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Felieton Redakcji

Święto odrodzenia 
samorządu aptekarskiego

Kalendarz, prawie każdego człowieka jest zapełniony oko-
licznościowymi datami, które są związane z ważnymi faktami lub 
zdarzeniami dotyczącymi życia prywatnego, zawodowego lub zwią-
zanych ze sferą publiczną.  

Jeżeli kartka kalendarza przypomina radosny fakt lub chwa-
lebne wydarzenie, to dzień ten traktujemy jako święto. Mamy okazję 
do refleksji i zadumy o tym, co się niegdyś zdarzyło i wróciło, za 
sprawą zapisu w kalendarzu, jako wspomnienie. 

Wśród świątecznych dat zapisanych w aptekarskich kalenda-
rzach szczególne znaczenie ma dzień 19 kwietnia. To właśnie tego 
dnia, przed dwudziestu laty, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwa-
lił ustawę o izbach aptekarskich. Aptekarze mają powody, żeby trak-
tować tę datę jako święto odrodzenia samorządu aptekarskiego. 

Do tego wydarzenia nawiązuje dr Grzegorz Kucharewicz, 
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w artykule „Dwadzieścia lat 
minęło”. Głównym wątkiem artykułu są rozważania o wartościach 
demokratycznych obecnych w życiu samorządu zawodowego, który 
„jest instytucją państwa demokratycznego, jest wartością”. Podsta-
wą demokracji samorządowej jest „gorące pragnienie uczestnicze-
nia w życiu wspólnoty zawodowej” – konstatuje autor.

W stwierdzeniu, że nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych 
prowadzi do groźnych następstw zdrowotnych, nie ma nic odkryw-
czego. Wydaje się, że świadomość tej zależności ma każdy dorosły 
człowiek, co stanowi dostateczną gwarancję, że w przypadku cho-
roby będzie stosował się do zaleceń lekarza przyjmując  leki według 
wskazań. Niestety, tak nie jest. Liczni pacjenci wykazują niestaran-
ny, a bywa, że lekceważący, stosunek do farmakoterapii. Dziwne to 
i trudno zrozumieć – chodzi przecież o ich własne zdrowie. 

Dlaczego tak się dzieje i jaka jest skala zjawiska można do-
wiedzieć się z pouczającego artykułu autorstwa profesora Przemy-
sława Kardasa z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Profesor jest 
zdania, że edukacja pacjentów jest  jedną z dróg wyjścia z sytuacji. 
Edukację mogą powadzić także farmaceuci w ramach opieki far-
maceutycznej. „Niektóre kraje europejskie dostrzegły już korzyści, 
jakie wynikają z poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych, 
będącej konsekwencją interwencji podejmowanych przez farmaceu-
tów, i skłonne są za te dodatkowe czynności farmaceutom płacić” 
– informuje autor. 

Zwracamy uwagę na artykuł „Postawy pacjentów wobec an-
tybiotyków”, którego autorką jest mgr Beata Mazińska z Narodowe-
go Instytutu Leków. Artykuł jest analizą wyników badania przepro-
wadzonego w ostatnich dwóch latach wśród pacjentów w celu po-
znania postaw i wiedzy Polaków w zakresie antybiotyków. Badania 
wykazały, że o antybiotykach wiemy niewiele, dlatego też „wiedza 
na temat antybiotyków powinna być stale propagowana, z podkre-
śleniem informacji, iż antybiotyki nie są skuteczne w przypadku in-
fekcji wywoływanych przez wirusy” – podsumowuje autorka. 

Zapraszamy do lektury. 
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Samorząd zawodowy jest 
instytucją państwa demokratycz-
nego, jest wartością, którą warto 
i należy bronić. Demokra-
cja codziennie musi być 
wywalczana. Nie można 
jej narzucić, nie może być 
prezentem. Demokracja 
rozumiana jako funkcjonu-
jące społeczeństwo obywa-
telskie jest zdecydowanie 
czymś więcej niż zesta-
wem rytualnych formuł, 
socjotechniką na usługach 
osób sprawujących władzę 
w strukturach samorządo-
wych. Jej podstawą nie są 
przepisy określające proce-
dury wyborcze, ale gorące 
pragnienie uczestniczenia 
w życiu wspólnoty zawo-
dowej. Bierność przekreśla 
sens przynależności do tej 
wspólnoty. „Najczęściej 
mówi się o korzyściach z 
demokracji, rzadziej o jej 
powinnościach. Tymczasem 
demokracja, aby funkcjonować, 
nakłada na wszystkich ogromne 
obowiązki, zwłaszcza obowiązek 
uczestnictwa. Ale obyczaj takie-
go uczestnictwa występuje rzad-
ko tam, gdzie brak odpowiedniej 
tradycji” – napisał Ryszard Ka-
puściński („Lapidarium V”).

Polscy farmaceuci powinni 
pamiętać o tradycji, o utworzo-
nej we Lwowie Kongregacji Ap-

tekarskiej (1609 r.), o Gremium 
Aptekarzy Krakowskich (1802 r.),  
o lwowskim Gremium Właścicie-
li Aptek (1841 r.) czy o Galicyj-
skim Towarzystwie Aptekarskim 
(1868 r.), do którego należeli za-
równo właściciele, jak i pracow-
nicy aptek. Będziemy pamiętać  

o Warszawskim Towarzystwie 
Farmaceutycznym (1872 r.), wileń-
skim Towarzystwie Zawodowym 

Pracowników Farmaceu-
tów (1906 r.) i poznańskim 
Towarzystwie Kondy-
cjonowanych Aptekarzy 
(1918r.). Nie zapomnimy  
o organizacjach aptekar-
skich z okresu między-
wojennego, o uchwalonej 
przez Sejm RP w czerw-
cu 1939 r. ustawie o iz-
bach aptekarskich, która 
ze względu na wybuch 
wojny nie weszła w życie,  
o pierwszym prezesie po-
wołanej w czerwcu 1945 
r. Naczelnej Izby Aptekar-
skiej – prof. Bronisławie 
Koskowskim. Nie zapo-
mnimy wreszcie o nacjo-
nalizacji aptek w 1951 r.  
i o likwidacji izb aptekar-
skich na mocy ustawy z 8 
stycznia 1951 r.

 
Tradycja zobowiązuje człon-

ków naszego samorządu do dzia-
łania, do oceniania pracy swoich 
przedstawicieli w strukturach sa-
morządowych różnych szczebli, 
do udziału w okręgowych zjaz-
dach izb aptekarskich, w czasie 
których nie tylko wyłonione zo-

Dwadzieścia lat minęło

W   2011 r. mija dwadzieścia lat od uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 19 kwietnia 1991r. 
ustawy o izbach aptekarskich. W grudniu tego samego roku odbył się I Krajowy Zjazd Aptekarzy 

w Warszawie. U progu polskiej transformacji ustrojowej zaczął się odradzać samorząd aptekarski. Było to 
wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla farmaceutów, ale i dla rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego. We współczesnym państwie prawa musi być bowiem miejsce dla silnego samorządu zawodu 
zaufania publicznego, a ochrona konstytucyjnie zagwarantowanych obszarów samorządności jest jednym 
z istotnych zadań dzisiejszego samorządu.
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staną nowe władze, ale i wybra-
ni zostaną delegaci na VI Krajo-
wy Zjazd Aptekarzy w styczniu 
2012 r. Na posiedzeniu 17 marca 
2011r. Naczelna Rada Aptekarska 
zdecydowała, że jeden delegat 
będzie przypadał na 100 człon-
ków okręgowej izby aptekarskiej. 
Byłem zwolennikiem tego zapisu 
w uchwale NRA. Przeciwnicy, 
między innymi obecni na posie-
dzeniu NRA przedstawiciele izby 
dolnośląskiej, gdańskiej, krakow-
skiej, śląskiej, warszawskiej i za-
chodniopomorskiej, opowiedzieli 
się za tym, by ze względów finan-
sowych jeden delegat przypadał 
na 150 farmaceutów należących 
do danej izby (prezes Rady Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej stwierdził 
wręcz, że spora część delegatów 
w ogóle nie bierze udziału w obra-
dach, lecz przyjeżdża na zjazd tyl-
ko dlatego, żeby się zabawić; na-
leży więc ograniczyć ich liczbę). 
Nie mogliśmy się na to zgodzić.

 
Demokracja kosztuje, lecz 

naprawdę warto raz na cztery lata 
wydać pieniądze pochodzące ze 
składek aptekarzy na liczniejszy 
udział delegatów w krajowym 
zjeździe i na jego organizację. 
Dzięki temu środowisko aptekar-
skie będzie lepiej reprezentowa-
ne. Zaufajmy aptekarzom! Dajmy 
im szansę uczenia się demokracji 
i kosztowania jej owoców w co-
dziennym życiu. Alternatywą jest 
ignorancja i obojętność, które 
prędzej czy później prowadzą do 
wynaturzeń w działalności wszel-
kich struktur samorządowych.

 
dr Grzegorz Kucharewicz

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Na czym polega nieprzestrze-
ganie zaleceń terapeutycznych 

Były główny chirurg Stanów 
Zjednoczonych, Charles Everett 
Koop jest autorem często cyto-
wanego powiedzenia: „leki nie 
działają u pacjentów, którzy ich 
nie biorą”. Jak się jednak oka-
zuje, to nie on był pierwszym, 
który zwrócił uwagę na ten fakt. 
Już bowiem u zarania medycyny 
Hipokrates podkreślał, że „należy 
zwracać uwagę na postępowanie 
pacjentów, bowiem często wpro-
wadzają lekarza w błąd co do za-
żywania przepisanych im leków”. 

Zjawisko, które tak trafnie 
opisał ojciec medycyny, określa-
ne jest obecnie mianem nieprze-
strzegania zaleceń terapeutycz-
nych (ang. non-adherence, non-
compliance). Polega ono na tym, 
że część pacjentów nie stosuje 
przepisanych im leków zgodnie  
z otrzymanymi zaleceniami. 

Nieprzestrzeganie zaleceń te-
rapeutycznych jest problemem 
częstym, występującym zarów-
no w schorzeniach ostrych, jak  
i przewlekłych. Wśród tych ostat-
nich, średnio co druga leczona 
osoba nie stosuje się w sposób 
zadawalający do zaleceń terapeu-
tycznych, i co za tym idzie, traci 

szanse na najlepsze wyniki lecze-
nia [1]. 

Najczęstsze formy nieprze-
strzegania zaleceń terapeutycz-
nych obejmują: 

Nierealizowanie recept •	
Nierozpoczynanie leczenia •	
posiadanym lekiem
Opóźnianie rozpoczęcia •	
leczenia 
Nieświadome pomijanie •	
pojedynczych dawek leku
Świadome pomijanie •	
pojedynczych dawek leku
Systematyczną zmianę •	
częstości dawkowania leku
Okresowe przyjmowanie •	
zmniejszonej/zwiększonej 
liczby dawek leku
Tak zwane „wakacje od •	
leków”, czyli kilkudniowe 
przerwy w leczeniu
Przedwczesne kończenie •	
kuracji
Co ciekawe, nieprzestrzeganie 

zaleceń terapeutycznych nie jest 
ograniczone do schorzeń skąpo- 
lub bezobjawowych, takich jak 
nadciśnienie czy dyslipidemia. 
Występuje ono także w przypad-
ku typowych schorzeń objawo-
wych, na przykład infekcji wy-
magających antybiotykoterapii 
[2]. Podobnie, nie jest ono ogra-
niczone do schorzeń łagodniej-

szych. Nawet wówczas, gdy nie 
stosujący systematycznie swoich 
leków pacjenci ryzykują zdro-
wiem i życiem, i mają tego peł-
ną świadomość, część z nich nie 
przestrzega zaleceń terapeutycz-
nych, jak choćby ma to miejsce w 
przypadku schorzeń onkologicz-
nych. Innym przykładem może 
być też padaczka, w przypadku 
której spełnione są dwa warunki, 
mogące motywować pacjenta do 
systematycznego leczenia: cho-
roba jest objawowa, a nieleczo-
na, może bezpośrednio zagrażać 
życiu. Jak jednak pokazują staty-
styki, przestrzeganie zaleceń te-
rapeutycznych jest nawet w tym 
przypadku dalekie od oczekiwań 
– wśród pacjentów z padaczką, aż 
30-50% nie stosuje się do zaleceń 
terapeutycznych [3].

Następstwa nieprzestrzegania 
zaleceń

Bezpośrednim następstwem 
nieprzestrzegania zaleceń tera-
peutycznych jest niezapewnienie 
ciągłości działania leków w orga-
nizmie. Stąd zresztą zależność, tak 
trafnie ujęta przez dr Koopa. Kli-
niczne następstwa nieprzestrze-
gania zaleceń terapeutycznych 
zależą natomiast od faktu, z jaką 

Nieprzestrzeganie 
zaleceń terapeutycznych

Pacjenci, którzy leczą się niesystematycznie, lub całkowicie przerywają leczenie, narażają się na 
pogorszenie stanu zdrowia, dodatkowe koszty, a czasem nawet śmierć. Pomimo to, nieprzestrze-

ganie zaleceń terapeutycznych jest częstym zjawiskiem w Polsce. Farmaceuci mogą wpłynąć korzyst-
nie na poziom przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów. Warto, aby działania zmie-
rzające w tym kierunku weszły do standardów opieki farmaceutycznej. Korzyścią, jaką mogą one 
przynieść farmaceutom, jest wzrost obrotów aptecznych.
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terapią mamy do czynienia, oraz 
ze stopniem odstępstw pacjenta 
od otrzymanych zaleceń. W przy-
padku większości schorzeń prze-
wlekłych, warunkiem osiągnięcia 
korzyści ze stosowanego leczenia 
jest przyjęcie co najmniej 80-90% 
przepisanych dawek. Przyjęcie 
mniejszego odsetka przepisanych 
dawek prowadzi do obniżenia 
skuteczności leczenia, wzrostu 
ryzyka powikłań, a nawet zgo-
nów. W związku z tym opuszcze-
nie przez pacjenta jednej tabletki 
może przynieść efekty nieznacz-
ne, albo nawet niezauważalne, 
tak jak ma to miejsce przy kardio-
protekcyjnym leczeniu kwasem 
acetylosalicylowym, albo przy 
opuszczeniu przyjęcia jednej tab-
letki hormonów stosowanych  
w hormonalnej terapii zastępczej. 
W innych przypadkach to samo 
odstępstwo od zaleceń, sprowa-
dzające się do pominięcia jednej 
tabletki, może dać skutki groźne 
dla życia - jak ma to miejsce w 
przypadku padaczki, a może tak-
że skutkować nieplanowaną cią-
żą, jeśli pominięta zostanie jedna 
tabletka hormonalna stosowana 
w doustnej antykoncepcji. Żela-
zną regułą jest jednak, że im gor-
sze jest przestrzeganie zaleceń, 
tym gorsze wyniki daje leczenie 
[4]. W efekcie nieprzestrzegania 
zaleceń terapeutycznych wzrasta 
zapotrzebowanie na świadczenia 
medyczne, przedłuża się niezdol-
ność do pacy, wzrasta inwalidy-
zacja.

Niebagatelne są również na-
stępstwa finansowe tego zjawi-
ska. W Stanach Zjednoczonych 
bezpośrednie następstwa nieprze-
strzegania zaleceń terapeutycz-
nych szacuje się rocznie na 100 
miliardów dolarów [5]. W Polsce, 
bezpośrednie następstwa finanso-
we tego zjawiska dla Narodowego 

Funduszu Zdrowia można ostroż-
nie szacować na 6 mld zł rocznie, 
co stanowi około 10% budżetu 
NFZ. Składają się na nie wydat-
ki na dodatkowe hospitalizacje, 
porady lekarskie, badania diag-
nostyczne, a także – na refunda-
cję leków, których stosowanie nie 
przynosi wymiernych efektów. 
Doskonałym przykładem tego 
jest leczenie obniżające podwyż-
szony poziom cholesterolu, które 
musi być prowadzone systema-
tycznie przynajmniej przez dwa 
lata, aby w sposób statystycznie 
istotny wydłużyć spodziewane 
życie pacjenta. Tymczasem zna-
komita większość pacjentów, 
którzy rozpoczynają leczenie 
hipolipemizujące, przerywa je 
przed osiągnięciem tej umownej 
granicy.
 

Dlaczego pacjenci to robią

Jest wiele przyczyn, dla których 
pacjenci nie stosują się do zale-
ceń terapeutycznych. Światowa 
Organizację Zdrowia opracowała 
model, który próbuje syntetycz-
nie opisać te złożone uwarunko-
wania (rys. 1). Składają się na 
niego czynniki dotyczące:

pacjenta•	  – np. przekonania pa-
cjenta dotyczące niecelowości 
prowadzenia leczenia, zagro-
żeń związanych z wystąpie-
niem działań niepożądanych, 
itp. W Polsce do częstszych 
należą przekonania, że „leki 
szkodzą na wątrobę”, oraz że 
„antybiotyków nie można łą-
czyć z alkoholem”.
schorzenia•	  – skąpo-, a zwłasz-
cza bezobjawowy charakter 
choroby zmniejsza motywa-
cję pacjentów do rozpoczęcia  
i kontynuacji leczenia. Podob-
nie, schorzenia psychiczne 
szczególnie często prowadzą 

do niesystematycznego stoso-
wania leków, a nawet do prze-
rwania leczenia. 
terapii•	  - im bardziej leczenie 
jest „nieprzyjazne pacjento-
wi”, tym gorsze przestrzega-
nie zaleceń terapeutycznych. 
Dotyczy to zwłaszcza takich 
parametrów, jak częstość daw-
kowania leków, ich forma 
(pacjenci niechętnie przyjmu-
ją czopki czy zastrzyki), czy 
obecności działań niepożąda-
nych. 
systemu opieki zdrowotnej•	  – 
utrudniony dostęp do lekarza 
(w praktyce – zwłaszcza do le-
karza specjalisty) może utrud-
nić pacjentowi zdobycie re-
cept i systematyczne leczenie. 
Z niedawno przeprowadzone-
go badania wynika, że 8% pa-
cjentów, przerywających tera-
pię chorób przewlekłych, robi 
to z powodu braku recept [6]. 
społeczne•	  i ekonomiczne – 
brak wsparcia ze strony ro-
dziny i innych osób sprzyja 
niesystematycznemu leczeniu. 
Wśród polskich pacjentów 
istotną przeszkodą leżącą na 
drodze do systematycznego 
leczenia jest często wysoka 
cena leków, wynikająca z ich 
niskiej refundacji. 

Jak poprawić 
przestrzeganie zaleceń

Jak w każdym przypadku, nie-
przestrzeganiu zaleceń terapeu-
tycznych lepiej jest zapobiegać, 
niż „leczyć”, czyli interweniować 
w sytuacji, gdy ma ono już miej-
sce. W gabinecie lekarskim, za-
pobieganie nieprzestrzeganiu za-
leceń terapeutycznych rozpocząć 
należy od edukacji pacjenta co 
do celów i sposobu leczenia. Na-
stępnie, warto włączyć pacjenta 
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do procesu decyzyjnego podczas 
wybierania metod leczniczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
indywidualnych preferencji pa-
cjenta co do stosowanych leków. 
Zaangażowanie pacjenta w sze-
roko pojętą samokontrolę – po-
przez mierzenie poziomu glike-
mii, ciśnienia, tętna, czy wagi, 
oraz prowadzenie dzienniczków 
samokontroli i ich wspólną ocenę 
z pracownikiem służby zdrowia 
(lekarzem, pielęgniarką, dietety-
kiem) dodatkowo sprzyjają syste-
matyczności leczenia.

Jak się jednak okazuje, 
pojedyncze interwencje, ma-
jące na celu poprawę prze-
strzegania zaleceń terapeu-
tycznych, mają umiarkowa-
ną skuteczność. Najlepsze 
efekty osiąga się łącząc kil-
ka interwencji, szczególnie 
różnego rodzaju: obejmują-
ce edukację, uproszczenie 
schematu stosowanego le-
czenia, samokontrolę, sze-
roko rozumiane wsparcie, 
oraz wszelkiego rodzaju 
elementy przypominają-
ce o konieczności leczenia 
(np. łączenie przyjmowa-
nia kolejnych dawek leków  
z posiłkami lub innymi 
czynnościami rutynowo podejmo-
wanymi przez pacjenta). Co waż-
ne, efekt pojedynczej interwen-
cji jest relatywnie krótkotrwały.  
W tej sytuacji celowe wydaje się 
wielokrotne ponawianie działań, 
mających na celu poprawę prze-
strzegania zaleceń. [7] 

Po ujawnieniu przypadku 
niesystematycznego stosowania 
leku przez pacjenta najlepiej jest 
wraz z pacjentem wspólnie prze-
analizować przyczyny, które do 
tego doprowadziły. Z wyjątkiem 
tych błędów, które wynikają  
z zapomnienia, decyzje pacjentów 

dotyczące zmiany sposobu przyj-
mowania leków mają zazwyczaj 
swoje racjonalne powody. Przy-
jaźnie nastawiona, rzeczowa dys-
kusja z pacjentem pozwala zatem 
w wielu przypadkach wprowadzić 
działania pozwalające poprawić 
systematyczność leczenia, np. 
poprzez modyfikację stosowanej 
terapii. Co ważne, możliwości 
takie ma nie tylko lekarz prowa-
dzący leczenie. Substytucja ge-
neryczna pozwala farmaceucie 
na wydanie leku tańszego, niż 

ten, którego nazwa znajduje się 
na recepcie. W pewnym zakresie, 
może on przy okazji wpływać na 
formę leku: pacjenci, niechętnie 
stosujący kapsułki, mogą sko-
rzystać na zamianie leku na jego 
odpowiednik w formie tabletek  
i vice versa.

Na tym się jednak rola farma-
ceuty nie kończy. Ponieważ leka-
rzom nie zawsze udaje się znaleźć 
czas i środki, aby zmotywować 
pacjentów do systematycznego 
leczenia, na farmaceutów czeka-
ją tu, w ramach opieki farmaceu-
tycznej, ważne zadania. To oni 

mogą po raz kolejny motywować 
pacjenta do podjęcia, a następnie 
– kontynuacji leczenia. W nieod-
ległym czasie, mając podgląd do 
systemu recept elektronicznych  
i elektronicznego rekordu pacjen-
ta, będą mogli, wraz z pacjentem, 
przeanalizować systematyczność 
realizacji recept. Stwierdzony 
dzięki temu fakt nieprzestrzega-
nia zaleceń terapeutycznych może 
być świetnym punktem wyjścia 
do podjęcia z pacjentem dyskusji 
o jego przyczynach, i znalezie-

nia metod zaradczych. To 
właśnie może być moment, 
w którym warto przepro-
wadzić krótką edukację pa-
cjenta dotyczącą korzyści  
z systematycznego leczenia, 
oraz przedstawić mu straty, 
wynikające z leczenia nie-
systematycznego. Jak bo-
wiem wynika z niedawnego 
badania, przeprowadzonego 
wśród osób chorujących na 
choroby przewlekłe, pacjen-
ci dobrze zdają sobie sprawę 
z poważnych, ale jednocześ-
nie odległych następstw nie-
systematycznego leczenia, 
takich jak zawał czy udar. 
Są oni jednak całkowicie 
nieświadomi następstw bez-

pośrednich, czekających na nich 
już następnego dnia po opuszcze-
niu przyjęcia swoich tabletek [6].

Niektóre kraje europejskie do-
strzegły już korzyści, jakie wy-
nikają z poprawy przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych, będącej 
konsekwencją interwencji podej-
mowanych przez farmaceutów, 
i skłonne są za te dodatkowe 
czynności farmaceutom płacić. 
Do czasu, gdy takie rozwiązania 
zostaną wprowadzone w naszym 
kraju, upłynie pewnie jeszcze tro-
chę wody w Wiśle. Należy jednak 
mieć nadzieję, że ze względu na 

Rys. 1
Czynniki warunkujące przestrzeganie zaleceń 

terapeutycznych wg WHO [1].
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ważne następstwa zdrowotne, 
społeczne i finansowe, przyjdzie 
na to wkrótce pora. W chwili obec-
nej, toczy się gorąca publiczna 
dyskusja na temat jednego z waż-
nych elementów, które wpływają 
na dostęp do leków i przestrze-
ganie zaleceń terapeutycznych. 
Chodzi o możliwość wystawiania 
przez lekarzy recept „zaocznie” 
dla pacjentów, chorujących na 
schorzenia przewlekłe. Z bada-
nia przeprowadzonego niedawno 
przez firmę Pentor wynika, że 8% 
pacjentów, przerywających tera-
pię chorób przewlekłych, robiło 
to z powodu braku recept [6]. Do-
dać należy, że cytowane badanie 
prowadzone było przed pojawie-
niem się w mediach informacji na 
temat zaostrzenia egzekwowania 
przepisów wymagających wysta-
wienia recepty jedynie w obecno-
ści pacjenta i wielotysięcznych 
kar nakładanych na lekarzy, któ-
rzy się do tego przepisu nie sto-
sowali. Podkreślenia godny jest 
też fakt, że ewentualne oszczęd-
ności finansowe NFZ, jakie wy-
nikają z niezrealizowania recept, 
które w związku z obowiązują-
cym obecnie prawodawstwem, 
nigdy nie zostały wystawione, są 
nieporównywalnie mniejsze, niż 
bezpośrednie straty finansowe, 
ponoszone przez system opieki 
zdrowotnej w wyniku niesyste-
matycznego leczenia [8].

Nieprzestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych na forum 

międzynarodowym

Ze względu na zachodzące pro-
cesy demograficzne, problem 
nieprzestrzegania zaleceń tera-
peutycznych staje się coraz bar-
dziej istotny. Europejskie społe-
czeństwa gwałtownie starzeją się, 
przybywa chorych przewlekle, 

rosną koszty opieki zdrowotnej,  
a poszczególne kraje coraz trud-
niej radzą sobie z zabezpiecze-
niem dla obywateli świadczeń 
zdrowotnych, oraz znalezieniem 
na nie środków finansowych. Ma-
jąc to na uwadze, Komisja Euro-
pejska postanowiła w ramach 7 
Programu Ramowego sfinanso-
wać badania, które zmierzają do 
opracowania europejskich zale-
ceń polityki zdrowotnej, poświe-
conych poprawie przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych. Badania 
takie prowadzone są w ramach 
międzynarodowego programu 
o nazwie Projekt ABC (Barri-
ers for Compliance, Ocena ba-
rier na drodze do przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych), który 
kierowany jest przez Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi. Zaintereso-
wanych problematyką odsyłamy 
do strony internetowej projektu: 
www.ABCproject.eu

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM 
Przemysław Kardas

I Zakład Medycyny Rodzinnej, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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naukowej zajmuje się badaniami z 
zakresu szeroko pojętej medycyny 
rodzinnej. Jest pionierem badań na 
temat przestrzegania zaleceń tera-
peutycznych w Polsce. Jest autorem 
licznych publikacji naukowych i 
wystąpień konferencyjnych, zasia-
da w radach naukowych trzech eu-
ropejskich czasopism medycznych, 
jest aktualnym Prezydentem Eu-
ropejskiego Towarzystwa d/s Ba-
dań nad Przestrzeganiem Zaleceń 
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Kierownik wielu projektów ba-
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ramach Programu Ramowego Unii 
Europejskiej. Obecnie jest Kierow-
nikiem Naukowym koordynowa-
nego przez Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi międzynarodowego pro-
gramu naukowego pod nazwą Pro-
jekt ABC Ocena barier na drodze 
do przestrzegania zaleceń terapeu-
tycznych (Ascertaining Barriers 
for Compliance), realizowanego w 
latach 2009-2011 w ramach 7 Pro-
gramu Ramowego Unii Europej-
skiej. Służył Komisji Europejskiej 
jako ekspert w zakresie zdrowia 
publicznego.
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Odkrycie antybiotyków 
było w medycynie wyda-
rzeniem przełomowym. 

Początki badań nad substancjami 
bakteriobójczymi sięgają koń-
ca XIX wieku, jednakże dopiero 
u schyłku lat dwudziestych XX 
wieku nastąpiło odkrycie peni-
cyliny przez szkockiego lekarza 
Aleksandra Fleminga. Niezwykła 
waga tego odkrycia dla ludzko-
ści została potwierdzona przy-
znaniem w 1945 roku Nagrody 
Nobla zespołowi Fleming, Florey 
i Chain za prace, które doprowa-
dziły do oczyszczenia penicyliny 
[1]. Już w ciągu pierwszych lat, 
od wprowadzenia penicyliny do 
lecznictwa odegrała ona spekta-
kularną rolę w medycynie ratując 
życie milionom ludzi, stanowiąc 
niejednokrotnie jedyny środek 
skutecznego leczenia niezwy-
kle groźnych infekcji. Olbrzymi 
sukces penicyliny na polu tera-
pii zakażeń stanowił impuls do 
prowadzenia badań nad innymi 
antybiotykami i odkrywania ko-
lejnych nowych grup tego typu 
leków. Jednakże zachwyt nad 
skutecznym działaniem antybio-
tyków nie był równorzędny z ich 
właściwym i rozważnym stoso-
waniem. I tak nieodpowiedzialne 
i niekontrolowane stosowanie tej 
grupy leków doprowadziło w cią-
gu pięćdziesięciu lat do poważne-
go zagrożenia ich skuteczności, 
powstawania i rozprzestrzeniania 
się zjawiska oporności drobno-

ustrojów [2]. Obecnie istnieją już 
tzw. superbakterie, które nie rea-
gują na żadne leki.

U progu XXI wieku ludz-
kość znalazła się w sytuacji za-
grożenia możliwości efektywne-
go leczenia zakażeń. Waga prob-
lemu, jego charakter globalny  
i niezwykle poważne zagrożenie 
jakie niesie dla życia i zdrowia 
człowieka sprawiły, iż problem 
antybiotykooporności stał się 
kluczowym w działaniach podej-
mowanych przez najważniejsze 
instytucje zdrowia publicznego 
takie jak Światowa Organizacja 
Zdrowia, amerykańskie Centrum 
Prewencji i Kontroli Zakażeń 
(CDC - ang. Centres for Dise-
ases Control and Prevention), 
Unia Europejska, Europejskie 
Centrum Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC - ang. European 
Centre for Disease Prevention 
and Control) jak również rządy 
poszczególnych państw [3,4,5]. 
Mając na względzie niezwykle 
dynamiczny rozwój turystyki, 
migrację ludności, możliwości 
szybkiego transportu, wymianę 
handlową i naukową, działania 
podejmowane w zakresie walki 
ze zjawiskiem lekooporności mu-
szą być podejmowane we wszyst-
kich państwach na świecie, dla 
zapewnienia bezpieczeństwa ich 
obywateli. Problem lekooporno-
ści wymaga podjęcia szerokich 
skoordynowanych działań mię-
dzysektorowych.

Jednym z niezwykle waż-
nych ogniw w walce ze zjawi-
skiem lekooporności jest pro-
wadzenie szerokiej działalności 
edukacyjnej dotyczącej właści-
wego stosowania antybiotyków 
oraz naświetlającej problem nad-
używania antybiotyków i jego 
konsekwencji dla życia i zdrowia 
człowieka. 

W celu zwrócenia uwagi 
na problem antybiotykooporno-
ści jako zjawiska o charakterze 
globalnym oraz wzmocnienia 
działań mających na celu ogra-
niczenie tego zjawiska Komisja 
Europejska na wniosek Europej-
skiego Centrum Zapobiegania  
i Kontroli Chorób ustanowiła  
w 2008 roku Europejski Dzień 
Wiedzy o Antybiotykach (EDWA) 
który jest obchodzony w całej 
Europie corocznie w dniu 18 li-
stopada. http://www.ecdc.europa.
eu/ [6,7,8]. 

Również tegoroczny Świa-
towy Dzień Zdrowia obchodzony 
na całym świecie 7 kwietnia 2011 
został poświęcony problemowi 
antybiotykooporności pod hasłem 
„Brak działań dziś – brak leków 
jutro” http://www.who.int/en/. 

W Polsce w oparciu o reko-
mendacje Komisji Europejskiej 
powołany został w 2004 roku 
przez Ministra Zdrowia Narodo-
wy Program Ochrony Antybioty-
ków (NPOA). 

Jednym z głównych celów 
Programu jest edukacja, a co za 

Wiedza Polaków na temat antybiotyków na podstawie wyników badania opinii publicznej -  
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce.

Postawy pacjentów 
wobec antybiotyków
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tym idzie podniesienie świado-
mości zarówno lekarzy różnych 
specjalności, kadry zarządzają-
cej oraz społeczeństwa na temat 
antybiotyków i zasad racjonalnej 
antybiotykoterapii. Podejmowa-
ne w ramach NPOA działania 
edukacyjne mają na celu zwró-
cenie uwagi na narastający prob-
lem lekooporności, uwidocznie-
nie konsekwencji wynikających  
z niewłaściwego stosowania an-
tybiotyków oraz propagowanie 
zachowań i postaw pomocnych w 
walce z tym niebezpiecznym dla 
zdrowia publicznego zjawiskiem.

Polska w ramach realizacji 
Narodowego Programu Ochrony 
Antybiotyków bierze aktywny 
udział w światowych i europej-
skich inicjatywach w tym zakre-
sie, m. in. organizując corocznie 
od 2008 roku kampanię infor-
macyjną z okazji Europejskiego 
Dnia Wiedzy o Antybiotykach 
(EDWA) czy uczestnicząc czyn-
nie we współpracy z Biurem 
Światowej Organizacji Zdrowia 
w Polsce w obchodach Światowe-
go Dnia Zdrowia w 2011 roku. 

