l i n o g e n 
syntetyzowany jest  
z bilirubiny przez 
bakterie jelitowe i po 
przejściu przez krą-
żenie wrotne z krwią 

dociera do nerek. W niewielkiej 
ilości (od 0.05 - 4.0 mg/dobę) jest 
fizjologicznym składnikiem mo-
czu. Zwiększone wydalanie uro-
bilinogenu z moczem stwierdza 
się np. w żółtaczce hemolitycznej, 
wirusowym zapaleniu wątroby.

CIAŁA 
KETONOWE

Ciała ketonowe (aceton, 
kwas acetooctowy i kwas hydrok-
symasłowy) w moczu osób zdro-
wych nie występują. Ich obecność 
w wydalanym moczu może świad-
czyć o zaburzeniu gospodarki wę-
glowodanowej oraz tłuszczowej  
i najczęściej pojawiają się u cho-
rych na cukrzycę. Incydentalna 
obecność ciał ketonowych jest 
najczęściej efektem stanu gorącz-
kowego, wymiotów, głodzenia, 
nadużywania alkoholu, a także 
przy stosowaniu diety bogato-
tłuszczowej.

W prawidłowym  moczu stężenie glu-
kozy wynosi 0,1-0,8 mmol/l (1-15 mg/dl) 
i jest praktycznie niewykrywalne stoso-

wanymi paskami testowymi
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KREATYNINA

Kreatynina jest głównym 
metabolitem mięśni szkieleto-
wych. Przy prawidłowej pracy 
nerek ilość kreatyniny w moczu 
jest wielkością stałą i zależną od 
masy mięśniowej. Prawidłowe 
dobowe wydalanie kreatyniny  
z moczem wynosi 7-18 mmol/
dobę (800-2000mg/dobę) lub 
124-230 µmol/kg w ciągu doby 
(14-26mg/kg/dobę). W ostrej lub 
przewlekłej niewydolności nerek 
następuje spadek ilości wydala-
nej kreatyniny.

KRWINKI 
CZERWONE

Erytrocyty w moczu ludzi 
zdrowych mogą być wydalane w 
liczbie nie przekraczającej 3 mi-
lionów na dobę, co odpowiada 
obecności 1-2 krwinek czerwo-
nych w polu widzenia. Obecność 
już 0,5 ml krwi w 1l moczu zmie-
nia jego zabarwienie na różowe. 
Często określa się liczbę erytro-
cytów w dobowej objętości mo-
czu (liczba Addisa).

Krwinkomocz ze świeżymi 
krwinkami jest charakterystycz-
ny dla chorób cewki moczowej i 
pęcherza moczowego, natomiast 
z krwinkami wyługowanymi jest 
charakterystyczny dla chorób 
kłębkowych nerek.

Najczęstszą przyczyną 
krwiomoczu jest kamica nerko-
wa, której często towarzyszy atak 
kolki nerkowej, ale nigdy nie na-
leży lekceważyć nawet krótko-
trwałych epizodów bezbólowe-
go krwiomoczu i bezwzględnie 
konsultować stan zdrowia z leka-
rzem, gdyż przyczyną krwiomo-

czu może być również nowotwór 
nerki lub pęcherza moczowego.

Przyczyny krwio- i krwin-
komoczu możemy podzielić na:
- nerkowe: stany zapalne, urazy, 

wady wrodzone, gorączka, no-
wotwory, kolagenozy, idiopa-
tyczny krwinkomocz

- przednerkowe: zaburzenia 
krzepnięcia krwi, zastoinowa 
niewydolność krążenia, wzrost 
ciśnienia tętniczego krwi, duży 
wysiłek fizyczny

- pozanerkowe: stany zapalne  
i nowotwory pęcherza lub dróg 
moczowych, kamica dróg mo-
czowych czy też cewnikowa-
nie pęcherza.

Jeśli obecność krwi w mo-
czu związana jest z menstruacją 
krwiomocz określany jako rzeko-
my i nie jest on wartością diagno-
styczną. W takiej sytuacji zaleca-
na jest podczas pobierania próbki 
do badania szczególna higiena  
i zastosowanie tamponów.

KRWINKI BIAŁE

   Leukocyty w prawidłowym 
osadzie moczu występują w ilości 
od 0-5 w polu widzenia (wpw), 
co odpowiada około 650000 - 
3000000 leukocytów wydalanych 
na dobę u zdrowej osoby.

Wzrost zawartości leukocy-
tów w moczu powyżej 10 (wpw) 
lub powyżej 5 mln/dobę  ozna-
cza leukocyturię i jest głównym 
objawem odmiedniczkowego za-
palenia nerek, rzadziej pęcherza 
moczowego i dróg moczowych. 
Stan, w którym ilość wydalanych 
leukocytów zmienia przejrzystość 
moczu powodując jego zmętnie-
nie określa się jako ropomocz.

Zwiększona ilość leukocy-
tów może być spowodowana tak-
że niebakteryjnymi chorobami ne-
rek jako wynik reakcji na leki (np. 
aminoglikozydy, cefalosporyny, 
tuberkulostatyki, sulfonamidy, 
leki diuretyczne, cyklofosfamid, 
niesterydowe leki przeciwzapal-
ne, fenacetyna, sole litu, azatio-
pryna), toksyny i jady egzogenne. 
Podobnie podwyższone wyniki 
leukocytów odczytamy w cho-
robach kłębuszków nerkowych  
w przebiegu chorób wieloukłado-
wych oraz ostrej niezapalnej nie-
wydolności nerek, a także mogą 
one wystąpić przy zwiększonym 
wysiłku fizycznym, stanach go-
rączkowych czy odwodnieniu.

W  przypadku obecności  
w moczu dużych stężeń witaminy 
C (spożycie dobowych dawek po-
nad 1g dziennie) bądź w obecno-
ści cefalosporyn, nitrofurantoiny 
wyniki oznaczania leukocytów 
mogą być fałszywie ujemne. Do-
datni błąd pomiaru może powo-
dować obecność w moczu związ-
ków utleniających.

LIMFOCYTY

Limfocyty w osadzie mo-
czu  występują w ostrej reakcji 
odrzucenia przeszczepu po trans-
plantacji nerek, w guzach złośli-
wych, rzadziej w ostrej infekcji 
wirusowej.

WAŁECZKI

Powstają w wyniku przej-
ścia białka z formy zolu w żel 
pod wpływem zakwaszenia i za-
gęszczenia moczu, co zdarza się 
w stanach zapalnych i gorączko-
wych. Wałeczkomocz z towarzy-
szącym białkomoczem zawsze 
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występuje w chorobach nerek. 
W prawidłowym osadzie moczu 
mogą się znajdować wyłącznie 
pojedyncze wałeczki szkliste wy-
dzielane przez cewki nerkowe.

KRYSZTAŁY

W osadzie moczu najczęś-
ciej występują kryształy szcza-
wianu wapnia, kryształy kwasu 
moczowego, moczany i fosfora-
ny amorficzne, trójfosforany oraz 
kryształy polekowe. Występowa-
nie kryształów w moczu tylko  
w nielicznych przypadkach ma 
znaczenie diagnostyczne. Wy-
trącanie kryształów szczawianu 
wapnia często występuje przy 
zaleganiu moczu w pęcherzu mo-
czowym lub w refluksach.

KWAS MOCZOWY

Prawidłowe normy za-
wartości dla kwasu moczowego  
u zdrowego człowieka wynoszą 
1,5-4,5 mmol/dobę lub 250-750 
mg/dobę. Hiperurykemia, czyli 
zwiększony poziom kwasu mo-
czowego występuje w nadmier-
nej podaży zasad purynowych  
i wzmożonej ich syntezie, w 
ostrej lub przewlekłej niewydol-
ności nerek, po niektórych lekach 

moczopędnych, w zatruciu tlen-
kiem węgla, ołowiem, a także  
w nowotworach. W czasie sto-
sowania diety ubogopurynowej 
oraz niedoborach oksydazy ksan-
tynowej najczęściej obserwujemy 
zmniejszone wydalanie kwasu 
moczowego.

BAKTERIE

W stanach fizjologicznych 
mocz jest w zasadzie jałowy (ilość 
drobnoustrojów w 1ml świeżo 
oddanego moczu nie przekracza 
10000), ale czasami bakterie, rza-
dziej drożdżaki, mogą dostać się 
do cewki moczowej z zewnątrz, 
ze skóry i wędrując w górę dróg 
moczowych powodować ich za-
każenie. Obecność więcej niż 100 
000 bakterii w 1ml moczu określa 
się jako "bakteriomocz znamien-
ny" i świadczy o stanie zapalnym 
układu moczowego. Najczęściej 
powodem zakażenia są: pałecz-
ka okrężnicy (E.coli), pałeczka 
ropy błekitnej, pałeczki grupy 
Klebsiella, pałeczki z rodziny 
Enterobacteriaceae, gronkowce. 
W większości przypadkach towa-
rzyszy mu zwiększona leukocy-
turia.

   Każde laboratorium przepro-
wadzające analizę, niezależnie 

od rezultatów badania powinno 
podawać zakres norm, bowiem 
każde z nich może mieć swoją 
specyfikę, wykorzystując różne 
metody i sprzęt, dla których nor-
my mogą różnić się od ogólnie 
przyjętych. Dlatego poddając in-
terpretacji uzyskane wyniki na-
leży mieć tego świadomość i po 
ostateczną diagnozę udać się do 
lekarza, który zestawi je z obra-
zem klinicznym pacjenta.

dr n farm. Eliza Blicharska
Katedra Chemii, 

Zakład Chemii Analitycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Przegląd prasy
Parlament Europejski przyjął w środę (16 lutego) dyrektywę, która ma zapobiec wprowadzaniu do 

obrotu podrabianych leków, w tym ich sprzedaży przez Internet. 
– Dyrektywa zwiększy ochronę obywateli przed podrabianymi lekami. Ponieważ nie były one podda-

ne procedurze autoryzacji sprawdzającej jakość, skuteczność i bezpieczeństwo, stanowią poważne za-
grożenie dla zdrowia publicznego w UE – powiedział po głosowaniu komisarz ds. zdrowia John Dalli. 

Kraje UE będą miały 18 miesięcy na wdrożenie do legislacji narodowej przepisów dyrektywy.

Źródło:  PAP/Rnek Zdrowia, 16-02-2011, http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/PE-jest-dyrektywa-ws-podrabianych-
lekow,106434,6.html
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Rak prostaty stanowi 20 pro-
cent wszystkich nowych przy-
padków nowotworów w Europie. 
Po raku płuc i jelita grubego jest  
w Polsce trzecią przyczyną zgo-
nów wśród chorych na nowotwór.  
W latach 1999-2005 liczba za-
chorowań wzrosła aż o 44 pro-
cent. Rocznie w Polsce zapada na 
raka prostaty około 
7 tysięcy mężczyzn. 
Taką mroczną staty-
stykę przedstawił na 
konferencji "Łagodny 
rozrost stercza (pro-
staty) i rak stercza - 
zasady diagnostyki i 
leczenia" w 2010 roku 
prof. Sławomir Dut-
kiewicz z Uniwersy-
tetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w 
Kielcach. Nie dziwi 
więc fakt, iż badaniami nad tym 
schorzeniem zajmują się naukow-
cy z całego świata. Pracownicy 
The Harvard School of Public 
Health and University of Califor-
nia, San Francisco potwierdzają, 
iż wzmożona aktywność fizyczna 
może spowodować opóźnienie 
rozwoju raka prostaty już po jego 
zdiagnozowaniu. Badania prowa-
dzone były na grupie 2705 cho-
rych mężczyzn przez okres 18 lat! 
Energiczne działania (więcej jak 
trzy godziny w tygodniu) pozwo-
liły obniżyć śmiertelność o 61% 

w porównaniu do grupy, która na 
aktywność fizyczną poświęcała 
godzinę dziennie. Ponieważ rak 
prostaty jest najczęściej diag-
nozowaną postacią raka u męż-
czyzn w Stanach Zjednoczonych 
i leczy się na niego ponad 2 mi-
liony mężczyzn w USA i 16 mln 
na świecie, badania finansowane 

były przez National Institutes of 
Health, Charles A. King Trust  
i Prostate Cancer Foundation [1].

   W nowych badaniach, na-
ukowcy z Imperial College  
w Londynie odkryli ważne biał-
ka, naturalnie produkowane  
w komórkach, które wydają się tłu-
mić wzrost komórek raka prosta-
ty. Wyniki, opublikowane zostały  
w prestiżowym czasopiśmie 
"Cancer Research”. Białko zwane 
FUS hamuje wzrost komórek raka 
prostaty i aktywuje szlaki, które 
prowadzą do samobójczej śmierci 

komórki. U pacjentów z wysokim 
poziomem FUS, nowotwór oka-
zywał się być mniej agresywny, 
mniejsze też były przerzuty na 
inne organy, w tym kości. Wyż-
sze poziomy FUS skorelowane 
były również z dłuższym okresem 
przeżywalności. Wyniki sugeru-
ją, że FUS może być przydatnym 

markerem wskazu-
jącym na stopień 
agresywności guza, 
ale i w przyszłości 
być może uda się 
go wykorzystać do 
powstrzymania roz-
rostu nowotworu  
i jego rozprzestrze-
niania się w organi-
zmie [2].

 
   Dużym krokiem 

w zakresie wczesne-
go wykrywania raka 

prostaty będzie metoda detekcji 
w moczu substancji lotnych, któ-
re uznane zostały jako biomarke-
ry raka prostaty. Specjalnie szko-
lonym owczarkom belgijskim 
podawano do wąchania próbki 
moczu pobrane od 33 pacjentów 
ze zdiagnozowanym rakiem pro-
staty i 33 zdrowych ochotników. 
Próbki te wcześniej zamrożono,  
a następnie ogrzano do takiej sa-
mej temperatury i dano do wącha-
nia psom. W 91% psy bezbłędnie 
wytypowały próbki moczu po-
chodzące od pacjentów chorych 

O zdrowiu dojrzałego mężczyzny
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Przegląd prasy

na raka prostaty. Pokazuje to, iż 
identyfikacja lotnych związków 
organicznych w moczu może być 
wykorzystywana do prowadzenia 
badań przesiewowych. Wyniki 
publikuje lutowe wydanie Euro-
pean Urology [3].

 
   Interesujące, ale i kontrower-

syjne wyniki publikuje najnowszy 
Annals of Oncology. Okazuje się, 
iż mężczyźni, którzy zaczynają 
tracić włosy w wieku 20 lat są 
bardziej narażeni na rozwój raka 
prostaty w późniejszym życiu,  
a wiedzę tę powinni wykorzystać 
do szybkiego zdiagnozowania 
choroby. Badaniami objęto gru-
pę 388 mężczyzn z nowotworem 
prostaty oraz grupę kontrolną 
281 zdrowych mężczyzn. Wiado-
mo jest bowiem, iż łysienie typu 
męskiego, zwane jako łysienie 
androgenne, powodowane jest 
przez dihydrotestosteron, aktyw-
ny metabolit testosteronu, ten 
sam, jaki leży u podłoża przero-
stu gruczołu krokowego. Bada-
nia nad ustaleniem dokładnego 
związku pomiędzy tymi dwoma 
schorzeniami trwają i prowadzo-
ne będą zarówno na poziomie 
molekularnym, jak i na dużej gru-
pie chorych [4].

 
   Szukając skutecznych środ-

ków antybakteryjnych naukowcy 
przyjrzeli się też dokładniej kara-
luchom i szarańczy. Okazuje się, 
iż prymitywne mózgi tych owa-
dów obfitują w antybakteryjne 
związki działające szczególnie 
zjadliwie w kierunku bakterii E. 
coli oraz metycylionoopornych 
szczepów gronkowców, które są 
najczęstszym czynnikiem etiolo-
gii zakażeń układu moczowego. 
Prace mogą być bardzo pomocne 
do zwalczania chorób zakaźnych 
u ludzi. Skuteczność związków 

wynosi prawie 100%. Badania 
zainicjował fakt, iż żołnierze po-
wracający z Bliskiego Wscho-
du cierpią na szereg różnego 
rodzaju infekcji bakteryjnych, 
podczas gdy szarańcza żyjąca w 
tych samych warunkach jest na 
nie odporna. Podobnie rzecz ma 
się z karaluchami, które bytują 
w ściekach, pełzają po martwych 
tkankach, a jednak są odporne na 
zakażenia bakteryjne i pasożytni-
cze. Aktywnych wydaje się być 
dziewięć substancji występują-
cych w tkankach omawianych or-
ganizmów, nie zostały one jednak 
do tej pory zidentyfikowane [5].

dr n. farm. 
Krystyna Skalicka - Woźniak
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„Cel - zadanie, które wyznacza-
my naszym marzeniom” 

Ambrose Bierce

W pracach filozoficznych 
odnajdujemy opisy dwu 
stanowiących krawędzie 
kontinuum stanowisk 
odnoszących się do reali-
zacji celów i ludzkich za-
mierzeń - model prome-
tejski i model syzyfowy. 

W modelu prome-
tejskim podkreślą się, że 
człowiek posiada poten-
cjał, dzięki któremu może 
pokonywać trudności i 
przeciwieństwa losu. Opi-
sywany jest jako „spraw-
ca doskonały”, którego 
nie dotyka rozbieżność 
pomiędzy planem a skut-
kiem. W modelu syzy-
fowym człowiek nie do-
świadcza pomyślności i 
poczucia skutecznego wpływania 
na swoje życie, a pozorny sukces 
okazuje się być klęską. 

Wielu farmaceutów, po-
dobnie jak i przedstawicieli in-
nych grup zawodowych, myśląc  
o swojej kondycji zawodowej, 
rozważając własną sytuację ro-
dzinną, oceniając miejsce, w 
którym znajdują się w danym 
momencie życia, zadając sobie 
pytanie o spełnienie, równocześ-
nie pyta, czy to, co jest, odpowia-

da temu, o czym marzyli? Jakie 
cele sobie stawiali, a co udało im 
się osiągnąć? Na pytania o efek-
tywność w procesie precyzowa-
nia celów i realizacji zamierzeń 

szukać będziemy odpowiedzi  
w tymże artykule.

„Łatwo osiągnąć swój cel, jeśli 
ma się właściwą metodę” 

Emil Cioran

Ludzie różnią się strate-
giami, stosowanymi w osiąganiu 
celu. Niektórzy częściej wyka-
zują tendencje do zachowań ry-
zykownych, inni do zachowań 
asekuracyjnych. Jednak nawet 

wtedy, kiedy rzetelnie przeana-
lizujemy wybrany cel i strategię 
jego osiągnięcia, to i tak nie mo-
żemy mieć pewności, że zaowo-
cuje ona sukcesem. W ludzką 

aktywność, a więc tak-
że w działania, służące 
osiąganiu konkretnych 
celów, wpisane jest po-
czucie niepewności  
i w pewnym stopniu, 
zależności od nieprze-
widywalnych wydarzeń.  
A więc w każdym roz-
ważaniu na temat strate-
gii i sposobów osiągania 
celów owego elementu 
niepewności nie można 
pominąć, ale można go 
na miarę posiadanych 
wpływów, pomniejszyć. 

W praktyce za-
wodowej farmaceuty 
formułowanie celów do-
tyczy przede wszystkim 

jego relacji z pacjentami. One 
przekładają się na wymierne cele 
szeroko rozumianej rentowności 
apteki. Poniższe wskazówki po-
mogą sformułować cel w sposób, 
który usprawni jego osiągnięcie. 

Cel, który chcemy osiąg-
nąć, formułujmy „pozytywnie”. 
Aptekarz koncentrujący własną 
uwagę na tym, co będzie robił, 
a nie na tym, czego robić nie bę-
dzie wzbudza w sobie motywację 
do zrealizowania zamiaru. Zda-

„Świat ustępuje z drogi temu, kto wie, dokąd zmierza”

Realizując stawiane sobie zadania,
czyli rzecz o umiejętności precyzowania 

zawodowych i prywatnych celów życiowych
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nie: nigdy więcej nie okażę znie-
cierpliwienia wobec pacjenta, 
czy współpracownika jest zdecy-
dowanie mniej nośne, niż zdanie: 
od dzisiaj odpowiadam na każde 
pytanie, bez komentowania jego 
słuszności, czy sensu.

Skoncentrowanie się na 
tym, co będzie się robić, okre-
ślenie czynności, które należy 
wykonać, zbliża do osiągnięcia 
zamierzonego efektu. 

W przywołanym wyżej 
zdaniu ujawnia się jeszcze jedna 
ważna zasada. Definiuj cel w ka-
tegoriach konkretu i realności 
- doprecyzowuj czas (od dzisiaj), 
w którym zamiar ma być 
wprowadzony w życie. 

Kolejnym krokiem 
na drodze efektywne-
go stawiania celów jest 
ustalenie, czy tak sfor-
mułowany cel jest rze-
czywiście tym, na czym 
farmaceucie zależy. Je-
żeli pojawia się poczucie 
obcości celu, to jak naj-
szybciej należy go do-
precyzować lub zmienić. 
Wielokrotnie już przy-
woływaliśmy w tej rub-
ryce myśl, iż zaprzecza-
nie sobie zawsze obraca 
się przeciwko wszystkim 
uczestnikom zdarzeń.  
W perspektywie apteki, prze-
ciwko farmaceucie, pacjentowi, 
współpracownikom, czy właści-
cielowi. Jedną z zasad w trakcie 
realizowania zadania, które budzi 
w nas ambiwalentne uczucia jest 
poszukanie w celu lub w aktyw-
ności, która do niego prowadzi, 
czegoś dla siebie istotnego (np. 
realizując ten cel zaprezentuję się 
swoim koleżankom i kolegom czy 
pacjentom w nowej roli, nauczę 
się czegoś nowego). Dobrze mieć 
jasność w rozeznaniu trudnej 

sytuacji, aby później sprawniej  
i uczciwej w stosunku do same-
go siebie poradzić sobie z celem. 
Kolejną bardzo ważną czynnoś-
cią wspierająca efektywność 
działań w kontekście stawianych 
celów jest ustalenie, po czym po-
znamy, że cel został osiągnięty. 
W literaturze przedmiotu mówi 
się o zasadzie operacjonalizacji 
celów. Zachęca ona do określenia 
tzw. mierzalnych wskaźników. 
Ustalenie na przykład z sobą sa-
mym, iż otrzymanie (w trakcie 
dyżuru) dziesięciu dobrych in-
formacji zwrotnych od pacjen-
tów jest praktycznym odzwier-

ciedleniem tej zasady. Ostatnia z 
wymienianych zasad odnosi się, 
do tzw. treningu mentalnego, 
czyli wyobrażenia celu i drogi, 
jaką należy pokonać, aby ten cel 
osiągnąć. Badacze ponad wszelką 
wątpliwość ustalili, iż mózg ludz-
ki nie jest tylko „mięśniem do 
myślenia”. Jest skomplikowaną 
strukturą, w której zlokalizowane 
są różne funkcje psychologiczne. 
Wyobrażanie sobie jakiejś sytua-
cji uruchamia siły do jej realizo-
wania.

