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LEPIEJ NAPISAĆ PROJEKT OD NOWA

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych 
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warun-
ków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na re-
alizację recept. I mamy kłopot. Dawno nie czytaliśmy projektu wobec 
którego byłoby tak dużo zastrzeżeń.  W Aptekarzu Polskim publiku-
jemy uwagi do projektu przekazane pani minister Ewie Kopacz przez 
Naczelną Izbę Aptekarską. Dokument NIA jest długi, bowiem składa 
się z uwag ogólnych i szczegółowych odniesień do proponowanych 
załączników. Wczytując się w te uwagi wydaje się, że ze względu na 
jakość stanowionego prawa lepiej byłoby napisać projekt od nowa 
zamiast go poprawiać. 
 Wewnątrz numeru publikujemy adresowane do farmaceutów 
zaproszenie do wzięcia udziału w realizacji międzynarodowego pro-
jektu naukowego pod nazwą „Projekt ABC - Ocena barier na drodze 
do przestrzegania zaleceń terapeutycznych”. Udział farmaceutów 
polega na wypełnieniu ankiety, udostępnionej pod adresem: www.
zmr.lodz.pl/ankieta.php. Projekt jest zakrojonym na szeroka skalę ba-
daniem – uczestniczy w nim 16 krajów europejskich, którego wyniki 
wykorzystane zostaną do sformułowania rekomendacji, które będą 
niezmiernie ważne dla opracowania odpowiedzi wobec nieprzestrze-
gania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów tak w Polsce, jak i 
Europie – pisze profesor Przemyslaw Kardas, z Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi, który jest kierownikiem naukowym tego przedsięwzię-
cia.

W ubiegłym miesiącu opublikowaliśmy artykuł  „E-recepta, 
czyli powtórka z historii”, którego autor (dr Tadeusz Bąbelek, prezes 
Wielkopolskiej Rady Aptekarskiej)  przedstawił obiekcje środowiska 
aptekarskiego wobec projektu „e-Recepta” prowadzonego pilotażo-
wo na terenie powiatu leszczyńskiego przez Centrum Systemów In-
formacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Na zgłoszone uwagi i wątpliwości odpowiedział doktor Leszek 
Sikorski, dyrektor CISOZ, który twierdzi, że „obawy oraz wątpliwości 
dotyczące zgodności prototypu ze stanem prawnym są nieuzasadnio-
ne”. Odpowiedź zamieszczamy w dziale Listy do Redakcji.

16 czerwca 2011 roku Naczelna Rada Aptekarska wybrała 
magistra farmacji Piotra Chwiałkowskiego, prezesa Kujawsko – Po-
morskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej  na funkcję skarbnika NRA.

Zmiany personalne dotyczą także kierownictwa Grupy Far-
maceutycznej Unii Europejskiej (PGEU).  Do PGEU nalezą organizacje 
aptekarskie z 31 krajów europejskich. Polskich aptekarzy w PGEU re-
prezentuje Naczelna Izba Aptekarska. 

Podczas Zgromadzenia Generalnego PGEU, które w czerwcu 
2011 roku odbyło się w Berlinie dokonano wyboru Prezydenta PGEU 
na rok 2012. Funkcję te sprawować będzie Francuzka, pani Isabel-
le Adenot, która jest prezesem Krajowej Rady Związku Farmaceutów 
(Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens). Po raz pierwszy w 52 
letniej historii PGEU kobieta będzie kierować tą organizacją.

Wiceprezydentem PGEU na rok 2012 został wybrany Polak,  
magister farmacji Piotr Bohater, prezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej i Koordynator Departamentu Spraw Zagranicznych NRA.  
Przyłączamy się do gratulacji. ■
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28 czerwca 2011 r. weszły 
w życie niektóre przepisy ustawy  
z dnia 12 maja 2011 r. o refunda-
cji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów me-
dycznych, między innymi ważny 
dla aptekarzy art. 41 ust. 8. Za-
wiera on delegację dla ministra 
zdrowia do określenia w roz-
porządzeniu ogólnych wa-
runków umów na realizację 
recept, a także ramowego 
wzoru takiej umowy. Przepis 
ten wprowadzony został do 
rządowego projektu ustawy 
już podczas prac sejmowej 
podkomisji nadzwyczajnej, 
która zakończyła obrady 17 
lutego 2011 r. 

Biorący w nich udział 
przedstawiciele Naczelnej 
Izby Aptekarskiej konse-
kwentnie domagali się re-
zygnacji z obowiązku zawie-
rania umów między pod-
miotami prowadzącymi ap-
teki a Narodowym Fundu-
szem Zdrowia jako warunku 
wydawania przez nie leków 
refundowanych. Nie chcieli-
śmy tych umów, uważaliśmy, 
że są zbędne, bo przecież 
apteki wydają te leki i rozlicza-
ją się z NFZ na podstawie obo-
wiązujących od dawna przepi-
sów. Mechanizm już funkcjonuje,  
a złe prawo wcale go nie uspraw-
ni. Rozwiązanie zaproponowa-
ne przez rząd w projekcie usta-
wy o refundacji leków uznaliśmy 
za nieefektywne, biurokratyczne, 
nakładające na aptekarzy kolejne 
obowiązki, a ponadto generujące 
niemałe koszty zarówno po stro-
nie NFZ, jak i kilkunastu tysięcy 
aptek. Rząd przedstawił zapisy 
będące zaprzeczeniem progra-
mu deregulacji różnych obsza-

rów działalności gospodarczej, 
wzmacniające bezzasadnie wła-
dzę urzędników NFZ nad apteka-
mi. 

Wobec tego, że strona rzą-
dowa nie podzieliła stanowiska 
samorządu aptekarskiego, po-
stulowaliśmy wprowadzenie do 
przepisów o umowach istotnych 

z punktu widzenia aptekarzy 
zmian. Parlamentarzyści częścio-
wo je uwzględnili. Tak więc w art. 
41 dodano normę wskazującą, 
że podmiot prowadzący aptekę 
zawierać będzie umowę z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia na 
wydawanie leku, środka spożyw-
czego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobu me-
dycznego na receptę, zwaną dalej 
„umową na realizację recept”, na 
czas nieokreślony. Ponadto zde-
cydowano, że ramowego wzoru 
umowy nie będzie określał pre-
zes NFZ, ale minister właściwy 

do spraw zdrowia (art. 41 ust. 8). 
Wprowadzono też tryb odwoław-
czy (zażalenie) na czynności dy-
rektora wojewódzkiego oddziału 
NFZ (art. 42).

Wkrótce po podpisaniu 
ustawy o refundacji leków przez 
prezydenta RP w piśmie do mi-
nistra zdrowia Ewy Kopacz zwró-

ciłem uwagę na konieczność 
roztoczenia przez nią szcze-
gólnego nadzoru nad przy-
gotowaniem aktów wyko-
nawczych do tej ustawy. Po-
prosiłem również o umoż-
liwienie przedstawicielom 
Naczelnej Rady Aptekarskiej 
udziału w pracach nad pro-
jektem rozporządzenia do-
tyczącego ogólnych warun-
ków umów na realizację re-
cept oraz ramowego wzo-
ru takiej umowy. Zamiast 
zaproszenia do współpracy 
otrzymaliśmy projekt tego 
rozporządzenia wraz z pis-
mem z 20 czerwca, zobowią-
zującym Naczelną Izbę Ap-
tekarską do przesłania uwag 
do 27 czerwca 2011 r. Urzęd-
nicy Ministerstwa Zdrowia 
ponownie zademonstrowali 
arogancję i całkowite lekce-

ważenie zasad demokratycznego 
państwa prawa, które gwarantu-
je samorządowi zawodu zaufa-
nia publicznego realne prawo do 
konsultowania aktów prawnych, 
regulujących obszar spraw zwią-
zanych z działalnością samorzą-
du i jego członków. Sposób dzia-
łania Ministerstwa Zdrowia, prze-
prowadzającego konsultacje spo-
łeczne podczas tzw. długiego 
weekendu, jest wyrazem igno-
rowania partnerów społecznych  
i przyszłych adresatów przepisów 
projektu rozporządzenia. Urzęd-
nicy ministerstwa beztrosko prze-

W sprawie umów z NFZ. CUI BONO?
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rzucili na obywateli skutki swo-
jej opieszałości w realizowaniu 
własnych obowiązków, bo prze-
cież już od lutego wiedzieli, że 
do wykonania ustawy o refunda-
cji leków niezbędne będą wzory 
umów. Ponadto to minister zdro-
wia był autorem koncepcji umów 
na realizację recept, powinien za-
tem mieć przygotowane stosow-
ne dokumenty. Trudno w tej sy-
tuacji nie odnieść wrażenia, że  
i te konsultacje są pozorne (takie 
były ubiegłoroczne konsultacje 
w sprawie projektu ustawy o re-
fundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych – Ministerstwo Zdrowia 
nie zorganizowało nawet konfe-
rencji uzgodnieniowej). Tymcza-
sem praktyka dowodzi, że pro-
jekty ministerialnych aktów praw-
nych dalekie są od doskonałości, 
a rzetelne przeanalizowanie uwag 
zgłaszanych w czasie konsultacji 
pozwoliłoby wyeliminować wiele 
kompromitujących błędów.

Nie tak dawno w imieniu sa-
morządu aptekarskiego protesto-
wałem w związku z trybem prac 
nad tzw. rozporządzeniami refun-
dacyjnymi, wskazując na chaos 
towarzyszący ich wejściu w życie 
oraz perturbacje mogące zagrozić 
stabilności i bezpieczeństwu na 
rynku aptecznym (pisma do mi-
nistra zdrowia z 29 grudnia 2010 
r.). Podkreśliłem też, iż akty nor-
matywne, które zawierają prze-
pisy powszechnie obowiązują-
ce, wchodzą w życie po upływie 
czternastu dni od ich ogłoszenia, 
chyba że same stanowią inaczej. 
Nakaz zachowania odpowiednie-
go terminu vacatio legis nie ma 
charakteru bezwzględnego. Nie-
mniej jednak, zgodnie z orzecz-
nictwem Trybunału Konstytucyj-
nego, ustawodawca może zre-
zygnować z vacatio legis tylko  
w szczególnych okolicznościach, 
gdy przemawia za tym ważny inte-
res publiczny, którego nie można 

równoważyć interesem jednostki. 
To kwestie fundamentalne, wyni-
kające wprost z zasady zaufania 
obywateli do państwa i stanowio-
nego przez nie prawa. Niestety, 
Ministerstwo Zdrowia znów chce 
wprowadzić akt prawny bez za-
chowania jakiegokolwiek termi-
nu vacatio legis, naruszając prze-
pisy ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych. Uzasadnienie za-
proponowanego rozwiązania nie 
wskazuje żadnych rzeczywistych 
powodów braku vacatio legis i 
w gruncie rzeczy zawiera jedynie 
treść przepisu określającego taką 
możliwość.

Już wstępna analiza prze-
słanych projektów potwierdza 
bezzasadność wprowadzenia in-
stytucji umowy do relacji wy-
nikających wprost z przepisów 
obowiązującego prawa. W syste-
mie proponowanym przez mini-
stra zdrowia najwyższą wartością 
jest „recepta” i jej „formalna do-
skonałość”, zaś pacjent pozba-
wiony zostaje de facto wszelkich 
praw. Uzależnianie prawa do le-
ków refundowanych od czytelno-
ści recepty czy od prawidłowości 
pieczęci nagłówkowych oznacza 
bowiem, że prawo nie istnieje 
lub warunkowane jest elemen-
tami całkowicie ocennymi bądź  
niedającymi się zweryfikować.

Przesłany do konsultacji 
projekt rozporządzenia narusza 
zasadę równorzędności stron sto-
sunku prawnego, ponieważ nie 
przewiduje żadnych umownych 
obowiązków po stronie NFZ. Po-
wtórzono tylko (niedokładnie) 
- w § 4 wzoru umowy – ustawo-
wy obowiązek wypłaty refundacji. 
Drakońskie kary umowne doty-
czą wyłącznie podmiotów prowa-
dzących apteki. Fundusz nie zo-
stał zobowiązany do ich zapłaty. 
Zaproponowane przepisy zapew-
niają urzędnikom NFZ praktycz-
nie władzę absolutną nad pod-
miotami prowadzącymi apteki, 
które mogą zostać ekonomicz-

nie zniszczone poprzez system 
sankcji finansowych. Uprawnienia 
kontrolne urzędników NFZ są cał-
kowicie nieuzasadnione, a niekie-
dy wręcz absurdalne, co świadczy 
o zachłanności prawdziwych po-
mysłodawców tych rozwiązań.

Zastrzeżenia budzi także 
projekt ramowego wzoru umo-
wy, a niektóre zapisy godzą wręcz  
w zasadę przyzwoitej legislacji. 
Nie wspomina się w nim w ogó-
le o pacjencie i jego prawach. Jest 
to niedopuszczalne, zważywszy 
na fakt, że umowa na realizację 
recept stanowi odmianę umowy 
na rzecz osoby trzeciej. Z umowy 
musi wszak jednoznacznie wyni-
kać, że przestrzeganie prawa pa-
cjenta do świadczeń gwarantowa-
nych, o których mowa w § 1 ust.1, 
jest podstawowym i nadrzędnym 
obowiązkiem NFZ oraz podmiotu 
prowadzącego aptekę. Ponadto 
obowiązek starannego działania 
należy przede wszystkim nałożyć 
na Narodowy Fundusz Zdrowia. 

W projekcie rozporządzenia 
pomija się kwestię, że zwrot re-
fundacji nie jest wynagrodzeniem 
dla podmiotu prowadzącego ap-
tekę, tylko świadczeniem zbli-
żonym bardziej do zwrotu kosz-
tów. Od Narodowego Funduszu 
Zdrowia i jego urzędników nale-
ży wszakże wymagać, aby doko-
nując zwrotu pieniędzy za leki ku-
pione przez podmiot prowadzą-
cy aptekę z własnych środków, 
swoje obowiązki realizowali sta-
rannie, z poszanowaniem prze-
pisów, w tym przepisów kodeksu 
cywilnego. Demokratyczne pań-
stwo prawne jest bowiem przyja-
zne przede wszystkim dla swoich 
obywateli, których pomyślność  
i przedsiębiorczość, zabezpieczo-
na przed bezkarnością urzędni-
ków i dowolnością ich rozstrzyg-
nięć, decyduje o jego sile i dal-
szym rozwoju. ■

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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W przypadku opracowy-
wania zaleceń odnoś-
nie zbilansowanej die-

ty dzieci i niemowląt ważne jest 
uwzględnienie udziału poszcze-
gólnych kwasów tłuszczowych, 
szczególnie wielonienasyconych 
niezbędnych kwasów tłuszczo-
wych (WNKT) typu omega-3  
i omega-6. Kwasy tłuszczowe 
mają istotne znaczenie dla pra-
widłowego rozwoju niemowląt, 
dzieci oraz młodzieży. Są to kwa-
sy tłuszczowe, których ostatnie 
wiązanie podwójne w łańcuchu 
węglowym znajduje się przy 3, 
bądź przy 6 od końca atomie 
węgla. Kwasy omega-3 występu-
ją w postaci krótkołańcuchowej 
(kwas α-linolenowy - ALA), jak 
i długołańcuchowej (kwas eikoza-
pentaenowy – EPA, kwas dokoza-
heksaenowy – DHA). Najczęściej 
spożywanymi tłuszczami spożyw-
czymi są kwasy omega-6, które 
występują w tłuszczach pocho-
dzenia roślinnego. W ostatnich 
publikacjach zwraca się uwagę 
na konieczność zachowania po-
żądanego stosunku spożywanych 
kwasów nienasyconych (ome-
ga-3 do omega-6) w granicach 
1:3 – 1:5 (idealne proporcje wy-

noszą 1:4). Nadmiar spożywanych 
kwasów omega-6 w stosunku do 
omega-3 hamuje właściwe za-
gospodarowanie przez organizm 
kwasami omega-3 dostarczony-
mi z pożywieniem. Nadmierna 
konsumpcja kwasów n-6 zaburza 
metabolizm kwasów n-3 i prze-
szkadza w fizjologicznej równo-
wadze związków, które są synte-
tyzowane z tych kwasów [3,4].

Prowadzone od wielu lat 
badania wykazały, że właśnie 
kwasy EPA i DHA pełnią istotnie 
prozdrowotną rolę w organizmie 
człowieka, a produkty spożywcze 
będące ich źródłem zaliczamy 
do tzw. żywności funkcjonalnej 
[5]. Niestety kwasy te nie są wy-
twarzane w odpowiedniej ilości 
w organizmie człowieka, dlate-
go tak istotna jest ich podaż na 
określonym poziomie. Głównym 
źródłem kwasów EPA i DHA są 
ryby morskie (śledzie, makrele, 
łososie, dorsze, flądry, halibuty) 
oraz skorupiaki. Zalecana mini-
malna dzienna dawka EPA oraz 
DHA dla osób zdrowych wynosi 
500 mg, co pokrywa spożywa-
nie ryb 2-3 razy w tygodniu. Ze 
względu na charakterystycz-
ną budowę chemiczną kwasów 

omega (obecność podwójnego 
wiązania), łatwo ulegają utlenie-
niu i tworzą wolne rodniki. Aby 
zapobiec ich utlenianiu podawać 
należy je wraz z antyoksydantami 
np. witaminą E. Rekomendowana 
dawka to 0,4 mg α-tokoferolu na 
1g WNKT w diecie [6]. Z powo-
du niedostatecznego spożycia 
ryb w Polsce, suplementy diety 
stają się ważnym czynnikiem do-
starczającym niezbędnych skład-
ników pokarmowych zwłaszcza 
w przypadku specjalnych grup 
docelowych – niemowląt i dzie-
ci, kobiet w ciąży i karmiących 
piersią oraz osób starszych. Ta-
kie stanowisko zostało przedsta-
wione w Rekomendacjach Grupy 
Ekspertów dotyczących spożycia 
i suplementacji diety kwasami 
omega-3 w populacji ludzi doro-
słych [7].

Kwas DHA jest istotnym 
składnikiem fosfolipidów błon 
komórkowych, występującym  
w mózgu i siatkówce oka. Bierze 
także udział w ich prawidłowym 
funkcjonowaniu, m.in. w doj-
rzewaniu siatkówki oka, a także 
poprawia ostrość widzenia, prze-
ciwdziała depresji i stresowi. Po-
nadto wielonienasycone kwasy 

Suplementacja kwasami omega 
u dzieci w wieku szkolnym 

i jej wpływ na zdolności poznawcze
Prawidłowy sposób odżywiania nie tylko w pierwszych latach życia, ale nawet w życiu płodowym ma 

ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju i stanu zdrowia dziecka. Stanowi jeden z głównych czynni-
ków zapobiegających wystąpieniu w wieku dojrzałym takich chorób cywilizacyjnych jak miażdżyca, choroba 
niedokrwienna, zawał mięśnia sercowego, otyłość, czy cukrzyca typu 2. Ze względu na fakt, że u dzieci na-
stępuje szybki wzrost organizmu, zróżnicowany metabolizm komórkowy oraz zwiększone zapotrzebowa-
nie na energię, istnieją specjalne zalecenia żywieniowe dla tej grupy wiekowej [1]. Szczególnie intensywny 
wzrost oraz dojrzewanie układu nerwowego przypada na trzeci trymestr ciąży oraz wczesny okres dzie-
ciństwa – do drugiego roku życia [2]. Rozpoczęty zbyt późno prawidłowy sposób żywienia i suplementacji 
diety nie jest w stanie zniwelować wcześniej utraconych możliwości intensywnego rozwoju psychicznego, 
jak i fizycznego dziecka.
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tłuszczowe wpływają na prawid-
łowe tempo wzrostu i rozwoju, 
na wzrost i regenerację tkanek 
oraz modulują procesy odpor-
nościowe. Wykazano, że kwasy 
omega-3 są odpowiedzialne za 
prawidłowy rozwój płodu, wyż-
szą masę urodzeniową dzieci  
i prawidłowy rozwój noworodków. 
W życiu płodowym dziecko po-
biera kwasy tłuszczowe od mat-
ki poprzez łożysko. Najbardziej 
decydującym dla rozwoju mózgu 
i narządu wzroku jest trzeci try-
mestr ciąży (26-40 tydzień ciąży). 
W tym okresie następuje inten-
sywna kumulacja tych związków 
w tkance mózgowej płodu, co 
wpływa na funkcję neuro-
nów tj. transmisję sympa-
tyczną i odpowiedź bioe-
lektryczną. Dlatego też na 
niedobór tych związków 
najbardziej narażone są 
wcześniaki. Polskie Towa-
rzystwo Pediatryczne (PTP) 
oraz Polskie Towarzystwo 
Badań nad Miażdżycą 
(PTBnM) zalecają, aby ko-
biety w ciąży przyjmowa-
ły łączną dzienną dawkę 
EPA i DHA na poziomie 
1,0 do 1,5g. W zalecanych 
dawkach przyjmowanie 
kwasów omega-3 jest w 
pełni bezpieczne, co jest 
udokumentowane licz-
nymi badaniami klinicznymi [8]. 
Mleko matek karmiących zawiera 
procentowo dużą ilość tłuszczu 
i według rekomendacji ESPGHAN 
(European Society of Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition), 
aby zapewnić odpowiednie tem-
po wzrostu i przyrostu masy cia-
ła w mlekach początkowych dla 
zdrowych niemowląt w pierw-
szym kwartale życia i mlekach dla 
wcześniakach zawartość kwasów 
tłuszczowych powinna wynosić 
od 40 do 55% energii, a w mlekach 
następnych od 35 do 55% ener-
gii. Kwas linolowy i α-linolenowy 
muszą zostać uwzględnione w 

tych mieszankach w zalecanych 
zawartościach 4-6% całkowitej 
energii, gdzie stosunek n-3 do 
n-6 powinien wynosić od 1:5 do 
1:15 [9]. Dostarczenie długołań-
cuchowych niezbędnych niena-
syconych kwasów w diecie dla 
dzieci i młodzieży jest szczegól-
nie ważnym zagadnieniem zwią-
zanym z ich prawidłowym roz-
wojem, zwłaszcza ośrodkowego 
układu nerwowego. 

Kwasy omega wywierają 
korzystny wpływ na rozwój i funk-
cjonowanie ośrodkowego układu 
nerwowego, rozwój funkcji po-
znawczych, rozwój ruchowy oraz 
psychoruchowy. Oceniano sto-

sowanie kwasu DHA u 4-letnich 
dzieci przez 4 miesiące w dawce 
400 mg/dobę i ich wpływ na po-
prawę funkcji poznawczych mie-
rzonych w skali PPVT (Peabody 
Picture Vocabulary Test). Wykaza-
no dodatnią regresję, istotną sta-
tystycznie zależność między stę-
żeniem DHA we krwi, a wyższym 
wynikiem uzyskanym w teście 
PPVT [10]. Omega-3 poprawia-
ją umiejętność zapamiętywania, 
procesy myślowe, usprawniają 
koncentrację oraz podwyższa-
ją współczynnik IQ. Pełnią istot-
ną rolę w regulacji snu, łagodzą 
stres, agresję i nadpobudliwość, 

poprawiają ostrość widzenia 
oraz wykazują pozytywny wpływ 
w leczeniu dysleksji. Kwasy ome-
ga wpływają na funkcjonowanie 
mózgu poprzez oddziaływanie 
na przepuszczalność błony ko-
mórkowej, zdolność wiązania en-
zymów przez błonę komórkową, 
ilość i zdolność wiązania z recep-
torami, funkcjonowanie błony 
komórkowej neuronów oraz ka-
nałów jonowych oraz wytwarza-
nie neuroprzekaźników i białek 
mózgowych [11]. 

Należy podkreślić, że wy-
soki poziom DHA przynosi po-
twierdzone badaniami kliniczny-
mi korzyści, natomiast niedobór 

DHA może spowodować 
spowolnienie dojrzewa-
nia mózgu i zahamowa-
nie rozwoju intelektualne-
go i psychomotorycznego 
dziecka [12]. Wykazano 
również, że niedobór DHA 
może wywołać zaburze-
nia widzenia u niemowląt 
i dzieci. DHA jest niezbęd-
ny dla funkcjonowania ro-
dopsyny, a jej stężenie w 
zewnętrznych pręcikach 
siatkówki jest bezpośred-
nio związane z ostroś-
cią widzenia. Wykazano, 
że niemowlęta karmione 
mlekiem pozbawionym 
DHA wykazywały gorsze 

widzenie od tych, u których sto-
sowano mleko z DHA. 

Dysleksja oraz zaburze-
nia polegające na osłabionej 
zdolności rozpoznawania i rozu-
mienia słów pisanych mogą być 
wynikiem niedoboru DHA [13]. 
Udowodniono również, że dzieci 
karmione piersią lepiej wykony-
wały w późniejszym okresie testy 
oceniające funkcje poznawcze 
średnio o 6 punktów IQ w po-
równaniu do dzieci karmionych 
mlekiem modyfikowanym po-
zbawionym DHA. W badaniu tym 
uwzględniono inne czynniki ma-
jące wpływ na wynik testu takie ►
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jak: status socjoekonomiczny, czy 
IQ rodziców [14]. Wskazuje się 
również, że niedobór DHA i EPA, 
wchodzących w skład surfaktantu 
w diecie kobiet ciężarnych może 
stanowić bezpośrednie zagro-
żenie życia wcześniaków na sku-
tek niewydolności oddechowej 
spowodowanej niedoborem sur-
faktantu [15]. Inne badania wy-
kazały, że wcześniaki pozbawio-
ne suplementacji kwasami DHA 
w ostatnich tygodniach ciąży, czyli  
w okresie najbardziej gwałtow-
nego rozwoju mózgu, w swoim 
późniejszym życiu wykonywały 
testy poznawcze o 20 punktów 
IQ niżej od urodzonych w termi-
nie i karmionych piersią [16]. Zbyt 
niski poziom DHA jest obserwo-
wany u dzieci z ADHD (zespół 
nadpobudliwości psychorucho-
wej). Przeprowadzone w Szwecji  
w 2010 roku badanie potwierdziło 
wysoką skuteczność suplemen-
tacji kwasami DHA w poprawie 
koncentracji i funkcji poznaw-
czych dzieci oraz w zmniejsze-
niu objawów pobudliwości [17].  
W badaniach klinicznych wyka-
zano, że dzieci odżywiane mle-
kiem suplementowanym długo-
łańcuchowymi WNKT lepiej się 
rozwijają pod względem psycho-
ruchowym, a także mają lepszą 
ostrość widzenia (test Tellera) 
[18]. Badanie ALSAPAC, które 
objęło prawie 12 tysięcy kobiet  
i ich dzieci w wieku od 6 miesię-
cy do 8 lat wykazało, że trzylat-
ki, których matki w okresie ciąży 
miały niedostateczną podaż ryb, 
dużo częściej wykazywały prob-
lemy z komunikowaniem się, a te 
same dzieci w wieku 7-8 lat były 
mniej sprawne ruchowo i uczyły 
się gorzej. Długotrwałe stosowa-
nia (powyżej 3 miesięcy) kwasów 
omega u dzieci w wieku 5-12 lat 
jest skuteczne w poprawie kon-
centracji, zachowania oraz prob-
lemów emocjonalnych tej grupy 
wiekowej oraz jest dobrze tolero-
wane [19]. 

Na podkreślenie zasługu-
je fakt, że kobiety w ciąży oraz 
dzieci nie powinny spożywać ryb 
morskich, w szczególności tuń-
czyka i łososia, ze względu na ry-
zyko zatrucia metalami ciężkimi 
oraz dioksynami [20]. Główną za-
letą gotowych preparatów suple-
mentujących jest podaż kwasów 
omega, która daje pewność wy-
sokiej jakości produktu oraz sta-
łej dawki kwasów tłuszczowych, 
co ma bezpośrednie przełożenia 
na wysoki profil bezpieczeństwa 
tych preparatów. Z tego powodu 
PTP oraz PTBnM zalecają suple-
mentację preparatami zawierają-
cymi kwasy omega w przypadku 
ich niedoboru u kobiet w ciąży 
i niemowląt już od 6 tygodnia ży-
cia. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance
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Pierwszym etapem aktywa-
cji metabolicznej (hydrok-
sylacji) witaminy D jest  

25-hydroksykalcyferol (25OHD) 
wytworzony w wątrobie. Wartość 
stężenia 25OHD w surowicy jest 
najdokładniejszym wskaźnikiem 
zaopatrzenia organizmu w wi-
taminę D; stężenia prawidłowe 
 u zdrowych dzieci mieszczą 
się w granicach 20-80 ng/ml 
(50 nmol/l – 200 nmol/l), a u 
osób dorosłych: od 30 ng/ml 
(75 nmol/l). Jednakże w pracach 
dotyczących dzieci z zaburzenia-
mi metabolizmu kostnego lub 
przewlekłymi chorobami układu 
szkieletowego wykazano, że naj-
bardziej skuteczne dla poprawy 
mineralizacji i zabezpieczenia 
procesów rozwoju kośćca są stę-
żenia 25OHD w surowicy powyżej 
30ng/ml.

Metabolit wątrobowy jest 
substratem do syntezy w nerkach 
najbardziej aktywnego metaboli-
tu witaminy D: 1,25 dwuhydrok-
sycholekalcyferolu (1,25(OH)2D). 
Oddziałuje on na komórki, tkan-
ki i organy poprzez receptor dla 
witaminy D (VDR). Rozmieszcze-
nie receptora VDR pozwoliło na 
wyróżnienie 2 głównych dzia-
łań: klasycznego (kalcemiczne-
go) związanego z metabolizmem 
kostnym (wpływ, poprzez obecny 
receptor, na funkcje jelita, kości, 
nerek i przytarczyc) oraz niekla-
sycznego nazwanego działaniem 
plejotropowym, które wiąże się  

z obecnością receptora VDR 
w wielu zdrowych narządach  
i tkankach (nadnerczach, tarczycy, 
trzustce, przysadce, skórze), ale też  
w zmienionych chorobowo np.  
w komórkach nowotworowych.

Źródła witaminy D: syn-
teza skórna, produkty żywnoś-
ciowe, suplementacja. Organizm 
ludzki posiada zdolność synte-
zy witaminy D3. Powstaje ona  
w skórze z prowitaminy (ta z kolei  
z 7-dehydrocholesterolu, pod 
wpływem promieniowania UVB, 
o długości fal 290-315 nm), która 
uwalniana jest do krwi, gdzie łą-
czy się z białkiem wiążącym i osta-
tecznie dostaje się do wątroby.  
W Polsce synteza skórna zacho-
dzi od kwietnia do września,  
w godzinach 10-15, przy zapew-
nieniu minimum 15 min. ekspo-
zycji na słońce 18% powierzchni 
ciała (przedramiona, kończyny 
dolne) bez stosowania filtrów 
ochronnych.

Drugim źródłem zaopatrze-
nia w witaminę D są produkty ją 
zawierające. Witamina D3 znajduje 
się w największej ilości w tłustych 
rybach morskich, takich jak: łosoś 
(400IU/100g), makrela, sardynki, 
tran (400IU/łyżeczkę), żółtko jaja 
kurzego (20IU), śladowe ilości  
w maśle i mleku.

Jednakże w wielu sytua-
cjach, obecnie coraz powszech-
niej, jedynym pewnym źródłem 
zaopatrzenia organizmu w wita-
minę D pozostają suplementy. Są 

to liczne preparaty zawierające 
tylko witaminę D lub wielowita-
minowe z witaminą D. Większość 
z nich jest zalecana w ścisłych 
dawkach przez lekarzy „na recep-
tę”, a niektóre tylko jako suple-
menty diety. W Europie wszystkie 
preparaty zawierają witaminę D3 
(D2 – USA).

Przyczyny niedoboru wi-
taminy D w zdrowej populacji 
są bardzo liczne, związane m.in.  
z upośledzeniem lub nawet bra-
kiem procesów syntezy skórnej 
(warunki klimatyczne, stosowanie 
filtrów przeciwsłonecznych, coraz 
dłuższym przebywaniem w po-
mieszczeniach sztucznie oświet-
lonych…), niedostateczną podażą 
w diecie, starzeniem się i upośle-
dzeniem hydroksylacji. Poza tym 
istnieje wiele zaburzeń dotyczą-
cych wątroby, nerek, przewlekłych 
chorób przewodu pokarmowego, 
w których deficyty witaminy D są 
bardzo częste.

Odpowiednie zaopatrzenie 
organizmu w tę witaminę jest ko-
nieczne w każdym okresie życia, 
chociaż wydaje się, że najbardziej 
ścisłe i przestrzegane powinno 
być u dzieci (w tym niemowląt)  
i młodzieży.

W związku z tym zostały 
opracowane, przez Zespół Eks-
pertów, aktualne (2009) polskie 
zalecenia dotyczące profilaktyki 
niedoboru witaminy D [1,10,11]. 
W zaleceniach tych, oprócz za-
potrzebowania na witaminę D,  

Suplementacja witaminą D.
Skutki niedoboru i nadmiaru

Witamina D występuje w postaci 2 związków: witaminy D2(ergokalcyferol), która znajdu-
je się w różnych roślinach i grzybach (pieczarki, kurki, oraz witaminy D3 (cholekalcyferol) występującej  
w organizmach zwierzęcych i powstającej w wyniku syntezy skórnej pod wpływem promieniowania słonecz-
nego (UV-B). Ilość witaminy D określana jest w jednostkach międzynarodowych IU (International Unit;  
1 mikrogram = 40 IU).