W czasie trzech lat reali-
zacji kampanii EDWA w Polsce 
zgodnie z wytycznymi Europej-
skiego Centrum Zapobiegania 
i Kontroli Chorób prowadzono 
działania edukacyjne skierowane 
do ogółu społeczeństwa, lekarzy 
POZ oraz lekarzy praktykujących 
w szpitalach.

W celu propagowania in-
formacji na temat antybiotyków 
i zjawiska antybiotykooporno-
ści zastosowano różne narzędzia 
edukacyjne min. w postaci ulotek 
informacyjnych, plakatów, wy-
staw tematycznych, bilbordów, 
filmów telewizyjnych o charak-
terze reklamy społecznej, spotów 
radiowych.

Na terenie całego kraju pro-
pagowana jest w sposób ciągły 
wystawa tematyczna składająca 
się z szesnastu plakatów naświet-
lających problem zakażeń, me-
chanizm działania i stosowanie 
antybiotyków oraz powody i skut-
ki zmniejszania się ich skutecz-
ności. Wystawa prezentowana 
była w większości miast w Polsce 
w miejscach ogólnodostępnych 
dla społeczeństwa jak urzędy 
miast, stacje sanitarno-epidemio-
logiczne, szpitale, placówki POZ, 
wyższe uczelnie, centra handlo-
we, kina, dworce PKP. W trak-
cie trzech lat realizacji kampanii 
EDWA zorganizowano wystawę 
m.in. w Sejmie RP, w centrum 
Warszawy i Krakowa. Informa-
cje na temat antybiotyków i prob-
lemu lekooporności umieszczane 
były na portalach internetowych 
prasowych, medycznych, nauko-
wych. W mediach w tym w pra-
sie, telewizji i radiu ukazywały 
się publikacje, programy i audycje 
tematyczne. W celu propagowania 
wiedzy na temat antybiotyków i 
zasad racjonalnej terapii zakażeń  

organizowane były konferencje 
regionalne oraz ogólnopolskie dla 
lekarzy różnych specjalności.

W celu poznania postaw  
i wiedzy Polaków w zakresie 
antybiotyków oraz oceny wpły-
wu kampanii edukacyjnej doty-
czącej racjonalnego stosowania 
antybiotyków na postawy i za-
chowania Polaków zrealizowano 
w latach 2009-2010 w ramach 
Narodowego Programu Ochrony 
Antybiotyków badanie ilościowe 
„Postawy wobec antybiotyków”. 
Badanie zostało przeprowadzone 
w oparciu o kwestionariusz 14 
pytań opracowanych przez zespól 
NPOA. 

Dla uzyskania  obiektyw-
nych i profesjonalnych danych 
techniczną stronę badania zleco-
no firmie zewnętrznej Millward-
Brown SMG/KRC. Ogółem prze-
prowadzono cztery fale badania, 
przed rozpoczęciem kampanii 
edukacyjnej oraz po jej zakoń-
czeniu (październik - grudzień 
2009-2010). Badanie zostało 
przeprowadzone na ogólnopol-
skiej próbie 1000 osób, techniką 
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CATI - wywiadu telefonicznego 
wspomaganego komputerowo.

Tematykę kwestionariusza 
podzielono na cztery obszary ba-
dawcze:

Doświadczenia, w grupie tej 1) 
pytano respondentów o czę-
stotliwość stosowania anty-
biotyków, specjalność leka-
rza zlecającego, dolegliwości  
z powodu których zażywano 
antybiotyk;
Postawy i opinie, w grupie tej 2) 
pytano respondentów o opinie 
na temat antybiotyków, oczeki-
wania co do przepisywania tej 
grupy leków;
Źródła informacji, w grupie tej 3) 
podjęto próbę ustalenia oczeki-
wanych i używanych źródeł in-
formacji do uzyskania wiedzy 
na temat antybiotyków;
Skuteczność kampanii na te-4) 
mat racjonalnego stosowania 
antybiotyków, w grupie tej 
na podstawie pytań kwestio-
nariusza podjęto próbę oceny 
skuteczności dotychczasowych 
działań edukacyjnych jak rów-
nież uzyskania wskazówek do 
podejmowania kolejnych inter-
wencji edukacyjnych.

Według wyników badań 
uzyskanych w czterech falach 
badania prawie połowa Polaków 
przyjmowała antybiotyki w cią-
gu ostatniego roku, według bada-
nia przeprowadzonego w grudniu 
2010 wartość ta wyniosła 41%. 
Jednocześnie 61% respondentów 
przyjmowało antybiotyki w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy. Bardzo niski 
był odsetek respondentów wskazu-
jących, iż nigdy nie stosowali an-
tybiotyków i wyniósł w czterech 
falach badania od 4 do 6%.

Wyniki przeprowadzonego 
w tym zakresie badania w Polsce 
nie odbiegają od danych europej-
skich uzyskanych w badaniu Eu-

robarometr w latach 2002 i 2009 
[9,10]. Jak wykazały badania 
Eurobarometr przeprowadzone  
w 2002 roku na grupie 15 państw 
europejskich 38% respondentów 
uczestniczących w badaniach za-
żywała antybiotyki w ciągu ostat-
niego roku, natomiast według 
danych badania Eurobarometr 
uzyskanych w roku 2009, bada-
nie przeprowadzono z udziałem 
27 państw, 40% respondentów 
stosowało antybiotyki w ciągu 
ostatniego roku.

Wartości te są zdecydowa-
nie zróżnicowane dla poszczegól-
nych państw Europy i wynoszą 
od 0 do 29% dla Szwecji, Sło-
wenii, Niemiec, od 30-39% dla 
Finlandii, Polski, Czech, Estonii, 
Litwy, Portugalii, Węgier, od 40 
do 49% dla Wielkiej Brytanii, 
Francji, Cypru przy czym zde-
cydowanie wyższe są dla państw 
Europy południowej – od 50 do 
100% dla Włoch, Malty, Hiszpa-
nii, Rumunii.

Jak wskazują wyniki ba-
dań przeprowadzonych w Polsce  
w latach 2009-2010 zdecydowa-
na większość respondentów (88-
93%) stosuje antybiotyki przepi-
sane przez lekarza. Wśród pozo-
stałej grupy zwraca uwagę wyso-
ki procent osób, które uzyskały 
antybiotyk w aptece bez recepty, 
i wynosi on od 2 do 5%. Wynik 
ten budzi niepokój, albowiem 
zgodnie z Polskim prawem anty-
biotyki powinny być wydawane 
w aptece wyłącznie na podstawie 
recepty.

Wyniki badania przepro-
wadzonego Polsce w tym zakre-
sie nie odbiegają od wyników 
europejskich. Według badania 
Eurobarometr’2009 95% respon-
dentów stosowało antybiotyk 
przepisany przez lekarza, jed-
nakże 3% wskazało iż uzyskało 

antybiotyk w aptece bez recepty,  
a 2%, iż wykorzystało pozostały z 
poprzedniego leczenia. Jak wska-
zują wyniki badań w Europie 
uzyskanie antybiotyku bez recep-
ty jest bardziej prawdopodobne 
w krajach śródziemnomorskich 
niż w krajach Europy północnej 
[9-13]. 

Analiza europejskich da-
nych wykazała związek między 
liczbą mieszkańców przypada-
jących na daną aptekę w kraju, 
a rocznymi przychodami aptek 
z leków na receptę (refundowa-
nych) w aptekach w danym kraju. 
To sugeruje, iż apteki obsługują-
ce mniejszą liczbę mieszkańców 
mogą mieć niższe przychody ze 
sprzedaży leków wydawanych 
na receptę, co stanowi czynnik 
sprzyjający wydawaniu leków 
bez recepty [14,15].

Interesujące badanie w tym 
zakresie przeprowadzono przez 
Llor C i wsp. w Katalonii w 2008 
roku [16]. Miało ono na celu oce-
nę zależności pomiędzy wielkoś-
cią apteki, a prawdopodobień-
stwem uzyskania antybiotyku 
bez recepty. W badaniu uczest-
niczyło dwóch aktorów proszą-
cych o antybiotyki bez recepty 
w przypadku zapalenia gardła, 
ostrego zapalenia oskrzeli i zapa-
lenia układu moczowego. Z po-
śród odwiedzonych 197 aptek 88 
(44.7%) były to małe apteki mak-
symalnie zatrudniające dwóch 
farmaceutów, jedynie 25 (12,7%) 
były to apteki duże zatrudniające 
więcej niż czterech farmaceutów. 
Jak pokazały wyniki badania an-
tybiotyki były wydawane bez 
recepty w 89 aptekach (45,2%),  
w większości w małych aptekach 
(63.6%), w średnich (35,7%)  
i w dużych jedynie w 12%. Od-
setek aptek sprzedających anty-
biotyki bez recepty w regionach 
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biedniejszych był nieco wyższy 
niż odsetek aptek sprzedających 
antybiotyki w obszarach bogat-
szych. Jednakże nie były to różni-
ce istotne statystycznie. Nie zaob-
serwowano istotnych różnic po-
między sprzedażą antybiotyków 
bez recepty w obszarach wiej-
skich 46,5% i miejskich 40,9%. 
Wyniki badania potwierdziły hi-
potezę, iż farmaceuci z małych 
aptek są bardziej skłonni do wy-
dawania antybiotyków bez recep-
ty, niż farmaceuci z dużych ap-
tek. Sprzedaż antybiotyków była 
najwyższa wśród małych aptek,  
a najniższa w dużych aptekach.

Podobnie wskazują wyni-
ki ogólnego badaniu dotyczącego 
sprzedaży leków bez recepty Ro-
gers i wsp. [17]. Analiza danych 
jakościowych przeprowadzonych w 
ramach badania pozwala na stwier-
dzenie, iż różnice w środowisku, 
w którym znajdują się apteki mają 
wpływ na rodzaj świadczonych 
usług dla ludności. Wskazano, iż 
najniższy poziom sprzedaży leków 
bez recepty odnotowano w mia-
stach, a najwyższy w aptekach z 
obszarów wiejskich i małych miast.

Respondenci przeprowadza-
nego w Polsce badania wskazali 
jako lekarzy zlecających antybio-
tyki trzy podstawowe grupy spe-
cjalistów – lekarzy internistów 
32%, lekarzy rodzinnych 45%, 
następnie lekarzy laryngologów 
3% i lekarzy chirurgów 4%.

Na szczególną uwagę za-
sługują dane uzyskane na podsta-
wie kolejnego pytania kwestio-
nariusza, a mianowicie dolegli-
wości leczonych antybiotykami. 
Według wskazań respondentów 
uczestniczących w badaniu prze-
prowadzonym w Polsce w grud-
niu 2010 podstawowe wskaza-
nia do przepisania antybiotyku 
to przeziębienie 28%, ból gardła 

27%, kaszel 18% oraz grypa 14%. 
Dla porównania podstawowymi 
wskazaniami do przepisania an-
tybiotyku według badań Euroba-
rometr’2009 były grypa 20%, za-
palenie oskrzeli 17%, ból gardła 
15% i przeziębienie 14%. 

I tak mieszkańcy Hiszpanii, 
Austrii, Cypru, Bułgarii, Słowa-
cji i Niemiec często przyjmowali 
antybiotyk z powodu grypy (32-
23%), podobnie mieszkańcy Ru-
munii, Bułgarii, Grecji, Cypru, 
Austrii i Węgier często przyjmo-
wali antybiotyki z powodu prze-
ziębienia (40-23%).

Jak wskazują wyniki bada-
nia przeprowadzonego w Polsce 
większość respondentów 75-80% 
wykorzystuje cały przepisany an-
tybiotyk. 

Jednak wciąż pozostaje sto-
sunkowo wysoka grupa respon-
dentów od 18 do 23%, która nie 
wykorzystała całej dawki przepi-
sanego antybiotyku. W czterech 
falach badania od 43 do 61% 
respondentów podało jako pod-
stawową przyczynę przerwania 
terapii  poprawę samopoczucia.  
W grupie tej więcej było osób 
starszych powyżej sześćdziesią-
tego roku życia. 

Kolejna grupa pytań zasto-
sowanych w kwestionariuszu do-
tyczyła oczekiwań respondentów 
w odniesieniu do przepisania an-
tybiotyku w sytuacji konkretnej 
choroby. 

Z przeprowadzonych badań 
wynika, iż Polacy oczekiwaliby 
przepisania antybiotyku głównie 
w schorzeniach takich jak zapale-
nie płuc, zapalenie oskrzeli oraz 
zakażenie układu moczowego. 
Wysoki procent respondentów 
oczekiwałby przepisania anty-
biotyki w przypadku grypy 41% 
i przeziębienia 20%. 

Wyniki te wskazują jedno-
znacznie na konieczność prowa-
dzenia szerokiej akcji edukacyj-
nej mającej na celu propagowa-
nie wiedzy o antybiotykach i ich 
działaniu, zwłaszcza o braku ich 
skuteczności w zakażeniach wy-
woływanych przez wirusy (np. 
grypa, przeziębienie). Jednocześ-
nie jak wynika z przeprowadzo-
nych badań większość Polaków, 
wydaje się być świadoma zagro-
żeń jakie niesie za sobą niewłaś-
ciwe stosowanie antybiotyków, 
w tym sytuacji, iż drobnoustroje 
staną się oporne na działanie le-
ków przeciwbakteryjnych. Jed-
nocześnie ponad 60% Polaków 
uważa, że antybiotyki zabijają 
wirusy. Prawie połowa respon-
dentów uważała, iż antybiotyki 
są skuteczne w przypadku grypy,  
a 35% w przypadku przeziębie-
nia. W podobny sposób kształtuje 
się wiedza Europejczyków przed-
stawiona w badaniu Eurobaro-
metr’2009, gdzie 63% respon-
dentów uważa, że antybiotyki 
zabijają wirusy, a 36% uważa to 
stwierdzenie za fałszywe. 

Najwięcej poprawnych od-
powiedzi w tym zakresie uzyska-
no wśród mieszkańców Szwecji 
(73% ), Finlandii i Francji (58%). 
Jednocześnie 47% Europejczy-
ków wskazało, iż antybiotyki są 
skuteczne w przypadku przezię-
bienia i grypy. I w tym zakresie 
lepiej poinformowani są miesz-
kańcy Szwecji, Finlandii, Belgii, 
Holandii i Wielkiej Brytanii - od 
72 do 65% poprawnych wskazań. 
Jak wskazują wyniki badań Euro-
barometr, 2009 kobiety posiadają 
większą wiedzę na ten temat.

Jednakże wyniki badań 
przeprowadzonych w Polsce jed-
noznacznie wskazują, iż więk-
szość Polaków nie jest zaintere-
sowana samodzielnym sięganiem 
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po informacje na temat antybio-
tyków, w ciągu ostatniego roku 
jedynie około 11% respondentów 
poszukiwało informacji w tym za-
kresie. W grupie tej zdecydowanie 
więcej było kobiet z wykształce-
niem wyższym. Najpopularniej-
szym źródłem informacji na te-
mat antybiotyków wskazywanym 
przez respondentów były strony 
internetowe o tematyce zdrowia 
oraz czasopisma o tej tematyce. 
Na uwagę zasługuje wysoki pro-
cent wskazań farmaceutów jako 
źródła informacji w tym zakresie 
- od 28 do 31% w czterech falach 
badania. Jako najbardziej wiary-
godne źródła informacji na temat 
antybiotyków wskazane zosta-
ły lekarz POZ (88-93%), lekarz 
praktykujący w szpitalu (59-77%) 
oraz farmaceuta (50-60%). 

Działania edukacyjne na 
temat antybiotyków powinny ze 
szczególnym naciskiem być skie-
rowane do wskazanych wyżej 
trzech grup. W podobny sposób 
kształtowały się wyniki badania 
Eurobarometr’2009, gdzie rów-
nież lekarz 88%, farmaceuta 42% 
i szpital 18% znaleźli się w grupie 
najbardziej wiarygodnych źródeł 
informacji na temat antybioty-
ków. Podanie przez responden-
tów uczestniczących w polskim 
badaniu farmaceutów jako jedne-
go z podstawowych i najbardziej 
wiarygodnych źródeł informacji 
na temat antybiotyków wskazuje 
na niezwykle ważną rolę i odpo-
wiedzialność spoczywającą na 
farmaceutach w zakresie prze-
kazywania informacji na temat 
antybiotyków i promowania od-
powiedzialnych postaw społecz-
nych w tym zakresie. 

Kolejne pytania zadane 
respondentom uczestniczącym  
w badaniu pozwoliły na ocenę 

efektywności dotychczas prze-
prowadzonej kampanii edukacyj-
nej jak również uzyskanie wska-
zówek do prowadzenia dalszych 
ściśle ukierunkowanych działań 
edukacyjnych.

Wyniki badania wskazały 
na zwiększającą się rolę mediów 
w przekazywaniu informacji na 
temat antybiotyków, albowiem 
ponad 30% procent responden-
tów wskazało TV i prasę jako 
źródło uzyskania informacji  
w tym zakresie w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. 

Na uwagę zasługuje fakt, 
iż 4% respondentów uczestni-
czących w czwartej fali badania 
wskazało, iż uzyskało informację 
w tym zakresie od farmaceuty. 
Wyniki te obrazują konieczność 
prowadzenia działań edukacyj-
nych skierowanych do tej grupy 
zawodowej.

Prawie połowa responden-
tów, którzy spotkali się w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy z informa-
cją na temat antybiotyków, dekla-
rowała, iż uzyskana informacja 
wpłynęła na zmianę ich postępo-
wania w stosowaniu antybioty-
ków. 42% respondentów uczest-
niczących w badaniu przepro-
wadzonym w grudniu 2010 roku 
deklarowało, iż ogranicza stoso-
wanie antybiotyków lub stało się 
ostrożniejszym w ich stosowaniu 
(20%).

Jak wskazują wyniki ba-
dania Eurobarometr respondenci 
posiadający większą wiedzę na 
temat antybiotyków, przyjmowali 
leki tej grupy bardziej odpowie-
dzialnie w tym 8% z powodu gry-
py i 3% z powodu przeziębienia.

Wyniki badania opinii pub-
licznej przeprowadzone w Polsce 
w latach 2009-2010 oraz wyni-
ki badania Eurobaromter ’2009 

wskazują, iż liczba osób przyj-
mujących antybiotyki w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy jest wyso-
ka i utrzymuje się w granicach 
40%. Uzyskane wyniki dokład-
nie wskazują kierunek dalszych 
działań edukacyjnych. Wiedza na 
temat antybiotyków powinna być 
stale propagowana, z podkreśle-
niem informacji, iż antybiotyki 
nie są skuteczne w przypadku 
infekcji wywoływanych przez 
wirusy. 

Kampanie informacyjne na 
temat antybiotyków są niezwy-
kle ważne i niezbędne ze wzglę-
du na konieczność naświetlania 
problemu antybiotykooporności 
i propagowania wiedzy na temat 
antybiotyków, w celu kształtowa-
nia poprawnych postaw w tym 
zakresie.
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Zgodnie z obowiązującym 
prawem: 

suplementy diety, podobnie •	
jak, wymienione poniżej:
preparaty do początkowego •	
żywienia niemowląt, 
środki spożywcze specjalnego •	
przeznaczenia żywieniowego 
oraz 
środki spożywcze, do których •	
dodawane są witaminy, skład-
niki mineralne lub substancje, 
o których mowa w załączniku 
III część B i C do Rozporzą-
dzenia Komisji WE nr 1925/ 
2006 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 20.12.2006 r.  
w sprawie dodawania do żyw-
ności witamin i składników 
mineralnych oraz niektórych 
innych substancji [1] 

należą do żywności, zgodnie  
z definicjami zawartymi w art. 3 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia [2].

W związku z powyższym 
podmiot produkujący lub wpro-
wadzający do obrotu środki spo-
żywcze z ww. grup obowiązują 
wszystkie przepisy stosowane 
w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa zdrowotnego produktu, po-
przez spełnienie wymagań na po-
szczególnych etapach produkcji 
i wprowadzania do obrotu, okre-
ślonych zarówno w krajowym, 
jak i wspólnotowym Prawie żyw-
nościowym.

Podmiot działający na ryn-
ku spożywczym, który wpro-
wadza lub ma zamiar wprowa-
dzić po raz pierwszy do obrotu 
na terytorium Polski produkty 
wspomniane na wstępie niniej-
szego artykułu jest obowiązany 
powiadomić o tym Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Przepi-
sy odnoszące się do produktów 
wprowadzanych po raz pierwszy 
na rynek uregulowane są w art. 
29-32 ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia.

Obowiązek powiadomienia 
należy odnosić do produktu tzn. 
jeśli produkt konkretnego produ-
centa został wprowadzony do ob-
rotu na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej wraz z powiadomieniem 
Głównego Inspektora Sanitarne-
go, kolejny podmiot wprowadza-
jący do obrotu ten sam produkt 
nie ma obowiązku powiadamia-
nia Głównego Inspektora Sani-
tarnego.

Po otrzymaniu powiado-
mienia Główny Inspektor Sani-
tarny może przeprowadzić postę-
powanie wyjaśniające określone  
w art. 30 ustawy o bezpieczeń-
stwa żywności i żywienia. Po-
stępowanie to przeprowadza się  
w przypadku wątpliwości, czy:
a) środek spożywczy specjalne-

go przeznaczenia żywienio-
wego wyraźnie różni się od 
żywności przeznaczonej do 
powszechnego spożycia oraz 

czy odpowiada szczególnym 
potrzebom  żywieniowym, 
zgodnie z jego przeznacze-
niem, o którym mowa w art. 3 
ust. 3 pkt 43 ustawy, i spełnia 
wymagania określone w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 17 października 2007 r. 
w sprawie środków spożyw-
czych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego [3];

b) suplement diety lub środek 
spożywczy, do którego doda-
no witaminy, składniki mi-
neralne lub inne substancje 
wykazujące efekt odżywczy 
lub inny fizjologiczny spełnia 
warunki określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 9 października 2007 r. 
w sprawie składu oraz ozna-
kowania suplementów diety 
[4] oraz rozporządzeniu Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 10 lipca 2007r. w spra-
wie znakowania środków spo-
żywczych [5] oraz w rozporzą-
dzeniu (WE) Nr 1925/ 2006 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie dodawania do żyw-
ności witamin i składników 
mineralnych oraz niektórych 
innych substancji;

c) produkt, jako środek spo-
żywczy, nie spełnia wyma-
gań innego rodzaju produktu 
przeznaczonego do używania 
przez ludzi, w szczególności 

Ocena ryzyka substancji pochodzenia bota-
nicznego stosowanych w suplementach diety 

zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
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produktu leczniczego w rozu-
mieniu przepisów prawa far-
maceutycznego, kosmetyku  
w rozumieniu przepisów o kos-
metykach lub wyrobu medycz-
nego w rozumieniu przepisów 
o wyrobach medycznych.

Główny Inspektor Sanitar-
ny informuje podmiot wniosku-
jący o wszczęciu postępowania 
wyjaśniającego wraz ze wskaza-
niem zakresu wątpliwości.

Postępowanie wyjaśniające 
nie może trwać dłużej niż 60 dni 
roboczych, z wyłączeniem czasu 
niezbędnego do udokumentowa-
nia przez podmiot, że środek spo-
żywczy spełnia zawarte w usta-
wie wymagania.

Po otrzymaniu wyjaśnień 
od podmiotu, Główny Inspektor 
Sanitarny może:
a) zakończyć postępowanie,
b) zażądać opinii Zespołu do 

Spraw Suplementów Diety, 
bądź

c) wezwać podmiot do udoku-
mentowania, że środek spo-
żywczy spełnia określone dla 
niego wymagania, poprzez 
przedłożenie opinii jednostki 
naukowej bądź opinii Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

 Wspomniana wyżej opi-
nia naukowa może zostać opra-
cowana przez krajową jednostkę 
naukową bądź jednostkę naukową 
innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej. Krajowymi 
jednostkami upoważnionymi do 
wydawania opinii w powyższym 
zakresie są instytuty naukowo-
badawcze, określone w ww. roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 23 marca 2011 r., takie 
jak: Instytut Żywności i Żywie-
nia, Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego - Państwowy Zakład 

Higieny, Instytut Matki i Dzie-
cka, Instytut „Pomnik - Centrum 
Zdrowia Dziecka”, Instytut Włó-
kien Naturalnych i Roślin Zielar-
skich, Narodowy Instytut Leków, 
Państwowy Instytut Weterynaryj-
ny – Państwowy Instytut Badaw-
czy, Instytut Medycyny Wsi oraz 
Instytut Sportu. 

W przypadku jednostek 
naukowych z innych państw 
członkowskich których wykazu 
nie określono, przyjąć należy, 
że mogą to być odpowiedniki 
naszych jednostek naukowych 
zajmujące się kwestiami bezpie-
czeństwa żywności.

Zobowiązanie podmiotu, 
przez Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, do przedłożenia opinii 
Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych 
ma na celu wyjaśnienie, że śro-
dek spożywczy objęty powiado-
mieniem nie spełnia wymagań 
produktu leczniczego określone-
go przepisami Prawa farmaceu-
tycznego albo wyrobu medycz-
nego w rozumieniu przepisów  
o wyrobach medycznych [6]. 
Opinia ta powinna pozwolić na 
jednoznaczne stwierdzenie, że 
dany produkt posiada właściwo-
ści produktu leczniczego lub wy-
robu medycznego.

W przypadku, gdy środek 
spożywczy nie budzi wątpliwości 
pod względem merytorycznym 
bądź postępowanie wyjaśniające 
potwierdziło, iż powiadomienie 
odnosi się do środka spożywcze-
go Główny Inspektor sanitarny 
przyjmuje powiadomienie. Zaś  
w przypadku, gdy złożone powia-
domienie nie spełnia wymogów 
prawnych, podmiot otrzymuje 
pismo informujące o nie przyję-
ciu powiadomienia.

Suplementami diety zgod-
nie z ustawą o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia nazywane są 
środki spożywcze, których celem 
jest uzupełnianie normalnej diety, 
będące skoncentrowanym źród-
łem witamin lub składników mi-
neralnych lub innych substancji 
wykazujących efekt odżywczy lub 
inny fizjologiczny, pojedynczych 
lub złożonych, wprowadzanych 
do obrotu w formie umożliwiają-
cej dawkowanie, w postaci: kap-
sułek, tabletek, drażetek i innych 
podobnych postaciach, saszetek 
z proszkiem, ampułek z płynem, 
butelek z kroplomierzem i innych 
podobnych postaciach płynów 
i proszków przeznaczonych do 
spożywania w małych, odmierzo-
nych ilościach jednostkowych,  
z wyłączeniem produktów posia-
dających właściwości produktu 
leczniczego w rozumieniu prze-
pisów prawa farmaceutycznego.

Jeśli chodzi o witaminy  
i składniki mineralne to obecnie 
obowiązują w tym zakresie prze-
pisy Rozporządzenia Komisji 
WE Nr 1170/2009 z dnia 30 li-
stopada 2009 r. zmieniające dy-
rektywę 2002/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz Roz-
porządzenie WE nr 1925/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wykazów wi-
tamin i składników mineralnych 
oraz ich form chemicznych, któ-
re można dodawać do żywności,  
w tym do suplementów żywnoś-
ciowych [7].

Jeżeli zaś mamy do czynie-
nia z „innymi substancjami wy-
kazującymi efekt odżywczy lub 
inny fizjologiczny”, to powstaje 
szereg pytań o zasadność stoso-
wania ich w suplementach diety, 
a co za tym idzie o ryzyko ich 
stosowania. Z tego też względu w 
2004 r. na spotkaniu Forum Do-
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radczego EFSA (Europejskiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Żywno-
ści – European Ford Safety Aut-
hority” przedstawiono dokument 
„Discussion Paper on Botani-
cals and Botanical Preparations 
widely used as food supplements 
and related products: Coherent 
and Comprehensive Risk Assess-
ment and Consumer Informa-
tion Approaches”. Przedstawi-
ciele krajowych organów kompe-
tentnych obecnych na spotkaniu 
potwierdzili potrzebę prac nad 
harmonizacją oceny bezpieczeń-
stwa suplementów zawierających 
składniki pochodzenia roślinne-
go. Powołano Scientific Coope-
ration Group on botanicals do 
przetestowania zaproponowane-
go podejścia na określonej liczbie 
przypadków oraz do rozszerze-
nia kompendium we współpracy  
z krajami członkowskim, Komi-
sją Europejską oraz Europejską 
Agencję Leków (EMEA).

Jest to szczególnie istotne 
zagadnienie w świetle obecnej 

sytuacji na rynku polskim, który 
dosłownie „zalewany” jest suple-
mentami diety, szczególnie tymi 
zawierającymi składniki roślinne. 
Fakt ten znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w ilości zgłoszeń pro-
duktów wprowadzanych do obro-
tu po raz pierwszy na terytorium 
Polski (patrz. Wykres 1.).

Dnia 10 września 2009 r. 
EFSA opublikowała wytyczne 
“Guidance on Safety assessment 
of botanicals and botanical prep-
arations intended for use as ingre-
dients in food supplements” [8]. 
Należy podkreślić, że wytyczne 
te nie są dokumentem prawnym. 
Nie jest również ich zadaniem 
podanie listy bezpiecznych sub-
stancji i produktów pochodzenia 
roślinnego, ale określenie zasad 
związanych z oceną bezpieczeń-
stwa. Celem tej oceny jest zapew-
nienie, że „botanicals” stosowane 
w suplementach diety w propo-
nowany sposób, ilościach i czasie 
nie stwarzają ryzyka dla zdrowia 
konsumentów (również szczegól-

nych grup konsumentów). Zasa-
dy przedstawione w wytycznych 
powinny być stosowane wyczer-
pująco, ale niekoniecznie wszyst-
kie w każdym przypadku - zaleca 
się podejście case by case. Mogą 
być one generalnie stosowane 
do innych zastosowań substancji 
pochodzenia roślinnego i ich pro-
duktów np. w zakresie żywności 
i pasz, nie obejmują jednak za-
gadnień związanych z nową żyw-
nością i produktami genetycznie 
modyfikowanymi. Wytyczne są 
przeznaczone dla wszystkich zaj-
mujących się oceną ryzyka, osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo produktów wprowadzanych 
na rynek oraz jako narzędzie po-
mocnicze dla krajowych organów 
bezpieczeństwa żywności odpo-
wiedzialnych za ochronę konsu-
menta.

Jako główne priorytety  
w ocenie ryzyka zaproponowa-
no toksyczność oraz narażenie, 
ponieważ ryzyko jest funkcją za-
grożenia i czasu narażenia. Okre-
ślono również minimalną ilość 
danych potrzebną do oceny, które 
implikują podanie szeregu danych 
technicznych, toksykologicznych 
i dotyczących narażenia.

Jako priorytetowe w ocenie 
ryzyka uznano:

Substancje o określonej histo-•	
rii spożycia i znacznej zawar-
tości substancji czynnej;

Substancje nie stosowane  •	
w pewnych krajach Unii Eu-
ropejskiej, ale stosowane  
w innych, szczególnie gdy jest 
ich wysoki poziom spożycia;

Substancje, dla których zano-•	
towano szkodliwy efekt u ludzi 
i zwierząt bądź swoją strukturą 
przypominają substancje uwa-
żane za toksyczne;Wykres 1. Ilość powiadomień o wprowadzeniu do obrotu 

suplementów diety w latach 2007 – 2010. 
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Substancje, których spożycie •	
wzrosło znacznie w ostatnich 
latach;

Substancje, dla których jest •	
brak danych o historii spożycia 
lub toksykologicznych, a ich 
spożycie wzrasta.

EFSA zaproponowała dwueta-
powe podejście w ocenie ryzyka:

Etap 1 (poziom A):•	  Ocena 
bezpieczeństwa na pod-
stawie dostępnej wiedzy  
i historycznego spożycia;

Etap II (Poziom B):•	  Ocena 
bezpieczeństwa substancji, 
które wymagają dodatko-
wych danych.

Etap I obejmuje ocenę do-
stępnych danych. Przyjęto za-
sadę „Qualified Presumption of 
Safety Approach” stworzoną dla 
mikroorganizmów w żywności 
i paszach w 2007 roku. W myśl 
tej zasady substancje uznaje się 
pod pewnymi warunkami za bez-
pieczne i nie wymagane są dalsze 
badania. Do warunków tych na-
leżą m.in. historyczne spożycie, 
brak efektów szkodliwych na 
przestrzeni okresu stosowania, 
podobne narażenie i spożycie. 
Ważnym aspektem jest również 
zasada minimalizowania badań 
na zwierzętach i nie zadawania 
im zbędnych cierpień. W wyni-
ku oceny na tym etapie substan-
cja lub produkt mogą być uzna-
ne jako bezpieczne, wymagające 
dalszych badań lub stwarzające 
zagrożenie.

Etap II dotyczy substan-
cji lub produktów wymagają-
cych dalszych badań i obejmuje 
ocenę tych dodatkowych badań.  
W wyniku tej oceny mogą być 
one uznane za bezpieczne lub 
stwarzające zagrożenie.