„Nie ma problemów, 
są tylko wyzwania”

Nawet najlepiej sformu-
łowany cel nie gwarantuje jednak 
zniknięcia oporu w podjęciu pra-
cy nad jego realizacją. Pojawia 
się on szczególnie wtedy, kiedy 
jego osiągniecie wydaje nam się 
być czymś odległym i praco-
chłonnym. 

W efektywnym za-
planowaniu pracy nad celem  
i złagodzeniu oporu pomaga ro-
zeznanie rytmu osobistej ak-
tywności. W badaniach usta-
lono, że w ciągu dnia jesteśmy  

w stanie najbardziej 
efektywnie pracować 
przez okres od 1,5 do 2 
godzin. Każdy ma włas-
ny, wyznaczony przez 
organizm czas tej właś-
nie aktywności (tzw. 
sowy - najefektywniej 
pracują wieczorem i po 
południu, skowronki 
rano i przed południem). 
Rozpoznanie własne-
go, biologicznego rytmu 
pozwala na planowanie 
czasu, w tym kalendarza 
dyżurów (nie spotkałam 
jeszcze zakładu pracy, w 
tym apteki, gdzie by ta 
zmienna była brana pod 

uwagę [1]), oraz pracy zespołu. 
Należy zadbać o to, aby w tym 
optymalnym dla osoby czasie 
skoncentrować się na zadaniu i 
ograniczyć elementy zakłócają-
ce. 

W osiąganiu celów i ła-
godzeniu oporu pomaga świa-
domość własnych zasobów  
i możliwości. To, co blokuje osią-
ganie celów, najczęściej nosimy 
w sobie. Słynne odkładanie spraw 
na później wynika albo z poczu-
cia perfekcjonizmu („Nie jestem 

W badaniach ustalono, 
że w ciągu dnia jesteśmy  

w stanie najbardziej efektywnie pra-
cować przez okres od 1,5 do 2 godzin. 
Każdy ma własny, wyznaczony przez 
organizm czas tej właśnie aktywności 
(tzw. sowy - najefektywniej pracują 
wieczorem i po południu, skowronki 

rano i przed południem).
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przygotowany na tyle dobrze, aby 
rozpocząć zadanie”), albo z prze-
widywania klęski („I tak nic mi 
z tego nie wyjdzie”). Może także 
łączyć się z niską odpornością na 
frustrację lub brak szybkiej gra-
tyfikacji (odkładamy na później 
zadania, które spostrzegamy, jako 
nudne, żmudne i pracochłonne). 

W sposób bardzo wy-
raźny gotowość do pracy łączy 
się z doświadczeniem sukcesu  
i osobistymi przekonaniami na te-
mat własnej skuteczności w osią-
ganiu celów. Zreflektowanie sie-
bie, jako osoby sprawczej i efek-
tywnej w działaniu buduje dobrą 
motywację do pracy.

Dobrze jest również pa-
miętać, ze w sytuacji dążenia do 
osiągnięcia celów człowiek nie 
być musi i nie jest osamotniony. 
Farmaceuta pracujący w zespo-
le powinien mieć zapewnione 
wsparcie emocjonalne lub „me-
rytoryczne”. Sam również po-

winien go udzielać. Konkretna 
podpowiedź lub szersza informa-
cja przybliża do osiągnięcia celu. 
Osobami wspierającymi apteka-
rza pracującego indywidualnie 
mogą być również jego bliscy. 
Może nie będą mogli wspierać 
go merytorycznie, ale z pewnoś-
cią mogą wprowadzić element 
dyscyplinujący - osobom, które 
odsuwają w czasie realizację za-
dania sprzyja postawienie celów 
przez inne osoby i element skon-
trolowania, czy i w jaki sposób 
zadanie zostało wykonane. 

Na drodze, która prowa-
dzi nas do celu, zawsze jest miej-
sce na twórcze, niestandardowe 
działanie oraz weryfikowanie 
dotychczas obranych strategii. 
Czasami do celu możemy dojść 
w sposób, którego wcześniej nie 
braliśmy pod uwagę. Nie bój-
my się pytań - Na jakim etapie 
jestem?, Czy jestem skuteczny? 
i najważniejszego Czy ten cel  

(w szczególności długofalowy) … 
to na pewno to, o co mi chodzi?. 
W kontekście tych pytań droga 
prowadząca do osiągania celu 
zawodowego – dobrze funkcjo-
nująca i rentowna apteka staje się 
drogą osobistego rozwoju. 

Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Magdalena Bucior
psycholog
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Lex apothecarioruM

Przy wy-
konywaniu w ap-
tece czynności 
fachowych mogą 
być zatrudnieni 
wyłącznie farma-
ceuci i technicy 
farmaceutyczni, 
w granicach ich 
uprawnień zawo-
dowych. Normę 
prawną o wska-
zanej treści usta-

nawia przepis art. 90 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (dalej UPF) [1]. 
Wykonywanie czynności fa-
chowych w aptece powierzone 
więc zostało farmaceutom oraz 
technikom farmaceutycznym. 
Jednocześnie istnieje podział  
w zakresie kompetencji do doko-
nywania poszczególnych rodza-
jów czynności fachowych. Far-
maceuci oraz technicy farmaceu-
tyczni mogą bowiem wykonywać 
czynności w ramach przyznanych 
im uprawnień zawodowych. Inny 
jest więc zakres uprawnień za-
wodowych farmaceutów, a inny 
techników farmaceutycznych. 
Jednoznacznie należy stwierdzić, 
iż wszelkie czynności, do których 
wykonywania uprawniony jest 
technik farmaceutyczny, mogą 
być wykonane przez farmaceutę. 
Zasada ta nie obowiązuje jednak 
w odwrotnym kierunku – ozna-
cza to, iż technik farmaceutycz-
ny wykonywać może jedynie te 
czynności fachowe, do których 
dokonywania został ustawowo 
upoważniony i tylko na zasadach 

określonych w ustawie. Ustawą 
określającą zakres uprawnień 
zawodowych techników far-
maceutycznych oraz zasady ich 
realizacji jest UPF. W odniesie-
niu do farmaceutów, zakres ich 
uprawnień zawodowych został 
określony również w innych ak-
tach normatywnych aniżeli UPF 
– w szczególności należy mieć na 
uwadze ustawę z dnia 19 kwiet-
nia 1991 r. o izbach aptekarskich 
[2] (dalej UIA). Specyficzne 
uprawnienia (skorelowane ze spe-
cyficznymi obowiązkami) Usta-
wodawca przyznał farmaceucie, 
będącemu kierownikiem apteki. 
Analizując więc zakres upraw-
nień zawodowych pracowników 
apteki, należy mieć na względzie 
także zadania kierownika apteki.

Niniejsze opracowanie 
poświęcone jest uprawnieniom 
zawodowym, do dokonywania 
poszczególnych czynności facho-
wych przez farmaceutów, w tym 
także kompetencjom kierownika 
apteki. Poza zakresem przedmio-
towym niniejszego artykułu po-
zostaje zaś problematyka upraw-
nień zawodowych techników far-
maceutycznych. Analizie poddać 
należy m. in. art. 88 ust. 5 UPF, 
określający zadania kierownika 
apteki jak i przepisy art. 86 ust. 
2 UPF oraz art. 2a ust. 1 UIA, 
ustanawiające katalog usług far-
maceutycznych. Udzielanie przez 
farmaceutę usług farmaceutycz-
nych w tym w szczególności re-
alizowanie zadań kierownika ap-
teki (kierowanie apteką to także 
usługa farmaceutyczna) stanowi 

wykonywanie czynności facho-
wych, o których mowa w art. 90 
UPF.

Usługą farmaceutyczną, 
zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 8 UIA, 
jest w szczególności kierowanie 
apteką. Z kolei art. 88 ust. 5 UPF 
wskazuje zadania, jakie ma obo-
wiązek realizować kierownik ap-
teki. Zadania te składają się więc 
na usługę farmaceutyczną polega-
jącą na kierowaniu apteką. Usłu-
gę farmaceutyczną kierowania 
apteką, świadczyć może jedynie 
farmaceuta będący kierownikiem 
apteki. Na uwadze mieć należy, iż 
kierownik apteki jest także farma-
ceutą. Kierownik apteki upraw-
niony jest zatem do wykonywania 
czynności fachowych należących 
do dwóch kategorii. W kategorii 
pierwszej znajdują się czynności 
fachowe, które mogą być realizo-
wane przez każdego farmaceutę. 
Do kategorii drugiej, zaliczyć zaś 
można czynności fachowe nale-
żące do wyłącznych zadań kie-
rownika apteki. Konieczne jest 
więc wskazanie, jakie czynności 
fachowe mogą być wykonywane 
przez każdego farmaceutę (w tym 
także przez kierownika apteki),  
a jakie wyłącznie przez kierowni-
ka apteki.

Na podstawie art. 88 ust. 5 
pkt 1 UPF, do zadań kierownika 
apteki należy organizacja pracy w 
aptece, polegająca między innymi 
na przyjmowaniu, wydawaniu, 
przechowywaniu i identyfikacji 
produktów leczniczych, prawid-
łowym sporządzaniu leków re-
cepturowych i leków aptecznych 

Uprawnienia 
zawodowe farmaceutów
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oraz udzielaniu informacji o le-
kach. Biorąc natomiast pod uwa-
gę treść art. 86 ust. 2 UPF, wy-
dawanie produktów leczniczych, 
sporządzanie leków recepturo-
wych i leków aptecznych, a także 
udzielanie informacji o lekach, to 
usługi farmaceutyczne. Kwalifi-
kację tę potwierdza przepis art. 
2a ust. 1 UIA, wskazując jedno-
cześnie, iż czynności te wykony-
wać może każdy farmaceuta – nie 
tylko kierownik apteki. Z literal-
nego brzmienia art. 88 ust. 5 pkt 
1 UPF można wywieść, iż okre-
ślone w tym przepisie czynności, 
zastrzeżone są do wyłącznego 
wykonywania przez kierownika 
apteki. Wniosek taki jest jednak 
zbyt daleko idący. Przepis art. 
88 ust. 5 pkt 1 UPF dotyczy bo-
wiem wspomnianych już dwóch 
kategorii czynności fachowych 
(czynności mogących być wy-
konywanymi przez każdego far-
maceutę albo wyłącznie przez 
kierownika apteki). Należy więc 
stwierdzić, iż czynności fachowe 
określone jako zadania kierowni-
ka apteki (w ramach art. 88 ust. 5 
pkt 1 UPF), a dotyczące wydawa-
nia produktów leczniczych, spo-
rządzania leków recepturowych i 
leków aptecznych oraz udzielania 
informacji o produktach leczni-
czych, wykonywać może każdy 
farmaceuta zatrudniony w apte-
ce. Kierownik apteki w ramach 
zadań organizacji pracy w aptece 
nadzoruje zaś poprawność wy-
konania owych czynności facho-
wych. Sprawowanie nadzoru sta-
nowi natomiast wyłączne zadanie 
kierownika apteki. Jednocześnie 
podkreślić należy, iż kierow-
nik jako farmaceuta, sam może 
wykonywać czynności fachowe 
będące wskazanymi powyżej 
usługami farmaceutycznymi, nie 
doznając pod tym względem żad-

nych ograniczeń. 
Zastanowienie może budzić 

sposób ujęcia jednego z zadań 
kierownika apteki. Przepis art. 
88 ust. 5 pkt 1 UPF stanowi, iż 
zadaniem kierownika apteki jest 
„prawidłowe sporządzanie leków 
recepturowych i leków aptecz-
nych”. Przepisy określające kata-
log usług farmaceutycznych (art. 
86 ust. 2 UPF oraz art. 2a ust. 1 
UIA) stanowią natomiast o „spo-
rządzaniu leków recepturowych” 
czy też „sporządzaniu leków ap-
tecznych” bez odwołania się do 
prawidłowości sporządzania. Nie 
oznacza to oczywiście, iż usłu-
ga farmaceutyczna świadczona 
przez farmaceutę niebędącego 
kierownikiem apteki, polegać 
może na nieprawidłowym spo-
rządzeniu leku aptecznego czy 
też leku recepturowego. Doo-
kreślenie, iż zadanie kierownika 
apteki polega na „prawidłowym 
sporządzaniu leków recepturo-
wych i aptecznych” stanowi nato-
miast argument na rzecz tezy, iż 
kierownik apteki nadzoruje wy-
konywanie czynności fachowych 
(określonych w art. 88 ust. 5 pkt 
1 UPF) realizowanych przez far-
maceutów.  

Każdy farmaceuta zatrud-
niony w aptece jest uprawniony 
do wydania z apteki produktu 
leczniczego, bez względu na jego 
kategorię dostępności. Każdy 
farmaceuta zatrudniony w apte-
ce sporządzić może także odpis 
recepty; co wynika z treści § 8 
ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. 
w sprawie recept lekarskich [3]. 
Zupełnie innym zagadnieniem 
jest uprawnienie do wypisania 
tzw. recepty farmaceutycznej.  
W sytuacji nagłego zagrożenia ży-
cia lub zdrowia, kierownik apteki 
może wydać bez recepty lekar-

skiej produkt leczniczy zastrze-
żony do wydawania na receptę 
w najmniejszym terapeutycz-
nym opakowaniu, z wyłączeniem 
środków odurzających, substancji 
psychotropowych i prekursorów 
grupy I-R. Przepis wskazanej 
treści zawiera art. 96 ust. 2 UPF. 
Uprawnienie do wystawienia tzw. 
recepty farmaceutycznej należy 
więc do wyłącznych uprawnień 
kierownika apteki.

Czynności fachowe pole-
gające na przyjmowaniu produk-
tów leczniczych do apteki (art. 
88 ust. 5 pkt 1 UPF) należą do 
zadań kierownika apteki. Przyj-
mowania produktu leczniczego 
do apteki nie należy utożsamiać 
z jego zwrotem. W sytuacji bo-
wiem, gdy zwrot jest dopusz-
czalny (sytuacja taka ma miejsce  
w przypadku wady jakościowej 
produktu leczniczego lub nie-
właściwego jego wydania), zwra-
cany produkt leczniczy przyjąć 
może każdy farmaceuta. Przyj-
mowanie, o którym mowa w art. 
88 ust. 5 pkt 1 UPF, dotyczy nato-
miast dostaw produktu lecznicze-
go do apteki od podmiotu prowa-
dzącego handel hurtowy. Zgodnie  
z regulacją UPF, tak rozumianego 
przyjęcia produktu leczniczego, 
może dokonać jedynie kierownik 
apteki. W praktyce jednak wy-
stępują przypadki, gdy przyjęcia 
dokonuje farmaceuta niebędący 
kierownikiem apteki – działając 
z upoważnienia (ustnego albo pi-
semnego) kierownika apteki albo 
wręcz bez takiego upoważnienia. 
Do zadań kierownika apteki na-
leży organizacja pracy w aptece, 
która polega w szczególności na 
przyjmowaniu produktów leczni-
czych. Przepisy UPF nie upoważ-
niają natomiast farmaceuty nie 
będącego kierownikiem apteki 
do dokonywania czynności fa-
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chowych polegających na przyj-
mowaniu produktu leczniczego. 
Niedopuszczalne jest więc przyj-
mowanie produktu leczniczego 
przez farmaceutę niebędącego 
kierownikiem apteki. Literalne 
brzmienie przepisu, przyznające 
uprawnienie w tym zakresie kie-
rownikowi apteki oraz cel prze-
pisu, a mianowicie zagwaranto-
wanie przejrzystości co do odpo-
wiedzialności za przyjmowanie 
produktów leczniczych, powodu-
ją, iż należy opowiedzieć się za 
restrykcyjnym rozumieniem art. 
88 ust. 5 pkt 1 UPF, w zakresie 
w jakim upoważnia wyłącznie 
kierownika apte-
ki do dokonania 
czynności facho-
wej polegającej 
na przyjmowaniu 
produktów lecz-
niczych.

Rest r yk-
cyjnie należy 
ujmować także uprawnienia  
w przedmiocie zakupu produk-
tów leczniczych jedynie od pod-
miotów uprawnionych. Zadaniem 
kierownika apteki jest bowiem, 
zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 5 UPF, 
zakup produktów leczniczych, 
wyłącznie od podmiotów posia-
dających zezwolenie na prowa-
dzenie hurtowni farmaceutycznej. 
Ze wskazanego przepisu wynika, 
iż uprawnienie do dokonania za-
mówienia przysługuje wyłącznie 
kierownikowi apteki. Co więcej, 
można się odwołać do art. 88 ust. 
5 pkt 1 UPF, albowiem kierownik 
apteki organizuje pracę w aptece, 
co obejmuje także czuwanie nad 
zapewnieniem posiadania odpo-
wiedniego asortymentu produk-
tów leczniczych w aptece (choć 
przepis art. 88 ust. 5 pkt 1 UPF 
nie wskazuje tego expressis ver-
bis). Zapewnienie posiadania 

odpowiedniego asortymentu rea-
lizowane jest natomiast poprzez 
dokonywanie w odpowiednim 
czasie odpowiednich zamówień 
produktów leczniczych. Pod-
kreślenia wymaga, iż kierownik 
apteki odpowiada nie za sam 
zakup (zamówienie) produktów 
leczniczych, ale za zakup tychże 
produktów od podmiotów upraw-
nionych, tj. podmiotów posiada-
jących właściwe zezwolenia na 
prowadzenie obrotu hurtowego 
produktami leczniczymi. 

W przedmiocie czynności 
fachowej polegającej na przecho-
wywaniu produktu leczniczego 

oraz jego identyfikacji, wskazać 
należy, iż kierownik apteki od-
powiedzialny jest za prawidłowe 
przechowywanie i prawidłową 
identyfikację produktu lecznicze-
go. 

Zgodnie z art. 88 ust. 5 
pkt 2 UPF, do zadań kierownika 
apteki należy nadzór nad prak-
tykami studenckimi oraz prak-
tykami techników farmaceutycz-
nych. Sprawowania nadzoru nad 
praktykami nie należy utożsa-
miać z funkcją opiekuna praktyk. 
Opiekunem praktyk może być 
zarówno sam kierownik apteki 
jak i wyznaczony przez kierow-
nika apteki farmaceuta. Stanowi 
o powyższym przepis art. 2c ust. 
4 UIA, w odniesieniu do praktyk 
studenckich (zawodowych) oraz 
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 
r. w sprawie odbywania praktyki 

w aptece przez technika farma-
ceutycznego [4], w odniesieniu 
do praktyk techników farmaceu-
tycznych. Nadzór nad praktyka-
mi, o którym mowa w art. 88 ust. 
5 pkt 2 UPF przynależy wyłącz-
nie kierownikowi apteki i polega 
na sprawowaniu niejako nadzoru 
„zwierzchniego” nad całym pro-
cesem praktyk oraz nad wszyst-
kimi praktykantami, bez względu 
na to, kto jest opiekunem praktyk 
danego praktykanta.

Zadaniem kierownika 
apteki jest również prowadzenie 
ewidencji zatrudnionych w apte-
ce farmaceutów i techników far-

maceutycznych. 
Zasady prowa-
dzenia wskaza-
nej ewidencji re-
guluje rozporzą-
dzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 
18 paździer-
nika 2002 r.  

w sprawie wzoru prowadzenia 
ewidencji zatrudnionych w aptece 
farmaceutów i techników farma-
ceutycznych [5] (dalej RE). Zgod-
nie z § 2 ust. 1 RE, wpisu danych 
do ewidencji dokonuje kierownik 
apteki na podstawie dokumen-
tów potwierdzających dane ob-
jęte ewidencją, przedstawionych 
przez farmaceutę albo technika 
farmaceutycznego. Dokony-
wanie wpisów ewidencyjnych  
w księdze stanowi wyłączne 
uprawnienie kierownika apteki. 
Przed rozpoczęciem dokonywa-
nia wpisów, księga ewidencyjna 
wymaga natomiast naniesienia 
danych identyfikujących aptekę 
oraz zarejestrowania w wojewódz-
kim inspektoracie farmaceutycz-
nym i ostemplowania każdej ze 
stron księgi przez wojewódzkie-
go inspektora farmaceutycznego  
(§ 1 ust. 2 RE). Naniesienia odpo-

Sprawowania nadzoru nad praktykami nie należy 
utożsamiać z funkcją opiekuna praktyk. Opieku-
nem praktyk może być zarówno sam kierownik 

apteki jak i wyznaczony przez kierownika apteki 
farmaceuta.
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wiednich danych dokonać powi-
nien kierownik apteki. Przedsta-
wić zaś księgę do zarejestrowa-
nia oraz ostemplowania (poprzez 
fizyczne dostarczenie księgi do 
właściwego wojewódzkiego in-
spektoratu farmaceutycznego) 
może farmaceuta zatrudniony w 
aptece, na podstawie pisemnego 
upoważnienia kierownika apteki. 
W zakresie zadań o charakterze 
ewidencyjnym, na kierowniku 
apteki spoczywa także obowią-
zek przekazywania okręgowym 
izbom aptekarskim danych nie-
zbędnych do prowadzenia reje-
stru farmaceutów, o czym stano-
wi art. 88 ust. 5 pkt 7 UPF.

Zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 
4 UPF, do zadań kierownika apte-
ki należy przekazywanie organom 
Inspekcji Farmaceutycznej infor-
macji o podejrzeniu lub stwier-
dzeniu, że dany produkt leczni-
czy nie odpowiada ustalonym 
dla niego wymaganiom jakościo-
wym. Szczegółowe regulacje we 
wskazanym zakresie zawiera roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 12 marca 2008 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i 
trybu wstrzymywania i wycofy-
wania z obrotu produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych 
[6] (dalej RWW). Zgodnie z § 1 
ust. 1 RWW,  zgłoszenia podej-
rzenia, że produkt leczniczy nie 
odpowiada ustalonym dla nie-
go wymaganiom jakościowym, 
dokonuje się do wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego. 
Dokonanie zgłoszenia należy zaś 
do wyłącznych zadań kierownika 
apteki. Potwierdza to (poza art. 
88 ust. 5 pkt 4 UPF) § 1 ust. 2 
pkt 3 RWW. Po uzyskaniu decy-
zji właściwego organu, kierownik 
apteki dokonuje wstrzymania lub 
wycofania z obrotu i stosowania 
produktów leczniczych (art. 88 

ust. 5 pkt 8 UPF). Uszczegółowie-
nie obowiązku kierownika apteki 
w tym zakresie następuje także w 
RWW. Przepis § 5 ust. 3 RWW 
stanowi bowiem, iż kierownik 
apteki, po otrzymaniu decyzji 
o wstrzymaniu lub wycofaniu z 
obrotu produktu leczniczego, jest 
obowiązany do:
1) niezwłocznego zabezpiecze-

nia posiadanego zapasu pro-
duktu leczniczego lub wyrobu 
medycznego przed dalszym 
wprowadzaniem do obrotu;

2) niezwłocznego przekazania 
decyzji o wstrzymaniu lub 
wycofaniu z obrotu produktu 
leczniczego albo decyzji lub 
powiadomienia o wstrzyma-
niu wprowadzania do obro-
tu i do używania, wycofaniu  
z obrotu albo wycofaniu z ob-
rotu i z używania wyrobu me-
dycznego, w szczególności za 
pomocą telefaksu lub poczty 
elektronicznej wszystkim bez-
pośrednim odbiorcom, bądź 
informacji o treści wydanej 
decyzji za pomocą telefonu 
bezpośrednim odbiorcom, 
którzy nie posiadają telefaksu 
lub poczty elektronicznej, z 
wyłączeniem odbiorców indy-
widualnych - pacjentów;

3) przekazania do hurtowni far-
maceutycznej, w której zo-
stał nabyty produkt leczniczy 
lub wyrób medyczny, raportu  
o podjętych działaniach zabez-
pieczających;

4) przyjęcia od bezpośrednich 
odbiorców zwrotów produk-
tów leczniczych - w przypad-
ku procedury wycofania z ob-
rotu;

5) zwrotu zgromadzonego zapa-
su produktu leczniczego do 
hurtowni farmaceutycznej - w 
przypadku procedury wyco-
fania z obrotu nie później niż  

w ciągu 60 dni od dnia uzyska-
nia przez aptekę decyzji o wy-
cofaniu produktu leczniczego  
z obrotu.

Zadaniem kierownika 
apteki jest także przekazywanie 
Prezesowi Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych infor-
macji o niepożądanym działaniu 
produktu leczniczego (art. 88 ust. 
5 pkt 3 UPF). Czynność ta należy 
do wyłącznych zadań kierownika 
apteki, a szczegółowe regulacje w 
tym zakresie wskazane zostały w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie 
monitorowania bezpieczeństwa 
produktów leczniczych [7].

Stosowanie przepisów 
prawa farmaceutycznego charak-
teryzować powinno restrykcyjne 
podejście. Na uwadze mieć bo-
wiem należy, iż przepisy te doty-
czą dóbr człowieka o najwyższej 
wartości. Restrykcyjnie należy 
więc traktować także podział 
uprawnień zawodowych pomię-
dzy poszczególnymi kategoria-
mi osób zatrudnionych w apte-
ce. Zapewni to zarówno jasność  
i przejrzystość w zakresie odpo-
wiedzialności za poszczególne 
czynności fachowe jak i przy-
czyni się do sprawnego funkcjo-
nowania placówki ochrony zdro-
wia publicznego, jaką jest apteka 
ogólnodostępna.

mgr Rafał Jerzy Kruszyński
doktorant w Katedrze 

Prawa Gospodarczego Publicznego
Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego

[1]  Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 ze zm.
[2]  Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 179 ze zm.
[3]  Dz. U. z 2007 r. Nr 97, poz. 646 ze zm.
[4]  Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 ze zm.
[5]  Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1566
[6]  Dz. U. z 2008 r. Nr 57, poz. 347
[7]  Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 405
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rynek leków

   Duża hurtownia farmaceu-
tyczna otrzymuje miesięcznie, 
około tysiąca zwrotów będących 
produktami leczniczymi, suple-
mentami diety, wyrobami me-
dycznymi i kosmetykami, wobec 
których nastąpiła rezygnacja kon-
trahenta z zakupu.

   Zwrócone produkty, po we-
ryfikacji przez osoby upoważnio-
ne, są w większości włączane do 
ponownej sprzedaży, czyli redys-
trybucji. Decyzja o redystrybucji 
stanowi spory kłopot dla osoby 
odpowiedzialnej za redystrybu-
cję, przede wszystkim z uwagi na 
świadomość potencjalnej utraty, 
przez zwracane produkty, usta-
lonych wymagań jakościowych. 
Jak wiadomo, wszystkie produk-
ty lecznicze oraz suplementy, nie-
które wyroby medyczne i coraz 
częściej kosmetyki, mają określo-
ne przez wytwórcę i zatwierdzo-
ne przez właściwe urzędy, warun-
ki dotyczące przechowywania. 
Produkty z monitorowanych  
i możliwych do zweryfikowa-
nia warunków przechowywania 
(temperatura, wilgotność) ja-
kie zapewnia w swoim obszarze 
hurtownia, przechodzą w obszar  
z warunkami, które w praktyce 
są nie do udowodnienia.

Wymagania prawne 
dla redystrybucji

 
   Dobra Praktyka Dystrybu-

cyjna wymaga, aby hurtownia 
farmaceutyczna była prowadzona 
w oparciu o szereg procedur obej-
mujących m.in.:

1) działalność dystrybucyjną, ma-
jącą wpływ na jakość produk-
tów leczniczych;

2) czynności należące do pracow-
nika przyjmującego i wydają-
cego produkty lecznicze oraz 
zasady i tryb sporządzania 
protokołu przyjęcia lub wyda-
nia produktów leczniczych;

3) postępowanie dotyczące pro-
duktów leczniczych nieod-
powiadających wymaganiom 
jakościowym, w tym zwróco-
nych lub wycofanych z obrotu;

4) postępowanie z produktami 
leczniczymi będącymi przed-
miotem reklamacji;  
 
   Procedury dotyczące pro-

duktów zwróconych lub wycofa-
nych z obrotu obejmują:
1) oddzielne składowanie produk-

tów leczniczych nieuszkodzo-
nych, które zostały zwrócone 
z innej hurtowni lub apteki,

2) warunki, które muszą spełniać 
produkty lecznicze, aby mo-
gły być ponownie włączone 
do sprzedaży, zwanej „redys-
trybucją”, w tym zapewnienie:
a) opakowania oryginalnego i 

nienaruszonego,
b) magazynowania we właści-

wych warunkach,
c) wystarczającego, dla redys-

trybucji, czasu pozostałego 
do upływu terminu ważno-
ści produktu leczniczego,

d) ponownego sprawdzenia 
produktów leczniczych 
przez osobę do tego upo-
ważnioną z uwzględnie-
niem:

- rodzaju produktu leczni-
czego,

- specjalnych warunków 
magazynowania, jeżeli 
są one wymagane,

- czasu, jaki upłynął od wy-
dania produktu leczni-
czego,

3) przechowywanie prowadzo-
nych rejestrów przez okres  
3 lat,

4) zwalnianie do redystrybucji 
przez kierownika hurtowni 
zwracanych produktów lecz-
niczych (1).
 
   Przepisy prawa bardzo kon-

kretnie opisują warunki jakie 
należy spełnić przeprowadzając 
redystrybucję produktów oraz 
wskazują osobę odpowiedzialną 
za nadzór nad całym procesem. To 
właśnie kierownik hurtowni od-
powiada za stworzenie, zatwier-
dzenie i wdrożenie pisemnych 
procedur, które będą regulować 
wszystkie ww. aspekty redystry-
bucji, jak również odpowiada za 
nadzór nad ich przestrzeganiem.  

 
Przyczyny zwrotów

 
   Najczęstszą przyczyną zwro-

tów produktów do hurtowni jest 
rezygnacja z zakupu. Termin 
„rezygnacja z zakupu” obejmu-
je liczną ilość powodów, jakimi 
mogą być m. in: niekorzystna 
cena, rezygnacja pacjenta, ale 
równie często pomyłki, zarówno 
po stronie zamawiających, jak  
i po stronie hurtowni.

 

Redystrybucja produktów leczniczych



– 31 –

rynek leków

   Dosyć kłopotliwą przyczyną 
zwrotów są likwidacje aptek, w 
wyniku których zwracane są pro-
dukty, które mogły być zakupione 
w hurtowni na kilka tygodni lub 
miesięcy przed dokonaniem zwro-
tu, a więc ich okres przebywania 
poza hurtownią jest względnie 
długi. Są to zwroty dużych, pod 
względem ilości opakowań, par-
tii produktów leczniczych, wy-
magających różnych warunków 
przechowywania. Upoważniony 
personel hurtowni musi bardzo 
dokładnie przeanalizować każde 
zwrócone opakowanie produktu 
pod kątem potencjalnych uszko-
dzeń, terminu przydatności do 
użycia, zgodności danych doty-
czących nazwy, serii i daty waż-
ności z wskazaną fakturą zakupu, 
a przede wszystkim wychwycić  
i nie dopuścić do przekazania do 
redystrybucji produktów, które 
nie zostały zakupione w danej 
hurtowni. Analiza numeru se-
rii umieszczonego na opakowa-
niach produktu nie pozwala na 
stuprocentowe stwierdzenie, że 
dany produkt został zakupiony w 
„naszej” hurtowni, ale pozwala 
wykluczyć z redystrybucji pro-
dukty, które nigdy nie podlegały 
obrotowi w tej hurtowni. Przyję-
cie produktu, który nigdy nie był 
przedmiotem obrotu w danej hur-
towni wiąże się z dwoma bardzo 
istotnymi problemami, a więc za-
kupem (odkupieniem) przez hur-
townie produktów od podmio-
tu, który w tym przypadku jest 
podmiotem nieuprawnionym do 
sprzedaży, jak również stanowią 
potencjalne niebezpieczeństwo 
wprowadzenia do hurtowni pro-
duktu, którego pochodzenie nie 
jest znane. Zawsze należy mieć 
na uwadze fakt, że wprowadzenie 
do hurtowni produktu, dla które-
go ustalenie pochodzenia nie jest 

możliwe, może być równoznacz-
ne z przedostaniem się do hur-
towni produktu sfałszowanego.  

    Bardzo częstą i oczywistą 
przyczyną zwrotów do hurtow-
ni jest wydanie przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego 
decyzji administracyjnej, mają-
cej na celu wycofanie produktu 
leczniczego z obrotu. Wydanie 
decyzji następuje zawsze w opar-
ciu o przesłanki, które świadczą 
lub mogą świadczyć o braku lub 
utracie wymaganej jakości przez 
produkt leczniczy. Wycofanie 
produktu z obrotu, nie zawsze 
oznacza, że dany produkt zebra-
ny z rynku, zostanie ostatecznie 
poddany utylizacji. Prawidłowe 
przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego, mającego na 
celu udowodnienie należytej ja-
kości produktu leczniczego, jak 
również coraz większa wiedza 
podmiotów odpowiedzialnych  
z zakresu procedur odwoław-
czych i przeprowadzania działań 
naprawczych powoduje, że duża 
liczba decyzji mających na celu 
wycofanie produktu jest uchylana 
przez GIF, a przedmiotowy pro-
dukt jest ponownie kierowany do 
sprzedaży. Decyzję o ponownym 
dopuszczeniu wydaje GIF na 
podstawie protokołu zwolnienia 
podpisanego przez Osobę Wy-
kwalifikowaną wytwórcy, odpo-
wiedzialną za dany produkt.

 
   Istotną sprawą jest bardzo 

precyzyjne oznakowanie zwro-
tów wracających do hurtowni 
od odbiorców detalicznych (ap-
teki, szpitale) i innych hurtowni 
lub składów konsygnacyjnych.  
Z uwagi na częsty brak dokumen-
tacji potwierdzającej warunki 
transportu i przechowywania, po-
jedyncze zwroty pochodzące od 
odbiorców detalicznych, jak rów-

nież z innych hurtowni, powinny 
być zawsze kierowane do utyliza-
cji. Ponownemu przywróceniu do 
obrotu mogą podlegać wyłącznie 
partie produktu, dla których wa-
runki transportu i magazynowa-
nia są prawidłowe i możliwe jest 
ich udokumentowanie. Powyż-
sze kryteria spełniają zazwyczaj 
wyłącznie partie produktu, które 
nigdy nie były wyprowadzane 
z magazynu danej hurtowni lub 
składu konsygnacyjnego.

 
   Szczególną uwagę należy 

zwrócić na produkty zwracane w 
niewłaściwych warunkach trans-
portu, u których można stwierdzić 
występowanie wady jakościowej 
lub takie ryzyko jest prawdopo-
dobne. Produkty takie muszą być 
dyskwalifikowane w toku weryfi-
kacji zwrotów, a następnie ozna-
kowane zgodnie z obowiązującą 
w hurtowni procedurą i składo-
wane w wyznaczonym miejscu 
do czasu ich utylizacji.

 
 Nadzór 

nad zwrotami produktów
 
   Każdy zwrot powinien odby-

wać w oparciu o zgodne z prawem 
farmaceutycznym, wewnętrzne 
procedury hurtowni. Kontra-
hent powinien dokonać zwrotu 
w oparciu o pisemny dokument 
zwrotu, w formie obowiązującej 
w hurtowni, który zawiera dane 
identyfikujące zwracany produkt 
oraz kontrahenta.

   Ponadto kierownik apteki lub 
magister farmacji – w przypadku 
aptek lub osoba upoważniona – 
w przypadku szpitali, składów, 
innych hurtowni itd., powinien 
oświadczyć, że zwracany produkt 
leczniczy:
- był przechowywany w warun-

kach zgodnych z informacją 
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umieszczoną na opakowaniu 
produktu lub w karcie charak-
terystyki produktu leczniczego;

- nie był wydany z apteki i nie sta-
nowi zwrotu przyjętego od pa-
cjenta lub z oddziału (wymóg 
ten powinien dotyczyć aptek 
ogólnodostępnych ale również 
aptek szpitalnych i działów 
farmacji wydających produk-
ty lecznicze do wykorzystania 
przez oddziały szpitalne);

- został zakupiony w hurtowni, 
do której jest zwracany;
 Dokument zwrotu powinien 

być podpisany przez kierownika 
apteki lub farmaceutę odpowie-
dzialnego za dokonanie zwrotu  
w aptece lub przez osobę upoważ-
nioną odpowiedzialną za zwrot  
u pozostałych kontrahentów. Pod-
pis powinien być uzupełniony 
imienną pieczątką, identyfikującą 
osobę odpowiedzialną za dokona-
nie zwrotu oraz datą zwrotu.

Osoba upoważniona przez 
kontrahenta do dokonania zwro-
tu odpowiada za zabezpieczenie 
zwracanego produktu, w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie 
produktu w trakcie transportu, 
jak również za zapewnienie wa-
runków temperatury odpowied-
nich dla danego produktu.

Jeżeli kontrahent zamierza 
zwrócić produkt transportowany 
w tzw. zimnym łańcuchu lub pro-
dukt nadzorowany (zawierający 
substancję psychotropową lub śro-
dek odurzający), powinien każdo-
razowo zgłosić potrzebę zwrotu 
tego typu produktu do hurtowni, 
w celu ustalenia z upoważnioną 
osobą dodatkowych szczegółów, 
dotyczących np.  zabezpieczenia 
produktu na czas transportu.

    Każdy zwrot przyjęty do hur-
towni musi być zarejestrowany w 
systemie elektronicznym, umoż-
liwiającym powiązanie zwróco-

nego produktu z dokonującym 
zwrotu kontrahentem. Systemy 
informatyczne wykorzystywa-
ne przez hurtownie umożliwiają 
zwykle generowanie raportów, 
które łączą zwrócone produkty 
z kontrahentem, który dokonał 
zwrotu, jak również z kontrahen-
tem, do którego redystrybuowany 
produkt został sprzedany.

 
Zwroty produktów termolabil-

nych i nadzorowanych

W przypadku produktów 
termolabilnych najkorzystniejszą 
sytuacją jest rezygnacja z zakupu 
i zwrot produktu niezwłocznie po 
jego dostarczeniu do kontrahenta. 
Sytuacja taka powoduje, że pro-
dukt nie wychodzi poza obszar 
kontroli, zapewniany przez hur-
townię i jej łańcuch dystrybucji, 
a podjęcie decyzji o redystrybucji 
takiego produktu staje się prostsze.

W każdym innym przy-
padku, a w szczególności gdy 
produkt był przechowywany u 
kontrahenta, konieczne jest po-
twierdzenie warunków tego prze-
chowywania.  

   Zwroty produktów nadzo-
rowanych, zawierających środki 
odurzające i substancje psycho-
tropowe powinny być weryfiko-
wane pod kątem nienaruszalno-
ści opakowań. Wątpliwości osoby 
odpowiedzialnej powinny budzić 
jakiekolwiek naruszenia plomb 
lub perforacji znajdujących się 
na opakowaniach zewnętrznych, 
mogące świadczyć o próbie inge-
rencji w opakowanie.  

Analiza ryzyka dla produktów 
przewidzianych 
do redystrybucji

 
   Przed przekazaniem pro-

duktu leczniczego do redystrybu-

cji należy rozpatrzyć, wszystkie 
okoliczności mogące wnosić po-
tencjalne ryzyko ujemnego wpły-
wy na jakość produktu lecznicze-
go, zidentyfikować potencjalne 
źródła ryzyka i wynikające z nich 
zagrożenia, jak również dokonać 
oceny ich wpływu na jakość pro-
duktu, a także przewidzieć możli-
we konsekwencje i rodzaj szkody 
dla pacjenta. Zagrożenia zwią-
zane z przekazaniem produktu 
do redystrybucji mogą być różne  
i zależeć od specyfiki produktu. 
Istnieje także możliwość, że dla 
niektórych wysokospecjalistycz-
nych produktów leczniczych 
należy wykonać indywidualną 
analizę ryzyka zwrotu i redys-
trybucji. Typowe zagrożenia wy-
szczególniono na rysunku nr 1.

 
Działania ograniczające zwroty

Poprzez wdrożenie odpo-
wiednich procedur przypisanych 
do systemu zapewnienia jakości 
hurtowni farmaceutycznej można 
zupełnie zablokować przyjmo-
wanie zwrotów produktów, poza 
tymi, które zostały wycofane  
z obrotu lub mają wady jakościo-
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we. Można również przyjmować 
wszystkie zwroty bez względu na 
przyczyny, stale angażując w ich 
obsługę rzeszę pracowników oraz 
kierownika hurtowni odpowie-
dzialnego za nadzór nad całym 
procesem. Żaden z modeli nie jest 
dobry z uwagi na konsekwencje. O 
ile pierwszy, restrykcyjny model, 
pozwala na uporządkowaną pracę 
i minimalizuje ryzyko związane 
z redystrybucją to powoduje, że 
współpraca pomiędzy kontra-
hentami, a hurtownią wystawio-
na jest na ciężką próbę. Drugi 
model, uciążliwy dla hurtowni  
i ryzykowny w aspekcie redys-
trybucji, jednak bardzo pożądany 
przez kontrahentów detalicznych, 
jest przyczyną totalnego braku 
dyscypliny po stronnie kontra-
hentów i powoduje, że zwracane 
są wszystkie produkty, poczyna-
jąc od specjalistycznych produk-
tów zamawianych „pod pacjen-
ta” a kończąc na popularnych  
i dobrze rotujących produktach.  
O ile zrozumiała jest próba zwro-
tu wartego kilkaset lub kilka ty-
sięcy złotych, specjalistycznego 
leku, wydawanego z apteki bar-
dzo rzadko, to nieuzasadnionymi 

wydają się być zwroty pojedyn-
czych opakowań popularnych 
produktów, tłumaczone nieco 
wyższą, niż w innej hurtowni 
ceną zakupu.  

    Dyskusyjnym sposobem na 
ograniczenie zwrotów jest wpro-
wadzenie opłaty manipulacyjnej 
za przyjęcie zwrotu. Opłata taka 
stanowiła by ustalony procent 
wartości zwracanego produktu   
i mogłaby powstrzymać rzekę 
bezzasadnych zwrotów.

Popularnymi sposobami ogra-
niczenia zwrotów jest stosowanie 
ram czasowych, określających 
okres w jakim kontrahent ma pra-
wo dokonać zwrotu, jak również 
wskazywanie kontrahentom pew-
nych grup produktów (np. termo-
labilne), których zwroty nie będą 
przyjmowane.

    Dobrym ale czasochłonnym 
sposobem na ograniczanie zwro-
tów jest zawsze edukacja, za-
równo personelu hurtowni odpo-
wiedzialnego za kompletowanie 
zleceń jak i kontrahentów. Szko-
lenia personelu powinny mieć na 
celu przedstawienie najczęstszych 
przyczyn zwrotu i próby ich eli-
minacji w przyszłości. Zgodność 

dostarczonego produktu z doku-
mentem sprzedaży, dotycząca 
odpowiedniej ilości i tożsamości 
produktu, na którą składają się 
nazwa, właściwa dawka, nr se-
rii, data ważności, musi stanowić 
priorytet w hurtowni. Kontra-
henci powinni mieć świadomość 
nie tylko czasochłonnej obsługi 
zwrotów, ale również zagrożeń 
wynikających z redystrybucji 
zwracanych produktów. Hurtow-
nia farmaceutyczna nie powinna 
być traktowana jak wypożyczal-
nia produktów leczniczych. Istot-
ne jest obustronne zrozumienie 
problemu oraz zagrożeń z niego 
wynikających.

   Redystrybucja jest niero-
zerwalnie związana z aspek-
tem ekonomicznym i umożliwia 
ograniczenie niepotrzebnych 
strat finansowych przez podmio-
ty, które biorą udział w obrocie 
produktami leczniczymi. Innym 
argumentem przemawiającym 
na korzyść redystrybucji jest jej 
aspekt etyczny, ponieważ daje ona 
możliwość ponownej sprzedaży 
produktu i nie skazuje go auto-
matycznie na unieszkodliwienie. 
Jednak powyższe argumenty nie 
mogą wpływać na decyzję oso-
by odpowiedzialnej za redystry-
bucję, której obowiązkiem jest 
kierowanie do ponownej sprze-
daży wyłącznie produktu lecz-
niczego, którego jakość nie zo-
stała w żaden sposób naruszona,  
a co za tym idzie jest on bezpieczny  
i skuteczny dla pacjenta.

 
mgr farm. Przemysław Pikuła

Fot. dreamstime

Piśmiennictwo:
1.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

26 lipca 2002 r. w sprawie procedur 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 
2002 nr 144 poz.1216).

Ryc. 1
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Styczeń 2011 
– styczeń lepiej niż przed rokiem

Rynek farmaceutyczny w styczniu 2011r. osiągnął sprzedaż o wartości 
2 296 mln PLN, tj. o 9,17% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. 

W styczniu br. wartość sprze-
daży całego rynku wzrosła o 193 mln 
PLN w porównaniu do stycznia ub. 
r. Wartościowo największy wzrost 
sprzedaży przypadł segmentowi le-
ków refundowanych, który osiągnął 
o 76 mln PLN większą sprzedaż niż 
w analogicznym okresie ub. r. Nie-
znacznie mniej, tj. o 73 mln PLN 
wzrósł segment sprzedaży odręcz-
nej. Natomiast segment leków peł-
nopłatnych na receptę wzrósł wobec 
stycznia 2010r. o 43 mln PLN do 

426 mln PLN. Wyrażony procento-
wo był to najwyższy wzrost od listo-
pada 2009 r.