►
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w poszczególnych okresach ży-
cia i dawek suplementacji, poda-
ne zostały informacje dotyczące 
zawartości wapnia i witaminy D  
w produktach żywnościowych, 
oraz dawki lecznicze tej witaminy 
w ciężkich niedoborach. Szcze-
gólnego zwrócenia uwagi wy-
magają następujące 
zalecenia: dawka 
dzienna witaminy D 
nie może być niższa 
od 400IU w całym 
okresie rozwojo-
wym, przy czym 
należy uwzględnić 
ilość w mieszan-
kach mlecznych w 
pierwszych latach 
życia, suplementa-
cja tą witaminą jest 
bardzo potrzebna 
w okresie pokwita-
nia (z wyłączeniem 
miesięcy letnich) 
i dorastania, oraz 
u osób po 65 roku 
życia (800-1000IU/
dobę). Poza tym 
zalecenia uwzględ-
niają podaż wita-
miny D kobietom w 
ciąży i karmiącym; 
podkreśla się też 
ważną rolę wap-
nia, którego właś-
ciwa ilość (zgodna 
z normami zapo-
trzebowania) jest 
niezbędna do kal-
cemicznego dzia-
łania witaminy D.  
W szerokim piś-
miennictwie z tego zakresu 
polecana jest podaż wapnia  
z dietą, co wpływa na najlepsze  
(i bez możliwych niepożądanych 
następstw) wchłanianie, przy-
swajanie i wykorzystanie wapnia  
w celach mineralizacji kośćca.
 Niedobór witaminy D, 
jak wynika z aktualnej literatury  
z tego zakresu (w tym prac ba-
dawczych), jest powszechny i bar-

dzo znaczący, „hipowitaminoza D 
wydaje się być współczesną epi-
demią w wielu populacjach świa-
ta”
 Skutki niedoboru prze-
jawiają się, przede wszystkim, 
w zaburzeniu jej najsilniejszego  
i znanego już od bardzo dawna 

działania kalcemicznego. Niedo-
bór witaminy prowadzi do krzy-
wicy u dzieci lub osteomalacji (u 
osób dorosłych), osteopenii lub 
osteoporozy w każdym okresie 
życia. Udowodniono działanie 
przeciwzłamaniowe witaminy D, 
które ujawnia się przy dawce su-
plementacji w granicach 482-770 
IU/dobę i osiągnięciem stężenia 
25OHD w surowicy nie mniej-

szym aniżeli 30ng/ml (75nmol/l). 
Witamina D oprócz dobrze po-
znanego wpływu na homeostazę 
wapniową, zwiększa siłę mięśni, 
a jej niedobór powoduje osła-
bienie mięśni szkieletowych, co 
sprzyja upadkom i w konsekwen-
cji złamaniom kości.

 W ostat-
nich latach udo-
wodniono, na 
podstawie szero-
kich badań doty-
czących plejotro-
powego działania 
witaminy D, że jej 
niedobór (niskie 
wartości stęże-
nia w surowicy 
25OHD) sprzyja 
powstawaniu no-
wotworów, m.in. 
raka jelita grube-
go, piersi, pro-
staty. Zwiększa 
zapadalność na 
nadciśnienie tęt-
nicze i choroby 
układu krążenia, 
infekcje górnych 
dróg oddecho-
wych oraz ryzyko 
wystąpienia gruź-
licy i astmy. Oka-
zało się, iż niedo-
bór witaminy D 
prowadzi do ob-
niżenia aktywno-
ści układu odpor-
nościowego oraz 
zwiększa podat-
ność na choro-
by autoimmuni-

zacyjne, ryzyko wystąpienia 
cukrzycy typu 1. Poznano tak-
że jej skuteczność przeciwłusz-
czycową oraz zwiększoną, przy 
jej niedoborze, zachorowalność 
na choroby układu nerwowe-
go, w tym stwardnienie rozsiane  
i depresję.
 Wobec dużych niedobo-
rów witaminy D, zarówno u dzieci 
jak też osób dorosłych, przy jed-

►
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witaminy D może wystąpić ka-
mica lub wapnica nerek, zwap-
nienia w tkankach miękkich a na-
wet uogólniona demineralizacja 
kośćca. 

W postępowaniu, przy po-
jawieniu się przedawkowania, na-
leży odstawić preparaty witaminy 
D na okres 3-6 miesięcy, oznaczyć 
stężenie 25OHD w surowicy, za-
stosować dietę ubogowapniową  
i obfite pojenie.

Objawy przedawkowania 

witaminy D spotykane są spora-
dycznie, natomiast skutki jej nie-
doboru, zwłaszcza w przypadku 
działania plejotropowego mogą 
być bardzo poważne i ujawnić 
się w każdym okresie życia. A za-
tem rozważna i regularna podaż 
witaminy D, czy to z dietą czy  
w suplementacji powinna być za-
lecana nie tylko dzieciom i mło-
dzieży, ale też u osób dorosłych,  
a szczególnie w wieku podeszłym. 
■

 Prof. dr hab. n. med. 
Danuta Chlebna-Sokół

Klinika Propedeutyki Pediatrii 
i Chorób Metabolicznych Kości

Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi

Dawka dzienna witaminy D nie może 
być niższa od 400IU w całym okresie 

rozwojowym, przy czym należy 
uwzględnić ilość w mieszankach 
mlecznych w pierwszych latach 

życia, suplementacja tą witaminą 
jest bardzo potrzebna w okresie 

pokwitania (z wyłączeniem miesięcy 
letnich) i dorastania, oraz u osób po 

65 roku życia (800-1000IU/dobę).

noczesnym poznaniu jej korzyst-
nego, ogólnoustrojowego działa-
nia, podaż tej witaminy z różnych 
źródeł, w tym suplementacja na-
biera bardzo ważnego, istotnego 
znaczenia. Z drugiej strony na-
leży pamiętać o przestrzeganiu 
dawek zalecanych, gdyż zbyt wy-
sokie jej ilości zwłaszcza u osób 
w starszym wieku mogą stanowić 
zagrożenie mineralizacją naczyń 
wieńcowych.
 Przeciwskazania do sto-
sowania preparatów wita-
miny D mogą być względne 
(przemijające), jak hiperkal-
ciuria i hiperkalcemia, oraz 
bezwzględne: idiopatyczna 
hiperkalcemia niemowląt, 
zespół Williamsa oraz cięż-
ka niedoczynność tarczycy.
 Do przedawkowa-
nia witaminy D obecnie do-
chodzi bardzo rzadko, gdyż 
dominują jej niedobory. W 
piśmiennictwie podkreśla 
się, że przedawkowanie wi-
taminy D przy stosowaniu 
standardowych dawek lecz-
niczych (nawet do 7000-
10000IU/dobę) nie jest 
możliwe. Dawki uderzenio-
we już dawno zostały wy-
cofane i to nie tylko u dzieci ale 
i u osób dorosłych. Jeżeli jednak  
z jakichś przyczyn (np. przewle-
kłe stosowanie nadmiernych 
ilości witaminy D) dochodzi do 
przedawkowania to pojawiają 
się objawy związane ze skutkami 
podwyższonego stężenia wapnia  
w surowicy. Te początkowe ob-
jawy kliniczne, to: brak łaknie-
nia, bóle brzucha, zaparcia, wy-
mioty, bóle głowy, osłabienie, 
senność, u małych dzieci zaś 
słabe przyrosty masy ciała i za-
hamowanie rozwoju psycho-
ruchowego. Występuje także 
często wielomocz i wzmożone 
pragnienie, zaburzenia rytmu  
i neurologiczne. Na skutek prze-
wlekłego, znacznego nadmiaru 
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Znane patogenne 
odmiany pałeczki okrężnicy

Stosunkowo niedawno 
okazało się, że wśród szczepów 
E.coli występują takie, które są 
odpowiedzialne za zatrucia po-
karmowe. Dotychczas opisano 
sześć chorobotwórczych odmian 
E.coli określanych akronimami ich 
angielskich nazw. Są to: 
ETEC (enterotoxigenic E.coli) – 

szczepy enterotoksyczne; 
EPEC (enteropathogenic E.coli ) 

- szczepy entero-
patogenne; 

EIEC (enteroinvasive 
E.coli ) – szczepy 
enteroinwazyjne;  

DAEC (diffusely ad-
herent E.coli) – 
szczepy o rozsia-
nym typie adhe-
rencji 

oraz występu-
jące w kontekście 
ostatniej epidemii w 
Niemczech 
EAEC lub EAggEC 

(enteroaggregati-
ve E.coli) – szcze-
py adherentne 
(agregujące) oraz

EHEC (enterohe-
morrhagic E.coli) 
określanie także 

jako STEC (Shiga-like toxin 
producing E.coli) lub VTEC 
(vetotoxin producing E.coli) – 
szczepy werotoksyczne.

Patogenne odmiany E.coli, 
w zależności od zgromadzonych 
genów i cech chorobotwórczości 
jakie one kodują, wywołują zatru-
cia pokarmowe, w tym biegunki 
o różnym przebiegu, często za-
chorowania niemowląt i dzieci,  
a także tzw. biegunki podróż-
nych, które znane są dobrze oso-
bom podróżującym do innych 

stref klimatycznych. Te patogen-
ne szczepy E.coli mogą być, obok 
innych drobnoustrojów, czynni-
kiem etiologicznym dolegliwości 
pokarmowych spotykających tu-
rystów w krajach o odmiennych 
zwyczajach żywieniowych np. w 
Egipcie (tzw. „zemsta faraonów”).

Szczepy EAEC – agregują 
w jelicie, tworząc przyklejone do 
jego nabłonka charakterystyczne 
stosy komórek i pobudzają jelito 
do wytwarzania znacznych ilo-
ści śluzu. Opisywano je dotych-

Strach przed pałeczką okrężnicy
Wokół epidemii wywołanej przez patogenny szczep E.coli O104:H4

Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli; E.coli) jest mieszkańcem jelita grubego każdego zdrowego czło-
wieka. Stanowi tylko około jednego procenta wszystkich obecnych tam bakterii, ale pełni ważną rolę sta-
bilizując fizjologiczną florę i dostarczając prawie połowę niezbędnej dawki witamin B i K. Należy ona do 
dużej rodziny blisko ze sobą spokrewnionych pałeczek jelitowych, z których niektóre są bezwzględnymi pa-
togenami jak np. rodzaje Salmonella czy Shigella. Cechą charakterystyczną bakteri z tej rodziny jest łatwość 
wymiany genetycznej, także pomiędzy różnymi rodzajami, prowadząca do dużej zmienności tych bakterii.  
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czas jako czynnik etiologiczny 
chronicznych biegunek, przede 
wszystkim u dzieci, występują-
cych w krajach rozwijających się, 
w tym w Afryce. 

Do najniebezpieczniejszych 
zakażeń należą infekcje spowo-
dowane przez odmianę EHEC, 
która jest producentem toksyny 
podobnej do tej, jaką wytwarza 
pałeczka czerwonki (Shiga-like 
toxin).  Enterokrwotoczna E.coli, 
(najczęściej serotyp O157:H7) po-
woduje u ludzi krwawą biegunkę 
i zespół hemolityczno-mocznico-
wy  (HUS – hemolytic 
uremic syndrome) wy-
stępujący u około 10-
15% nią zakażonych. 
Choroba jest groźna 
i może skończyć się 
śmiercią, jeśli nie jest 
w porę leczona; więk-
szość pacjentów po-
wraca jednak do zdro-
wia, chociaż niektórzy 
w jej następstwie cier-
pią na niewydolność 
nerek lub zaburzenia 
neurologiczne.

Dotąd opisy-
wane odmiany pato-
gennych E.coli nie wy-
stępują w warunkach 
naturalnych u ludzi, 
ale stanowić mogą 
element flory jelito-
wej zdrowych zwie-
rząt, w tym bydła, któ-
re jest rezerwuarem tych bakte-
rii. Zakażenie człowieka następu-
je po spożyciu mięsa, produktów 
mlecznych, ale także poprzez ska-
żoną wodę i wszystkie produkty, 
które mogły być zanieczyszczone 
odchodami tych zwierząt.  Euro-
pean Centre for Disease Preven-
tion and Control  (ECDC) nie dys-
ponuje niestety pełnymi dany-
mi dotyczącymi potwierdzonych 
przypadków tych zakażeń, w tym 
także z Polski,  ale można oszaco-
wać, że rocznie w UE dochodzi do 
około 3500 zachorowań.

Nowa patogenna odmiana:  
E.coli O104:H4

Epidemia, która wybuchła 
2 maja 2011 w Niemczech, w cią-
gu miesiąca  dotknęła w Europie 
ponad 3000 osób. Spowodowana 
została jednak przez nowy epi-
demiologicznie szczep pałecz-
ki okrężnicy pod wieloma wzglę-
dami różny od spotykanych do-
tychczas. Profesor Karch z Szpi-
tala Uniwersyteckiego w Münster 
twierdzi jednak, że zdecydowa-
nie nie można mówić o pojawie-

niu się całkiem nowego patoge-
nu. Przeprowadzono już szereg 
badań, które pozwoliły na usta-
lenie istotnych cech tego drob-
noustroju. W materiale gene-
tycznym tej pałeczki znaleziono 
typowy dla szczepów EHEC gen 
toksyny Shiga stx2, a także geny 
oporności na telluryn, geny pro-
dukcji enzymów rozkładających 
antybiotyki beta-laktamowe: be-
ta-laktamaz ESBL i TEM, oraz pla-
zmid wirulencji charakterystycz-
ny dla szczepów EAEC. Badania 
genetyczne sugerują, że szczep 

ten łączy w sobie geny  E.coli od-
miany EAEC i EHEC i że wyjściowy 
szczep EAEC o filogenetycznych 
korzeniach wywodzących się  
z Afryki uzyskał gen stx2 przynie-
siony przez bakteriofaga, który  
w postaci profaga pozostaje te-
raz w jego chromosomie. Obec-
ny w ich komórkach charaktery-
styczny dla adherentnych szcze-
pów plazmid warunkuje zdolność 
wytwarzania fimbrii AAF I, struk-
tur znacznie ułatwiających bak-
teriom adhezję ich agregatów do 
nabłonka jelita. Ten rodzaj fimbrii 

jest też odpowiedzial-
ny za hemaglutyna-
cję krwinek czerwo-
nych. Szczepy E.coli 
O104:H4, choć wykry-
wane już wcześniej w 
różnych krajach świa-
ta, spotykane były 
bardzo rzadko. Po 
raz pierwszy taki hy-
brydowy szczep wy-
kryto w roku 1998.  
W 2005 opisano prze-
bieg zakażenia E.coli 
O104:H4 w Korei Po-
łudniowej. Zakażeniu, 
poprzez zjedzenie - 
jak się przypuszcza - 
hamburgera zawie-
rającego te bakterie, 
uległa wtedy 29-let-
nia kobieta. Labora-
torium w Uniwersy-
tecie w Münster dys-

ponuje gromadzonymi przez kil-
kanaście lat, 42 takimi szczepami, 
co pozwala prowadzić teraz waż-
ne badania porównawcze.

Epidemia

Intensywnie poszuku-
je się naturalnego rezerwuaru 
drobnoustroju, który wywołał 
obecną epidemię w Niemczech. 
Nie wykrywa się tego szczepu  
u zwierząt, ani nie wykazano, aby  
miał on zdolność kolonizowania 
ich jelit. Jedyne uzyskane izolaty 

Zapobieganie zakażeniu polega na 
przestrzeganiu higieny osobistej, 

przede wszystkim na częstym myciu 
rąk. Bardzo ważna jest też higiena 
kuchenna: mycie mięsa, warzyw  

i owoców dużą ilością bieżącej wody, 
stosowanie obróbki cieplnej pokarmów 

(minimalna temperatura zabijająca  
E.coli to 70oC przez około 20 minut)  

i oddzielne przechowywanie surowych 
produktów i gotowych potraw. 

►
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szczepu pochodzą od chorych 
ludzi. Zakażenie jest pokarmowe, 
a dochodzenia epidemiologicz-
ne wskazują na to, że zachoro-
wania są związane z jedzeniem 
świeżych sałatek zawierających 
pomidory, ogórki i sałatę oraz 
kiełki zbóż i fasoli. Ekologiczne 
gospodarstwo rolne w pobliżu 
Hamburga w Dolnej Saksonii,  
w którym produkowano kiełki 
zostało zamknięte, ale przypusz-
cza się, że jest to jedynie ogniwo 
w długim łańcuchu przenoszenia 
zakażenia. Jak dotąd nie znalezio-
no pierwotnego źródła epidemii. 
Szczep jest bardzo zjadliwy i wie-
lu lekarzy sugeruje możliwość za-
każenia także przez bezpośredni 
kontakt z osobą chorą. 

Zapobieganie zakażeniu 
polega na przestrzeganiu higieny 
osobistej, przede wszystkim na 
częstym myciu rąk. Bardzo ważna 
jest też higiena kuchenna: mycie 
mięsa, warzyw i owoców dużą 
ilością bieżącej wody, stosowa-
nie obróbki cieplnej pokarmów 
(minimalna temperatura zabijają-
ca  E.coli to 70oC przez około 20 
minut) i oddzielne przechowywa-
nie surowych produktów i goto-
wych potraw. Źródłem bakterii, 
rozprzestrzeniającym zakażenie 
z brudnych rąk, mogą być także 
dotykane przez wielu klientów 

w czasie wybierania w sklepach, 
kubeczki z napojami mlecznymi 
( jogurty, śmietana), które najle-
piej umyć przed otwarciem. Po-
stępowanie takie zminimalizuje 
prawdopodobieństwo zakaże-
nia i zachorowania. Szczególnie 
ostrożnym trzeba być w czasie 
podróży do Północnych Niemiec.

E.coli O104:H4, która wy-
wołała epidemię charakteryzuje 
zdolność tworzenia biofilmów 
co pozwala jej z dużą łatwością 
kolonizować i utrzymywać się na 
każdej powierzchni. Pałeczka ta 
też ma cechę długiego, prawie 
dwugodzinnego przeżywania  
w kwaśnym pH (2,5 do 3,5) co 
czyni ją praktycznie zupełnie nie-
wrażliwą na działanie soku żołąd-
kowego. 

Przypuszcza się, że dawka 
infekcyjna potrzebna do wywo-
łania choroby jest bardzo mała, 
rzędu kilku komórek. Okres wy-
lęgania choroby to 3-4 dni. Prze-
bieg kliniczny jest zbliżony do 
infekcji powodowanych przez 
enterokrwotoczną E.coli O157:H7. 
W porównaniu do nich  notuje się 
jednak znacznie większą częstość 
zespołu hemolityczno-mocznico-
wego występującego w przeszło 
22% przypadków. Objawy to bo-
lesne skurcze brzucha, biegunka 
(często krwawa) i wymioty. Tem-

peratura zwykle nie jest wysoka, 
nie przekracza 38,3oC. Wczesnym 
objawem zespołu hemolityczno-
mocznicowego rozwijającego się 
zwykle w 5-7 dniu choroby jest 
wyraźne zmniejszenie objęto-
ści wydalanego moczu, uczucie 
zmęczenia i bladość śluzówek.  
W tym czasie ustępują zwykle 
dolegliwości ze strony układu po-
karmowego. Pokonanie przez pa-
łeczkę krwotoczną  bariery kwasu 
w żołądku stymuluje uwolnienie z 
jej komórek toksyny. Ta poprzez 
nabłonek jelita dostaje się do 
krążenia. Toksyna wywołuje agre-
gację krwinek i powstawanie mi-
krozakrzepów w naczyniach, co 
zapoczątkowuje objawy zespołu 
hemolityczno-mocznicowego 
(HUS). Kluczowym momentem 
jest uszkodzenie śródbłonka na-
czyń. Docelowo toksyna wiąże 
się z receptorem glikolipidowym 
obecnym w śródbłonku naczyń 
włosowatych nerek, jelita i móz-
gu. Internalizacja toksyny pro-
wadzi do hamowania syntezy 
białek i apoptozy. Połączenie  
z komórkami docelowymi inicjuje 
cały łańcuch zdarzeń,  włączając 
w to wykrzepianie i procesy pro-
zapalne takie jak aktywacja cyto-
kin: szczególnie TNF i IL-1 beta, 
które dają pełnoobjawowy HUS 
w postaci anemii hemolitycznej  
i uszkodzenia nerek. Laboratoryj-
nymi wyznacznikami są: znacznie 
obniżony hematokryt, pojawienie 
się schizocytów w rozmazie krwi 
obwodowej oraz trombocytope-
nia. Towarzysząca niewydolność 
nerek powoduje znaczny wzrost 
poziomu kreatyniny.

W diagnostyce mikrobio-
logicznej, która obejmuje wyho-
dowanie ze stolca pałeczek i wy-
kazanie obecności w nim toksyny 
oraz poszukiwanie w surowicy 
pacjenta przeciwciał IgM i IgG dla 
lipopolisacharydów patogennych 
serotypów, zwraca się uwagę na 
różnicowanie względem E.coli 
O157:H7. 

Liczba zachorowań w UE, Polsce i sąsiadujących z nią krajach
(dane ECDC/EFSA z 23 czerwca 2011r).

Miejsce izolacji Zachorowania z 
HUS* (zgony)

Zachorowania bez  HUS 
(zgony)

Niemcy 823 (29) 2865 (13)

Szwecja 18 (1) 30 (0)

Czechy 0 (0) 1 (0)

Polska 2 (0) 1 (0)

W całej UE 862 (30) 2930 (13)
*HUS – zespół hemolityczno-mocznicowy

►
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Według najważniejszych 
europejskich organizacji rejestru-
jących zakażenia: ECDC (Europe-
an Centre for Disease Prevention 
and Control) i EFSA (European 
Food Safety Authority) epide-
mia, która wybuchła w maju 2011 
roku w Niemczech jest jedną  
z największych spowodowanych 
przez szczepy odpowiedzialne za 
zespół hemolityczno–mocznico-
wy na świecie. Dotąd odnotowa-
no w UE 3792 przypadki choroby; 
zmarły 43 osoby. Zachorowania  
z dużą częstością dotyczą kobiet, 
rzadziej mężczyzn i dzieci.

Leczenie

Leczenie osób zakażonych 
E.coli O104:H4 powinno być pro-
wadzone w wyspecjalizowanych 
ośrodkach. Nie ma terapii skiero-
wanej specyficznie przeciwko tym 
bakteriom albo zespołowi hemo-
lityczno–mocznicowemu, ani też 
szczepionki, która by mogła przed 
nimi chronić. W większości przy-
padków leczenie jest podtrzymu-
jące: przede wszystkim podaje się 
odpowiednią ilość płynów i elek-
trolitów. Pacjenci poddawani są 
plazmaferezie i hemodializie. Pa-
łeczka E.coli O104:H4 jest opor-
na na szereg antybiotyków, ale 
wrażliwa na karbapenemy, nie-
które aminoglikozydy i fluorochi-
nolony. Jednak nie zaleca się sto-
sowania antybiotyków, ponieważ 
ich podawanie zwiększa ryzyko 
powstania zespołu hemolityczno
-mocznicowego. Podobnie, za-
stosowanie leków opóźniających 
pasaż jelitowy (np. loperamidu, 
difenoksylatu) przydatnych w le-
czeniu biegunek innego rodzaju, 
przy zakażeniu E.coli O104:H4 
jest także uważane za dyskusyjne, 
szczególnie w przypadku dzieci  
i osób starszych, gdyż mogą one 
sprowokować rozwój HUS. Suge-
stia, że nie należy w ogóle używać 

antybiotyków, aby nie sprowo-
kować zespołu HUS jest jednak 
kwestionowana przez Niemieckie 
Towarzystwo Chorób Zakaźnych 
(DGI). Stanowisko DGI przedsta-
wiono w artykule zamieszczo-
nym z datą 4 czerwca 2011 roku 
w zasobach internetowych ECDC. 
Po przeanalizowaniu wszystkich 
danych stworzono rekomenda-
cje, które przestrzegają przed 
stosowaniem w czasie obecnej 
epidemii fluorochinolonów, kotri-
moksazolu, a także aminogliko-
zydów i fosfomycyny, gdyż ryzy-
ko rozwinięcia się komplikacji jest 
większe niż ewentualne korzyści 
wynikające z eradykacji patoge-
nu z jelita. DGI podkreśla także, 
że nie ma żadnych dowodów na 
to, że klindamycyna może mieć 
działanie obniżające zjadliwość 
tych bakterii. Uważa się jednak, 
że nie ma zastrzeżeń co do sto-
sowania nowych makrolidów, 
klindamycyny, rifamycyn, a także 
karbapenemów. DGI wskazuje na 
zasadność leczenia tymi antybio-
tykami w następujących przypad-
kach: gdy ocena stanu kliniczne-
go pacjenta zakażonego szcze-
pem E.coli O104:H4 wskazuje na 
potrzebę antybiotykoterapii, na 
przykład, gdy podejrzewa się in-
wazyjny charakter zakażenia lub 
nadkażenie. Należy wtedy zasto-
sować karbapenemy. Jeżeli anty-
biotykoterapia jest potrzebna dla 
eradykacji nosicielstwa gardłowo
-nosowego meningokoków jako 
przygotowanie do leczenia eku-
lizumabem proponuje się zasto-
sowanie leczenia najnowszymi 
makrolidami i rifampicyną bez 
obawy o ich negatywny wpływ na 
stan pacjentów.

Eksperymentalne leczenie 
ekulizumabem – przeciwciałem 
monoklonalnym przeciwko skład-
nikowi C5 dopełniacza zapropo-
nowali niemieccy nefrolodzy: Rolf 

Stahl i Reinhard Brunkhorst. Le-
czenie takie było dotąd stosowa-
ne w leczeniu nocnej napadowej 
hemoglobinurii. Jest ono bardzo 
kosztowne, ale jak twierdzą sku-
tecznie hamuje nadmierną akty-
wację dopełniacza, prowadzącą 
w przebiegu HUS do uszkodzenia 
nerek. 

Poszukując nowych wiado-
mości na temat epidemii spowo-
dowanej prze E.coli O104:H4  naj-
lepiej sięgać do materiałów źród-
łowych dostępnych na stronach: 
www.ehec.org i www.rki.org  oraz 
materiałów Państwowego Zakła-
du Higieny www.pzh.gov.pl a tak-
że ECDC: www.ecdc.europa.eu.

Wiele innych źródeł poda-
je dane niesprawdzone, często 
błędne lub wykorzystuje niepo-
kój związany z epidemią dla sze-
rzenia niczym nie uzasadnionych 
teorii. 

Zamieszczone w artykule 
informacje na temat leczenia po-
chodzą m.in. ze źródeł: 

http://ecdc.europa.eu/en/•	
healthtopics/escherichia_
coli/clinical_reference_infor-
mation/Documents/DGI%20
pos i t ion%20paper_EHE-
Cantibiot ics_Engl ish%20
version%20plus%20referen-
ces_20110604.pdf
Lapeyraque, A.L. et al. N. •	
Engl. J. Med. doi:10.1056/
NEJMc1100859 (2011). ■

Prof. nadzw. UM dr hab. n. med. 
Eligia M. Szewczyk

Kierownik Zakładu Mikrobiologii 
Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Ustawowe zadania farmaceuty 
w realizacji leczenia żywieniowego 

pacjenta

Stan prawny

Ustawa Prawo Farmaceu-
tyczne  (PF) z dnia 6 września 
2001 z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 
– tekst jednolity) wpisała usługę 
sporządzania mieszanin do ży-
wienia pozajelitowego (ŻP) w za-
kres kompetencji i zadań apteki 
szpitalnej. 

Art. 86.1.  Apteka jest pla-
cówką ochrony zdrowia publicz-
nego, w której osoby uprawnione 
świadczą w szczególności usługi 
farmaceutyczne (…), 

Art. 86.3. W odniesieniu do 
aptek szpitalnych usługą farma-
ceutyczną jest również:
1)  sporządzanie leków do żywie-

nia pozajelitowego;
2)  sporządzanie leków do żywie-

nia dojelitowego;
3) przygotowywanie leków w daw-

kach dziennych, w tym leków 
cytostatycznych;

4)  wytwarzanie płynów infuzyj-
nych;

Art. 90. Przy wykonywaniu  
w aptece czynności fachowych 
mogą być zatrudnieni wyłącz-
nie farmaceuci i technicy far-
maceutyczni w granicach ich 
uprawnień zawodowych.

 Rozporządzenia wykonaw-
cze do wyżej wymienionej ustawy 
to: 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 26 września 2002 
r. w sprawie wykazu pomieszczeń 
wchodzących w skład powierzch-
ni podstawowej i pomocniczej 
apteki (Dz. U. z 2002 r. nr 161, 
poz.1338),

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. 
w sprawie szczegółowych wymo-
gów, jakim powinien odpowiadać 
lokal apteki  (Dz. U. z 2002 r. nr 
171, poz.1395), Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia  z dnia  18 paź-
dziernika 2002 r w sprawie pod-
stawowych warunków prowadze-
nia apteki (Dz. U. z 2002 r. nr187, 
poz.1565). 

Aktualnie na świecie pro-
dukcja leków w przemyśle czy  
w aptekach powinna odbywać 
się zgodnie z wytycznymi Dobrej 
Praktyki Wytwarzania [rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 
sierpnia 2009 r.  (DZ.U. z 2009 nr 
135, poz.1114) zmieniające roz-
porządzenie w sprawie wymagań 
DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZA-
NIA (GMP) z dnia 1 października 
2008 r. (DZ.U. z 2008 r. nr 184, 
poz.1143)]. Rozporządzenie opi-
suje szczegółowe wymagania dla 
środowiska pracy, dla personelu, 
produktu końcowego, kontrolę 
procesu i miejsca wytwarzania 
jałowych produktów leczniczych, 
zasady walidacji środowiska pracy, 
procedury procesu wytwarzania.

Następne akty prawne to: 
FARMAKOPEA POLSKA VII, 

VIII, Ustawa o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń oraz chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z  2008 
r. nr 234, poz.1570). Ustawa ta 
nakazuje powołanie kierownika 
apteki do szpitalnego komitetu 
ds. zapobiegania i zwalczania za-
każeń szpitalnych.
 Warunki zawierania umowy 
na rodzaj świadczenia: żywienie 
pozajelitowe i dojelitowe w wa-

runkach domowych określa Za-
rządzenie Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z 24.05.2011 
nr 21/2011/DSO zmieniające za-
rządzenie w sprawie określenia 
warunków zawierania i realiza-
cji umów w rodzaju świadczenia 
zdrowotne kontraktowane od-
rębnie (załącznik nr 2)

Ustawowe 
zadania farmaceuty

 
O jakości mieszaniny decydują 
przede wszystkim warunki i spo-
sób jej wykonania. Podstawowe 
znaczenie ma tutaj wyszkolony  
i kompetentny personel farma-
ceutyczny. Farmaceuta i technik 
farmaceutyczny są jedynymi za-
wodami ustawowo uprawnio-
nymi do świadczenia tej usługi. 
Sporządzanie mieszanin do ŻP 
musi odbywać się w aptece szpi-
talnej, zgodnie z obowiązującymi 
aktami prawnymi i opracowanymi 
procedurami. Daje to gwarancję 
uzyskania produktu bezpieczne-
go, o pożądanej i powtarzalnej 
jakości. Bezpieczną i ekonomicz-
ną terapię dla pacjenta możemy 
osiągnąć poprzez: 

standaryzację – ujednolice-•	
nie i opisanie wszystkich pro-
cesów związanych z przygo-
towaniem mieszaniny do ŻP 
(„Farmaceutyczne standardy 
sporządzania mieszanin do 
żywienia pozajelitowego” 
wydane w 2009 r. oraz we-
wnętrzne procedury);
aseptyczne warunki sporzą-•	
dzania (przygotowanie po-
mieszczeń i pracownika do 



Wszechnica aPtekarska

17Aptekarz Polski, 58(36e) czerwiec 2011

5.1 WARUNKI WYMAGANE Załącznik nr 5 do rozporządzenia Lp 4

5.1.1 lekarze lekarze – specjalista w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do 
uzyskania specjalizacji obejmuje żywienie pozajelitowe i dojelitowe  oraz 
posiadający certyfikat ukończenia kursu z zakresu żywienia pozajelitowego 
i dojelitowego  – w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym 
czasowi pracy ośrodka;  

5.1.2 pielęgniarki pielęgniarki–  w łącznym wymiarze pracy odpowiadającym    pracy 
ośrodka;

5.1.3 pozostały personel  mgr farmacji

5.2 WARUNKI WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY

5.2.1 lekarze Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia 1
do uzyskania specjalizacji obejmuje żywienie pozajelitowe i dojelitowe 
posiadający certyfikat ukończenia kursu z zakresu  dojelitowego w 
warunkach domowych i żywienia pozajelitowego w łącznym wymiarze 
czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka; 

5.2.2 Organizacja udzielania świadczeń 1) zapewnienie dostaw preparatów ( osobno, lub w przygotowanej w aptece 
mieszaninie), sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu 
chorego;
3) apteka szpitalna lub zawarta umowa z apteką(docelowo z pracownią 
żywienia pozajelitowego/dojelitowego);

pracy oraz zachowanie asep-
tyki podczas pracy);
kontrolę i walidację procesu •	
sporządzania (badania mi-
krobiologiczne czystości po-
wietrza, powierzchni, perso-
nelu, tzw. ślepej próby, mie-
szanin do ŻP);

 Fundamentalne znaczenie 
ma wiedza jaką posiada farma-
ceuta szpitalny w zakresie infor-
macja o leku - znajomość karty 
charakterystyki, składu prepara-
tów złożonych, zamienników, no-
wości, ceny. Trwałość mieszaniny 
musi być określona badaniami 
stabilności. 
 Istotna jest znajomość nie-
zgodności zachodzących pomię-
dzy poszczególnymi składnikami 
mieszaniny w czasie jej sporzą-
dzania, przechowywania i po-
dawania, a także przestrzeganie 
zasady kompletności i proporcjo-
nalności Ż.P. 

Czy w Polsce można 
nie przestrzegać ustaw?

 Niestety nadal w wielu szpi-
talach mieszaniny sporządzane 

są przez pielęgniarki, w punktach 
pielęgniarskich.  Ustawa o zawo-
dach pielęgniarki i położnej z 25 
sierpnia 2009 r. (DZ. U. z 2009 r. nr 
151, poz. 1217, art. 4 p. 2) okre-
śla zasady wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz za-
kres aktywności, które uważa się 
za wykonywanie zawodu pielęg-
niarki. Brak jest zapisów upoważ-
niających te grupy zawodowe do 
sporządzania mieszanin do ŻP. 
Powstaje również pytanie, czy 
punkt pielęgniarski spełnia wy-
mogi Dobrej Praktyki Wytwarza-
nia (zwalidowane warunki, klasa 
czystości powietrza A)?
 Brak jest również spójności 
między ustawą PF, która wskazu-
je aptekę szpitalną jako miejsce 
sporządzania mieszanin do ŻP, a 
wymogami NFZ, który dopusz-
cza przygotowywanie mieszanin 
przez pacjenta w domu, w nie-
zwalidowanych warunkach. To z 
kolei rodzi pytanie, czy pacjent 
ma prawo i czy musi sam sporzą-
dzać mieszaninę do ŻP? Tymcza-
sem hurtownie farmaceutyczne 
nadal wysyłają preparaty do ży-
wienia dojelitowego i pozajelito-

wego   bezpośrednio  do domu 
chorego.
 W świadomości decyden-
tów odpowiedzialnych za organi-
zację służby zdrowia musi zaist-
nieć następujący fakt: tylko far-
maceuta szpitalny z racji ustawy 
PF oraz wiedzy jaką posiada jest 
jedynym zawodem upoważnia-
jącym do sporządzania mieszanin 
do ŻP.