Wytyczne uzupełnione są 
przez kompendium, które stanowi 
„bazę danych” stale aktualizowa-
ną w zależności od dostępnych in-
formacji pochodzących z różnych 
źródeł (EFSA, EMEA, WHO, 
Komisja Europejska, Pharmaco-
poeia) [9]. Nie można traktować 
go jako listy substancji bezpiecz-
nych i niebezpiecznych, a obec-
ność danej substancji na liście nie 
oznacza, że substancja ta może 
stwarzać zagrożenie. EFSA pod-
kreśla, że nie jest jej rolą klasy-
fikowanie, które substancje mogą 
mieć przeznaczenie lecznicze, 
a które żywieniowe. Każdy kraj 
decyduje, czy produkt jest sprze-
dawany na jego terytorium jako 
lek czy jako żywność. Nie jest 
również rolą EFSA decydowa-
nie, czy historyczne stosowanie 
preparatów poza granicami UE 
może być akceptowane podczas 
oceny ryzyka. Należy podkre-
ślić, że obecność niebezpiecznej 
substancji w określonej roślinie 
nie oznacza, że ta substancja bę-
dzie również stanowić zagrożenie 
w produkcie – zależy to od części 
rośliny i metody produkcji.

Kompendium zawiera 
określone typy produktów, po-
nieważ nie jest możliwa ocena 
wszystkich możliwych produk-
tów i wszystkich możliwych 
składników. Nie są oceniane za-
nieczyszczenia takie jak metale 
ciężkie, mykotoksyny, dioksyny, 
pestycydy, PAH, zanieczyszcze-
nia mikrobiologiczne. W kom-
pendium nie oceniano również 
potencjalnego efektu korzystnego 
oraz oświadczeń zdrowotnych. 

Informacje konieczne do 
oceny bezpieczeństwa składni-
ków pochodzenia botanicznego 
obejmują:

Dane techniczneI. 
Wielkość narażeniaII. 
Właściwości  III. 
toksykologiczne

Ad I. Dane Techniczne

Wśród danych technicznych wy-
magane są:

Tożsamość i natura substancji.•	  
Należy podać nazwę systema-
tyczną obejmującą rodzinę, 
rodzaj, gatunek, podgatunek, 
odmianę i jeśli to konieczne 
– chemotyp, synonimy, na-
zwę zwyczajową, zastosowaną 
część rośliny, pochodzenie 
geograficzne, warunki wzrostu 
i zbioru. Dokładne określenie 
tożsamości jest niezwykle 
istotne np. w przypadku Ci-
trus aurantium L., ponieważ 
podgatunki ssp. aurantium 
(bitter orange) i ssp. bergamia 
(bergamot orange) są różnymi 
owocami zawierającymi róż-
ne poziomy furanokumaryn 
i synefryny. Z kolei wszystkie 
odmiany dzikiej róży (Rosa 
canina, pendulina rugowa) 
są zbierane o tej samej porze 
(późną jesienią) i zawierają 
podobne ilości kwasu askorbi-
nowego.
Proces wytwarzania.•	  Należy 
podać metody i warunki wy-
twarzania, substancje stoso-
wane w procesie wytwarzania 
(rozpuszczalniki), kryteria 
standaryzacji. W celu zapew-
nienia prawidłowości wszyst-
kich etapów produkcji EFSA 
rekomenduje HACCP, choć za-
wsze należy mieć świadomość 
możliwych zafałszowań.
Skład chemiczny.•	  Należy po-
dać składniki sklasyfikowane 
ze względu na ich budowę 
chemiczną i ich poziom, dane 
na temat składników istotnych 
z punktu oceny ryzyka ze 
względu na ich właściwości 
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chemiczne, fizjologiczne lub 
toksykologiczne, składniki, 
które są markerami jakości, 
chemicznym „odciskiem pal-
ca” procesu produkcji czy 
biologicznej aktywności pro-
duktu.
Specyfikacja.•	  Powinna być 
wzorowana na ostatnich euro-
pejskich lub międzynarodowo 
akceptowanych specyfika-
cjach np. wytyczne Komitetu 
ds. Produktów Roślinnych 
EMEA. Należy podać limity 
(nieobecność) specyficznych 
niepożądanych/toksycznych 
substancji, stężenia głównych 
grup składników obecnych  
w produkcie – aminokwasy, 
tłuszcze, polisacharydy, olejki, 
jony nieorganiczne oraz maksy-
malne poziomy zanieczyszczeń 
– metale ciężkie, mykotoksyny, 
pozostałości środków ochrony 
roślin, PAH.
Stabilność substancji pocho-•	
dzenia botanicznego i produk-
tów zawierających je w suple-
mentach diety (w okresie waż-
ności). Należy dostarczyć in-
formacje o możliwej degradacji 
w zależności 
od warunków 
przechowy-
wania.
Proponowane •	
zastosowanie 
i spożywanie. 
Należy uści-
ślić jaki jest 
przewidziany 
sposób spoży-
cia – spożycie 
w żywności 
spożywanej 
powszechnie, 
jako suple-
ment diety, 
jako produkt 
leczniczy, dla 
jakiej grupy 
o d b i o r c ó w 

produkt jest przewidziany, czas 
spożycia.
Informacje o przeprowadzo-•	
nych ocenach przez między-
narodowe organy lub organy 
kompetentne.

Ad II. Narażenie

Do oceny przewidywanego 
narażenia człowieka potrzebne 
jest określenie maksymalnego i/
lub średniego dziennego spożycia 
oraz jego częstość i czas trwania. 
Należy również wziąć pod uwagę 
możliwość dodatkowego/łączne-
go narażenia poprzez różne kate-
gorie żywności, suplementy diety 
i leki, które mogą być spożywane 
razem. Istotne są również infor-
macje o historycznym stosowaniu 
składników w populacjach ludz-
kich oraz skutki narażenia (jeśli 
są znane, również spoza EU). 

Należy podkreślić, ze na-
dal brakuje adekwatnych danych  
i narzędzi do oceny strategii i na-
rażenia. Przykładem jest trudność 
w oszacowaniu spożycia synefry-

ny z pomarańczy gorzkiej (Citrus 
aurantium) spożywanej w postaci 
marmolady. Pojedyncze składni-
ki nie są izolowane, są spożywa-
ne totalnie, marmolada jest wy-
twarzana i oczyszczana w różny 
sposób, a dodatkowo brak jest 
danych o wielkości spożycia. 

Duże różnice w spożywaniu 
mają szczególnie znaczenie, gdy 
wzrost spożycia związany jest 
 z narażeniem na składniki geno-
toksyczne i kancerogenne tak jak 
to ma miejsce np. w przypadku 
kopru zawierającego estrogol. 

Ekstrapolacja narażenia  
z jednego produktu na drugi za-
wierającego tę samą substancję 
może być tylko wtedy, gdy są do-
wody na ten sam skład i ten sam 
poziom spożycia. Gdy nie ma da-
nych dotyczących wpływu pro-
duktu na zdrowie lub w produk-
cie zawarte są substancje geno-
toksyczne i kancerogenne powin-
no się stosować podejście MOE 
(Margin of Exposure), w którym 
porównuje się efekt toksyczny  
z poziomem narażenia.
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Ad III. Właściwości 
toksykologiczne

Do określania właściwości 
toksykologicznych rekomendo-
wane są badania przy zastoso-
waniu międzynarodowych pro-
tokołów z zastosowaniem GLP 
(np. metody OECD lub określo-
ne w dyrektywach 87/432/EWG  
i 67/548/EWG w Aneksie 5). 
Użycie innych metod powinno 
być uzasadnione. 

Badania powinny być wy-
starczające, aby wykazać bezpie-
czeństwo substancji i produktów 
oraz powinny być planowane tak 
aby ograniczyć lub zastąpić ba-
dania na zwierzętach. Wymaga-
ne są głównie badania 
toksyczności i toksyko-
kinetyczne włączając w 
to metabolizm istotnych 
składników aktywnych 
biologicznie uwzględ-
niając interakcje, które 
mogą zmieniać biodo-
stępność, metabolizm i 
toksyczność. Wykorzy-
stane powinny być rów-
nież wszelkie dane z zastosowań 
medycznych, dane epidemiolo-
giczne, badania na wolontariu-
szach i wszelkie inne dane doty-
czące możliwego efektu szkodli-
wego. 

Inne badania powinny być 
przeprowadzone w zależności od 
wyników badań i właściwości 
substancji. Badania genotoksycz-
ności powinny być przeprowa-
dzone na poziomie genów i chro-
mosomów. Jeśli próby in vitro są 
dodatnie i nie wykaże się że nie są 
istotne, należy przeprowadzić ba-
dania in vivo, które są kluczowe. 

NOAEL (najniższy poziom, 
przy którym nie obserwuje się 
działania szkodliwego) powinien 
zostać określony w 90-dniowych 

badaniach na szczurach (toksycz-
ność subchroniczna). W uzasad-
nionych przypadkach można od-
stąpić od badań.

Studium przypadków 
(Real Case Studies)

Wytyczne do oceny bez-
pieczeństwa opracowane przez 
Komitet Naukowy zostały prze-
testowane na określonej liczbie 
przykładów w celu sprawdzenia 
adekwatności zaproponowanego 
podejścia. Wyniki takiego prak-
tycznego zastosowania wytycz-
nych EFSA zamieszczono w ra-
porcie ESCO http://www.efsa.eu-
ropa.eu/en/scdocs/doc/280r.pdf).

Przykłady zastosowań wytycz-
nych EFSA:

Hydroalkoholowy ekstrakt  •	
z suszonej skórki pomarańczy 
gorzkiej (Citrus aurantium L. 
ssp. aurantium L.) – błędy w 
identyfikacji, zafałszowania;
Ekstrakt z suszonej herbaty •	
zielonej Camellia sinensis 
(L.) Kuntze – toksyczność dla 
wątroby;
Ekstrakt z suszonych liści ba-•	
zylii Ocimum tenuiflorum L. - 
toksyczność reprodukcyjna;
Ekstrakt wodny z suszonych •	
owoców kopru włoskiego Fo-
eniculum vulgare Mill. ssp. 
vulgare var. Vulgare – genotok-
syczność, kancerogenność;

Suszone dojrzałe nasiona lnu •	
zwyczajnego Linum usitatissi-
mum L. – fitoestrogeny;
Otręby pszenne z •	 Triticum 
aestivum L. – małe zagrożenie, 
„domniemanie bezpieczeń-
stwa”.

Citrus aurantium L. 
ssp. aurantium

Pomarańcza gorzka służy 
do produkcji marmolad, syropów, 
likierów (owoce, skórka, olej ze 
skórki). Stosując dwuetapowe 
podejście do oceny bezpieczeń-
stwa stwierdzono na poziomie A, 
że historyczne spożycie 20 mg 
p-synefryny /dzień /osobę uwa-
żane jest za bezpieczne.

Pomarańcza gorzka 
znalazła również zastoso-
wanie jako suplement die-
ty w celu obniżenia wagi 
(szczególnie po wycofa-
niu efedryny). Z powodu 
większej zawartość syne-
fryny i większego spoży-
cia (tabletki są wzbogaca-
ne p-synefryną do 6-10%), 

do oceny ryzyka konieczne są 
dalsze dane (poziom B). Należy 
podkreślić, że obecność jakiej-
kolwiek ilości m-synefryny, ste-
roizomeru (+)-p-synefryny ponad 
6% lub wyższych ilości oktopa-
miny w suplementach diety rodzi 
podejrzenie zafałszowania.

Camellia sinensis (L.) Kuntze

Ekstrakt z suszonej herba-
ty zielonej może być stosowany 
jako żywność (napoje), suplement 
diety i lek. Jako żywność może 
występować w postaci napoju 
nie pobudzającego – bez kofeiny 
lub pobudzającego – w postaci 
naparów, napojów gotowych do 
spożycia („ready to drink”), przy-

Do oceny przewidywanego 
narażenia człowieka potrzebne 
jest określenie maksymalnego 

i/lub średniego dziennego 
spożycia oraz jego częstość i czas 

trwania. 
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gotowywanych przez konsumen-
tów z formy proszku instant. Jako 
suplement diety stosowany jest  
w postaci tabletek i napojów  
w celu obniżenia wagi i poprawy 
metabolizmu tłuszczów, zabez-
pieczenia przed utleniającymi 
działaniami wolnych rodników 
oraz ułatwienia odpoczynku i za-
sypiania. Jako lek może być apli-
kowany w przypadkach bólów 
brzucha, wymiotów i biegunek.

W tym przypadku ocenia-
no ekstrakt z suszonej zielonej 
herbaty otrzymany tradycyjnie 
(napar) i innymi metodami oraz 
jako suplement diety zalecany w 
programie odchudzania. Stwier-
dzono, że napoje są równoważne 
tradycyjnym naparom. Spożycie 
katechin nie przekracza w tym 
przypadku spożycia jakie jest  
w przypadku tradycyjnych na-
parów, które uważane są za bez-
pieczne ze względu na ich histo-
ryczne spożycie.

W przypadku produktów  
z programu odchudzania nie 
można założyć ich bezpieczeń-
stwa na poziomie A, ponieważ 
zaleca się ich spożycie na czczo 
oraz dodatkowo rekomendowane 
jest ograniczenie jedzenia. Ocena 
ta dotyczy również innych mie-
szanek ziołowych zawierających 
zieloną herbatę i stosowanych  
w odchudzaniu ze względu na 
możliwy efekt synergistyczny 
miedzy katechinami i taninami.

Ocimum tenuiflorum L.

Bazylia jest świętą rośliną 
w Indiach. Działa odstraszająco 
na komary. Tradycyjnie ekstrakt 
z bazylii jest stosowany w przy-
padku kaszlu i infekcji górnych 
dróg oddechowych, działa też 
antystresowo. Główne składniki 

ekstraktu z suchych liści to kwas 
galusowy, kwas chlorogenowy  
i olejek zawierający eugenol  
i metyloeugenol. 

Podczas oceny zwrócono 
uwagę na stosowanie właściwej 
nazwy, ponieważ w wielu pub-
likacjach występowała nazwa 
Ocium sanctum, co może prowa-
dzić do pomyłek. Ocena była pro-
wadzona pod kątem obserwowa-
nych zmian histopatologicznych 
w organach reprodukcyjnych po 
spożywaniu liści bazylii. Z tego 
powodu bazylia wymaga oceny 
ze względu na możliwą toksycz-
ność reprodukcyjną, ale nie jest 
wiadomym, jaki składnik jest od-
powiedzialny za ten efekt.

Ekstrakt z liści bazylii może 
zawierać do 86% metyloeugenolu, 
który jest znany jako czynnik ge-
notoksyczny i kancerogenny. Pod-
kreślono, że ocena bezpieczeń-
stwa nie objęła metyloeugenolu, 
ale stwierdzono, że nie są dostęp-
ne badania toksyczności ostrej, 
podchronicznej i chronicznej oraz 
kancerogenności. Przeprowadzo-
ne i dostępne badania genotok-
syczności i reprodukcyjności wy-
dają się być nieadekwatne.

Foeniculum vulgare Mill. ssp. 
vulgare var. Vulgare

Głównymi składnikami olej-
ku z kopru są trans–anetole, fen-
chony, którym zawdzięcza on za-
pach oraz estragole. Herbatka z ko-
pru z obniżoną zawartością estra-
golu jest stosowana u niemowląt 
(właściwości wiatropędne).

Estragole uważane są za 
naturalnie występujące genotok-
syczne kancerogeny i zaleca się 
ograniczenia ich spożycia, choć 
spożywane na niskim poziomie 
jako herbatki nie stwarzają znacz-

nego ryzyka. Podczas oceny wy-
płynął problem, jak oceniać pro-
dukty zawierające tego rodzaju 
substancje. EFSA zaproponowa-
ła podejście, w którym w ocenie 
efektu toksycznego bierze się pod 
uwagę narażenie. Powoduje to, 
że potrzebne są dalsze dane oraz 
informacje o efekcie matrycy.  
Z powodu tego efektu pozostaje 
otwarte pytanie, czy badanie sub-
stancji jest dobrym odniesieniem 
do jej oceny jako „botanicals”? 
Badania nie są jednoznaczne - 
szkodliwy efekt estragoli może 
być mniejszy, gdy jest dozowany 
w matrycy innych składników 
bazylii, ale są też doniesienia, 
że ten efekt nie jest maskowany.  
Z tego powodu pożądane są dal-
sze badania, bowiem poprzez sto-
sowanie matrycy można wpływać 
na kinetykę i toksyczność natu-
ralnie występujących substancji. 
Badania interakcji substancja/
matryca nie mogą być wnioskami 
generalnymi dotyczącymi innych 
roślin, ziół, przypraw niezależnie 
od warunków stosowania, trawie-
nia i metabolizmu. Efekt matrycy 
należy oceniać „case by case ”.

W przypadku substancji po-
chodzenia botanicznego, które za-
wierają związki zarówno genotok-
syczne jaki i kancerogenne (estra-
gol) zarekomendowano podejście 
MOE (Margin of Exposure).

Trans–anetole przy niskim 
narażeniu są detoksyfikowane 
przez metabolizm ludzki i przy 
niskim spożyciu nie stwarzają 
zagrożenia. Do oceny bezpie-
czeństwa składników potencjal-
nie niebezpiecznych, które nie są 
genotoksyczne czy kancerogenne 
(trans-anetol) może być zastoso-
wane podejście ADI (dopuszczal-
ne dzienne spożycie).
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Linum usitatissimum L.

Nasiona lnu są najbogat-
szym źródłem roślinnych ligna-
nów, szczególnie diglukozydu 
sekoizolariciresinolu (SDG) zna-
nego jako fitoestrogen. Jest on 
prekursorem enterodiolu i entero-
laktonu u ssaków i przekształcany 
jest w te formy dzięki aktywności 
fakultatywnych bakterii tleno-
wych w okrężnicy. Fitoestrogeny 
reprezentują rodzinę substancji 
roślinnych, które mogą wykazy-
wać właściwości zarówno estro-
genne jak i antyestrogenne. Praw-
dopodobnie działają jako regula-
tory endogennych steroidowych 
hormonów płcio-
wych.

Przeprowa-
dzona ocena nie 
dotyczyła innych 
substancji obec-
nych w nasionach 
lnu takich jak ślu-
zy, kwasy tłusz-
czowe n-3, gli-
kozydy cyjanogenne czy kadm. 
W 13-tygodniowych badaniach 
toksyczności oszacowano NOA-
EL (najniższy poziom, przy któ-
rym nie obserwuje się działania 
szkodliwego) na 160 mg/kg bw/
dzień. Stwierdzono, że do oceny 
bezpieczeństwa spożywania lig-
nanów jako suplementów diety 
na poziomie wyższym od NOA-
EL potrzebne są dalsze badania 
pod kątem reproduktywności i 
toksyczności rozwojowej. Rów-
nież działanie estro- i antyestro-
genne wymaga dalszych badań, 
szczególnie długookresowych.

Triticum aestivum L.

Otręby powstają pod-
czas produkcji mąki. Zawierają 
głównie łuski ziaren (warstwa 

aleuronowa). W trakcie oceny 
na poziomie A stwierdzono, że  
w tym przypadku można zastoso-
wać założenie bezpiecznego sto-
sowania produktu bez dodatko-
wych badań toksykologicznych. 
Podkreślono jednak konieczność 
dokładnego scharakteryzowania 
ocenianego produktu, bowiem 
otręby mogą być uzyskane też 
z innych odmian Triticum – np. 
T. turgidium (durum), z pszeni-
cy modyfikowanej genetycznie 
(GM) lub z pszenicy selekcjono-
wanej np. w kierunku niskiej za-
wartości substancji toksycznych 
(z powodu celiakii). Istotne są też 
informacje o wielkości cząstek 

otrębów ze względu na ich spe-
cyficzne właściwości biologiczne 
(właściwości przeczyszczające i 
fermentacyjne w okrężnicy). Ko-
lejnym zagadnieniem, na które 
zwrócono uwagę podczas oceny 
jest podanie informacji o obec-
ności zanieczyszczeń np. mikro-
biologicznych, mykotoksynami 
czy pestycydami. Obecność tych 
substancji stwarza dodatkowe ry-
zyko.

Po przeprowadzeniu oceny 
na wybranych przykładach zgod-
nie z wytycznymi EFSA ESCO 
zaleciło regularną aktualizację 
kompendium oraz rozszerzenie 
go o rośliny egzotyczne nie ma-
jące historii spożycia w UE pod 
kątem implementacji rozporzą-
dzenia dotyczącego nowej żyw-
ności. 

Zalecono również Krajom 
Członkowskim stosowanie po-
dejścia EFSA do oceny bezpie-
czeństwa substancji pochodzenia 
botanicznego. 

Stosowanie składników ro-
ślinnych w żywności może służyć 
zmniejszaniu ryzyka wystąpienia 
wielu chorób i zaburzeń stanu 
zdrowia, niesie jednak za sobą 
również ryzyko niekontrolowa-
nego spożycia szeregu substancji 
czynnych. Ze względu na brak 
badań nad długoterminowym 
stosowaniem tych składników 
w dawkach podprogowych oraz 
brak „historii stosowania” w Eu-
ropie szeregu roślin azjatyckich 

i południowo-
amerykańskich 
istnieje potrzeba 
monitorowania 
ich spożycia oraz 
prowadzenia ba-
dań nad możliwy-
mi interakcjami z 
innymi składni-
kami żywności, 

jak również lekami. Dokumenty 
EFSA stanowią pierwszy krok do 
działań w tym zakresie, dlatego 
też powinny zostać zauważone i 
gruntownie przeanalizowane za-
równo przez producentów suple-
mentów diety, jak i organy odpo-
wiedzialne za ich kontrolę.   

mgr Barbara Jaworska-Łuczak
Kierownik 

Biura Punktu Koordznujcego EFSA
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[3]  Dz. U. Nr 180, poz. 1214
[4]  Dz. U. Nr 196, poz. 1425
[5]  Dz. U. Nr 137, poz. 966
[6]  Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.
[7]  Dz. Urz. UE L 314/36
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locale-1178620753812_1211902880387.
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Stosowanie składników roślinnych 
w żywności może służyć zmniejszaniu 

ryzyka wystąpienia wielu chorób i 
zaburzeń stanu zdrowia, niesie jednak za 
sobą również ryzyko niekontrolowanego 
spożycia szeregu substancji czynnych.
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Powlekanie tabletek polega 
na pokrywaniu rdzeni sto-
sunkowo cienką warstwą 

substancji powlekającej. Do po-
wlekania służyć mogą różne sub-
stancje; często w zależności od 
zastosowanej substancji powle-
kającej wyróżnia się różne typy 
tabletek powlekanych:
- drażetki – substancjami powle-

kającymi są cukry – najczęściej 
sacharoza (30-80% masy),

- tabletki powlekane filmem wy-
tworzonym z polimerów (2-
8% masy).

Przyjrzyjmy się drugiemu 
przypadkowi, możemy tu wyróż-
nić otoczki z polimerów spełnia-
jących różnorakie funkcje, takie 
jak:
- maskowanie nieprzyjemnego 

zapachu i smaku substancji 
leczniczej;

- ochrona rdzenia przed światłem 
i wilgocią;

- ochrona przed ścieraniem i py-
leniem rdzeni podczas etapu 
konfekcjonowania;

- nadawanie tabletkom koloru w 
celu odróżnienia np. dawek;

oraz
- powlekanie polimerami two-

rzącymi błony, które mają na 
celu kontrolowane obniżenie 
uwalniania substancji czynnej 
z postaci leku. Do takich poli-
merów zaliczamy:
A) polimery retardujące;
B) polimery chroniące API 

przed niskim pH (dojelito-
we).

Powlekanie polimerami 
jest znacznie szybsze od dra-
żowania, a spowodowane jest 
to wielkością przyrostu masy 
powłoczki – niemalże dziesię-
ciokrotnie mniejszej  dla table-
tek powlekanych polimerami.  
W skład otoczki tabletek powle-
kanych wchodzą również bar-
wniki i woski nadające kolor  
i połysk, plastyfikatory zwiększa-
jące elastyczność otoczek i po-
lepszające ich właściwości oraz 
różnorakie substancje wpływają-
ce na szybkość rozpadu tabletki, 
stopień przenikania do nich wody 
lub modelujące ich przyczepność 
do błon śluzowych. Wszystkie te 
składniki są najczęściej niezbęd-
ne dla przeprowadzenia popraw-
nego procesu powlekania.  Rezul-
tatem dobrze dobranego składu  
i dobrze przeprowadzonego po-
wlekania jest jakość powłoczki 
potwierdzona długomiesięcznym 
testem stabilności w komorach 
klimatycznych.

Powlekanie tabletek w ska-
li produkcyjnej musi być pro-
cesem całkowicie ustabilizowa-
nym, maksymalnie szybkim i o 
wysokiej wydajności. Dlatego też 
najczęściej kupowanymi maszy-
nami do tego celu są drażownice 
z perforowanym bębnem o dużej 
pojemności - nawet 700kg.

Sam proces powlekania na 
tego typu maszynach jest dość 
skomplikowany i zależny od wie-
lu parametrów takich jak.:

- temperatura powietrza wlotowe-
go oraz jego ilość wpływają na 
efektywność procesu nagrze-
wania złoża, bilansu termicz-
nego podczas powlekania jak  
i na szybkość i jakość susze-
nia;

- podciśnienie w bębnie wytwo-
rzone przez oba powyższe 
czynniki pozwala na efektyw-
ne penetrowanie przez ogrza-
ne powietrze grubej warstwy 
złoża tabletek w bębnie;

- szybkość obrotów bębna - tab-
letki nie mogą obracać się zbyt 
szybko - duże siły tarcia dzia-
łające na często niezbyt twarde 
rdzenie tabletek mogą powo-
dować opłakane wręcz skutki. 
Natomiast obroty bębna zbyt 
wolne powodują zatrzymy-
wanie się tabletek i nierówno-
mierne nanoszenie otoczki;

- szybkość wydatku natrysku; do 
podawania roztworu substan-
cji powlekających używa się 
specjalnie zaprojektowanych 
dysz natryskowych, posiada-
jących kanał podający roztwór 
substancji powlekającej oraz 
dwa kanały doprowadzające 
sprężone powietrze - regulują 
one atomizację oraz kąt pod 
jakim atomizowany roztwór 
ma być podany na złoże.

Etapy procesu powlekania 
są następujące:
- załadunek rdzeni,
- wygrzewanie wsadu rdzeni do 

określonej temperatury,

Powlekanie tabletek - okiem technologa. 
Produkcyjne problemy z jakością powłoczki 

oraz sposoby ich rozwiązywania.
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- natrysk roztworu powlekającego,
- suszenie złoża,
- chłodzenie złoża,
- rozładunek tabletek powleczo-

nych.

Dobrze zoptymalizowany 
proces jest szybki i wydajny, a 
tabletki uzyskane posiadają po-
włoczkę kolorystycznie jednoli-
tą i o idealnie gładkiej fakturze. 
Jednakże nie ma róży bez kol-
ców i dość często, szczególnie w 
trakcie rozwoju formulacji, jak  
i podczas przeniesienia skali, na-
potykamy na szereg problemów 
z którymi boryka się większość 
technologów na całym świecie. 
Typowymi przykładami proble-
mów w trakcie powlekania są:
- źle przygotowanie rdzenie - 

może to być źle dobrana for-

Problem Rozwiązanie Przykładowe zdjęcie

Wykruszanie
Zbyt miękkie i łamliwe 
tabletki 

- zmiana formulacji (np. dodanie 
bindera) lub 

- zwiększenie twardości tabletek 
podczas tabletkowania

mulacja lub zbyt miękkie tab-
letki, co powoduje erodowanie 
rdzeni podczas styku z wilgo-
cią;

- nieodpowiedni skład mieszani-
ny do przygotowania roztworu 
do powlekania;

- nieodpowiednie parametry pro-
cesowe lub zły sprzęt.

Od wieków tabletka jest 
najbardziej korzystną postacią 
leku dostarczającą substancje, 
często silnie działające do orga-
nizmu ludzkiego. Postać ta musi 
być pokryta warstwą powłoczki, 
a jej jakość często determinuje 
odpowiedni rozpad tabletki, jej 
wchłanianie, a co za tym idzie 
działanie substancji w niej za-
mkniętych. W produkcji leków 
jakość jest zawsze sprawą nad-

rzędną, a do jej przestrzegania 
upoważnione są odpowiednie in-
stytucje – Dział Zapewnienia Ja-
kości i Kontrola Jakości. Oprócz 
oczywistych i wyżej wymienio-
nych funkcji powłoczki tabletki 
jest jeszcze jedna bardzo istotna 
- szczelne zamknięcie substancji 
czynnej – a tym samym jej ochro-
na przed działaniem niekorzyst-
nych czynników, co warunkuje 
jej bezpieczne zażywanie podczas 
całego terminu ważności. Tematy 
poruszone w  niniejszym artyku-
le próbują nakreślić jedynie po 
części obraz problemów jakie na 
swojej drodze napotykają ludzie 
odpowiedzialni za produkcję le-
ków w fabrykach farmaceutycz-
nych na całym świecie.   

Tabela. Najczęstsze problemy występujące przy powlekaniu tabletek

mgr farm Piotr Rogowski
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Rynek leków

Sklejanie się tabletek 
(tworzące się bliźniaki)
Przyczyną może być: 
- zbyt duża kropla 

atomizowanego 
roztworu, 

- zbyt duży wydatek 
natrysku

- zbyt niska prędkość bębna
- niewystarczające suszenie

- redukcja wielkości wydatku 
natrysku

- zwiększenie ciśnienia 
atomizującego w dyszy,

- zwiększenie prędkości bębna

Pękanie otoczki
- rdzeń posiada wyższą 
rozszerzalność od 
otoczki (częsty problem w 
tabletkach zawierających 
ekstrakty ziołowe)

- konieczny dodatek 
plastyfikatora do składu 
powłoczki,

- unikanie wypełniaczy 
mineralnych

- wydłużenie kondycjonowania 
rdzeni

Erozja rdzeni
- zbyt wolny wydatek 

natrysku
- zbyt szybka prędkość 

bębna drażerskiego,
- ścieralny, zbyt miękki 

rdzeń,
- mała zawartość substancji 

stałych w roztworze 
otoczki,

- zwolnienie bębna 
drażerskiego,

- zwiększenie wydatku natrysku,
- użycie stempli z podwójnym 

promieniem wypukłości
- zwiększenie zawartość 

substancji stałych  
w roztworze otoczki

Wieczkowanie rdzeni 
spowodowane najczęściej 
zamkniętym powietrzem 
podczas procesu 
tabletkowania (brak 
ciśnienia wstępnego – np 
podczas tabletkowania na 
tabletkarce uderzeniowej, 
lub jego niezastosowanie 
na tabletkarce rotacyjnej)

- zmiana parametrów podczas 
tabletkowania
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Lepienie się tabletek
- zbyt duży wydatek 

natrysku roztworu,
- zbyt niski przepływ i temp. 

powietrza suszącego,
- zbyt niska prędkość 

bębna,
- zbyt niska atomizacja,
- zbyt wysoka zawartość 

substancji stałych w 
roztworze otoczki

- redukcja wydatku natrysku 
roztworu,

- zwiększenie przepływu i temp. 
powietrza suszącego,

- zwiększenie prędkości bębna,
- zwiększenie atomizacji,
- zmniejszenie zawartość 

substancji stałych w 
roztworze otoczki

Faktura „skórki 
pomarańczowej”
- zbyt niska atomizacja
- zbyt duża lepkość 

roztworu powlekającego
- zbyt duży wydatek 

natrysku

- zwiększyć atomizację
- zmniejszyć lepkość roztworu 

powlekającego
-  zmniejszyć wydatek natrysku
- zmienić dyszę natryskową

„Efekt pillingu”
- spowodowane erozją 

tabletek,
- niska adhezja powłoczki 

do rdzenia,
- przegrzane rdzenie 

(+65°C)

- minimalizacja erozji (patrz 
powyżej)

- obniżenie temperatury 
wlotowej,

- zwiększenie lepkości 
powłoczki oraz zwiększenie 
wydatek natrysku

„Mostkowanie” – 
zalewanie mało 
plastycznym roztworem 
graweru

 -zbyt duża atomizacja i 
temperatura powietrza 
wlotowego,

- zbyt duża lepkość 
roztworu powlekającego,

- słabej jakości dysze 
natryskowe,

- zbyt duży dystans od 
dyszy do powierzchni 
rdzeni.

- zmniejszyć atomizację i 
temperaturę powietrza 
wlotowego,

- zmniejszyć lepkość roztworu 
powlekającego,

- zmniejszyć przybliżyć i 
wyrównać pole natrysku 
dysz.

- zmniejszenie zawartość 
substancji stałych  
w roztworze otoczki
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Najczęstszą przyczyną po-
wstawania fitodermatoz (fitofo-
todermatoz) jest kontakt nieosło-
niętej skóry z roślinami zawiera-
jącymi furanokumaryny. Jest to 
grupa związków występujących 
głównie w roślinach z rodzin se-
lerowatych i rutowatych (tabela 
1). Szczególnie fotoaktywne są 
związki chemiczne: bergapten  
i ksantotoksyna, które mogą po-
wodować nieodwracalne uszko-
dzenia komórek naskórka ze 
względu na wywoływane ko-
walentne wiązania chemiczne  
z DNA jądrowym pod wpływem 
promieni UVA.

Często uprawianą w ogród-
kach przydomowych rośliną z ro-
dziny rutowatych jest ruta zwy-
czajna (Ruta graveolens). Jest 
to substancja roślinna o silnym 
aromatycznym zapachu, pokryta 
woskowym, niebieskawym nalo-
tem. Jest to roślina stosowana w 
tradycyjnej medycynie ludowej. 