W porównaniu do poprzed-
niego miesiąca cały rynek farma-
ceutyczny spadł o 190 mln PLN, tj. 
o 7,65%. Z tego aż o 114 mln PLN 
(-10,33%) spadła sprzedaż leków re-
fundowanych, która odpowiadała za 
59,73% całkowitego spadku rynku 
względem poprzedniego miesiąca. 
Pozostałe segmenty również wy-
kazały spadek wartości sprzedaży: 

sprzedaż odręczna o 55 mln PLN 
(-5,81%), a leki pełnopłatne na re-
ceptę o 22 mln PLN (-4,92%).  

Statystyczna apteka

W styczniu 2011r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej apteki 
wyniosła 171,94 tys. PLN.

W porównaniu do analogicz-
nego okresu 2010r. wartość sprze-
daży wzrosła o 9,14%. Wartościowo 
na statystyczną aptekę przypadła 
większa o 14,40 tys. PLN sprzedaż 
niż przed rokiem. Natomiast w po-
równaniu do grudnia ub. r. średnia 
sprzedaż statystycznej apteki była 
niższa o 14,24 tys. PLN. 

Największy wzrost wartości 
sprzedaży w porównaniu do stycznia 
2010r. przypadł segmentowi leków 
refundowanych, którego sprzedaż w 
styczniu br. wyniosła 73,8 tys. PLN 

i była średnio o 5,68 tys. PLN 
większa (+8,34%). Niewiele mniej, 
bo o 5,48 tys. PLN wzrosła średnia 
wartość w segmencie sprzedaży od-
ręcznej. Wartość sprzedaży staty-
stycznej apteki w segmencie leków 
pełnopłatnych na receptę wzrosła w 
tym okresie o 3,23 tys. PLN. 

Spadek wartości sprzedaży 
względem grudnia 2010r. staty-
styczna apteka odczuła w każdym z 
segmentów rynku. Najwięcej spad-
ła sprzedaż w segmentach, które 
najwięcej wzrastały wobec stycz-
nia 2010r., czyli leki refundowane 
(-8,50 tys. PLN) i sprzedaży odręcz-
nej (-4,08 tys. PLN). Najmniejszy 
spadek dotknął leki pełnopłatne na 
receptę, których wartość sprzedaży 

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

Tabela 1: styczeń 2011 vs styczeń 2010

 
styczeń 2010 styczeń 2011 zm. (%)

Leki Refundowane 910 986 8,37%

Leki Pełnopłatne 383 426 11,30%

Sprzedaż Odręczna 810 884 9,06%

Całkowity obrót 2 103 2 296 9,17%

Tabela 2: styczeń 2011 vs grudzień 2010

 
grudzień 2010 styczeń 2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 100 986 -10,33%

Leki Pełnopłatne 448 426 -4,92%

Sprzedaż Odręczna 938 884 -5,81%

Całkowity obrót 2 486 2 296 -7,65%
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kowitej wartości sprze-
daży w aptekach pa-
cjenci zapłacili 71,47% 
tej kwoty (pozostałą 
część stanowi refun-
dacja). Mimo wzrostu 
udziału pacjentów w 
kosztach ponoszonych 
na zakup leków to 
wartościowo wydatki 
zmniejszyły się. 
W styczniu 2011r. pa-
cjenci wydali na pro-
dukty lecznicze zaku-
pione w aptekach 1 641 
mln PLN), tj. o 63 mln 
PLN mniej niż w stycz-

niu 2010r. i 87 mln PLN mniej niż w 
grudniu 2010r. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2011 

Według PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farmaceu-
tycznego na koniec 2011 roku wy-
niesie 27,8 mld PLN. W porównaniu 
do ubiegłego roku wartość rynku w 
2011 wzrośnie od 4% do 5%. Na-
tomiast refundacja na koniec 2011 
roku osiągnie wartość 8,3 mld PLN. 
Wartość refundacji leków przez Pań-
stwo w 2011 r. będzie niższa od 3% 
do 5% niż w ubiegłym roku.

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert 

była średnio o 1,65 tys. PLN mniej-
sza niż przed miesiącem. 
Średnia cena produktów sprze-
dawanych przez apteki w stycz-
niu 2011r. wyniosła 15,73 PLN.  
W porównaniu do średniej ceny z 
stycznia 2010r. (15,55 PLN) nastąpił 
nieznaczny wzrost ceny (+1,13%). 
Natomiast względem grudnia 2010 
(15,96 PLN) średnia cena spadła o 
1,44%. Średnia marża apteczna w 
styczniu 2011r. wynosiła 27,01% i 
była niższa względem analogiczne-
go okresu 2010 r. o 0,20 pp. Nato-
miast względem grudnia 2010 marża 
apteczna wzrosła o 0,35 pp. 

Refundacja a współpłacenie 

Styczeń był następnym miesiącem, 

w którym nastąpił wzrost udziału 
pacjentów we współpłaceniu za leki 
refundowane. W listopadzie 2010 
pacjenci dopłacali do leków refun-
dowanych 27,95%, w grudniu już 
31,01%, a w styczniu 2011r. udział 
ten wzrósł do 33,55%. W porów-
naniu do stycznia 2010r. (28,55%) 
udział dopłaty pacjenta do leków re-
fundowanych zwiększył się aż o 5,00 
pp. Wartościowo dopłata pacjenta do 
leków refundowanych w styczniu br. 
wyniosła 331 mln PLN i była wyższa 
o 27,37% od analogicznego okresu 
poprzedniego roku (260 mln PLN). 
Natomiast względem grudnia 2010r. 
(341 mln PLN) dopłata pacjentów do 
leków refundowanych zmniejszyła 
się o 2,97% (o 10 mln PLN).  
W styczniu br. z 2 296 mln PLN cał-
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W większości krajów euro-
pejskich podstawowym źródłem 
przychodów apteki jest marża 
detaliczna, którą apteka realizuje 
przy wydawaniu leków. Najczęś-
ciej jest to marża degresywna, 
czasami w połączeniu z opłatą 
stałą.

Liczba przedziałów ceno-
wych w tabelach marż degre-
sywnych w poszczególnych kra-
jach członkowskich UE jest dość 
zróżnicowana:

a) 4 lub mniej przedziałów ce-
nowych Bułgaria, Francja, 
Hiszpania, Szwecja, Wielka 
Brytania

b) od 5 do 9 przedziałów ceno-
wych

Czechy, Estonia, Finlandia, Wę-
gry, Włochy, Łotwa, Litwa, 
Rumunia

c) 10 lub więcej przedziałów ce-
nowych Austria, Polska, Sło-
wenia

W niektórych krajach Unii 
Europejskiej marża apteczna ma 
charakter liniowy. Takie rozwią-
zanie zostało przyjęte np. w Gre-
cji, na Cyprze, w Luksemburgu i 
w Portugalii.

W zdecydowanej większo-
ści krajów członkowskich UE 
średnia marża na leki refundo-
wane wynosi powyżej 20%.

Ponadto - w większości 
krajów UE - apteki uzyskują 
dodatkowo rabat od hurtowni 

– najczęściej na poziomie kilku 
procent. W Wielkiej Brytanii i w 
Holandii apteki muszą przekazać 
część rabatu uzyskanego od hur-
towni do refundatora.

W niektórych krajach euro-
pejskich apteka otrzymuje stałą 
opłatę za wydawane leki, której 

towarzyszy niewielka marża li-
niowa. Najczęściej stała opłata 
wynosi ok. 5,00 Euro za każde 
wydane opakowanie, a marża 
liniowa określona została na po-
ziomie 3%. Takie rozwiązanie 
obowiązuje od 2004r. w Niem-
czech i od 1 stycznia 2010r. w 
Belgii. Bardziej złożone systemy 

Marże apteczne na leki refundowane 
w krajach członkowskich UE 

kraj średnia marża apteczna
na leki refundowane

Austria 29,8%
Belgia 26,0%

Bułgaria 21,0%
Estonia 23,0%

Finlandia 23,6%
Francja 24,0%
Grecja 35,0%

Hiszpania 27,9%
Litwa 14,0%

Luksemburg 48,0%
Łotwa 21,0%

Niemcy 24,0%
Norwegia 17,5%

Polska 16,0%
Portugalia 25,0%
Rumunia 22,0%
Słowacja 21,0%
Szwecja 21,3%
Włochy 34,0%
Węgry 19,5%
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cena hurtowa w Euro

Wykres 1: Porównanie marż aptecznych w wybranych krajach UE

Żródło: EMINET – The Pharmaceutical Distribution Chain in the European Union: Structure and Impact on Pharmaceutical Prices. (Oct. 2010)

opłaty stałej obowiązują w Wiel-
kiej Brytanii oraz w Danii. W 
najbliższym czasie system opłaty 
stałej zostanie wprowadzony we 
Włoszech, prace w tym kierunku 
podjęte też zostały we Francji.
Zastąpienie marży aptecznej 
przez system opłaty stałej ma 
wiele zalet:
- uniezależnia przychody apteki 

od cen wydawanych leków
- stymuluje wydawanie tańszych 

odpowiedników
- stała opłata stanowi zapłatę nie 

tylko za wydanie leku, ale 
również za porady fachowe 
udzielane w aptece

- wprowadzenie opłaty stałej 
umożliwia refundację opieki 
farmaceutycznej w przyszłości

 

 System naliczania marży 
aptecznej tylko do limitu refun-
dacji nie jest stosowany w żad-
nym kraju członkowskim Unii 
Europejskiej.

 Na wykresie przedstawio-
ne zostało graficzne porównanie 
tabel aptecznych marż degresyw-
nych obowiązujących w wybra-
nych krajach Unii Europejskiej.
Analiza wykresu wskazuje wy-

raźnie, że w grupie porównywa-
nych krajów marża apteczna na 
leki refundowane w Polsce na-
leży do najniższych. Dla leków 
o cenie hurtowej w przedziale 
0 – 50 Euro marża apteczna jest 
niższa tylko na Litwie. 
  

mgr farm. Piotr Bohater

Koordynator Departamentu 
Spraw Zagranicznych NRA
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Warto wiedzieć

W lipcu ubiegłego roku po-
wstało z inicjatywy grupy farmaceu-
tów pracujących w aptekach szpitali 
prowadzących leczenie chorób no-
wotworowych Polskie Stowarzysze-
nie Farmaceutów Onkologicznych 
(PSFO).

 Najważniejsze cele nowopo-
wstałego Stowarzyszania to:
• upowszechnianie celów i zadań 

farmacji onkologicznej wśród 
swoich członków i innych, za-
interesowanych zagadnieniami 
farmacji onkologicznej farma-
ceutów,

• propagowanie postępów nauki ma-
jących znaczenie dla rozwo-
ju i praktyki farmacji onko-
logicznej,

• ułatwienie członkom PSFO 
wymiany informacji i do-
świadczeń związanych z 
praktyką farmacji onkolo-
gicznej,

• dążenie do zapewniania jak 
najwyższej jakości usług farma-
cji onkologicznej, racjonalizacji 
farmakoterapii i ekonomizacji le-
czenia chorób nowotworowych,

• propagowanie i rozwijanie współ-
pracy pomiędzy farmaceutami  
i lekarzami mającej na celu opty-
malizację leczenia chorób nowo-
tworowych.

Cele powyższe PSFO zamie-
rza realizować poprzez organizację 
kursów naukowo-szkoleniowych, 
szkoleń doskonalących, seminariów 
tematycznych i warsztatów zwią-
zanych z praktyką farmacji onko-
logicznej. W dalszej perspektywie 
przewiduje się też organizowanie 
szkoleń doskonalących dla techni-
ków farmaceutycznych zatrudnio-
nych w pracowniach przygotowy-
wania leków cytotoksycznych. We 
wszystkich tych działaniach kła-

dziony będzie duży nacisk na bez-
pieczeństwo personelu przygotowu-
jącego te leki oraz bezpieczeństwo 
otrzymujących je pacjentów, przy 
jednoczesnym zapewnianiu tym le-
kom jak najwyższej jakości.

Członkami PSFO mogą być 
wszyscy farmaceuci zainteresowa-
ni praktyką farmacji onkologicz-
nej, bez względu na to, czy pracują  
w aptekach szpitalnych, czy ogólno-
dostępnych. Sprawy farmacji onko-
logicznej będą bowiem coraz częś-
ciej docierać do aptek ogólnodostęp-
nych z uwagi na coraz szerzej wdra-
żaną praktykę stosowania doustnych 

leków przeciwnowotworowych  
w warunkach domowych pacjenta.

Komitet Założycielski PSFO 
był organizatorem VII. Polsko-Nie-
mieckiej Konferencji Farmacji On-
kologicznej „Teoria dla Praktyki”, 
która odbyła się we wrześniu 2010 
r. we Wrocławiu i była poprzedzona 
I Zjazdem PSFO. W trakcie Zjaz-
du odbyło się też Walne Zebranie 
Członków, na którym wybrano Pre-
zesa i Zarząd Stowarzyszenia. Pre-
zesem PSFO jest Sławomir Wary-
szak (Warszawa), Olga Fedorowicz 
(Wrocław) i Bogumiła Julia Sob-
kowiak (Lublin) są wiceprezesami, 
Łukasz Łapiński (Wrocław) – skarb-
nikiem, Jerzy Łazowski (Warszawa) 
– skarbnikiem, a Teresa Pociecha 
(Kraków) i Anna Wiela-Hojeńska – 
członkami Zarządu.

PSFO będzie nadal współor-
ganizatorem Polsko-Niemieckich 

Konferencji Farmacji Onkologicz-
nej (wspólnie z Niemieckim Towa-
rzystwem Farmacji Onkologicznej). 
Kolejna, VIII Konferencja odbędzie 
się w dniach 27/28 maja br. w Dreź-
nie, w Niemczech.

W chwili obecnej trwają przy-
gotowania do I Wiosennego Semi-
narium PSFO poświęconego bólowi 
nowotworowemu, które odbędzie 
się w dniach 14/16 kwietnia br.  
w WDW w Ryni nad Zalewem Ze-
grzyńskim. Zarząd Stowarzysze-
nia zaprasza serdecznie do udziału  
w tym seminarium.

Kolejne planowane spotka-
nie to II Zjazd PSFO w dniach 
24/26 listopada br., którego 
głównym tematem będzie czy-
sta i bezpieczna praca z lekami 
cytotoksycznymi.

Jednym z ważnych za-
dań PSFO będzie propagowanie  
i wdrażanie w Polsce celów 
i dorobku Europejskiego To-

warzystwa Farmacji Onkologicz-
nej, którego PSFO jest członkiem 
od stycznia br. Dzięki temu każdy 
członek PSFO jest też równocześnie 
członkiem tego Towarzystwa. PSFO 
będzie też utrzymywało kontakt  
z Międzynarodowym Towarzystwem 
Praktyków Farmacji Onkologicznej 
(ISOPP) poprzez swoich przedsta-
wicieli będących indywidualnymi 
członkami tego Towarzystwa.

 Aktualne, bliższe i obszer-
niejsze informacje o działalności 
Polskiego Stowarzyszenia Farma-
ceutów Onkologicznych i organizo-
wanych przez nie spotkaniach moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
www.psfo.org, która będzie stopnio-
wo rozszerzana i wzbogacana. Za-
chęcamy do jej odwiedzania.

dr n farm. Jerzy Łazowski

Nowe stowarzyszenie farmaceutyczne
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Jak dbać o wizerunek firmy farmaceutycznej

Historia farmacji uczy nas…

W czasie licznych rozmów 
z emerytowanymi farmaceutami, 
z których wielu studiowało już 
przed wojną i na co dzień przeby-
wało w aptekach swych rodziców, 
porównywaliśmy swoje wrażenia 
i refleksje nad różnymi aspektami 
pracy w aptece – kilkadziesiąt lat 
temu i obecnie. Co ciekawe, se-
niorów naszego zawodu wcale 

najbardziej nie irytował upadek 
receptury i szalona, poniżająca 
konkurencja pomiędzy aptekami. 
Najbardziej oburzeni byli, gdy 
relacjonowałem przebieg wizyt 
w aptece przedstawicieli firm 
farmaceutycznych! Dobrze nam 
znane i codziennie słyszane slo-
gany typu „lekarze będą pisać”, 
„chociaż jedno opakowanie, bo 

będzie reklama w telewizji”, „te-
raz to będzie najtańszy lek z tej 
grupy”, wprost nie mieściły się 
wiekowym farmaceutom w gło-
wie. Byli oburzeni i dodawali, że 
posługującego się taką retoryką 
przedstawiciela tatuś wyrzuciłby 
zaraz za drzwi. Jak zatem wy-
glądały kontakty przedstawicieli 
firm farmaceutycznych z apteka-
mi przed wojną? 

Wizytę reprezentanta każ-
dej szanującej się firmy poprze-
dzała wcześniejsza o kilka tygo-
dni korespondencja do właścicie-
la lub zarządcy apteki. Spójrzmy 
na treść takich listów, adreso-
wanych do rabczańskiej apteki 
„Pod Gwiazdą”, pozostających  
w zbiorach rodzinnych córki 
przedwojennego właściciela tejże 
apteki, pani magister farmacji Ma-
rii Miętus-Ciszewskiej. Apteczny 
Dom Handlowo-Przemysłowy A. 
Szpinak Sp. Akc. Z Warszawy 
pisał: Niniejszym mamy zaszczyt 
zawiadomić, iż w tych dniach od-
wiedzi W.P., nasz przedstawiciel 
p. Mgr Jerzy Niżański i uprzejmie 
prosimy o łaskawe zarezerwowa-
nie dla nas cennych Jego zleceń. 
Polecamy się łask. pamięci W.P. 
i pozostajemy z poważaniem.  
Z kolei Warszawska Spółka Han-
dlu Towarami Aptecznymi przy-
słała kartę pocztową następującej 
treści: Niniejszym mamy zaszczyt 
zakomunikować, że przedstawi-
ciel nasz p. Ryszard Korciński po-
zwoli sobie w dniu 15-18 b.m. r.b. 

Ilustracja 1
Strona tytułowa przedwojennej publikacji na temat właściwości leczniczych 

preparatu „Septazin”. Uwagę zwraca to, jak tytuł jest sformułowany: książeczka 
omawia chemoterapię wszystkimi związkami sulfamidowymi, a preparat „Septazin” 

został tan jedynie „uwzględniony”!
Ze zbiorów autora.
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odwiedzić W.P.; uprzejmie przeto 
prosimy o łaskawe zarezerwowa-
nie dla niego obstalunku. Co cie-
kawe, niezapowiedziani pojawili 
się wyłącznie handlarze środ-
kami owadobójczymi i podej-
rzanymi specyfikami dla ludzi,  
o nieznanym składzie i wątpliwej 
reputacji. Więcej na temat takich 
preparatów Czytelnik „Apteka-
rza Polskiego” mógł do-
wiedzieć się z artykułu 
„Przedmioty szarlatene-
ryi leczniczej”. 

Kontakty przedsta-
wiciela firmy farmaceu-
tycznej z apteką cecho-
wała niezmienna uprzej-
mość, takt i wzajemne 
zrozumienie. Spójrzmy 
ponownie na kilka wy-
branych listów, adreso-
wanych do apteki „Pod 
Gwiazdą”. W drama-
tycznym okresie okupa-
cji niemieckiej, jesienią 
1939 roku, gdy spusto-
szona Polska starała się 
dźwigać z wojennych 
zniszczeń, a większość 
firm i przedsiębiorstw 
nadal pozostawała za-
mkniętą, korespondencja 
kierowana przez firmy  
i hurtownie farmaceu-
tyczne do aptek do-
tyczyła długów i nie-
spłaconych należności. 
Spółka akcyjna Concor-
dia-Import-Eksport pisała: Na 
koncie WPana u nas figuruje sal-
do na naszą korzyść w wysokości 
zł. 406,01. (...) Dziś więcej niż 
kiedykolwiek obowiązkiem każ-
dego jest jak najpunktualniejsze 
wywiązywanie się z wszystkich 
swych zobowiązań, to też żywimy 
nadzieję, że już w najbliższych 
dniach przekaże nam WPan wy-
mienione wyżej należności. Ani 

słowa o konsekwencjach długów, 
ani śladu pogróżek. Jedynie apel 
do poczucia obowiązku! 

Każde zamówienie, złożo-
ne w czasie wizyty przedstawi-
ciela farmaceutycznego, potwier-
dzane było specjalnym zawiado-
mieniem. I tak Wytwórnia Tech-
no-Chemiczna „Wizochemia”  
z Krzeszowic zawiadamiała, że  

W wykonaniu zamówienia WPana 
Magistra, przyjętego za pośred-
nictwem naszego przedstawiciela 
P. Horeckiego, nadaliśmy w dniu 
dzisiejszym na adres WPana Ma-
gistra przesyłkę wraz z rachun-
kiem na kwotę zł. 56.

Zdarzały się oczywiście 
firmy, które zachwalały swe pro-
dukty w sposób zbliżony do dzi-
siejszego, wszystko to jednak 

było czynione z nieporównywal-
nie większą klasą i wyczuciem. 
Np. Aptekarskie Biuro Zleceń 
reklamowało się w „Kalendarzu 
Farmaceutycznym” w taki oto 
„natrętny” dla farmaceuty spo-
sób: Obrót aptek zwiększa się, 
jeśli ekspediowane z apteki lekar-
stwa są zawijane w nasz PAPIER 
PROPAGANDOWY.

W czasie okupa-
cyjnych braków w za-
opatrzeniu firma Bay-
er, za pośrednictwem 
swego polskiego przed-
stawiciela, Domu Han-
dlowego „Remedia”,  
z siedzibą w Warszawie, 
pisała do farmaceutów: 
Wielce Szanowny Panie 
Aptekarzu! Brak Tan-
ninum albuminatum na 
tutejszym rynku skłania 
nas do specjalnego za-
interesowania WPana 
naszym preparatem El-
doform stanowiącym, 
jak wiadomo, połącze-
nie białka drożdżowego  
z tanniną. W porównaniu 
z Tanninum albuminatu 
posiada Eldoform wiel-
ką zaletę: jest odporny 
na pepsynę – kwas solny, 
przy czym rozpuszczal-
ność następuje dopie-
ro w kwasie jelitowym.  
W tych warunkach dzia-
łanie kwasu garbniko-

wego rozwija się w głębiej położ-
nych odcinkach jelit, dzięki czemu 
Eldoform w zupełności odpowia-
da wymogom terapii przeciwbie-
gunkowej. Skuteczność terapeu-
tyczna Eldoformu jest ponadto 
wzmocniona przez jego drugi 
składnik – drożdże, których ogól-
ne przeciwbakteryjne działanie, 
jak również specjalne przy infek-
cyjnych katarach jelit, jest dosta-

Ilustracja 2
Okładka przedwojennego katalogu firmy „Motor”.