 Zawód farmaceuty jest za-
wodem zaufania publicznego. 
Społeczeństwo oczekuje speł-
nienia ustawowych zadań w celu 
otrzymania bezpiecznej farma-
koterapii w szpitalu, a płatnik 
(NFZ, MZ) dodatkowo ekono-
micznej farmakoterapii.

dr n. farm. 
Hanna Jankowiak –  Gracz,

mgr farm. Elżbieta Balcerzak  

Apteka Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego 

Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu
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Mówi się, że niektórym lu-
dziom jest z sobą „po 
drodze” (relacje cechu-

je wtedy bliskość i gotowość do 
wzmacniania więzi), a  inni „wciąż 
się mijają” (oddalenie i brak dąże-
nia do zmiany tego stanu rzeczy 
są charakterystyczne dla takich 
związków). W psychologii na opi-
sanie takiego stanu rzeczy uży-
wa się terminu status quo. Jego 
charakterystyczną cechą jest ten-
dencja do jego zachowania. Wa-
runkującym dla niego jest lęk 
przed zmianą i tym „nowym” do 
którego może zmiana prowadzić. 
Konsekwencją są zaskakują-
ce postronnego obserwatora 
decyzje życiowe, a raczej ich 
brak. Stały stan rzeczy jest 
uciążliwy, ale lęk powoduje 
odrzucanie wszelkich niezna-
nych rozwiązań sytuacji.

Myślami prezentowa-
nymi w artykule pragniemy 
ten lęk „oswoić”. Przyjrzyjmy 
się kolejnym mechanizmom, 
które w perspektywie bliskości  
i oddalenia pozwalają jeszcze le-
piej rozumieć międzyludzkie re-
lacje i wskażemy, jak wykorzystać 
tę wiedzę w planowaniu zmiany 
na drodze wychodzenia z impa-
su relacji i przełamywania stałego 
stanu rzeczy.

„Nic tak nie podcina korzeni 
szczęścia człowieka,

 nic nie napełnia go takim 
gniewem aniżeli poczucie, 

że inny stawia nisko, 
co on ceni wysoko.”

Virginia Woolf

Istnieje mit, że ludzie, któ-
rzy się różnią, przyciągają się 
(doświadczenie pań farmaceutek 
opisane we wstępie potwierdza, 
że to istotnie mit). Wskazują na 
to również badania psychologicz-
ne. Stwierdzają, że pary znacznie 
częściej tworzą ludzie o podob-

nych, a nie różnych cechach oso-
bowości. Zasada ta dotyczy także 
relacji przyjacielskich i zawodo-
wych (obszar współpracy). Zde-
cydowanie ludzie wolą przeby-
wać z osobami, które mają cechy 
podobne do ich cech, niż z oso-
bami o cechach odmiennych. Za-

sada podobieństwa dotyczy tak-
że nastawienia i wartości. Stopień 
podobieństwa postaw partnerów 
jest adekwatny do poziomu sym-
patii miedzy nimi. Podkreśla się 
także, że w sferze postaw podo-
bieństwa są mniej prognostyczne 
niż różnice - podobne poglądy 
przyciągają, ale odmienne po-
glądy odpychają ludzi z jeszcze 
większą siłą. 

Wiedza o opisanym mecha-
nizmie jest ważnym elementem 
dojrzałości. Pozwala na dostrze-
żenie, że to odmienność, a nie 
pomniejszone zasoby drugiego 

człowieka, mogą wzbu-
dzać dystans i niechęć. 
Rozpoznanie własnych 
preferencji i odnie-
sień oraz ich wpływu 
na sympatie i antypatie 
pozwala na dojrzałość 
w wewnętrznym dia-
logu o ograniczeniach  
i szansach danej relacji. 

Ustalenie, że ko-
leżanka z pracy inaczej widzi 
świat oraz wyrażenie zgody na tę 
odmienność pozwala na dostrze-
żenie wartości osoby. Ten zaś fakt 
z kolei buduje postawę szacunku 
i ułatwia wzajemne funkcjonowa-
nie. 

 Blisko, daleko, 
impas i wychodzenie z trudności, 

czyli rzecz o kolejnych mechanizmach 
regulujących wzajemne relacje

Dobra wiadomość. Pani Anna przyszła do pracy i usłyszała, że jedna z koleżanek przez kolejne dwa 
tygodnie będzie nieobecna. Ma urlop. Dobra wiadomość, bo kolejne czternaście dni będą pełne spokoju. 
Pani Annie nie jest „po drodze” z koleżanką. Ich relacje cechuje bezruch. Pracują w jednej aptece już kilka 
lat, ale nic w ich wzajemnych stosunkach się nie zmienia. Kiedy obie panie farmaceutki są razem na dyżu-
rze, to praca w aptece idzie wolniej. Obie panie są czujne. Skupiają uwagę na tym, aby nie wchodzić sobie  
w drogę. Można powiedzieć, że ich relacje są w impasie, a to nikomu dobrze nie służy. 

Zdecydowanie ludzie wolą 
przebywać z osobami, które mają 

cechy podobne do ich cech, niż  
z osobami o cechach odmiennych. 

Zasada podobieństwa dotyczy 
także nastawienia i wartości. 
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►

„Przywarli do siebie tak blisko,
 że nie było już miejsca 

na żadne uczucia”
Stanisław Jerzy Lec

Bliskość i oddalenie można 
rozpatrywać także w wymiarze 
jednej relacji. W relacji przyjaciel-
skiej, zawodowej naprzemien-
ność bliskości i oddalenia, pewna 
pulsacja tych stanów, jest gwa-
rantem komfortu psychicznego. 

Relacje przyjacielskie, któ-
rych partnerzy żyją w stałym 
emocjonalnym oddaleniu, z na-
tury rzeczy przestają być relacja-
mi znaczącymi. 

Ale niszcząca dla relacji 
może być także nadmierna i stała 
bliskość. Jest ona ograniczająca 
dla obu stron. Nie tylko usztyw-
nia relację, ale także zamyka 
osoby, które ją budują na rozwój 
łączący się z samopoznaniem w 
bogactwie innych relacji. Stała  
i nadmierna bliskość może skut-
kować poczuciem przytłoczenia, 
zdominowania, utraty odrębno-
ści. Określenia, po które sięgamy, 
opisując taki stan, odnoszą się 
do dyskomfortu, wynikającego 
z nadmiernej bliskości fizycz-
nej, ale trafnie odzwierciedlają 
przeżycia emocjonalne. Mó-
wimy „Nie mogłem oddychać”, 
„W tej relacji zaczęłam się dusić”, 
„Było mi już za ciasno”. Dobra re-
lacja rozwija się w sytuacji rów-
nowagi - a więc takiej, w której 
oddalenie nie wzbudza poczu-
cia winy, a bliskość nie pozbawia 
poczucia autonomii. Taka relacja 
jest elastyczna, np. intensyfikuje 
bliskość w sytuacjach trudnych, 
w których partner potrzebuje 
wsparcia. 

Trudności w zbudowaniu 
relacji, w której mechanizm pul-
sacji dochodzi do głosu, biorą 
się oczywiście i z doświadczeń 
(wyniesionych np. z rodziny) i z 
przekonań. Istnieje mit idealnej 
przyjaźni, według którego dwie 
zaprzyjaźnione ze sobą osoby po-

winny spędzać razem każdą wol-
ną chwilę oraz mieć wyłączność 
na bliskość relacji i emocjonalne 
wsparcie. Emocjonalne oddalenie 
przeżywane jest wtedy jako swoi-
sta zdrada i brak lojalności. 

Opisywany mechanizm ma 
oczywiście swój wyraz w realnych 
ludzkich relacjach. I w tym wy-
padku można mówić o impasie i 
o status quo relacji.

„Poznaj obyczaje przyjaciela,  
a nie będzie nienawiści”

Należy jednak pamiętać, że 
zbudowanie dobrej relacji wyma-
ga czasu, a zbudowanie relacji, 
która dodatkowo uwzględnia me-
chanizm pulsacji wymaga jeszcze 
dojrzałości. Każdy z nas ma róż-
ne wyobrażenia chociażby na te-
mat tego, co to znaczy „być bli-
sko”, a co to znaczy „być oddziel-
nie”. Nosimy w sobie ukryte de-
finicje i wydaje nam się, że takie 
same definicje nosi w sobie part-
ner. Odkrycie własnych definicji, 
zdefiniowanie skryptów partnera  
i zbudowanie relacji, która daje 
poczucie bezpieczeństwa pomi-
mo pewnych odmienności part-
nerów, jest pochodną i czasu  
i dojrzałości. Sukcesem nie jest sy-
tuacja, w której gruntownie zmie-
niamy swoje przekonania, lub 
wymuszamy to na drugiej oso-
bie, ale sytuacja, w której zyskuje-
my przekonanie, że odmienność 
nie zagraża relacji (to, że druga 
osoba działa inaczej, nie osłabia 
więzi), a oddalenie sprzyja doce-
nieniu drugiego człowieka i pod-
trzymaniu własnej, autonomicz-
nej gotowości do rozwoju.

W zawodowych przestrze-
niach ta myśl o wartości czasu  
w procesie budowania relacji, 
czy wychodzenia z impasu ma 
również bardzo duże znaczenie. 
Pozwala unikać wypowiadania 
sądów o drugim człowieku za-
raz po poznaniu, łagodzi zasadę 
pierwszego wrażenia i daję szan-
sę na zbieranie informacji i reflek-
sję nad nimi.

„Bądź panem siebie,
 bez siły nie ma ani cnoty,

 ani szczęścia”
Napoleon

Warto wreszcie przyjrzeć 
się mechanizmowi oddalenia  
i bliskości w wymiarze intraper-
sonalnym. „Być blisko z samym 

Pani Anna jest przekonana, 
że jej koleżanka z pracy Katarzyna 
(myśli o niej, jako o najserdecz-
niejszej przyjaciółce) wyjedzie  
z nią na urlop. W ciągu roku  
w pracy przebywają razem, spo-
tykają się także prywatnie. Ku 
swojemu zaskoczeniu usłyszała, 
że Katarzyna ma inne plany. Po-
czuła się zdradzona. 

Spojrzenie oczami Kata-
rzyny na tę sytuacje pozwala do-
strzec próbę przełamania impasu 
w relacji. Katarzyna czuła osacze-
nie, „brakowało jej oddechu”. Wy-
korzystanie mechanizmu pulsacji 
daje szansę na rozwój wzajemnej 
relacji koleżanek.
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sobą” oznacza wsłuchiwać się  
w siebie, w swoje uczucia, pod-
dawać je analizie, odczytywać 
sygnały płynące z ciała. „Być da-
leko” oznacza ignorować płynące 
z ciała zmęczenie, napięcie i brak 
energii, unikać wsłuchiwania się 
w swoje myśli i uczucia.

Wydaje się, że w wymiarze 
intrapersonalnym „być blisko” 
zawsze jest cenniejsze niż „być 
daleko”, bo przecież oznacza gro-
madzenie wiedzy o samym sobie 
i korzystanie z niej. 

Mechanizm pulsacji doty-
czyłby tutaj więc innego obsza-
ru – przyznawania pierwszeń-
stwa czynnikom, które decydują 
o naszym zachowaniu. I tutaj 
można dostrzec to, jakim darem 
może być umiejętność poszu-
kiwania równowagi. Nadmierna 
koncentracja na uczuciach i sta-
łe, szczegółowe ich analizowane,  
a także ustawiczne dzielenie się tą 

wiedzą z innymi, może przynieść 
przysłowiowe „więcej szkody, niż 
pożytku”. Oznacza emocjonalne 
„zalewanie” innych i zubożenie 
własnej decyzyjności o zdrowy 
rozsądek i racjonalność. 

Przywołać w tym kontek-
ście można obraz osoby, które 
„zamęczają” współpracowników 
opisywaniem własnych stanów 
emocjonalnych i wymagają od 
nich reakcji na wypowiadane zda-
nia. Obecność takiego współpra-
cownika jest niezwykle uciążliwa  
i może skutkować trudnościami  
w relacjach.

Nigdy się nie wstyda 
mężne serce trudności.

Jean Baptiste Racine

Impas w relacjach jak napi-
saliśmy wyżej może być wynikiem 
różnego rodzaju trudności. One 
nie powinny nas jednak  prze-

rażać. Uświadomienie bowiem 
reguł daje narzędzie do wyjścia  
z impasu, jakim może być, na 
przykład, konieczności zrealizo-
wania w pracy zadania i ułożenia 
współpracy z osobą, której naj-
zwyczajniej na świecie nie lubimy. 
■

Ewa Sitko
wykładowca 

w programie Pharmassist

Piśmiennictwo:
Brzezińska Anna, Janiszewska-Rain Jo-
anna „W poszukiwaniu złotego środka. 
Rozmowy o rozwoju człowieka” Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 2005
„Dobre życie - The Best of Jacek Santor-
ski”, Jarosław Szulski&Co Dom Wydaw-
niczy, 2010
Lilienfeld Scott O., Lynn Steven, Ruscio 
John, Beyerstein Barry „50 wielkich mi-
tów psychologii popularnej”, Wydawni-
ctwo CiS, Warszawa-Stare Groszki 2011
Sakowska Joanna „Szkoła dla rodziców i 
wychowawców” , Centrum metodyczne 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
MEN, Warszawa 1999

Szanowni Państwo Farmaceutki i Farmaceuci,

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych to częsty i szeroko rozpowszechniony 
problem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że nawet 50% pacjentów, stosujących leki 
długoterminowo, nie przestrzega zaleceń odnośnie ich przyjmowania. Ma to negatywny wpływ 
na skuteczność leczenia, samopoczucie pacjentów i wykorzystanie ograniczonych zasobów służby 
zdrowia. Zjawisko to prowadzi również do zmniejszenia dochodowości przemysłu lekowego, 
oraz aptek.

Mając powyższe na uwadze, pragnę zwrócić się do Państwo z prośbą o wzięcie 
udziału w badaniu naukowym, poświęconym nieprzestrzeganiu przez pacjentów zaleceń 
terapeutycznych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako koordynator i partner międzynarodowego projektu 
naukowego pod nazwą Projekt ABC - Ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych, 
realizuje bowiem polską część badania ankietowego dotyczącego podejścia farmaceutów, lekarzy 
i pielęgniarek w 16 krajach europejskich do nieprzestrzegania przez pacjentów zaleceń 
terapeutycznych. 

Badanie niniejsze polega na wypełnieniu anonimowego kwestionariusza dostępnego on-line 
w Internecie. Zajmie to Państwu ok. 15 minut. Wyniki niniejszego badania wykorzystane zostaną 
przez zespół Projektu ABC do sformułowania rekomendacji, które będą niezmiernie ważne dla 
opracowania odpowiedzi wobec nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów tak w 
Polsce, jak i Europie.

Ankieta dostępna jest pod adresem: www.zmr.lodz.pl/ankieta.php

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Przemysław Kardas, 
Kierownik Naukowy Projektu ABC, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

►
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Sąd Najwyższy (SN) już kil-
kakrotnie wypowiedział się 
na temat refundacji leków.  

W nr 41/19 „Aptekarza Polskie-
go” (styczeń 2010) przedstawiłem 
wyrok SN z dnia 14 października 
2009r. (V CSK 103/09, niepubl.), 
niekorzystny dla aptek, uznający 
konieczność zwrotu refundacji 
przez aptekę z powodu zrealizo-
wania przez nią recept zawiera-
jących brak niektórych danych o 
osobie pacjenta bądź wypisanych 
nieczytelnie przez lekarzy. Wyli-
czyłem wtedy szereg wątpliwości, 
co do trafności rozstrzygnięcia 
Sądu Najwyższego. Podniosłem 
generalnie zarzut braku konkret-
nej podstawy prawnej do niewy-
płacenia bądź potrącenia aptece 
refundacji. Postulowałem też ko-
nieczność „takiej nowelizacji roz-
proszonych obecnie, różnej rangi 
niejasnych przepisów, aby ukazała 
się jedna, ustawowa norma regu-
lująca wyraźnie przypadki, kiedy 
nie należy się aptece refundacja. 
(-) Aktualnie, przy braku takich 
jasnych przepisów, rozstrzyga 
pryncypialnie podmiot silniejszy, 
czyli NFZ. Przywłaszczył sobie 
prawo do autorytatywnego roz-
strzygania w tym względzie. Do 
niego należy też dowolne uznanie 
np. w stwierdzaniu, że konkretna 
recepta nie zawiera istotnych dla 
refundacji danych, bądź zawiera 
dane nieczytelne (nieczytelne dla 
kogo?).”

Wskazując na nieprzeko-
nywujący wyrok, który będzie 
stymulować jeszcze bardziej re-
strykcyjną praktykę Funduszu 
podnosiłem jednocześnie ważką 
konstatację Sądu Najwyższego 
o „cywilnoprawnym charakte-
rze” refundacji. Oznacza to, że 
relacja: apteka – Narodowy Fun-
dusz Zdrowia jest typowym sto-
sunkiem cywilnym, wynikającym 
– zdaniem SN- z ustawy, a nie 
z umowy, którego strony są tu 
równorzędne. Spory między nimi 
podlegają rozpoznawaniu przez 
sądy powszechne, według pro-
cedury cywilnej, a nie w jakimś 
trybie, np. administracyjnym. Czy 
ten „cywilnoprawny charakter” 
refundacji przekłada się do końca 
na prawa i obowiązki obu stron, 
apteki i NFZ, na ich równość, to 
już inna sprawa.

Po tym orzeczeniu z 14 paź-
dziernika 2009r. Sąd Najwyższy 
jeszcze dwa razy zajął się refun-
dacją, co trzeba bliżej przedsta-
wić, gdyż kwestia jest dla aptek 
żywotna:

1) wyrok z dnia 21 kwietnia 
2010r., V CSK 358/89, opubl. 
w „Orzecznictwo Sądy Naj-
wyższego. Izba Cywilna”, (dalej 
OSNC), Zbiór Dodatkowy, A 
2011, poz. 3;

2) wyrok z dnia 3 lutego 2011r., I 
CSK 286/10, niepubl.

Pierwszy wyrok dotyczył na-
stępującego stanu faktycznego:

W wyniku kontroli za okres 
styczeń-luty 2005r. NFZ zakwe-
stionował 4049 recept, na pod-
stawie których wypłacano ap-
tece refundację w wysokości 
153.036,20 zł. Fundusz zarzucił 
jako najczęściej powtarzające się 
uchybienie – brak potwierdzenia 
realizacji skontrolowanych recept. 
Po otrzymaniu odpisu protoko-
łu kontroli prowadzący aptekę 
(powód) poinformował Fundusz, 
że uchybienie zostało usunięte. 
Jednak NFZ dokonał potrącenia 
z tytułu wypłaconej powodowi 
refundacji, uznając ją jako niena-
leżną. Sąd Okręgowy we Wroc-
ławiu wyrokiem z 27 stycznia 
2009r. zasądził na rzecz powoda 
od pozwanego Funduszu kwotę 
potrąconą, czyli 153 036,20 zł. 
Sąd uznał, że nie każde uchybie-
nie w zakresie realizacji recept 
musi pociągać za sobą odmowę 
refundacji leków, tym bardziej, 
że nawet pozwany Fundusz przy-
znawał, że przepisany lek wyda-
no właściwej osobie uprawnionej 
w ilości zgodnej z treścią recepty. 
Od wyroku SO apelację wniósł 
NFZ do Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu, który wyrokiem z 18 
maja 2009r. zmienił wyrok sądu 
pierwszej instancji i powództwo 
apteki w całości oddalił. Stwierdził 
przy tym, że nie jest trafny pogląd 
sądu o różnym stopniu wymagań 

Ustawa o świadczeniach nie zna możliwości utraty refundacji.

Czy Sąd Najwyższy jest nieomylny 
w swych rozstrzygnięciach o refundacji?

(Uwagi na marginesie jego trzech wyroków)

►
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nakładanych na osoby realizujące 
recepty i że brak na recepcie pod-
pisu osoby wydającej lek nie jest 
uchybieniem, które uzasadniało-
by odmowę przyznania refunda-
cji, jeśli leki zostały wydane zgod-
nie z treścią recepty. Uznał też, że 
usunięcie braków zrealizowanych 
recept nie jest dopuszczalne po 
kontroli „i nie może mieć miejsca 
swoista sanacja post factum ist-
niejących uchybień.” Zarzucił też 
Sądowi Okręgowemu naruszenie 
prawa (m. in. art. 63 ust. 1 usta-
wy o świadczeniach, §15 ust. 1  
i 2 oraz §27 ust. 2 rozporządzenia  
o receptach).

Sąd Najwyższy rozpoznając 
skargę kasacyjną powoda uchylił 
zaskarżony wyrok Sądu Apelacyj-
nego we Wrocławiu i oddalił ape-
lację pozwanego Funduszu. Tym 
samym utrzymał w mocy wyrok 
sądu I instancji zasądzający re-
fundację dla apteki. Proklamował 
przy tym istotne dla aptek stwier-
dzenie:

„Niewielkie, dające się 
usunąć uchybienia popełniane 
przy realizacji recept nie sta-
nowią podstawy odmowy re-
fundacji ceny leków lub wyro-
bów medycznych, przewidzianej 
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. Nr 
210, poz. 2135).”

SN potwierdził znany już 
w orzecznictwie pogląd, że 
roszczenie refundacyjne pod-
miotów prowadzących apteki 
ma charakter cywilnoprawny  
i swą podstawę znajduje w art. 63 
wymienionej wyżej ustawy. Przy-
znał też, że celem istniejących 
przepisów jest zarówno „uszczel-
nienie systemu refundacji leków i 
zapewnienie kontroli nad środka-
mi publicznymi”, jak i „pomoc pa-
cjentom i ochrona ich dobra, np. 
przed realizacją błędnie wysta-
wionej lub zrealizowanej recepty.” 
Uchybienia przy realizacji recept, 

które by powodowały, że świad-
czenia refundacyjne są nienależ-
ne, musiałaby te wartości znosić 
bądź im szkodzić. Takimi uchybie-
niami nie były te, które popełniła 
apteka. Brak podpisu farmaceuty 
wydającego lek refundowany nie 
decyduje o nienależności refun-
dacji, skoro jego nazwisko było 
drukowane przy otaksowaniu 
recepty. Nie lekceważąc samego 
wymogu złożenia odręcznego 
podpisu przez farmaceutę jako 
potwierdzenia realizacji recep-
ty, nie można z drugiej strony 
traktować jako braku niepodle-
gającego sanacji. Tym bardziej, 
że przy ważniejszych danych art. 
63 ust. 5 ustawy o świadczeniach 
dopuszcza możliwość uzupełnie-
nia złożonego zestawienia recept 
i informacji oraz przedłużenie 
terminu dokonania refundacji.

Prezentowany wyrok  
z dnia 21 kwietnia 2010r. tak 
ważki i korzystny dla aptek 
w praktyce może jednak 
być mało użyteczny, wszak 
chodzi o „niewielkie, dają-
ce się usunąć uchybienia 
popełnione przy realizacji 
recept”, konkretnie o braku 
odręcznego podpisu osoby 
wydającej lek.

Z kolei wymieniany tu jako 
drugi wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 3 lutego 2011r. w praktyce 
sądowego rozstrzygania sporów 
między aptekami a NFZ może 
okazać się bardzo restrykcyjny. 
Wyrok ten budzi też 
zasadnicze wątpli-
wości co do trafno-
ści rozstrzygnięcia 
i słuszności ar-
g u m e n t a c j i 
uzasadnienia.

Przyto-
czę tu obszer-
ną, ale kluczową 
tezę tego orzecze-
nia:

„Dane określone w 
§3 rozporządzenia z dnia 28 

września 2004r. w sprawie recept 
lekarskich traktowane są jako nie-
zbędne. Oznacza to, że co do za-
sady brak którejkolwiek z nich nie 
pozwala traktować takiego for-
mularza, jako dokumentu upraw-
niającego do uzyskania i wyda-
nia leku refundowanego, poza 
przypadkami wyszczególnionymi  
w §17, z uwzględnieniem wskazań 
dotyczących maksymalnej ilości 
tego rodzaju leku (§19). Wynika 
stąd, że odstępstwo od wyma-
gań, dokładnie wyartykułowa-
nych, możliwe jest jedynie w od-
niesieniu do przypadków również 
wyraźnie opisanych. Jeśli zatem 
dopuszczają one wydanie leku 
mimo wymienionych 
braków lub 
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niedokładności treści recepty, to 
po stwierdzeniu tego przez oso-
bę uprawnioną do wydania leku 
i dopełnieniu przez nią wymaga-
nych czynności. Recepta wysta-
wiona przez upoważnioną osobę, 
ale nie zawierająca warunków ob-
jętych §3 z dnia 28 września 2004r. 
w sprawie recept lekarskich, któ-
re nie mogą być również skory-
gowane stosownie do §17 i 19  
z dnia 28 września 2004r. w spra-
wie recept lekarskich, może być 
zrealizowana za pełną odpłatnoś-
cią, jeśli zezwalają na to przepisy 
tego rozporządzenia oraz rozpo-
rządzenia z dnia 18 październi-
ka 2002r. w sprawie wydawania  
z apteki produktów leczniczych  
i wyrobów medycznych.”

Co prawda SN zastrze-
ga się, że „Nie można wykluczyć  
w okolicznościach kon-
kretnego przypadku, że 
mimo istnienia braków 
recepty doszło do wy-
dania leku konieczne-
go ze względu na stan 
zdrowia świadczenio-
biorcy, wymagający 
bezzwłocznej reakcji, 
czy też z innego waż-
nego, powszechnie ak-
ceptowanego powodu, 
który czynił niemożliwym dopeł-
nienie wymogów.” Ale to zastrze-
żenie poczynione niejako na mar-
ginesie wywodów nie pomniejsza 
generalnej zasady przyjętej przez 
Sąd Najwyższy: recepta z braka-
mi danych wymienionych w §3 
rozporządzenia o receptach, jeśli 
zostanie zrealizowana, nie daje 
aptece prawa do refundacji.

Sąd Najwyższy rozpozna-
wał skargę kasacyjną NFZ od wy-
roku Sądu Okręgowego w W., z 
dnia 27 października 2009r., który 
utrzymał w mocy wyrok Sądu Re-
jonowego zasądzający refundację 
dla apteki w wysokości 56.435zł i 
oddalił apelację Funduszu.

W trakcie wcześniejszej 
kontroli Funduszu w aptece za-

kwestionowano szereg recept: 
w 3 receptach nie było podpisu 
lekarza, w 14 nie był pełny adres 
pacjenta, w 4 nie został wpisany 
numer identyfikatora oddziału 
Funduszu, w 1 nie było danych 
lekarza, w 3 przypadkach wydano 
więcej niż dwa najmniejsze opa-
kowania leku mimo nieokreślenia 
dawkowania, w 12 przypadkach 
wydano lek w ilości większej niż 
na trzymiesięczne stosowanie. 
Apteka wniosła zastrzeżenie do 
protokołu kontroli, dołączyła du-
plikaty recept z brakującym pod-
pisem tego samego lekarza, uzu-
pełniła też pozostałe braki. Mimo 
tego NFZ dokonał potrącenia wy-
płaconej refundacji za leki z za-
kwestionowanych recept, uznając 
że była ona nienależna. Sąd Rejo-
nowy uwzględnił powództwo ap-

teki, a jego orzeczenie wyrokiem 
potwierdził Sąd Okręgowy.

Sąd Najwyższy uchylił wy-
rok Sądu Okręgowego i przeka-
zał sprawę temuż Sądowi do po-
nownego rozpoznania. Nie wiem 
czy już i jaki wyrok Sąd Okręgowy 
w W. wydał w tej sprawie, należy 
spodziewać się, że będzie ( jest) 
to wyrok korzystny dla Funduszu. 
SN uwzględniając skargę kasa-
cyjną NFZ uznał, że jego zarzuty 
naruszenia prawa materialnego 
przez Sąd Okręgowy (i Sąd Rejo-
nowy) są zasadne.

SN stwierdził, że „żądanie 
refundacji, przewidziane w art. 
63 ust. 3 ustawy o świadczeniach 
(raczej w art. 63 ust. 1 – przypis 
EJ) może być uznane za skutecz-

ne tylko w odniesieniu do leków 
wydanych w oparciu o recepty, 
których treść zgodna jest z powo-
łanymi regulacjami.” Czyli z prze-
pisami §3, 17 i 19 rozporządzenia 
o receptach i zdaniem Sądu Naj-
wyższego „należy ( je) traktować 
jako szczególne, dotyczące reali-
zowania recept wystawianych na 
leki refundowane.”

Wydaje się, że jest to za-
sadniczy błąd we wnioskowa-
niu i uzasadnieniu rozstrzyg-
nięcia Sądu Najwyższego. Sąd 
przyznaje co prawda, że przepisy 
rozporządzenia o receptach nie 
określają sankcji za wydanie leku 
refundowanego na podstawie re-
cepty wystawionej lub zrealizowa-
nej niezgodnie z tymi przepisami. 
Ale mimo to stwierdza, że prawo 
apteki do refundacji unormowa-

ne w art. 63 ustawy  
o świadczeniach 
„może być uznane 
za skuteczne” tylko  
w odniesieniu do le-
ków wydanych na 
podstawie recept 
wystawionych i zrea-
lizowanych zgodnie z 
przepisami rozporzą-
dzenia o receptach. 
Czyli inaczej: prawo 

do refundacji określone w usta-
wie o świadczeniach zależy od 
spełnienia wymogów zawartych 
w rozporządzeniu wykonawczym 
do innej ustawy, mimo, że taki 
kardynalny warunek nie tylko nie 
występuje w tym rozporządzeniu, 
ale – co decydujące – nie jest okre-
ślony ani w wymienionym art. 63, 
ani w jakimkolwiek innym przepi-
sie ustawy o świadczeniach. Prze-
pisy rozporządzenia o receptach 
nie stanowią przecież podstawy 
prawnej do wypłacenia czy po-
trącenia refundacji, nie decydują 
o jej nienależności. Między tymi 
przepisami a ustawą o świadcze-
niach nie istnieje iunctim.

Sąd Najwyższy w omawia-
nym wyroku kolejny już raz pod-

Przepisy rozporządzenia 
o receptach nie stanowią przecież 

podstawy prawnej do wypłacenia czy 
potrącenia refundacji, nie decydują 

o jej nienależności.
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kreśla cywilnoprawny charakter 
refundacji (inaczej SN w wyro-
ku z dnia 4 stycznia 2007r. VCSK 
388/06, OSNC 2007/12/183). 
Oznacza to także równość stron  
w relacji apteka – NFZ. Jak stwier-
dził SN we wcześniejszym orze-
czeniu z 14 października 2009r. (V 
CSK 103/09) „Roszczenie refunda-
cyjne podmiotów prowadzących 
apteki wynika z ustawy (-), ustawa 
może bowiem kreować zobowią-
zanie będące podstawę prawną 
takiego roszczenia.” Jeśli ustawa 
określa roszczenie refundacyjne, 
warunki jego powstania, to rów-
nież ustawa winna określać przy-
padki nienależności refundacji, jej 
utraty lub zawieszenia wypłaty, 
bądź czynić to powin- no 
przynajmniej wyda-
ne na podstawie tej 
ustawy rozporzą-
dzenie wykonaw-
cze, co wynika z 
zasady państwa 
prawnego (art. 
2 Konstytucji) 
oraz z zasa-
dy prymatu 
ustawy (art. 
92 kon-
stytu-
cji).

Prawo apteki do refundacji 
określone jest w ustawie o świad-
czeniach (art. 63). Ani ta ustawa, 
ani upoważnione przez nią roz-
porządzenia wykonawcze nie 
określają przypadków utraty tego 
prawa. Wskazywanie, że przepi-
sy rozporządzenia o receptach 
wydanego na podstawie ustawy  
o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (art. 45 ust.3) regulują te 
przypadki zda się naruszać poda-
ne wyżej normy konstytucyjne. 

Według art. 63 ust. 1 usta-
wy o świadczeniach warunkiem 
otrzymania refundacji przez apte-
kę jest przekazanie przez nią wy-
mienionych zestawień i informa-
cji. Objęte nimi dane 
nie są do końca tożsa-
me z tzw. danymi nie-
zbędnymi w rozporzą-
dzeniu o receptach. Je-
śli apteka nie przekaże 
Funduszowi zestawień 
i informacji, albo 
przekaże nie-
zgodnie z 

u s t a w ą 

( n p . niekom-
p l e t n e ) wtedy aż do 
czasu prawidłowego przeka-
zania może zostać przedłu-
żony termin zapłaty przez 
Fundusz refundacji (art. 
63 ust.5). Wynika z tego, 
że te zestawienia i infor-
macje mogą być uzu-
pełniane i korygowane, 
od ich kompletności 
i poprawności zależy 
bowiem termin zapłaty 
refundacji. Nie chodzi 

przy tym oczywiście o uzupełnia-
nie i poprawianie recept, których 
nie można mylić i utożsamiać  
z zestawieniami i informacjami  
z art. 63 ustawy. Zatem możliwo-
ści korygowania recept określa 
taksatywnie rozporządzenie o re-
ceptach, zaś poprawiania zesta-
wień i uzupełniania informacji – 
art. 63 i wymienione w nim prze-
pisy wykonawcze. Stwierdzenie 
SN iż „nietrafne jest stanowisko 
przyjmujące możliwość usunięcia 
lub uzupełnienia braków po zrea-
lizowaniu recepty” jest niepełne, 
może odnosić się oczywiście do 
recept, ale nie do zestawień i in-
formacji, decydujących przecież 
przy refundacji. Nota bene zakres 
niezbędnych danych przekazy-
wanych Funduszowi przez aptekę 
jest określony rozporządzeniem 
o zbiorczych zestawieniach oraz 
na podstawie art. 190 ust. 2 usta-

wy o świadczeniach roz-
porządzeniem Ministra 
Zdrowia z 28 września 
2004r. w sprawie zakre-
su niezbędnych infor-
macji gromadzonych  
i przekazywanych przez 
apteki podmiotom zo-

bowiązanym do fi-
nansowania świad-
czeń ze środków 
publicznych (Dz.U. 
Nr 213, poz. 2167), 

a nie – jak mylnie 
przyjmuje Sąd Najwyż-

szy – rozporządzeniem 27 czerw-
ca 2006r. (Dz.U. Nr 114, poz. 780), 
które utraciło moc z dniem 29 
marca 2008r. i dotyczyło świad-
czeniobiorców.