Substancją leczniczą jest kwit-
nące ziele ruty (Herba Rutae) 
lub same liście (Folium Rutae). 
Wielokierunkowe działanie far-
makologiczne ruty uwarunkowa-
ne jest zawartością zawiązków 
biologicznie czynnych, z których 
najważniejsze jest spazmolitycz-
ne działanie związków alkaloi-
dowych oraz furanokumaryn na 
mięśnie gładkie jelit, dróg żółcio-
wych i moczowych oraz obwo-
dowych naczyń krwionośnych. 
Występujące w surowcu flawo-
noidy wpływają uszczelniająco 
na ściany naczyń krwionośnych 
oraz zmniejszają ich łamliwość 
(rutyna). Ponadto obserwuje się 
słabe właściwości uspokajają-
ce. Obecnie zastosowanie ruty  
w lecznictwie jest raczej mar-
ginalne, należy pamiętać, że fu-
ranokumaryny mają właściwości 
mutagenne i nie wolno ich stoso-
wać w ciąży.

Kolejną rośliną o dużych 
walorach ozdobnych, która nie-
stety może powodować fitofoto-
dermatozy, jest dyptam jesiono-
listny (Dictamnus albus, krzew 
Mojżesza). Roślina ta stosowana 
jest aktualnie w celach leczni-
czych w preparatach homeopa-
tycznych. Właściwości dyptamu 
były już opisywane wcześniej na 
łamach Aptekarza Polskiego (Nr 
27/9). Ze względu na dość liczne 
gruczoły wydzielnicze zlokalizo-
wane na powierzchni szczegól-
nie łodyg należy zachować dużą 
ostrożność, nie tylko w czasie 
kwitnienia, ale także w później-
szym okresie, przy sporządzaniu 
np. suchych bukietów.

Na zakończenie należy wy-
mienić roślinę, która z uprawnej 
stała się groźnym chwastem. Jest 
nią barszcz Sosnowskiego (He-
racleum Sosnowskyi) – roślina 
ta uprawiana była do lat 70 XX 
wieku jako roślina pastewna. 

Tabela 1. Wybrane substancje roślinne uprawiane lub występujące w stanie naturalnym 
zwierające związki furanokumarynowe.

Apiaceae Rutacea
Pietruszka (Petroselinum) Ruta zwyczajna (Ruta graveolens)
Pasternak (Pastinaca) Dyptam jesionolistny Dictamnus albus)
Seler (Meum) Bergamota (Citrus beramia)
Trybula leśna (Anthriscus) Korkowiec amurski (Phellodendron amurense)
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum) Skimia japońska (Skimmia japonica)

Rośliny uczulające 
na światło słoneczne

Zbliża się lato, a wraz z tą porą roku aktywnie budzą się do życia rośliny, oferując nam swoje uroki. 
Niekiedy jednak kontakt z niektórymi z nich skończyć się może poważnymi dolegliwościami skórny-

mi. Wiele artykułów poświęconych jest uczulającemu działaniu olejków np. cytrusowych, czy preparatom  
z dziurawcem powodującym przebarwienia skóry. Istnieje także grupa związków biologicznie czynnych – 
furanokumaryny, która również może przyczynić się do powstania różnego rodzaju alergii tzw. fitofotoder-
matoz. Często kontakt nieosłoniętej skóry z substancjami roślinnymi z rodziny np. Apiaceae (selerowate), 
czy Rutaceae (rutowate), szczególnie w upalne słoneczne dni, może dla nas skończyć się wizytą u derma-
tologa i długim, uciążliwym leczeniem.
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Szybko jednak przekonano się  
o silnym działaniu alergicznym 
na skórę i uprawę porzucono. Ga-
tunek zaczął się rozprzestrzeniać 
samoistnie i przyczyniać do bio-
degradacji środowiska. Barszcz 
Sosnowskiego nie powinien być 
uprawiany ze względu na duże 
zagrożenie dla zdrowia. 
Corocznie kontakt ludzi 
z nim powiększa liczbę 
przypadków dermatoz. 

Reakcje alergicz-
ne mogą mieć różne 
objawy. Od zaczerwie-
nienia skóry do wy-
kwitów z obrzękami 
i pęcherzami, które 
mogą stanowić wrota 
wejściowe dla bakte-
rii wywołujących różę. 
Poza tym obserwuje 
się przebarwienia, któ-
re mogą utrzymywać 
się przez kilka mie-
sięcy. W następstwie 
reakcji fotoalergicznej 
może dojść do utrwa-
lenia nadwrażliwości 
na światło pomimo za-
przestania kontaktu z 
substancją uczulającą tj. 
wystąpienia tzw. prze-
trwałej nadwrażliwości 
na światło i rozwinięcia 
silnej, opornej na lecze-
nie nadwrażliwości na 
promieniowanie ultra-
fioletowe, a czasem na-
wet promieniowanie widzialne.

Środki ostrożności 

Należy unikać bezpośred-
niego kontaktu z roślinami z ro-
dzin Apiace i Rutaceae szczególnie  
w słoneczne dni. Podczas pie-
lęgnacji należy chronić skórę, 
ubierając się szczelnie, najlepiej  

w strój z materiałów syntetycz-
nych, wodoodpornych, w tym rę-
kawice z długimi rękawami. Ma-
teriały bawełniane i lniane mogą 
wchłaniać sok. Chronić należy 
także oczy zakładając okulary. 
Jeżeli doszło do kontaktu z rośli-
ną, należy niezwłocznie i dokład-

nie obmyć skórę wodą z mydłem 
i unikać ekspozycji podrażnio-
nych miejsc na światło słoneczne 
przynajmniej przez 48 godzin. 
W przypadku wystąpienia po-
drażnień należy skontaktować 
się z dermatologiem ponieważ  
w ciężkich przypadkach z dużymi 
pęcherzami może być wskazane 
leczenie systemowe sterydami. 

Jeśli doszło do kontaktu  
z rośliną mogącą wywoływać re-
akcję fotouczuleniową należy: 

Umyć skórę, gdyż sok rośliny •	
wchłania się najczęściej przez 
skórę po 30 minutach.
Istotne jest, by chronić skórę •	
przed słońcem przez minimum 
48 godzin.

Po kontakcie z ro-•	
ślinami konieczne jest wy-
pranie odzieży w celu usu-
nięcia pozostałości soku 
roślinnego.

Powyżej wskaza-
no tylko niektóre sub-
stancje roślinne mogące 
być przyczyną reakcji 
alergicznych powodują-
cych fitofotodermatozy. 
W każdym przypadku 
zaobserwowania wystą-
pienia zmian skórnych 
po kontakcie z roślinami 
utrzymujących się trwale 
należy zasięgnąć pora-
dy lekarza lub farmaceu-
ty. Należy pamiętać, aby 
baczną uwagę poświęcać 
również dzieciom, ponie-
waż one częściej są nie-
świadome skutków jakie 
mogą wywołać zabawy 
z roślinami, szczególnie 
dotyczy to barszczu Sos-
nowskiego, który może 
przyczynić się do poważ-
nych fitodermatoz. 

dr n farm. Tomasz Baj
Katedra i Zakład Farmakognozji
z Pracownią Roślin Leczniczych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
Baj T.: Herbarium: Dyptam jesionolistny 

– gatunek reliktowy, Aptekarz Polski, 
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Olejki eteryczne to mie-
szaniny substancji lot-
nych o różnym charak-

terze chemicznym, wyróżniające 
się silnym, przyjemnym zapa-
chem. Od tysięcy lat stosowane 
są w leczeniu różnych schorzeń, 
jak i pielęgnacji skóry. Jednymi 
z bardziej popularnych są olejki 
cytrusowe. Wykorzystywane są 
powszechnie w przemyśle farma-
ceutycznym, spożywczym oraz 
kosmetycznym. Otrzymywane są 
przez wytłaczanie na zimno skó-
rek. Naowocnia mechanicznie 
oddzielana jest od reszty owocu. 
Na początku XX w. naowocnię 
wyciskano, stosując rękawiczkę z 
przyklejonym pumeksem do ście-
rania powierzchni skórki, zawie-
rającej komórki olejkowe, oraz 
gąbki – do zbierania wydzielo-
nego olejku. Obecnie „skórki” są 
nakłuwane, wyciskane a następ-
nie przemywane wodą celem od-
mycia olejków. Otrzymany wy-
ciek odwirowuje się oddzielając 
olejek eteryczny. Możliwe jest 
też przerabianie całych owoców, 
gdzie w ruchu obrotowym ściera-
na jest zewnętrzna część skórki,  
a następnie z otrzymanej mączki 
w prasie hydraulicznej wyciska-
ny jest olejek.

W Farmakopei Polskiej VIII 
znajdujemy monografię bardzo 
popularnego olejku cytrynowe-
go (Limonis aetheroleum), który 
otrzymywany jest przez tłoczenie 
ze świeżych skórek Citrus limon. 
Posiada on zapach lekki, świeży, 
z ciepłą nutą cytralu i ostrą limo-

nenu. Olejek cytrynowy dzia-
ła bardzo silnie antyseptycznie  
i przeciwbakteryjnie, a dodatko-
wo wzmacnia system odpornoś-
ciowy. Stosowany jest w stanach 
zapalnych jamy ustnej, w egze-
mach skóry, po ukąszeniu przez 
owady, opryszczce, nadciśnieniu. 
Rozpylony w powietrzu podnosi 
zdolność koncentracji, przyswa-
janie wiedzy, jest niezastąpiony 
gdy czeka nas długotrwały wysi-
łek umysłowy. Łagodzi napięcia 
nerwowe oraz dezynfekuje prze-
strzeń, zapobiegając zarażeniom. 

Bardzo ważną rośliną jest 
Citrus aurantium subsp. amara, 
czyli pomarańcza gorzka, nale-
żąca do rodziny Rutaceae. Olejek 
wytłaczany ze skórek owoców 
jako główny składnik zawiera 
limonen. Uznawany jest za sku-
teczny środek antyseptyczny, 
ale też uspokajający i działający 
korzystnie na układ trawienny. 
Analogiczne działanie wykazuje 
także olejek tłoczony ze skórek 
pomarańczy słodkiej, który jest 
jednym z najbardziej popularnych 
w przemyśle spożywczym.

Rzadko który zapach kwiato-	
wy jest równie piękny i lek-
ki jak kwiatów pomarańczy 
gorzkiej, zwanej neroli. Na-
zwa pochodzi od siedemnasto-
wiecznej księżniczki włoskiej 
Anny Marii z Neroli, która 
zapach upowszechniła. Kwia-
ty natychmiast po otwarciu 
destylowane są z parą wodną.  
Z 1 tony kwiatów otrzymuje-

my ok. 1kg olejku eteryczne-
go. Swój świeży i kwiatowy 
zapach neroli zawdzięcza nie-
wielkiej ilości indolu i antrani-
lanu metylu, jednak głównymi 
składnikami są linalol i limo-
nen. Olejek normalizuje ciś-
nienie krwi, łagodzi zaburze-
nia rytmu serca, harmonizuje 
pracę układu hormonalnego, 
łagodzi objawy zespołu na-
pięcia przedmiesiączkowego. 
Ponadto jest silnym afrody-
zjakiem. W sferze emocjo-
nalnej pomaga łagodzić silne 
stany  depresyjne, bezsenność, 
nerwice, działa uspokajająco. 
Olejek neroli znalazł szerokie 
zastosowanie w kosmetyce. 
Wykorzystuje się jego właści-
wości odmładzające, napinają-
ce i odżywiające  skórę  suchą 
i mieszaną. Świetnie się nadaje 
również do cery tłustej, norma-
lizuje wydzielanie sebum.  Po-
maga likwidować rozstępy po 
ciąży, ułatwia szybką regene-
rację skóry. Wykazuje też zba-
wienne działanie przy trądziku 
różowatym. Wspomnieć nale-
ży o hydrolacie z neroli, który 
obok pozostałości olejków ete-
rycznych zawiera betainę oraz 
hesperydynę. Betaina nawilża, 
hesperydyna natomiast działa 
antyoksydacyjnie, uszczelnia 
naczynia krwionośne, działa 
przeciwobrzękowo i przeciw-
zapalnie. Hydrolat polepsza 
ogólną kondycję skóry, działa 
odmładzająco, regenerująco  
i przeciwzmarszczkowo. 

Olejki eteryczne 
– służą zdrowiu i urodzie
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Z liści pomarańczy gorz-
kiej poprzez ich destylację  
z parą wodną otrzymuje się ole-
jek eteryczny petigrain bigarade. 
Ze względu na swój słodki, kwia-
towo-drzewny zapach stosowany 
jest w średniej klasy perfumach, 
preparatach kosmetycznych i to-
aletowych. Rozpylony w powie-
trzu leczy depresje, stany lękowe, 
bezsenność. Wykazuje też dzia-
łanie antyseptyczne, co sprzyja 
leczeniu trądziku czy grzybicy 
stóp.  

Z krzyżówki pomarańczy 
gorzkiej i cytryny otrzymujemy 
bergamotkę, i mimo iż jej owo-
ce są niejadalne, ceniona jest za 
swój świeży zapach, lekko ostry 
o nucie kwiatowej i ziołowo-pie-
przowej, co wykorzystywane jest 
przy aromatyzowaniu herbaty 
earl-grey. Podobnie jak pozostałe 
olejki cytrusowe, tak i ten działa 
antyseptycznie. Stosowany jest 
na opryszczkę, w dezodorantach 
ze względu na działanie przeciw-
bakteryjne. Pobudza też trawie-
nie i działa spazmolitycznie. Jego 
zapach w powietrzu łagodzi de-
presje, napięcia nerwowe, stres, 
pomaga się rozluźnić, dodaje 
energii, siły do podejmowania 
decyzji. 

Podobne działanie wykazu-
je olejek tłoczony ze skórek man-
darynki. Jest to zapach faworyzo-
wany przez małe dzieci. Pobudza 
apetyt i trawienie, działa anty-
septycznie, nastraja pozytywnie, 
pomaga nabrać energii, podjąć 
wyzwania. Polecany jest dla osób 
niespokojnych i strachliwych, 
pomaga pokonać strach, smutek, 
depresje, nerwowość, wzmacnia 
działanie uspokajające lawendy. 
Pomaga zwiększyć wytrwałość, 
co ważne jest u dzieci które roz-
poczynają naukę.

W kosmetyce bardzo cenio-
ny jest olejek grejpfrutowy. Obok 
działania dezynfekującego wspo-
maga on ukrwienie skóry, pobu-
dza układ limfatyczny, ujędrnia, 
jest niezbędny przy zapobieganiu 
rozstępom i cellulitowi. Pomocny 
jest w ciąży do leczenia mdłości. 
Kosmetyki wzbogacone olejkiem 
zwężają rozszerzone pory, wygła-
dzają skórę, odświeżają i zmniej-
szają stany zapalne (również trą-
dzik). Olejek w powietrzu bardzo 

silnie działa na emocje, pobudza, 
orzeźwia, działa odprężająco, 
przywraca energię i kreatywność, 
łagodzi depresje, nerwice.

Większość olejków ete-
rycznych jest przyjazna dla skó-
ry, może być jednak nanoszona 
na nią po uprzednim rozcieńcze-
niu. Reakcja alergiczna na olejek 
tłumaczona jest jego składem. Je-
śli cytrusy nie pochodzą z upraw 
ekologicznych, w olejkach z nich 
wytłaczanych znajdować mogą 
się różnego rodzaju środki ochro-

ny roślin. Terpeny, które są głów-
nymi składnikami olejków cytru-
sowych, łatwo ulegają utlenieniu. 
Jeśli olejek taki jest nieprawidło-
wo, lub zbyt długo przechowy-
wany, produkty utlenienia będą 
działały alergizująco. Otwarty 
olejek należy więc zużyć w ciągu 
roku! Olejki cytrusowe dozujemy 
też bardzo ostrożnie, gdyż same  
w sobie mogą powodować podraż-
nienia. Wystarczy ok. 3 kropli 
dodanych do kąpieli czy żelu pod 
prysznic, aby uzyskać pożądany 
efekt, bez działania drażniącego. 
Jeśli nie jesteśmy pewni, jak nasz 
skóra zareaguje na dany olejek, 
wykonujemy test uczuleniowy. 
W tym celu w zgięciu ręki w łok-
ciu lub za uchem wsmarowujemy 
rozcieńczony olejek i czekamy 24 
godziny na ewentualną reakcje 
alergiczną. Olejki cytrusowe pod-
noszą też wrażliwość na promie-
nie UV. Jeśli po ich zastosowaniu 
eksponujemy skórę na działa-
nie słońca czy lamp opalających 
możemy wywołać podrażnienie, 
rumień, pigmentacje skóry czy 
wręcz jej oparzenie.   

dr n. farm.  
Krystyna Skalicka-Woźniak

Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
Klimek R.: Olejki eteryczne. Warszawa: 1. 
Wyd. Przem. Lekkiego i Spoż., 1957. 
Brud W.S., Konopacka-Brud I. „Podsta-2. 
wy perfumerii. Historia, pochodzenie  
i zastosowania substancji zapacho-
wych” 2009.
Chaput M.: „ALERGIE - zioła, aroma-3. 
terapia i inne metody medycyny natu-
ralnej” Wyd.  Bauer-Weltbild Media; 
Warszawa 2006
Konopacka-Brud I., Brud W.S.: Aroma-4. 
terapia dla każdego. Studio Astropsy-
chologii, wyd.III, 2002
Romer M.: Aromaterapia. Leksykon ro-5. 
ślin leczniczych, MedPharma, 2008.
Romer M.: Aromaterapia dla całej ro-6. 
dziny, MedPharma, 2010.
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Podążając za myślą Pa-
racelsusa, tak naprawdę nie ma 
substancji biologicznie doskona-
le obojętnej dla człowieka, a więc 
zupełnie nietoksycznej. W zasa-
dzie każda może w jakimś stopniu 
negatywnie oddziaływać na ludz-
kie zdrowie, pozostaje tylko kwe-
stia jej dawki (stężenia), nasilenia 
czy też czasu trwania ekspozycji. 
Nawet życiodajna woda czy tlen  
w pewnych warunkach mogą za-
grażać zdrowiu, a nawet życiu 
człowieka (woda morska, destylo-
wana, powietrze zanieczyszczone 
toksynami). W dzisiejszych cza-
sach lista środków szkodliwych 
dla zdrowia znacznie poszerzyła 
swój zakres. To już nie tylko hi-
storycznie znane nam trucizny 
takie jak cyjanki, strychnina czy 
arszenik ale szereg substancji, 
które potencjalnie bezpieczne  
w określonych sytuacjach mogą 
być określane jako „niebezpiecz-
ne”. Przykładem takim właśnie, 
może być: spożywany powszech-
nie i w różnych formach alkohol 
etylowy oraz wiele farmaceuty-
ków (w tym również substancje 
używane do receptury). Zażywa-
ne w dawkach większych niż do-
puszczalne czy zalecane, łączone 
z innymi farmaceutykami lub in-
nymi chemicznymi substancjami, 
mogą, wskutek niekorzystnych 
interakcji oraz tzw. działań niepo-
żądanych spowodować wystąpie-
nie niekiedy bardzo poważnych 
objawów chorobowych, wyni-

kających z uszkodzeń narządów 
i układów oraz  mogą doprowa-
dzić do zaburzenia prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. 

Czym jest karta 
charakterystyki substancji

Obecnie niebezpiecznych 
substancji chemicznych nie moż-
na wprowadzać na rynek bez od-
powiednich danych o nich, m.in. 
bez tak zwanej karty charakte-
rystyki. Stworzenie takiej formy 
informacji wynika z potrzeby 
bezpieczeństwa oraz prawidło-
wego reagowania w sytuacji za-
grożenia. Podstawowym celem 
sporządzania Karty Charaktery-
styki jest informowanie użytkow-
ników o potencjalnych zagroże-
niach wynikających z kontaktu 
z substancjami lub preparatami 
niebezpiecznymi, metodach mi-
nimalizowania ryzyka, jak rów-
nież sposobach postępowania w 
przypadku zaistnienia sytuacji 
niebezpiecznej.

Przygotowanie karty charak-
terystyki substancji niebezpiecz-
nej jest obowiązkiem producenta, 
jego przedstawiciela lub importe-
ra danego produktu, a wymogi co 
do treści i formy regulowane są 
odpowiednimi przepisami praw-
nymi. Karta charakterystyki bez-
pieczeństwa zawiera informacje 
niezbędne dla ochrony zdrowia 
i środowiska – zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 3 lipca 2002 r. i jest opra-
cowywana przez osoby, które po-
siadają odpowiednie kwalifikacje 
(z zakresu chemii, prawa, toksy-
kologii itp.) oraz szeroką wiedzę 
merytoryczną na temat oferowa-
nego produktu. Ponadto, Karta 
Charakterystyki powinna być 
sporządzana w języku polskim 
oraz aktualizowana i uzupełniona 
zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w ustawie o substancjach i prepa-
ratach chemicznych.

Świadome i umiejętne czy-
tanie etykiet oraz kart charaktery-
styk substancji niebezpiecznych 
znacząco ogranicza ryzyko za-
trucia lub szkodliwego działania 
nawet najbardziej niebezpiecznej 
substancji. 

O czym informuje nas Karta 
Charakterystyki

Kartę Charakterystyki two-
rzy się wg wzoru, w którym znaj-
dziemy informacje na temat:

1. Identyfikacja substancji /
preparatu /przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikacja substancji – 
punkt ten podaje nazwę substancji 
lub preparatu, pod którą wprowa-
dzana jest do obrotu. W przypad-
ku preparatów zwykle jest to ich 
nazwa handlowa, natomiast dla 
substancji podaje się ich nazwę 
chemiczną. 

Karty charakterystyki substancji
„Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. 

Tylko dawka czyni truciznę.” 
Paracelsus
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Dla zobrazowania posłużmy się 
jedną z częściej spotykanych 
substancji w recepturze, którą jest 
kamfora – Kamfora syntetyczna 
(Camphora synthetica)
1.2 Zastosowanie substancji –  
w tym miejscu znajdziemy znane 
lub rekomendowane przeznacze-
nie oraz zastosowania opisywanej 
substancji lub preparatu. W przy-
padku wielu możliwych zastoso-
wań podawane są najważniejsze z 
nich, wskazując w szczególności  
na sposób działania. 
Do receptury aptecznej jako śro-
dek rozgrzewający, słabo prze-

ciwświądowy.
1.3 Identyfikacja producenta, im-
portera lub dystrybutora – zawie-
ra nazwisko osoby/nazwę firmy 
odpowiedzialnej za wprowadze-
nie substancji/preparatu do ob-
rotu na terenie Unii Europejskiej 
jak również dane teleadresowe 
(adres i numer telefonu, opcjo-
nalnie e-mail).
1.4 Telefon alarmowy – Poza wy-
żej wymienionymi informacjami 
musi zostać podany numer tele-
fonu alarmowego do podmiotu 
wprowadzającego substancję/pre- 
parat niebezpieczny do obrotu, 
dostępny np. w godzinach urzę-
dowania danej firmy, a szczegól-
nych przypadkach czynny rów-
nież 24 godziny na dobę.

2. Skład i informacja 
o składnikach

Analizując ten punkt, od-
biorca karty charakterystyki po-
winien być w stanie jednoznacz-
nie zdefiniować niebezpieczne 
substancje lub niebezpieczne 
składniki. W przypadku, kiedy 
produkt jest preparatem, należy 
podać ogólny opis preparatu oraz 
niebezpiecznych składników mie-
szaniny.

Informacja ta powinna zawierać:
- nazwę chemiczną i jej synonimy  

np. (1RS,4RS)-1,7,7-trimety-
lobicyklo-[2.2.1]heptan-2-on 
(dla racematu); Zawartość 
kamfory: min. 96,0 [%]

- numer ewidencyjny CAS (na-
dawany przez Amerykańskie 
Towarzystwo Chemiczne – 
Chemical Abstracts Sernice) 
ułatwiający identyfikację sub-
stancji lub alternatywnie nu-
mer EINECS (Europejski Wy-
kaz Istniejących Komercyjnie 
Substancji Chemicznych) np. 
Nr CAS: 76-22-2

- zamieszczanie wzoru cząstecz-
kowego nie jest obligatoryjne, 
jednak jest pomocne dla użyt-
kownika np. Wzór sumarycz-
ny: C10H16O

- nr WE (tzw. Numer Wspólnoty 
Europejskiej), umieszczany na 
etykiecie substancji/produktu 
np. dla kamfory Nr WE: 200-
945-0

- klasyfikację substancji wynika-
jącą z zagrożeń dla zdrowia 
człowieka, z zagrożeń dla 
środowiska oraz z zagrożeń 
wynikających z właściwości 

Xi – Drażniący Xn – Szkodliwy N – Niebezpieczny 
dla środowiska

F – Wysoce 
łatwopalny 
(np. etanol, 
kamfora), 

F+ – skrajnie 
łatwopalny

T – Toksycz-
ny   (np. chloralu 
wodzian, kodeiny 

fosforan), 

T+ – bardzo 
toksyczny

Zagrożenie 
biologiczne

O – Produkt 
utleniający

E – Produkt wybu-
chowy

C – Produkt żrący

Tabela 1. Przykładowe znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie
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fizykochemicznych zgodnie  
z rozporządzeniem w sprawie 
wykazu substancji niebez-
piecznych (tabela 1), np. dla 
kamfory: F, Xn

3. Identyfikacja zagrożeń

W tym miejscu wskazuje 
się w sposób jasny i krótki (jeżeli 
to możliwe) zagrożenia dla zdro-
wia człowieka i dla środowiska 
stwarzane przez produkt – po-
dając adekwatne właściwości fi-
zykochemiczne. W punkcie tym 
podaje się: 
- zwroty wskazujące rodzaj za-

grożenia – zwane „zwrota-
mi R”, można także opisać je 
własnymi słowami (tabela 2). 
Pełne treści zwrotów R należy 
umieścić w punkcie 16 karty 

charakterystyki. Dla omawia-
nego przykładu: R22, R36;

- objawy i skutki powstałe w wy-
niku niewłaściwego stosowa-
nia substancji lub preparatu; 

- inne zagrożenia, również te, 
które nie są ujęte w kryteriach 
klasyfikacji i oznakowania pro-
duktu, ze względu na nieprze-
kroczone wartości stężenia lub 
nieprzekroczone wartości stę-
żeń progowych;

Opis dla kamfory:
Produkt wysoce łatwopalny.
Szkodliwy. Działa szkodliwie po 
połknięciu. Działa drażniąco na 
oczy.
Powoduje poważne podrażnie-
nia.
Narażone organy: ośrodkowy 
układ nerwowy.

Trzymać z dala od źródeł zapłonu 
– nie palić.
W przypadku kontaktu z oczami, 
natychmiast płukać dużą ilością 
wody i zasięgnąć porady lekar-
skiej.

4. Pierwsza pomoc

Znajdziemy tu informację 
o pierwszej pomocy i co należy 
zrobić w miejscu wypadku jak 
też czy mogą wystąpić opóźnione 
skutki narażenia. Komunikat ten 
podany zwięźle i zrozumiale dla 
poszkodowanego, osób postron-
nych i osób udzielających pierw-
szej pomocy, znacznie przyspie-
szy właściwą reakcję.

Informacje podawane w 
tym punkcie mogą zostać podzie-
lone na podpunkty i podaje się je 
według różnych dróg narażenia w 
szczególności na skutek wdycha-
nia, kontaktu ze skórą, kontaktu  
z oczami czy połknięcia. 

Dla omawianej przykłado-
wo kamfory:

Po wdychaniu: Poszkodowa-
nego wyprowadzić na świe-
że powietrze. W przypadku 
zatrzymania oddechu za-
stosować sztuczne oddy-
chanie. W razie trudności 
w oddychaniu podać tlen.

Po kontakcie ze skórą: Natych-
miast przemyć skórę wodą z 
mydłem i spłukać dużą iloś-
cią wody. Zdjąć zanieczysz-
czoną odzież i wyprać ją 
przed ponownym użyciem.

Po kontakcie z oczami: Na-
tychmiast płukać oko dużą 
ilością wody przez przynaj-
mniej 15 minut.

Po połknięciu: Przemyć usta 
wodą, pod warunkiem, że 
poszkodowany jest przy-
tomny. Wezwać lekarza.

Tabela 2. Przykładowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R)

R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie  
ze skórą. 

R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie  
ze skórą i po połknięciu. 

R23/24 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie  
ze skórą. 

R26 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. 

R33 Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie. 

R35 Powoduje poważne oparzenia. 

R36 Działa drażniąco na oczy. 

R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. 

R38 Działa drażniąco na skórę. 

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 

R45 Może powodować raka. 

R46 Może powodować dziedziczne wady genetyczne. 

R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko  
w łonie matki. 
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Środki pierwszej pomocy często 
mogą być opisywane za pomocą 
zwrotów S (tabela 3). 

W tym miejscu znajdzie-
my również potrzebne nam wia-
domości na temat zastosowania 
odtrutki (antidotum) o czym 
decyduje i co zaleca wyłącznie 
lekarz.

Odtrutki ogólne:

Węgiel aktywowany1. 
- absorbuje liczne substancje or-

ganiczne i nieorganiczne
- bardzo skuteczny: amfetamina, 

atropina, fenobarbital, fenol, 
kwas acetylosalicylowy, opia-
ty, pochodne benzodiazepiny, 
sulfonamidy;

- skuteczny: chinina, chinidyna, 

leki nasenne;
- średnio skuteczny: rozpuszczal-

niki organiczne, alkohol ety-
lowy i metylowy, glikol etyle-
nowy, kwas cyjanowodorowy  
i cyjanki, insektycydy fosforo-
organiczne, karbaminianowe, 
DDT;

- nieskuteczny: kwasy mineralne, 
zasady, substancje nierozpusz-
czalne w wodzie;
Ziemia okrzemkowa Fullera - 2. 
parakwat, dikwat;
Bentonit, koloidalny krzemian 3. 
glinu, kaolin;
Białko jaja4. 

- metale ciężkie z wyjątkiem talu, 
substancje żrące (kwasy, zasa-
dy, fenole); (3-4 białka jaj w 
0,5 szklanki wody lub mleka);
Mleko5. 

- substancje żrące, metale cięż-
kie, fluorki, kwas szczawio-
wy, szczawiany (nie podawać  
w zatruciach substancjami roz-
puszczalnymi w tłuszczach!)
Skrobia (mąka)6. 

- substancje żrące, kwasy orga-
niczne i nieorganiczne, jod  
i jego związki – jodyna;  (wod-
na zawiesina – 1-2 łyżki na 2 
szklanki wody / 15g skrobi lub 
mąki w 0,5 l wody )

 Pierwsza pomoc w zatruciach 
doustnych substancjami żrącymi 
– oparzenia chemiczne:

podać zawiesinę jaj kurzych  - 
w wodzie lub mleku;
można podać wodę, co spowo-- 
duje rozcieńczenie substancji;
nie należy prowokować wy-- 
miotów;

7. Tanina (kwas taninowy)
- sole metali ciężkich, glikozy-

dy nasercowe, alkaloidy (5g  
w 0.5l wody), łącznie poda-
je się węglan lub octan sodu  
w celu neutralizacji kwasu sol-
nego w żołądku;
Tlenek magnezu8. 

- kwasy nieorganiczne, arseniany 
i arseniny (3g w 0.5l wody)
Nadmanganian potasu  9. 

-  alkaloidy (nikotyna), opiaty 
(morfina i jej pochodne), fo-
sfor i fosforek cynku (0.05 lub 
0.1% roztwór wodny)

10 Parafina ciekła (3ml na kg 
m.c)

- lipofilne rozpuszczalniki orga-
niczne;

- inne substancje rozpuszczalne 
w tłuszczach (fosfor);

11. Płyn Lugola (roztwór: 2g 
jodu,  5g KI, 250 ml wody – 
1łyżka na szklankę wody)

- alkaloidy
12. Silikony – detergenty /środki 

myjące i piorące/ 
- zmniejszają pienienie substancji 

tworzących pianę 

Tabela 3. Przykładowe zwroty „S” określające warunki bezpiecznego stosowania

S1 Przechowywać pod zamknięciem. 

S2 Chronić przed dziećmi. 

S3 Przechowywać w chłodnym miejscu. 

S20 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry. 

S25 Unikać zanieczyszczenia oczu. 

S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – 
pokaż opakowanie lub etykietę. 

S47 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C 
(określi producent). 

S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. 

S63 W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić 
warunki do odpoczynku. 

S64 W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą – nigdy nie 
stosować u osób nieprzytomnych (ryzyko zakrztuszenia). 
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5. Postępowanie w przypadku 
pożaru

Określając wymagania do-
tyczące zwalczania pożaru spo-
wodowanego przez daną sub-
stancję lub preparat oraz pożaru 
powstającego w ich sąsiedztwie, 
w szczególności podaje się pod-
stawowe zasady postępowania  
i wskazuje: 
1) środki gaśnicze właściwe ze 

względu na rodzaj substancji 
lub preparatu,

2) środki gaśnicze, których nie 
wolno używać ze względów 
bezpieczeństwa,

3) szczególne zagrożenia związa-
ne z narażeniem wynikającym 
z właściwości samej substancji 
lub preparatu, produktów spa-
lania, powstających gazów,

4) środki ochrony indywidualnej 
dla strażaków.

Przykładowo dla kamfory:
Odpowiednie środki gaś-
nicze
Rozproszony strumień 
wody, dwutlenek węgla 
(gaśnica śniegowa), pro-
szek gaśniczy lub
odpowiednia piana.
Zagrożenia specjalne
Produkt jest wysoce palną 
substancją stałą.
Środki ochrony indywidu-
alnej dla strażaków
Stosować izolujący aparat 
do oddychania i kombine-
zon ochronny w celu unik-
nięcia kontaktu z oczami  
i ze skórą.