Ze zbiorów autora.
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tecznie znane. Jak wynika z do-
tychczasowych doświadczeń kli-
nicznych, wartość terapeutyczna 
Eldoformu jest większa niż Tan-
ninum albuminatum. Przypusz-
czamy, że wiadomość powyższą 
będzie mógł WPan Aptekarz rów-
nież wykorzystać w Swej praktyce 
zawodowej. Dla łaskawej 
wiadomości pozwalamy 
sobie podać poniżej ceny 
zakupu Eldoformu dla ap-
tek, który nabywać można 
za pośrednictwem każdej 
hurtowni: 10 tabletek El-
doformu à 0,5 – zł. 0,93, 20 
tabletek Eldoformu à 0,5 
– zł. 1,85, 250 tabletek El-
doformu à 0,5 – zł. 16,05. 
Po lekturze tej właśnie ko-
respondencji warto zwró-
cić uwagę, że pochodziła 
ona od firmy wchodzącej 
w skład najpotężniejszego 
koncernu III Rzeszy, I.G. 
Farbenindustrie, którego 
dyrektorzy decydowali 
wręcz o obsadzie najwyż-
szych stanowisk w pań-
stwie hitlerowskim. W tre-
ści listu, kierowanego do 
polskich aptekarzy, nie ma 
jednak ani śladu władczej 
retoryki!

A jak firmy farma-
ceutyczne dbały o wize-
runek swych produktów 
wśród aptekarzy? Przede 
wszystkim wydając ob-
szerne katalogi, poradniki leczni-
cze, receptariusze. Zaglądnijmy 
na półki biblioteczki, w której 
potomkowie przedwojennych 
właścicieli skrupulatnie zgroma-
dzili wszystkie książki, które za-
kupiono lub przesłano do apteki. 
Pod względem formy graficznej 
przodowały katalogi polskich 

firm Spiess, Klawe i Motor. Nie-
zmiennie, na początku każdego  
z nich, znaleźć można było zdję-
cie reprezentacyjnej siedziby fir-
my. Następnie prezentowano fo-
tografie budynków fabrycznych, 
linii produkcyjnych, laboratoriów 
analitycznych i ich sterylnie czy-

stych wnętrz, pracowników do-
konujących kontroli bakteriolo-
gicznej, naukowców testujących 
nowe leki w doświadczeniach na 
zwierzętach… Katalogi nie były 
wówczas jedynie spisem produko-
wanych przez daną firmę prepa-
ratów. Zawierały także zaskaku-
jąco liczne informacje naukowe, 

przewodniki terapeutyczne, opisy 
dawkowania leków u dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. W katalogach 
firmy Spiess znalazło się także 
miejsce na opisy polskich uzdro-
wisk, krótkie referaty na temat 
witamin i hormonów, kalorycznej 
wartości pokarmów i dzienne-

go zapotrzebowania na 
energię w zależności od 
wykonywanego zawodu, 
odżywiania niemow-
ląt, diet stosowanych 
w rozmaitych schorze-
niach. W katalogach za-
mieszczano także tabele 
miar i wag, schematy 
dietetyczne, zawartość 
wybranych witamin i 
mikroelementów w po-
karmach, opisywano ob-
jawy chorób zakaźnych. 
Szczegółowo referowano 
nie tylko zalety opisy-
wanych leków, ale – co 
ciekawe – objawy zatru-
cia tymi preparatami i 
sposób… usuwania plam 
nimi spowodowanych! 
Oczywiście wszystkie te 
informacje można było 
przekazać pacjentowi. 
Firma Bayer wydawała 
dla aptekarzy i lekarzy 
monografie, poświęcone 
wybranym schorzeniom, 

zaś firma Klawe – od-
rębne książeczki, po-
święcone każdemu ze 
swych produktów.

Jak widzimy, firmy farma-
ceutyczne szanowały aptekarzy. 
Traktowały ich nie jako „sprze-
dawców” tego, co wyproduku-
ją, ale jako partnerów w służbie 
zdrowiu. Czy nie warto, aby i tego 
nauczyła nas historia farmacji?

dr n. farm. Maciej Bilek

Ilustracja 3
Okładka przedwojennego katalogu firmy „Klawe”.

Ze zbiorów autora.
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Naszą wędrówkę po stolicy 
Słowacji rozpoczynamy w cen-
tralnym punkcie miasta – Náme-
stie Slovenského národného pov-
stania. Po przekroczeniu fosy i li-
nii dawnych murów miejskich sta-
jemy na ulicy Michalskiej. Przed 
nami, w barokowej kamieniczce, 
znajduje się bratysławskie Muze-
um Farmacji, jeden z oddziałów 
Muzeum Miasta Bratysławy.

Apteka znajdowała się  
w tym miejscu już w drugiej po-

łowie XVI wieku. Jej lokalizacja 
nie zmieniła się także po wybudo-
waniu w drugiej połowie XVIII 
wieku obecnej siedziby. Wiado-
mo także, że już wówczas apteka 
nosiła nazwę „Pod Czerwonym 
Rakiem”. Na fasadzie kamienicz-
ki, aż w dwóch miejscach, mo-
żemy odnaleźć oryginalne godło 
apteki: wykonane w roku 1895 
żelazne, czerwone raki. Apteka 
funkcjonowała tu do roku 1953, 
po czym po kilku latach przygo-

towań, w 1960, z inicjatywy Wy-
działu Farmaceutycznego braty-
sławskiego Uniwersytetu im. Jana 
Amosa Komeńskiego, otwarto tu 
muzeum farmacji. Jego obecny 
wygląd pochodzi z roku 2006, 
kiedy to ukończono moderniza-
cję obiektu i przystosowano go do 
prezentacji wystaw czasowych. 
Wchodzącego witają empirowe 
meble apteczne z początku XIX 
wieku, stanowiące wraz aptecz-
nym stołem ekspedycyjnym ory-
ginalne wyposażenie apteki „Pod 
Czerwonym Rakiem”. Na szufla-
dach zachowały się oryginalne, 
emaliowe tabliczki z nazwami 
przechowywanych tam substan-
cji leczniczych, surowców zielar-
skich i materiałów niezbędnych 
do pracy w dawnej aptece, jak 
np. drewnianych pudełek na ma-
ści i korków. Uwagę zwraca ory-
ginalny zegar apteczny, wkom-
ponowany w opisywane meble. 
Na stole umieszczono piękną, 
XIX-wieczną wagę, której szalki 
podtrzymują rzeźbione, wężowe 
sploty. Na półkach mebli oglądać 
możemy kilkadziesiąt naczyń ap-
tecznych, pochodzących z XVIII, 
XIX i XX wieku: drewnianych, 
porcelanowych oraz szklanych 
(przezroczystych, oranżowych, 
kobaltowych i uranowych). Wiele 
z nich odznacza się wyjątkowym, 
secesyjnym wzornictwem. Więk-
szość puszek drewnianych ma  
z kolei wymalowane godła i znaki 

Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” pamiętają zapewne publikowane w ubiegłym roku artyku-
ły „Farmaceutyczna Praga” i „Farmaceutyczny Budapeszt”. Tym razem zapraszam do zwiedzenia 
„Farmaceutycznej Bratysławy”!

Farmaceutyczna Bratysława

Ilustracja 1
Bratysławskie Muzeum Farmacji, dawna apteka „Pod Czerwonym Rakiem” przy 
ulicy Michalskiej 26. Obecnie Muzeum mieści się wyłącznie na parterze budynku. 
Jednak do roku 2001, na pierwszym piętrze kamienicy, oglądać można było wysta-
wę poświęconą historii farmacji w Bratysławie, obejmującą tematycznie czasy od 

XIV wieku aż po współczesność.
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własnościowe aptek. Umieszczo-
no tu także potężny moździerz na 
masywnej, kamiennej podstawie. 
Na suficie izby ekspedycyjnej ap-
teki „Pod Czerwonym Rakiem” 
możemy podziwiać wspaniałe 
późnobarokowe malowidła, od-
kryte w czasie prac renowacyj-
nych w latach siedemdziesiątych 
XX wieku.

W kolejnych salach, stano-
wiących dawne laboratoria i ma-
gazyny apteki „Pod Czerwonym 
Rakiem”, można oglądać wystawę 
czasową pt. „Čaro starých lekární 
– Nádoby na liečivá”. Wystawa 
zaplanowana jest bardzo przej-
rzyście i estetycznie. Na ścianach 
wiszą liczne grafiki, przedstawia-
jące wnętrza dawnych aptek i ich 
laboratoriów oraz zredagowane w 
przystępny sposób tablice w języ-
ku słowackim i angielskim, infor-
mujące zwiedzających o podsta-
wowych zagadnieniach z zakresu 
historii farmacji i postaci leku,  
o tym, jaka była funkcja dawnych 

aptek i jakie były rodzaje naczyń 
aptecznych. 

Wbrew tytułowi ekspo-
nowane są tu jednak nie tylko 
unikalne w skali europejskiej 
naczynia apteczne, ale także pa-
miątki po kilku bratysławskich 
aptekach. Zacznijmy od sali 
pierwszej: dominują w niej XIX-
wieczne meble z bratysławskiej 
apteki przy ulicy Špitálskiej oraz 
pochodzące także z tej placówki 
uranowe, porcelanowe i drewnia-
ne naczynia apteczne z pięknym, 
jednolitym zdobieniem. Także  
i na tych meblach zachowały się 
oryginalne opisy zawartości szu-
flad. W pierwszej sali ekspono-
wane są także dwa unikaty. Po 
pierwsze jest to barokowa szafa 
apteczna z potężnymi szuflada-
mi na surowce ziołowe, m.in. tak 
unikalne jak kora cynamonu, liść 
herbaty indyjskiej, kora cytryny, 
korzeń mandragory, kwiat akacji. 
Druga ciekawostka to podstawa 
pod moździerz. Nie jest to oczy-

wiście typowy, masywny, drew-
niany postument, a wspaniale 
wyrzeźbiona postać saracena  
w powłóczystych, wschodnich 
szatach. Na jego głowie wspiera 
się moździerz.

Przejdźmy do drugiej sali. 
Przed nami kolejny komplet meb-
li aptecznych, tym razem w czy-
stym, barokowym stylu, pocho-
dzący z bratysławskiej apteki „U 
Świętego Stefana”. Na ich półkach 
oglądamy wspaniałe, unikalne 
apteczne naczynia cynowe z je-
zuickiej apteki „Świętego Ducha” 
w słowackim Trenczynie. Rów-
nież z tej apteki pochodzi zestaw 
naczyń kobaltowych. W drugiej 
sali wystaw czasowych Muzeum 
Farmacji zaaranżowano także 
piec alchemiczny z towarzyszą-
cymi mu trójnogami, kociołka-
mi miedzianymi i tygielkami. 
Uwagę zwiedzających zwracają 
trzy pokaźne, szklane gabloty, 
w których pokazano najstarsze 
naczynia apteczne z muzealnych 
zbiorów. Z bratysławskiej apte-
ki zakonu Elżbietanek pocho-
dzą unikalne drewniane puszki, 
z których każda ozdobiona jest 
malunkiem innego świętego lub 
wydarzeń biblijnych. Z tej samej 
apteki do Muzeum trafiły naczy-
nia wykonane z drewna lipowego, 
malowane na ostre, wyraziste ko-
lory: karminowy i malachitowy. 
Znaleźć możemy tu także pięknie 
zdobione, XVI i XVII-wieczne 
włoskie majoliki, a także liczne 
XVIII-wieczne naczynia z mało 
znanych manufaktur szkła i por-
celany, znajdujących się na tere-
nach dzisiejszej Słowacji.

   
Po opuszczeniu Muzeum 

Farmacji ruszamy w dalszą po-
dróż po „Farmaceutycznej Bra-
tysławie”, prowadzącą przez 
najciekawsze uliczki starego 

Ilustracja 2
Oryginalne godło apteki „Pod Czerwonym Rakiem”.
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miasta. Przed nami imponująca 
Michalská brána, a w dalszej per-
spektywie – bratysławskie korso: 
Michalská ulica, pełna kawiare-
nek, eleganckich sklepów i repre-
zentacyjnych siedzib instytucji 
państwowych. U jej końca, przy 
skrzyżowaniu z ulicą Sedlarską, 
znajdujemy aptekę „U zlatého 
Grifa” – „Pod Złotym Gryfem”. 
Na fasadzie kamienicy, od stro-
ny ulicy Sedlarskiej, umieszczo-
no godło tej historycznej apteki, 
zaś w jej wnętrzu można znaleźć 
pieczołowicie odrestaurowane  

w latach dziewięćdziesiątych 
meble, pochodzące z początku 
XX wieku.

   
Po odwiedzeniu apteki „Pod 

Złotym Gryfem” nadal idziemy 
miejskim korso, przebiegającym 
teraz ulicą Ventúrską. U swego 
końca ulica ta rozszerza się w oka-
zały placyk. Skręcamy w prawo 
i znajdujemy się przy bodaj naj-
piękniejszej uliczce Bratysławy: 
ulicy Pańskiej, przy której – jak 
sama nazwa wskazuje – swe sie-
dziby budowała przez wieki wę-

gierska i austriacka arystokracja. 
Po kilku krokach, na wyniosłym 
wzgórzu, wyłania się przed nami 
symbol stolicy – Bratislavský 
hrad, spowity w aurę licznych po-
dań i legend bratysławski zamek. 
Postępujemy dalej i dochodzimy 
do niewielkiego placyku – Rud-
nayovo námestie. Po prawej stro-
nie widzimy kolejny symbol mia-
sta. To Katedrála svätého Marti-
na, przez blisko trzysta lat kościół 
koronacyjny królów węgierskich. 
Po lewej stronie z kolei odkry-
wamy budynek, uświadamiający 
niegdysiejszą wielokulturowość 
stolicy Słowacji. Jako farmaceuci 
możemy być z tego miejsca szcze-
gólnie dumni, jest to bowiem… 
dawna apteka!

„Lekáreň u Salvátora”, czy-
li apteka „Pod Zbawicielem”, bo 
o niej tu mowa, jest bodaj najlep-
szym przyczynkiem do dziejów 
Bratysławy. Na jej efektownej, 
neorenesansowej fasadzie, odnaj-
dujemy napis „Apteka Pod Zbawi-
cielem” powtórzony aż w trzech 
językach: węgierskim („Salva-
tor Gyógyszertár”), niemieckim 
(„Salvator Apotheke”) i słowa-
ckim („Lekáreň u Salvátora”). 
Zaskoczonym Czytelnikom nale-
ży przypomnieć, że sto lat temu 
w Bratysławie, należącej do pań-
stwa węgierskiego, wchodzącego 
w skład dualistycznej monarchii 
austrowęgierskiej, zdecydowaną 
większość mieszkańców stano-
wili Węgrzy i Austriacy, pod-
czas gdy Słowacy znajdowali się  
w mniejszości! Nazwy Bratysła-
wa nikt jeszcze wtedy nie używał,  
a wprowadzona została jako ofi-
cjalna dopiero w roku 1919. Słowa-
cy mówili „Prešporok”, Węgrzy 
– „Pozsony”, Niemcy i Austriacy 
– „Pressburg”. Ta wielonarodo-
wościowa przeszłość, wyrażona 

Ilustracja 3
Apteka „Pod Złotym Gryfem” przy ulicy Sedlarskiej 2.
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dobitnie na fasadzie apteki „Pod 
Salwatorem”, jest dziś dla miasta 
powodem do dumy.

 Apteka „Pod Zbawicielem”, 
będąca świadectwem pięknych  
i wzniosłych tradycji Bratysła-
wy, stała się niestety symbolem 
podwójnym: w dobie kapitali-
stycznych przekształceń padła 
ofiarą wolnorynkowych realiów!  
W połowie lat dziewięćdziesią-
tych została zlikwidowana, a ap-
teczny lokal przeszedł na włas-
ność prywatną. Jego przeznacze-
nie zmieniało się już wielokrot-
nie, począwszy od restauracji, na 
popularnej w Czechach i Słowacji 
herbaciarni skończywszy. Obec-
nie straszy pustkami…

Teraz cofamy się ulicą 
Pańską, która zmienia nazwę na 
Laurinská, ta z kolei doprowadza 
nas do ulicy Štúrovej. W narożnej 
kamienicy, cechującej się prostą, 
czystą architekturą moderni-
styczną, znajdujemy aptekę „Pod 
Manderlakiem”. Ta specyficzna 
nazwa pochodzi od sąsiednie-
go budynku, zwanego właśnie 
„Manderlak”, będącego pierw-
szym bratysławskim „drapaczem 
chmur”. Apteka ta, chwaląca się 
enigmatyczną opinią „jednej  
z najstarszych” w mieście 
(Lekáreň Pod Manderlom je jed-
nou z najstarších bratislavských 
lekární, usłyszałem), posiada 
na wskroś nowoczesne wnętrze. 
Znacznie ciekawsze są umiesz-
czone na jej fasadzie napisy 
„Lekáreň” oraz symbol naszego 
zawodu. Wykonane zostały na 
początku lat osiemdziesiątych 
XX wieku przez słynnego słowa-
ckiego rzeźbiarza Józefa Barin-
kę, obecnie profesora Akademii 
Sztuk Pięknych i Designu w Bra-
tysławie.

Ilustracja 4
Fasada kamienicy przy ulicy Pańskiej 35, mieszczącej do połowy lat dziewięćdzie-
siątych aptekę „Pod Zbawicielem”. Budynek ten powstał na początku XX wieku, 
zaś apteka znalazła tu swą siedzibę w roku 1904, kiedy farmaceuta Rudolf Adler 

przeniósł tu zakupioną przez siebie niegdysiejszą aptekę zakonną. Mieściła się ona 
od XVIII wieku w obrębie kolegium jezuickiego przy pobliskiej ulicy Kapitulskiej.

Ilustracja 5
Obecny wygląd wnętrza apteki „Pod Zbawicielem”. Uwagę zwraca mozaika pod-
łogowa oraz freski. Jeszcze piętnaście lat temu można było podziwiać tu zdobione 
meble apteczne, blat ekspedycyjny, wspierający się na potężnych rzeźbach lwów, 
XIX wieczne wagi, przedwojenną kasę… Wyposażenie to należy teraz do osoby 

prywatnej i wywiezione zostało poza stolicę. W bratysławskiej prasie ukazały się 
jednak już dwa obszerne artykuły, potępiające władze miejskie, za dopuszczenie do 
takiego stanu rzeczy i nawołujące do ponownego sprawdzenia mebli i uruchomie-

nia przy Pańskiej 35 apteki.
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Spod gmachu „Manderla-
ka” pozostaje nam już tylko kil-
ka kroków do ostatniego punktu 
wędrówki po „Farmaceutycz-
nej Bratysławie”. Przechodzimy 

Ilustracja 6
Płaskorzeźba, przedstawiająca symbol zawodu farmaceutycznego, umieszczona na 

fasadzie apteki „Pod Manderlakiem”.

Ilustracja 7
Wnętrze apteki „Sv. Alžbety”.

przez obszerne Kamenné náme-
stie i znajdujemy się na ulicy Špi-
tálskiej, gdzie pod numerem 7,  
w budynku szpitala prowadzone-
go niegdyś przez zakon Elżbie-

tanek, znajduje się „Lekáreň sv. 
Alžbety”. Apteka szpitalna zosta-
ła założona w roku 1757 i posia-
dała imponujące, barokowe wy-
posażenie, które w części zostało 
przejęte przez stołeczne Muzeum 
Farmacji, w części zaś znajduje 
się nadal w posiadaniu zakonu. 
W roku 1950 aptekę zlikwido-
wano, a ponownie uruchomiona 
została w roku 2001, wchodząc  
w struktury Szpitala Onkologicz-
nego Świętej Elżbiety. W jej wnę-
trzu uwagę zwracają oryginalne, 
zabytkowe meble, pochodzące  
z początku XX wieku. Ich cen-
tralnym punktem jest stary, ap-
teczny zegar, osadzony w rzeź-
bionym drewnie.

  
Na koniec niniejszego 

opracowania pozwolę sobie na 
refleksję na temat współczesności 
słowackiej farmacji. Zaglądając 
do bratysławskich aptek i poszu-
kując opisanych powyżej śladów 
przeszłości, miałem przyjemność 
stwierdzić, że były to w znako-
mitej większości małe, rodzinne 
apteki. Słowacki rynek farma-
ceutyczny, póki co, skutecznie 
broni się przed sieciami, a apteki 
do jednej z nich należące, znajdu-
ją się wyłącznie w wielkich cen-
trach handlowych, daleko poza 
starówką.

dr n. farm. Maciej Bilek
Fot. Autor
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chWiLa oddechu

Poezje 
mgr farm. Jacka Józefczyka

Krakowska baśń

Od owej baśni sporo lat
minęło, włosy w siwych smużkach,
a ja wciąż wracam w tamten świat,
do lektoratów na Grzegórzkach.

Mówiła do mnie: Mister Jack,
taksując leksykalne zero,
bo English mój na starcie legł,
gdy wodze przejął testosteron. 

Cudowne usta miała Miss
i pod bluzeczką światłocienie,
a każde wdzięczne, wonne please
było mistycznym zaproszeniem.

Podczas kolokwiów - sam na sam,
była drapieżna i urocza.
W lot utrwalałem – niczym w RAM,
świetlików gry w jej piwnych oczach.

Któregoś dnia okrutny żal
zagroził mojej racji stanu,
gdy wyjechała w siną dal
z księciem – z krainy tulipanów.

                     Matka

Matkę mą najczęściej przypominam sobie,
jako ukojenie w bólu i chorobie,
kiedy leżąc w łóżku – gorączką trawiony,
dostawałem talerz zupy ulubionej.

Gotowana z warzyw, które wypieszczone
Jej rękami, rosły w ogródku pod domem,
zawierała skarby: krystaliczną wodę,
marchewkę, kalafior i ziemniaki młode.

Przyprawiona ciepłem – miłością matczyną,
listkami pietruszki,  kopru odrobiną,
sprawiała, że szybko stawałem na nogi,
bez penicyliny i tabletek drogich.

Dziś oddałbym koncert swych marzeń i życzeń,
w zamian za Jej uśmiech... i tej zupy łyczek.

Z dedykacją dla doktora Macieja Bileka

       Na Nowy Rok

Myślałem dzisiaj nad ranem
o takim duchowym party,
z tymi, co z Kosmą, Damianem,
od dawna grywają w karty.

O Jacku, Andrzeju, Uli
i tych, o których się nie wie,
a pewnie nadal są czuli
na nasze ziemskie badziewie.