Na gruncie obowiązujące-
go (do 31 grudnia 2011r.) art. 63 
ustawy o świadczeniach należy 
przyjąć, że nie ma mowy o nie-
należnej refundacji lub jej utracie, 
jeśli lek został wydany upraw-
nionej osobie zgodnie z zapisem 
recepty i apteka przekaże Fundu-
szowi określone ustawą prawid-
łowe zestawienia i informacje. Co 

►
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Rozporządzenie o receptach, 
niezawierające zresztą żadnej sankcji, 

wydane na podstawie ustawy o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty – 
nie ma żadnego związku z refundacją. 

Przewidziana tam kontrola recept przez 
Fundusz również.

najwyżej możliwe jest zawiesze-
nie wypłaty refundacji do czasu 
przekazania przez aptekę kom-
pletnych danych.

Ale można też bezpod-
stawnie przyjąć, że nie da się 
wykluczyć nienależności refun-
dacji bądź jej utraty. W takim ra-
zie w tym zakresie istnieje luka 
w prawie. Powinna być usunię-
ta odpowiednią zmianą prawa, 
niezwłoczną nowelizacją ustawy, 
a nie w drodze nadinterpretacji 
sądów, które w procesie stosowa-
nia prawa dopuszczają się wtedy 
jego tworzenia. 

Dlatego prezentowany tu 
ostatni wyrok Sądu Naj-
wyższego należy ocenić 
nader krytycznie.

P o d s u m u j m y : 
Refundacja leków jest 
uregulowana w ustawie 
o świadczeniach (art. 
63). Ustawa nie zna 
możliwości utraty re-
fundacji. Zawsze jest 
ona należna. Fundusz 
może jedynie zawiesić 
jej wypłatę do czasu 
przekazania przez ap-
tekę kompletnych danych okre-
ślonych wydanymi na podsta-
wie ustawy rozporządzeniami o 
zbiorczych zestawieniach oraz 
o niezbędnych informacjach. 
Zatem dane te można uzupeł-
niać i poprawiać. Jeżeli NFZ nie 
zakwestionował w ustawowym 
terminie informacji i zestawień 
aptek i refundację wypłacił,  
a później okaże się, że przesła-
ne dane nie były kompletne, 
może aptekę wezwać do uzu-
pełnienia tych danych, ale –  
w świetle obowiązującego pra-
wa – nie może tej refundacji 
odebrać czy potrącić.

Rozporządzenie o recep-
tach, niezawierające zresztą żad-
nej sankcji, wydane na podstawie 
ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty – nie ma żadne-
go związku z refundacją. Przewi-

dziana tam kontrola recept przez 
Fundusz również.

Tę wynikającą wprost z do-
tąd obowiązującego prawa zasadę 
potwierdza niedawno ogłoszona 
ustawa o refundacji. Zmienia ona 
generalnie kwestię refundacji (nie-
korzystnie dla aptek), wprowadza 
możliwość utraty refundacji, jej 
nienależność. Uchyla kardynalny 
art. 63 ustawy o świadczeniach. 
Zastąpi go art. 46 nowej ustawy. 
Zaś art. 43 ust. 1 pkt 6 stanowi, 
że apteka ma obowiązek „zwro-
tu refundacji ceny leku (-), jeżeli 
w wyniku weryfikacji lub kontroli 
informacji (-) zostanie stwierdzo-

ne, że realizacja recepty nastąpiła 
z naruszeniem przepisów ustawy, 
przepisów o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz przepi-
sów o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty.” Teraz dopiero można 
zasadnie uznać, że niezachowa-
nie wymogów określonych roz-
porządzeniem o receptach pro-
wadzić może do utraty refundacji 
lub obowiązku jej zwrotu; wcześ-
niej żaden przepis prawa tego nie 
przewidywał. Zatem potrącanie 
refundacji w oparciu jedynie o 
rozporządzenie o receptach było 
i jest bezpodstawne. Stąd krytyka 
wyroku Sądu Najwyższego. ■

dr praw Edward Jędrzejewski
adwokat, koordynator Biura 

Prawnego NIA

Akty normatywne wymienione w ar-
tykule:
- k.c. – kodeks cywilny;
- ustawa o refundacji – ustawa z dnia 

12 maja 2011r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 
Nr 122, poz. 696);

- ustawa o świadczeniach – usta-
wa z dnia 27 sierpnia 2004r.  
o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.);

- rozporządzenie o receptach - roz-
porządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 28 września 2004r. w spra-
wie recept lekarskich (Dz. U. Nr 

213, poz. 2164, obo-
wiązywało do dnia 
30 czerwca 2007r. 
zastąpione rozporzą-
dzeniem z dnia 17 
maja 2007r. Dz.U. Nr 
97, poz. 646), wydane 
na podstawie ar. 45 
ust. 3 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996r. o za-
wodach lekarza i le-
karza dentysty (Dz.U. 
2002 r. Nr 21, poz. 
2004, z późn. zm., 
obecnie Dz.U. 2008r. 

Nr 136 poz. 857 z późn. zm.);
- rozporządzenie o zbiorczych zesta-

wieniach – rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 28 września 
2004r. w sprawie sposobu oraz 
terminów przedstawiania przez 
apteki podmiotom zobowiąza-
nym do finansowania świadczeń 
ze środków publicznych zbior-
czych zestawień zrealizowanych 
recept podlegających refundacji, 
a także wzoru zbiorczego ze-
stawienia recept podlegających 
refundacji (Dz.U. Nr 213, poz. 
2165);

-rozporządzenie o niezbędnych in-
formacjach – rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 28 września 
2004r. w sprawie zakresu niezbęd-
nych informacji gromadzonych 
i przekazywanych przez apteki 
podmiotom zobowiązanym do 
finansowania świadczeń ze środ-
ków publicznych (Dz.U. Nr 213, 
poz. 2167).
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Naczelna Izba Aptekarska 
L. dz. P-151/2011

Warszawa, dnia 24 czerwca 2011 r.
Pani Ewa Kopacz 
Minister Zdrowia 

Szanowna Pani Minister
Odpowiadając na pismo z dnia 20 czerwca 2011 r. (znak: MZ-PLO-461-12163-8/MZ/11), 

przesyłające do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 
umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, w imieniu samorządu 
aptekarskiego wyrażam stanowczy protest przeciwko rażącemu naruszeniu zasad demokratycznego 
państwa prawa, dotyczących tworzenia prawa oraz praw samorządów zawodów zaufania 
publicznego.

Kluczowy akt prawny dla prawidłowego:
1) zabezpieczenia   polskich  pacjentów  w refundowane   leki, środki spożywcze  specjalnego  

przeznaczenia żywieniowego  oraz wyroby medyczne oraz, 

2) funkcjonowania polskich aptek, przekazany został do konsultacji społecznych (poprzez umieszczenie 
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia) w dniu 21 czerwca 2011 r. Na zgłoszenie uwag 
przewidziano okres 6-dniowy, w którym przypadają dwa święta i sobota.

Realny termin na zgłaszanie uwag to 3 dni.
Przed zgłoszeniem szczegółowych uwag do projektu, w imieniu samorządu aptekarskiego oświadczam, że:
1) nie akceptujemy instytucji umów na realizacje recept, jako zbędnej i biurokratycznej bariery w dostępie 

polskich pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz wnosimy o jej usunięcie z polskiego porządku 
prawnego;

2) sposób procedowania nad ww. projektem to kolejny przypadek łamania konstytucyjnych praw 
samorządu aptekarskiego;

3) przesłane projekty stanowią ostatni krok w całkowitym podporządkowaniu polskich aptek urzędnikom 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz całkowicie abstrahują od powszechnie uznawanych zasad 
zawierania umów (np. projekty przewidują wyłącznie obowiązki podmiotów prowadzących apteki, brak 
kar umownych po stronie NFZ);

4) bez wydłużenia okresu na zaopiniowanie ww. projektu do 30 dni oraz bez zorganizowania 
konferencji uzgodnieniowej - pełne, rzetelne i merytoryczne ustosunkowanie sie do treści 
projektowanych przepisów jest niemożliwe.

Ostateczne uwagi samorządu aptekarskiego zostaną przesłane odrębnym pismem.

Z poważaniem
Prezes  

Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz

Do wiadomości:
Donal TUSK – Prezes Rady Ministrów
Krystyna Barbara KOZŁOWSKA – Rzecznik Praw Pacjenta
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Szanowna Pani Minister,

Odpowiadając na pismo 
z dnia 20 czerwca 2011 r. (znak: 
MZ-PLO-461-12163-8/MZ/11), 
przekazujące do zaopiniowania 
projekt rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie ogólnych wa-
runków umów na realizację re-
cept oraz ramowego wzoru umo-
wy na realizację recept, w imieniu 
samorządu aptekarskiego, zgła-
szam następujące uwagi do prze-
słanego dokumentu:

Uwagi ogólne

1. Treść projektu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów na 
realizację recept oraz ramowe-
go wzoru umowy na realiza-
cję recept potwierdza jedno-
znacznie, że umowa, jako wa-
runek wydawania przez apteki 
refundowanych leków, środ-
ków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobów medycznych, 
jest rozwiązaniem zbędnym, 
nieefektywnym, wysoce biuro-
kratycznym, które generować 
będzie dodatkowe koszty po 
stronie NFZ i aptek, a w kon-
sekwencji prowadzić może do 
pogorszenia dostępu pacjen-
tów do przysługujących im 
świadczeń. 

Oparcie zakresu i sposobu 
realizacji konstytucyjnych praw 

pacjentów do refundowanych 
leków na cywilno-prawnym zo-
bowiązaniu apteki wobec NFZ, a 
nie na powszechnie obowiązują-
cych przepisach prawa, stanowi 
oczywiste i bezprecedensowe na-
ruszenie art. 68 Konstytucji RP, a 
także art. 31 Konstytucji RP.

 
  Zaproponowane przepisy nie 
wprowadzają żadnych korzyst-
nych rozwiązań dla pacjentów i 
całego systemu refundacji.

2. Stworzony system prowadzi do 
absurdalnej sytuacji, w której 
należyte wykonywanie umowy 
na realizację umowy, zawartej 
w celu realizacji praw pacjenta 
do leków, prowadzić może do 
pozbawienia lub ograniczenia 
tych praw.

Treść umowy jest sprzeczna 
z jej celem.

Umowa na wydawanie re-
fundowanego leku, środka spo-
żywczego specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyro-
bu medycznego na receptę za-
wierana jest w celu realizacji praw 
świadczeniobiorców do tych pro-
duktów. Cała konstrukcja prawna, 
uzależniająca prawa pacjentów 
od działań innych osób, a forso-
wana konsekwentnie przez Mini-
stra Zdrowia, prowadzi do sytua-
cji, w której najważniejszym ele-
mentem systemu zaopatrywania 

Polaków w leki nie jest pacjent, 
lekarz, czy farmaceuta, ale recep-
ta, a tuż za nią urzędnicy Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 
r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, zwana 
dalej „ustawą o refundacji”, oraz 
przesłane projekty konsekwen-
tnie hołdują zasadzie, że „należy-
te wykonanie umowy na realizację 
umowy”, a więc m. in. rygorystycz-
ne sprawdzanie spełniania przez 
recepty wymogów formalnych, w 
tym sprawdzanie prawidłowości 
użytych druków recept i pieczęci 
nagłówkowych i lekarskich, ozna-
cza ograniczenie pacjentowi do-
stępu do refundowanych leków.

Dotychczasowa, podobna 
sytuacja wynikała z presji finan-
sowej, ponieważ za błędy na re-
cepcie odpowiadał de facto far-
maceuta. Mógł on zaryzykować, 
licząc na rozsądek kontrolera NFZ 
i wydać przysługujący pacjentowi 
lek albo odmówić wydania leku 
i odesłać pacjenta do osoby wy-
stawiającej receptę, narażając się 
na utratę zaufania pacjenta.

Po zmianach w ustawie i po 
wprowadzeniu umów oraz OWU 
odpowiedzialnym za zaistniałą 
sytuację będzie Minister Zdrowia, 
który w projektowanym akcie 
prawnym, pod rygorem drakoń-
skich kar umownych, nakazuje 

  Warszawa, dnia 27 czerwca 2011 r. 
      

Naczelna Izba Aptekarska  
 
L. dz. P-157/2011

Pani Ewa Kopacz

Minister Zdrowia

►
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badać czytelność recept, pie-
czątki, druki i inne mało istotne -  
z punktu widzenia ustalenia pra-
wa do leku - elementy.

W systemie proponowa-
nym przez Ministra Zdrowia naj-
wyższą wartością jest „recepta”  
i jej „formalna doskonałość”, zaś 
pacjent pozbawiony zostaje de 
facto wszelkich praw, ponieważ 
uzależnianie prawa do leków od 
czytelności recepty lub od prawid-
łowości pieczęci nagłówkowych 
oznacza, że prawo nie istnieje lub 
warunkowane jest elementami 
całkowicie ocennymi lub niedają-
cymi się zweryfikować.

Samorząd aptekarski nigdy 
nie godził się i nie zgodzi się na 
takie rozwiązania.

3. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie ogól-
nych warunków umów na re-
alizację recept oraz ramowego 
wzoru umowy na realizację 
recept narusza podstawowe 
zasady prawa cywilnego.

Projekt narusza przede 
wszystkim zasadę równorzędno-
ści stron stosunku prawnego.

W orzecznictwie i doktrynie 
powszechnie przyjmuje się, że 
stosunki prawne pomiędzy pod-
miotami prowadzącymi apteki  
a Narodowym Funduszem Zdro-
wia w zakresie spraw związanych 
z refundacją mają charakter cy-
wilno-prawny.

Przykładowo, w wyroku 
z dnia 21 kwietnia 2010 r. Sąd 
Najwyższy - Izba Cywilna (V CSK 
358/2009) orzekł, że roszczenie 
refundacyjne podmiotów prowa-
dzących apteki aczkolwiek wynika 
z ustawy, ma jednak charakter cy-
wilnoprawny. 

Zobowiązanie będące pod-
stawą prawną takiego roszczenia 
kreuje wskazany wyżej art. 63 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

Stosunki cywilnoprawne 
charakteryzują się równorzęd-
nością stron i naruszenia tej rów-

nowagi (stanowiącej istotę relacji 
cywilnoprawnych) nie usprawied-
liwia występowanie po jednej ze 
stron państwowej osoby prawnej 
(wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 2 czerwca 1999 r. K. 
34/98).

Wskazana, podstawowa za-
sada prawa cywilnego, jaką jest 
autonomiczność (równorzęd-
ność) stron stosunku prawnego, 
zakłada nie tylko równe trakto-
wanie podmiotów prawa w takich 
samych sytuacjach prawnych, 
ale ponadto ich równorzędność  
w stosunkach wzajemnych (vide: 
wyrok Sądu Najwyższego - Izba 
Cywilna z dnia 4 czerwca 2009 r. 
III CSK 337/2008).

Przesłany projekt rozpo-
rządzenia narusza zasadę równo-
rzędności, ponieważ:

1) nie przewiduje żadnych 
umownych obowiązków po 
stronie Narodowego Fun-
duszu Zdrowia - w całym 
projekcie nie ma ani jedne-
go nowego obowiązku NFZ, 
powtórzono (niedokładnie) 
tylko - w § 4 wzoru umowy 
- ustawowy obowiązek wy-
płaty refundacji;

2) drakońskie kary umowne 
dotyczą wyłącznie podmio-
tów prowadzących apteki, 
NFZ nie został zobowiąza-
ny do ich zapłaty;

3) podmiot prowadzący ap-
tekę nie ma także żad-
nych praw w umowie. 
Powyższe wskazuje, że 
prawodawca próbuje po-
przez zastosowanie instru-
mentów cywilno-prawnych 
ukryć swoje prawdziwe in-
tencje, tzn. zamiar uregulo-
wania stosunków pomiędzy 
podmiotami prowadzącymi 
aptekami a NFZ w oparciu 
zasadę podporządkowania 
aptek Narodowemu Fun-
duszowi Zdrowia.

4. Treść projektu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów na 
realizację recept oraz ramowe-
go wzoru umowy na realizację 
recept, w szczególności w za-
kresie przepisów dotyczących 
kar umownych, wzorowana 
jest na rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 6 maja 
2008 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Należy jednakże podkre-
ślić, że projekt OWU dla świad-
czeniodawców uzgadniany jest 
przez Prezesa Funduszu z Na-
czelną Radą Lekarską, Naczel-
ną Radą Pielęgniarek i Położ-
nych i reprezentatywnymi orga-
nizacjami świadczeniodawców. 
Samorząd aptekarski wnioskował 
o umożliwienie przedstawicie-
lom Naczelnej Rady Aptekarskiej 
udziału w pracach nad ww. pro-
jektem rozporządzenia.

Sposób działania Mini-
sterstwa Zdrowia, który prze-
prowadza konsultacje społeczne  
w okresie „długiego weekendu”  
i wyznacza w rzeczywistości je-
den dzień na dyskusję jest wyra-
zem rażącego lekceważenia part-
nerów społecznych i przyszłych 
adresatów przepisów projektu 
rozporządzenia.

Urzędnicy Ministerstwa 
Zdrowia po raz kolejny przerzu-
cają na obywateli skutki swojej 
opieszałości w realizowaniu włas-
nych obowiązków. Już na etapie 
tworzenia ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego  
i wyrobów medycznych, było 
wiadome, że do wykonania usta-
wy niezbędne są wzory umów.

Autorem koncepcji umów 
na realizację recept był Minister 
Zdrowia. Można i należałoby 
oczekiwać, że Ministerstwo Zdro-
wia ma przygotowane stosowne 
dokumenty.

►
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Istnieją realne i poważne 
przesłanki do wyrażenia obawy, 
że Minister Zdrowia nie jest real-
nie zainteresowany uwagami do 
ww. projektu rozporządzenia, zaś 
konsultacje społeczne są pozor-
ne.  

5. Po raz kolejny Ministerstwo 
Zdrowia chce wprowadzić akt 
prawny bez zachowania jakie-
gokolwiek vacatio legis, naru-
szając przepisy ustawy o ogła-
szaniu aktów normatywnych, 
zezwalające na taką możliwość 
wyłącznie w szczególnie uza-
sadnionych sytuacjach, gdy 
przemawia za tym ważny inte-
res państwa i nie stoją temu na 
przeszkodzie zasady demokra-
tycznego państwa prawnego. 
Uzasadnienie zaproponowa-
nego rozwiązania nie zawiera 
żadnych rzeczywistych powo-
dów braku vacatio legis i jest 
po prostu powtórzeniem tre-
ści przepisu określającym taką 
możliwość.

6. Przedmiotowy projekt po-
twierdza smutną refleksję, że 
NFZ zyskuje władzę abso-
lutną nad podmiotami pro-
wadzącymi apteki i wcale się  
z tym nie ukrywa. Potwierdza-
ją to stosowne postanowienia 
OWU oraz wzoru umowy, któ-
re wyraźnie wskazują, że albo 
będzie tak jak chce NFZ, albo 
podmiot prowadzący aptekę 
zostanie praktycznie zniszczo-
ny ekonomicznie poprzez sy-
stem sankcji finansowych.

7. Zarówno OWU jak i wzór umo-
wy zawierają w zasadzie po-
wtórzenie obowiązków zwią-
zanych z realizacją recept na 
leki refundowane i wzajem-
nych relacji pomiędzy NFZ, 
a podmiotem prowadzącym 
aptekę, co ponownie potwier-
dza bezsens wprowadzenia 
instytucji umowy do relacji 

wynikających wprost z prze-
pisów obowiązującego prawa. 
Potwierdza to dotychczaso-
we wnioski z analizy nowych 
przepisów, że podstawowym 
uzasadnieniem wprowadzenia 
umów jest możliwość nałoże-
nia na podmiot prowadzący 
aptekę dodatkowej sankcji w 
postaci kar umownych. Po-
twierdza to w szczególności 
katalog przypadków, w jakich 
karę umowna będzie mógł na-
łożyć NFZ.

Zastanawiające jest rów-
nież, że projekt OWU oraz wzoru 
umowy nie określa przypadków, 
kiedy to NFZ za niewykonanie 
swoich obowiązków o charakte-
rze niepieniężnym wynikających z 
zawartej umowy będzie zobowią-
zany do uiszczenia kary umow-
nej. 

Uwagi szczegółowe do załącz-
nika nr 1 - „Ogólnych warunków 
umów na wydawanie refundo-
wanego leku, środka spożyw-
czego specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobu 
medycznego na receptę”.

Ad § 1.
- ust. 2 - umocowanie do repre-
zentowania osoby prawnej (NFZ) 
może się opierać wyłącznie na 
podstawie przepisu ustawy albo 
na oświadczeniu reprezentowa-
nego. Proponowany przepis roz-
porządzenia (zawarty w OWU) nie 
spełnia ani jednego ani drugiego 
wymogu.

Ad § 2.
Przedmiotem umowy powinno 
być określenie m.in. praw i obo-
wiązków stron umowy. Auto-
rzy określając odpowiedzialność 
podmiotu prowadzącego aptekę 
„zapomnieli” określić jednocześ-
nie odpowiedzialność NFZ zwią-
zaną prawidłową realizacją umo-
wy.

Ad § 3.
- pkt 1, 2 i 4 - do skreślenia, 

przepisy nic nie wnoszą - sta-
nowią powtórzenie obowią-
zujących przepisów prawa 
(vide: art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 
1 pkt 2 i 7, art. 45 ust. 1, art. 
45 ust. 3 ustawy o refundacji). 
- w pkt 3 - należy doprecy-
zować, o jakich „zbiorach da-
nych udostępnianych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia”, 
mowa w przepisie. Jeżeli prze-
pis wprowadza na podmiot 
prowadzący aptekę określony 
obowiązek, którego brak rea-
lizacji byłby nienależytym wy-
konywaniem umowy, koniecz-
ne jest jasno określenia treści 
obowiązku, w tym przypadku 
pojęcia „zbiory danych udo-
stępnianych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia”.

- zarówno zdanie wstępne (pod-
miot może się zobowiązać do 
czegoś, ale nie apteka, będąca 
przecież wyłącznie miejscem 
świadczenia usług farmaceu-
tycznych już „obowiązana” ra-
czej nie będzie), jak i pkt 4 wy-
magają odpowiedniego do-
pracowania pod względem re-
dakcyjnym.

 
Ad § 4.

Wyjaśnienia wymaga, co 
oznacza „dedykowany serwis in-
ternetowy wskazany przez Preze-
sa NFZ” i jakie on ma znaczenie 
dla realizacji umów na realizację 
recept.

Ad § 5.
Dotychczasową treść pro-

ponuje się oznaczyć jako ust. 
1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Fundusz nie może potrącać 
swoich wierzytelności wobec 
podmiotu prowadzącego apte-
kę z wierzytelnością podmiotu 
prowadzącego aptekę względem  
Funduszu o wypłatę refundacji. 
Nie wyłącza to potrącenia umow-
nego.”. ►
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Uzasadnienie
Zgodnie z wyrokiem Sądu 

Najwyższego - Izba Cywilna  
z dnia 10 listopada 2000 r. (IV 
CKN 163/2000, LexPolonica nr 
379826), strony mogą w sposób 
odmienny od regulacji ustawowej 
(art. 498 i nast. kc) kształtować 
przesłanki, skutki i sposób po-
trącenia, bądź w ogóle wyłączyć 
możliwość umorzenia wierzytel-
ności przeciwstawnych.

Charakter wierzytelności  
o wypłatę refundacji przemawia 
za wprowadzeniem proponowa-
nej zmiany.

Ad § 6.
Cały przepis powinien być 

wykreślony.
Przede wszystkim „oddział 

wojewódzki funduszu” nie ma 
żadnych uprawnień do przepro-
wadzania kontroli aptek „w zakre-
sie wykonywania umowy na reali-
zacje recept”.

Kontrola, monitorowanie 
i rozliczanie umów, o których 
mowa w art. 41 ustawy o refun-
dacji należy do dyrektor OW 
NFZ (vide: art. 107 ust. 5 pkt 22 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z późn. zm.). Dyrektor 
OW NFZ kontroluje umowy, a nie 
apteki. Zakres jego uprawnień 
określają art. 43 ust. 1 pkt 3 i 4 
oraz art. 47 ustawy o refundacji.

Delegacja zawarta w art. 
41 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji nie zawiera 
upoważnienia do określenia za-
sad kontroli aptek. Cały przepis 
wykracza więc poza delegację 
ustawową.

Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia w sprawie ogól-
nych warunków umów na re-
alizację recept oraz ramowe-
go wzoru umowy na realiza-
cję recept nie może także okre-
ślać pojęcia „realizacji recepty”. 

Umowa dotyczy określonych 
czynności, które są zdefiniowa-
ne w ustawie - Prawo farmaceu-
tyczne i wydanych na jej podsta-
wie rozporządzeniach, a także in-
nych bezwzględnie obowiązują-
cych przepisach prawa.

Poprzez wskazanie, co NFZ 
chce kontrolować nie można 
zmienić treści i charakteru czyn-
ności zdefiniowanych w obowią-
zującym prawie.

Obowiązki osób reali-
zujących receptę definiuje, na 
podstawie art. 96 ust. 7 ustawy 
- Prawo farmaceutyczne, § 2 ust. 
1 i 2 rozporządzania  Ministra 
Zdrowia z dnia 18 październi-
ka 2002 r. w sprawie wydawania  
z apteki produktów leczniczych  
i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 
183, poz.1531). Pojęcie „realizacji 
recepty” zdefiniowane zostało - 
zgodnie z ustawową delegacją - 
w § 14 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r.  
w sprawie recept lekarskich (Dz. 
U. Nr 97, poz. 646, z późn. zm.). 
Akt ten określa także pojęcie i za-
kres „kontroli realizacji recept”.

Realizacja recepty to pra-
wem określona usługa farma-
ceutyczna, wykonywana przez 
uprawnione osoby. Usługi farma-
ceutyczne ex definitione nie są 
wykonywane przez podmiot pro-
wadzący aptekę. Minister Zdrowia 
nie może w rozporządzeniu, któ-
re w praktyce regulować będzie 
stosunki cywilno-prawne pomię-
dzy przedsiębiorcami (podmiota-
mi prowadzącymi apteki) a NFZ 
definiować na nowo czynności 
fachowych, które są określone  
w prawie, wynikają z zasad sztuki 
medycznej, a w przypadku farma-
ceutów także z obowiązujących 
zasad etyki i deontologii zawo-
dowej.

Należy podkreślić, że żad-
ne umowy pomiędzy podmiotem 
prowadzącym aptekę a NFZ, na-
wet gdy przybiorą rangę rozpo-
rządzenia, nie mogą zmusić far-

maceuty do działań niezgodnych 
z ich podstawowym zawodowym 
zadaniem, tj. udzielaniem usług 
farmaceutycznych w celu ochro-
ny zdrowia publicznego.

Podmiotem uprawnionym 
do nadzoru nad wykonywaniem 
zawodu zaufania publicznego, 
jakim jest zawód farmaceuty, jest 
samorząd aptekarski, a nie Naro-
dowy Fundusz Zdrowia.

Reasumując, stwierdzić na-
leży, że przepis musi być skreślo-
ny, ponieważ:
1) wykracza poza delegację usta-

wową zawartą w art. 41 ust. 8 
ustawy o refundacji;

2) próbuje redefiniować pojęcia, 
których treść wynika z innych 
przepisów lub zasad wykony-
wania zawodu farmaceuty.

- uwagi szczegółowe - za prawid-
łowość użytych druków recept, 
prawidłowość użytych pieczątek 
lekarskich i nagłówkowych od-
powiedzialny powinien być pod-
miot wystawiający recepty, a nie 
podmiot prowadzący aptekę (pkt 
1); dopóki recepty będą wypi-
sywane „ręcznie” ich czytelność 
będzie zawsze sporna, co poka-
zują dotychczasowe zastrzeże-
nia ze strony NFZ, ponadto za 
czytelność recept odpowiedzial-
ność powinien ponosić podmiot 
uprawniony do ich wystawiania, 
a nie podmiot prowadzący ap-
tekę (pkt 2); w pkt 4 zamiast wy-
razu „prawidłowość” powinien 
być wyraz „prawidłowości” (pkt 
4); co składa się na otaksowanie 
recepty określają już obowiązują-
ce przepisy (rozporządzenie MZ  
w sprawie recept lekarskich)  
i OWU nie mogą tego zmodyfi-
kować (pkt 9); doprecyzowania 
wymaga punkt dotyczący stoso-
wania innych przepisów związa-
nych z wykonywaniem umowy na 
realizację recept, o jakie konkret-
nie przepisy chodzi (pkt 15).

►
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- pkt 2
Niezależnie od powyższych 

uwag przepis pkt 2 musi być skre-
ślony takżę z innych przyczyn. 
Przede wszystkim w „zakresie wy-
konywania umowy na realizacje 
recept” nie można kontrolować 
czytelności recept. Wystawianie 
czytelnych recept jest obowiąz-
kiem lekarzy (vide: § 2 ust. 1 roz-
porządzenia z dnia 17 maja 2007 
r. w sprawie recept lekarskich). 
Powinien być on kontrolowa-
ny w ramach umów o udziela-
nie świadczeń zdrowotnych albo 
umów upoważniających do wy-
stawiania recept na refundowane 
leki, środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, 
lub wyroby medyczne.

Żaden przepis nie nakazuje 
aptece kontroli czytelności recept. 
Jeżeli recepta została zrealizowa-
na, to była czytelna.  

Ad § 7.
- ust. 1 i 2 - należy wykreślić wyra-
zy „lub kierownik apteki”.
Minister Zdrowia nie może  
w rozporządzeniu, które regu-
lować będzie stosunki cywilno-
prawne pomiędzy przedsiębior-
cami (podmiotami prowadzącymi 
apteki) a NFZ nakładać nowych 
obowiązków na podmiot trzeci, 
tj, kierownika apteki.
- ust. 3.

Należy wykreślić. Przedmio-
towe uprawnienia NFZ wykracza-
ją poza zakres zadań Funduszu, 
określonych przepisami ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków pub-
licznych. Podmiot prowadzący 
aptekę, który zdecyduje się pod-
pisać taką umowę na realizację 
recept prowadzi również inną 
działalność niż sprzedaż leków 
refundowanych, zgodnie z prze-
pisami Prawa farmaceutycznego, 
która nie dotyczy sfery działania 
NFZ. Ponadto pkt 1 tego ustę-
pu wymaga dopracowania pod 
względem logiki jego zapisu.

Ad § 8.
 

Należy wykreślić w całości. Mini-
ster Zdrowia nie może w rozpo-
rządzeniu, które regulować będzie 
stosunki cywilno-prawne pomię-
dzy przedsiębiorcami (podmiota-
mi prowadzącymi apteki) a NFZ, 
nakładać nowych obowiązków na 
podmiot trzeci, tj., kierownika ap-
teki.

Ponadto postanowienie to 
wymaga odpowiedniego dopra-
cowania pod względem redakcyj-
nym.

 
Ad § 9

- proponuje się dodać ust. 
1a w brzmieniu:

„1a. Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie może odmówić wy-
płaty refundacji, o której mowa  
w art. 46 ust. 3 ustawy, albo żą-
dać jej zwrotu, z powodu niepra-
widłowości w wystawieniu recep-
ty lub zlecenia, jeżeli dokument 
wystawiła upoważniona osoba,  
a przepisany lek, środek spożyw-
czy specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego lub wyrób medyczny 
przysługuje na podstawie ustawy 
wskazanemu w recepcie lub zlece-
nia świadczeniobiorcy”.

 
Uzasadnienie

Musi być wprowadzona 
zasada, że NFZ nie może odmó-
wić aptece refundacji ceny leku, 
środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub 
wyrobu medycznego albo żądać 
jej zwrotu, z powodu nieprawid-
łowości w wystawieniu recep-
ty lub zlecenia, jeżeli dokument 
wystawiła upoważniona osoba,  
a przepisany lek, środek spożyw-
czy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrób me-
dyczny przysługuje na podstawie 
ustawy wskazanemu w recepcie 
lub zlecenia świadczeniobiorcy.

Proponowana zmiana zmie-
rza do rozwiązania poważnego 
problemu utrudniającego obec-
nie prawidłowe realizowanie pra-
wa świadczeniobiorców do re-
fundowanych leków i wyrobów 
medycznych.

Przedstawiony do zaopi-
niowania projekt nie podejmuje 
próby racjonalnego rozwiązania 
problemu, a wręcz przeciwnie 
- sankcjonuje istniejącą, patolo-
giczną sytuację, gdy za błędy wy-
stawiających recepty lub zlecenia 
odpowiadać ma pacjent i apteka.

Niewłaściwie wypisywane 
recepty i zlecenia stanowi po-
ważne utrudnienie w procesie 
realizacji ustawowych uprawnień 
świadczeniobiorców. Należy wy-
raźnie podkreślić, że w obecnie 
obowiązującym stanie prawnym 
oraz w ukształtowanej prakty-
ce działania wszelkie negatywne 
konsekwencje wskazanego zjawi-
ska dotykają pacjentów oraz far-
maceutów realizujących recepty 
lub zlecenia.

Naczelna Rada Aptekarska 
zawsze kwestionowała i kwe-
stionuje działania Narodowego 
Funduszu Zdrowia polegające 
na żądaniu zwrotu refundacji  
w przypadkach, gdy lek lub wy-
rób medyczny wydany został na 
rzecz świadczeniobiorcy upraw-
nionego do danego leku na pod-
stawie ustawy. 

Należy podkreślić, że bar-
dzo często podstawę żądań NFZ 
stanowią drobne uchybienia przy 
wystawianiu recept niedotyczące 
części merytorycznej, tj. nazwy 
leku, dawki, sposobu stosowania, 
daty wystawienia i realizacji. 
- ust. 2 proponuje się nadać 
brzmienie:
„2. Fundusz nie może dokonać 
potrącenia swoich wierzytelności 
z tytułu nienależnie wypłaconej 
refundacji do czasu wyczerpania 
procedury, o której mowa w art. 
42 ustawy. 

 ►
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Uzasadnienie
Strony umowy, mogą usta-

lić, że do czasu wyczerpania pro-
cedury, o której mowa w art. 42 
ustawy, NFZ nie będzie składał 
oświadczenia o potrąceniu. 