6. Postępowanie w przypadku 
niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska

Podaje się informacje dotyczące:

1) indywidualnych środków 
ostrożności, w szczególności 
usuwania źródeł zapłonu, za-
pewnienia wystarczającej wen-
tylacji ochrony dróg oddecho-
wych, ograniczania pylenia, 
zapobiegania kontaktowi ze 
skórą lub oczami,

2) środków ostrożności w za-
kresie ochrony środowiska,  
w szczególności unikania 
wprowadzania substancji lub 
preparatu do kanalizacji, wód 
powierzchniowych i grunto-
wych oraz do gleby, (ewentu-
alnej konieczności ostrzeżenia 
okolicznych mieszkańców),

3) metod oczyszczania, w szcze-
gólności użycia materiału sorp-
cyjnego (piasku, ziemi okrzem-
kowej, substancji wiążącej 
kwasy, uniwersalnej substancji 
wiążącej, trocin), redukcji ga-
zów dymów za pomocą wody, 
rozcieńczania.

Np. Usunąć wszystkie 
źródła zapłonu. Usunąć z 
miejsca uwolnienia wszyst-
kich ludzi.
Stosować izolujący aparat 
do oddychania, buty gu-
mowe i ciężkie rękawice 
gumowe.
Zamieść, umieścić w worku 
i zatrzymać do usuwania.
Przewietrzyć pomieszcze-
nie i zmyć miejsce rozsypa-
nia po całkowitym zebra-
niu materiału.

7. Postępowanie z substancją  
/preparatem i jej/jego 

magazynowanie

1. Postępowanie z substancją lub 
preparatem – informacje 
dotyczące środków ostroż-
ności gwarantujących bez-
pieczne obchodzenie się  

z substancją lub preparatem 
(w szczególności hermety-
zacja procesu, wentylacja 
miejscowa i ogólna, środki 
zapobiegające powstawa-
niu aerozoli i pyłów, meto-
dy zapobiegania pożarom) 

2. Magazynowanie - określa wa-
runki bezpiecznego maga-
zynowania substancji lub 
preparatu, w szczególności 
zabezpieczenia instalacji 
kanalizacyjnych i wenty-
lacyjnych, zabezpieczenia 
pomieszczenia lub zbior-
nika przed możliwością 
rozlania i wydostania się 
substancji na zewnątrz.  
W przypadkach możliwości 
wystąpienia reakcji mię-
dzy substancjami określa  
konieczność oddzielnego 
przechowywania substancji 
lub preparatu oraz warunki 
przechowywania (tempera-
tura i wilgotność – warto-
ści dopuszczalne, zakresy, 
oświetlenie), 

3. Specyficzne zastosowania
W przypadku substancji lub pre-

paratów przeznaczonych do 
specyficznych zastosowań 
przedstawia się szczegól-
nych zalecenia dotyczące 
tych zastosowań.

Np. Unikać mieszania i przecho-
wywania razem z: chloranami, 
naftalenem,  
p-dichlorobenzenem, rozpusz-
czalnikami organicznymi, nad-
manganianem potasu.
 Do kamfory nie powinno się do-
dawać soli żadnego rodzaju.
Trzymać szczelnie zamknięte.
Trzymać z dala od ciepła, iskier  
i otwartego ognia.
Przechowywać w suchym  
i chłodnym miejscu, w tempera-
turze nie wyższej niż 15oC.
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8. Kontrola narażenia i środki 
ochrony indywidualnej

W punkcie tym podaje się 
wszelkie parametry kontroli nara-
żenia, w szczególności najwyższe 
dopuszczalne stężenia substan-
cji w środowisku pracy (NDS, 
NDSCh, NDSP), oraz  o ile jest to 
możliwe, dopuszczalne stężenia 
w materiale biologicznym (DSB). 
Podaje się informacje o zaleca-
nych procedurach monitoringu 
narażenia w środowisku pracy, 
powołując się na ich źródło.
1.Kontrola narażenia w środowi-

sku pracy: 
- ochrona dróg oddechowych,
- ochrona rąk,
- ochrona oczu i twarzy,
- ochrona skóry.
2. Kontrola narażenia środowi-

skowego.

Np. Stosować respirator, 
rękawice odporne na sub-
stancje chemiczne, szczel-
nie przylegające okulary 
ochronne z osłonami bocz-
nymi, ubranie ochronne.
Stosować wyłącznie pod 
wyciągiem.
W miejscu pracy powinien 
być dostępny prysznic bez-
pieczeństwa i urządzenie 
do płukania oczu.
Nie wdychać pyłu.
Nie dopuścić do dostania 
się do oczu, na skórę ani 
na ubranie.
Unikać długotrwałego albo 
powtarzanego narażenia.
Umyć się dokładnie po 
pracy z substancją.

9. Właściwości fizykochemiczne

W tym punkcie w  miarę 
możliwości wszystkie istotne in-

formacje na temat produktu mu-
szą być podane w sposób precy-
zyjny i kompletny. Dowiemy się 
z niego na temat:
1) postaci — (stan stały, ciekły 

czy gazowy);
2) zapachu — jeżeli zapach jest 

wyczuwalny, podaje się jego 
krótki opis;

3) pH — wartość pH substancji 
lub preparatu lub ich roztworu 
wodnego wraz ze stężeniem;

4) temperatury: wrzenia, topnie-
nia, zapłonu, samozapłonu;

5) palności (ciało stałe, gaz);
6) właściwości wybuchowych;
7) właściwości utleniających;
8) prężności par;
9) gęstości względnej;
10) rozpuszczalności w wodzie 

i w rozpuszczalnikach orga-
nicznych; 

11) współczynnika podziału 
n-oktanol/ woda;

12) innych właściwości — gę-
stość par, zdolność mieszania 
się, lotność, przewodnictwo, 
lepkość.

Np. Kamfora
Postać: krystaliczny proszek
Temperatura topnienia: 

170 - 181°C
Temperatura zapłonu: 64,4°C
pH przesączu (1,0 g/10 ml wody): 

5,5 – 7,0
Gęstość: 0,992 g/cm3

Granice wybuchowości  
w powietrzu:

- górna: 3,5%
- dolna: 0,6%
Temperatura samozapłonu: 

465°C
Ciśnienie pary: 4 mmHg w 70°C
Gęstość pary: 5,2
Rozpuszczalność w wodzie:  

trudno rozpuszcza się

10. Stabilność i reaktywność

Określa się stabilność substan-
cji lub preparatu oraz możliwość 
wystąpienia w pewnych warun-
kach niebezpiecznych reakcji. 
Szczególną uwagę należy zwró-
cić na:
1) potrzebę stosowania i obecność 

środków stabilizujących,
2) możliwość zajścia reakcji eg-

zotermicznej,
3) możliwość zmian w fizycznym 

wyglądzie substancji lub pre-
paratu, 

4) możliwość powstania niebez-
piecznych produktów rozkładu 
powstające w wyniku kontaktu 
z wodą lub inna substancją, 

5) możliwość rozkładu produk-
tów niestabilnych.

Np. Warunki, których na-
leży unikać
Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła i bezpośred-
niego działania promienio-
wania słonecznego.
Materiały, 
których należy unikać
Silne środki utleniające. 
Silne środki redukcyjne. 
Rozpuszczalniki zawierają-
ce chlor.
Niebezpieczne produkty 
rozkładu
Toksyczne opary zawiera-
jące: tlenek węgla, dwutle-
nek węgla.

11. Informacje toksykologiczne

Możemy wyróżnić trzy 
rodzaje toksyczności – ostrą, 
subchroniczną i chroniczną.  
W tym punkcie podaje się wszech-
stronny opis wszelkich skutków 
toksycznego działania substancji 
lub preparatu, które mogą wystą-
pić w wyniku kontaktu z substan-
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cją lub preparatem. Informacje te 
podaje się w oparciu o doświad-
czenia „in vitro” lub doświadcze-
nia praktyczne. 

Gdy preparat zawiera kil-
ka składników klasyfikowanych 
do trucizn zwykle przyjmuje się 
technikę obliczeniową. Założe-
niem metody jest, że skutki dzia-
łania, tą samą drogą narażenia, 
poszczególnych składników są 
addytywne. 

Podaje się oddzielnie infor-
macje o różnych drogach naraże-
nia (drogi oddechowe, droga po-
karmowa, skóra, oczy). 

Np. w przypadku kamfory:
Skutki ostrego narażenia
Szkodliwy w wyniku spożycia, 
wdychania lub absorpcji przez 
skórę.
Powoduje ciężkie podrażnienia.
Wysokie stężenia działają bardzo 
silnie niszcząco na tkanki błon 
śluzowych i górnych dróg
oddechowych, oczy i skórę.
Do objawów narażenia należą 
uczucie palenia, kaszel, świszczący 
oddech, zapalenie gardła,
duszność, ból głowy, nudności i 
wymioty.
Powoduje zaczerwienienie skóry.
Narażenie może powodować 
drgawki.
Organy narażone

Nerwy (OUN)
Dodatkowa informacja

Toksyczność dla ludzi: 
spożycie lub wstrzyknięcie 
może wywołać zawroty 
głowy, dezorientację 
umysłową, majaczenie, 
drgawki kloniczne, śpiączkę, 
zatrzymanie oddechu
włącznie ze śmiercią.
Nr RTECS: EX1225000

Najniższe opublikowane dawki 
śmiertelne (LDLo) i DL50

Doustnie 
– niemowlę LDLo: 70 mg/kg;
Nie podano 
– dziecko LDLo: 100 mg/kg;
Nie podano 
– mężczyzna LDLo: 29 mg/kg;
Podskórnie 
– szczur DL50: 70 mg/kg;
Doustnie – mysz DL50:  

1310 mg/kg;
Dotrzewnie 

– mysz DL50: 3 g/kg.
Informacje na temat atakowa-

nych organów
Nerwy obwodowe i czucie 
(porażenie spastyczne)
Organy zmysłów i zmysły spe-
cjalne (rozszerzenie źrenic) 
Zachowanie (senność, drgaw-
ki lub wpływ na próg ataku 
padaczkowego, podnie-
cenie, zmiana aktywności 
motorycznej, sztywność)
Przewód pokarmowy 
(zmiany w strukturze lub 
czynności gruczołów ślino-
wych).

12. Informacje ekologiczne

Określa się wpływ na śro-
dowisko oraz zachowanie i dal-
sze losy substancji lub preparatu 
w powietrzu, wodzie lub glebie, 
uwzględniając ich właściwości 
i możliwe do przewidzenia spo-
soby stosowania. Tego samego 
rodzaju informacje podaje się dla 
niebezpiecznych produktów po-
wstających w wyniku rozkładu 
danej substancji lub preparatu. 

W punkcie tym przedstawia 
się zdolność substancji do aku-
mulacji w środowisku ożywio-
nym i w łańcuchu pokarmowym, 
z podaniem, jeżeli to możliwe, 
wartości KOW (współczynnika 
podziału oktanol – woda) i BCF 
(współczynnika biokoncentracji).

Np. Kamforę można opisać:
Wskazówki ogólne
Klasa zagrożenia wód 2: zagra-
żający wodom
Nie dopuścić do dostania się do 
wód gruntowych, powierzchnio-
wych ani kanalizacji.

13. Postępowanie z odpadami

Dla substancji lub preparatu 
oraz opakowań po tych substan-
cjach lub preparatach wskazuje 
się odpowiednią metodę unie-
szkodliwienia (np. spopielenie, 
odzysk materiałów, składowa-
nie).

W przypadku kamfory:
Rozpuścić lub zmieszać 
materiał z palnym 
rozpuszczalnikiem i spalić 
w instalacji do spalania
odpadów chemicznych 
wyposażonej w dopalacz i 
skruber.
Przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów 
lokalnych.
Postępować zgodnie z 
Ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach. (Dz. 
U. Nr 62, poz. 628,
z późniejszymi zmianami) 
oraz
Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 
września 2001 r. w sprawie 
katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206).

14. Informacje o transporcie

Podaje się klasyfikację 
substancji lub preparatu zgodnie 
z przepisami dotyczącymi prze-
wozu towarów niebezpiecznych 
zarówno w transporcie morskim 
(IMDG), jak i drogowym (ADR), 
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lotniczym (ICAO/IATA) oraz ko-
lejowym (RID).

Należy zachować szczegól-
ne środki ostrożności i dostoso-
wać się do wymaganych przepi-
sów. 

Transport lądowy ADR/RID 
i GGVS/GGVE:
Klasa ADR/RID-GGVE: 4.1
Grupa pakowania: III
Numer UN: 2717
Nazwa towaru: 
Kamfora syntetyczna

15. Informacje dotyczące 
przepisów prawnych

Niebezpieczne substancje 
lub preparaty muszą być oznako-
wane z podaniem następujących 
elementów: 
- Symbole zagrożenia (jeżeli 

znajdują zastosowanie) i iden-
tyfikację zagrożenia, 

- Zwroty R, 
- Zwroty S. 

Na pierwszym miejscu 
występują zwroty R dotyczące 
rakotwórczości, mutagenności i 
toksycznego działania na rozrod-
czość (CMR) kategorii 1 i 2, póź-
niej w rosnącej kolejności inne 
zwroty R.

Zawarte są tu też:
- Ustawy o substancjach i prepa-

ratach chemicznych; 
- Akty wykonawcze do w/w usta-

wy np. rozporządzenia w spra-
wie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych; 

- Rozporządzenia w sprawie wy-
kazu substancji niebezpiecz-
nych wraz z ich klasyfikacją 
i oznakowaniem (prawo UE 
– załącznik I do dyrektywy 
67/548/EEC); 

- Wyniki badań właściwości fizy-
kochemicznych, toksyczności 
i ekotoksyczności substancji 

i preparatów niebezpiecznych 
(prawo UE – załącznik V do 
dyrektywy 67/548/EEC); 

- Wyniki doświadczeń praktycz-
nych (np. badań epidemiolo-
gicznych, zwalidowanych ba-
dań naukowych itd.).

16. Inne informacje

Dotyczą: niezbędnych szko-
leń, materiałów źródłowych lub 
możliwości uzyskania dalszych 
informacji, źródła danych, na pod-
stawie których opracowano kartę 
charakterystyki, zmian dokona-
nych w karcie charakterystyki  
w przypadku jej aktualizacji.

Karty charakterystyki są 
powszechnie przyjętą i skutecz-
ną metodą dostarczania infor-
macji dotyczących substancji  
i mieszanin we Wspólnocie i sta-
ły się integralną częścią systemu 
w ramach rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 , tzw. REACH.

Zaistniała konieczność 
uaktualnienia załącznika II roz-
porządzenia REACH, w celu do-
stosowania go do wprowadzonej 
rozporządzeniem CLP nowej no-
menklatury, jak i określających 
zróżnicowane terminy wejścia  
w życie przepisów dotyczących 
klasyfikacji, oznakowania i pako-
wania dla substancji i mieszanin.

Rozporządzenie (WE) nr 
453/2010 wprowadza zmiany  
w wymaganiach dot. kart cha-
rakterystyki w zakresie odnie-
sienia do przepisów dotyczących 
klasyfikacji oznakowania i pa-
kowania substancji i mieszanin, 
czyli do dyrektyw 67/549/EWG  
i 1999/45/WE poprzez zastąpie-
nie odniesieniem do rozporzą-
dzenia (WE) 1272/2009. Ponad-
to wprowadza uporządkowanie 
formatu karty charakterystyki, 
jak również precyzuje zawarcie 

nowych informacji dotychczas 
nie wymaganych. W związku  
z tym dla substancji, które były 
wprowadzane do obrotu od dnia 
1 grudnia 2010 r. należy sporzą-
dzić nową kartę charakterystyki  
z uwzględnieniem nowych prze-
pisów. 

W praktyce receptury ap-
tecznej do sporządzania różnych 
postaci leku stosowanych jest 
wiele substancji, z których Karta-
mi Charakterystyki warto byłoby 
się zapoznać m.in.: 

Balsamum peruvianum, Aci-
dum acetylsalicylicum, Atro-
pinum sulfuricum, Aethylum 
aminobenzoicum seu Anaesthe-
sinum, Chloralum hydratum, 
Detreomycinum, Codeinum pho-
sphoricum, Coffeinum Natrium 
benzoicum, Cigantralum, Ephe-
toninum, Erythromycinum, Spi-
ritus Vini 70°, Hydrargyrum ami-
nochloratum, Hydrocortisonum, 
Jodum purum, Lignocainum 
hydrochloricum, Mentholum, 
Neomycinum sulfuricum, Nysta-
tinum, Pilocarpinum hydrochlo-
ricum, Pyoctaninum coeruleum, 
Resorcinum, Acidum tannicum.

dr n. farm. Eliza Blicharska
Katedra Chemii,  

Zakład Chemii Analitycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Czym jest „wywiad mo-
tywujący”? Jest to me-
toda opracowana przez 

psychologów jako 
technika psychote-
rapeutyczna, będąca 
jednocześnie wyszu-
kaną formą prowa-
dzenia pacjenta. Jest 
rodzajem spokojnego 
dialogu z pacjentem, 
metodą prowadzenia 
rozmowy mającą na 
celu zdopingowanie 
pacjenta do zmiany 
stylu życia. Znajduje 
szczególne zastosowa-
nie tam, gdzie niska 
motywacja pacjenta 
jest istotną przeszkodą 
w uzyskaniu sukcesu 
terapeutycznego. Po-
lega on na stosowaniu 
pewnych stylów ko-
munikacji mających 
na celu wydobycie  
z pacjentów zasobów, 
które już posiadają 
i nakłonienie ich do 
realizacji tego, czego 
sami chcą. Autorzy są 
przekonani, iż moty-
wację do zmiany za-
chowań można kształ-

tować, w szczególności w relacji 
z drugą osobą. 

Metoda ta została po raz 
pierwszy opisana w 1983 roku  
i była wykorzystywana do pracy  

z osobami uzależnio-
nymi od alkoholu. 
Pozytywne zmiany  
w stylu życia mogą 
dotyczyć tak poważ-
nych spraw jak rzu-
cenie palenia, odwyk 
alkoholowy, zapobie-
gania chorobom za-
kaźnym czy zaprze-
stanie zażywania nar-
kotyków, ale poprawa 
stanu zdrowia może 
następować także 
poprzez zwiększenie 
aktywności fizycz-
nej, regularne przyj-
mowanie leków, czy 
nawet systematyczne 
nitkowanie zębów. 

Podstawą tej 
formy rozmowy jest 
poszanowanie auto-
nomii i godności pa-
cjenta, oraz zaakcep-
towanie faktu, że ma 
on prawo do dokony-
wania własnych wy-
borów, nawet jeżeli 
nie są one dobre dla 

WYWIAD MOTYWUJĄCY
W OPIECE ZDROWOTNEJ

Jak pomóc pacjentom w zmianie
złych nawyków i ryzykownych zachowań

Ludzi łatwiej jest przekonać do racji, które sami odkryją niż 
do tych, które powstają w umysłach innych.

Blaise Pascal
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jego zdrowia. Czasami wydaje 
się, że takie postępowanie może 
być „beztroskie” szczególnie w 
sytuacjach, kiedy od zmiany try-
bu życia zależy powodzenie tera-
pii. Autorzy pozostają jednak przy 
założeniu, że przymus zawsze 
wywołuje odruchowy sprzeciw i 
opór. „W naturze ludzkiej istnieje 
skłonność do opierania się przy-
musowi i naciskom. Paradoksal-
nie zaś uznanie prawa jednostki 
do swobody wyboru – co ozna-
czać może jej pozostanie przy 
obecnym stanie rzeczy – pozwa-
la czasem na dokonanie zmian.” 
Dlatego wśród przewodnich za-
sad metody jest powstrzymywa-
nie się od „prawienia 
kazań”, pouczania i 
oceniania. Pożądane 
są natomiast empatia, 
poznanie pacjenta, 
jego potrzeb i ocze-
kiwań, zrozumienie 
jego sytuacji, aktywne 
słuchanie oraz zacho-
wania wspierające pa-
cjenta i podnoszące go 
na duchu. „Pacjenci 
najbardziej skłonni są 
zmienić swoje postę-
powanie, gdy powody 
ku temu znajdują sami 
– rolą prowadzącego jest wzmac-
nianie w nich nadziei, że zmiany 
są możliwe. (…) Pacjenci sami 
znają odpowiedź na większość 
pytań. Dopiero, gdy to zrozumie-
my, nauczymy się właściwie je za-
dawać.”

Nie oznacza to, iż wywiad 
lekarski, czy jakakolwiek rozmo-
wa dotycząca zdrowia pacjenta 
powinna być pozbawiona elemen-
tów informacji, opinii, ostrzeżeń, 
czy dawania rad. Jednak chory 
przede wszystkim powinien wy-

razić zgodę na przekazanie mu 
informacji, które przedstawione 
powinny być w sposób zrozu-
miały. Nie powinien być on tylko 
biernym odbiorcą komunikatu – 
każdy styl prowadzenia wywiadu 
motywującego zakłada afirmację 
osoby rozmówcy.

W książce przedstawione 
są przykładowe dialogi z komen-
tarzem, poprowadzone na różne 
sposoby, które pomagają zrozu-
mieć jak w praktyce może wy-
glądać „zwykła” rozmowa, a jak 
może wyglądać ta sama konwer-
sacja z wykorzystaniem wywiadu 
motywującego. Wskazane są mo-

menty, kiedy należy zastosować 
odpowiednie strategie i umie-
jętności takie jak słuchanie, czy 
ustalenie tematu rozmowy. Wy-
wiad motywujący służy nie tylko 
pacjentowi, ale także każdemu 
pracownikowi służby zdrowia 
– poprawia bowiem jakość kon-
taktu z pacjentem, co przekłada 
się na możliwości diagnostyczne 
i zachęca chorego do kolejnych 
wizyt.

W oczywisty sposób książ-
ka zaadresowana jest przede 

wszystkim do lekarzy. Szkoda 
jednak, że wśród licznych adre-
satów rola farmaceutów została 
zmarginalizowana. Nie znalazło 
się dla nich miejsce na okładce, 
a w treści są ledwie wspomniani. 
Być może wynika to z realiów,  
w jakich powstawała książka, nie 
ulega bowiem dla mnie wątpli-
wości, że w naszym kraju farma-
ceuci są grupą zawodową, która 
ma szerokie pole do popisu, jeśli 
chodzi o możliwość wywierania 
wpływu na prozdrowotne zacho-
wania pacjentów. 

Wydaje się również, że 
przedstawiona w publikacji me-

toda prowadzenia 
rozmowy jest dosko-
nałym sposobem nie 
tylko na zbudowanie 
pozytywnej relacji 
z pacjentem. Można 
jej z powodzeniem 
używać w każdego 
rodzaju codziennych 
kontaktach z innymi 
ludźmi, także bliski-
mi. Można bowiem 
dzięki niej budować 
przyjazny klimat kon-
wersacji, otworzyć 
rozmówcę na dialog, 

stać się wdzięcznym słuchaczem 
i nauczyć się mądrze pomagać 
innym w podejmowaniu samo-
dzielnych decyzji.  

mgr farm. Olga Sierpniowska

Stephen Rollnick, William R. Miller 
i Christopher C. Butler 

Wydawnictwo Szkoły Wyższej  
Psychologii Spolecznej Academica 

262 strony, okładka miękka 
Warszawa 2010

Wywiad motywujący służy nie tylko 

pacjentowi, ale także każdemu 

pracownikowi służby zdrowia – 

poprawia bowiem jakość kontaktu 

z pacjentem, co przekłada się na 

możliwości diagnostyczne i zachęca 

chorego do kolejnych wizyt.
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„Stonoga żyła spokoj-
nie i szczęśliwie do momen-
tu, kiedy ropucha mieszkająca  
w przybrzeżnych szuwarach nie 
zadała jej kłopotliwego pytania:  
W jakiej kolejności stawiasz nogi, 
kiedy chodzisz? Stonogę pytanie 
tak zbiło z tropu, że szybko wróci-
ła do swojej kryjówki, aby się na 
nim zastanawiać. Jednak pomi-
mo nadzwyczajnego wysiłku nie 
udało się jej znaleźć odpowiedzi.  
A skutkiem tego wytężonego roz-
ważania była niezdolność rusza-
nia nogami. Została unierucho-
miona w swej kryjówce, gdzie  
w końcu umarła z głodu” (Michel 
Piquemal, Bajki filozoficzne).

Wkrótce po wysłaniu do re-
dakcji Aptekarza Polskiego ma-
teriału na temat stawiania celów 
(artykuł ukazał się w lutowym 
numerze) moja ręka (może wie-
dziona intuicją) sięgnęła po ulu-
bioną lekturę - Bajki filozoficzne 
Michel’a Piquemala. Przeczyta-
łam (po raz już nie wiem który) 
starą chińską bajkę o stonodze  
i pojawiła się myśl - szacunek 
wobec czytelników wymaga po-
kazania drugiego źródła podej-
mowania decyzji życiowych ja-
kim jest intuicja.

Oświetlimy więc w bie-
żącym artykule myśl o źródłach 
intuicji i prawidłach nią rządzą-

cych, szukając odpowiedzi na py-
tanie, czym jest intuicja?
 Zatrzymamy się również 
nad rolą intuicji w podejmowa-
niu decyzji (podtrzymaniu lub 
osłabieniu kontaktu z pacjentem). 
Zwrócimy także uwagę na kręte 
ścieżki, po których wędruje intui-
cja, aby wykazać jej istotne ogra-
niczenia.

„Intuicja to rozum, 
który się spieszy”

Pani Anna (farmaceutka z 
długoletnim stażem )mówi do ko-
leżanki po skończonym dyżurze: 
wiesz, jak dzisiaj wszedł do ap-
teki właściciel, to nic jeszcze nie 
powiedział, a ja już wiedziałam, 
że będzie nieprzyjemnie.

Badacze, zajmujący się 
szukaniem odpowiedzi na pyta-
nia związane z mechanizmami 
regulującymi ludzkie działania, 
bardzo rzadko wypowiadali się 
na temat intuicji. Powszechnym 
było przekonanie o jej poślednim 
znaczeniu. Współczesne badania 
prezentują jednak inne stanowi-
sko. Psycholodzy i neurobiolodzy 
wskazują, iż warto przyglądać się 
intuicji i wsłuchiwać w jej pod-
szepty. 

Definiując intuicję odnie-
śmy się do cytowanego wyżej 

zdania. Doświadczenie życiowe 
każdego człowieka (odnosi się 
więc to również do farmaceu-
ty i pacjenta) pozwala genero-
wać pewne schematy zachowań. 
W naszych podświadomych  
i świadomych zasobach pozosta-
ją scalone doświadczenia. Przez 
całe życie zbieramy informacje, 
wyprowadzamy zasady, buduje-
my teorie, które na końcu tego 
procesu staramy się zastosować 
w praktyce. Farmaceuta z wielo-
letnim doświadczeniem wypra-
cowuje potencjał do szybkiego 
podejmowania trafnych codzien-
nych zawodowych decyzji, ale 
także i tych, które łączą się z bio-
logicznymi, krystalizującymi się 
przez tysiąclecia, mechanizmami 
zachowania (np. błyskawicznej 
oceny biologicznego zagroże-
nia). Intuicja więc (z łac. intuitio 
– wejrzenie) to proces myślowy 
polegający na szybkim dopaso-
waniu danej sytuacji, problemu, 
zagadnienia do znanych już szab-
lonów. To rozum, który działa  
w bardzo szybkim tempie. Moż-
na również stwierdzić, że jest to 
rodzaj nieświadomej inteligen-
cji, bardzo szybkie poznanie bez 
wcześniejszej racjonalnej anali-
zy danych, przejaw aktywności, 
którą podejmuje nasz umysł poza 
naszym świadomym dostępem. 

Intuicja, rzecz o kolejnych osobistych 
zasobach wspierających budowanie relacji 

z pacjentem i współpracownikiem
Niektórzy tak bardzo pamiętają o celu, do którego zmierzają 

- iż zapomnieli o ruszeniu z miejsca.
 Władysław Grzeszczyk  
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Ta cecha stanowi wielką wartość 
intuicji, która pojawia się niespo-
dziewanie, ale zawsze we właś-
ciwej chwili. Bardzo interesują-
cym jest fakt, że intuicja nie tylko 
dostarcza nam błyskawicznego 
wglądu w efekt nieświadomej 
analizy danych, ale niejako także 
ocenia, w których sytuacjach ten 
wgląd jest potrzebny. Człowiek 
jest więc „wytwórcą” intuicji i jej 
odbiorcą, nie może jej kontrolo-
wać, może tylko otworzyć się na 
końcowy efekt 
jej podszeptu.

Ulotność 
intuicji ma od-
zwierciedlenie 
w języku. Opi-
suje się ją w 
kategoriach do-
znań, przeczuć, 
mglistych, choć 
cennych prze-
konań. Mówi-
my, że „coś wisi  
w powietrzu”, że 
„czujemy pismo 
nosem”, że „coś 
nas tknęło”, że 
„mieliśmy prze-
czucie”. Niektó-
rzy „mają coś  
w trzewiach”.

P o d s u -
mowując, intui-
cję można okre-
ślić jako sądy, 
które pojawia-
ją się w świadomości nagle, wy-
pływają z przyczyn których so-
bie w pełni nie uświadamiamy, 
ale są na tyle wyraźne i naglące, 
że skłaniają nas do działania. 
Intuicją kierują się wszyscy lu-
dzie, tylko w różnym stopniu. 
Jedni odnoszą się do niej bardzo 
często, inni ją ignorują. Przyję-
ło się myśleć i mówić, że intuicja 
jest domeną kobiet. W pewnym 

stopniu potwierdzają to ekspe-
rymenty - kobiety szybciej ana-
lizują sygnały pozawerbalne  
i trafniej je odczytują. Stąd też 
szybciej mogą uzyskać wgląd  
w charakter danej relacji (np. 
jeżeli widzą rozmowę dwu osób) 
lub określić uczucia rozmówcy. 
Czasami jednak przyjmuje się, 
że istnieją dwie odmiany intui-
cji. Intuicję „gorącą”, emocjo-
nalną przypisuje się kobietom, 
a chłodną tzw. matematyczną - 

mężczyznom. Nasuwa się myśl, 
że jeżeli większość w zawodzie 
farmaceutów stanowią kobiety, 
to istnieje słuszna przesłanka, 
że ich intuicyjne zdolności mogą 
bardzo służyć budowaniu efek-
tywnego kontaktu z pacjentem. 
Pozwalają również błyskawicz-
nie ocenić jaki styl kontaktu bę-
dzie najlepiej służył podmiotom 
relacji. 

„Twój los kształtuje się 
w momentach podejmowania 

decyzji.” 
A. Robbins

Apteka. Około południa. 
Niewielki ruch. Pani Anna po-
rządkuje wydane już recepty. Ot-
wierają się drzwi wejściowe. Staje 
w nich pacjent, którego Pani far-
maceutka widzi po raz pierwszy. 
Pierwszą jej reakcją jest ucisk  
w żołądku.

Im wię-
cej wiemy na 
temat intuicji, 
tym lepiej mo-
żemy opisać 
prawa, którymi 
się ona rządzi. 
Intuicję w uję-
ciu mechani-
zmu reagowa-
nia opisuje się 
w kategoriach 
biologicznych 
uwarunkowań 
z a c h o w a n i a 
oraz w kategorii 
mechanizmów 
uczenia się. 
Wiemy już, że 
intuicja opiera 
się na zjawisku 
mimowolnego, 
automatyczne-
go procesu na-
bywania wiedzy 
(który jest dla 

nas nieświadomy), na zjawisku 
pierwotnych i wtórnych automa-
tyzmów (sztywnych programów 
reagowania). Teraz przyjrzymy 
się idei markerów somatycznych, 
czyli ostrzeżeń organizmu przed 
konsekwencjami przyszłych wy-
borów. To ostatnie zjawisko jest 
bardzo istotne w codziennych na-
szych relacjach z pacjentami, czy 
współpracownikami. 
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Markery somatyczne to 
rodzaje uczuć, które w procesie 
uczenia się zostały zestawione  
z przewidywanymi konsekwen-
cjami zachowań. Kiedy negatyw-
ny marker somatyczny (np. uczu-
cie ścisku w żołądku) zostanie ze-
stawiony z określonymi skutkami 
danego działania staje się dzwon-
kiem alarmowym. Jeżeli skutek 
działania zestawi się z markerem 
pozytywnym, wówczas odczytu-
jemy go jak bodziec zachęty. 

Stąd też w poziomach 
intuicji wyróżniamy: właśnie 
poziom fizjologiczny (prosta in-
formacja, odnosząca się do syg-
nałów, płynących z organi-
zmu - dreszcz, chłód „zmro-
ziło mnie”, ciepło, poczucie 
bólu), poziom emocjonalny 
- odczuwanie przyjemności 
lub przykrości bez uświa-
domienia sobie wyraźnej 
przyczyny oraz wyższy 
poziom myślenia intuicyjnego, 
uruchamiany w procesie roz-
wiązywania złożonych prob-
lemów. Intuicję można opisać 
więc nie tylko jako kluczową, 
ale i wieloaspektową podpo-
wiedź w ważnych chwilach, 
istotne ostrzeżenie, wskazówkę, 
ukierunkowanie na podstawie 
danych, które są w nas, ale do 
których nie mamy dostępu. 

Warto podkreślić, że in-
tuicja łączy się z kreatywnoś-
cią - intuicyjna podpowiedź 
rodzi się tam, gdzie w procesie 
twórczego myślenia przestaje-
my uporczywie szukać jakiegoś 
rozwiązania. 

Unikać trudności 
to ciężka praca.