O co prosiłbym wpływowych  
kumpli ze studenckiej ławy?
O to, by rok nadchodzący
był dla nas bardziej łaskawy;

aby nie rzeźbił nam twarzy
smutek, a czas blizny kleił
i by już nikt się nie ważył
wyzywać nas - od złodziei.

Tomik „Trzy światy”  można nabyć u Autora - informacja: jacekinf@interia.pl lub 13 4940084
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Nowe rejestracje – PL 
– grudzień 2010

A – PRZEWÓD 
POKARMOWY I 
METABOLIZM

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

Esomeprazo lum :  Zo lepr in 
(Hygia) to 4. zarejestrowana 
m a r k a  e z o m e p r a z o l u .  N a 
rynek został wprowadzony lek 
oryginalny Nexium (AstraZeneca) 
i od października 2010 Emanera 
(Krka). Nie pojawił się jeszcze w 
sprzedaży Stomezul (Sandoz).
Omeprazolum: Sinomenorm 
(+Pharma) to aktualnie 27. 
zarejestrowana marka omeprazolu. 
W postaci doustnej na rynek 
wprowadzono 15 marek leków: 
Bioprazol  i  od  maja  2009 
B ioprazo l  B io  (B io fa rm) , 
Exter (Rubio), Gasec i Gasec 
Gastrocaps (Mepha), Helicid 
(Zentiva), Losec (AstraZeneca; 
lek oryginalny), Notis (Schwarz 
Pharma, Łomianki), Omeprazol-
Egis, Ortanol i Ortanol Plus 
(Sandoz), Polprazol (Polpharma) 
i od maja 2009 Polprazol PPH 
oraz od stycznia 2010 Polprazol 
Acidcontrol (Polpharma; zmiana 
nazwy z Polprazol dla dawki 10 

mg), Prazol (Polfa Pabianice), od 
lipca 2007 Loseprazol (Liconsa), 
od sierpnia 2008 Progastim 
(Labormed), od grudnia 2008 
Agastin (Temapharm; po zmianie 
nazwy z Omolin), od maja 2009 
Tulzol (Teva) i od grudnia 2010 
Piastprazol (Temapharm). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: 
Omeprazol Arrow (Arrow Poland; 
lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Ulzol przez Plivę 
Kraków, któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol 
Pliva, a na koniec na Omeprazol 
Arrow), Omeprazole-1A Pharma, 
Omeprazole Phargem (Phargem; 
lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Groprazol przez Polfę 
Grodzisk, któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol 
APPH, a na koniec na Omeprazole 
Phargem), Omeprazol Medana 
(Medana Pharma), Omeprazol-
Ratiopharm, Omeprazol-Stada 
(Stada) i Ultop (Krka). Do sprzedaży 
wprowadzono także 7 marek 
preparatów iniekcyjnych: Helicid 
(Zentiva), Losec (AstraZeneca), 
Ortanol (Sandoz), od czerwca 
2009 Omeprazol Teva i Prazigast 
(Jelfa), od października 2009 
Omepragal (SMB) i od listopada 
2009 Polprazol (Polpharma). Nie 
pojawił się jeszcze w obrocie 
preparat iniekcyjny Omeprazol 
Mylan. Skreślono z Rejestru: 

Omar (Sandoz).
Pantoprazolum: Pantul (Gerot) 
to 36. zarejestrowana marka 
pantoprazolu, natomiast Contix 
ZRD (Lekam) to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonego 
wcześniej preparatu Contix, 
zaś Pantoprazol-Ratiopharm 
inj. to uzupełnienie względem 
wprowadzonych wcześnie j 
doustnych dawek tego leku. 
Na rynek wprowadzono 16 
preparatów: Controloc i od 
czerwca 2009 dostępny bez recepty 
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, 

W grudniu 2010 r. Minister Zdrowia wydał 139 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych 
produktów leczniczych. 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 grudzień 2010 zostało udostępnione 14 lutego 2011.
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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 I.V. 
inj. (Nycomed Pharma), Nelgast 
(Glenmark Pharmaceuticals; 
lek OTC), Panrazol (Actavis), 
P a n t o m e d  ( R a t i o p h a r m ) , 
Pantopraz (Biofarm), Pantoprazol-
1A Pharma, Pantoprazol BMM 
P h a r m a  ( B M M  P h a r m a ) , 
Pantoprazole Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Pantoprazole 
Olinka, Pantoprazole Phargem, 
P a n t o p r a z o l  P o l f a  Ł ó d ź , 
Pantoprazol Tecnimede, Pompec 
(Adamed), Prasec (Mepha; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Pantomol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher), Prazopant 
inj. (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).

A03 – Leki stosowane 
w  c z y n n o ś c i o w y c h 
zaburzeniach żołądkowo-
jelitowych; A03F/A03FA 
–  L e k i  p o b u d z a j ą c e 
perystaltykę

Itopridum: Zirid (Zentiva) to 1. 
zarejestrowany lek zawierający 
itopryd.

A04/A04A – Leki przeciw 
wymiotom i mdłościom; 
A04AA –  Antagoniśc i 
serotoniny (5HT3)

Ondansetronum: Ondansetron 
Accord (Accord Healthcare) to 
10. zarejestrowany iniekcyjny 
preparat ondansetronu. Na rynek 
zostało wprowadzonych 5 leków 
dożylnych: Atossa (ICN Polfa 

Rzeszów), Emetron (Gedeon 
Richter), Setronon (Pliva Kraków), 
Zofran (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny) i od sierpnia 2008 
Ondansetron Kabi (Fresenius 
Kabi), a nie pojawiły się jeszcze 
preparaty Ondagen (Generics), 
OndaLek (Sandoz), Ondansetron 
B.Braun i Ondansetron Claris 
(Claris Lifesciences). Ponadto do 
obrotu zostało wprowadzonych 6 
marek leków doustnych: Atossa 
(Anpharm), Emetron (Gedeon 
R ich te r ) ,  Se t ronon  (P l iva 
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, Ondansetron Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals) i 
Ondansetron Pfizer. Na rynku 
znajduje się też Zofran w postaci 
czopków doodby tn iczych . 
Skreślono z Rejestru: Emeset 
(Cipla), OndaHexal (Hexal), 
Ondansetron-1A (1A Pharma) i 
Ondansetron Ranbaxy.

A 0 7  –  L e k i 
p r z e c i w b i e g u n k o w e , 
p r z e c i w z a p a l n e  i 
przeciwzakaźne stosowane w 
chorobach jelit; A07A - Leki 
przeciwzakaźne stosowane 
w chorobach jelit; A07AX 
– Inne leki przeciwzakaźne 
stosowane w chorobach 
jelit

Nifuroxazidum: Nifuroksazyd 
Richter (Gedeon Richter Polska) 
kaps. 200 mg to rozszerzenie w 
stosunku do wprowadzonych 
wcześniej tabletek powlekanych 
100 mg i zawiesiny doustnej. Na 
rynek wprowadzono preparaty 
Nifuroksazyd Hasco (Hasco-Lek) 
i Nifuroksazyd Richter (Gedeon 

Richter Polska) w postaciach 
jednodawkowej (tabl. powl.) i 
wielodawkowej (zawiesina) oraz 
od sierpnia 2007 Endiex kaps. 200 
mg (Zentiva).

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy 
we krwi, z wyłączeniem 
i n s u l i n ;  A 1 0 B B  – 
Sulfonamidy, pochodne 
mocznika

Glic laz idum :  Gl imat in  SR 
(Polpharma), Corazide MR (Tabuk 
Poland) i Gliclabare (Disphar) 
o zmodyfikowanym uwalnianiu 
to odpowiednio 16., 17. i 18. 
zarejestrowana marka gliklazydu. 
Na rynek wprowadzono 4 leki 
o standardowym uwalnianiu: 
Diabrezide (Molteni), Diaprel 
(Servier), Diazidan (ICN Polfa 
Rzeszów) i Glazide (Galena), 
a także 2 leki o przedłużonym 
u w a l n i a n i u :  D i a p r e l  M R 
(Anpharm) i od sierpnia 2008 
Gliclada (Krka). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Clazistada (Stada),  Diagen 
(Generics), Diamicron (Servier), 
Gliclazide Gentian Generics, 
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 Normodiab MR (Actavis) 
o przedłużonym uwalnianiu. 
Skreślono z Rejestru: Apo-
Lazid (Apotex), Diabezidum 
(Jelfa) ,  Diaklat  (Biofarm), 
Diaquit (Gedeon Richter Polska), 
Gliclazide (Generics), Gliklazyd 
(Unia), Glinormax (Teva Kutno), 
Glirat (Krka), Norsulin (Polfa 
Pabianice).

A12 – Substancje mineralne; 
A12A – Preparaty wapnia; 
A12AA – Preparaty wapnia
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C a l c i i  g l u b i o n a s + C a l c i i 
lactobionas: Calcium Hasco 
(Hasco-Lek) w postaci syropów 
w 3 smakach i bez smaku to 
rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonego wcześnie j 
preparatu Calcium syrop. Do 
sprzedaży wprowadzono syropy: 
Calcium Aflofarm (2 smaki), 
Calcium Calfit (Herbapol Lublin), 
Calcium Polfarmex (5 smaków), 
Calcium syrop (Hasco-Lek), 
Sanosvit Calcium (Nycomed 
Pharma). Skreślono z Rejestru: 
Calben (Prolab) ,  Diabecal 
(Prolab).

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)

Clopidogrelum: Klopidogrel West 
Pharma, Klopidogrel Pentafarma, 
Sarovex (Tabuk Poland) i Baldiclod 
(Alchemia) to odpowiednio 60., 
61., 62. i 63. zarejestrowana 
marka klopidogrelu. Na rynek 
wprowadzono 20 leków: Plavix 
(Sanofi Pharma Bristol-Myers 
Squibb; lek oryginalny), Areplex 
(Adamed), Zyllt (Krka), od 
sierpnia 2008 Clopidix (Lekam), 
od listopada 2009 Clopidogrel 
M y l a n  ( M y l a n  P h a r m a )  i 
Egitromb (Egis), od grudnia 2009 
Clopidogrel Teva (Teva Pharma) 
i Trombex (Zentiva), od stycznia 
2010 Grepid (Pharmathen), od 
marca 2010 Plavocorin (Sandoz), 
od maja 2010 Clopidogrel Apotex 
(Apotex; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Clopidogrel 
Mylan Pharma), Clopidogrel GSK 
(GlaxoSmithKline) i Tessyron 
(Gedeon Richter), od czerwca 
2010 Agregex (Actavis), od lipca 
2010 Carder (Farma-Projekt) 

i Miflexin (Ratiopharm), od 
sierpnia 2010 Clopinovo (Blau 
Farma Group II), od grudnia 
2010 Clopidogrel Arrow (Arrow 
ApS) i od stycznia 2011 Clogrel 
(Polpharma) i Tuxedon (ICN 
Polfa Rzeszów). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Agrelex 
(Galex d.d.), Clopidim (Specifar), 
Clopidogrel Actavis, Clopidogrel 
Jenson (Jenson Pharmaceutical 
Services), Clopidogrel Pliva 
(Pliva Kraków), Clopidogrel 
Quisisana (Quisisana Pharma), 
Clopidroratio (Ratiopharm), 
Clopigamma (Wörwag), Clopimef 
( M e p h a ) ,  C l o r o d e n  ( I WA 
Consulting), Defrozyp (Ozone), 
Hemafluid (1A Pharma), Klepisal 
(Alchemia), Lofradyk (Adamed), 
Nofardom (Adamed), Pegorel 
(IWA Consulting), Picturlop 
(IWA Consulting), Platarex (Pliva 
Kraków), Sudroc (Miklich), 
Trogran (Glenmark), Vatoud (IWA 
Consulting) oraz zarejestrowane 
w ramach centralnej procedury 
unijnej leki: Clopidogrel Acino 
(Acino Pharma), Clopidogrel 
Acino Pharma (Acino Pharma), 
Clopidogrel Acino Pharma GmbH 
(Acino Pharma), Clopidogrel 
DURA (Mylan dura), Clopidogrel 
HCS, Clopidogrel Hexal (Acino 
Pharma), Clopidogrel Krka (Krka), 
Clopidogrel Qualimed (Qualimed), 
C l o p i d o g r e l  R a t i o p h a r m 
(Acino Pharma), Clopidogrel 
Rat iopharm GmbH (Acino 
Pharma), Clopidogrel Sandoz 
(Acino Pharma), Clopidogrel TAD 
(Tad Pharma), Clopidogrel Teva 
Generics B.V., Clopidogrel Teva 
Pharma (Teva Pharma; poprzednia 
nazwa preparatu: Clopidogrel 
HCS), Clopidogrel Winthrop 
(Sanofi-Aventis), Iscover (Bristol-
Myers Squibb), Zopya (Norpharm 
Regulatory Services) i Zylagren 
(Krka). W listopadzie 2009 

wycofano z unijnego rejestru 
preparat  Clopidogrel  BMS 
(Bristol-Myers Squibb), a w lutym 
2011 preparat Clopidogrel 1A 
Pharma (Acino Pharma).

B 0 2  –  L e k i 
p r z e c i w k r w o t o c z n e ; 
B02B – Witamina K i inne 
hemostatyki; B02BD – 
Czynniki krzepnięcia krwi

Factor VIII coagulat ionis 
h u m a n u s :  O c t a n a t e 
(Octapharma) w postaci proszku z 
rozpuszczalnikiem do sporządzania 
roztworu do wstrzykiwań i wlewów 
dożylnych to rozszerzenie w 
stosunku do wprowadzonego 
wcześniej proszku do sporządzania 
roztworu do wlewów dożylnych 
(z rozpuszczalnikiem i bez 
rozpuszczalnika). W krajowym 
Rejestrze figuruje 5 preparatów 
zawierających czynnik VIII. Do 
sprzedaży wprowadzono 1 lek: 
Fanhdi (Grifols). Nieobecne na 
rynku to: Beriate P (CSL Behring), 
Emoclot (Kedrion), Immunate 
Baxter i Octanate (Octapharma). 
Skreślono z Rejestru: Czynnik 
VIII – metoda M (Imed Poland), 
Haemoctin SDH (Biotest), Hemofil 
M czynnik VIII antyhemofilowy 
method M (Baxter), Immunate 
Stim Plus (Baxter), Koate DVI 
(Bayer), Monarc-M (Baxter). Nie 
pojawił się jeszcze na rynku w 
Polsce preparat Refacto (Wyeth) 
zarejestrowany centralnie w Unii 
Europejskiej.

C – UKŁAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07 – Leki  blokujące 
receptory β-adrenergiczne; 
C07A – Leki blokujące 
receptory β-adrenergiczne; 
C 0 7 A B  –  S e l e k t y w n e 
leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne

Esmololum: Brevibloc (Baxter) 



– 51 –

Nowe rejestracje i nowości na rynku

w nowej dawce 10 mg/ml, w 
postaci roztworu do wlewów 
oraz roztworu do wstrzykiwań, 
to  rozszerzenie  względem 
wprowadzonego wcześnie j 
roztworu do wlewów w dawce 
250 mg/ml. Zarejestrowane są 2 
preparaty esmololu. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny 
Brevibloc (Baxter). Nie pojawił 
się jeszcze na rynku Esmolol HCl 
OrPha (Orpha-Devel).
Nebivololum: Nebitens (Gerot) 
to 18. zarejestrowana marka 
nebiwololu .  Do sprzedaży 
wprowadzono 11 leków: Nebilet 
(Berlin-Chemie), od lipca 2008 
Nedal (Polfa Warszawa), od 
stycznia 2009 Ebivol (Actavis), 
Nebinad (Farma-Projekt)  i 
Nebivor (Orion), od czerwca 2009 
Nebicard (Biofarm), od września 
2009 Nebitrix (Glenmark), od 
października 2009 Nebilenin 
(Adamed), od stycznia 2010 
Nebispes  (Galex  d .d . ) ,  od 
sierpnia 2010 Ezocem (Ozone) 
i od września 2010 NebivoLek 
(Sandoz). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone na rynek: Lovispes 
(Specifar), Nebicon (Specifar), 
Nebivas (Specifar), Nebivolol 
Pliva (Pliva Kraków), Nebivolol 
Teva i Nebivolol Torrent. Skrócono 
okres ważności pozwolenia 
preparatu Nebivolol-1A Pharma 
(poprzednia nazwa preparatu: 
Nebivolol Hexal).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste

Cilazaprilum: Prylgen (Generics) 
to 7. zarejestrowana marka 
cilazaprylu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 5 leków: Inhibace 
(Roche; lek oryginalny), od 
września 2007 Cilan (Polfarmex), 
od czerwca 2009 Cazaprol (Krka), 
od sierpnia 2010 Inhibestril (Teva) 

i od września 2010 Symibace 
(SymPharm). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży Cilapril 
(Celon Pharma).

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Candesartanum :  Candertan 
( G e d e o n  R i c h t e r  P o l s k a ) 
to 6. zarejestrowana marka 
kandesartanu. Na rynek został 
wprowadzony lek oryginalny 
Atacand (AstraZeneca) i od 
czerwca 2010 Karbis (Krka). 
Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Candepres 
(Sandoz), Candesartan-1A Pharma 
i Ranacand (Ranbaxy).
Telmisartanum: Telmisartan-
Ratiopharm to 8. zarejestrowana 
marka telmisartanu. Na rynek 
w Polsce zostały wprowadzone 
3 leki: Micardis (Boehringer 
Inge lhe im) ,  P r i to r  (Bayer 
Schering) i od października 2010 
Tolura (Krka). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Kinzalmono 
(Bayer Schering), Telmisartan 
Actavis, Telmisartan Teva i Tezeo 
(Zentiva).
Va l s a r t a n u m :  Va l s a r t a n 
Tecnimede i Vanatex (Polpharma) 
to  odpowiedn io  22 .  i  23 . 
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; zarejestrowany 
wcześniej przez Nucleus pod 
nazwą Ramartan), od grudnia 2009 
Anartan (Ratiopharm), od marca 
2010 Nortivan (Gedeon Richter 
Polska) i Zelvartan (Nucleus), od 
lipca 2010 Bespres (Teva) i od 
listopada 2010 Valtap (Zentiva). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do obrotu preparaty: Avasart 
(Polfarmex), Cezoryn (Ozone; 
lek zarejestrowany wcześniej 

pod nazwą Yosovaltan), Valsaran 
(Sun-Farm), Valsotens (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Valsartan Nucleus), 
Metrival, Nuclaval, Valpress 
i Valitazin (wszystkie cztery: 
Medis), Valsartan Pliva (Pliva 
Kraków), Valsartan-Ratiopharm, 
Valsartan Teva i Valsavil (Pharma 
Resources Dr. Schultting).

C 0 9 D  –  A n t a g o n i ś c i 
angiotensyny II, leki złożone; 
C09DA -  Antagoniśc i 
angiotensyny II  i  leki 
moczopędne;
C09DA01 – Losartan i leki 
moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazid
um: Losartan Hydrochlorotiazyd 
HCS to 16. zarejestrowana 
marka preparatów o podanym 
składzie. 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 Poland) i od sierpnia 
2010 Stadazar HCT (Stada; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Vilbinitan). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Loreblok HCT (Orion), 
Lorista HL (Krka), Losacor HCT 
(Biofarm), Losartan HCT-1A 
Pharma, Losartan HCT Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals), 
Losartan Potassium HCT Alet 
(Alet Pharmaceuticals), Losartan 
Potassium Hydrochlorothiazide 
Liconsa, Sentor HCT (Gedeon 
Richter Polska) i Sortabax HCT 
(Ranbaxy).

C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne
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Valsartanum+hydrochlorothiazi
dum: Valsartan HCT-1A Pharma 
i Axudan HCT (Sandoz) w 5 
dawkach to odpowiednio 11. i 12. 
zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 8 leków: Co-
Diovan (Novartis), od września 
2009 Tensart HCT (Egis), od 
grudnia 2009 Anartan HCT 
(Ratiopharm), od stycznia 2010 
Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 
Co-Bespres (Teva; wcześniejsza 
nazwa preparatu: Bespresco), 
od lipca 2010 Zelvartancombo 
(Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-
Nortivan (Gedeon Richter Polska) 
i od listopada 2010 Valtap HCT 
(Zentiva). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży: 
Valsartan HCT-Ratiopharm i 
Valsartan Hydrochlorothiazide 
Pliva (Pliva Kraków).

C09DA06 – Kandesartan i 
leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlor
othiazidum: Candertan HCT 
(Gedeon Richter Polska) to 2. 
rejestracja preparatów o podanym 
składzie, w 2 dawkach. Nie 
został jeszcze wprowadzony do 
sprzedaży preparat Candapres 
HCT (Sandoz).

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AA 
– Inhibitory reduktazy HMG 
CoA

Atorvastatinum: Atorvastatin 
Egis to 30. zarejestrowana marka 
preparatów atorwastatyny. Do 
obrotu wprowadzono 16 leków: 
Atoris (Krka), Sortis (Parke-Davis; 
lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od 
czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), 
od października 2006 Atorvox 
(Farmacom), od lutego 2007 
Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 
Torvalipin (Actavis), od marca 

2008 Atorvasterol (Polpharma; 
z a r e j e s t r o w a n y  w c z e ś n i e j 
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; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorpharm), od maja 
2009 Atorvastatinum Farmacom, 
od czerwca 2009 Torvazin 
(Egis), od grudnia 2009 Xavitor 
(Tabuk Poland; zarejestrowany 
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), 
A t o r v a n o r m  ( + P h a r m a ) , 
A t o r v a s t a t i n - 1 A P h a r m a , 
A t o r v a s t a t i n - R a t i o p h a r m , 
Atorvastatin Teva, Atosener 
(Sandoz), Euroclast (Sandoz), 
Gletor (Glenmark), Haepcard 
(Sandoz), Mephator (Mepha), 
Orztiza (Actavis), Pharmastatin 
(Medis) i Voredanin (Ozone).

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII
D11/D11A – Inne preparaty 
dermatologiczne; D11AX 
–  R ó ż n e  p r e p a r a t y 
dermatologiczne

Alitretinoinum: Toctino (Basilea 
Medical) w postaci kapsułek to 
nowa dla tej substancji czynnej 
postać leku. W ramach centralnej 
procedury unijnej zarejestrowany 
jest żel Panretin (Eisai), ale 
preparat ten nie pojawił się jeszcze 
na rynku w Polsce.