Ad § 12.
- proponuje się dodać ust. 3  
w brzmieniu:
„2. Fundusz nie może dokonać 
potrącenia swoich wierzytelności  
z tytułu kar umownych z wierzy-
telnościami podmiotu prowadzą-
cego aptekę o wypłatę refundacji.”.  
  
Ad § 10, § 11 i § 12 - kary umow-
ne.
-    kary są za wysokie z uwagi 

chociażby na różne interpre-
tacje tych samych przepisów, 
np. dotyczące rozporządzenia 
o sprawie recept lekarskich.

-  ani z ustawy ani z projektu roz-
porządzenia nie wynika, na 
podstawie jakich kryteriów au-
torzy projektu rozporządzenia 
określili wysokość kar umow-
nych.

- przepisy nie określają zasad 
miarkowania kar umownych 
przy jednoczesnym braku ich 
dokładnego określenia (w § 11 
w ust. l mowa o karze do 5% 
refundacji, a w ust. 2 o karze 
do 10% refundacji). Brak kry-
teriów ustalenia kary umow-
nej, brak przepisów dotyczą-
cych jej miarkowania, wreszcie 
brak jasno określonej wyso-
kości kary umownej, pozwala 
na stwierdzenie, że przepisy 
§10 i § 11 rozporządzenia, są 
sprzeczne z powszechnie obo-
wiązującymi przepisami ko-
deksu cywilnego;

-  wysokość kary umownej musi 
być skorelowana z ewentualną 
szkodą Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Wysokość kary 
umownej nie może być ode-
rwana od realnej szkody. Ana-
lizując projekt rozporządzenia 
w połączeniu z przepisami 

ustawy, dochodzi się do wnio-
sku, że urzędnicy Ministerstwa 
Zdrowia w całkowicie dowol-
ny, niczym nieuzasadniony 
sposób, określili wysokość kar 
umownych na 5, l0, 75, 20%. 
Powyższy zarzut odnosi się w 
szczególności do kary umow-
nej określonej w §10 pkt l, 2 i 
3 ( jaką szkodę Narodowemu 
Funduszowi Zdrowia wyrządzi 
apteka, która nie zrealizuje re-
cepty lub nie poinformuje, że 
zmienił się skład personelu).

 
§ 10.

Zaproponowany sposób 
wyliczania podstawy do oblicze-
nia kary umownej jest niezro-
zumiały i nie wyjaśnia sposobu 
wyliczenia tej podstawy, w przy-
padku przeprowadzania kontroli i 
zakwestionowania prawidłowości 
działania apteki przed upływem 
12 lub 24 ostatnich okresów roz-
liczeniowych; ponadto ust. 4 wy-
maga dopracowania pod wzglę-
dem redakcyjnym.

 
Ad § 10 ust. 1.

„Nienależyte wykona-
nie umowy na realizację recep-
ty”, jako przesłanka nałożenia 
kary umownej, budzi już obec-
nie bardzo istotne wątpliwości. 
Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że wszystkie nawet drob-
ne niedociągnięcia popełniane 
przez wystawiającego receptę 
będą obciążały podmiot pro-
wadzący aptekę. Kuriozalne jest 
przerzucenie odpowiedzialności 
z lekarza na farmaceutę, który 
może ponieść karę niewspółmier-
ną do winy.

 
Ad § 11.

Zdanie wstępne zawiera 
niewłaściwe odesłanie do par. 9. 
Ponadto wskazany katalog przy-
padków, w jakich NFZ może na-
łożyć na podmiot prowadzący 
aptekę karę umowną, wskazuje 
na rzeczywiste intencje wprowa-

dzenia systemu umów na realiza-
cję recept i nie ma jakiegokolwiek 
związku z rolą, do jakiej NFZ zo-
stał powołany do życia (chyba że 
rozumiemy tę rolę jako poszuki-
wanie dodatkowych wpływów na 
finansowanie działalności NFZ). 
Jedyną jego intencją jest po-
szukiwanie dodatkowych źródeł 
przychodu dla NFZ. Jaki bowiem 
związek z prawidłową realizacją 
umowy - zaopatrzeniem pacjen-
tów w leki oraz jakie ratio legis 
ma uzasadnienie dla wprowadze-
nia kary umownej w wysokości 
5% od określonej kwoty refunda-
cji w przypadku niepoinformowa-
nia NFZ o zmianie liczby osób za-
trudnionych w aptece? Brak rów-
nież jakiegokolwiek uzasadnienia 
prawnego dla rozwiązania umowy 
w trybie natychmiastowym przez 
NFZ w przypadku braku zawiado-
mienia NFZ o zmianie zezwolenia 
na prowadzenie apteki w każdym 
przypadku - to nie NFZ jest or-
ganem administracji publicznej 
podejmującym decyzje w tym 
zakresie i nie on powinien czer-
pać jakiekolwiek profity z faktu 
niepowiadomienia o zmianach w 
tym zakresie. Ponadto możliwość 
rozwiązania umowy w tym trybie, 
w przypadku niedokonania wpła-
ty kary umownej w wyznaczonym 
terminie, w istocie rzeczy wyłącza 
jakąkolwiek możliwość podejmo-
wania polemiki w zakresie zasad-
ności nakładania kar umownych - 
NFZ w tym zakresie ma całkowitą 
dowolność pod groźbą rozwiąza-
nia umowy. Jest to swoisty haracz 
od podmiotu prowadzącego ap-
tekę za cenę spokoju, oczywiście 
do kolejnego żądania ze strony 
NFZ.

Lista przypadków uzasad-
niających możliwość nałożenia 
kary umownej ma bardzo nie-
ostry i ogólnikowy charakter, 
pozwalający na całkowitą dowol-
ność w nakładaniu tych kar (oso-
ba nieuprawniona, osoba niepo-
siadająca kwalifikacji i uprawnień 

►
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do realizacji recepty, nieuzasad-
niona odmowa realizacji recepty). 
Wysokość kary umownej w wyso-
kości 75% refundacji nie pozosta-
je w jakiejkolwiek uzasadnionej 
relacji do przewinienia określo-
nego tym przepisem, zwłaszcza, 
że termin ten jest bardzo krótki. 
 
- ust. 1 pkt 2.

Musi być wykreślony. NFZ 
nie ma kompetencji do bada-
nia, czy odmowa realizacji recept 
była uzasadniona, czy też nie. 
Przypadki, kiedy można odmówić 
wydania produktu leczniczego 
lub wyrobu medycznego określa 
rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 października 2002 r. w 
sprawie wydawania z apteki pro-
duktów leczniczych i wyrobów 
medycznych (Dz.U.02.183.1531).

Oznacza to, że w świetle 
obowiązujących przepisów od-
mowa realizacji recepty, która 
posiada drobne błędy będzie 
działaniem naruszającym obo-
wiązuje przepisy prawa, a równo-
cześnie nakazanym przez umowę. 
 
- ust. 2 pkt 2.

W obecnym brzmieniu po-
branie 100% odpłatności za „leki 
zniżkowe”, gdy recepta posiada 
błędy a pacjent nie może wró-
cić do lekarza, będzie zagrożone 
karą umowną.

 
Ad 12a.

Proponuje się dodać § 12a 
w brzmieniu:
„12a.

1. W razie nieuzasadnionego 
rozwiązania przez Fundusz umo-
wy na realizację recept lub nie-
uzasadnionej odmowy jej zawar-
cia, podmiot prowadzący aptekę 
ma prawo żądać zapłaty przez 
Fundusz kary umownej w wysoko-
ści stanowiącej iloczyn liczby mie-
sięcy, w których umowa nie była 
zawarta z powodu jej nieuzasad-
nionego rozwiązania lub nieuza-
sadnionej odmowy jej zawarcia, 

oraz kwoty:
1) stanowiącej średnią war-

tość refundacji wypłaconej 
w ostatnich 3 miesiącach 
przez rozwiązaniem umowy 
- w przypadku nieuzasad-
nionego rozwiązania umo-
wy;

2) 20 000 złotych -  w przypad-
ku nieuzasadnionej odmo-
wy zawarcia umowy.

2. W razie niezgodnego z umo-
wą lub nieuzasadnionego nało-
żenia przez Fundusz kary umow-
nej, o której mowa w § 10-12, 
podmiot prowadzący aptekę, ma 
prawo żądać zapłaty przez Fun-
dusz kary umownej w wysoko-
ści stanowiącej trzykrotność kary 
umownej nałożonej przez Fun-
dusz z odsetkami ustawowymi od 
dnia, w którym Fundusz wyegze-
kwował nałożoną karę umowną. 
3. Podmiot prowadzący aptekę 
jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego 
wysokość kary umownej.”.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41 ust. 2 

ustawy o refundacji, umowa na 
realizację recept określa w szcze-
gólności kary umowne.

Jak już wyżej wskazano, 
podstawowa zasada prawa cy-
wilnego, jaką jest autonomicz-
ność (równorzędność) stron 
stosunku prawnego, zakłada 
równorzędność stron w stosun-
kach wzajemnych (vide: wyrok 
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna 
z dnia 4 czerwca 2009 r. III CSK 
337/2008).

Zaproponowana przez Mi-
nistra Zdrowia asymetria obo-
wiązków nie może być zaakcep-
towana.

 
Ad § 14.

Musi być skreślony, jako 
niezgodny z art. 41 ust. 5 w zw.  
z art. 41 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji.

Minister Zdrowia nie uzy-
skał kompetencji do określania 
dodatkowych, pozaustawowych 
przypadków rozwiązania przez 
NFZ umów na realizację recept. 
Podmiot prowadzący aptekę ma 
prawo do zawarcia i posiadania 
umowy na realizację recept. Jedy-
ne wyjątki przewidują ww. prze-
pisy.

Brak jest jakiegokolwiek 
prawnego i logicznego uzasad-
nienia do potraktowania braku 
powiadomienia o zmianie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki 
jako powodu rozwiązania umo-
wy w trybie natychmiastowym, 
zwłaszcza przy tak określonym 
terminie (3 dni od zmiany), kie-
dy często nawet podmiot pro-
wadzący aptekę nie jest jeszcze 
powiadomiony przez organy PIF 
o dokonanej zmianie (poczta nie 
działa tak szybko jak chciałby 
NFZ). Charakter większości zmian 
w treści zezwolenia na prowadze-
nie apteki nie uzasadnia tak dra-
stycznych skutków. Wydaje się, że 
rozwiązaniem byłoby nałożenie w 
obowiązujących przepisach obo-
wiązku na organy Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej prze-
syłania kopii zezwolenia lub jego 
zmiany do właściwego oddziału 
wojewódzkiego NFZ. Możliwość 
rozwiązania umowy na skutek 
nieuiszczenia kary umownej jest 
kolejną sankcją, oprócz odsetek 
za opóźnienie, za jeden i ten sam 
czyn.

 
Ad § 15.

- ust. 3 - logika tego postanowie-
nia, gdy do skuteczności dorę-
czeń korespondencji NFZ stosuje 
się przepis ust. 1, czyli doręcza na 
adres apteki, jest zastanawiająca.

 
Ad § 16.

- ust. 2 .
Przepis ten musi być skre-

ślony; rozporządzenie nie może 
zmieniać zasad kodeksu po-
stępowania cywilnego, doty-►
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czących właściwości sądów po-
wszechnych. Taka zmiana mu-
siałby zaakceptować podmiot 
prowadzący aptekę w umowie.  
Redakcja tego postanowienia 
świadczy o ignorowaniu pojęć 
zdolności sądowej i zdolności 
procesowej uregulowanych w 
przepisach Kodeksu postępowa-
nia cywilnego (art. 64). Jednost-
kom organizacyjnym nieposiada-
jącym osobowości prawnej tylko 
ustawa może nadać tę zdolność.

Uwagi szczegółowe do za-
łącznika nr 2 - „Wzoru umowy na 
wydawanie refundowanego leku, 
środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobu medycznego na podsta-
wie recept”.
Ad tytułu.
Błąd w tytule - ustawa o refunda-
cji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów me-
dycznych stanowi o umowie na 
wydawanie refundowanego leku, 
środka spożywczego specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobu medycznego na re-
ceptę (vide: art. 1 ust. 1).
 
Do części wstępnej:
Określenie jako strony umowy 
na realizację recept - NFZ - od-
dział wojewódzki nastąpiło z na-
ruszeniem art. 41 ustawy, która 
wyraźnie stanowi, iż to Fundusz 
jest stroną umowy, a nie jego 
jednostka organizacyjna. Kwestia 
reprezentacji Funduszu przy pod-
pisywaniu tej umowy, przez dy-
rektora oddziału wojewódzkiego 
NFZ, jest sprawą z zakresu repre-
zentacji, a nie z zakresu zdolności 
prawnej. 

§ 1.
Muszą być wskazane doku-

menty uprawniające kierownika 
apteki do pełnienia tej funkcji.  
W celu zawarcia umowy na reali-
zację recept podmiot prowadzą-
cy aptekę przedstawia m. in. ko-

pie dokumentów uprawniających 
kierownika apteki do pełnienia tej 
funkcji.

Zgodnie z art. 99 ust. 4a 
ustawy - Prawo farmaceutycz-
ne, podmiot prowadzący apte-
kę jest obowiązany zatrudnić 
osobę odpowiedzialną za pro-
wadzenie apteki, o której mowa 
w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię 
należytego prowadzenia apteki. 
Rękojmię należytego prowadze-
nia apteki stwierdza właściwa dla 
kierownika okręgowa rada apte-
karska lub jej prezydium.

Każdy kierownik nowej ap-
teki oraz obejmujący kierowni-
ctwo w już istniejącej ma obowią-
zek taki dokument uzyskać.

§ 1a.
Proponuje się dodać § 1a w 
brzmieniu:
„§ 1a.
W trakcie wykonywania umowy 
strony zobowiązane są realizo-
wać wszystkie obowiązki i prawa 
w sposób zgodny z jej celem oraz 
zasadami współżycia społecznego, 
a przestrzeganie prawa świadcze-
niobiorcy (pacjenta) do świadczeń 
gwarantowanych, o których mowa 
w § 1 ust.1, jest podstawowym i 
nadrzędnym obowiązkiem Fundu-
szu oraz podmiotu prowadzącego 
aptekę.”.

Uzasadnienie
Cały projekt rozporządzenia 

nie wspomina w ogóle o pacjencie 
i jego prawach. Takie rozwiązanie 
jest niedopuszczalne, zważywszy 
na fakt, że umowa na realizację 
recept stanowi odmianę umowę 
na rzecz osoby trzeciej. 

Z umowy musi jedno-
znacznie wynikać, że przestrze-
ganie prawa pacjenta do świad-
czeń gwarantowanych, o których 
mowa w § 1 ust.1, jest podstawo-
wym i nadrzędnym obowiązkiem 
Funduszu oraz podmiotu prowa-
dzącego aptekę.

Ad § 4.
Zgodnie z jego treścią za-

łącznik nr 1 do umowy mają sta-
nowić OWU, natomiast zgodnie 
z załącznikami wymienionymi na 
końcu umowy załącznik nr 1 to 
wniosek o zawarcie umowy.

 
Ad § 5.

- ust. 1
Należy wykreślić; apteka nie 

jest podmiotem praw i obowiąz-
ków; ponadto wprowadzanie po-
stanowienie, że należy przestrze-
gać prawa powszechnie obo-
wiązującego jest rozwiązaniem 
zbędnym i godzącym w zasadę 
przyzwoitej legislacji.
 
- ust. 2

Zasadę starannego dzia-
łania należy przede wszystkim 
nałożyć na Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Pomija się kwestię, że 
zwrot refundacji nie jest wyna-
grodzeniem dla podmiotu pro-
wadzącego aptekę, tylko świad-
czeniem zbliżonym bardziej do 
zwrotu kosztów. Od Narodowego 
Funduszu Zdrowia i jego urzęd-
ników należy wymagać, aby do-
konując podmiotowi prowadzą-
cemu aptekę zwrotu pieniędzy za 
leki kupione z własnych środków, 
swoje obowiązki realizowali sta-
rannie z poszanowaniem przepi-
sów, w tym przepisów kodeksu 
cywilnego.
 
- ust. 2

Należy wykreślić wy-
razy „oraz kierownik apteki”. 
Minister Zdrowia nie może w 
rozporządzeniu, które regulować 
będzie stosunki cywilno-praw-
ne pomiędzy przedsiębiorca-
mi (podmiotami prowadzącymi 
apteki) a NFZ nakładać nowych 
obowiązków na podmiot trzeci, 
tj, kierownika apteki.
 
- ust. 3

Należy wykreślić i zrezygno-
wać z załącznika nr 2 („Ewidencja 

►
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personelu fachowego zatrudnio-
nego w aptece”).

Projekt rozporządzenia 
nie może burzyć istniejących 
regulacji prawnych i bezzasad-
nie biurokratyzować stosun-
ków pomiędzy apteką a NFZ. 
Przepis § 5 ust. 3 sprzeczny jest  
z przepisami ustawowymi.

„Ewidencja zatrudnionych 
w aptece farmaceutów i techni-
ków farmaceutycznych” nie jest 
żadnym załącznikiem do umo-
wy, ale instytucją uregulowa-
ną w Prawie farmaceutycznym i 
rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 18 października 2002 
r. w sprawie wzoru prowadzenia 
ewidencji zatrudnionych w ap-
tece farmaceutów i techników 
farmaceutycznych. Prowadzenie 
ewidencji należy do zadań kie-
rownika apteki, a nie podmiotu 
prowadzącego aptekę (vide: art. 
88 ust. 5 pkt 6 Prawa farmaceu-
tycznego). Sposób jej prowadze-
nia określa ww. rozporządzenie. 
Wprowadzanie ewidencji, jako 
załącznika do umowy jest biuro-
kratycznym kaprysem projekto-
dawców. Ewidencja jest jedna i 
ma jasne podstawy prawne.

Podmiot prowadzący ap-
tekę tylko raz ma obowiązek 
przedstawić aktualną ewidencję 
osób zatrudnionych w aptece 
wraz z numerami dokumentów 
uprawniających do wykonywania 
zawodu - w momencie składania 
wniosku o zawarcie umowy (vide: 
art. 41 ust. 4 ustawy o refunda-
cji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów me-
dycznych).

Zaznaczyć należy, że Na-
rodowy Fundusz Zdrowia nie ma 
prawa kontrolować, czy ewiden-
cja jest zgodna z prawem. Kom-
petencje w tym zakresie posiada 
wyłącznie inspekcja farmaceu-
tyczna (vide: art. 109 pkt 3 Prawa 
farmaceutycznego). 

Prowadzenie ewidencji 
jest obowiązkiem wynikającym  
z prowadzenia apteki, a nie obo-
wiązkiem związanym z realiza-
cją umowy na realizację recept. 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (tekst jed-
nolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 
1447, z późn. zm.), jeżeli przepisy 
szczególne nakładają obowiązek 
posiadania odpowiednich upraw-
nień zawodowych przy wykony-
waniu określonego rodzaju dzia-
łalności gospodarczej, przedsię-
biorca jest obowiązany zapewnić, 
aby czynności w ramach działal-
ności gospodarczej były wykony-
wane bezpośrednio przez osobę 
legitymującą się posiadaniem ta-
kich uprawnień zawodowych.

Okoliczność, czy przy wy-
konywaniu w aptece czynności 
fachowych są zatrudnieni wyłącz-
nie farmaceuci i technicy farma-
ceutyczni w granicach ich upraw-
nień zawodowych, bada podmiot 
prowadzący aptekę oraz - w ra-
mach nadzoru organ wydający 
zezwolenie (art. 37at ust. 1 Prawa 
farmaceutycznego).

Żaden inny podmiot, w tym 
Narodowy Fundusz Zdrowia, nie 
jest uprawniony - we wskazanym 
wyżej zakresie - do kontroli dzia-
łalności gospodarczej, na którą 
zostało wydane zezwolenie.

Wprowadzanie ewidencji, 
jako załącznika do umowy, a więc 
dokumentu podlegającego czę-
stym zmianom i wymagającym 
zgodnego oświadczeni stron 
umowy narusza wymienione wy-
żej przepisy.

Ustanowienie zasady, że 
tylko osoby wskazane w załączni-
ku („Ewidencja personelu facho-
wego zatrudnionego w aptece”) 
mogą realizować umowę jest nie-
zgodne z prawem.

Wpis do ewidencji nie wa-
runkuje wykonywania swoich 
praw przez farmaceutów i techni-
ków farmaceutycznych.

- ust. 4.
Należy wykreślić w cało-

ści. Minister Zdrowia nie może 
w rozporządzeniu, które regu-
lować będzie stosunki cywilno-
prawne pomiędzy przedsiębior-
cami (podmiotami prowadzącymi 
apteki) a NFZ, nakładać nowych 
obowiązków na podmiot trzeci, 
tj., kierownika apteki.

 
- ust. 5.

Należy wykreślić i zrezyg-
nować z załącznika nr 3 („Harmo-
nogram czasu pracy apteki”).

Projekt rozporządzenia nie 
może burzyć istniejących regula-
cji prawnych i bezzasadnie biuro-
kratyzować stosunków pomiędzy 
apteką a NFZ.

Ponadto, Minister Zdro-
wia nie może w rozporządzeniu, 
które regulować będzie stosunki 
cywilno-prawne pomiędzy przed-
siębiorcami (podmiotami prowa-
dzącymi apteki) a NFZ, nakładać 
nowych obowiązków na podmiot 
trzeci, tj., kierownika apteki.

Z projektu wynika, że pro-
jektodawcom chodzi o harmo-
nogram ustalony na podstawie 
„Rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych”, o którym 
mowa w art. 94 Prawa farmaceu-
tycznego. Uwagi dot. „Ewidencji 
personelu fachowego zatrudnio-
nego w aptece” odnoszą się tak-
że do załącznika nr 3 („Harmono-
gram czasu pracy apteki”).

Rozkład godzin pracy ap-
tek ogólnodostępnych powinien 
być dostosowany do potrzeb 
ludności i zapewniać dostępność 
świadczeń również w porze noc-
nej, w niedzielę, święta i inne dni 
wolne od pracy. Rozkład na da-
nym terenie określa, w drodze 
uchwały, rada powiatu, po za-
sięgnięciu opinii wójtów (burmi-
strzów, prezydentów miast) gmin 
z terenu powiatu i samorządu ap-
tekarskiego.

Przedmiotowa uchwała jest 
aktem prawa miejscowego. Za-►
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wiera ona przepisy powszechnie 
obowiązujące na terenie powia-
tu. Dodatkowo jest ona skiero-
wana do nieskonkretyzowanej 
grupy adresatów, tj. do kierowni-
ków aptek, ich pracowników oraz 
wszystkich mieszkańców powiatu 
i innych klientów aptek. W kon-
sekwencji podlega publikacji  
w dzienniku urzędowym.

Okoliczność, czy apteka 
pracuje zgodnie z ww. rozkła-
dem bada podmiot prowadzący 
aptekę oraz - w ramach nadzo-
ru organ wydający zezwolenie 
(art. 37at ust. 1 Prawa farmaceu-
tycznego). Żaden inny podmiot,  
w tym Narodowy Fundusz Zdro-
wia, nie jest uprawniony we wska-
zanym zakresie do kontroli dzia-
łalności gospodarczej, na którą 
zostało wydane zezwolenie.

Nie ma żadnego uzasad-
nienia do nałożenia na aptekę 
obowiązku informowania Naro-
dowego Funduszu Zdrowia o go-
dzinach pracy apteki.

 
Ad § 6.

- ust. 1 - należy skreślić; 
przypadki kiedy apteka zwraca 

refundację określa ustawa, a nie 
umowa.

 
Ad § 8.

- ust. 1 -  należy skreślić jako 
sprzeczny z ustawą o refunda-
cji. Minister Zdrowia nie uzyskał 
kompetencji do określania dodat-
kowych, pozaustawowych przy-
padków rozwiązania przez NFZ 
umów na realizację recept. Pod-
miot prowadzący aptekę ma pra-
wo do zawarcia i posiadania umo-
wy na realizację recept. Jedyne 
wyjątki przewidują ww. przepisy. 
- ust. 2 i 3 - należy skreślić - po-
wtarzają przepisy ustawy.

 
Ad § 9.

Odsyłanie w sprawach nie-
uregulowanych umową do prze-
pisów m.in. ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty po raz 
kolejny potwierdza tezę, że oso-
bom, które „opracowały” nowy 
system refundacji leków nie są 
znane podstawowe zasady, wy-
nikające z obowiązujących prze-
pisów, związane z prowadzeniem 
apteki i fakt, że osoba będąca le-
karzem nie może prowadzić ap-

teki. Tym samym niezrozumiały 
jest sens tego odwołania. 

Mając na uwadze znaczenie 
rozporządzenia w sprawie ogól-
nych warunków umów na realiza-
cję recept oraz ramowego wzoru 
umowy na realizację recept, a tak-
że charakter i liczbę wyżej przed-
stawionych uwag, informuję Pa-
nią Minister, że termin na zaopi-
niowanie ww. projektu powinien 
być przedłużony, co najmniej do 
dnia 20 lipca 2011r. Niezbędne 
także jest zorganizowanie konfe-
rencji uzgodnieniowej.

W innym przypadku, pełne, 
rzetelne i merytoryczne ustosun-
kowanie się do treści projektowa-
nych przepisów jest niemożliwe. 
Zastrzegam prawo samorządu 
aptekarskiego do zgłoszenia dal-
szych uwag i propozycji. ■

Z poważaniem

Prezes  
Naczelnej Rady Aptekarskiej 

 
dr Grzegorz Kucharewicz

►

Warto wiedzieć

Pani Prezydent

Isabelle Adenot - Prezydent PGEU in spe,  została wybrana  na tę funkcję jednogłośnie podczas 
dorocznego Zgromadzenia Generalnego PGEU, które w czerwcu 2011 roku odbywało się w 
Berlinie. Funkcję Prezydenta PGEU będzie sprawować w 2012 roku.

Isabelle Adenot (53 lata) jest absolwentką farmacji. Studia odbywała na Uniwersytecie Paryż V, 
gdzie zdobyła dyplom farmaceuty. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych 
na Uniwersytecie w Dijon. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w zawodzie jako asystent 
aptekarza w regionie paryskim. W 1984 roku przeprowadziła się do miejscowości Corbigny w 
departmencie Nièvre, gdzie objęła aptekę jako aptekarz tytularny. 

W 1987 roku Isabelle Adenot została wybrana na członka Rady Regionalnej Związku Aptekarzy 
Burgundii, którego pracami kierowała  w latach 1999 – 2007. Od 2009  roku pani Isabelle 
Adenot jest Przewodniczącą Krajowej Rady Związku Aptekarzy.

Pani Prezydent jest Kawalerem Orderu Legii Honorowej. 
Oprac. ZS na podstawie www.mypharma-editions.com



37Aptekarz Polski 58(36e) czerwiec 2011

listy do redakcji

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze pod-
noszone wątpliwości i kwestie 
dotyczące prawnych aspektów 
wdrożenia prototypu systemu 
e-Recepta pragnę wyjaśnić, co 
następuje:

Prototyp e-Recepta jest 
wdrażany przez Centrum Syste-
mów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, w ramach projektu P1 – 
Elektroniczna Platforma Groma-
dzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych. Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
jest jednostką budżetową podle-
głą Ministrowi Zdrowia, powoła-
ną na mocy zarządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 31 lipca 2000 r. 
(Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25). Zgod-
nie ze statutem, do działalności 
podstawowej centrum należy re-
alizacja zadań wspierających roz-
wój systemów informacyjnych, w 
szczególności systemów ewiden-
cyjno-informatycznych, umożli-
wiających podejmowanie działań 
optymalizujących wykorzystanie 
środków finansowych przezna-
czonych na ochronę zdrowia,  
a ponadto projektowanie i moni-
torowanie funkcjonowania syste-
mów informacyjnych w ochronie 
zdrowia, w tym dotyczących usług 
medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. 
z 2010 r. Nr 9, poz. 56). 

Celem wdrożenia prototy-
pu e-Recepta jest zebranie do-

świadczeń oraz uzyskanie wie-
dzy potrzebnej do opracowania 
modelu docelowego systemu re-
cepty elektronicznej, który będzie 
funkcjonował na terenie Polski  
w ramach Projektu Elektronicznej 
Platformy Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfro-
wych o Zdarzeniach Medycznych, 
o którym mowa w Art. 7 ust 1 
Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie 
zdrowia1. Docelowy system musi 
cechować się funkcjonalnością, 
która umożliwi:

podniesienie standardu usług a) 
medycznych oraz opieki farma-
ceutycznej dla pacjentów, 
łatwiejsze wykonywanie usług b) 
w aptekach, przychodniach  
i szpitalach,
usprawnienie pracy osób, które c) 
na co dzień będą wykorzysty-
wać system.

Podkreślenia wymaga 
fakt, że wdrożenie prototypu 
systemu nie zakłada zastąpie-
nia na terenie powiatu lesz-
czyńskiego ani Leszna recepty 
drukowanej receptą elektro-
niczną, ponieważ nie ma ku temu 
podstaw prawnych. Aktem praw-
nym regulującym sposób i tryb 
wystawiania recept lekarskich jest 
rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 17 maja 2007 r. w spra-
wie recept lekarskich, wydane na 
podstawie art. 45 ust. 3 ustawy  
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-

dach lekarza i lekarza dentysty. 
Rozporządzenie to mówi, że re-
cepta ma postać druku, podpisa-
nego własnoręcznie przez osobę 
uprawnioną do wystawiania re-
cept (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). 
Oznacza to, że recepta elektro-
niczna w aktualnym stanie praw-
nym może być wyłącznie elektro-
niczną kopią recepty tradycyjnej. 
Recepta elektroniczna funkcjo-
nująca w ramach prototypu nie 
zastępuje recepty tradycyjnej. 
Prototyp zakłada funkcjonowanie 
– w sensie prawnym – wyłącznie 
recepty drukowanej na papierze. 

W odniesieniu do kwestii 
związanych z ochroną danych 
osobowych należy podkreślić, że 
recepta elektroniczna nie zawie-
ra żadnych danych osobowych. 
Dane takie znajdują się wyłącz-
nie na recepcie papierowej, tylko 
w chwili jej wystawiania. System  
e-Recepta zapamiętuje zestaw 
lekarstw przepisanych pacjento-
wi identyfikowanemu w systemie 
przy pomocy losowo wygenero-
wanego 18 cyfrowego numeru. 
Pacjent uzyskuje ten numer w 
chwili pierwszej rejestracji w sy-
stemie i posługuje się nim pod-
czas wizyty w aptece lub w gabi-
necie. Dane osobowe zapisane na 
recepcie papierowej nie trafiają 
nigdy do systemu e-Recepta.

Mimo, że prototyp nie gro-
madzi żadnych danych osobo-
wych, to jest on zgodny z usta-

Warszawa, 2011-06-15

Uczestnicy realizacji 
Prototypu e-Recepta,
Wszyscy Zainteresowani 
realizacją prototypu

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657)

►
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wą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych 
oraz wydanego na jej podstawie 
rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warun-
ków technicznych i organizacyj-
nych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informa-
tyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych. W szczegól-
ności położono nacisk na zapew-
nienie wysokiego poziomu za-
bezpieczenia przetwarzania da-
nych w systemie. Centrum Sy-
stemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia podjęło te działania 
aby pozyskać wiedzę niezbędną 
do wdrożenia właściwego roz-
wiązania docelowego. 

Dane zgromadzone  
w prototypie e-recepta są cał-
kowicie anonimowe, dlatego 
nie istnieje ryzyko mimowol-
nego ich przekazania jakim-
kolwiek podmiotom nieupo-
ważnionym. Ich identyfikacja 
jest możliwa tylko w momencie 
fizycznej obecności osoby, której 
dotyczą. Żadna apteka korzysta-
jąca z prototypu nie narazi się 
na zarzut przekazywania danych 
umożliwiających identyfikację in-
dywidualnego pacjenta, lekarza 
lub świadczeniodawcy osobom 
nieupoważnionym (art. 103 ust. 2 
pkt. 4a ustawy z dnia 6 września 
2001 r. prawo farmaceutyczne). 
Nie istnieje ryzyko, że wojewódzki 
inspektor farmaceutyczny móg-
łby podjąć działania skutkujące 
ewentualnym cofnięciem zezwo-
lenia na prowadzenie apteki.

Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostęp-
niania zasobów cyfrowych o Zda-
rzeniach Medycznych współdzia-
łać będzie z systemami informa-
tycznymi użytkowanymi przez 
NFZ oraz GIF. NFZ oraz GIF są za-

praszane i chętnie widziane przez 
CSIOZ przy współpracy w budo-
waniu prototypów oraz systemów 
docelowych w ramach projektów 
realizowanych przez CSIOZ. Pro-
totyp e-Recepta jest realizowany 
wyłącznie przez CSIOZ. Zarówno 
NFZ jak i GIF są jednymi z bene-
ficjentów systemu, dlatego ak-
ceptacja NFZ czy GIF na udział in-
nych beneficjentów w prototypie 
na tym etapie prac jest zbędna. 
Dane przetwarzane w systemie 
są anonimowe i pozostają w nim 

docelowo dlatego ich użytkowa-
nie przez NFZ i GIF może być tyl-
ko i wyłącznie testowe, w celu po-
zyskania wiedzy o potencjalnych 
korzyściach lub zagrożeniach.

Centrum Systemów In-
formacyjnych Ochrony Zdrowia 
niestety nie przewidziało wyna-
grodzeń pieniężnych dla aptek, 
jak i świadczeniodawców uczest-
niczących w prototypie. Proto-
typ realizowany jest bowiem  
w interesie publicznym - po to, 
aby lepiej przygotować rozwiąza-
nie docelowe. Podmioty uczest-
niczące w realizacji prototypu 
odnoszą jednak korzyści wynika-
jące z faktu uczestnictwa w nim. 
Pomimo ograniczeń w funkcjo-
nalności recepty elektronicznej, 
wymuszonych treścią aktual-
nie obowiązujących przepisów,  

e-Recepta jest użyteczna w 
działaniu usługodawców, aptek 
oraz pacjentów uczestniczących  
w prototypie. Wprowadza ona 
nową jakość pracy i obsługi pa-
cjenta. Przykładowo recepta 
elektroniczna gwarantuje czytel-
ność danych, co może poprawić 
zarówno czas ekspedycji leków 
jak również ograniczyć liczbę 
wizyt lekarskich związanych z 
koniecznością poprawy recepty 
lekarskiej. Ponadto usługodawcy 
i apteki uzyskują dostęp do me-
chanizmów kontroli interakcji 
leków zarówno przy ordyna-
cji jak i przy realizacji recepty 
lekarskiej. Korzyści są zatem 
widoczne i możliwe do zwy-
miarowania. Nie można zatem 
twierdzić, iż apteki uczestniczą-
ce w prototypie nie otrzymują 
żadnej wartości dodanej. 