Gabriel Laub

Wiesz, rudzi są zawsze 
fałszywi…

Korzystać z intuicji ozna-
cza także rozpoznawać jej ogra-
niczenia. Czasami za głos intuicji 
przyjmujemy wewnętrzny głos  
i pragnienie, aby stało się tak,  
a nie inaczej. Ten głos może cza-
sem być czasami mylony z od-
dźwiękiem przesądów i stereoty-
pów, które nosimy w sobie (do-
tyczącym np. wyglądu zewnętrz-
nego). Na poziomie świadomości 
możemy mieć wypracowane me-
chanizmy akceptacji, tolerancji  
i otwartości, na poziomie pod-
świadomym określone bodźce 
mogą uruchamiać nawarstwiają-
ce się przekonania wartościujące, 

a w następstwie wykluczające. 
Innym razem można  mylić intui-
cję ze spontanicznym pomysłem. 
Warto więc intuicję wspomóc tam, 
gdzie można, rozumną analizą,  
i spokojnie wziąć pod uwagę dwie 
przesłanki. Tam, gdzie nie musi-
my podejmować błyskawicznych 
decyzji, spotkanie podszeptu in-
tuicji i zdroworozsądkowych ar-
gumentów oraz ich analiza może 
przynieść wartościowy osąd. 

Intuicja może być przydat-
na szczególnie w sytuacjach trud-
nych, przy nadmiarze informacji 
lub przy ich braku, w sytuacji, 
gdy szczególnie szybko musimy 
podjąć decyzję. Szybkość ma  
w tym wypadku istotne znacze-
nie. Psychologowie ustalili, że 
wystarczy jedna czwarta sekundy 
do ocenienia, czy coś jest dobre, 
czy złe. Korzystamy więc w trak-
cie oceniania tak z racjonalnej 

wiedzy jak i z tego intuicyjnego 
zasobu, który budowany jest na 
podstawie zbieranych przez ży-
cie wrażeń. Umiejscawiają się 
one w prawej półkuli mózgowej 
odpowiedzialnej za odczuwanie  
i wyrażanie emocji. To prawa pół-
kula nakazuje  działanie. Lewa 
szuka na drodze racjonalnej ana-
lizy uzasadnienia dla tego ruchu. 
(Myers, D. 2004).

Im częściej wsłuchujemy 
się w głos intuicji, tym trafniej 
potrafimy go dostrzec, nazwać i z 
niego skorzystać, tym sprawniej 
odróżniamy ten głos od zewnętrz-
nego, sugerowanego rozwiąza-

nia. Korzystanie z intuicji 
nie powinno więc zastąpić 
procesu zdroworozsądko-
wej analizy, ale może ten 
proces wzbogacić. 
Zakończenie słowami au-
torytetów
„Są cztery funkcje psy-

chologiczne: doznanie, myśle-
nie, uczucie i intuicja. Doznanie 
pozwala nam ustalić, co w danej 
chwili się dzieje, myślenie umoż-
liwia zrozumienie tych zjawisk, 
uczucie wskazuje, jaką mają one 
dla nas wartość, a intuicja wska-
zuje, skąd mogą się one wywodzić 
i dokąd mogą doprowadzić.”

Carl Gustaw Jung
„Myślenie bez intuicji jest puste,
intuicja bez myślenia jest ślepa”

Albert Einstein   

Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Magdalena Bucior
psycholog

Piśmiennictwo
Galli, J. (2009), Trening i rozwój intuicji, 
Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, 
Warszawa
Myers, D.G. (2004), Intuicja. Jej siła i sła-
bość, Wydawnictwo: Moderator, Wrocław 
Charaktery. (Luty 2011),  Błysk - rzecz o in-
tuicji.

Psychologowie ustalili,  
że wystarczy jedna czwarta 

sekundy do ocenienia,  
czy coś jest dobre, czy złe
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Marzec 2011 – wartość sprzedaży 
bliska rekordu z grudnia ub. r.

W marcu br. wartość sprze-
daży całego rynku wzrosła 

o 129 mln PLN w porównaniu 
do analogicznego okresu ub. r. 
Wartościowo największy wzrost 
sprzedaży przypadł segmentowi 
sprzedaży odręcznej, który osiąg-
nął o 76 mln PLN większą sprze-
daż niż w marcu 2010r. Segment 

leków refundowanych wzrósł 
w tym samym okresie o 29 mln 
PLN, a segment leków pełnopłat-
nych zwiększył sprzedaż o 23 
mln PLN.

W porównaniu do poprzed-
niego miesiąca wartość sprze-
daży dla całego rynku farma-
ceutycznego zwiększyła się aż o 

248 mln PLN (+11,22%). Głów-
ną siłą napędową tego wzrostu 
był segment leków refundowa-
nych, którego wartość sprze-
daży zwiększyła się o 132 mln 
PLN (+13,63%), co odpowiada-
ło 53,29% całkowitego wzrostu 
rynku względem poprzedniego 
miesiąca. Pozostałe segmenty 
również wykazały wzrost warto-
ści sprzedaży: sprzedaż odręczna 
o 67 mln PLN (+8,12%), a leki 
pełnopłatne na receptę o 48 mln 
PLN (+11,81%).  

Statystyczna apteka

W marcu 2011r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 183,00 tys. PLN. 
Po grudniu ub. r. była to druga 
najwyższa wartość miesięcznej 
sprzedaży przypadająca na staty-
styczną aptekę. 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu 2010r. wartość 
sprzedaży wzrosła o 4,50%, czyli 
wartość sprzedaży statystycznej 
apteki była wyższa o 7,88 tys. 
PLN niż przed rokiem. Nato-
miast względem lutego br. śred-
nia sprzedaż statystycznej apteki 
była znacznie wyższa, bo wzrosła 
o 17,85 tys. PLN. 

Zestawienie wartości sprzedaży 
poszczególnych segmentów rynku farmaceutycznego  

(dane w mln PLN)

Tabela 1: marzec 2011 vs marzec 2010

 

marzec 
2010

marzec 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 070 1 099 2,72%

Leki Pełnopłatne 435 458 5,37%

Sprzedaż Odręczna 819 896 9,33%

Całkowity obrót 2 324 2 453 5,55%

Tabela 2: marzec 2011 vs luty 2011

 
luty 2011 marzec 

2011 zm. (%)

Leki Refundowane 968 1 099 13,63%

Leki Pełnopłatne 409 458 11,81%

Sprzedaż Odręczna 829 896 8,12%

Całkowity obrót 2 206 2 453 11,22%

Rynek farmaceutyczny w marcu 2011r. osiągnął sprzedaż o wartości 2 453 
mln PLN, tj. o 5,55% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. 
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Największy wzrost warto-
ści sprzedaży w porównaniu do 
marca 2010r. stał się udziałem 
segmentu sprzedaży odręcznej, 
której wartość w marcu br. wynio-
sła 82,02 tys. PLN i była średnio  
o 5,09 tys. PLN większa (+8,25%) 
niż przed rokiem. Średnia wartość 
sprzedaży statystycznej apteki w 
pozostałych segmentach wzrosła 
tylko nieznacznie. W segmencie 
leków refundowanych była o 1,37 
tys. PLN (+1,70%) większa, a dla 
segmentu leków pełnopłatnych na 
receptę wzrosła o 1,42 tys. PLN, 
tj. o 4,32% w porównaniu do ana-
logicznego okresu ub. r.

W porównaniu do lutego 
br. wszystkie segmenty rynku 
wykazały wyższą średnią war-
tość sprzedaży przypadającą na 
statystyczną aptekę. Największy 
wzrost dotyczył segmentu leków 
refundowanych, którego wartość 
sprzedaży wzrosła o 9,57 tys. 
PLN (+13,21%). Sprzedaż od-
ręczna zanotowała wzrost o 4,79 
tys. PLN, a leków pełnopłatnych 
na receptę o 3,49 tys. PLN. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych przez apteki w 
marcu 2011r. wyniosła 16,08 PLN.  
W porównaniu do średniej ceny 
z marca 2010r. (15,63 PLN) ceny 
były wyższe o 2,89%. Natomiast 
względem lutego 2011 (15,94 
PLN) średnia cena wzrosła tyl-
ko o 0,91%. Średnia marża ap-
teczna w marcu 2011r. wynosiła 
27,01% (podobnie jak w styczniu 
br.) i była wyższa względem ana-
logicznego okresu 2010 r. o 0,86 
pp. Natomiast w porównaniu do 
lutego br. marża apteczna spadła 
o 0,77 pp. 

Refundacja a współpłacenie

Według PharmaExpert w 
marcu, po 3 miesiącach wzrostu, 
nastąpił spadek udziału pacjen-
tów we współpłaceniu za leki re-
fundowane. W porównaniu do lu-
tego br. udział ten zmniejszył się 
o 1,10 pp (z 34,05% na 32,95%). 
Jednakże w porównaniu do ana-
logicznego okresu ub. r. pacjen-
ci dopłacali więcej. Rok temu,  
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w marcu 2010 pacjenci dopła-
cali do leków refundowanych 
29,68%, a w marcu br. udział ten 
wzrósł do 32,95%, czyli dopłata 
pacjenta do leków refundowa-
nych zwiększyła się o 3,27 pp. 
W marcu br. pacjenci zapłacili 
za leki refundowane o 362 mln 
PLN więcej niż w analogicz-
nym okresie poprzedniego roku, 
co stanowi wzrost o 14,04% (w 
ub.r. wzrost był na poziomie 318 
mln PLN). Natomiast względem 
lutego br. (329 mln PLN) dopła-
ta pacjentów do leków refundo-
wanych wzrosła nieco mniej, bo  
o 9,96% (o 33 mln PLN).  

W marcu br. z 2 453 mln 
PLN całkowitej wartości sprze-
daży w aptekach pacjenci zapła-
cili 69,95% tej kwoty (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). W marcu 2011r. pa-
cjenci wydali na produkty leczni-
cze zakupione w aptekach 1 716 
mln PLN, tj. o 144 mln PLN 
więcej niż w marcu 2010 r. i o 
148 mln PLN więcej niż w lutym 
2011 r. W marcu pacjenci – mimo 
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Prezes PharmaExpert

spadku udziału współpłacenia 
za leki refundowane – wydali na 
ich zakup więcej niż w poprzed-
nim miesiącu. Również global-
nie udział wydatków pacjentów 
w całości wartości sprzedaży 
leków zmalał w porównaniu do 
lutego br. a wartościowo pacjenci 
wydatki pacjentów na produkty 
lecznicze wzrosły. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2011 

Według najnowszej pro-
gnozy analityków PharmaExpert 
wartość sprzedaży całego rynku 
farmaceutycznego na koniec 2011 
roku wyniesie 27,6 mld PLN.  
W porównaniu do ubiegłego roku 
wartość rynku w 2011 wzrośnie 

w granicach od 1% do 3%. Nato-
miast refundacja na koniec 2011 
roku osiągnie wartość 8,1 mld 
PLN, tj. będzie o 4-6% mniejsza 
niż w ubiegłym roku.
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PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2011

Warto wiedzieć

W aptekach tylko polszczyzna
Naczelna Izba Aptekarska sprawdzi znajomość języka polskiego w zakresie koniecznym 

do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce przez cudzoziemca.

23 kwietnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 roku  w 
sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz. U. nr 75 
poz.406) stanowi, że egzamin sprawdzający znajomość języka w mowie i w piśmie będzie przeprowadzony przez 
powołaną przez Naczelną Izbą Aptekarską 4 osobową komisję składającą się z 3 farmaceutów i polonisty.  

Znajomość polszczyzny będzie sprawdzana w trakcie dwuetapowego egzaminu pisemnego (dyktando 
+ sprawdzian testowy w zakresie rozumienia tekstu) oraz egzaminu ustnego (umiejętność czytania i rozumienia 
tekstu)  i praktycznego ( umiejętność symulowanego udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawne-
go formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie wybranych problemów farmaceutycznych).

Egzamin jest płatny. Opłata wynosi 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
ZS
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W Polsce, kraju naznaczo-
nym piętnem wielowiekowych 
historycznych porażek, pokutuje 
przekonanie, że sukces finansowy 
odnieść mogą wyłącznie osoby 
działające daleko poza granicami 
prawa… W powszechnym mnie-
maniu także pomyślny rozwój 
kariery zawodowej spotyka się 
z podejrzliwością, a działalność 
społeczna służyć będzie na pew-
no – wedle obiegowej opinii – 
niecnym interesom! Historia pol-
skiej farmacji pokazuje jednak, 
że aptekarzy, którzy w drodze 
do sukcesu nie splamili się żad-

nymi hańbiącymi czynami, było 
bardzo wielu. Przykładem niech 
będą losy magistra Bolesława Ja-
wornickiego, założyciela słynnej 
hurtowni „Pharma”, który odniósł  
w swym życiu aż dwa spektaku-
larne sukcesy: na gruncie zawo-
dowymi i finansowym.

Seweryn Bolesław Jawor-
nicki herbu Gozdawa urodził się 
w roku 1872 w Zagorzycach pod 
Kielcami, w ówczesnym Króle-
stwie Polskim, jako obywatel au-
striacki. Ojciec jego był dzierżaw-
cą dóbr ziemskich i zmarł, kiedy 
Bolesław był jeszcze dzieckiem. 

Wychowaniem chłopca zajmo-
wała się matka – Helena, była 
dzierżawczyni majątków ziem-
skich. Studia farmaceutyczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim od-
bywał w latach 1890-1892, dy-
plom magistra farmacji otrzymał 
12 lipca 1892 roku.

Młodość Jawornickiego 
upłynęła pod znakiem działal-
ności zawodowej. W roku 1897 
został sekretarzem Towarzystwa 
Farmaceutycznego „Unitas”  
w Krakowie, którego historię 
pokrótce przedstawiłem w arty-
kule „Ja płacę i rozkazuję” z cy-

jak odnieść sukces

Historia farmacji uczy nas…

Ilustracja 1
Zdjęcie z 1902 roku przedstawia jubileuszowe posiedzenie wydziału Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas” 

wraz z zarządem „Kasy Chorych” dla farmaceutów z okazji 10-lecia „Unitasu”. Magister Bolesław Jawornicki stoi jako 
pierwszy od lewej. Zdjęcie zamieszczone w „Kronice Farmaceutycznej” (1927, nr 6, s. 130).
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nicki mógł sobie pozwolić i nie 
obawiać się szykan ze strony 
właścicieli apteki – pracował  
w aptece Szpitala św. Łazarza, 
której kierownikiem był inny ak-
tywny działacz „Unitasu”, magi-
ster Hugon Muthsam. Jego pełna 
poświęcenia praca została doce-
niona i określona we wspomnie-
niach Muthsama, drukowanych 
na łamach „Wiadomości Farma-
ceutycznych” z 1938, jako ofiar-
na pomoc (…) dzielnego współ-
pracownika.

   Ambicje i szerokie horyzonty 
życiowe nie pozwoliły jednak Ja-
wornickiemu pozostawać długo 
szeregowym aptekarzem szpital-
nym. W roku 1908 powołał do 
życia agencję handlową prze-
mysłu chemiczno-farmaceutycz-
nego, obejmując jednocześnie  
w 1909 zarząd rabczańskiej apte-
ki „Zdrojowej”. O wyborze dal-
szej drogi życiowej zdecydowało 
zapewne bezskuteczne ubiega-
nie się o przyznanie koncesji na 

klu „Apteka była jest i będzie”.  
W rok później został redaktorem 
„Kroniki Farmaceutycznej”, or-
ganu prasowego „Unitasu”. Jego 
ostre, bardzo krytyczne i niecier-
piące obłudy pióro, przez siedem 
lat pełnienia funkcji redaktora zy-
skało ogromną popularność, nie 
tylko wśród pracowników aptek, 
ale także pomiędzy postępowymi 
właścicielami. Jawornicki w tym 
samym numerze czasopisma, na 
jednej stronie w niewybrednych 
słowach piętnował bezwzględ-
nych aptekarzy, wyzyskujących 
dniami i nocami swój personel, 
na kolejnej – w płomiennej ode-
zwie nawoływał właścicieli aptek 
prowincjonalnych do zrzeszenia 
się i walki o swoje prawa, by na 
jeszcze następnej stronie, w apo-
logetycznym tonie, oddać hołd 
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
   Apogeum działalności Towa-
rzystwa „Unitas” był strajk pra-
cowników aptek galicyjskich  
w roku 1902. Magister Jawornicki 
był w trakcie jego trwania jednym  
z głównych negocjatorów strony 
strajkujących i brał udział w de-
legacjach do namiestnika Gali-
cji. Jak pamiętamy z artykułu „Ja 
płacę i rozkazuję”, strajk galicyj-
skich farmaceutów zakończył się 
pełnym sukcesem. W listopadzie 
1902, wkrótce po zakończeniu 
akcji protestacyjnej, jako redak-
tor „Kroniki Farmaceutycznej”, 
brał Jawornicki udział w Zjeździe 
Farmaceutycznym we Lwowie i 
referował na nim historię dziesię-
cioletniej działalności Towarzy-
stwa „Unitas”, będącego żywym 
świadectwem pięknej, nieusta-
jącej koleżeńskiej solidarności, 
poświęceń i wyrzeczeń działaczy, 
wreszcie – młodzieńczego zapa-
łu, który zmienił świat na lepsze. 
   Na działalność w związkach 
zawodowych magister Jawor-

prowadzenie apteki w Krakowie.  
W roku 1915, wspomniana agen-
cja, przekształcona została w 
Spółkę z ograniczoną poręką, zaś 
w 1920 – Spółkę Akcyjną pod na-
zwą „Pharma”, dzieło życia ma-
gistra Bolesława Jawornickiego. 
   Pierwsze lata niepodległości 
były okresem bardzo szybkiego 
rozwoju firmy. W ciągu kilku lat 
„Pharma” zdobyła w południo-
wej Polsce pozycję największej 
hurtowni farmaceutycznej. Isto-
tę tego fenomenu charakteryzo-
wał trafnie w roku 1919 magi-
ster farmacji Franciszek Herod, 
znany już Czytelnikowi „Apte-
karza Polskiego” redaktor war-
szawskich „Wiadomości Farma-
ceutycznych”. W opracowaniu 
„Obecny handel aptekarski na 
ziemiach polskich”, zamieszczo-
nym w numerze 1/1919 „Kroniki 
Farmaceutycznej”, pisał: krakow-
ska Farma Mra Jawornickiego  
i Ski z małych początków wyrosła 
dzięki żmudnej i sumiennej pracy 
założyciela, na najpoważniejszą 
hurtownię w Galicyi. Dzięki jego 
zabiegom o towar w czasie wojny 
i teraz – przez sprawiedliwy po-
dział i unormowane ceny, Farma 
zaskarbiła sobie pełne zaufanie 
ogółu aptekarzy. Magister He-
rod nie omieszkał nadmienić, że 
dochodzą (…) słuchy o nowych 
planach rozszerzenia tego przed-
siębiorstwa – zamienienia go  
w Towarzystwo akcyjne.
   Ambitne zamierzenia utworze-
nia spółki akcyjnej, rządzącej się 
specyficznymi prawami, skłoniły 
magistra Jawornickiego do pod-
jęcia szeroko zakrojonej i nie-
spotykanej do tej pory w swym 
rozmachu akcji reklamowej. Za-
łożyciel „Pharmy” zagwaranto-
wał sobie wyłączność na repre-
zentowanie i sprzedaż produktów 
Pabianickiego Towarzystwa Ak-

Ilustracja 2
Magister Bolesław Jawornicki.  

Zdjęcie z lat dwudziestych XX wieku, 
zamieszczone w „Kronice Farmaceu-

tycznej” nr 6/1927.
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cyjnego Przemysłu Chemiczne-
go, warszawskiego Towarzystwa 
Akcyjnego „Motor”, lwowskiej 
Fabryki Przetworów Chemicz-
nych i Galenowych „Laokoon” 
oraz firmy M. Malinowski z War-
szawy. Dzięki temu reklama każ-
dego nowego produktu tych firm 
opatrzona była 
niezmienną ad-
notacją: wyłączne 
zastępstwo fabry-
ki powierzono (…) 
firmie „Pharma” 
Mr. B. Jaworni-
cki. Spółka pro-
wadziła ponadto 
skład produktów 
dwóch najwięk-
szych wówczas 
polskich firm far-
maceutycznych 
– Magistra Klawe 
i Towarzystwa 
Akcyjnego Lu-
dwik Spiess i Syn. 
Jawornickiemu 
udało się uzyskać 
także pozwole-
nie na hurtowną 
sprzedaż sztucz-
nych środków sło-
dzących monopolu 
państwowego oraz 
substancji narko-
tycznych. 
   „Pharma” gwa-
rantowała najwyż-
szą jakość ofero-
wanych produk-
tów, prowadząc 
ich badania kon-
trolne we własnej pracowni ana-
litycznej. Magister Jawornicki, 
jako długoletni pracownik aptek, 
doskonale wiedział, jak uciążliwe 
są dla aptekarzy badania każdej 
przysłanej do apteki partii danej 
substancji. Zobowiązywały do 
tego aptekarzy stosowne ustawy. 

Tymczasem „Pharma” prowadze-
nie tych badań wzięła na siebie i 
dzięki owemu laboratorium ana-
litycznemu potwierdzała przepro-
wadzenie badania jakościowego 
na każdym opakowaniu sprze-
dawanej substancji. Dzięki temu 
aptekarze, zaopatrujący się w tej 

hurtowni, oszczędzali nie tyl-
ko czas, ale także pieniądze, nie 
musząc poświęcać często dużych 
ilości zamówionej substancji na 
prowadzenie analiz. Jawornickie-
mu dało się również rozpocząć 
sprzedaż wielu specyficznych 
produktów, niedostępnych w żad-

nej innej hurtowni farmaceutycz-
nej, np. tlenu w cylindrach stalo-
wych po 5000 i 2500 litrów. 

   Poza reklamami w „Kronice 
Farmaceutycznej”, w „Dziale 
handlowym” tegoż pisma, ukazy-
wały się obszerne sprawozdania, 

opisujące, jakie pro-
dukty i surowce far-
maceutyczne „nade-
szły” do hurtowni. 
Uprzedzano w nich 
także o możliwych 
podwyżkach cen, 
a także wyjaśniano 
tendencje na świato-
wym i europejskim 
rynku farmaceu-
tycznym. Ponad-
to, dzięki usilnym 
staraniom Jaworni-
ckiego, „Pharma” 
zaczęła pełnić funk-
cję Stacji Rozdziel-
czej państwowego 
monopolu sztucz-
nych środków sło-
dzących, posiadając 
jednocześnie więk-
szą część udziałów 
w utworzonej przy 
firmie fabrykacyi 
sacharyny.
   Kampania rekla-
mowa przyniosła 
spodziewane re-

zultaty. Pod ko-
niec roku 1919  
w prasie farma-
ceutycznej ujaw-
niono oficjalnie 

plany założenia spółki akcyjnej, 
której celem – wedle redakcji 
„Kroniki Farmaceutycznej” – 
miał być hurtowny handel towa-
rami i materyałami aptecznymi, 
truciznami i materyałami tech-
nicznymi tudzież wytwór fabrycz-
ny towarów i materyałów tak ap-

Ilustracja 3
Reklama „Pharmy”, zamieszczona na stronie tytułowej 

„Kroniki Farmaceutycznej” nr 2/1921.
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tecznych jak i technicznych.
   Sukces i pozycja „Pharmy”, 
funkcjonującej od 1920 już jako 
spółka akcyjna, były tak wiel-
kie, że… po roku 1922 w prasie 
farmaceutycznej nie ukazała się 
już ani jedna jej reklama! Cała 
aptekarska, południowa Polska, 
zamawiała większą część towaru 
w „Pharmie” i nie było już po-
trzeby jej reklamowania! Wielkie 
finansowe powodzenie pozwo-
liło firmie na wzniesienie włas-
nej, okazałej siedziby przy ulicy 
Długiej nr 46-48, którą – pięknie 
odnowioną – podziwiać możemy 
po dziś. Budynek ten, zaprojekto-
wany specjalnie dla spółki przez 
samego Jawornickiego, pomieścił 
w jednym wnętrzu potężne ma-
gazyny i składy, sale do odbioru 
towaru z fabryk i ekspedycji do 
aptek, laboratoria analityczne, 
pomieszczenia na zioła, archi-

wum, szatnie, umywalnie, biura 
rady i zarządu spółki, mieszkanie 
dyrektora i pokoje gościnne dla 
przedstawicieli firmy farmaceu-
tycznych. Jak na swe czasy gmach 
był bardzo nowoczesny, posiadał 
pocztę pneumatyczną, centra-
lę telefoniczną, własne prądnice  
i studnię, czyniące w razie potrze-
by z siedziby „Pharmy” budynek 
całkowicie niezależny od warun-
ków zewnętrznych. Wysokie wy-
nagrodzenia pracowników sprzy-
jały żelaznej dyscyplinie i bardzo 
dużej wydajności pracy.
   Magister Bolesław Jawornicki, 
twórca i dyrektor „Pharmy”, stał 
się w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego symbolem 
spektakularnego sukcesu, udo-
wadniając, że american dream 
możliwy jest także w młodym 
państwie polskim! Zaskakiwał 
przy tym swą niezwykłą skrom-

Ilustracja 4
Reklama i zdjęcie budynku „Pharmy” – zamieszczane na rewersie każdego rachunku, wystawianego przez firmę w drugiej 

połowie lat dwudziestych. Ze zbiorów autora. 

nością i unikaniem jakiegokol-
wiek rozgłosu. Każdy małopolski 
aptekarz znał także jego chorob-
liwe wręcz poczucie uczciwości  
i cichy, skryty tryb życia.
   Okres dwudziestolecia między-
wojennego był dla Jawornickiego 
i „Pharmy” nieprzerwanym pas-
mem sukcesów. Potęga ekono-
miczna spółki legła w gruzach w 
czasie okupacji niemieckiej. Sy-
tuacji tej nie zmieniły, a wręcz po-
gorszyły, pierwsze pookupacyjne 
miesiące – nie miejsce to jednak, 
aby pisać o klęskach. Uczmy się 
z historii farmacji, że dzięki de-
terminacji, wytrwałości i zapało-
wi także uczciwy aptekarz może 
odnosić wielkie sukcesy!   

dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora 
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Nowe rejestracje – PL – luty 2011

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02 – Leki stosowane w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w chorobie 
w r z o d o w e j  i  re f l u k s i e 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

E s o m e p r a z o l u m :  P r a z e c t o l 
(Ethypharm) to 6. zarejestrowana 
marka ezomeprazolu. Na rynek został 
wprowadzony lek oryginalny Nexium 
(AstraZeneca) i od października 
2010 Emanera (Krka). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty 
Esomeprazol-Ratiopharm, Stomezul 
(Sandoz) i Zoleprin (Hygia).
Pantoprazolum :  Pantoprazole 
Wockhardt to 37. zarejestrowana marka 
pantoprazolu. Na rynek wprowadzono 
16 marek pantoprazolu: 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 
Pantoprazol Sandoz, od sierpnia 
2009 Contracid (Farma-Projekt), od 
marca 2010 Panprazox (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 

firmę Nucleus jako Zoramyl), od 
lipca 2010 Pantogen (Generics), od 
sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. 
Tiefenbacher) i Xotepic (Farmacom; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Zipantola, a następnie 
wprowadzony na rynek w listopadzie 
2008 pod nazwą Pantoprazolum 
Farmacom - w marcu 2010 nastąpiła 
zmiana nazwy na Xotepic), od 
października 2010 Ranloc (Ranbaxy) i 
od marca 2011 Contix ZRD (Lekam). 
Spośród nich w postaci iniekcji 
wprowadzono 3 leki: Controloc, 
Nolpaza i Pantoprazol Sandoz.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Dyspex 
I.V. (Nycomed Pharma), Nelgast 
(Glenmark Pharmaceuticals; lek 
OTC), Panrazol (Actavis), Pantomed 
(Ratiopharm), Pantopraz (Biofarm), 
Pantoprazol BMM Pharma (BMM 
Pharma), Pantoprazole Bluefish 
(B lue f i sh  Pha rmaceu t i c a l s ) , 
Pantoprazole Olinka, Pantoprazole 
Phargem, Pantoprazol Polfa Łódź, 
Pantoprazol-Rat iopharm inj . , 
Pantoprazol Tecnimede, Pantul 
(Gero t ) ,  Pompec  (Adamed) , 
Prasec (Mepha; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Pantomol 
przez firmę Alfred E. Tiefenbacher), 
Prazopant inj. (Actavis), Zipantola 
inj. (Pliva Kraków), a także 4 leki 
OTC z centralnej rejestracji unijnej: 
Somac Control, Pantozol Control, 

Pantecta Control i Pantoloc Control 
(wszystkie: Nycomed). Spośród nich 
w postaci iniekcji nie pojawiły się 
jeszcze w obrocie 4 leki: Dyspex I.V., 
Pantoprazol-Ratiopharm, Prazopant i 
Zipantola
Skreślono z Rejestru: Helopan (Gedeon 
Richter Polska) i Pantoprazol-1A 
Pharma.
Rabeprazolum: Rabecole, Rabepir 
i Zolpras (wszystkie: Alchemia) to 
odpowiednio 4., 5. i 6. zarejestrowana 
marka rabeprazolu. Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Acilesol 
(Actavis), Ventiprax (Sandoz) i 
Zulbex (Krka). Z Rejestru skreślono 
lek oryginalny Pariet (Janssen-
Cilag).

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

Ondansetronum: Ondansetron-1A 
Pharma to 11. zarejestrowany doustny 
preparat ondansetronu. Do obrotu 
zostało wprowadzonych 6 marek 
leków doustnych: Atossa (Anpharm), 
Emetron (Gedeon Richter), Setronon 
(Pliva Kraków), Zofran i Zofran Zydis 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), 
od lutego 2007 OndaLek (Sandoz) i 
od września 2009 Ebesetron (Ebewe; 
poprzednia nazwa: Ondansetron 
Ebewe), zaś nie pojawiły się jeszcze 
preparaty Ondagen (Generics), 
Ondansetron Aurobindo, Ondansetron 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals) 
i Ondansetron Pfizer. Ponadto na 

W lutym 2011 r. Minister Zdrowia wydał 104 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce 
nowych produktów leczniczych, w tym 99 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 5 
nowych pozwoleń dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Echinacea Dagomed 46 częste 
przeziębienia, Mercurius Dagomed 41 zapalenie gardła, Parapasta – Chema-Elektromet, Passiflora 
Dagomed 39 łatwe zasypianie, Spirytus salicylowy 2% - Felix Pharma), które zostały pominięte 

w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, 
w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, 
dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
(http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie rejestracyjne za luty 2011 zostało udostępnione 22 kwietnia 
2011.



– 53 –

Nowe rejestracje i nowości na rynku

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 
Accord (Accord Heal thcare) , 
Ondansetron B.Braun i Ondansetron 
Claris (Claris Lifesciences). Do 
sprzedaży wprowadzono także Zofran 
w postaci czopków doodbytniczych. 
Skreślono z Rejestru: Emeset (Cipla), 
OndaHexal (Hexal), Ondansetron-
1A (1A Pharma) i Ondansetron 
Ranbaxy.

A06/A06A – Leki 
przeczyszczające; A06AD 
- Leki przeczyszczające 
działające osmotycznie

Lactulosum: Lactulose Fresenius 
(Fresenius Kabi) i Laxorin (Orion) to 
odpowiednio 11. i 12. zarejestrowana 
marka preparatów laktulozy. Na 
rynek wprowadzono 9 marek: 
Duphalac i Duphalac Fruit (Solvay), 
Lactulol (Hasco-Lek), Lactulose-MIP 
(MIP Pharma Polska), Lactulosum 
Aflofarm, Lactulosum Nycomed, 
Lactulosum Polfarmex, Normalac 
(Molteni Polska), Normase (Molteni) 
i od maja 2010 Lactecon (Solvay). 
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
preparat Lactulosum Arrow (Arrow 
Poland).

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, 
p r z e c i w z a p a l n e  i 
przeciwzakaźne stosowane 
w chorobach jelit; A07B – 
Adsorbenty jelitowe; A07BA 
– Preparaty węgla

Carbo medicinalis: Carboadsorbent 
(Imuna Pharm) w dawce 250 mg 
to 7.  zarejestrowany preparat 
węgla leczniczego. Do sprzedaży 
wprowadzono 6 leków: Carbo Activ 
Aflofarm w dawce 200 mg, Carbo 
medicinalis VP (ICN Polfa Rzeszów) 
w dawce 300 mg, Węgiel leczniczy 
Microfarm w dawce 200 mg, Węgiel 
leczniczy Norit w dawce 200 mg, 
Węgiel leczniczy VP (ICN Polfa 

Rzeszów) w dawce 200 mg i od 
czerwca 2010 Carbo medicinalis MF 
(Arrow Poland) w dawce 250 mg, 
a także suplement diety Carbosal 
(Gorvita) w dawce 130 mg i w 
syropie. Skreślono z Rejestru preparat 
Carbo-Hasco (Hasco-Lek) w dawce 
300 mg.