H – LEKI HORMONALNE 
DZIAŁAJąCE OGÓLNIE, 

Z WYŁąCZENIEM 
HORMONÓW PŁCIOWYCH 

I INSULIN

H01 – Hormony przysadki 
i  podwzgórza oraz ich 
analogi; H01B – Hormony 
tylnego płata przysadki; 
H01BA – Wazopresyna i jej 
analogi

Desmopressinum: Desmoperil 
(Medis) tabl. w 2 dawkach to 
aktualnie 5. zarejestrowana marka 
preparatów dezmopresyny. Na 
rynku dostępny jest preparat 
Minirin (Ferring) w postaci 
aerozolu, kropli do nosa, iniekcji 
oraz tabletek (2 dawki), a od sierpnia 
2008 liofilizat doustny Minirin 
Melt. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Desmotev tabl. 
(Teva), Noctissin tabl. (Actavis) 
i Presinex aerozol do nosa (PH & 
T). Skreślono z Rejestru: krople 
do nosa Desmopryn (Medana 
Pharma) i aerozol do nosa Nocutil 
(Biofarm).

H02 – Kortykosteroidy 
działające ogólnie; H02A - 
Kortykosteroidy działające 
ogólnie, leki proste; H02AB 
– Glukokortykoidy

Methylprednisolonum: Meprelon 
(APC Instytut) w 3 dawkach, w 
tym w nowej dawce 8 mg, to 3. 
zarejestrowana marka doustnego 
metyloprednizolonu. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 leki doustne: 
Medrol (Pfizer) i Metypred 
(Orion), a także 2 leki iniekcyjne: 
Depo-Medrol (Pfizer) zawierający 
octan metyloprednizolonu i Solu-
Medrol (Pfizer) zawierający 
s ó l  s o d o w ą  b u r s z t y n i a n u 
metyloprednizolonu.

J – LEKI 
PRZECIWZAKAźNE 

DZIAŁAJąCE OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne – 
penicyliny; J01CR – Złożone 
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preparaty penicylin, w tym z 
inhibitorami beta-laktamaz; 
J01CR05 – Piperacylina i 
inhibitor enzymatyczny

Piperacillinum+tazobactamum: 
Tazabax (Ranbaxy)  to  12 . 
zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 3 leki: Tazocin 
(Wyeth-Lederle Pharma), od 
października 2009 Tazacylin 
(Axxon) i od grudnia 2010 
Piperacillin/Tazobactam Kabi 
(Fresenius Kabi). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Piperaci l l in  +  Tazobactam 
Mylan, Piperacillin/Tazobactam 
Actavis, Piperacillin/Tazobactam 
Aurobindo (Aurobindo Pharma), 
P i p e r a c i l l i n / Ta z o b a c t a m 
M i l p h a r m ,  P i p e r a c i l l i n /
Tazobactam Sandoz, Piperacillin/
Tazobactam Teva,  Piperato 
(Midas Pharma) i Tazopiperatio 
(Ratiopharm).

J01D – Inne beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne; 
J01DD – Cefalosporyny 
trzeciej generacji

Cefiximum: Cefiksym Orchid 
Europe Ltd. to 2. rejestracja leku 
zawierającego cefiksym. Na rynek 
wprowadzono Suprax (Gedeon 
Richter).

J01G – Aminoglikozydy 
przeciwbakteryjne; J01GB 
– Inne aminoglikozydy

Tobramycinum: Tobramycin B. 
Braun to 3. zarejestrowany w 
tej klasie preparat tobramycyny, 
lecz aktualnie jedyny w postaci 
in iekcyjnej .  Do sprzedaży 
wprowadzono płyny do inhalacji 
z nebulizatora: Tobi (Novartis) i 
od grudnia 2007 Bramitob (Torrex 
Chiesi).

J 0 1 X  –  I n n e  l e k i 
przeciwbakteryjne; J01XB 
- Polimiksyny

Colistimethatum natricum : 

Promixin (Profile) w postaci 
proszku do sporządzenia roztworu 
do nebulizacji to 3. zarejestrowany 
lek zawierający kolistynę. Na 
rynek wprowadzono preparat 
iniekcyjny Colistin TZF (Polfa 
Tarchomin) i od czerwca 2009 
Colomycin (Forest Laboratories), 
który można podawać dożylnie, 
jak również sporządzić roztwór 
do inhalacji.

J 0 2 / J 0 2 A  –  L e k i 
przeciwgrzybicze działające 
ogólnie; J02AC – Pochodne 
triazolu

Fluconazo lum :  F lumycon 
syrop (Teva) to aktualnie 15. 
zarejestrowana marka flukonazolu, 
choć na rynek został wprowadzony 
wcześniej bliźniaczy syrop o 
nazwie Flumycon (Pliva Kraków). 
Do obrotu wprowadzono 8 leków 
doustnych: Diflucan (Pfizer), 
Fluconazole Polfarmex, Flumycon 
(Pliva Kraków), Mycosyst (Gedeon 
Richter Polska i Gedeon Richter), 
od sierpnia 2006 Flucofast 
(Medana Pharma), od lipca 2007 
Fluconazin (Hasco-Lek), od 
lutego 2010 Fluconazole BMM 
Pharma (Lefarm) i od listopada 
2010 Mycomax (Zentiva). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone na 
rynek leki doustne: Fluconazol-
1A Pharma, Fluconazole-Egis i 
Flucorta (Polfarmex). Skreślono 
z Rejestru: Diflazon (Krka), 
Flucofungin (Sandoz), FlucoLek 
(Sandoz), Fluconazole (Teva 
Kutno), Flucoric (Ranbaxy) i 
Zucon (Norton). Ponadto na rynek 
wprowadzono 6 roztworów do 
wlewów dożylnych: Diflucan 
(Pfizer; lek oryginalny), Flumycon 
(Pliva Kraków), od września 2008 
Flukonazol (Claris Lifesciences), 
od czerwca 2009 Fluconazole 
Redibag (Baxter) i od sierpnia 2010 
Fluconazole B. Braun (Braun). 
Skreślono z Rejestru roztwór do 

wlewów dożylnych Mycosyst 
(Gedeon Richter).

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

Aciclovirum: Hascovir (Hasco-
Lek) w dawce 800 mg to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej niższych dawek tego 
leku. Zarejestrowanych jest 7 
marek acyklowiru. Do sprzedaży 
wprowadzono 4 leki doustne: 
Acyclovir Stada, Hascovir (Hasco-
Lek), Heviran (Polpharma) i 
Zovirax (GlaxoSmithKline; 
lek oryginalny), a także 4 leki 
iniekcyjne: Aciclovir Jelfa, 
Acix (Sandoz), Herpesin (Teva) 
i Zovirax (GlaxoSmithKline). 
Skreślono z Rejestru: Apo-
Acyclovir (Apotex).

J 0 5 A X  –  I n n e  l e k i 
przeciwwirusowe

Inosinum pranobexum: Neosine 
(Aflofarm) w tabl. i nowej dla 
tej substancji czynnej postaci 
syropu to 3. zarejestrowana 
marka pranobeksu inozyny. Na 
rynek wprowadzono: Groprinosin 
(Gedeon  R ich te r  Po l ska ) , 
I sopr inos ine  (Ewopharma) 
i  od grudnia 2010 Neosine 
(Aflofarm).

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L02 – Leki hormonalne; 
L 0 2 B  –  A n t a g o n i ś c i 
hormonów i leki o zbliżonym 
d z i a ł a n i u ;  L 0 2 B G  – 
Inhibitory enzymów

Exemestanum :  Exemestane 
P h a r O s  G e n e r i c s  t o  7 . 
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z a r e j e s t r o w a n a  m a r k a 
eksemestanu. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny 
Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Astexana 
( Vi p h a r m ) ,  E x e m e s t a n e 
GlenmarkPharma (Glenmark), 
Exestralan (ICN Polfa Rzeszów), 
Glandex (Hasco-Lek) i Nosteron 
(Gedeon Richter Polska).

L04/L04A – Leki hamujące 
układ odpornościowy; 
L 0 4 A D  –  I n h i b i t o r y 
kalcyneuryny

Tacrolimusum: Tacni (Teva) 
to 5. zarejestrowana marka 
t a k r o l i m u s u .  W c z e ś n i e j 
zarejestrowano: w procedurze 
narodowej Prograf (Astellas 
Pharma) kaps. i inj. oraz Cidimus 
(Sandoz), a w scentralizowanej 
procedurze unijnej Advagraf kaps. 
i Modigraf w postaci granulatu do 
sporządzania zawiesiny doustnej 
(oba: Astellas Pharma). Na rynku 
pojawiły się dotychczas 2 leki: 
Prograf i Advagraf.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne 
i  przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesterydowe 
lek i  przec iwzapalne  i 
p r z e c i w re u m a t y c z n e ; 
M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego; M01AE51 – 
Ibuprofen, leki złożone

Ibuprofenum+paracetamolum: 
N u r o f e n  U l t i m a  ( R e c k i t t 
Benckiser) to 2. zarejestrowany 
lek o podanym składzie, ale o 
wyższej dawce paracetamolu (500 
mg). Do sprzedaży wprowadzono 
Metafen (Polfa-Łódź), zawierający 
200 mg ibuprofenu i 325 mg 
paracetamolu.

N – UKŁAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; 

N01B - Środki znieczulające 
działające miejscowo; 
N01BB – Amidy

Ropivacainum: Ropivacaine 
IWA (IWA Consulting) to 3. 
zarejestrowana marka ropiwakainy. 
Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Naropin (AstraZeneca) 
i od czerwca 2010 Ropimol 
(Molteni; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ropivacaine 
Hydrochloride Molteni).

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX – 
Inne opioidy

Tramado lum :  Noax  (CSC 
Pharmaceuticals Handels) w 
nowej dla tej substancji czynnej 
postaci tabletek ulegających 
rozpadowi w jamie ustnej o dawce 
50 mg to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonego wcześniej 
preparatu Noax Uno w postaci 
tabletek w 3 wyższych dawkach o 
przedłużonym uwalnianiu. Spośród 
zarejestrowanych doustnych 
preparatów jednodawkowych 
o standardowym uwalnianiu 
na rynek wprowadzono 4 leki: 
Poltram (Polpharma), Tramadol 
Synteza, Tramahexal (Sandoz) i 
Tramal (Grünenthal), natomiast nie 
wprowadzono jeszcze preparatu 
Tramcod (Polfa Warszawa). Do 
sprzedaży wprowadzono 7 leków 
o przedłużonym uwalnianiu: 
Poltram Retard (Polpharma), 
Tramal Retard (Grünenthal), 
Tramundin (Norpharma), od 
czerwca 2007 Adamon SR (Meda) 
i Noax Uno (CSC Pharmaceuticals 
Handels), od lutego 2008 Travictol 
(Orion) i od grudnia 2008 Oratram 
(Molteni). Nie zostały dotychczas 
w p r o w a d z o n e  d o  o b r o t u : 
Ethypharm Tramadol (Ethypharm), 
Tramadol Retard (Lannacher) i 
Tramal PR (Grünenthal; po zmianie 
nazwy z Tramium). Spośród 
zarejestrowanych doustnych 

preparatów wielodawkowych 
(krople) na rynek wprowadzono: 
Poltram (Polpharma), Tramadol 
Synteza, TramaHexal (1A Pharma; 
w grudniu 2007 zmiana nazwy na 
Tramadol-1A Pharma) i Tramal 
(Grünenthal), natomiast nie 
wprowadzono jeszcze preparatu 
Tramcod (Polfa Warszawa). 
Spośród  za re jes t rowanych 
preparatów doodbytniczych 
(czopki) na rynek wprowadzono: 
Tramal (Grünenthal), natomiast nie 
wprowadzono jeszcze preparatu 
Tramcod (Polfa Warszawa). 
Spośród  za re jes t rowanych 
preparatów iniekcyjnych na 
rynek wprowadzono: Poltram 
(Po lpha rma) ,  TramaHexa l 
(Sandoz) i Tramal (Grünenthal), 
natomiast nie wprowadzono 
jeszcze preparatów Tramadol-
S tada ,  Tra lg i t  (Zent iva)  i 
Tramcod (Polfa Warszawa). 
Skreślono z Rejestru: TramaLek 
(1A Pharma), Tramadol czopki 
(GlaxoSmithKline, Poznań), 
Tramadol kaps. (Gedeon Richter 
Polska), Tramadol kaps. (Teva 
Kutno), Tramadol inj. (Pliva 
Kraków), Tramadol-1A Pharma 
(wprowadzony wcześniej na 
rynek przez Sandoz pod nazwą 
TramaHexal ID), Tramadol HCl 
P.S.S. Pharma retard (P.S.S. 
Pharma), Tramadol-Stada krople.

N 0 2 B  –  I n n e  l e k i 
p r z e c i w b ó l o w e  i 
przeciwgorączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i 
jego pochodne

Acidum acetylsal icyl icum : 
Aspirin (Bayer Schering) w 
nowej postaci jednodawkowego 
g ranu la tu  to  rozsze rzen ie 
względem wprowadzonych 
wcześniej innych postaci i dawek 
tego leku. Zarejestrowanych jest 
w tej klasie 9 marek leków z 
kwasem acetylosalicylowym. 
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Do sprzedaży wprowadzono 9 
marek: Alka-Seltzer (Bayer), 
Asal tec  (Polfa  Warszawa), 
Aspirin (Bayer), Bestpirin 325 mg 
(Teva), Encopirin (Omega Rex), 
Polopiryna (Polpharma), Salpirin 
(Polfarmex), Upsarin (Bristol-
Myers Squibb) i od października 
2010 Hascopiryn (Hasco-Lek). 
Skreślono z Rejestru:Tomapyrin 
Comfort (Boehringer Ingelheim).

N02BE – Anilidy
Paracetamolum: Paracetamol 
Accord (Accord Healthcare) w 
postaci tabletek musujących to 
aktualnie 30. zarejestrowana marka 
paracetamolu. Na rynek zostały 
wprowadzone 22 marki o różnych 
drogach podania (doustnie, 
doodbytniczo i w iniekcjach), 
jednodawkowe i wielodawkowe: 
Acenol i Acenol forte (Galena), 
Apap (US Pharmacia, Wrocław), 
Ca lpo l  (McNei l ) ,  Codipar 
(GlaxoSmithKline, Poznań), 
Efferalgan (Bristol-Myers Squibb), 
Etoran (Polpharma), Gemipar 
(Gemi), Grippostad (Stada), 
Malupar (Aflofarm; wprowadzony 
wcześniej jako Paracetamol 
przez firmę Farmjug), Panadol, 
Panadol dla dzieci, Panadol 
Rapid i od kwietnia 2010 Panadol 
Strong (GlaxoSmithKline) , 
Paracetamol Rubital (Gemi), 
Perfalgan inj. (Bristol-Myers 
Squ ibb)  o raz  p repa ra ty  o 
n a z w i e  m i ę d z y n a r o d o w e j 
Paracetamol wytwarzane przez 
wielu producentów (Aflofarm, 
Biofarm, Farmina, Filofarm, 
Galena, Hasco-Lek, Herbapol 
Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, 
Polfarmex). Nie pojawiły się 
dotychczas: Apiredol (Ionfarma), 
Efferalgan forte (Bristol-Myers 
S q u i b b ) ,  G a l p a m o l  ( A P C 
Instytut), Paracetamol Actavis inj., 
Paracetamol APC (APC Instytut), 
Paralen Sus (Zentiva), Paramax 

Rapid (Medinet) i Tespamol 
(APC Instytut). Skreślono z 
Rejestru syropy Paracetamol o 
smaku malinowym i o smaku 
truskawkowym (Unia), Apap 
zawies ina  (US Pharmacia , 
Wrocław), Plicet syrop (Pliva 
Kraków), Amipar (Amilek), 
Benuron (Bene), Efferalgan Odis 
(Bristol-Myers Squibb), Hascopar 
(Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), 
Paracetamol (Polpharma), Tazamol 
(Polfa Tarchomin).

N 0 3 / N 0 3 A  –  L e k i 
p r z e c i w p a d a c z k o w e ; 
N 0 3 A X  –  I n n e  l e k i 
przeciwpadaczkowe

Topiramatum :  Top i ramate 
Arrow (Arrow Poland) kapsułki 
w 2  n iższych  dawkach  to 
rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześnie j 
kapsułek w wyższej dawce oraz 
tabletek powlekanych w różnych 
dawkach. Zarejestrowanych jest 
37 marek topiramatu. Na rynek 
wprowadzono 14 preparatów: 
Topamax (Janssen-Cilag; lek 
oryginalny), od grudnia 2006 
Topiramat-Ratiopharm, od grudnia 
2007 Epiramat (Farmacom), 
od stycznia 2008 Etopro (ICN 
Polfa Rzeszów), od lutego 2008 
TopiLek tabl. powl. (Sandoz), od 
września 2008 Erudan (Unia), 
od października 2008 Epitoram 
(Apotex)  oraz Symtopiram 
(SymPhar),  od lutego 2009 
Toramat (Glenmark Generics), od 
kwietnia 2009 Topiramate Arrow 
(Arrow Poland), od października 
2009 Topigen (Biogened), od 
stycznia 2010 Epilania (Vipharm), 
od kwietnia 2010 Oritop (Orion) 
i od czerwca 2010 Topimatil 
(Jelfa). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Droplete (Temapharm), 
Epimaxan (Polpharma), Epinar 
( A x x o n ) ,  Ep i t o p  ( G e r o t ) , 

Folprexin (Adamed), Jactigen 
(Generics; poprzednia nazwa: 
Topimerck), Monotop (Nycomed), 
Ramatop  (Teva) ,  Ta lopam 
(Actavis), Tomalex (Galex d.d.), 
Topiegis (Egis; zarejestrowany 
wcześniej  jako Topiragis - 
Alfred E. Tiefenbacher), Topifar 
(Biofarm; wcześniejsza nazwa: 
Topiral), Topinitial (Axxon), 
Topiramat Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Topiramate-
AET (Alfred E. Tiefenbacher), 
Topiramate Farmacom, Topiramate 
Tecnimede, Topiramate Torrent 
(Torrent Pharma), Topiramat 
Pfizer, Topiramatum Accord 
(Accord Healthcare), Topiran 
(Ranbaxy), Topistad (Stada) i 
Zidoxer (Ozone). Skreślono z 
Rejestru: Tidian (Zentiva), TopiLek 
kaps. (Sandoz),Topiramat-1A 
Pharma.

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

Pramipexolum :  Meroximer 
(Actavis) to 15. zarejestrowana 
m a r k a  p r a m i p e k s o l u .  D o 
sprzedaży wprowadzono 2 leki: 
Mirapexin (Boehringer Ingelheim) 
i od listopada 2010 Pramipexole 
Orion. Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Emwepel (Stada), Miparkan 
(Specifar), Neliprax (Blau Farma 
Group II), Oprymea (Krka), 
Pexopar (Biogened), Praminorm 
(+Pharma), Pramipexole Teva, 
Pramipeksol Synthon, Pramixil 
(CSC Pharmaceuticals Handels), 
Ramixole (Temapharm), Ritmorest 
(Gedeon Richter Polska) i Sifrol 
(Boehringer Ingelheim). 

N05 – Leki psychotropowe; 
N 0 5 A  –  L e k i 
neuroleptyczne;
N 0 5 A H  –  D i a z e p i n y, 
oksazepiny, tiazepiny i 
oksepiny



– 56 –

Nowe rejestracje i nowości na rynku

Olanzapinum: Egolanza (Egis) to 
45. zarejestrowana marka olanza-
piny. Do sprzedaży wprowadzono 
18 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek 
oryginalny) i od listopada 2009 Zy-
prexa inj. 10 mg o standardowym 
uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Za-
lasta (Krka), Zolafren (Adamed), 
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 
2008 Olanzin (Actavis), od lipca 
2008 Ranofren (Adamed), od 
stycznia 2009 Olanzapine Teva, od 
lipca 2009 Sanza (Glenmark), od 
listopada 2009 Synza (+Pharma), 
od stycznia 2010 Lanzapin (Bio-
gened; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Nucleus 
pod nazwą Olanzapin Nucleus), 
od marca 2010 Olzin (Egis; pre-
parat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Synthon jako Olan-
zapine Synthon), Parnassan (Ge-
deon Richter Polska) i Zapilux 
(Sandoz), od lipca 2010 Olasyn 
(Celon Pharma), od sierpnia 2010 
Olpinat (Vipharm), od września 
2010 Zypadhera inj. o przedłużo-
nym uwalnianiu (Eli Lilly) i od 
grudnia 2010 Olanzapina Mylan 
(Generics). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone preparaty: Arkola-
myl (Generics), Asterilon (Qui-
sisana Pharma), Anzorin (Orion), 
Clingozan (Excalibur Pharma), 
Lazapix (Quisisana Pharma), Ny-
kob (IWA Consulting), Olanzamin 
(Sun-Farm), Olanzapin Actavis, 
Olanzapina Invent Farma, Olanza-
pina Jacobsen, Olanzapina Nyzol 
(Blubit), Olanzapina Viketo (In-
vent Farma), Olanzapine Accord 
(Accord Healthcare), Olanzapine 
Adamed, Olanzapine Ranbaxy, 
Olanzapin-Ratiopharm, Olanzaran 
(Ranbaxy), Olanzomer (Unia; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Olanzapina Niolib), Olstadryn 
(Medis) i Trylan ODT (Medis). 
Nie pojawiło się w Polsce 6 leków 
zarejestrowanych w ramach cen-

tralnej procedury unijnej: Olan-
zapine Apotex (Apotex Europe), 
Olanzapine Glenmark (Glenmark 
Generics), Olanzapine Glenmark 
Europe (Glenmark Generics), 
Olazax (Glenmark Pharmaceuti-
cals), Olazax Disperzi (Glenmark 
Pharmaceuticals) i Olanzapine 
Neopharma. Skreślono z Rejestru: 
Olfanzafloc (Hexal), Olanzapin 
Pliva (Pliva Kraków).
Q u e t i a p i n u m :  Q u e t a p 
(Ratiopharm) to 33. zarejestrowana 
marka kwetiapiny. Na rynek 
wprowadzono 17 leków: Seroquel 
i Seroquel XR (AstraZeneca; lek 
oryginalny), Ketrel (Celon Pharma), 
od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), 
od marca 2008 Ketilept (Egis) i 
Kventiax (Krka), od lipca 2008 
Nantarid (Gedeon Richter), od 
października 2008 Loquen (Pliva 
Kraków), od lipca 2009 Symquel 
(SymPhar ;  za re jes t rowany 
wcześniej pod nazwą Quetiapine 
Tiefenbacher), od sierpnia 2009 
Kwetaplex (Adamed), od listopada 
2009 Gentiapin (Biogened), od 
grudnia 2009 Quentapil (ICN 
Polfa Rzeszów), od stycznia 2010 
Kefrenex (Axxon), od maja 2010 
Poetra (GlaxoSmithKline; lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Medis pod nazwą Quemed), 
od sierpnia 2010 Bonogren 
(Vipharm), od października 2010 
Pinexet (Medana Pharma) i Vorta 
(Glenmark) oraz od grudnia 
2010 Quetiser (Sun-Farm; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetiapin Sunfarm). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Etiagen (Generics), 
Geldoren (Vale Pharmaceuticals), 
Ketiap (Polpharma), Kvelux 
(Sandoz) ,  Kwetax  (Teva) , 
Kwetinor (Lekam), Quetiapine 
Medis, Quetiapine-Ratiopharm 
(zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetifi), Quetiapine Arrow 

(Arrow Poland), Quetiapinum 
Invent Farma, Quetiapinum Viketo 
(Invent Farma), Quetilis (Medis), 
Quetin (Zentiva), Setinin (Actavis) 
i Stadaquel (Stada). Skreślono z 
Rejestru: Quetiapine Pliva (Pliva 
Kraków).