Podsumowując, włącze-
nie się do prototypu e-Recepta 
niesie wiele konkretnych korzy-
ści. Pojawiające się obawy oraz 
wątpliwości dotyczące zgod-
ności prototypu ze stanem 
prawnym są nieuzasadnione. 
Skorzystanie z szansy wzięcia 

udziału we wdrożeniu prototypo-
wym systemu, który w niedługim 
czasie będzie wymogiem może 
być sposobem wyróżnienia się  
w środowisku lekarskim oraz ap-
tekarskim oraz poprawy wizerun-
ku w oczach pacjenta.

Wyrażam głęboką nadzie-
ję, że aktywnie zaangażują się 
Państwo w testowanie prototypu 
e-Recepty a Państwa cenne uwa-
gi zebrane podczas testowania 
przyczynią się do powstania sy-
stemu docelowego, odpowia-
dającego potrzebom wszystkich 
beneficjentów. ■

Z poważaniem,

►
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Podczas GA (General As-
sembly) podejmowane są decy-
zje dotyczące działalności EAHP, 
przyjmowane są sprawozdania  
z poszczególnych krajów (Country 
Report) oraz inne np. sprawozda-
nia członków zarządu, finansowe. 
Omawiana jest także aktywność 
EAHP na polu edukacyjnym i na-
ukowym, także dotycząca czaso-
pisma EJHP.

Ciekawym punktem pro-
gramu był wykład Anne-Marie 
van der Aart z Holandii na temat 
centralnej rejestracji błędów me-
dycznych. Jest to forma usługi dla 
zainteresowanych szpitali, które 
w zamian za anonimowe zgła-
szanie przypadków błędów me-
dycznych otrzymują analizę kon-
kretnych przypadków i sposobów 
zapobiegania im w przyszłości. 
Tworzona baza danych meryto-
rycznych i statystycznych pozwa-
la uczyć się nie tylko na swoich, 
ale też cudzych błędach i podno-
sić standardy leczenia pacjentów 

tak, aby zminimalizować ryzyko 
szkody dla zdrowia i życia.

Aktualnie EAHP jest zaan-
gażowane w następujące projek-
ty, tematy:

Oświadczenie dotyczą-1. 
ce specjalizacji z farmacji 
szpitalnej (projekt PHAR-
MINE).
Podstawowym założe-

niem oświadczenia jest ujednoli-
cenie programu kształcenia spe-
cjalistów farmacji szpitalnej, aby 
możliwa była wzajemna uznawal-
ność tytułu specjalisty w krajach 
członkowskich UE.

Oświadczenie dotyczące 2. 
bezpieczeństwa pacjenta 
(projekt EuNetPaS).
Farmaceuta jest podsta-

wowym ogniwem w procesie le-
czenia pacjenta i powinien być  
w pełni zaangażowany w bez-
pieczną i ekonomiczną farma-
koterapię. Rolą farmaceuty jest 

podnoszenie jakości opieki nad 
pacjentem m.in. poprzez:
-  wdrożenie 7 „prawidłowości” 
(właściwy pacjent, właściwa daw-
ka, właściwa droga podania, właś-
ciwy czas, właściwy lek z właściwą 
informacją, właściwa dokumenta-
cja);
- doradzanie pacjentom, leka-
rzom i pielęgniarkom w zakresie 
bezpiecznego stosowania leków, 
szczególnie dla specyficznych 
grup pacjentów (pediatria, inten-
sywna terapia, hematologia i on-
kologia, choroby zakaźne);
- redukcja ryzyka błędów me-
dycznych poprzez wdrażanie sy-
stemów automatycznych – od 
zlecenia lekarskiego do zapako-
wania i wydania leków w syste-
mie unit-dose z zastosowaniem 
kodów paskowych;
- opracowanie i aktualizację pro-
cedur postępowania;
- właściwą gospodarkę produk-
tami leczniczymi i wyrobami me-
dycznymi z naciskiem na jakość  
i bezpieczeństwo;

41st EAHP General Assembly („stare” EAHP)
1st EAHP General Assembly („nowe” EAHP)

2-5 czerwca 2011, Dublin, Irlandia

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych było 
szczególne, gdyż kończyło ono działalność „starego” EAHP zarejestrowanego w Holandii i rozpoczynało 
działalność „nowego” EAHP zarejestrowanego w Belgii, w Brukseli, co ma duże znaczenie dla współpracy 
z Komisją Europejską. Polska była wśród krajów założycielskich nowego stowarzyszenia, przez głosowanie 
przyjęto kolejne kraje członkowskie, a aktualna ich liczba wynosi 31.

►
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Oświadczenie dotyczące 3. 
produkcji leków w aptece 
szpitalnej przez farma-
ceutów.
Oświadczenie bazuje na 

dokumencie przyjętym przez Ko-
misję Europejską w styczniu 2011 
r. (ze strony polskiej udział bra-
li: Piotr Marks, Bienert Ratajczyk  
z Ministerstwa Zdrowia): „Reso-
lution CM/ResAP (2011)1 on 
quality and safety assurance re-
quirements for medical products 
prepared in pharmacies for the 
special needs of patients”.

Tematem jest produkcja 
leków w aptece szpitalnej, któ-
re tworzone są dla szczególnych 
potrzeb pacjentów, gdyż nie są 
produkowane przez przemysł far-
maceutyczny. Leki w aptece szpi-
talnej powinny być produkowane 
zgodnie z wymogami farmako-
pei. Powinna być przeprowadzo-
na „ocena ryzyka” dla tych leków 
(punktacja dla tej oceny zawarta 
jest w oryginalnym dokumencie). 

W przypadku produkcji na dużą 
skalę oraz leków wysokiego ry-
zyka powinny być respektowane 
wymogi GMP – Good Manufac-
turing Practice, w przypadku pro-
dukcji na małą skalę oraz leków 
niskiego ryzyka - zalecenia Kon-
wencji Inspekcji Farmaceutycz-
nej. „Przewodnik PIC/S w zakre-
sie dobrych praktyk dotyczących 
sporządzania leków w aptekach 
szpitalnych i zakładowych” (ofi-
cjalne tłumaczenie angielskiego 
tekstu dostępne jest na stronie 
www.gif.gov.pl). Rekonstytucja le-
ków wysokiego ryzyka powinna 
odbywać się w aptece, natomiast 
na oddziale mogą być przygoto-
wywane leki niskiego ryzyka, ale 
farmaceuta powinien być odpo-
wiedzialny za zatwierdzenie od-
powiednich procedur postępo-
wania i przeszkolenie personelu. 
Według EAHP, rekonstytucja np. 
antybiotyków lub cytostatyków 
nie jest rozumiana jako produk-
cja i powinna przebiegać zgodnie  

z Charakterystyką Produktu Lecz-
niczego.

Holenderskie opracow-4. 
anie ”Drug products: de-
sign, preparation and 
handling”.
Przyjęto propozycję prze-

tłumaczenia na język angielski 
i weryfikacji zawartych w tym 
przewodniku zaleceń w odniesie-
niu do warunków europejskich, 
nie tylko holenderskich.

Oprócz strony meryto-
rycznej spotkania należy złożyć 
wyrazy uznania dla Irlandzkie-
go Stowarzyszenia Farmaceutów 
Szpitalnych za doskonałą organi-
zację oraz propozycje kulturalno-
rozrywkowe podczas pobytu. ■

Osoby uczestniczące: 
mgr farm. Janina Pawłowska 

mgr farm. Anna Giżycka

►
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W maju br. wartość sprze-
daży całego rynku była wyższa 
o 20 mln PLN w porównaniu 
do analogicznego okresu ub. r. 
Wzrost odnotowały segmenty 
sprzedaży odręcznej (+14 mln 
PLN), oraz leków pełnopłatnych 
(+8 mln PLN). Jedynie segment 
leków refundowanych zanoto-
wał spadek wartości sprzedaży  

(-2 mln PLN). Natomiast w porów-
naniu do poprzedniego miesiąca 
wartość sprzedaży dla całego 
rynku farmaceutycznego zmniej-
szyła się o 25 mln PLN (-1,16%). 
Największy spadek przypadł seg-
mentowi sprzedaży odręcznej, 
którego wartość sprzedaży była 
niższa niż w kwietniu br. o 26 mln 
PLN. Nieznaczny spadek zano-

tował segment leków pełnopłat-
nych (- 1 mln PLN). Natomiast 
segment leków refundowanych 
jako jedyny zanotował wzrost 
wartości sprzedaży (+2 mln PLN) 
względem poprzedniego miesią-
ca. 

Statystyczna apteka

W maju 2011r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 161 tys. PLN.  
Drugi raz z rzędu miesięczna 
wartość sprzedaży statystycznej 
apteki była niższa od wyników 
z analogicznego miesiąca ubie-
głego roku. Jednakże tym razem 
spadek był nieznaczny, bo tylko 
o 0,05%, co daje wartość 0,08 
tys. PLN na statystyczną aptekę. 
Mimo spadku należy zauważyć, 
iż zahamowana została tendencja 
spadkowa mierzona od począt-
ku roku. Rok 2011 rozpoczął się 
od wzrostu +9,14% aby w kwiet-
niu br. osiągnąć wyniki -1,27%.  
W porównaniu do kwietnia br. 
średnia sprzedaż statystycz-
nej apteki spadła 1,88 tys. PLN  
(-1,16%). 

W porównaniu do maja ub. 
r. wartość sprzedaży statystycz-
nej apteki wzrosła w segmencie 
sprzedaży odręcznej (+0,78%) 
oraz w segmencie leków pełno-
płatnych (+1,09%). Natomiast 

Rynek farmaceutyczny w maju 2011r. osiągnął sprzedaż o war-
tości 2 159 mln PLN, tj. o 0,95% więcej niż w analogicznym okresie 
ub. r. 

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

Tabela 1: maj 2011 vs maj 2010

 
maj 2010 maj 2011 zm. (%)

Leki Refundowane 984 982 -0,17%

Leki Pełnopłatne 399 408 2,10%

Sprzedaż Odręczna 755 769 1,79%

Całkowity obrót 2 138 2 159 0,95%

Tabela 2: maj 2011 vs kwiecień 2011

 

kwiecień 
2011 maj 2011 zm. (%)

Leki Refundowane 980 982 0,16%

Leki Pełnopłatne 408 408 -0,20%

Sprzedaż Odręczna 795 769 -3,27%

Całkowity obrót 2 184 2 159 -1,16%

Maj 2011 
– rynek nieznacznie lepiej 

niż przed rokiem

►
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PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2011

spadek największego segmen-
tu rynku (leków refundowanych)  
o 1,16% spowodował, iż cały ry-
nek wykazał nieznaczny spadek 
wartości sprzedaży. Względem 
kwietnia br. nastąpiło odwrócenie 
ról. Wzrost leków refundowanych 
o 0,16% nie zrównoważył spad-
ków w pozostałych segmentach 
rynków, stąd statystyczna apteka 
na poziomie całego kraju zano-
towała spadek wartości sprzeda-
ży.   O ile segment leków pełno-
płatnych zanotował nieznaczny 
spadek (-0,20%), to słabszy wynik  

o 3,27% produktów dostępnych 
w sprzedaży odręcznej zade-
cydował o słabszych wynikach 
niż przed miesiącem. Różnice 
na poziomie całego kraju jak  
i w poszczególnych segmentach 
wyrażone wartościowo (zarówno 
spadki i wzrosty) nie przekraczały 
2 tys. PLN na statystyczną apte-
kę, a w większości były niższe niż  
1 tys. PLN.

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach  
w maju 2011r. wyniosła 16,18 PLN.  

W porównaniu do średniej ceny 
z maja 2010 r. (15,86 PLN) ceny 
wzrosły o 2,00%, tj. o 0,32 PLN. 
Natomiast względem kwietnia 
2011 (16,07 PLN) średnia cena 
wzrosła o 0,67%, tj. o 0,11 PLN. 

Średnia marża apteczna  
w maju 2011r. wynosiła 26,05%  
i była niższa względem analo-
gicznego okresu 2010 r. o 1,03 
pp. Również względem poprzed-
niego miesiąca br. marża aptecz-
na zanotowała spadek, w tym 
wypadku jednak nieco niższy, bo  
o 0,29 pp. 

►
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dowane, a w maju br. współpła-
cenie za leki refundowane wzro-
sło do 320 mln PLN. W maju br.  
z 2 159 mln PLN całkowitej warto-
ści sprzedaży w aptekach pacjenci 
zapłacili 69,33% tej kwoty (pozo-
stałą część stanowi refundacja ze 
strony Państwa). Po raz pierwszy 
od początku roku nastąpił nie-
znaczny wzrost udziału zapłaty 
pacjenta w całości wydatków na 
leki. W maju 2011r. pacjenci wy-
dali na produkty lecznicze zaku-
pione w aptekach 1 496 mln PLN, 
tj. o 58 mln PLN więcej niż w ana-
logicznym okresie 2010 r. Nato-
miast w porównaniu do kwietnia 
br. nastąpił spadek wydatków pa-
cjentów o 17 mln PLN. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2011 

Według najnowszej pro-
gnozy analityków PharmaExpert 
wartość sprzedaży całego ryn-
ku farmaceutycznego na koniec 
2011 roku wyniesie 27,5 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 8,2 mld 
PLN, tj. będzie o 4-6% mniejsza 
niż w ubiegłym roku. ■

Refundacja a współpłacenie

W maju po dwóch miesią-
cach spadku nastąpił ponowny 
wzrost poziomu współpłacenia 
pacjentów za leki refundowane 
względem poprzedniego miesią-
ca br. W kwietniu br. udział ten 
wynosił 31,63%, a w maju wzrósł 
do 32,57% (+ 0,94 pp). Pacjenci 
wydali na leki refundowane o 10 
mln PLN więcej niż w poprzednim 
miesiącu. Natomiast w porówna-
niu do maja ub. r. pacjenci zapła-
cili więcej o 36 mln PLN (+3,74%). 
Rok temu, w maju 2010 pacjenci 
zapłacili za leki refundowane 286 
mln PLN, co stanowiło 28,83% 
całości wydatków na leki refun-

Piotr Kula 
Prezes PharmaExpert

Warto wiedzieć

Polska Prezydencja
1 lipca 2011 roku rozpoczęło się przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. W potocznym 

języku  to przewodnictwo nazywa się „Prezydencją”. Polska prezydencja trwać będzie do końca 
2011 roku. 

W okresie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, w obszarze zdrowia publicznego 
będą realizowane dwa główne priorytety: zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy oraz 
zapobieganie chorobom mózgu, chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera.

Celem pierwszego  priorytetu jest zwrócenie uwagi Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
na utrzymujące się różnice w zdrowiu społeczeństw Europy i konieczność ich zmniejszania.  

W ramach drugiego priorytetu polska „Prezydencja” podkreśli potrzebę stałego zainteresowania 
kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego, nadania większego 
znaczenia zapobieganiu i kontroli zwalczaniu chorób typowych dla wieku podeszłego i związanej 
z tym stabilności finansowej systemów ochrony zdrowia.

Polska przejęła „Prezydencję” od Węgier, którym te obowiązki przekazała Belgia sprawująca 
przewodnictwo w Radzie UE po przejęciu go od Hiszpanii. Priorytety poszczególnych „Prezydencji” 
są komplementarne i wiodą do realizacji celów przedstawionych w strategii „Europa 2020”, m.in. 
poprzez działania zmierzające do zmniejszenia nierówności w zdrowiu. 

Oprac. ZS  na podstawie materiałów Ministerstwa Zdrowia
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Nowotwory układu krwio-
twórczego, do których 
zaliczamy m.in. zespoły 

mielodysplastyczne (MDS), prze-
biegłą białaczkę szpikową (PBS) 
oraz chłoniaki, w tym szpicza-
ka mnogiego stanowią ok. 10% 
wszystkich nowotworów. Choro-
by te mogą dotknąć każdego bez 
względu na wiek czy płeć. Jednak 
statystyki pokazują, że bardziej 
podatne na nowotwory układu 
krwiotwórczego są osoby star-
sze, gdyż przeszło 60% przypad-
ków zachorowań rozpoznaje się u 
osób po 65 roku życia2 i to one 
mają największe problemy z do-
stępem do leczenia.

Leczenie osób starszych 
jest specyficzne, gdyż pacjentowi 
często towarzyszy wiele rożnych 
schorzeń. Często początkowe 
objawy choroby nowotworowej 
układu krwiotwórczego, takie jak: 
osłabienie organizmu, bóle gło-
wy, gorączka mylone są z innymi 
objawami chorób wieku starcze-
go. Natomiast objawy szpiczaka 
mnogiego związane z bólami ko-
ści rozpoznawane są jako choro-

by reumatyczne czy jako objawy 
rozwijającej się osteoporozy. Nie-
prawidłowa diagnoza tego no-
wotworu powoduje, że choroba 
przez dłuższy czas może spokojnie  
i niezauważalnie rozwijać się  
w organizmie. Dlatego tak ważna 
jest wczesna i trafna diagnosty-
ka. Istotne jest również zwróce-
nie uwagi na potrzeby i wyma-
gania dotyczące leczenia osób 
starszych, bo ma to wpływ na 
ich zdrowie, dobre samopoczu-
cie oraz jakość życia. Niestety, 
zdarzają się przypadki, nie tylko 
błędnych diagnoz, ale również 
dyskryminacji w dostępie do le-
czenia pacjentów ze względu na 
ich wiek. Z taką sytuacją spotkało 
się ok. 5% respondentów biorą-
cych udział w badaniu. W więk-
szości tych przypadków (86%) 
powodem odmowy był właśnie 
zaawansowany wiek pacjenta.3 

Zdarza się, że z powodu 
ograniczeń w dostępie do nowo-
czesnych metod leczenia, osoby 
starsze leczone są preparatami, 
które w ich przypadku nie są sku-
teczne, a leczenie chorego nieop-

tymalnym dla niego lekiem z góry 
skazane jest na niepowodzenie. 
„Warto zaznaczyć, że starzenie 
się jest indywidualnym procesem, 
dlatego wiek chorego nie powinien 
być głównym kryterium umożli-
wiającym dostęp do nowoczes-
nych terapii, bo nie on decyduje  
o skuteczności i możliwości lecze-
nia. W takim wypadku powinno się 
brać pod uwagę wiek biologiczny 
pacjenta” − podkreśla prof. Wie-
sław Jędrzejczak, Krajowy Kon-
sultant ds. Hematologii.

Współczesna medycyna 
daje pacjentom coraz więcej moż-
liwości na wydłużenie i poprawę 
jakości życia bez progresji cho-
roby. Nieustannie trwają badania 
nad nowymi opcjami terapeutycz-
nymi, które sprawiają, że nowo-
twór staje się chorobą przewlekłą, 
z którą można normalnie żyć. Jed-
ną z szans dla pacjentów na naj-
nowocześniejsze opcje terapeu-
tyczne są badania kliniczne. Nie-
stety są one ograniczone do osób 
bez schorzeń towarzyszących,  
a osoby starsze, ze względu 
na swój wiek, znacznie częściej 

Rozmowy o czasie

Informacja prasowa 

Osoby starsze1 plasują się dopiero na czwartym miejscu, jeśli chodzi o dostęp do wybranych świadczeń 
usług medycznych, natomiast co 20 osoba spotkała się z sytuacją, że jej, bądź jej krewnemu odmówiono le-
czenia ze względu na wiek – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP. Problemy polskich se-
niorów nie mogą pozostać niezauważone, dlatego pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ruszyła Kampania 
„Rozmowy o czasie”, mająca na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na standardy leczenia osób starszych 
chorych na nowotwory układu krwiotwórczego.
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mają takie schorzenia niż osoby 
młode. Ograniczenie badań do 
osób z pojedynczymi jednostka-
mi chorobowymi, które ułatwia 
uzyskanie wyników statystyczne 
znamiennych powoduje jedno-
cześnie to, że populacja badana 
różni się od populacji rzeczywistej  
a efekty uzyskane podczas badań 
mogą być trudne do zastosowa-
nia w codziennej praktyce.

„Starzenie się polskiej po-
pulacji jest nieuniknione, jednak 
niezmiernie ważne jest, aby odby-
wało się ono w sposób godny oraz 
zdrowy. Bardzo ważne jest budo-
wanie świadomości i pokazywanie 
możliwości, jakie daje współczes-
na medycyna” − mówi prof. Bar-
bara Bień, Vice przewodnicząca 
Polskiego Towarzystwa Geronto-
logicznego. 

Z myślą o osobach star-
szych zainicjowano kampanię 
„Rozmowy o czasie”, której ce-
lem jest zwrócenie uwagi spo-
łeczeństwa na sytuację osób 
starszych chorych onkologicznie  
w naszym kraju, zarówno w aspek-
cie zdrowotnym, jak i społecznym. 
Ambasadorami Kampanii zostali 
Pani Teresa Lipowska oraz Pan 

Witold Pyrkosz. Do włączenia się  
w dyskusję zostali zaproszeni 
przedstawiciele służby zdrowia, 
instytucji społecznych oraz or-
ganizacji pacjentów. „Kampania 
„Rozmowy o czasie” wychodzi 
naprzeciw potrzebom społecznym 
związanym ze zmianami demo-
graficznymi i wciąż wzrastającym 
odsetkiem zachorowań na nowo-
twory u osób starszych. Poprzez 
kampanię chcemy wpłynąć na po-
prawę sytuacji osób starszych 
chorych onkologicznie w naszym 
kraju, uświadomić społeczeństwu, 
że każdy ma prawo do właściwe-
go leczenia bez względu na wiek” 
– podkreśla dr Janusz Meder  
z Polskiej Unii Onkologii, Partner 
Główny Kampanii. 

30 czerwca 2011 r. w War-
szawie odbyło się śniadanie 
prasowe inaugurujące kampa-
nię „Rozmowy o czasie”, zor-
ganizowaną przez Polską Unię 
Onkologii oraz firmę Celgene.  
W spotkaniu udział wzięli m.in.: 
Janusz Meder – Prezes Polskiej 
Unii Onkologii, prof. dr hab. 
n. med. Wiesław Jędrzejczak 
– Krajowy Konsultant ds. Hema-
tologii, prof. dr hab. n. med. 
Barbara Bień – Wiceprzewodni-

cząca Polskiego Towarzystwa Ge-
rontologicznego, Jacek Gugulski 
– Prezes Stowarzyszenia Chorych 
na Przewlekłą Białaczkę Szpikową 
oraz Prezes Polskiej Koalicji Orga-
nizacji Pacjentów Onkologicznych, 
Hanna Nowakowska – Prezes 
Forum 50+, Krzysztof Kałucki 
– przedstawiciel TNS OBOP oraz 
Wojciech Matusewicz – Prezes 
AOTM. W spotkaniu uczestniczyli 
również eksperci, przedstawiciele 
organizacji pacjentów oraz me-
dia. 

Kampania przewiduje w 
tym roku 4 śniadania prasowe,  
z których każde poświęcone bę-
dzie innej jednostce chorobowej 
i innemu zagadnieniu społecz-
nemu dotyczącemu seniorów.  
W kolejnych latach w ramach 
kampanii odbywać się będą spot-
kania dotyczące innych rodzajów 
nowotworów. W ramach Kampa-
nii zorganizowany zostanie rów-
nież konkurs dla dziennikarzy pt. 
„Sowa onkologiczna”, którego 
celem jest promowanie, rozpo-
wszechnienie i popularyzacja 
wśród dziennikarzy, a także po-
przez media, wśród społeczeń-
stwa, informacji na temat sytuacji 
osób starszych chorych na no-
wotwory w Polsce. Ideą konkur-
su jest wyłonienie i nagrodzenie 
dziennikarza, który przygotował 
i opublikował najbardziej rzetel-
ny materiał na ww. temat. Więcej  
o konkursie w załączonej broszu-
rze. ■

Warszawa, 30 czerwca 2011 r.

(Endnotes)
1. Za osobę starszą w Polsce, według ba-

dania TNS OBOP przeprowadzonego 
na potrzeby kampanii 17-21 kwietnia 
2011 r. na próbie 1002 osób. uważa 
się osobę po 60 roku życia.

2. Wyniki na podstawie raportu danych 
Centrum Onkologii z 2008 r.  

3. Wyniki badań TNS OBOP przeprowa-
dzonych na potrzeby kampanii 17-21 
kwietnia 2011 r. na próbie 1002 osób 

Więcej informacji 
Aleksandra Markowska 

Hill & Knowlton Poland; Tel. 22 646 22 02 ext. 110; Kom. 609 503 657 
aleksandra.markowska@hillandknowlton.pl
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Czytelnicy „Aptekarza 
Polskiego” pamiętają zapewne 
ostatni artykuł z cyklu „Apte-
ka była, jest i będzie” pt. „Dobre  
i znane z ofiarności serca”. Polscy 
aptekarze potrafili jednoczyć się 
jednak i w innych sytuacjach, tak-
że zagrożenia. Bodaj najbardziej 
spektakularnym tego przykładem 
może być postawa całej polskiej 
farmacji w latach trzydziestych 
dwudziestego wieku. W pierw-
szej ich połowie mieliśmy do 
czynienia z widowiskowym wręcz 
wsparciem przemysłu krajowego 
i bojkotem leków produkowa-
nych poza granicami II Rzecz-
pospolitej, w drugiej zaś, wobec 
coraz bardziej narastającego za-
grożenia ze strony hitlerowskich 
Niemiec, z całkowitym bojkotem 
leków sprowadzanych z III Rzeszy. 
W pierwszym wypadku chodzi-
ło o pomoc w budowie polskiej, 
niezależnej potęgi gospodarczej, 
w drugim zaś – o zwykłą reakcję 
obronną, będącą odpowiedzią na 
wysuwane przez Niemców wobec 
Polski żądania polityczne i preten-
sje terytorialne. W jednym szere-
gu stanęła wówczas większość 
aptekarzy i hurtowników, firmy 
farmaceutyczne, czasopisma i or-
ganizacje zawodowe. Tak niemal 
jednomyślnej konsolidacji całego 
zawodu farmacja nie widziała ani 
wcześniej, ani później!

Niewątpliwie największa 
rolę w zwalczaniu zagranicznych, 
a następnie niemieckich towarów, 

odegrały czasopisma farmaceu-
tyczne. Walka o polski lek była 
bodaj najważniejszą treścią zna-
nego już Czytelnikowi „Aptekarza 
Polskiego” czasopisma „Farmacja 
Współczesna”. Już na jego tytu-
łowej stronie, pogrubionym dru-
kiem informowano: Przyjmujemy 
ogłoszenia tylko firm krajowych. 
Redakcja publikowała wykazy le-
ków polskich, które z powodze-
niem mogą zastąpić preparaty 
zagraniczne, a także – celem pod-
niesienia prestiżu polskiego prze-
mysłu farmaceutycznego – spisy 
unikalnych polskich specyfików, 
które nie miały zagranicznych 
odpowiedników.

Redakcja „Farmacji Współ-
czesnej” nie wahała się także 
wytykać innym czasopismom za-
wodowym, a szczególnie „Wia-
domościom Farmaceutycznym”, 
że publikują reklamy leków firm 
zagranicznych. Pod adresem ich 
redaktora, magistra Franciszka 
Heroda, sypały się oskarżenia, że 
każdy jest dobry, kto [mu] płaci  
i dlatego właśnie ogłoszenia te 
są publikowane. Redaktorzy „Far-
macji Współczesnej”, z detek-
tywistycznym wręcz zacięciem, 
tropili firmy cudzoziemskie, które 
w Polsce zakładały swe filie, na-
dawały im swojsko brzmiące na-
zwy, a potencjalny odbiorca leku: 
aptekarz i pacjent, nie zdawali 
sobie sprawy z rzeczywistego po-
chodzenia firmy. Dlatego właśnie, 

niemal w każdym numerze „Far-
macji Współczesnej”, przypomi-
nano, że firma „Polpharma” jest 
w rzeczywistości własnością kon-
cernu „Bayer”, „Pebeco” należy do 
„Biersdorfa”, „Pabianicka Spółka 
Akcyjna Przemysłu Chemiczne-
go” to po prostu polski oddział 
firmy „Ciba”, „Laokoon” – „Hen-
ninga”, „Proton” – „Stroscheina”. 
Apelowano także, by aptekarze 
nie wierzyli pozornie polskim na-
zwom: „Polska Spółka Wander”  
i „Polska Spółdzielnia Wytworów 
Chemicznych Roche”, gdyż w rze-
czywistości były to firmy zależne 
od zagranicznych mocodawców. 
Każdy taki spis „firm pseudopol-
skich” opatrywano komentarzami 
typu: mamy nadzieję, że koledzy, 
przy polecaniu preparatów w ap-
tece, wezmą pod uwagę pochodze-
nie danego specyfiku i w interesie 
rozwoju rdzennie polskiego prze-
mysłu farmaceutycznego będą 
polecali tylko prawdziwie polskie 
preparaty. Tego typu publikacjom 
towarzyszyły także następujące 
po nich, całostronicowe ogłosze-
nia propagandowe następującej 
treści: Odróżniajcie prawdziwe 
polskie preparaty od – zaopatrzo-
nych w bałamutne napisu w ro-
dzaju „wyrób krajowy”.

Prawdziwą wojnę wypowie-
działa redakcja „Farmacji Współ-
czesnej” firmie „Bayer”. I tak np.  
w grudniu 1937 roku zareago-
wano bardzo ostro na kontro-
wersyjną reklamę „Aspiryny”, wy-

jak stanąć w jednym szeregu 
i powiedzieć „nie”

Historia farmacji uczy nas…
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świetlaną w warszawskich kinach. 
Występował w niej znany aktor 
Józef Węgrzyn i wypowiadał sło-
wa, z których wynikało ni mniej 
ni więcej, że stosuje ten lek dla-
tego, że tylko on należycie działa. 

Ilustracja 1
Zamieszczona na łamach „Farmacji Współczesnej” 6/1938 

druga część wykazu polskich preparatów zastępujących 
preparaty obce.

Ilustracja 2
Reklama preparatów warszawskiej „Fabryki Chemiczno
-Farmaceutycznej Kowalski”, zamieszczana na łamach 

„Farmacji Współczesnej” w roku 1933 i 1934.

Dodać należy, że 
działo się to czasie, 
w którym polskie 
przedstawicielstwo 
„Bayera”, bezpar-
donowo walczyło 
z firmą „Motor”, 
której udało się 
wprowadzić na ry-
nek preparat iden-
tyczny z „Aspiry-
ną” – „Motopirinę”.  
W ostrym tonie 
opisano także pro-
pagandową wizytę 
na warszawskim 
Okęciu latającej ap-
teki „Bayera” – fir-
mowego samolotu 
koncernu z Lever-
kusen nad Renem, 
przeznaczonego 
do dostarczania le-
ków do niemieckich 
kolonii, dotkniętych 
epidemiami chorób 
zakaźnych. Redakto-
rzy „Farmacji Współ-
czesnej” zapytywali 
w związku z tą wi-
zytą, czy Polska jest 
już – zdaniem władz 
„Bayera” – niemiecką 
kolonią? Z humo-
rem skomentowano 
z kolei głośną akcję 
reklamową „Bayera”, 
która polegała na 
rozdawaniu warsza-
wiakom w 1936 roku 
firmowych lusterek. 
Biedne dzikusy, któ-
rych można jeszcze 
w 20 wieku kupić 

za lusterko, pisali re-
daktorzy „Farmacji 
Współczesnej”. Co 
ciekawe, w reportażu 

na ten właśnie temat, firmy „Bay-
er” nie nazwano wprost, a okre-
ślono ją palindromem „Reyab”, 
zaś kraj w którym owe dzikusy 
skusiły się na lusterka nazwano… 
„Miam-Miam”!

Siłą rzeczy, szczególną 
rolę w opisywanej akcji musiały 
odegrać polskie firmy farmaceu-
tyczne. W treść swych ogłoszeń  
i reklam firmy wkomponowywały 
liczne odwołania do walki z za-
granicznym przemysłem i apelo-
wały do aptekarzy o popieranie 
ich produktów. Oto kilka z nich: 
Polski aptekarz żąda wyłącznie 
polskich preparatów chemiczno-
farmaceutycznych; Nowe orygi-
nalne polskie środki odkażające; 
Biały plaster kauczukowy na ró-
żowem płótnie przewyższający 
pod względem lepkości i trwałości 
wyroby pochodzenia zagraniczne-
go; Pamiętaj, że popierając prze-
mysł krajowy – popieramy sami 
siebie, przeciwdziałamy bezrobo-
ciu, utrwalamy dobrobyt kraju; 
Żądajmy od naszych dostawców 
Mentholum Valerianicum GEO 
wyższy jakościowo i tańszy od 
przetworów pochodzenia zagra-
nicznego; Sukces polskiej wytwór-
czości! Dwa preparaty całkowicie 
zastępujące renomowane prepa-
raty zagraniczne; Polecamy Sz. Ko-
legom preparaty chemiczne włas-
nej produkcji nieustępujące pod 
względem dobroci odpowiednim 
preparatom zagranicznym; Nowe 
polskie preparaty otrzymywa-
ne z polskiego surowca. Ponadto  
w okolicznościowych ogłosze-
niach firmy polskie informowały 
o uruchomieniu nowych linii pro-
dukcyjnych i pomyślnie przepro-
wadzonych syntezach, dzięki cze-
mu rodzimy przemysł zyskiwał 
samowystarczalność.
   Wiele polskich firm farmaceu-
tycznych za punkt honoru sta-
wiało sobie wyprodukowanie 
leków zastępujących znane spe-
cyfiki oryginalne. Przodująca pod 
tym względem firma „Motor”, 
która wsławiała się wyproduko-
waniem odpowiednika bayerow-
skiej „Aspiryny” – „Motopiryny”, 
musiała ciągle odpierać ataki ze 
strony zagranicznych producen-
tów i procesować się w obronie ►
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swoich patentów. Szczególnie 
głośna stała się sprawa podwa-
żenia przez firmę Hoffmann La 
Roche z Bazylei praw „Motora” 
do… fabrykacji alkaloidów opiu-
mowych ze słomy makowej! 
   W ślad za nawoływaniami cza-
sopism farmaceutycznych szli 
polscy aptekarze, najpierw stara-
jąc się nie zamawiać leków zagra-
nicznych, a następnie – niemie-
ckich. Apteki były zobowiązane 
do takiego postępowania przez 
postanowienia organizacji za-
wodowych, m.in. przez zebranie 
delegatów Polskiego Powszech-
nego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego w Krzemieńcu w roku 1937, 
które uchwaliło słynną rezolucję 
Polski lek w polskiej aptece. Ap-
teki, w których sprzedawano, lub 
co gorsza reklamowano produk-
ty zagraniczne, musiały liczyć się  
z koleżeńskim bojkotem i publicz-
nym napiętnowaniem ze strony 
prasy farmaceutycznej. Redakcja 
cytowanej już powyżej „Farmacji 
Współczesnej” posunęła się do 
tego kilkukrotnie. Po raz pierw-
szy w roku 1936 pisano o jednej 
z aptek w Rabce-Zdroju i potę-
piano jej zarządcę za bezmyślne 
i służalcze ustosunkowanie się do 
przemysłu zagranicznego przez 
propagowanie w sposób graniczą-
cy z tupetem środka zagraniczne-
go o „światowej sławie”. A w ten 
właśnie sposób „Bayer” reklamo-
wał swa „Aspirynę”. W rok póź-
niej donoszono na tych samych 
łamach, że na wystawie warszaw-
skiej apteki sukcesorów Anca, przy 
ul. Marszałkowskiej, pojawiły się 
reklamy niemieckiej firmy Bay-
er. Pomijamy już tutaj pikantny 
szczegół, że w bezpośrednim są-
siedztwie apteki mieści się fabryka 
Motor, stanowiąca – jak wiado-
mo – jeden z celów propagandy 
Bayera. Wyczucie tego szczegółu 
jest rzeczą smaku kolegi zarzą-
dzającego apteką Anca. W 1938 
z kolei napiętnowano właściciela 
i zarządcę apteki przy ulicy Mio-

dowej w Warszawie za reklamo-
wanie „Aspiryny”, nazywając go 
wprost: zdrajcą i służalcem.