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy 
we krwi, z wyłączeniem 
insulin; A10BA - Biguanidy

Metforminum: Metformin ESP 
Pharma to 21. zarejestrowana marka 
metforminy. Na rynku pojawiło się 
12 marek: Glucophage i Glucophage 
XR (Merck Santé), Gluformin (Pliva 
Kraków), Metfogamma (Wörwag), 
Metformax (Teva Kutno), Metformin 
(Galena), Metifor (Polfarmex), Siofor 
(Berlin-Chemie), od grudnia 2007 
Formetic (Polpharma), od maja 2008 
Metral (Polfa Warszawa), od maja 
2010 Metformin Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), od sierpnia 2010 
Etform (Sandoz) i od września 2010 
Avamina (Bioton). Do sprzedaży 
nie zostały jeszcze wprowadzone: 
Glumetsan (Pro.Med.CS), Metformin-
1A Pharma, Metformin Aurobindo 
(Aurobindo Pharma), Metformin 
Teva, Metformin USV (USV Europe), 
Mylformet (Vale Pharmaceuticals), 
Normaglic (Jelfa) i Stadamet (Stada). 
Skreślono z Rejestru preparaty: Mefrin 
(Hexal), Metforatio (Ratiopharm) i 
Metformina-Anpharm.

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)

Clop idogre lum :  C lop idogre l 
Pfizer to 65. zarejestrowana marka 
klopidogrelu. Na rynek wprowadzono 
21 leków: Plavix (Sanofi Pharma 
B r i s t o l - M y e r s  S q u i b b ;  l e k 
oryginalny), Areplex (Adamed), 
Zyllt (Krka), od sierpnia 2008 
Clopidix (Lekam), od listopada 2009 
Clopidogrel Mylan (Mylan Pharma) 

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), od stycznia 2011 
Clogrel (Polpharma) i Tuxedon (ICN 
Polfa Rzeszów) oraz od marca 2011 
Trogran (Glenmark).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Agrelex (Galex d.d.), Baldiclod 
(Alchemia), Clopidim (Specifar), 
Clopidogrel Actavis, Clopidogrel 
Jenson (Jenson Pharmaceutical 
Services), Clopidogrel Pliva (Pliva 
Kraków), Clopidogrel Quisisana 
(Quisisana Pharma), Clopidostad 
(Stada), Clopidroratio (Ratiopharm), 
Clopigamma (Wörwag), Clopimef 
(Mepha), Cloroden (IWA Consulting), 
Defrozyp (Ozone), Hemafluid (1A 
Pharma), Klepisal (Alchemia), 
Klopidogrel Pentafarma, Klopidogrel 
West Pharma, Lofradyk (Adamed), 
Nofardom (Adamed),  Pegorel 
(IWA Consulting), Picturlop (IWA 
Consulting), Platarex (Pliva Kraków), 
Sarovex (Tabuk Poland), Sudroc 
(Miklich), 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), 
Clopidogrel Ratiopharm (Acino 
Pharma), Clopidogrel Ratiopharm 
GmbH (Acino Pharma), Clopidogrel 
Sandoz (Acino Pharma), Clopidogrel 
TAD (Tad Pharma), Clopidogrel Teva 
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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).

C – UKłAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C05 – Leki ochraniające 
naczynia; C05C – Środki 
przywracające elastyczność 
naczyń włosowatych; C05CA 
– Bioflawonoidy

Diosminum :  Diohespan Max 
( A f l o f a r m )  w  d a w c e  1 0 0 0 
mg to rozszerzenie w stosunku 
do zarejestrowanych wcześniej 
preparatów Diohespan w dawce 
500 mg i Diohespan forte w dawce 
600 mg. Na rynek wprowadzono 
8 marek: Diosminex (Lekam), 
Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), 
Phlebodia (Innothera), od czerwca 
2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 
2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 
2010 Diohespan forte (Aflofarm) i 
Procto-Hemolan Control (Aflofarm) 
oraz od marca 2011 Diohespan Max 
(Aflofarm). Do obrotu wprowadzono 
także także suplement diety Diosminal 
(Ethifarm).

C 0 8  –  B l o k e r y  k a n a ł u 
w a p n i o w e g o ;  C 0 8 C  – 
Selektywne blokery kanału 
wapniowego z  g łównym 
działaniem na naczynia 
k r w i o n o ś n e ;  C 0 8 C A  – 
Pochodne dihydropirydyny

Amlodipinum: Amlomyl (Ivowen) 
to  28.  zare jes t rowana marka 
amlodypiny. Na rynek wprowadzono 
20 leków: Aldan (Polfarmex), 
Amlopin (Sandoz),  Amloratio 
(Ratiopharm), Amlozek (Adamed), 
Cardilopin (Egis), Normodipine 
(Gedeon Richter Polska), Norvasc 

(Pfizer; lek oryginalny), Tenox (Krka 
Polska), Vilpin (Pliva Kraków), od 
sierpnia 2006 Agen (Leciva), od 
stycznia 2007 Apo-Amlo (Apotex), 
od sierpnia 2007 Amlodipinum 
TAD (TAD Pharma), od września 
2007 Amlonor (Polfa Pabianice), od 
listopada 2007 Suplar (Vedim), od 
lipca 2008 Amlodipine Arrow (Arrow 
Poland), od sierpnia 2008 Adipine 
(ICN Polfa Rzeszów), od listopada 
2008 Amlodipinum Farmacom, od 
grudnia 2008 Lofral (Mepha), od 
czerwca 2010 Amlodipine Teva i od 
listopada 2010 Zeppeliton (+Pharma). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone na 
rynek: Alozur (Ozone), Amlaxopin 
(Actavis), Amlodigamma (Wörwag 
Pharma), Amlodipine-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej jako 
Amlodipine Registratienbeheer), 
Amlodipine Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals),  Amlodipine 
Specifar  i  Finamlox (Orion). 
Skreślono z Rejestru: Amlodipine-1A 
(1A Pharma), Amlodipine Winthrop 
(Winthrop Medicaments), Amlomal 
(Sandoz) i Amlovasc (Filofarm).

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

Perindoprilum: Peryl (ICN Polfa 
Rzeszów) to 22. zarejestrowana 
marka preparatów peryndoprylu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 9 
leków: Peryndopryl Anpharm (obecna 
nazwa: Irpax; jednak preparat o nowej 
nazwie nie pojawił się jeszcze na 
rynku), Prestarium (Servier), Prenessa 
(Krka Polska), od lutego 2009 Vidotin 
(Gedeon Richter), od marca 2009 Apo-
Perindox (Apotex; zarejestrowany 
wcześniej jako Perindox), od kwietnia 
2009 Lextril (Glenmark) i Stopress 
(Polpharma),  od października 
2009 Perindoran (Ranbaxy) i od 
kwietnia 2010 Cardipen (Lekam; 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Presdopril). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Coverex (Egis), Ikarium 
i Ikarium forte (Polfarmex), Percarnil 
(Actavis), Perilan (Sandoz), Perinace 
(Archie Samuel), Perindopril (Krka), 

Perindopril-1A Pharma, Perindopril 
Arrow (Arrow Generics), Perindopril 
Pfizer, Perindopril-Ratiopharm, 
Perindopril tert-butylamin BMM 
Pharma (Lefarm) i Perotens (Krka 
Polska).
R a m i p r i l u m :  R a m i g a m m a 
(Woerwag) to 18. zarejestrowana 
marka  ramiprylu .  Do obrotu 
wprowadzono 13 preparatów: Mitrip 
(Teva Kutno), Piramil (Sandoz), 
Ramicor (Ranbaxy), Tritace (Aventis 
Pharma; lek oryginalny), od grudnia 
2006 Axtil (Adamed), od lutego 2007 
Vivace (Actavis), od kwietnia 2007 
Polpril (Polpharma), od października 
2007 Ramve (Farma-Projekt), od 
grudnia 2007 Ramistad (Stada), od 
czerwca 2008 Ramipril-Ratiopharm 
(zarejestrowany wcześniej przez 
Galex d.d. jako Ramilex), od listopada 
2008 Apo-Rami (Apotex), od marca 
2009 Ampril (Krka) i od października 
2010 Ramipril Actavis. Nie ma jeszcze 
w sprzedaży preparatów: Ramipril 
Aurobindo (Aurobindo Pharma), 
Ramipril Ozone, Ramipril Pfizer, 
Ramipril Teva. Skreślono z Rejestru: 
Ramitren (GlaxoSmithKline) i 
Ramrex (Sanofi-Synthelabo).

C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BA – Inhibitory 
ACE i leki moczopędne; 
C09BA04 – Peryndopryl i leki 
moczopędne

Perindoprilum+indapamidum: 
Peri lexin (Galex d.d.)  to 17. 
zarejestrowana marka leków o 
podanym składzie. Preparat zawiera 
peryndopryl w połączeniu z erbuminą 
w 2 dawkach: 2 mg+0,625 mg i 4 
mg+1,25 mg. Na rynek wprowadzono 
4 preparaty zawierające peryndopryl 
w połączeniu z argininą i indapamid 
(zastąpiły wcześniejsze preparaty 
z a w i e r a j ą c e  p e r y n d o p r y l  w 
połączeniu z erbuminą i indapamid): 
Noliprel forte (Anpharm) i Tertensif 
Kombi (Servier), zawierające 5 mg 
peryndoprylu i 1,25 mg indapamidu 
oraz Noliprel Bi-Forte (Servier; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Peryndopryl arginine + 
Indapamid Servier) i Tertensif Bi-
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Kombi (Anpharm; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Peryndopryl 
arginine + Indapamid Anpharm), 
zawierające 10 mg peryndoprylu 
i 2,5 mg indapamidu. Od czerwca 
2008 wprowadzono także 1 lek 
zawierający peryndopryl w połączeniu 
z erbuminą i indapamid: Co-Prenessa 
(Krka Polska) w 2 dawkach: 2 mg 
peryndoprylu i 0,625 mg indapamidu 
oraz 4 mg peryndoprylu i 1,25 mg 
indapamidu.
Zare jes t rowanych  jes t  t akże 
11 preparatów dotychczas nie 
wprowadzonych do obrotu: Arifon 
Kombi (Anpharm; 4 mg+1,25 mg), 
Noliprel (Servier; 2,5 mg+0,625 
mg), Noliterax (Servier; 8 mg+2,5 
mg), Panoprist (Sandoz; 2 dawki: 
2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg), 
Perindopril Indapamide Arrow (Arrow 
Poland; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 
mg+1,25 mg), Perindopril/Indapamide 
Servier (Anpharm; 2 mg+0,625 mg), 
Peryndopryl+Indapamid Servier (2 
dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 
mg), Prenix (Anpharm; 2 mg+0,625 
mg), Prenix N (Anpharm; 2,5 
mg+0,625 mg), Prestarium Plus 
(Servier; 4 mg+1,25 mg), Ratiotensin 
(Ratiopharm; 2 dawki: 2 mg+0,625 
mg i 4 mg+1,25 mg), Romapal (Galex 
d.d.; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 
mg+1,25 mg), Teraxans (Anpharm; 
8 mg+2,5 mg).

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Telmisar tanum :  Te lmisa r t an 
Sandoz to 9. zarejestrowana marka 
telmisartanu. Na rynek w Polsce 
zostały wprowadzone 3 leki: Micardis 
(Boehringer Ingelheim), Pritor (Bayer 
Schering) i od października 2010 
Tolura (Krka). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Kinzalmono 
(Bayer Schering), Telmisartan 
Actavis, Telmisartan-Ratiopharm, 
Telmisartan Teva i Tezeo (Zentiva).

C 0 9 D  –  A n t a g o n i ś c i 
angiotensyny II, leki złożone; 
C 0 9 D A  -  A n t a g o n i ś c i 
a n g i o t e n s y n y  I I  i  l e k i 
moczopędne; C09DA01 – 
Losartan i leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazi
dum: Losagen Combi (Generics) 
to  16.  zare jes t rowana marka 
preparatów o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono 9 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), od sierpnia 2010 Stadazar 
HCT (Stada; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Vilbinitan), od 
lutego 2011 Loreblok HCT (Orion) 
oraz od marca 2011 Losacor HCT 
(Biofarm) i Lorista HL (Krka). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Losartan 
HCT-1A Pharma, Losartan HCT 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Losartan Hydrochlorotiazyd HCS, 
Losartan Potassium HCT Alet 
(Alet Pharmaceuticals), Losartan 
Potassium Hydrochlorothiazide 
Liconsa i Sortabax HCT (Ranbaxy). 
Skreślono z Rejestru: Sentor HCT 
(Gedeon Richter Polska).

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOgII
D 0 8 / D 0 8 A  –  Ś r o d k i 
antyseptyczne i dezynfekujące; 
D08AE –  Feno l  i  j ego 
pochodne

Chloroxylenolum: Dettol Med (Reckitt 
Benckiser) to 2. rejestracja produktu 
leczniczego z chloroksylenolem do 
stosowania zewnętrznego. Wcześniej 
zarejestrowano Dettol Liquid (Reckitt 
Benckiser), ale preparat jeszcze nie 
pojawił się na rynku.

D11/D11A – Inne preparaty 
dermatologiczne; D11AX 
–  R ó ż n e  p r e p a r a t y 
dermatologiczne

Minoxidilum: Alopexy (Pierre Fabre 
Dermatologie) to 3. zarejestrowana 
w tej klasie marka preparatów 
z minoksydylem. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: Loxon 

(Sanofi-Aventis) i Piloxidil (Chemical 
Research, Consulting & Production). 
Skreślono z Rejestru: Regaine 
(Pharmacia) i Regalok (Elanda).

g – UKłAD MOCZOWO-
PłCIOWY I hORMONY 

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

Sildenafilum: Amfidor (Egis) to 19. 
zarejestrowana marka syldenafilu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 
8 preparatów z opisanym wyżej 
zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), 
Viagra (Pfizer), od października 
2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 
Sildenafil Actavis, od września 2010 
Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 
Sildenafil Medana (Medana Pharma), 
od stycznia 2011 Sildenafil Teva i od 
marca 2011 Falsigra (Polfarmex).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Ecriten (Jelfa), Sildenafil-
1A Pharma, Sildenafil Apotex, 
Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil 
Ratiopharm, Sildenafil Tecnimede, 
Silderec (Gedeon Richter), Silfeldrem 
(+Pharma) i Vigrande (Zentiva).
Do sprzedaży wprowadzono także 
preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera 
sildenafil umieszczony przez WHO 
w klasie G04BE – Leki stosowane w 
zaburzeniach erekcji, choć według 
wskazań dla tego preparatu (leczenie 
pacjentów z nadciśnieniem płucnym 
sklasyfikowanym według WHO 
jako klasa II i III - lek stosuje się w 
celu poprawy zdolności wysiłkowej; 
wykazano skuteczność działania 
leku w pierwotnych postaciach 
nadciśnienia płucnego oraz wtórnych 
związanych z chorobami tkanki 
łącznej) bardziej pasowałaby klasa 
C01EB – Inne leki nasercowe.

G04C – Leki  s tosowane 
w  łagodnym przerośc ie 
gruczołu krokowego; G04CA 
– Antagoniści receptorów 
α-adrenergicznych

Tamsulosinum: Solesmin (Cipla) 
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o przedłużonym uwalnianiu to 24. 
zarejestrowana marka tamsulozyny. 
Na rynek wprowadzono 18 leków: 
Omnic i od lipca 2006 Omnic Ocas 
(Astellas Pharma; lek oryginalny), 
Tanyz (Krka) oraz wprowadzone: w 
marcu 2006 Tamsulosin-Ratiopharm 
i Uprox (Farma-Projekt), w kwietniu 
2006 Bazetham (Pliva Kraków), 
w maju 2006 Fokusin (Zentiva) i 
Urostad (Stada), w czerwcu 2006 
Tamsudil (Actavis) i TamsuLek 
(Sandoz), w sierpniu 2006 Prostamnic 
(+Pharma), w listopadzie 2006 Omsal 
(Gedeon Richter), w styczniu 2007 
Tamsugen (Generics), w czerwcu 2007 
Proximic (Polpharma), w sierpniu 
2007 Symlosin SR (Symphar), 
w lutym 2008 Tamik (Biofarm) i 
Tamsec (Walmark), w kwietniu 2008 
Ranlosin (Ozone) i w maju 2008 
Apo-Tamis (Apotex). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Flosin (Menarini; lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Kiron pod nazwą Tamsulijn), 
Omipro (Jelfa), Tamsulosin-Stichting 
(Stichting Registratiebeheer), 
Tamsulosin-Registrat iebeheer 
(Stichting Registratiebeheer) i 
Tamzul (Farma Projekt). Skreślono 
z Rejestru preparaty: Tamsulosini 
Hydrochlor idum Yamanouchi 
(Astellas Pharma) i Wintamsu 
(Winthrop Medicaments).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne; 
J01DC – Cefalosporyny 
drugiej generacji

C e f u r o x i m u m :  C e f u r o x i m e -
Ratiopharm to 11. zarejestrowany 
doustny preparat cefuroksymu. 
Na rynek wprowadzono 8 leków 
doustnych: Bioracef (Polpharma), 
Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (Pliva 
Kraków), Xorimax (Sandoz), Zinnat 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), 
od sierpnia 2006 Zamur (Mepha), 
od listopada 2008 Cefuroxime-1A 

Pharma (zarejestrowany wcześniej 
jako CefuHexal) i od września 2009 
Zinoxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty 
Cefuroxim Teva i Xelacef (Actavis). 
Ponadto do sprzedaży wprowadzono 
5 leków iniekcyjnych: Biofuroksym 
(Polpharma) ,  Tars ime (Pol fa 
Tarchomin), Xorim (Sandoz), Zinacef 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny) 
i od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP 
(MIP Pharma). Skreślono z Rejestru: 
Plixym (Pliva Kraków).

J01X – Inne leki 
przeciwbakteryjne; 
J01XA – Glikopeptydy 
przeciwbakteryjne

Vancomycinum :  Vancomycin 
PharmaSwiss to 6. zarejestrowana 
marka wankomycyny. Do obrotu 
wprowadzono 3 leki: Edicin (Sandoz), 
Vancomycin-MIP (MIP Pharma 
Polska) i Vancotex (Pharmatex 
Italia). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty Acviscin (Nucleus) i 
Vancomycin Billev (Billev Pharma). 
Zarejestrowane są obecnie tylko 
postaci iniekcyjne.

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki 
przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC 
– Analogi pirymidyny

Gemcitabinum: Getmisi (Sigillata) to 
23. zarejestrowany lek z gemcytabiną. 
Na rynku pojawiło się 9 leków: Gemzar 
(Eli Lilly; lek oryginalny), od lipca 
2009 Dercin (Egis), od września 2009 
Gemcitabin-Ebewe, od października 
2009 Gitrabin (Actavis), od kwietnia 
2010 Gemcitabine Polpharma, od 
lipca 2010 Gemcitabine Medac, od 
października 2010 Gemcit (Medac) 
i Gemliquid (Ebewe) oraz od lutego 
2011 Gemcitabine Accord (Accord 
Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Gembin 
(Actavis), Gemcitabin Cancernova, 
Gemcitabine Caduceus Pharma, 

Gemcitabine Egis, Gemcitabine 
Hospira,  Gemcitabine Mylan, 
Gemcitabine Sandoz, Gemcitabine 
Vipharm, Gemcitabin-Ratiopharm, 
Gemciteva (Teva), Gemcitin (ICN 
Polfa Rzeszów), Gemstad (Stada) i 
Symtabin (SymPhar).
Skreślono z Rejestru: Gemaxibin 
(Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej 
przez Fresenius Kabi pod nazwą 
Gemcitabine Kabi), Gemcitabine 
Hexal i Nallian (Gedeon Richter).

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

P a c l i t a x e l u m :  P a c l i t a x e l u m 
Accord (Accord Healthcare) to 13. 
zarejestrowany preparat paklitakselu. 
Na rynek wprowadzono 4 leki: 
Paclitaxel AWD (Pliva Kraków), 
Sindaxel (Actavis), od stycznia 
2007 Paclitaxin (Pharmachemie) i 
od sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe. 
Nie zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży preparaty: Eucol (Gedeon 
Richter), Paclimedac (Medac), 
Pacline (Egis), Paclitaxel Hospira 
(zarejestrowany wcześniej jako 
Paclitaxel Mayne), Paclitaxel Lefarm, 
Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxel 
WZF (Polfa Warszawa) i preparat 
Abraxane (Abraxis BioScience) 
zarejestrowany w ramach unijnej 
p rocedury  scen t ra l i zowane j . 
Skreślono z Rejestru: Poltaxel (Polfa 
Tarchomin), Paxene (Norton) i Taxol 
(Bristol-Myers Squibb).

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

Anastrozolum: Axastrol (Grindex) to 
36. zarejestrowana marka anastrozolu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 16 
leków: Arimidex (AstraZeneca; lek 
oryginalny), Atrozol (Vipharm), od 
maja 2008 Anastrozol-Ratiopharm, 
od lipca 2008 Mamostrol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 Ansyn 
(Actavis), od listopada 2008 Egistrozol 
(Egis; zarejestrowany wcześniej 
jako Strazyn), od stycznia 2009 
AnastroLek (Sandoz), od lutego 2009 
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Anastralan (ICN Polfa Rzeszów), 
od kwietnia 2009 Symanastrol 
(SymPhar),  od września 2009 
Anastrozol Teva, od października 
2009 Zolastrol (Biogened), od 
listopada 2009 Anastrozole Arrow 
(Arrow Poland), od listopada 2010 
Anastrozol +Pharma, od stycznia 
2011 Anastrozole Accord (Accord 
Healthcare) oraz od marca 2011 
Anastrozol Medac i Apo-Nastrol 
(Apotex).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Acydex (Temapharm), 
Anastelb (Alfred E. Tiefenbacher), 
Anastrin (Adamed), AnastroGen 
(Generics), AnastroLek (Sandoz), 
Anastrozol Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Anastrozole 
BMM Pharma (Lefarm), Anastrozole 
PharOs, Anastrozol Niche (Niche 
Generics), Anastrozol Pliva (Pliva 
Kraków), Anastrozol Synthon, 
Arinel (US Pharmacia), Brestazol 
(Regiomedica), Deltasolde (Helm 
Pharmaceuticals), Epsisolde (Helm 
Pharmaceuticals), Gammasolde (Helm 
Pharmaceuticals), Ozolan (PharOs), 
Trasolette (Helm Pharmaceuticals; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Betasolde), Zelotrin 
(Ranbaxy) i Zenbrest (Zentiva).
Skreślono z Rejestru: Mammozole 
( G e d e o n  R i c h t e r ;  p r e p a r a t 
zarejestrowany wcześniej przez 
Helm Pharmaceuticals pod nazwą 
Anasolde).
Letrozolum :  Fukara  (Sanofi-
Aventis) to 23. zarejestrowana 
marka letrozolu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 11 leków: Aromek 
(Celon Pharma), Femara (Novartis; 
lek oryginalny), Lametta (Vipharm), 
od kwietnia 2009 Letrozol Teva, 
od września 2009 Etruzil (Egis), 
od lutego 2010 Lostar (Polpharma; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Letrozolum Polpharma), 
od maja 2010 Letralan (ICN Polfa 
Rzeszów) i Mionic (Gedeon Richter; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez Helm Pharmaceuticals pod 
nazwą Attozone), od czerwca 2010 
Letrozole Accord (Accord Healthcare) 

oraz od grudnia 2010 Apo-Letro 
(Apotex) i Arogen (Biogened). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Clarzole (Actavis), 
Femtozone (Helm Pharmaceuticals), 
Letrodotril (Teva), Letrofem (Hikma 
Farmaceutica), Letrozole Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals), Letrozol 
Nucleus, Letrozol Sandoz, Letrozone 
(Ratiopharm), Loxelza (Tabuk 
Poland), Picozone (Stada) i Trozel 
(Medicamenta).

M – UKłAD MIęŚNIOWO-
SZKIELETOWY

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

Ibuprofenum: Ibuprofen Hasco 
(Hasco-Lek) to 26. zarejestrowana 
marka preparatów ibuprofenu, zaś 
Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy 
oraz  Nurofen  d la  dz iec i  4% 
truskawkowy (oba: Reckitt Benckiser) 
to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonego wcześniej preparatu 
Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Reckitt Benckiser).
Z postaci 1-dawkowych na rynek 
zostały wprowadzone: Ibum i Ibum 
Forte (Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar 
Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen 
tabl. drażowane (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen 
Polfarmex, Ibufen Total (Polpharma), 
Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom 
Max (US Pharmacia), Nurofen, 
Nurofen Express, Nurofen Forte, 
Nurofen Topss, Nurofen Ultrafast i 
Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt 
Benckiser), Pabi-Ibuprofen (Polfa 
Pabianice) oraz wprowadzone w 
maju 2006 Ibuprom Sprint Caps 
(US Pharmacia, Wrocław), w lipcu 
2006 Nurofen Ultra Forte (Reckitt 
Benckiser), w lutym 2008 Ibuprofen 
Aflofarm, w październiku 2008 
Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi 
(Zentiva) oraz Nurofen Forte Express 
(Reckitt Benckiser), we wrześniu 2009 

Aprofen i Aprofen forte (Polfarmex), 
w październiku 2009 Iburion (Orion), 
w listopadzie 2009 MIG (Berlin-
Chemie), w styczniu 2010 Nurofen 
Express Tab (Reckitt Benckiser; 
preparat został wprowadzony we 
wrześniu 2007 pod nazwą Nurofen 
Migrenol Forte i w listopadzie 2008 
pod nazwą Nurofen Migrenol), w 
maju 2010 Nurofen na ból pleców 
(Reckitt Benckiser; preparat został 
wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Nurofen Menstrual), w grudniu 2010 
Spedifen (Zambon), od stycznia 2011 
Ibalgin Fast (Zentiva) i od marca 2011 
Ibufen Junior (Polpharma).
Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 6 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Pharma), 
Ibum (Hasco-Lek), Nurofen dla 
dzieci zawiesina 2% (o smaku 
pomarańczowym i truskawkowym; 
Reckitt Benckiser), od marca 2009 
Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 
2009 Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin 
Baby (Zentiva) i od lipca 2010 
Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Reckitt Benckiser).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na 
rynek: Aktren i Aktren Junior (Bayer), 
Baroc (Bayer), Brufen (Abbott), 
Ibumax i Ibumax Forte (Vitabalans), 
Ibunin i Ibunin forte (Alchemia), 
Ibuprofen Alchemia,  Mil i fen 
(Pinewood) zawiesina doustna, 
Nurofen Ultra (Reckitt Benckiser; 
zarejestrowany początkowo jako 
Nurofen Express KAP), Nurofen 
Topss 200 (Reckitt Benckiser) i 
Solpaflex (GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Advil (Wyeth) 
i Nurofen dla Dzieci Topss 100 
(Reckitt Benckiser).

M02/M02A – Leki stosowane 
miejscowo w bólach stawów i 
mięśni; M02AA – Niesteroidowe 
l ek i  p r zec iwzapa lne  do 
stosowania miejscowego

Diclofenacum: Solaraze (Almirall) 
w postaci żelu w nowej dawce 
3% to 13. zarejestrowana marka 
p r e p a r a t ó w  d i k l o f e n a k u  d o 
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stosowania zewnętrznego. Na rynek 
wprowadzono 9 preparatów w postaci 
żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), 
Dic lora t io  Gel  (Rat iopharm; 
wcześniejsza nazwa: Ratiogel), 
Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Pliva 
Kraków), Naklofen Gel (Krka), Olfen 
(Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren 
Emulgel (Novartis; lek oryginalny) 
i Voltenac (Sanofi-Synthelabo, 
Rzeszów). W październiku 2008 
na rynku pojawił się płyn do 
natryskiwania na skórę Diky 4% 
(CSC Pharmaceuticals Handels; 
poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA 
Pharma 4%).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
plastry lecznicze Dicloratio plast 
(Ratiopharm), Flector Tissugel (IBSA) 
i Olfen Patch (Mepha) oraz 1% żel 
Diklofenak LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn).
Skreślono z Rejestru plastry lecznicze 
Flector EP Tissugel (IBSA) i żele 
Felogel (Sopharma; wcześniejsza 
nazwa: Feloran) i Tarfenac (Polfa 
Tarchomin).

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

Acidum ibandronicum: Ibandronic 
acid Gentian Generics w postaci 
doustnej w 2 dawkach to 10. 
zarejestrowany lek zawierający 
kwas ibandronowy. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 leki iniekcyjne: 
Bondronat (Roche) 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: 
Iasibon (Pharmathen) w postaci 
doustnej i iniekcyjnej, leki doustne 
Bodenza (Roche), Ibandronate Arrow 
(Arrow Poland) i Ibandronic Acid 
Mylan w dawce 150 mg oraz Ossica 
(Gedeon Richter Polska) i Ibandronic 
Acid Teva w 2 dawkach, a także 
leki iniekcyjne Bodenza (Roche) i 
Ibandronic Acid Sandoz.

N – UKłAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające;
N01A – Środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AH – 
Opioidy znieczulające

Remifentanilum: Remifentanil 
B. Braun to 2. zarejestrowany 
lek generyczny. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny Ultiva 
(GlaxoSmithKline). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Remifentanil Torrex 
(Torrex Chiesi).

N01B - Środki znieczulające 
działające miejscowo; N01BB 
– Amidy

Lidocainum: Versatis i Lidokaina 
Grünenthal (oba: Grünenthal) w 
nowej postaci plastrów leczniczych 
o stężeniu 5% to odpowiednio 7. i 
8. zarejestrowana w tej klasie marka 
preparatów lidokainy. Do sprzedaży 
wprowadzono 6 marek: Lidocain-Egis 
aerozol 10%, Lidoposterin maść 5% 
(Kade) i Lignocainum Jelfa żel 2% 
oraz iniekcje: Lignocain 2% (Braun), 
Lignocainum hydrochloricum 
WZF 1% i 2% (Polfa Warszawa) 
i Xylocaine 2% (AstraZeneca). 
Skreślono z Rejestru: Lignocainum 
aerozol 10% (GlaxoSmithKline, 
Poznań), Xylocaine aerozol 10% 
(AstraZeneca) oraz iniekcje Plidocain 
(Pliva Kraków).

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; 
N02AA – Naturalne alkaloidy 
opium

Oxycodonum: Oxydolor (Lannacher) 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 
w 5 dawkach to 4. zarejestrowana 
marka preparatów oksykodonu. Na 
rynek wprowadzono 2 marki: od 
czerwca 2008 tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu OxyContin (Norpharma) i 
od listopada 2010 iniekcje OxyNorm 
(Norpharma). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Oxycodon Acino tabletki 
o przedłużonym uwalnianiu. Do 1997 
r. Polfa Warszawa wytwarzała lek 
iniekcyjny Eucodalum.

N02AX – Inne opioidy; 
N02AX52 – Tramadol, 
preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 

Poltram Combo (Polpharma) to 5. 
zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 4 leki:  Zaldiar 
(Grünenthal), od stycznia 2010 
Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral 
(Grünenthal; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Primiza) i 
od marca 2011 Poltram Combo 
(Polpharma). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku: Padolten (Billev Pharma).

N02B – Inne leki przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy

Paracetamolum :  Paracetamol 
Vancombex (Combino Pharm) w 
postaci roztworu do infuzji to 31. 
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), Calpol (McNeil), Codipar 
(Medagro), Efferalgan (Bristol-
Myers Squibb), Etoran (Polpharma), 
Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), 
Malupar (Aflofarm; wprowadzony 
wcześn ie j  j ako  Pa race tamol 
przez firmę Farmjug), Panadol, 
Panadol dla dzieci, Panadol Rapid 
i od kwietnia 2010 Panadol Strong 
(GlaxoSmithKline), Paracetamol 
Rubital (Gemi), Perfalgan inj. 
(Br is to l -Myers  Squibb)  oraz 
preparaty o nazwie międzynarodowej 
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 Squibb), Galpamol (APC 
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 
zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), 
Pl icet  syrop (Pliva Kraków), 
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Amipar (Amilek), Benuron (Bene), 
Efferalgan Odis (Bristol-Myers 
Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), 
Paracetamol (Ozone), Paracetamol 
(Polpharma), Paracetamol Accord 
(Accord Healthcare), Tazamol (Polfa 
Tarchomin).

N02C – Preparaty 
przeciwmigrenowe; N02CC 
– Selektywni agoniści 
serotoniny (5HT1)

Naratriptanum: Nacralid (Stada) 
t o  6 .  z a r e j e s t rowana  marka 
naratryptanu. W kwietniu 2004 
zarejestrowano lek oryginalny 
Naramig (GlaxoSmithKl ine) , 
który jednak dotychczas nie został 
wprowadzony do sprzedaży. Nie 
pojawiły się także na rynku preparaty 
Naratriptan Sandoz, Naratriptan 
Stada, Naratriptan Teva i Rapritax 
(Sandoz).

N 0 3 / N 0 3 A  –  L e k i 
przeciwpadaczkowe; N03AX – 
Inne leki przeciwpadaczkowe

G a b a p e n t i n u m :  G a b a p e n t i n 
Aurobindo to 13. zarejestrowana 
marka gabapentyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 preparatów: lek 
oryginalny Neurontin (Parke-
Davis/Pfizer), od sierpnia 2006 
Gabapentin Teva, od czerwca 2009 
Neuran (Ranbaxy), od stycznia 2010 
Symleptic (SymPhar), od czerwca 
2010 Gabapentin Torrex (Torrex 
Chiesi), od września 2010 Gabagamma 
(Wörwag Pharma) i od listopada 2010 
Gabatem (Temapharm). Nie zostały 
dotąd wprowadzone: Gabalept (Pliva 
Kraków; zarejestrowany początkowo 
jako Gabapentin), Gabaneural 
(Actavis), Gordius (Gedeon Richter), 
Grimodin (Egis) i Neuroplex (Tabuk 
Poland). Skreślono z Rejestru: 
GabaLek (Sandoz), Gabapentin 
Stichting (Sandoz), Gabapentin 
tabl. powl. (Pliva Kraków) i Gabax 
(Norton).