N 0 5 A X  –  I n n e  l e k i 
neuroleptyczne

Risperidonum: Orizon (Orion) tabl. 
powl. w 5 dawkach to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonego 
wcześniej roztworu doustnego. 
Zarejestrowanych jest 30 marek 
preparatów rysperydonu. Na 
rynek wprowadzono 21 leków 
doustnych jednodawkowych: 
Rispen (Zentiva), Risperatio 
(Ratiopharm), Rispolept (Janssen-
Cilag; lek oryginalny), Rispolux 
(Sandoz), Risset (Farmacom), 
Ryspolit (Polpharma), Speridan 
(Actavis), od kwietnia 2006 
Risperon (Lekam), od stycznia 2007 
Ziperid (ICN Polfa Rzeszów), od 
marca 2007 Disaperid (Biogened) 
i Nodir (Polfarmex), od maja 
2007 Rileptid (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 (Apotex) 
i od marca 2010 Risperidone 
BMM Pharma (Lefarm). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Rinter 
(Teva) ,  Risperat  (Sandoz) , 
Risperidon Aurus (Quisisana 
Pharma; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Rispefar), 
R i s p e r i d o n  M e d o c h e m i e , 
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Risperidon Stada, Risperidon Tad 
(Tad Pharma), Risperigamma 
(Wörwag), Stadarisp (Stada) i 
Symperid (SymPhar). W postaci 
doustnej wielodawkowej do 
sprzedaży wprowadzono 3 leki: 
Apo-Risperid (Apotex), Rispolept 
(Janssen-Cilag) i od października 
2009 Orizon (Orion), zaś nie 
pojawiły się jeszcze Ryspolit 
(Polpharma) i Stadarisp (Stada). 
Ponadto dostępny jest preparat 
parenteralny jednodawkowy 
o przedłużonym uwalnianiu: 
Rispolept Consta (Janssen-Cilag). 
Skreślono z Rejestru preparaty: 
Lioxam (Grünenthal; był na rynku), 
Mepharis i Mepharis S (Mepha), 
Ridonex (Gedeon Richter), Risnia 
(Cipla), Risperidone-1A Pharma, 
Risperidone Hexal, Risperiwin 
(Winthrop Medicaments)  i 
R i s p i m e d  ( N a t u r  P r o d u k t 
Zdrovit).

N06 – Psychoanaleptyki;
N 0 6 A  –  L e k i 
przeciwdepresyjne; N06AB 
– Selektywne inhibitory 
z w ro t n e g o  w y c h w y t u 
serotoniny

Escitalopramum: Pramogen 
( G e n e r i c s )  i  E s c i p r a m 
(Gerot) to odpowiednio 16. i 
17 .  za re jes t rowana  marka 
escitalopramu, zaś Lexapro w 
nowej postaci tabletek ulegających 
rozpadowi w jamie ustnej to 
rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej tabletek 
powlekanych. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 preparatów: lek 
oryginalny Lexapro (Lundbeck), 
od stycznia 2010 Depral in 
(Polpharma), od lutego 2010 
Elicea (Krka) i Mozarin (Adamed), 
od czerwca 2010 Escitil (Egis) 
i  Lenuxin (Gedeon Richter 
Polska) oraz od sierpnia 2010 
Pramatis (Sandoz). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku preparaty: 

Aciprex (Biofarm), Deprigen 
(Biogened), Escertal (Zentiva; lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Esoprex), Escitalopram-1A 
Pharma, Escitalopram Vera (Vera 
Pharma), Escitasan (Lannacher), 
Laprides (Pl iva Kraków) i 
Servenon (Glenmark).

N06D – Leki  przeciw 
d e m e n c j i ;  N 0 6 D A  – 
Antycholinoesterazy

D o n e p e z i l u m :  D o n e p e z i l 
Hydrochloride Accord (Accord 
Healthcare) to 30. zarejestrowana 
marka donepezylu. Do sprzedaży 
wprowadzono 18 leków: Aricept 
(Pfizer; lek oryginalny), Cogiton 
(Biofarm), Donepex (Celon 
Pharma), Yasnal (Krka), od 
lutego 2009 Donesyn (Vipharm) 
i  Symepezil (SymPhar),  od 
maja 2009 Donectil (ICN Polfa 
Rzeszów), od lipca 2009 Cognezil 
(Glenmark;  zarejestrowany 
wcześniej jako Donepezil 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 
sierpnia 2010 Apo-Doperi l 
(Apotex) i Doneprion (Orion) oraz 
od września 2010 Donemed (Sun-
Farm). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Dobedipil (Stada), 
Donecleus (Nucleus), Donepezil 
Alet (Alet Pharmaceuticals), 
Donepezil Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Donepezil 
Pliva (Pliva Kraków), Donepezil 
Specifar, Donethon (Synthon), 
Memiranum (Ranbaxy), Redumas 
(Teva), Ricordo (Adamed) i Rizin 
(Teva).

Rivastigminum: Rivastigmine Pol-
Nil to 21. zarejestrowana marka 
rywastygminy. Do sprzedaży 
wprowadzono 8 leków: Exelon 
(Novartis Europharm), od sierpnia 
2009 Nimvastid (Krka), od 
grudnia 2009 Rivastigmine Teva, 
od maja 2010 Prometax (Novartis 
Europharm), od sierpnia 2010 
Ristidic (ICN Polfa Rzeszów) 
i od stycznia 2011 Rivastigmin 
Orion, Rivaxon (Biogened) i 
Riveka (Unia). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Evertas 
(Zentiva), Ivagalmin (Galex 
d.d.), Niddastig (Stada), Rivaller 
(SymPhar), Rivalong (Farma-
Projekt), Rivastigmine 1A Pharma, 
Rivastigmine Hexal, Rivastigmine 
Mylan, Rivastigmine-Ratiopharm, 
Rivastigmine Sandoz, Rivastinorm 
(+Pharma) i Velastina (Polfa 
Pabianice).

N07 – Inne leki działające 
na układ nerwowy; N07B 
–  L e k i  s t o s o w a n e  w 
uzależnieniach;
N07BA – Leki stosowane w 
uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicorette Freshdrops 
(McNeil) w postaci tabletek 
do ssania to rozszerzenie w 
stosunku do wprowadzonych 
wcześniej preparatów Nicorette. 
Zarejestrowanych jest 6 marek 
preparatów z nikotyną. Na rynku 
znajdują się następujące produkty: 
Nicorette (McNeil) w postaci 
gumy do żucia (4 smaki: Classic, 
FreshFruit, FreshMint i Mint), 
tabletek podjęzykowych Microtab, 
s y s t e m u  t r a n s d e r m a l n e g o 
(Nicorette Patch i od września 2009 
Nicorette Invisipatch – preparat 
był dostępny od grudnia 2008 pod 
nazwą Nicorette Semi Transparent 
Patch; zmiana nazwy nastąpiła w 
lutym 2009) i inhalatora (Nicorette 
Inhaler); Nicotinell (Novartis) w 
postaci gumy do żucia i systemu 
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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 
N i c o p a t c h  ( P i e r r e  F a b r e 
Medicament). Nie został jeszcze 
wprowadzony preparat Nico-
Loz (Arrow Generics) w postaci 
miękkich pastylek w 2 dawkach 
i 3 smakach (Citrus, Spearmint i 
Toffee) oraz Nicorette Microtab 
Lemon (McNeil) w postaci tabl. 
podjęzykowych i Nicorette Icy 
White Gum (McNeil) w postaci 
gumy do żucia. 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.

N 0 7 B B  –  P re p a r a t y 
s tosowane w leczeniu 
uzależnienia od alkoholu

Naltrexonum: Adepend (Orpha-
Devel) i Naltrexone Hydrochloride 
Accord (Accord Healthcare) to 
aktualnie jedyne zarejestrowane 
leki zawierające naltrekson. 
Wygasł już dawno rejestr dla 
obecnego dawniej na rynku 
preparatu Nemexin (Du Pont).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane 
w chorobach nosa; R01A – 
Środki udrażniające nos i 
inne preparaty stosowane 
miejscowo do nosa; R01AB 
– Sympatykomimetyki, leki 
złożone z wyłączeniem 
k o r t y k o s t e r y d ó w ; 
R01AB06 – Preparaty z 
ksylometazoliną
X y l o m e t a z o l i n u m + d
expanthenolum:  Nasic 

(JPZ Firma Doradcza) to 
2. rejestracja preparatu o 
tym składzie, z wyższą 
dawką ksylometazoliny. 
W  l i s t o p a d z i e  2 0 1 0 
zarejestrowano Nasic Kids 
(JPZ Firma Doradcza). 
Leki nie zostały jeszcze 
w p r o w a d z o n e  d o 
sprzedaży.
R02/R02A – Preparaty 
stosowane w chorobach 
g a r d ł a ;  R 0 2 A A  - 
Antyseptyki

Alcohol dichlorobenzylicus+amyl
methacresolum+levomentholum: 
Neo-angin wiśnia (Divapharma) 
w postaci pastylek to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej preparatów Neo-angin 
w postaci tabletek do ssania i 
aerozolu.

R03 – Leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych;
R03B – Inne leki stosowane 
w obturacyjnych chorobach 
d r ó g  o d d e c h o w y c h , 
preparaty wziewne; R03BA 
- Glikokortykosteroidy

Budesonidum: Nebbud (Teva) 
to 7. zarejestrowana w tej klasie 
marka budesonidu. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 leków: Budiair 
(Torrex Chiesi) ,  Miflonide 
(Novartis), Neplit Easyhaler 
(Menarini), Pulmicort i Pulmicort 
Turbuhaler (AstraZeneca) oraz 
Tafen Novolizer (Sandoz). Nie 
pojawił się jeszcze na rynku: 
Ribuspir (Torrex Chiesi).

R03D - Inne leki działające 
ogó ln i e  s to sowane  w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych

Montelukastum: Montelukast 
Invent Farma i Montekast (Blau 
Farma Group II [nastąpiła zmiana 

nazwy podmiotu odpowiedzialnego 
z Arti Farma]) to odpowiednio 
30. i 31. zarejestrowana marka 
montelukastu, zaś Montelukast 
MSD (Merck Sharp & Dohme) w 
postaci jednodawkowego granulatu 
w dawce 4 mg to rozszerzenie 
względem zarejestrowanych 
wcześniej tabletek do ssania 5 mg 
i tabletek powlekanych 10 mg. Do 
sprzedaży zostało wprowadzonych 
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 (Genexo), 
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 Montessan (Apotex; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Montekast), od czerwca 2010 
Montespir (Biofarm) 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-
Projekt), Lukast (Grünwalder), 
Miralust (Adamed), Montelukast-
1A Pharma, Montelukast Miklich, 
Monte lukas t  MSD (Merck 
Sharp & Dohme), Montelukast 
Sandoz, Montelukast Stada, 
Montelukast Sunfarm (Sun-
Farm), Montelukastum Synthon, 
Montexal (ICN Polfa Rzeszów) i 
Spirokast (Zentiva).

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

Latanoprostum :  Rozaprost 
(Adamed) to 11. zarejestrowana 
marka latanoprostu. Na rynek 
wprowadzono 4 leki: Xalatan 
(Pfizer; lek oryginalny), od marca 

2010 Xaloptic (Polpharma), od 
kwietnia 2010 Latanoprost Arrow 
(Arrow Poland) i od grudnia 2010 
Latalux (Jelfa). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Arrowprost 
(Arrow Generics), Latanoprost 
Actavis, Ocumer (Farma-Projekt), 

Prolasol (Premier Research), 
Solusin (Premier Research) i 
Xalaprost (ICN Polfa Rzeszów).

2011-02-19

Nowe rejestracje - UE 
– styczeń 2011

L – LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WPŁYWAJąCE 
NA UKŁAD ODPORNOŚCIO-
WY

L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01C – Alkaloidy roślinne 
i inne środki naturalne; 
L01CD – Taksany

Docetaxelum: Docetaxel Teva 
Pharma to 8. zarejestrowany 
preparat docetakselu. Na rynek 
wprowadzono 4 leki: Taxotere 
(Aventis Pharma), od lipca 2010 
Docetaxel-Ebewe (Ebewe Phar-
ma), od listopada 2010 Docetaxel 
Teva i od grudnia 2010 Daxtere 
(Actavis). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Docefrez (Sun Phar-
maceuticals Industries Europe), 
Docetaxel Hospira i Docetaxel 
Winthrop (Aventis Pharma).
Docetaxel Teva Pharma jest 
wskazany w leczeniu raka pier-
si, niedrobnokomórkowego raka 
płuc i raka gruczołu krokowego. 
Docetaksel działa poprzez pobu-
dzanie łączenia tubuliny w trwa-
łe mikrotubule i hamowanie ich 

rozpadu, co powoduje znaczne 
zmniejszenie ilości wolnej tubu-
liny. Wykazano in vitro, że do-
cetaksel przerywa w komórkach 
sieć mikrotubularną, która jest 
niezbędna do czynności życio-
wych w komórce w fazie mitozy 
i interfazy.

L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XX – Inne 
leki przeciwnowotworowe

Topotecanum: Potactasol (Acta-
vis) to 6. zarejestrowany preparat 
topotekanu. Na rynek wprowa-
dzono 3 preparaty: lek oryginalny 
Hycamtin (SmithKlineBeecham), 
od kwietnia 2010 Topotecan Teva 
(Teva Pharma) i od grudnia 2010 
Topotecan Accord (Accord Heal-
thcare). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Topotecan 
Actavis i Topotecan Hospira. Skre-
ślono z Rejestru: Topotecan Pliva 
(Pliva Kraków).
Topotekan stosowany w monote-
rapii jest wskazany: do leczenia 
pacjentek z rakiem jajnika z prze-
rzutami, u których chemioterapia 
pierwszego lub kolejnego rzutu 

okazała się nieskuteczna oraz 
do leczenia pacjentów z nawro-
towym rakiem drobnokomórko-
wym płuca (ang. small cell lung 
carcinoma – SCLC), u których 
ponowne leczenie z użyciem 
chemioterapii pierwszego rzutu 
uznano za niewłaściwe. Topotek-
an w skojarzeniu z cisplatyną jest 
wskazany do leczenia pacjentek z 
rakiem szyjki macicy, nawraca-
jącym po radioterapii oraz u pa-
cjentek w stadium IVB zaawan-
sowania choroby. U pacjentek, 
które wcześniej otrzymywały 
cisplatynę, zastosowanie terapii 
skojarzonej jest uzasadnione w 
przypadku długotrwałego okresu 
bez leczenia.
Przeciwnowotworowe działanie 
topotekanu polega na hamowaniu 
topoizomerazy-I, enzymu uczest-
niczącego w replikacji DNA, 
poprzez zmniejszanie napięcia 
torsyjnego przed poruszającymi 
się widełkami replikacyjnymi. 
Topotekan hamuje działanie topo-
izomerazy-I przez stabilizowanie 
kowalencyjnego kompleksu en-

W styczniu 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 3 decyzje o dopuszczeniu 
do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one używanych już 
w lecznictwie substancji czynnych. 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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zymu i rozdzielonych nici DNA, 
będącego etapem pośrednim w 
procesie katalitycznym. Następ-
stwem hamowania topoizomerazy
-I przez topotekan jest wywoły-
wanie pęknięć pojedynczych nici 
DNA związanego z białkiem w 
komórce.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

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

Acidum ibandronicum: Iasibon 
(Pharmathen) w postaci doustnej 
i iniekcyjnej to 8. zarejestrowany 
lek zawierający ibandronian sodo-
wy. Do sprzedaży wprowadzono 
2 leki iniekcyjne: Bondronat (Ro-
che) i Bonviva (Roche), a także 2 
leki doustne: Bondronat (Roche) 
w dawce 50 mg i Bonviva (Roche) 

w dawce 150 mg przyjmowanej 
1 raz w miesiącu. Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: leki doustne 
Bodenza (Roche) i Ibandronic 
Acid Mylan w dawce 150 mg 
oraz Ossica (Gedeon Richter Pol-
ska) i Ibandronic Acid Teva w 2 
dawkach, a także leki iniekcyjne 
Bodenza (Roche) i Ibandronic 
Acid Sandoz.
Iasibon jest wskazany w zapobie-
ganiu zdarzeniom kostnym (zła-
mania patologiczne, powikłania 
kostne wymagające napromie-
niania lub leczenia chirurgiczne-
go) u pacjentów z rakiem piersi z 
przerzutami do kości lub w lecze-
niu hiperkalcemii spowodowanej 
chorobą nowotworową z przerzu-
tami lub bez.
Kwas ibandronowy należy do 
bifosfonianów, które swoiście 
oddziałują na tkankę kostną. Ich 
wybiórczość wynika z dużego 
powinowactwa do składników 

mineralnych kości. Działanie po-
lega na hamowaniu aktywności 
osteoklastów; chociaż dokładny 
mechanizm jest nadal niewyjaś-
niony.

Niektóre decyzje porejestracyjne 
Komisji Europejskiej:
decyzja z 6 I 2011 w sprawie wy-
cofania, na wniosek posiadacza 
z 10 XII 2010, pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu (wy-
danego 10 VIII 2006) produk-
tu leczniczego Thelin (Pfizer), 
zawierającego sytaksenan sodu 
(klasa C02KX);
decyzja z 1 II 2011 w sprawie 
wycofania, na wniosek posiada-
cza z 20 XII 2010, pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu (wyda-
nego 28 VII 2009) produktu lecz-
niczego Clopidogrel 1A Pharma 
(Acino Pharma), zawierającego 
klopidogrel (klasa B01AC).

2011-02-18

A – PRZEWÓD 
POKARMOWY I 
METABOLIZM

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; 

B – KREW I UKŁAD 
KRWIOTWÓRCZY

B01/B01A – Leki 
przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory 
agregacji płytek krwi (z 
wyłączeniem heparyny);

B 0 3  –  L e k i  s t o s o w a n e  w 
niedokrwistości; B03X/
B03XA – Inne leki stosowane 
w niedokrwistości

C – UKŁAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07 – Leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne; C07A – 
Leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne; C07AB 
– Selektywne leki blokujące 
receptory β-adrenergiczne

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AX 
– Inne leki wpływające na 
stężenie lipidów;

G – UKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I  HORMONY 
PŁCIOWE
G03 – Hormony płciowe i środki 

wpływające na czynność 
układu płciowego; G03F – 
Progestageny i estrogeny, 
leki  złożone; G03FA - 
Progestageny i estrogeny, 
preparaty zawierające stałe 
dawki;

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

Nowości na rynku – styczeń 2011
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Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

rejestracji

A07DA Loperamidum + 
simethiconum

Imodium Multi-
Action

McNeil PL 11.2007 Imodium 
Plus*, zm. 07.2010 
Imodium Multi-Action

B01AC Clopidogrelum Clogrel Polpharma PL 08.2010

B01AC Clopidogrelum Tuxedon ICN Polfa 
Rzeszów

PL 04.2010

B03XA Epoetinum alfa Binocrit Sandoz UE 08.2007

C07AB Bisoprololum Bibloc Sandoz PL 03.2009

C10AX Allii sativi bulbus Alliomint Labofarm PL 04.2004

G03FA Chlormadinonum + 
ethinylestradiolum

Madinette Sun-Farm PL 08.2010

G04BE Sildenafilum Sildenafil Teva Teva UE 11.2009

J01DH51 Imipenemum + 
cilastatinum

Imipenem/Cilastatin 
Kabi

Fresenius Kabi PL 09.2010

L02BG Anastrozolum Anastrozole Accord Accord 
Healthcare

PL 09.2009

L04AA Leflunomidum Leflunomide Medac Medac UE 07.2010

M01AE Ibuprofenum Ibalgin Fast Zentiva PL 05.2010

N05CD Estazolamum Estazolam Espefa Espefa PL 03.2010

N06DA Rivastigminum Rivastigmin Orion Orion PL 04.2010

N06DA Rivastigminum Rivaxon Biogened PL 06.2010

N06DA Rivastigminum Riveka Unia PL 07.2010

R03BA Fluticasonum Flutixon Adamed PL 06.2010

R03DX Roflumilastum Daxas Nycomed 
Pharma

UE 07.2010

S01EA Brimonidinum Brimoteva Teva PL 08.2009

S01ED51 Timololum + 
dorzolamidum

Dotiteva Teva PL 09.2010

W styczniu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 20 nowych marek 
produktów leczniczych:

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL 

IMS Poland

J – LEKI 
PRZECIWZAKAźNE 

DZIAŁAJąCE OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 

działające ogólnie; J01D 
– Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DH 
– Karbapenemy; J01DH51 
– Imipenem + inhibitor 
enzymatyczny

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L02 – Leki hormonalne; L02B – 

Antagoniści hormonów i 
leki o zbliżonym działaniu; 
L 0 2 B G  –  I n h i b i t o r y 
enzymów

L04/L04A – Leki hamujące układ 
odpornościowy; L04AA – 
Selektywne leki hamujące 
układ odpornościowy

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i 
p r z e c i w re u m a t y c z n e ; 
M01A – Niesterydowe 
lek i  przec iwzapalne  i 
p r z e c i w re u m a t y c z n e ; 
M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

N – UKŁAD NERWOWY
N05 – Leki psychotropowe; 

N05C – Leki nasenne i 
uspokajające; N05CD – 
Pochodne benzodiazepiny

N 0 6  –  P s y c h o a n a l e p t y k i ; 
N06D – Leki  przeciw 
d e m e n c j i ;  N 0 6 D A  - 
Antycholinoesterazy

R – UKŁAD ODDECHOWY
R 0 3  –  L e k i  s t o s o w a n e  w 

obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych;

R03B – Inne leki stosowane 
w obturacyjnych chorobach 
d r ó g  o d d e c h o w y c h , 
preparaty wziewne; R03BA 
- Glikokortykosteroidy
R03D - Inne leki działające 
ogólnie stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DX 
- Inne leki działające 
ogólnie stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych

S – NARZąDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01E 

– Leki przeciw jaskrze i 
zwężające źrenicę;
S01EA – Sympatykomimetyki 
s tosowane w leczeniu 
jaskry
S01ED – Leki blokujące 
receptory β-adrenergiczne; 
S 0 1 E D 5 1  –  Ti m o l o l , 
preparaty złożone

2011-02-19
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