   Pouczali aptekarze nie tylko sie-
bie nawzajem, ale także i lekarzy! 
Na łamach prasy zawodowej nie 
wahano się wytykać podawanym 
z imienia i nazwiska medykom, że 
piszą na receptach leki zagranicz-
ne, podczas gdy już od dawna 
dostępne są ich polskie odpo-
wiedniki. Nie oszczędzano także 
prasy lekarskiej. Redakcja „Far-

macji Współczesnej” zarzuciła np. 
„Dziennikowi Urzędowemu Izb 
Lekarskich”, że na swych okład-
kach zamieszcza ogłoszenia firm 
zagranicznych.
   I tak to właśnie historia farma-
cji pokazuje nam, że w razie hi-
storycznej potrzeby, cały zawód 
potrafi stanąć w jednym szeregu 
i głośno powiedzieć „nie”! ■

Piśmiennictwo u autora

Dr n. farm. Maciej Bilek

Ilustracja 3
Strona tytułowa „Wiadomości Farmaceutycznych” z 20 sierpnia 1939. Dopiero po 
kilku latach walki o „polski lek” czasopismo to, będące oficjalnym organem praso-
wym Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, przyłączyło się do 
akcji bojkotu zagranicznych preparatów. Jak się wkrótce okazało – był to gest nieco 
spóźniony… Uwagę zwraca sugestia posługiwania się w codziennej pracy wykazami 
zamieszczanymi przez „Farmację Współczesną”, tymi samymi, które jeszcze przed 

kilkoma miesiącami redakcja oficjalnie wykpiwała!
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Noc z 17 na 18 czerwca 2011 
roku stała się kolejną ważną datą 
w burzliwej i nie do końca jesz-
cze odsłoniętej historii jednych 
z najstarszych ( jeśli nie w ogóle 
najstarszych) warszawskich mebli 
aptecznych. Tej nocy, między go-
dziną 20:00 a 4:00 rano, zostały 
one przewiezione z likwidowanej 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 
19 „Apteki na Trakcie Królewskim” 
do siedziby Muzeum Farmacji 
im. mgr Antoniny Leśniewskiej 
Oddział Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy.

Zachowany do naszych 
czasów komplet mebli jest im-
ponujący. Składa się z kilkunastu 
elementów, które w pomieszcze-
niach apteki przy Krakowskim 
Przedmieściu 19 podzielone zo-
stały na dwie grupy: wyposażenie 

sali ekspedycyjnej i zaplecza oraz 
wyposażenie gabinetu kierowni-
ka.

Meble należące do pierw-
szej z wymienionych grup wy-
konane zostały w drewnie sos-
nowym (z szufladami z drewna 
topoli). Ich powierzchnie pokryto 
okładziną mahoniową, oryginal-
nie wykończoną tzw. „politurą 
francuską”. Są to: ponad trzy-
metrowej długości pierwszy stół 
apteczny zwieńczony na każdym 
z boków dwoma dwustronnymi 
serwantkami, zaopatrzony po-
nadto w przedłużenia zdobione 
intarsją, kantor kasy, szafa kre-
densowa i drzwi do biura, dwie 
szafy kredensowe (każda złożona 
z trzech mniejszych elementów: 
dwóch szaf bocznych oraz łączni-
ka z szufladami i otwartymi pół-

kami), dwa kredensy regałowe, 
fragment szafy regałowej (pier-
wotnie rozwiniętej o element łą-
czący się z zachowanym segmen-
tem pod kątem prostym), dwu-
stronna etażerka (tzw. pomocnik 
apteczny).

Z kolei meble składające się 
na wyposażenie biura stworzone 
zostały z trzech gatunków drew-
na - korpusy z drewna iglastego, 
płyciny drzwiczek z brzozy, nato-
miast elementy ozdobne z dębu. 
Komplet składa się z kredensu 
będącego także obramowaniem 
drzwi wejściowych, masywnego 
kredensu z podstawą w postaci 
szafek, biurka, fotela oraz dwóch 
pulpitów.

Przedstawiony i scharakte-
ryzowany wyżej podział garnitu-
ru mebli na dwie grupy wynika  
z funkcji, jaką meble te w pierw-
szym założeniu miały spełniać 
oraz - co się z tym pośrednio wią-
że - także z ich datowania.

Najstarszymi obiektami  
w ramach opisywanego komple-
tu są meble należące do pierw-
szej grupy. Według opinii konser-
watorskiej mgr inż. Artura Jawor-
skiego sporządzonej na zlecenie 
PZF CEFARM Warszawa (która to 
opinia stanowi notabene jedno 
ze źródeł dla niniejszego tekstu) 
meble te powstały najprawdo-
podobniej w jednym warsztacie  
i, co jest z tym związane, w jed-
nym czasie - w czwartej ćwier-
ci XIX w. Na to ostatnie wskazu-
ją cechy stylistyczne obiektów - 
eklektyzm oraz historyzm - szcze-
gólnie modne we wspomnianym 
okresie. Jeśli zaś chodzi o wyko-
nanie w jednym warsztacie, wska-
zują na to istniejące - obok kilku 

Zabytkowe warszawskie meble apteczne
– wielki dar dla Muzeum Farmacji w Warszawie

Fot. 1. Widok pierwszego stołu aptecznego z dwoma serwantkami, 
w tle jedna z dwóch szaf kredensowych ►



historia Farmacji – aPtekarskie tradycje

50 Aptekarz Polski, 58(36e) czerwiec 2011

różnic - wzajemne podo-
bieństwa pomiędzy po-
szczególnymi obiektami 
zarówno w formie i zdo-
bieniach, jak i w zakresie 
użytych do ich wykonania 
materiałów. Ponadto, ów-
czesne realia ekonomicz-
ne, takie jak obowiązujące 
wysokie cła oraz wysokie 
koszty transportu, wska-
zywać mogą na Warsza-
wę, jako miejsce wykona-
nia opisywanych mebli.  
W Warszawie istniały  
w tym czasie warsztaty, 
oferujące warunki (odpo-
wiednio duże pracownie, 
obecność fachowców),  
w których mogły zostać 
wykonane obiekty tak wy-
sokiej jakości, jak oma-
wiane.

Meble omawianej 
pierwszej grupy zostały 
zaprojektowane i wyko-
nane z przeznaczeniem 
do konkretnego wnętrza. 
Wnętrzem tym była ist-
niejąca od lat 60. XIX w. 
apteka Henryka Klawe, 
umiejscowiona w Kamie-
nicy Ambroszkiewicza 
przy pl. Aleksandra (obec-
nie pl. Trzech Krzyży) pod 
numerem 10.

Z kolei meble na-
leżące do drugiej grupy, 
tj. stanowiące wyposa-
żenie biura apteki, po-
wstały później, niż meble 
z pierwszej grupy, oraz 
w różnym czasie w ciągu 
XX stulecia. Najstarszymi 
są dwa pulpity wykonane 
na przełomie XIX i XX w.; 
kredens powstał w pierw-
szej ćwierci XX w., biurko 
w Dwudziestoleciu Mię-
dzywojennym, wreszcie 
najmłodszy fotel w latach 
60. XX w.

Tak skompletowa-
ne meble przetrwały w 

aptece przy pl. Trzech Krzyży do 
połowy lat 70. XX w. - do czasu 
likwidacji apteki, kiedy to została 
zburzona ocalała w czasie II woj-
ny światowej kamienica pod nu-
merem 10. W momencie likwida-
cji, od 1951 roku, apteka była pla-
cówką państwową; wcześniej, po 
jej sprzedaży w 1920 roku przez 
Henryka Klawe należała kolejno 
do Henryka Czerwińskiego i Izy-
dora Nasierowskiego, Antoniego 
Piotrowskiego i Stefana Laubego 
(w latach 1933 - 45), Stefana Lau-
bego (w latach 1945 - 51).

Po likwidacji apteki przy pl. 
Trzech Krzyży odnowione przez 
Pracownię Konserwacji Zabytków 
i wpisane do Rejestru Zabytków 
(pod numerem 2083 B) meble 
trafiły do apteki przy Krakow-
skim Przedmieściu 19; podczas 
likwidacji tejże w roku bieżącym -  
o czym szczegółowo wspomnia-
łem na początku artykułu - do 
warszawskiego Muzeum Farma-
cji przy ul. Piwnej 31/33. Należy 
mieć nadzieję, że jest to ostatnia 
wędrówka tych pięknych i cen-
nych pod względem artystycz-
nym i naukowym zabytków, cen-
nych szczególnie w kontekście 
zniszczonej i zrabowanej podczas 
ostatniej wojny Warszawy.

Na zakończenie warto 
przytoczyć ciekawostkę związa-
ną z opisywanymi meblami. Otóż 
uplasowały się one w ramach 
dwóch wydarzeń artystycznych. 
Ich opis znaleźć można bowiem 
na początku powieści „Zły” Le-
opolda Tyrmanda, pojawiają się 
także w jednej ze scen głośnego 
filmu Romana Polańskiego pt. 
„Pianista”. ■

mgr Marcin Więcek
Muzeum Farmacji 

im. mgr Antoniny Leśniewskiej
Oddział Muzeum Historycznego 

m.st. Warszawy

fot.: Paula Alaborska

Fot. 2. Drzwi wejściowe 
do gabinetu kierownika

Fot. 3. Pomocnik apteczny

►
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Sekcja Historii Farmacji Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego Oddział w Krakowie, 
była w bieżącym roku gospoda-
rzem jubileuszowego, dwudzie-
stego już, spotkania historyków 
zawodu aptekarskiego. Obrady 
odbywały się w Kościelisku, miej-
scu na tyle bliskim zimowej stolicy 
Polski, że można było „zwiedzać” 
Krupówki podczas przerw, a na 
tyle daleko, by znaleźć się pośród 
majestatycznej przyrody tatrzań-
skiej, z przepięknym widokiem 
na Giewont. Określenie „zimowa” 
wcale nie odbiegało od rzeczy-
wistości – mimo olśniewającej 
pogody, widać było na zboczach 
Czerwonych Wierchów połacie 
białego śniegu.

Zgodnie z tradycją, w przed-
dzień rozpoczęcia obrad, odbyło 
się zebranie zarządu Sekcji Histo-
rii Farmacji z całego kraju. Przed 
rozpoczęciem obrad minutą ci-
szy uczczono zmarłego 13 mar-
ca br. członka zarządu Zespołu, 
naukowca i artystę, autora wielu 
ekslibrisów, również osób będą-
cych na sali, doktora nauk farma-
ceutycznych, Krzysztofa Kmiecia.

Przewodniczący Zespołu, 
dr n. farm. Jan Majewski z Pozna-
nia, prowadząc spotkanie zapro-
ponował wybór mgr Katarzyny 
Jaworskiej z sekcji krakowskiej, 
na członka zarządu, co zostało 
przyjęte przez aklamację. Zebrani 
omówili też wiele zagadnień bie-
żącej pracy Zespołu. 

Uroczyste otwarcie obrad 
nastąpiło w sali konferencyjnej 
Ośrodka „Siwarna”, uczestniczyła 
w nim prof. dr hab. Barbara Fili-
pek, Prezes Oddziału Krakowskie-
go PTFarm. Tu również wszyscy 
uczestnicy wspominali nieodżało-
wanego Krzysztofa, (dr Krzysztofa 
Kmiecia-red.) którego logo sym-
pozjum – ostatnie jakie wykonał 
dla Zespołu - umieszczone było 
w tle stołu prezydialnego. 

Wykład inauguracyjny prof. 
Zbigniewa Beli, zatytułowany 
„Czy starożytni Unguentarii rze-
czywiście robili maści?” przyniósł 
wiele wiadomości poddających 
w wątpliwość pogląd niektórych 

autorów podręczników histo-
rii farmacji, że greccy myrepsoi,  
a także rzymscy unguentarii byli 
jedynie rzemieślnikami wytwa-
rzającymi jedną z podstawowych 
postaci leku.

Obrady podzielone były na 
sesje tematyczne, związane prze-
de wszystkim z wiodącym tema-
tem sympozjum – aptekarskimi 
korporacjami, ich organizacją, 
historią i działalnością, a także 
aptekarzami, którzy uczestniczyli  
w pracy zawodowych samorzą-
dów.

Wygłoszono w sumie 31 
referatów, przedstawiono trzy 
plakaty; w obradach brało udział 

XX JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI

„Korporacje aptekarskie 
– historia i teraźniejszość”
ZAKOPANE – KOŚCIELISKO, 2 – 5 CZERWCA 2011

►
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ponad pięćdziesięciu uczestni-
ków z kraju, a także z Litwy, Ru-
munii i Niemiec. Pośród donie-
sień przedstawiających organi-
zacje zawodowe były omówienia 
pierwszych polskich towarzystw 
farmaceutycznych i pierwszych 
czasopism farmaceutycznych (K. 
Jaworska i M. Urbanik z Krako-
wa); czeladnictwa Jana Andrzeja 
Szastera (P. Gorski z Dinslaken); 
sądownictwa uniwersyteckiego 
i studenckiego na Uniwersytecie 
w Dorpacie (J. Brzezińska z Koło-
brzegu); organizacji aptekarskich 
w okresie II Rzeczypospolitej na 
Górnym Śląsku (M. Pająk i E. Koch 
z Opola) oraz na Kujawach i Po-
morzu Gdańskim (W. Ślusarczyk 
z Bydgoszczy). Zgodnie z tema-
tyką wiodącą, historycy zawodu 
przedstawili też organizacje sa-
morządowe aptekarzy w ostat-
nim sześćdziesięcioleciu, w tym 
izby aptekarskie tworzone tuż 
po zakończeniu działań drugiej 
wojny światowej (OIA w Rzeszo-
wie – L. Czyż z Rzeszowa; OIA  
w Poznaniu i jej pierwszy prezes  
W. W. Głowacki – K. Majewska  
z Poznania; powstanie izby ap-

tekarskiej w Koszalinie – J. Brze-
zińska z Kołobrzegu). Bardzo cie-
kawe referaty dotyczyły działań 
Stowarzyszenia Byłych Właścicieli 
Aptek i Wytwórni Farmaceutycz-
nych w zakresie odzyskiwania 
mienia utraconego w dramatycz-
nych okolicznościach roku 1951 
(E. Rutkowska z Białegostoku) czy 
roli Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego w okresie 1951 
– 1991, w czasie braku ścisłego 
przedstawicielstwa zawodu ap-
tekarskiego na forum publicz-
nym (B. Nowak z Chrzanowa,  
L. Samborska z Dębicy). Przedsta-
wiono też sylwetki farmaceutów, 
znanych i wybitnych członków 
zawodu, jak również tych, którzy 
chociaż za życia mało doceniani,  
z perspektywy czasu coraz bar-
dziej zyskują na znaczeniu. 

Środowisko gdańskie (F. 
Gajewski i P. Stasiak) przedstawiło 
plakat zatytułowany: „Wprowa-
dzenie do Raportu I Ogólnopol-
skiego Konkursu pt. ”Wieloletnie 
dzieje farmacji – wystawa lub pla-
kat w miejscu pracy farmaceutów 
z personelem nauk pokrewnych” 
ogłoszony na przełomie XX i XXI 

wieku”. Szkoda, że kon-
kurs ten jest tak mało 
znany w środowisku ap-
tekarskim, lub że apte-
karze nie chcą chwalić 
się swoją przeszłością  
w otoczeniu. 

Jednym z poste-
rów był też, przygoto-
wany przez zespół Za-
kładu Farmacji Wete-
rynaryjnej Państwowe-
go Instytutu Weteryna-
ryjnego – Państwowe-
go Instytutu Badawcze-
go w Puławach. Rzad-
ko na spotkaniach far-
maceutów można spot-
kać kolegów zajmują-
cych się produkcją i ba-
daniem leków dla zwie-
rząt, jeszcze rzadziej 
związane jest to z dzie-

jami tej gałęzi farmacji. Jak zde-
cydowano na posiedzeniu za-
rządu Zespołu, tematyką wiodą-
cą kolejnego sympozjum, które-
go planowanym miejscem obrad 
w roku 2012 jest Kazimierz Dolny 
nad Wisłą, będzie właśnie farma-
cja weterynaryjna. 

Dodatkową atrakcja sym-
pozjum dla jego uczestników był 
sobotni wyjazd na Orawę, krainę 
leżącą na Słowacji, o niezmiernie 
ciekawej historii, która wielokrot-
nie splatała się z dziejami Pod-
hala. Uczestnicy mieli możność 
zwiedzić Zamek Orawski leżący 
nad Orawskim Podzamczem nad 
rzeką Orawa, o którym pisał Ste-
fan Żeromski w „Popiołach”; Mu-
zeum Wsi Orawskiej w Zubercu, 
a także mogli podziwiać panora-
mę Tatr Zachodnich z Doliny Ro-
hackiej, niejako stronę południo-
wą szczytów otaczających Dolinę 
Chochołowską. Całość sympo-
zjum zakończyła się w Kościeli-
sku, w karczmie „Holny”, gdzie 
rozmowom i podsumowaniom 
końca nie było.  ■

 mgr farm. Lidia Czyż

►
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Dnia 13 marca 2011, po 
ciężkiej chorobie, zmarł 
doktor farmacji Krzysz-

tof Kmieć, adiunkt w Katedrze 
Farmakognozji Wydziału Far-
maceutycznego CM UJ, znany 
podróżnik, ceniony historyk 
farmacji, twórca blisko trzech 
tysięcy ekslibrisów, 
erudyta, wspaniały na-
uczyciel akademicki  
i pedagog.

   Doktor Krzysztof Kmieć 
urodził się w roku 1950  
w Cieplicach Śląskich. 
Liceum ukończył w Tar-
nowie, zaś studia farma-
ceutyczne na krakow-
skiej Akademii Medycz-
nej. Tematyka większości 
prac naukowych doktora 
Krzysztofa Kmiecia doty-
czyła roślin leczniczych, 
a szczególnie zaś – uko-
chanego kasztanowca, 
któremu poświęcił nie 
tylko swą pracę doktor-
ską, ale także liczne pub-
likacje, w których oma-
wiał historię leczniczego 
stosowania tej rośliny, jej 
znaczenie w sztuce i ar-
chitekturze.
   W ciągu dwudziestu 
pięciu lat twórczości ar-
tystycznej doktor Krzysz-
tof Kmieć swe słynne, 
cenione na całym świecie 
ekslibrisy, dedykował far-
maceutom, postaciom ze świata 
kultury, nauki, sportu i mediów. 
Te małe dzieła sztuki wykony-
wał głównie w technice linorytu, 
ale także cynkorytu, ołowiorytu, 
drzeworytu, akwaforty i plastyko-

rytu. Mieszał także różne techniki 
graficzne, wykonując ekslibrisy 
np. w technice cynkotypii kres-
kowej w połączeniu z papierory-
tem, wycinanką i collag’em Pre-
zentowane były one na ponad 
stu wystawach indywidualnych  
i ponad stu pięćdziesięciu zbio-

w Krakowie, Warszawie, Skale, Za-
kopanem, Dobrym Mieście, Łodzi, 
Toruniu, Grudziądzu, Karpaczu, 
Stargardzie Szczecińskim, Jeleniej 
Górze, Lublinie, Gliwicach, Legni-
cy, Chrzanowie, a także zagrani-
cą, m.in. w Szanghaju, Pittsburgu, 
Kownie, Lipsku, Kioto, Villereal, 

Reichenbach, Forres.
   W ostatnich latach eks-
librisy doktora Krzyszto-
fa Kmiecia moglibyśmy 
oglądać m.in. w Warsza-
wie („Ludzie, którzy leczą”, 
2008), Krakowie („Ekslibris 
religijny”, 2007), Poznaniu, 
(„Ekslibris przyrodniczy”, 
2007), Regetowie („Motyw 
konia w ekslibrisie”, 2002), 
Krynicy („Farmacja i Muzy-
ka”, 2008), Lublinie („Rośli-
ny lecznicze w ekslibrisie 
Krzysztofa Kmiecia”, 2009). 
Kolejnym wystawom towa-
rzyszyły pięknie wydawane 
książki i książeczki, w któ-
rych błyskał swą erudycją. 
I tak np. w opracowaniu 
„Motyw konia w ekslibri-
sie” zebrał i w dowcipnej 
formie opisał wszystkie 
dzieła literackie, mity, przy-
słowia, fakty historyczne, 
nazwy geograficzne i ga-
tunkowe, nazwiska, dzie-
ła malarskie i architekto-
niczne, w których można 
było spotkać motyw ko-
nia i pokrewne. Ekslibrisy 
ukazywał się także w spe-

cjalnych tekach, wydawanych  
w bibliofilskich nakładach (m.in. 
„Ptaśki”, „Trzynaście malutkich 
ekslibrisów”, „Motywy zwierzę-
ce w trzynastu monetach anty-
cznych”, „Trzynaście ekslibrisów 

Wspomnienie o doktorze
Krzysztofie Kmieciu

Ilustracja 1 
Doktor Krzysztof Kmieć w czasie wernisażu wystawy 
„Przyrodnicze fascynacje”. Muzeum Farmacji CM UJ, 

7 października 2008

rowych. Stałą wystawę prac dok-
tora Kmiecia oglądać można było  
w budynku krakowskiego Wy-
działu Farmaceutycznego przy 
ulicy Medycznej. Ważniejsze wy-
stawy czasowe odbyły się m.in.  
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z ptakami” i „Trzynaście kobiet”). 
Prace doktora Kmiecia doceniane 
były m.in. poprzez zamieszczanie 
ich w licznych, polskich i zagra-
nicznych katalogach ekslibrisów. 
Znaleźć można je także w czo-
łowych, światowych kolekcjach 
ekslibrisów. Tematykę ekslibrisu 
i jednocześnie roślin leczniczych 
podejmował kilkudziesięcioczęś-
ciowy cykl artykułów Krzysztofa 
Kmiecia, publikowany w czasopi-
śmie Uniwersytetu Jagiellońskie-
go „Alma Mater”.
   Tworzenie ekslibrisów nie byłą 
jedyną pasją Doktora. Były nią 
również podróże i turystyka wy-
sokogórska. Odwiedził większość 
krajów europejskich, Spitsbergen, 
wyspę Bali, Peru, Boliwię, Meksyk, 
Birmę, Indie, Indonezję, Tajlandię, 
Mongolię, Nepal. Podróże zain-
spirowały kolejne hobby doktora 
Kmiecia: przenoszenia na polski 
grunt wielu egzotycznych potraw. 
Plonem tej działalności była pub-
likacja książkowa pt. „Farmacja, 
kuchnia i ekslibrisy”.
   Wspominając doktora Krzysz-
tofa Kmiecia jako nie tak jeszcze 
dawny student, chciałbym pod-
kreślić być może najmniej ekspo-
nowane pole jego działalności,  
a mianowicie codzienną, żmud-
ną działalność jako wykładowcy  
i pedagoga. Miałem szczęście 
znaleźć się w grupie, dla której 
doktor Kmieć prowadził ćwiczenia 
i seminaria. Zajęcia te były pierw-
szymi, które mnie tak naprawdę 
na studiach zainteresowały. Na 
nich właśnie zrozumiałem, że far-
macja, którą studiuję, pełna do tej 
pory abstrakcyjnych reakcji che-
micznych i nie mniej oderwanych 
od życia wzorów cząsteczkowych, 
jest aż tak bliska życiu i na tak 
wielu płaszczyznach przenika się 
z codziennością.
   Każde seminarium, każde ćwi-
czenia, były dla Doktora okazją 
do snucia wspaniałych, intrygu-
jących opowieści. Nie było nazwy 
substancji czynnej, o której nie 

opowiedziałby nam jakiejś inte-
resującej anegdoty, nie wyjaśnił, 
skąd wzięła się ta nazwa, z jakie-
go języka pochodzi… Wykłady  
o roślinach egzotycznych wzbo-
gacał wspomnieniami ze swych 
dalekich podróży, w czasie których 
gatunki te widział w stanie natu-
ralnym. Ale nawet i o pospolitych, 
krajowych roślinach leczniczych 
miał coś ciekawego do powiedze-
nia, a to, że roślina ta wymieniona 
jest w „Panu Tadeuszu”, a to, że 
otruła się nią siostra znanego na-
ukowca… W ten właśnie sposób 
Doktor, odwołując się do naszych 
zainteresowań podróżami czy hi-
storią „podstępnie” wciągał nas 
w przebogaty, fascynujący świat 
roślin leczniczych i ziołoleczni-
ctwa. Doktor widział zapewne 
efekty swej pracy u studentów  
i zainteresowanym osobom służył 
zawsze długimi konsultacjami już 
po zajęciach, nigdy nie wykazując 
zniecierpliwienia, czy tłumacząc 
się brakiem czasu. Wyróżniają-
cych się nagradzał ekslibrisem, 
zapraszał na długie rozmowy 
do swego gabinetu, ofiarowy-
wał wreszcie katalogi do swych 
kolejnych wystaw. Zaczynała się 
w ten sposób, dla studentów III 
zaledwie roku, przyjaźń z wykła-
dowcą, wnosząca w monotonne, 
uczniackie życie ożywczy powiew 
całkowicie innej filozofii studiów 
i studiowania. Z kim jeszcze mo-
gliśmy tak radośnie pozdrowić 
się i zrelacjonować, jak bardzo 
smakował nam podany kilka dni 
wcześniej przepis na egzotyczną 
potrawę? Któż jeszcze poprosiłby 
swych studentów, aby w czasie 
dalszych i bliższych podróży wy-
konywać zdjęcia wszystkich detali 
architektonicznych, w których wy-
stępował motyw kasztanowych li-
ści lub kwiatów?
   Doktor fascynował nas, stu-
dentów, także swą niezależnością  
i odmiennością: bez telefonu ko-
mórkowego, bez własnego samo-
chodu, pędzący z prokocimskiej 

górki do tramwaju, „podłej po-
stury”, jak sam o sobie mawiał… 
Jednak właśnie taki, otoczony 
był atmosferą daleko większej 
godności i niezwykłości, aniżeli 
gdyby ubrany był choćby i w rek-
torską togę! Również wyjątkowo 
zachowywał się doktor Kmieć już  
w czasie śmiertelnej, jak się oka-
zało, choroby, gdy często ze szpi-
tala telefonował z entuzjastycz-
nymi informacjami o nowych wy-
stawach i tysięcznych – jak zwykle 
– pomysłach.
   U iluż to osób, już samą opisa-
ną powyżej postawą, zasiał dok-
tor Kmieć miłość do farmacji i jak 
piękny i obfity plon zbierać będzie 
ta działalność! Takich właśnie pól 
obsiał doktor Kmieć w swym –  
o ileż lat za krótkim! – życiu bar-
dzo wiele. W swych, pięknych 
samych w sobie, ekslibrisach 
stworzył panoramę polskiego 
świata kultury, nauki i sportu na 
przestrzeni ćwierci wieku. Wiel-
kim szczęściem farmacji i farma-
ceutów było posiadać w swych 
szeregach taką wyjątkową osobę. 
Doktor Kmieć, choć nie związany 
na co dzień z aptekarstwem, był 
dla nas wszystkim wspaniałym re-
prezentantem. Jego odejście jest 
stratą równie wielką, jak wielką 
był On osobą. Spokój i wycisze-
nie, jakie w zniekształconym już 
niestety głosie słyszałem w czasie 
naszej ostatniej rozmowy, gdy tuż 
przed Wigilią Doktor zadzwonił 
złożyć życzenia świąteczne, dane 
są przed śmiercią wyłącznie lu-
dziom spełnionym, którzy ścieżkę 
swego życia wytyczyli w najbar-
dziej ambitny i twórczy sposób.
   Nieprzebrane tłumy przyjaciół, 
studentów i wszystkich tych, któ-
rzy chcieli oddać Krzysztofowi 
Kmieciowi ostatni pokłon uczest-
niczyły w pogrzebie Doktora na 
Cmentarzu Rakowickim 18 marca 
2011 roku. ■

dr n. farm. Maciej Bilek

historia Farmacji – aPtekarskie tradycje

►
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Nowe rejestracje – PL – kwiecień 2011

►

A – Przewód PokArmo-
wy i metAbolizm
A06/A06A – Leki prze-
czyszczające; A06AD 
- Leki przeczyszczające 
działające osmotycznie; 
A06AD65 – Makrogol w 
połączeniach

M a c r o g o l u m + k a l i i 
c h l o r i d u m + n a t r i i 
chloridum+natrii hydro-
carbonas: Laxaherm i Her-
malax (oba: Hermes) to odpo-
wiednio 2. i 3. zarejestrowany 
preparat o podanym składzie. 
Do sprzedaży od kwietnia 
2011 wprowadzono Moxalole 
(Meda Pharma).

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glu-
kozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin;
A10BA - Biguanidy

Metforminum: Glucophage 
XR (Merck Santé) w dawce 
1 g w nowej dla tej daw-
ki postaci o przedłużonym 
uwalnianiu to rozszerzenie 
względem wprowadzonych 
wcześniej niższych dawek 
tego leku. Zarejestrowanych 
jest 20 marek 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 sierp-
nia 2010 Etform (Sandoz) i 
od września 2010 Avamina 
(Bioton). Do sprzedaży nie 
zostały jeszcze wprowadzo-
ne: Glumetsan (Pro.Med.
CS), Metformin-1A Pharma, 
Metformin Aurobindo (Au-
robindo Pharma), Metfor-
min ESP Pharma, Metformin 
Teva, Metformin USV (USV 
Europe), Mylformet (Vale 
Pharmaceuticals) i Normaglic 
(Jelfa). Skreślono z Rejestru 
preparaty: Gluformin 1000 
(Farmacom), Mefrin (Hexal), 
Metforatio (Ratiopharm), Met-
formina-Anpharm i Stadamet 
(Stada).