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, 
tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapine Gale-
nicum (Galenicum Health) to 47. 

zarejestrowana marka olanzapiny. Do 
sprzedaży wprowadzono 18 leków: 
Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) i 
od listopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg 
o standardowym uwalnianiu, Olzapin 
(Lekam), Zalasta (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 (Biogened; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus pod nazwą 
Olanzapin Nucleus), od marca 2010 
Olzin (Egis; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Synthon jako 
Olanzapine Synthon), Parnassan 
(Gedeon Richter Polska) i Zapilux 
(Sandoz), od lipca 2010 Olasyn 
(Celon Pharma), od sierpnia 2010 
Olpinat (Vipharm), od września 2010 
Zypadhera inj. o przedłużonym uwal-
nianiu (Eli Lilly) i od grudnia 2010 
Olanzapina Mylan (Generics).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 
Asterilon (Quisisana Pharma), Anz-
orin (Orion), Clingozan (Excalibur 
Pharma), Egolanza (Egis), Lazapix 
(Quisisana Pharma), Nykob (IWA 
Consulting), Olanzamin (Sun-Farm), 
Olanzapin Actavis, Olanzapina In-
vent Farma, Olanzapina Jacobsen, 
Olanzapina Nyzol (Blubit), Olanza-
pina Viketo (Invent Farma), Olan-
zapine Accord (Accord Healthcare), 
Olanzapine Adamed, Olanzapine 
Arrow (Arrow Poland), Olanzapine 
Ranbaxy, Olanzapin-Ratiopharm, 
Olanzaran (Ranbaxy), Olanzomer 
(Unia; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Olanzapina Niolib), 
Olstadryn (Medis) i Trylan ODT 
(Medis). Nie pojawiło się w Polsce 
6 leków zarejestrowanych w ramach 
centralnej procedury unijnej: Olan-
zapine Apotex (Apotex Europe), 
Olanzapine Glenmark (Glenmark 
Generics), Olanzapine Glenmark 
Europe (Glenmark Generics), Olazax 
(Glenmark Pharmaceuticals), Olazax 
Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals) 

i Olanzapine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc 
(Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva 
Kraków).
Quetiapinum: Hedonin (Lannacher) 
to  34.  zare jes t rowana marka 
kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 
18 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; 
zarejestrowany 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), od 
grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; lek 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Quetiapin Sunfarm) i od lutego 2011 
Stadaquel (Stada).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Etiagen (Generics), 
Geldoren (Vale Pharmaceuticals), 
Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), 
Kwetax (Teva), Kwetinor (Lekam), 
Quetap (Ratiopharm), Quetiapine 
Medis, Quetiapine-Ratiopharm 
(zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Quetifi), Quetiapine Arrow (Arrow 
Poland), Quetiapinum Invent Farma, 
Quetiapinum Viketo (Invent Farma), 
Quetilis (Medis), Quetin (Zentiva) 
i Setinin (Actavis). Skreślono z 
Rejestru: Quetiapine Pliva (Pliva 
Kraków).

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

Risperidonum: Rispolux (Sandoz) 
w postaci lamelek rozpadających 
się w jamie ustnej w 3 dawkach 
to rozszerzenie w stosunku do 
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wprowadzonych wcześniej tabletek 
powlekanych. 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), Risperidon 
Medochemie, 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  Stadar isp  (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 Rispimed (Natur Produkt Zdrovit).
N06 – Psychoanaleptyki; N06A 
– Leki przeciwdepresyjne; 
N 0 6 A B  –  S e l e k t y w n e 
inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny

Escitalopramum: Escitalopram 
Alchemia to 20. zarejestrowana 
marka escitalopramu. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 preparatów: lek 
oryginalny Lexapro (Lundbeck), od 
stycznia 2010 Depralin (Polpharma), 
od lutego 2010 Elicea (Krka) i 
Mozarin (Adamed), od czerwca 
2010 Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon 
Richter Polska) oraz od sierpnia 2010 
Pramatis (Sandoz).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Aciprex (Biofarm), 
Deprigen (Biogened), Escertal 
(Zent iva;  lek zarejes t rowany 
początkowo pod nazwą Esoprex), 
Escipram (Gerot), Escitalopram-1A 
Pharma, Escitalopram Vera (Vera 
Pharma), Escitasan (Lannacher), 
Laprides (Pliva Kraków), Miraklide 
(Vipharm), Nexpram (Ranbaxy), 
Pramogen (Generics) i Servenon 
(Glenmark).

N07 – Inne leki działające na 
układ nerwowy; N07B – Leki 
stosowane w uzależnieniach; 
N07BC – Leki stosowane w 
uzależnieniu od opioidów;

Buprenorphinum: Bunorfin (Molteni) 
w 3 dawkach to 3. zarejestrowany w 
tej klasie preparat buprenorfiny. 
Zarejestrowane wcześniej preparaty 
Buprenorphine Alkaloid i Subutex 
(Schering-Plough) dotychczas nie 
pojawiły się w sprzedaży.

R – UKłAD ODDEChOWY
R03 – Leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach dróg 
oddechowych; R03D - Inne leki 
działające ogólnie stosowane 
w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych

M o n t e l u k a s t u m :  A c t a m o n e 
(Actavis) to 34. zarejestrowana 
marka montelukastu. Do sprzedaży 

zostało wprowadzonych 18 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 
( G l a x o S m i t h K l i n e ;  p r e p a r a t 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą MontSyn), od 
listopada 2010 Montenorm (+Pharma) 
i Symlukast (SymPhar) oraz od marca 
2011 Montelukast Sandoz i Spirokast 
(Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Airathon (Merck Sharp 
& Dohme) ,  Airuno (Blubi t ) , 
Astmontex (Farma-Projekt), Elukan 
(Specifar), Lukast (Grünwalder), 
Miralust (Adamed), Montekast (Blau 
Farma Group II [nastąpiła zmiana 
nazwy podmiotu odpowiedzialnego 
z Arti Farma]), Montelukast-1A 
Pharma, Montelukast Invent Farma, 
Montelukast Miklich, Montelukast 
MSD (Merck Sharp & Dohme), 
Montelukast Stada, Montelukast 
Sunfarm (Sun-Farm), Montelukastum 
Synthon i Montexal (ICN Polfa 
Rzeszów).

R06/R06A – Leki 
przeciwhistaminowe 
działające ogólnie; R06AX – 
Inne leki przeciwhistaminowe 
działające ogólnie

Bilastinum: Clatra i Bilaxten (oba: 
Menarini) to pierwsze rejestracje 
leków zawierających bilastynę.

S – NARZĄDY ZMYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw jaskrze i 
zwężające źrenicę;
S01EC – Inhibitory anhydrazy 
węglanowej
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Dorzolamidum :  Dropzol  (US 
Pharmacia) i Dorzogen (Generics) 
to odpowiednio 8. i 9. zarejestrowana 
marka kropli do oczu z dorzolamidem. 
Do obrotu wprowadzono 4 preparaty: 
lek oryginalny Trusopt (Merck 
Sharp & Dohme), od września 2008 
Rozalin (Adamed), od listopada 2010 
Dorzolamid Teva i od lutego 2011 
Dorzostill (Bruschettini). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty 

Dolopt (Sandoz; wcześniejsza nazwa: 
DorzoLek), Dorzolamide Hexal (1A 
Pharma) i Rozdol (Sun-Farm).

S 0 1 E E  –  A n a l o g i 
prostaglandyn

Latanoprostum: Arulatan (Mann) to 
12. 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) , 
Rozaprost  (Adamed),  Solusin 
(Premier Research) i Xalaprost (ICN 
Polfa Rzeszów).

2011-04-29
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C – UKłAD SERCOWO-
-NACZYNIOWY

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna; C09D – 
Antagoniści angiotensyny II, 
leki złożone; C09DA - Anta-
goniści angiotensyny II i leki 
moczopędne; C09DA04 – Irbe-
sartan i leki moczopędne

Irbesartanum+hydrochlorothiazid
um: Ifirmacombi (Krka) to aktualnie 
5. zarejestrowany lek zawierający 
irbesartan będący antagonistą recep-
tora angiotensyny II i tiazydowy lek 
moczopędny hydrochlorotiazyd. W 
październiku 1998 r. zarejestrowa-
no preparaty CoAprovel i Karvezide 
(Bristol-Myers Squibb). W styczniu 
2007 zarejestrowano Irbesartan Hy-
drochlorothiazide Winthrop (Sanofi
-Aventis), a w listopadzie 2009 Ir-
besartan/Hydrochlorothiazide Teva. 
W listopadzie 2009 wycofano z 
unijnego rejestru preparat Irbesartan 
Hydrochlorothiazide BMS (Bristol-
Myers Squibb Pharma).
Wskazaniem do stosowania jest le-
czenie nadciśnienia tętniczego pier-

wotnego dorosłych pacjentów, u któ-
rych ciśnienie tętnicze krwi nie jest 
odpowiednio kontrolowane przez ir-
besartan lub hydrochlorotiazyd sto-
sowane w monoterapii.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OgóLNIE

J07 – Szczepionki; J07B – 
Szczepionki wirusowe; J07BB 
– Szczepionki przeciw grypie

Influenzae vaccinum: Pumarix 
(GlaxoSmithKline Biologicals) to 
aktualnie 5. zarejestrowana w Eu-
ropie szczepionka przeciw grypie 
pandemicznej H5N1, zwanej „ptasią 
grypą”. W jej skład wchodzi nam-
nażany w zarodkach kurzych roz-
szczepiony, inaktywowany wirus 
grypy A/Indonesia/05/2005 (H5N1) 
- zastosowany szczep podobny (PR-
8-IBCDC-RG2) zawierający 3,75 
mcg hemaglutyniny oraz specjalny 
adiuwant AS03 zawierający skwa-
len, DL-α-tokoferol i polisorbat 80. 
Zaletą użycia adiuwantu AS03 jest 
zwiększenie stopnia odpowiedzi im-
munologicznej, dzięki czemu możli-

we było obniżenie dawki antygenu 
do 3,75 mcg hemaglutyniny - jest 
to najniższa z zarejestrowanych w 
szczepionkach przeciwgrypowych 
dawka antygenu.
Wskazaniem jest profilaktyka grypy 
w przypadku oficjalnie ogłoszonej 
pandemii. Pandemiczne szczepion-
ki przeciw grypie należy stosować 
zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. 
Szczepionka została dopuszczona 
do obrotu zgodnie z procedurą „do-
puszczenia w wyjątkowych okolicz-
nościach”. Ze względów naukowych 
nie było możliwe uzyskanie pełnej 
informacji o tym produkcie lecz-
niczym i Europejska Agencja ds. 
Leków (EMA) będzie dokonywać 
regularnych przeglądów wszystkich 
nowych informacji o tej szczepion-
ce, a treść Charakterystyki Produktu 
Leczniczego zostanie uzupełniona, 
jeśli to będzie konieczne.
Zarejestrowane są także 4 inne szcze-
pionki przeciwko grypie pandemicz-
nej H5N1: Daronrix (GlaxoSmith-
Kline Biologicals) zawierająca nam-
nażany w zarodkach kurzych cały 

W marcu 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 10 decyzji  
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania  
u ludzi. Dotyczą one 4 nowych substancji czynnych (cabazitaxel, eribulin, fingolimod, retigabine), 
1 nowego połączenia (tegafur z gimeracylem i oteracylem) oraz substancji czynnych lub ich 
połączeń używanych już w lecznictwie. 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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inaktywowany wirion, Pandemic 
Influenza Vaccine (H5N1) (GlaxoS-
mithKline Biologicals) zawierająca 
namnażany w zarodkach kurzych 
rozszczepiony inaktywowany wi-
rion, Pandemic Influenza Vaccine 
H5N1 Baxter (Baxter) zawierająca 
namnażany na komórkach linii Vero 
cały inaktywowany wirion i Foclivia 
(Novartis Vaccines and Diagnostics) 
zawierająca namnażane na zarod-
kach kurzych inaktywowane antyge-
ny powierzchniowe wirusa.
Zarejestrowane są także 4 szczepion-
ki prepandemiczne H5N1, przezna-
czone do stosowania w 4.-5. fazie 
rozwoju pandemii: Prepandrix i Pre-
pandemic Influenza Vaccine (H5N1) 
(obie: GlaxoSmithKline Biologicals) 
zawierające namnażany w zarod-
kach kurzych rozszczepiony inak-
tywowany wirion oraz Prepandemic 
influenza vaccine (H5N1) i Aflunov 
(obie: Novartis Vaccines and Diag-
nostics) zawierające namnażane w 
zarodkach kurzych inaktywowane 
antygeny powierzchniowe wirusa.
Szczepionki Celvapan (Baxter), Fo-
cetria (Novartis Vaccines & Diagno-
stics) i Pandemrix (GlaxoSmithKline 
Biologicals), zarejestrowane począt-
kowo jako szczepionki przeciwko 
grypie pandemicznej H5N1, zostały 
następnie na skutek wprowadzonych 
zmian szczepów wirusów grypy, prze-
kształcone w szczepionki przeciwko 
grypie pandemicznej (H1N1)v.

L – LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WPłYWAJĄCE 
NA UKłAD ODPORNOŚCIO-

wy
L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe;
L01B – Antymetaboli ty; 
L01BC – Analogi pirymidyny; 
L01BC53 – Tegafur, preparaty 
złożone

Tegafurum+gimeracilum+oteracilu
m: Teysuno (Taiho) jest wskazany do 
leczenia, w skojarzeniu z cisplatyną, 
zaawansowanego raka żołądka u do-
rosłych pacjentów.
Teysuno jest doustnym produktem 

leczniczym zawierającym pochodną 
fluoropirymidyny o działaniu prze-
ciwnowotworowym. Produkt złożo-
ny, zawiera stałe proporcje trzech 
substancji aktywnych: tegafuru (sub-
stancja metabolizowana po wchło-
nięciu do 5-fluorouracylu [5-FU] o 
działaniu przeciwnowotworowym), 
gimeracylu (inhibitor enzymu DPD 
zapobiegający rozkładowi 5-FU) 
oraz oteracylu (inhibitor fosforybo-
zylotransferazy orotanowej [OPRT] 
zmniejszający aktywność 5-FU w 
prawidłowej błonie śluzowej żołądka 
i jelit). Proporcje substancji czynnych 
tegafuru, gimeracylu i oteracylu do-
brano w stosunku molarnym 1:0,4:1, 
aby zapewnić optymalną ekspozycję 
na 5-FU i działanie przeciwnowo-
tworowe i jednocześnie ograniczyć 
działania toksyczne 5-FU. Tegafur 
jest prekursorem 5-fluorouracylu 
o dobrej dostępności biologicznej. 
Po podaniu doustnym tegafur jest 
stopniowo przekształcany do 5-FU, 
głównie w układzie enzymatycznym 
CYP2A6 w wątrobie. 5-FU jest 
metabolizowany przez wątrobowy 
enzym DPD i aktywny w komórkach 
przez fosforylację do aktywnego 
metabolitu monofosforanu 5-fluoro-
deoksyurydyny (FdUMP). FdUMP 
i zredukowany kwas foliowy wiążą 
się z syntazą tymidylową, tworząc 
potrójny związek kompleksowy 
hamujący syntezę DNA. Poza tym 
trifosforan 5-fluorourydyny (FUTP) 
zostaje wbudowany do RNA, przez 
co zaburza funkcje RNA. Gimeracyl 
spowalnia metabolizm 5-FU przez 
odwracalne i selektywne hamowanie 
DPD, głównego enzymu rozkładają-
cego 5-FU, co prowadzi do uzyskania 
większego stężenia 5-FU w osoczu po 
mniejszej dawce tegafuru. W bada-
niach na zwierzętach stwierdzono, że 
po podaniu doustnym duże stężenia 
oteracylu są dystrybuowane do tka-
nek przewodu pokarmowego, nato-
miast we krwi i tkance nowotworowej 
stężenia były znacznie mniejsze.

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

Cabazitaxelum: Jevtana (Sanofi-
Aventis) w połączeniu z prednizonem 
lub prednizolonem jest wskazany do 
leczenia pacjentów z hormonoopor-
nym rakiem gruczołu krokowego z 
przerzutami, leczonych wcześniej 
schematem chemioterapii zawierają-
cym docetaksel.
Kabazytaksel jest lekiem przeciw-
nowotworowym działającym przez 
zakłócenie sieci połączeń mikrotu-
bul w komórkach. Wiąże się z tu-
buliną i pobudza proces odkładania 
się tubuliny do mikrotubul, hamując 
równocześnie ich rozpad. Prowadzi 
to do stabilizacji mikrotubul, co po-
woduje zahamowanie mitotycznych 
i interfazowych podziałów komór-
ki. Wykazuje aktywność wobec no-
wotworów podatnych na działanie 
docetakselu. Ponadto wykazuje ak-
tywność w modelach nowotworów 
niewrażliwych na chemioterapię za-
wierającą docetaksel.

L01X/L01XX – Inne leki prze-
ciwnowotworowe

Eribulinum: Halaven (Eisai) w mo-
noterapii jest wskazany w leczeniu 
pacjentów z rakiem piersi miejscowo 
zaawansowanym lub z przerzutami, z 
progresją choroby po zastosowaniu 
co najmniej dwóch schematów che-
mioterapii w leczeniu zaawansowanej 
postaci choroby. Poprzednio stoso-
wane leczenie powinno obejmować 
substancję z grupy antracyklin oraz 
taksanów, chyba że u pacjentów wy-
stąpiły przeciwwskazania.
Erybulina to niebędący pochodną 
taksanową inhibitor dynamicznej 
niestabilności mikrotubul, należący 
do klasy halichondrynowych leków 
przeciwnowotworowych. Jest struk-
turalnie uproszczonym syntetycz-
nym analogiem halichondryny B, 
naturalnej substancji wyizolowanej 
z gąbek morskich Halichondria oka-
dai. Hamuje fazę wzrostu mikrotubul 
bez wpływu na fazę skracania oraz 
rozdziela tubulinę w nieproduktywne 
agregaty. Działa poprzez mechanizm 
antymitotyczny bazujący na tubuli-
nie, prowadzący do blokady cyklu 
komórkowego w fazie G2/M, roze-
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rwania wrzeciona mitotycznego i w 
końcu apoptotycznej śmierci komórki 
w wyniku przedłużającej się blokady 
mitozy.

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

Fingolimodum: Gilenya (Novartis 
Europharm) jest wskazana do stoso-
wania w monoterapii do modyfikacji 
przebiegu choroby w ustępująco-
nawracającej postaci stwardnienia 
rozsianego o dużej aktywności w 
następujących grupach pacjentów: 
1) Pacjenci z wysoką aktywnością 

choroby pomimo leczenia inter-
feronem-beta. Tych pacjentów 
można zdefiniować jako osoby, u 
których nie nastąpiła odpowiedź 
na pełen, właściwy cykl (zwykle 
przynajmniej roczny) leczenia 
interferonem-beta. U pacjentów 
powinien wystapić co najmniej 
jeden rzut choroby w ciągu ostat-
niego roku leczenia i co najmniej 
9 hiperintensywnych zmian T2 
w obrazach MRI czaszki lub 
co najmniej 1 zmiana ulegająca 
wzmocnieniu po podaniu gadoli-
nu. „Pacjenta niereagującego na 
leczenie” można również zdefinio-
wać jako pacjenta z niezmienioną 
lub zwiększoną częstością rzutów 
lub z ciężkimi rzutami w porówna-
niu z poprzednim rokiem;

2) Pacjenci z szybko rozwijającą się, 
ciężką, ustępująco-nawracającą 
postacią stwardnienia rozsiane-
go, definiowaną jako 2 lub więcej 
rzutów powodujących niespraw-
ność w ciągu jednego roku oraz 
1 lub więcej zmian ulegających 
wzmocnieniu po podaniu gan-
dolinu w obrazach MRI mózgu 
lub znaczące zwiększenie liczby 
zmian T2 w porównaniu z wcześ-
niejszym, ostatnio wykonywa-
nym badaniem MRI.

Fingolimod jest modulatorem re-
ceptora fosforanu sfingozyny 1. Jest 
metabolizowany przez kinazę sfin-
gozynową do czynnego metabolitu, 
fosforanu fingolimodu. Fosforan 

fingolimodu wiąże się w małych, 
nanomolarnych stężeniach z recep-
torem fosforanu sfingozyny 1 (S1P) 
zlokalizowanym na limfocytach i 
bez trudu przenika przez barierę 
krew-mózg, by następnie związać 
się z receptorem 1 fosforanu sfin-
gozyny 1, znajdującym się na ko-
mórkach nerwowych ośrodkowego 
układu nerwowego. Działając jako 
czynnościowy antagonista recepto-
rów S1P na limfocytach, fosforan 
fingolimodu blokuje zdolność lim-
focytów do wyjścia z węzłów chłon-
nych, co skutkuje ich redystrybucją, 
a nie utratą. W wyniku redystrybucji 
limfocytów zmniejsza się przenika-
nie chorobotwórczych limfocytów 
do ośrodkowego układu nerwowe-
go, gdzie mogłyby uczestniczyć w 
procesach zapalnych i uszkodzeniu 
tkanki nerwowej. Badania na zwie-
rzętach i doświadczenia in vitro 
wskazują, że fingolimod może rów-
nież działać poprzez wchodzenie w 
interakcje z receptorami S1P na ko-
mórkach nerwowych.
Leflunomidum: Leflunomide Teva 
i Repso (Teva) to 5. i 6. zarejestro-
wany preparat leflunomidu. Na ry-
nek wprowadzono 2 leki: Arava 
(Sanofi-Aventis) i od stycznia 2011 
Leflunomide Medac. Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty 
Leflunomide Ratiopharm i Lefluno-
mide Winthrop (Sanofi-Aventis).
Leflunomid jest produktem prze-
ciwreumatycznym modyfikującym 
przebieg choroby (ang. DMARD – 
Disease-Modifying Antirheumatic 
Drug). Ma właściwości immunomo-
dulujące i immunosupresyjne, działa 
antyproliferacyjnie i wykazuje właś-
ciwości przeciwzapalne. Aktywny 
metabolit leflunomidu A771726 
hamuje aktywność występujące-
go u ludzi enzymu dehydrogenazy 
dihydroorotanu i wykazuje właści-
wości antyproliferacyjne. Lefluno-
mid jest wskazany jest w leczeniu 
u dorosłych pacjentów z czynnym 
reumatoidalnym zapaleniem sta-
wów lub z czynną postacią artropatii 
łuszczycowej. Niedawne lub równo-

czesne leczenie pacjenta produktami 
leczniczymi z grupy DMARD (np. 
metotreksat), wykazującymi dzia-
łanie hepatotoksyczne lub hemato-
toksyczne, może zwiększać zagro-
żenie wystąpienia ciężkich działań 
niepożądanych; dlatego decyzję o 
rozpoczęciu stosowania leflunomidu 
należy poprzedzić wnikliwą analizą 
spodziewanych korzyści w stosunku 
do możliwych zagrożeń. Zastąpienie 
leflunomidu innym produktem lecz-
niczym z grupy DMARD bez prze-
prowadzenia procedury wymywania 
może zwiększać ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych nawet po 
długim czasie od momentu zmiany 
produktu leczniczego.

N – UKłAD NERWOWY
N03/N03A – Leki przeciwpa-
daczkowe; N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

Retigabinum: Trobalt (Glaxo Group) 
jest wskazany jako lek wspomagający 
leczenie napadów padaczkowych o 
początku ogniskowym z wtórnym 
uogólnieniem lub bez wtórnego 
uogólnienia u osób dorosłych w wie-
ku 18 lat i więcej z padaczką.
Kanały potasowe są jednymi z kana-
łów jonowych bramkowanych napię-
ciem, występującymi w komórkach 
nerwowych. Są ważnymi czynnikami 
determinującymi aktywność neuro-
nów. Badania in vitro wskazują, że 
retygabina działa głównie poprzez 
otwarcie kanałów potasowych w neu-
ronach (KCNQ2 [Kv7,2] i KCNQ3 
[Kv7,3]). Powoduje to stabilizację 
potencjału spoczynkowego błony i 
kontroluje podprogową pobudliwość 
elektryczną w neuronach, zapo-
biegając inicjacji serii potencjałów 
czynnościowych, jakie występują w 
napadzie padaczkowym. Mutacje w 
kanałach KCNQ leżą u podstaw wielu 
dziedzicznych zaburzeń występują-
cych u ludzi, w tym także padaczki 
(KCNQ2 i 3). Mechanizm działania 
retygabiny na kanały potasowe został 
dobrze udokumentowany, jednak inne 
mechanizmy, w jakich retygabina 
może wykazywać działanie przeciw-
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padaczkowe, nie zostały jeszcze w 
pełni wyjaśnione.

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

Paliperidonum: Xeplion (Janssen-
Cilag) w postaci iniekcji o przedłu-
żonym działaniu jest wskazany w 
leczeniu podtrzymującym schizofre-
nii u stabilnych dorosłych pacjentów 
leczonych paliperydonem lub ryspe-
rydonem. U wybranych dorosłych 
pacjentów ze schizofrenią, którzy 
reagowali wcześniej na doustny pa-
liperydon lub rysperydon, lek można 
stosować bez uprzedniej stabiliza-
cji za pomocą terapii doustnej, jeśli 

objawy psychotyczne są łagodne do 
umiarkowanych i wskazana jest te-
rapia w postaci długodziałających 
iniekcji.
Paliperydon jest selektywnym le-
kiem blokującym działanie mono-
amin, którego właściwości farmako-
logiczne różnią się od właściwości 
tradycyjnych neuroleptyków. Pali-
perydon wiąże się silnie z receptora-
mi serotoninergicznymi 5-HT2 oraz 
dopaminergicznymi D2. Blokuje 
również receptory adrenergiczne 
alfa1 oraz nieznacznie słabiej re-
ceptory histaminowe H1 i recepto-
ry adrenergiczne alfa2. Aktywność 
farmakologiczna enancjomerów 
(+) i (-) paliperydonu jest zbliżona 

pod względem jakościowym i iloś-
ciowym. Paliperydon nie łączy się 
z receptorami cholinergicznymi. 
Pomimo że jest silnym antagonistą 
receptora D2, co jak się uważa łago-
dzi objawy wytwórcze schizofrenii, 
to powoduje rzadziej stany katalep-
tyczne i w mniejszym stopniu hamu-
je funkcje motoryczne niż klasyczne 
neuroleptyki. Dominujący ośrodko-
wy antagonizm serotoninowy może 
zmniejszać tendencję paliperydonu 
do wywoływania niepożądanych ob-
jawów pozapiramidowych. 
Wcześniej zarejestrowano doustną 
postać leflunomidu: Invega (Janssen
-Cilag).

2011-04-08

Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

rejestracji

A11JB Magnesium + 
pyridoxinum

Magnez + wit. B6 
Biofarm

Biofarm PL 04.2000 Magnefar 
B6*, zm. 07.2007 
Magnez + wit. B6, zm. 
12.2008 Magnez + wit. 
B6 Biofarm

A12AA Calcium glubionicum + 
calcium lactobionicum

Calcium Hasco Hasco-Lek PL 12.2010

B01AC Clopidogrelum Trogran Glenmark PL 01.2010

B01AC Ticagrelorum Brilique AstraZeneca UE 12.2010

B05XA Kalii chloridum Kalium chloratum 
Kabi

Fresenius Kabi PL 11.2010

C07BB12 Nebivololum + 
hydrochlorothiazidum

Nebilet HCT Menarini PL 10.2009

C09CA Losartanum Sortabax Ranbaxy PL 02.2010

C09DA01 Losartanum + 
hydrochlorothiazidum

Losacor HCT Biofarm PL 04.2009

C10AB Fenofibratum Biofibrat Biofarm PL 12.2009

D07AA Hydrocortisonum Hydrocortisonum 
Oceanic

Oceanic PL 07.2009

NOWOŚCI NA RYNKU – marzec 2011
W marcu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 24 nowe marki produktów 

leczniczych:* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek:
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A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A11 – Witaminy; A11J – Inne produkty 
w i t a m i n o w e ,  p re p a r a t y 
złożone; A11JB –Witaminy z 
minerałami

A12 – Substancje mineralne; A12A/
A12AA – Preparaty wapnia

B – KREW I UKłAD 
KRWIOTWóRCZY

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

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

C – UKłAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07 – Leki blokujące receptory 
β -adrenerg ic zne ;  C07B 
– Leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne + tiazydy; 
C 0 7 B B  –  S e l e k t y w n e 
leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne + tiazydy; 
C07BB12 – Nebiwolol  i 
tiazydy

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste
C 0 9 D  –  A n t a g o n i ś c i 
angiotensyny II, leki złożone; 
C 0 9 D A  -  A n t a g o n i ś c i 
a n g i o t e n s y n y  I I  i  l e k i 
moczopędne; C09DA01 – 
Losartan i leki moczopędne

C10 – Leki wpływające na stężenie 
l i p i d ó w ;  C 1 0 A  -  L e k i 
wpływające na stężenie lipidów, 
leki proste; C10AB - Fibraty

D – LEKI STOSOWANE W 
DERMATOLOgII

D07 – Kortykosteroidy, preparaty 
dermatologiczne; D07A – 
Kortykosteroidy, leki proste; 
D07AA - Kortykosteroidy słabo 
działające (grupa I)

g – UKłAD MOCZOWO-
PłCIOWY I hORMONY 

PłCIOWE
G04 – Leki urologiczne; G04B – 

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

Ponadto w marcu 2011 r. wprowadzono do sprzedaży 7 nowych wersji marek już obecnych na rynku: Contix 
ZRD (Lekam), Diohespan Max (Aflofarm), Ibufen Junior (Polpharma), Lorista HL (Krka), Nicorette Freshdrops 
(McNeil), Nicorette Icy White Gum (McNeil), Ortanol Max (Sandoz).

G04BE Sildenafilum Falsigra Polfarmex PL 08.2010

J01DH Meropenemum Meropenem Sandoz Sandoz PL 09.2010

J01FA Azithromycinum Bactrazol Farmacom PL 10.2007

J05AF Emtricitabinum Emtriva Gilead 
Sciences

UE 10.2003

L01AA Bendamustinum Levact Astellas PL 09.2010

L01XX Irinotecanum I r i n o t e c a n 
Polpharma

Polpharma PL 01.2010

L02BG Anastrozolum Anastrozol Medac Medac PL 06.2010

L02BG Anastrozolum Apo-Nastrol Apotex PL 08.2010

L04AC Anakinra Kineret BioVitrum UE 03.2002

N02AX52 Tramadolum + 
paracetamolum

Poltram Combo Polpharma PL 02.2011

N06DA Donepezilum Ricordo Adamed PL 09.2010

N06DA Rivastigminum Symelon SymPhar PL 08.2010 Rivaller, 
zm. 01.2011 Symelon

R03DC Montelukastum Montelukast Sandoz Sandoz PL 05.2010

R03DC Montelukastum Spirokast Zentiva PL 09.2010

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne; J01DH 
– Karbapenemy
J01F – Makrolidy, linkozamidy 
i streptograminy, J01FA – 
Makrolidy

J05 –  Leki  przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AF – 
Nukleozydowe i nukleotydowe 
i n h i b i t o r y  o d w r o t n e j 
transkryptazy

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AA 
– Analogi iperytu azotowego
L01X/L01XX – Inne leki 
przeciwnowotworowe; 

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

L04/L04A – Leki hamujące układ 
odpornościowy; L04AC – 
Inhibitory interleukiny

N – UKłAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A 

– Opioidy; N02AX – Inne 
opioidy; N02AX52 – Tramadol, 
preparaty złożone

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – 
Leki przeciw demencji; N06DA 
- Antycholinoesterazy

R – UKłAD ODDEChOWY
R03 – Leki stosowane w 

obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03D 
- Inne leki działające 
ogólnie stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych.   

2011-04-15

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Warto wiedzieć
NATURALNE WODY MINERALNE

 
I. 7 maja 2011 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 roku w sprawie na-

turalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85,poz. 466), które określa szczegóło-
we wymagania, jakie powinny spełniać naturalne wody mineralne.

Naturalne wody mineralne kwalifikuje się po przeprowadzeniu oceny między innymi pod względem far-
makologicznym, fizjologicznym i klinicznym, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na konieczność potwier-
dzenia szczególnych właściwości. 

Badania kliniczne i farmakologiczne obejmują badania wykonane uznanymi metodami naukowymi do-
stosowanymi do szczególnych właściwości danej naturalnej wody mineralnej oraz jej wpływu na funkcje 
organizmu ludzkiego, takie jak: diureza, funkcje żołądkowe lub jelitowe,  wyrównanie niedoboru substancji 
mineralnych. 

Oznakowanie naturalnych wód mineralnych nie może zawierać informacji przypisujących naturalnej wodzie 
mineralnej właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości. 

Oznakowanie naturalnych wód mineralnych informacjami: „pobudza trawienie”, „stymuluje funkcje wą-
trobowo-żółciowe” lub oznaczeniami podobnymi, może być użyte pod warunkiem, że wody te spełniają odpo-
wiednie wymagania potwierdzone wynikami udokumentowanych badań klinicznych i farmakologicznych.

II. W załączniku do obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ nr 3, poz.37)  wymienia się  
97 nazw handlowych wód czerpanych z różnych ujęć (krajowych i zagranicznych).

ZS



Zdjęcia w technice HDR

Z albumu fotografii dr n. farm. Tomasza Baja
„Wsi spokojna, wsi wesoła”
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Z albumu fotografii dr n. farm. Tomasza Baja
 „Mój kolorowy Lublin”
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