A10BB – Sulfonamidy, 
pochodne mocznika

Gliclazidum: Gliclagamma 
MR (Wörwag) o zmodyfikowa-
nym uwalnianiu to 20. zare-
jestrowana marka gliklazydu. 
Na rynek wprowadzono 4 leki 
o standardowym uwalnianiu: 
Diabrezide (Molteni), Diaprel 
(Servier), Diazidan (ICN Polfa 
Rzeszów) i Glazide (Galena), 
a także 2 leki o przedłużo-

nym uwalnianiu: Diaprel MR 
(Anpharm) i od sierpnia 2008 
Gliclada (Krka).
Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Clazi-
stada (Stada), Corazide MR 
(Tabuk Poland), Diagen (Ge-
nerics), Diamicron (Servier), 
Gliclabare (Disphar), Glicla-
zide-1A Pharma, Gliclazide 
Gentian Generics, Gliclazide 
Richter (Gedeon Richter Pol-
ska), Glimatin SR (Polphar-
ma), Glisan MR (Apotex), 
Gluctam MR (Egis; dawka 30 
mg zarejestrowana wcześniej 
pod nazwą Gliclazide MR Ser-
vier), Glydium MR (Anpharm), 
Normodiab MR (Actavis) i 
Salson (Sandoz) o zmodyfi-
kowanym uwalnianiu.
Skreślono z Rejestru: Apo-
Lazid (Apotex), Diabezidum 
(Jelfa), Diaklat (Biofarm), 
Diaquit (Gedeon Richter Pol-
ska), Gliclazide (Generics), 
Gliklazyd (Unia), Glinormax 
(Teva Kutno), Glirat (Krka), 
Neoglic (Teva), Norsulin (Polfa 
Pabianice).
Glimepiridum: Glimegamma 
(Wörwag) to 25. zarejestro-
wana marka glimepirydu. Na 
rynek wprowadzono 19 le-
ków: Amaryl (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny), GlimeHexal 
(Sandoz), Glipid (Genexo), od 
stycznia 2006 Betaglid (Pliva 

W kwietniu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 138 pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu w Polsce nowych produktów leczniczych, w tym 135 pozwoleń dla 
nowych produktów leczniczych i 3 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej 
zarejestrowanych (Alprox 0,5 mg i Alprox 1 mg – Orion; Sorbifer Durules - 
Egis), 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 kwiecień 2011 zostało udostępnione 11 maja 2011.
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►Kraków) i Glidiamid (ICN Pol-
fa Rzeszów), od lutego 2006 
Diaril (Biofarm), Glibezid (Jel-
fa) i Glimepirid-Ratiopharm, 
od kwietnia 2006 Glibetic 
(Polpharma) i Pemidal (Polfa 
Pabianice), od maja 2006 
Glimesan (Sandoz), od lipca 
2006 Symglic (SymPhar), 
od sierpnia 2006 Avaron 
(Bioton) i Glemid (Egis), od 
marca 2007 Limeral (+Phar-
ma), Melyd (Stada) i Oltar 
(Berlin-Chemie/Menarini), 
od stycznia 2009 Glimepiride 
Arrow (Arrow Poland) i od 
maja 2011 Glimepiride Accord 
(Accord Healthcare; lek zare-
jestrowany wcześniej przez 
Astron Research pod nazwą 
Glimepiride Astron).
Do sprzedaży nie zostały jesz-
cze wprowadzone preparaty: 
Everyl (GlaxoSmithKline, Po-
znań), GlimTek (Ratiopharm), 
Glitoprel (Polfarmex) i Megli-
mid (Krka).
Skreślono z Rejestru: Amyx 
(Zentiva), Apo-Glim (Apotex), 
GlimeGen (Generics), Glime-
piride-1A Pharma, Glimepiride 
Andissa (Aventis Pharma), 
Glimepiride Sanwin (Aventis 
Pharma), Glimepiride Wal-
mark, Glimepiride Winthrop 
(Winthrop Medicaments), 
GlimTeva (Teva), Glindia (Ge-
deon Richter), 

b – Krew i uKład 
krwiotwórczy
B05 – Substytuty osocza 
i płyny do wlewów; B05B 
– Roztwory do podawa-
nia dożylnego; B05BA 
– Roztwory do żywienia 
pozajelitowego;

Nutrimentum: Numeta G 13% 
E, Numeta G 16% E i Numeta 
G 19% E (wszystkie: Baxter) 
to emulsje do infuzji. Na ry-
nek zostało wprowadzonych 
wiele różnego typu roztworów 
do żywienia pozajelitowego, 

zarówno w postaci roztworów 
glukozy, jak również prepara-
tów złożonych, z elektrolitami 
i bez, a także do zastosowań 
specjalnych – w określonych 
stanach chorobowych (np. 
przy niewydolności nerek lub 
wątroby) lub dla określonych 
grup pacjentów (np. dzieci), 
wytwarzanych przez firmy: 
Baxter (Aminomel, Clinoleic, 
Ivelip, Multimel, Primene), 
Braun (Aminoplasmal, Lipo-
fundin, Nutriflex), Fresenius 
Kabi (Aminomix Novum, Ami-
nosteril, Aminoven, Intra-
lipid, Kabiven, Nephrotect, 
Omegaven, SmofKabiven, 
SmofKabiven EF, SmofKa-
biven Peripheral, Smoflipid, 
Vamin, Vaminolact). Nie zo-
stały jeszcze wprowadzone: 
Clinimix (Baxter) i Olimel 
(Baxter). Skreślono z Rejestru 
preparaty: Aminoplasmal B. 
Braun 10% E (Braun), Cli-
nomel (Baxter), Compleven 
(Fresenius Kabi), Glamin 
(Fresenius Kabi), Lipovenoes 
(Fresenius Kabi), OliClinomel 
(Baxter), Periplasmal z gluko-
zą (Braun), Salviamin Hepar 
(Clintec) i Soyacal (Grifols).

c – uKład sercowo-
nAczyniowy

C01 – Leki stosowane w 
chorobach serca; C01E 
– Inne leki stosowane w 
chorobach serca; C01EB 
– Inne leki stosowane w 
chorobach serca

Trimetazidinum: Trimeta-
zidine-Ratiopharm PR to 9. 
zarejestrowana marka tri-
metazydyny. Do sprzedaży 
wprowadzono preparaty jed-
nodawkowe o standardowym 
i przedłużonym uwalnianiu: 
Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), 
Metazydyna (Polfa Pabianice), 
Preductal (Servier) i Preductal 
MR (Anpharm), Trimetaratio 
(Ratiopharm), od sierpnia 

2008 Setal MR (Polfarmex), 
od listopada 2008 Protevasc 
SR (Gedeon Richter Polska) i 
od kwietnia 2010 Trimeductan 
MR (Lekam). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Vascotazin 
(Actavis). Skreślono z Reje-
stru: Adexor (Egis).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angioten-
syna;
C09A/C09AA – Inhibito-
ry ACE, leki proste

Perindoprilum: Perindopril 
Medana (Medana Pharma) 
to 23. zarejestrowana marka 
preparatów peryndoprylu. Na 
rynek zostało wprowadzo-
nych 9 leków: Peryndopryl 
Anpharm (obecna nazwa: 
Irpax; jednak preparat o 
nowej nazwie nie pojawił się 
jeszcze na rynku), Prestarium 
(Servier), Prenessa (Krka Pol-
ska), 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; zarejestro-
wany wcześniej pod nazwą 
Presdopril). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Cove-
rex (Egis), Ikarium i Ikarium 
forte (Polfarmex), Percarnil 
(Actavis), Perilan (Sandoz), 
Perinace (Teva), Perindopril 
(Krka), Perindopril Arrow 
(Arrow Generics), Perindopril 
BMM Pharma, Perindopril Pfi-
zer, Perindopril-Ratiopharm 
(dawka 8 mg zarejestrowana 
wcześniej przez Krka Polska 
pod nazwą Perotens), Peryl 
(ICN Polfa Rzeszów), Pritnox 
(Galex d.d.) i Rindolex (Galex 
d.d.). Skreślono z Rejestru: 
Perindopril-1A Pharma.

C09C/C09CA – Antago-
niści angiotensyny II, 
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►

leki proste
Candesartanum: Candesar-
tan Teva to 8. zarejestrowana 
marka kandesartanu. Na ry-
nek został wprowadzony lek 
oryginalny Atacand (Astra-
Zeneca) i od czerwca 2010 
Karbis (Krka). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży prepara-
ty: Candepres (Sandoz), Can-
dertan (Gedeon Richter Pol-
ska), Candesartan-1A Phar-
ma, Candesartan-Ratiopharm 
i Ranacand (Ranbaxy).
Irbesartanum: Irbesartan 
Genepharm to 20. zarejestro-
wana marka irbesartanu. W 
sierpniu 1997 zarejestrowano 
centralnie w UE preparaty 
Aprovel (Sanofi Pharma Bristol
-Myers Squibb; zarejestrowa-
ny w Polsce w ramach proce-
dury narodowej w sierpniu 
1998) i Karvea (Bristol-Myers 
Squibb), w styczniu 2007 
preparat Irbesartan Winthrop 
(Sanofi-Aventis), w grudniu 
2008 Ifirmasta (preparat 
zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Irbesartan Krka) i 
w październiku 2009 Irbesar-
tan Teva. W listopadzie 2009 
wycofano z unijnego rejestru 
preparat Irbesartan BMS 
(Bristol-Myers Squibb). Do 
sprzedaży w Polsce wprowa-
dzono 2 leki: Aprovel (Sanofi 
Pharma Bristol-Myers Squibb) 
i od kwietnia 2011 Irprestan 
(Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Irkar-
taban). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone na rynek za-
rejestrowane w Polsce pre-
paraty: Diasykrun (Medis), 
Irbenidda (Pharma Resources 
Dr. Schulting), Irbesartan 
+Pharma, Irbesartan Accord 
(Accord Healthcare), Irbesar-
tan Farmaprojects, Irbesartan 
Invent Farma, Irbesartan 
Miklich, Irbesartan Ranbaxy, 
Irbesartan Richter (Gedeon 
Richter Polska), Irbesartan 

Sandoz, Irbesartan Viketo 
(Invent Farma), Irtucalan 
(Medis) i Polsar PPH (Polphar-
ma).
Valsartanum: Valsargen 
(Generics) to 27. zarejestro-
wana marka walsartanu. Na 
rynku pojawiło się 12 leków: 
Diovan (Novartis; lek orygi-
nalny), od marca 2008 Val-
sacor (Krka), od marca 2009 
Valzek (Celon Pharma), od 
października 2009 Tensart 
(Egis; zarejestrowany wcześ-
niej przez Nucleus pod nazwą 
Ramartan), od grudnia 2009 
Anartan (Ratiopharm), od 
marca 2010 Nortivan (Gede-
on Richter Polska) i Zelvar-
tan (Nucleus), od lipca 2010 
Bespres (Teva), od listopada 
2010 Valtap (Zentiva) i od 
lutego 2011 Avasart (Polfar-
mex), Valsotens (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Valsartan Nucleus) 
oraz Vanatex (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone do obrotu preparaty: 
Axudan (Sandoz), Cezoryn 
(Labomed; lek zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Yoso-
valtan), Valsaran (Sun-Farm), 
Metrival (Sigillata), Nuclaval 
(Sigillata), Valitazin (Mepha), 
Valpress (Actavis), Valsartan-
1A Pharma, Valsartan Bluep-
harma, Valsartan Pliva (Teva), 
Valsartan-Ratiopharm, Val-
sartan Tecnimede, Valsartan 
Teva i Valsavil (Pharma Reso-
urces Dr. Schultting).

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożo-
ne; C09DA - Antagoniści 
angiotensyny II i leki 
moczopędne;
C09DA01 – Losartan i 
leki moczopędne

Losartanum+hydrochloro
thiazidum: Losartan Hydro-
chlorotiazyd HCS w dawce 100 
mg + 12,5 mg to rozszerzenie 
względem zarejestrowanych 

wcześniej 2 innych dawek 
tego leku. Zarejestrowanych 
jest 15 marek preparatów o 
podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 9 marek - pre-
paraty: Hyzaar i Hyzaar forte 
(Merck Sharp & Dohme), Lo-
rista H (Krka), od lutego 2008 
Lozap HCT (Zentiva; poprzed-
nia nazwa: Lozap H), od sierp-
nia 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 Vilbini-
tan), od lutego 2011 Loreblok 
HCT (Orion) oraz od marca 
2011 Losacor HCT (Biofarm) 
i Lorista HL (Krka). Nie zo-
stały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Lo-
sagen Combi (Generics), Lo-
sartan HCT Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Losartan 
Hydrochlorotiazyd HCS, Lo-
sartan Potassium Hydrochlo-
rothiazide Liconsa, Lostanorm 
HCT (+Pharma; lek zareje-
strowany wcześniej przez Alet 
Pharmaceuticals pod nazwą 
Losartan Potassium HCT Alet) 
i Sortabax HCT (Ranbaxy). 
Skreślono z Rejestru: Losar-
tan HCT-1A Pharma, Sentor 
HCT (Gedeon Richter Pol-
ska).

C09DA03 – Walsartan i 
leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlo
rothiazidum: Vanatex HCT 
(Polpharma) to 16. zareje-
strowana marka preparatów 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 9 leków: Co-
Diovan (Novartis), od wrześ-
nia 2009 Tensart HCT (Egis), 
od grudnia 2009 Anartan HCT 
(Ratiopharm), od stycznia 
2010 Co-Valsacor (Krka), od 
maja 2010 Co-Bespres (Teva; 
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►wcześniejsza nazwa prepara-
tu: Bespresco), od lipca 2010 
Zelvartancombo (Galex d.d.), 
od sierpnia 2010 Co-Nortivan 
(Gedeon Richter Polska), od 
listopada 2010 Valtap HCT 
(Zentiva) i od maja 2011 Axu-
dan HCT (Sandoz).
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone do sprzedaży: Valsar-
tan HCT-1A Pharma, Valsartan 
HCT Bluepharma, Valsartan 
HCT-Ratiopharm, Valsartan 
+ hydrochlorothiazide Krka, 
Valsartan Hydrochlorothia-
zide Pliva (Teva) i Valsavil 
HCT (Pharma Resources Dr. 
Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i 
leki moczopędne

Irbesartanum+hydrochl
orothiazidum: Irbesartan/
hydrochlorothiazid +Pharma 
oraz Irbezyd Combi (Polphar-
ma) to odpowiednio 7. i 8. za-
rejestrowany lek zawierający 
irbesartan będący antagoni-
stą receptora angiotensyny II 
i tiazydowy lek moczopędny 
hydrochlorotiazyd. Na rynek 
w Polsce wprowadzono tyl-
ko CoAprovel (Bristol-Myers 
Squibb). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży: Ifirmacombi 
(Krka), Irbesartan/Hydrochlo-
rothiazide Teva, Irbesartan 
Hydrochlorothiazide Winthrop 
(Sanofi-Aventis), Irprezide 
(Actavis), Karvezide (Bristol-
Myers Squibb).

C09DA06 – Kandesartan 
i leki moczopędne

Candesartanum+hydroch
lorothiazidum: Candesar-
tan HCT Teva to 4. rejestra-
cja preparatów o podanym 
składzie, w 2 dawkach. Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty Can-
dapres HCT (Sandoz), Can-
dertan HCT (Gedeon Richter 
Polska) i Candesartan HCT-
Ratiopharm.

C10 – Leki wpływają-

ce na stężenie lipidów; 
C10A - Leki wpływające 
na stężenie lipidów, leki 
proste; C10AA – Inhi-
bitory reduktazy HMG 
CoA

Atorvastatinum: Atorlip 
(Sun-Farm) to 32. zareje-
strowana marka preparatów 
atorwastatyny. Do obrotu 
wprowadzono 16 leków: Ato-
ris (Krka), Sortis (Pfizer/
Parke-Davis; lek oryginalny), 
Tulip (Sandoz), od czerwca 
2006 Torvacard (Zentiva), 
od października 2006 Ator-
vox (Teva), od lutego 2007 
Atrox (Biofarm), od stycznia 
2008 Torvalipin (Actavis), 
od marca 2008 Atorvasterol 
(Polpharma; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis jako 
Atorvin), od kwietnia 2008 
Atractin (PharmaSwiss; za-
rejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Copastatin), od 
listopada 2008 Corator (Le-
kam), od grudnia 2008 Larus 
(Gedeon Richter Polska; za-
rejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorpharm), od 
maja 2009 Atorvastatinum 
Farmacom, od czerwca 2009 
Torvazin (Egis), od grudnia 
2009 Xavitor (Tabuk Poland; 
zarejestrowany wcześniej 
przez Medis pod nazwą Co-
pator), od lipca 2010 Stor-
vas (Ranbaxy) i od września 
2010 Apo-Atorva (Apotex). 
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone preparaty: Atorgam-
ma (Wörwag), Atorvanorm 
(+Pharma), Atorvastatin-1A 
Pharma, Atorvastatin Egis, 
Atorvastatin-Ratiopharm, 
Atorvastatin Teva, Atorvasta-
tin Teva Pharma, Atosener 
(Sandoz), Euroclast (Sandoz), 
Gletor (Glenmark), Haepcard 
(Sandoz), Mephator (Mepha), 
Orztiza (Actavis), Pharma-
statin (Stada) i Voredanin 
(Labomed).

d – LeKi stosowane  
w dermAtologii
D01 – Leki przeciw-
grzybicze stosowane w 
dermatologii; D01A – 
Leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo; 
D01AE – Inne leki prze-
ciwgrzybicze stosowane 
miejscowo

Terbinafinum: Terbilum 
krem (Oceanic) to 8. zareje-
strowana marka terbinafiny 
do stosowania miejscowego. 
Na rynek wprowadzono 5 le-
ków: Lamisilatt (Novartis) w 
postaci aerozolu, kremu, żelu 
i płynu do stosowania na skó-
rę oraz Tenasil (Homeofarm), 
Terbiderm (Gedeon Richter), 
Undofen Max (GlaxoSmithKli-
ne, Poznań) i od października 
2007 Terbistad (Stada) w po-
staci kremu. Nie zostały jesz-
cze wprowadzone do sprze-
daży kremy: Dermogen (Ge-
nerics) i Myconafine (Axxon; 
lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Temapharm pod 
nazwą Zelefion ).

D10 – Leki przeciwtrą-
dzikowe; D10B – Leki 
przeciwtrądzikowe dzia-
łające ogólnie; D10BA 
– Retinoidy stosowane 
w leczeniu trądziku

Isotretinoinum: Isoderm 
(Acis) to 6. zarejestrowana 
marka doustnej izotretynoi-
ny. Na rynek wprowadzono 5 
preparatów: Aknenormin (Al-
mirall Hermal), Izotek (Blau 
Farma), od sierpnia 2006 
Tretinex (Medana Pharma), od 
stycznia 2007 Curacne (Pier-
re Fabre) i od kwietnia 2010 
Axotret (Axxon; preparat za-
rejestrowany wcześniej przez 
firmę Ranbaxy pod nazwą 
Sotret). Skreślono z Rejestru: 
Acnetret (Sandoz) i Roaccuta-
ne (Roche; lek oryginalny).
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►

g – uKład moczowo-
płciowy i hormony 

płciowe
G04 – Leki urologiczne; 
G04B – Inne leki uro-
logiczne, w tym prze-
ciwskurczowe; G04BE 
– Leki stosowane w za-
burzeniach erekcji

Sildenafilum: Vilgendra (Si-
gillata) i Sildenafil Stada to 
odpowiednio 23. i 24. zareje-
strowana marka syldenafilu. 
Na rynek zostało wprowadzo-
nych 8 preparatów z opisa-
nym wyżej zastosowaniem: 
Maxigra (Polpharma), Viagra 
(Pfizer), od października 2009 
Vizarsin (Krka), od lipca 2010 
Sildenafil Actavis, od wrześ-
nia 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: Am-
fidor (Egis), Ecriten (Jelfa), 
Sildenafil-1A Pharma, Silde-
nafil Apotex, Sildenafil BMM 
Pharma, Sildenafil Mylan, 
Sildenafil Pfizer, Sildenafil Ra-
tiopharm, Sildenafil Tecnime-
de, Sildenafilum Farmacom, 
Silderec (Gedeon Richter), 
Silfeldrem (+Pharma) i Vi-
grande (Zentiva).
Do sprzedaży wprowadzono 
także preparat Revatio (Pfi-
zer). Lek zawiera sildenafil 
umieszczony przez WHO w 
klasie G04BE – Leki stosowa-
ne w zaburzeniach erekcji, 
choć według wskazań dla tego 
preparatu (leczenie pacjen-
tów z nadciśnieniem płucnym 
sklasyfikowanym według WHO 
jako klasa II i III - lek stosuje 
się w celu poprawy zdolno-
ści wysiłkowej; wykazano 
skuteczność działania leku 
w pierwotnych postaciach 
nadciśnienia płucnego oraz 

wtórnych związanych z choro-
bami tkanki łącznej) bardziej 
pasowałaby klasa C01EB – 
Inne leki nasercowe.

h – LeKi hormonaLne 
działające ogóLnie,  

z wyłączeniem hormo-
nów płciowych  

i insuLin
H01 – Hormony przysad-
ki i podwzgórza oraz ich 
analogi; H01C – Hormo-
ny podwzgórza; H01CB 
– Hormony hamujące 
wzrost

Octreotidum: Octrin (San-
doz) to 3. zarejestrowany pre-
parat oktreotydu. Do sprzeda-
ży wprowadzono lek oryginal-
ny Sandostatin i Sandostatin 
LAR (Novartis). Nie pojawił 
się jeszcze na rynku Siroctid 
(Chemi).

j – LeKi przeciwzaKaź-
ne działające ogóLnie

J01 – Leki przeciwbak-
teryjne działające ogól-
nie;
J01D – Inne beta-lakta-
mowe leki przeciwbak-
teryjne;
J01DC – Cefalosporyny 
drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxim 
Kabi (Fresenius Kabi) to 7. 
zarejestrowany iniekcyjny 
preparat cefuroksymu. Na 
rynek wprowadzono 5 leków 
iniekcyjnych: Biofuroksym 
(Polpharma), Tarsime (Polfa 
Tarchomin), Xorim (Sandoz), 
Zinacef (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny) i od grudnia 2008 
Cefuroxim-MIP (MIP Pharma). 
Nie pojawił się jeszcze w 
sprzedaży iniekcyjny Cefuro-
xime Actavis. Skreślono z Re-
jestru: Plixym (Pliva Kraków). 
Ponadto do sprzedaży wpro-
wadzono 8 leków doustnych: 
Bioracef (Polpharma), Cero-
xim (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 doust-
ne Cefuroxime-Ratiopharm, 
Cefuroxim Teva i Xelacef (Ac-
tavis).

J01DD – Cefalosporyny 
trzeciej generacji

Ceftazidimum: Ceftazidime 
Kabi (Fresenius Kabi) to 7. 
zarejestrowany lek zawiera-
jący ceftazydym. Do sprze-
daży wprowadzono 5 leków: 
Biotum (Polpharma), Fortum 
(GlaxoSmithKline; lek ory-
ginalny), Mirocef (Pliva Kra-
ków), od kwietnia 2010 Cef-
tagen (Stragen) i od września 
2010 Zefadym (Actavis). Nie 
pojawił się jeszcze na rynku 
Ceftazidime Pfizer.
Ceftriaxonum: Ceftriaxone 
Actavis w 2 dawkach to 8. 
zarejestrowana marka cef-
triaksonu. Na rynek wprowa-
dzono 7 leków: Biotrakson 
(Polpharma), Ceftriaxon-MIP 
(MIP Pharma), Ceftriaxone 
Pliva (Pliva Kraków), Lendacin 
(Lek, Sandoz), Oframax (Ran-
baxy), Tartriakson (Polfa Tar-
chomin) i od września 2008 
Ceftriaxon Kabi (Fresenius 
Kabi). Skreślono z Rejestru: 
Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon 
Torrex, Megion (Sandoz), 
Mesporin (Mepha) i Rocephin 
(Roche; lek oryginalny).

J01DH – Karbapenemy
Meropenemum: Merope-
nem Kabi (Fresenius Kabi) 
to 7. zarejestrowana marka 
meropenemu. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 leki: Mero-
nem (AstraZeneca) i od marca 
2011 Meropenem Sandoz. 
Nie pojawiły się jeszcze w 
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►obrocie: Mepereost (Sandoz), 
Meropenem Hospira, Nable-
ran (Ranbaxy) i Reopemest 
(Sandoz).

J01F – Makrolidy, linko-
zamidy i streptograminy, 
J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Azigen 
(Generics) w postaci doustnej 
jednodawkowej to aktualnie 
19. zarejestrowana marka 
azytromycyny. Na rynek wpro-
wadzono 16 leków: Azibiot 
(Krka Polska), Azimycin (Polfa 
Tarchomin), Azitrox (Zen-
tiva), Oranex (Farmacom), 
Sumamed (Pliva Kraków; 
lek oryginalny) i Sumamed 
forte (Teva), od lipca 2006 
Azithromycin-Ratiopharm, od 
sierpnia 2006 Macromax (ICN 
Polfa Rzeszów), od stycznia 
2007 AzitroLek (Sandoz), od 
lutego 2007 Nobaxin (Lekam), 
od maja 2008 AziTeva (Teva; 
preparat wprowadzony w 
grudniu 2006 pod poprzednią 
nazwą Azithromycin Teva), od 
czerwca 2008 Azycyna (Polfa 
Pabianice), od października 
2008 Azitrin (Genexo), od 
września 2009 Zetamax (Pfi-
zer), od października 2009 
Azitro-Mepha (Mepha), od 
listopada 2010 Canbiox (Apo-
tex; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Azimox) 
i od marca 2011 Bactrazol 
(Farmacom). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Azitro-
gen (Generics) i Azithromycin
-1A Pharma (zarejestrowany 
wcześniej jako AzitroHexal) 
w postaci doustnej wielodaw-
kowej.

J01M – Chinolony prze-
ciwbakteryjne, J01MA 
– Fluorochinolony

Levofloxacinum: Xyvelam 
(+Pharma) to 7. zarejestro-
wana marka lewofloksacyny. 
Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Tavanic (Sanofi
-Aventis). Nie pojawiły się 

jeszcze w sprzedaży prepa-
raty: Aflobax (Temapharm), 
Levofloxacin FP (Farmaproje-
cts), Levoxa (Actavis), Levo-
floxacin Teva i Oroflocina 
(Jelfa). Skreślono z Rejestru: 
Levofloxacin Pharmabill.

l – leki Przeciw- 
nowotworowe 

i wpływające na 
uKład odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01A – Leki alkilujące; 
L01AX – Inne leki alki-
lujące

Temozolomidum: Temozo-
lomid-Ratiopharm to 8. zare-
jestrowana marka temozolo-
midu. Na rynek wprowadzone 
zostały 3 preparaty: Temodal 
(Schering-Plough), od czerw-
ca 2010 Temozolomide Teva 
(Teva Pharma) i od sierpnia 
2010 Temomedac (Medac). 
Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży: Temostad (Sta-
da), Temozolomide Hospira, 
Temozolomide Hexal i Temo-
zolomide Sandoz.

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

Docetaxelum: Celotax (Ce-
lon) i Taxegis (Egis) to odpo-
wiednio 10. i 11. zarejestro-
wany preparat docetakselu. 
Na rynek wprowadzono 4 leki: 
Taxotere (Aventis Pharma), 
od lipca 2010 Docetaxel-
Ebewe (Ebewe Pharma), od 
listopada 2010 Docetaxel 
Teva i od grudnia 2010 Daxte-
re (Actavis). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Cetado-
cure (Stada), Docefrez (Sun 
Pharmaceuticals Industries 
Europe), Docetaxel Hospi-
ra, Docetaxel Teva Pharma i 
Docetaxel Winthrop (Aventis 
Pharma).
Paclitaxelum: Paclitaxel Dr. 
Schlichtiger to 13. zarejestro-

wany preparat paklitakselu. 
Na rynek wprowadzono 4 leki: 
Paclitaxel AWD (Pliva Kraków; 
obecnie: Paclitaxelum Pliva 
[Teva], ale preparat pod nową 
nazwą nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży), Sindaxel (Ac-
tavis), od stycznia 2007 Pac-
litaxin (Hospira) i od sierpnia 
2007 Paclitaxel-Ebewe. Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Egi-
litax (Egis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Pacline), 
Eucol (Gedeon Richter), Pacli-
medac (Medac), Paclitaxel Le-
farm, Paclitaxel-Ratiopharm, 
Paclitaxelum Accord (Accord 
Healthcare), Paclitaxel WZF 
(Polfa Warszawa) i preparat 
Abraxane (Celgene Europe) 
zarejestrowany w ramach 
unijnej procedury scentralizo-
wanej. Skreślono z Rejestru: 
Paclitaxel Hospira (zarejestro-
wany wcześniej jako Paclita-
xel Mayne), Poltaxel (Polfa 
Tarchomin), Paxene (Norton) i 
Taxol (Bristol-Myers Squibb).

L01D – Antybiotyki cyto-
toksyczne i substancje o 
zbliżonym działaniu;
L01DB – Antracykliny i 
substancje o podobnej 
budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin 
Medac to 10. zarejestrowana 
marka doksorubicyny, w tym 
w nowej dawce 150 mg/75 
ml. Do sprzedaży wprowa-
dzono 7 marek: Adriblastina 
PFS i Adriblastina RD (Pfizer), 
Adrimedac (Medac), Biorubina 
(Instytut Biotechnologii i An-
tybiotyków), Caelyx (Janssen
-Cilag), Doxorubicin-Ebewe, 
Myocet (Cephalon) i Rastocin 
(Pliva Kraków). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Doxo-
rubicinum Accord (Accord 
Healthcare) i Xorucin (ESP 
Pharma). Preparaty Caelyx i 
Myocet są lekami przygotowa-
nymi w postaci liposomalnej.
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►

L01X – Inne leki przeciw-
nowotworowe; L01XA – 
Związki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin 
Kabi (Fresenius Kabi) to 16. 
zarejestrowana marka oksa-
liplatyny. Na rynku pojawiło 
się 6 leków: Eloxatin (Sanofi
-Synthelabo), Oxaliplatin-
Ebewe, od czerwca 2007 
Platox (Hospira), od maja 
2008 Oxaliplatin Teva, od 
sierpnia 2009 Oxaliplatin My-
lan (Mylan; poprzednia nazwa 
preparatu: Oxaliplatin Merck) 
i od czerwca 2010 Oxali-
platinum Winthrop (Sanofi-
Aventis). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Gessedil (Egis), 
Goxyral (Bioton), Oxalipla-
tin BMM Pharma, Oxaliplatin 
Hospira (Hospira; preparat 
zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Platox), Oxaliplatin 
Jubilant (Jubilant Pharmaceu-
ticals), Oxaliplatinum Accord 
(Accord Healthcare), Oxali-
platin Stada, Oksaliplatyna 
medac (Medac) i Sinoxal (Ac-
tavis). Skreślono z Rejestru: 
Kiplatin (UKR Regulatory Af-
fairs; zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Oxaliplatin), 
Oxalidix (Medac), Oxaliplatin 
Farmacom, Oxaliplatin Lek 
(Sandoz), Oxaliplatin Pliva 
(Pliva Kraków).

L02 – Leki hormonalne; 
L02B – Antagoniści hor-
monów i leki o zbliżonym 
działaniu;
L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calumid 
(Diamed) to 18. zarejestro-
wana marka bikalutamidu. Na 
rynku pojawiło się 8 prepara-
tów: Casodex (AstraZeneca; 
lek oryginalny), Bicalutamide 
Teva (Teva; preparat wpro-
wadzony w marcu 2008 pod 
nazwą Bicalutamide Ingers), 
od sierpnia 2007 Bicaluta-
mide Polpharma i Calubloc 

(Actavis), od września 2009 
Prostide (ICN Polfa Rzeszów), 
od listopada 2009 Bicalutamid 
Mylan (wcześniejsza nazwa 
preparatu: Calumerck) oraz 
Binabic (Oncogenerika) i od 
lutego 2010 Bicalutamide 
Apotex. Nie zostały jesz-
cze wprowadzone do obro-
tu: Atembin (Temapharm), 
Bicalex (Medana Pharma), 
Bicalutamida Pentafarma, 
Bicalutamida Tecnimede, Bi-
calutamide Accord (Accord 
Healthcare), Bicalutamide 
Medac, Bicastad (Stada), Fe-
stone (Sandoz; wcześniejsza 
nazwa preparatu: BicaLek) i 
Neoprost (Ranbaxy). Skreślo-
no z Rejestru: Bicalutamide
-1A Pharma (wcześniejsza 
nazwa preparatu: BicaHexal), 
Calutin (MPX International) i 
Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory en-
zymów

Exemestanum:  Symex 
(SymPhar) i Exemestane 
Medac to odpowiednio 9. i 
10. zarejestrowana marka 
eksemestanu. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny 
Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Astex-
ana (Vipharm), Exemestane 
Accord (Accord Healthcare), 
Exemestane GlenmarkPhar-
ma (Glenmark), Exemestane 
PharOs Generics, Exestralan 
(ICN Polfa Rzeszów), Glan-
dex (Hasco-Lek) i Nosteron 
(Gedeon Richter Polska).

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbó-
lowe;
N02A – Opioidy; N02AX 
– Inne opioidy; N02AX52 
– Tramadol, preparaty 
złożone

T r a m a d o l u m +  p a r a -
ce tamolum :  Trapa ra c 
(Disphar) to 6. zarejestrowa-
na marka preparatów o poda-

nym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 leków: Zal-
diar (Grünenthal), od stycznia 
2010 Doreta (Krka), od maja 
2010 Acutral (Grünenthal; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Primiza), od marca 
2011 Poltram Combo (Pol-
pharma) i od kwietnia 2011 
Padolten (Teva).

N02B – Inne leki prze-
ciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Ani-
lidy; 

Paracetamolum: Para-
cetamol LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn) tabletki, 
Paracetamol Panpharma (Pan-
medica) roztwór do infuzji, 
Paracetamol Kabi (Fresenius 
Kabi) roztwór do infuzji oraz 
Paracetamol Accord (Accord 
Healthcare) tabletki musujące 
to odpowiednio 32., 33., 34. 
i 35. zarejestrowana marka 
paracetamolu. Na rynek zo-
stały wprowadzone 22 marki 
o różnych drogach podania 
(doustnie, doodbytniczo i w 
iniekcjach), jednodawkowe i 
wielodawkowe: Acenol i Ace-
nol forte (Galena), Apap (US 
Pharmacia, Wrocław), Calpol 
(McNeil), Codipar (Medagro), 
Efferalgan i Efferalgan forte 
(Bristol-Myers Squibb), Eto-
ran (Polpharma), Gemipar 
(Gemi), Grippostad (Stada), 
Malupar (Aflofarm; wprowa-
dzony wcześniej jako Para-
cetamol przez firmę Farmjug), 
Panadol, Panadol dla dzieci, 
Panadol Rapid i od kwietnia 
2010 Panadol Strong (GlaxoS-
mithKline; nastąpiła zmiana 
nazwy na Panadol Max, ale 
lek o nowej nazwie nie po-
jawił się jeszcze na rynku), 
Paracetamol Rubital (Gemi), 
Perfalgan inj. (Bristol-Myers 
Squibb) oraz preparaty o 
nazwie międzynarodowej Pa-
racetamol wytwarzane przez 
wielu producentów (Aflofarm, 
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►Biofarm, Farmina, Filofarm, 
Galena, Hasco-Lek, Herbapol 
Wrocław, Marcmed, Polfa-
Łódź, Polfarmex).
Nie pojawiły się dotychczas: 
Galpamol (Galpharm Heal-
thcare), Paracetamol Actavis 
inj., Paracetamol APC (APC In-
stytut), Paracetamol Vancom-
bex inj. (Combino Pharm), 
Paralen Sus (Zentiva), Para-
max Rapid (Medinet), Pedi-
cetamol (Sequoia; preparat 
zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Ionfarma pod 
nazwą Apiredol) i Tespamol 
(Galpharm Healthcare).
Skreślono z Rejestru syropy 
Paracetamol o smaku malino-
wym i o smaku truskawkowym 
(Unia), Apap zawiesina (US 
Pharmacia, Wrocław), Plicet 
syrop (Pliva Kraków), Amipar 
(Amilek), Benuron (Bene), 
Efferalgan Odis (Bristol-Myers 
Squibb), Hascopar (Hasco-
Lek), Paracetamol (Ozone), 
Paracetamol (Polpharma), 
Paracetamol Accord (Accord 
Healthcare), Tazamol (Polfa 
Tarchomin).

N05 – Leki psychotro-
powe;
N05A – Leki neurolep-
tyczne; N05AH – Diaze-
piny, oksazepiny, tiaze-
piny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapina 
Lilly (Eli Lilly) to 48. zareje-
strowana marka olanzapiny. 
Do sprzedaży wprowadzono 
19 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 kwiet-
nia 2008 Olanzin (Actavis), od 
lipca 2008 Ranofren (Ada-
med), od stycznia 2009 Olan-
zapine Teva, od lipca 2009 
Sanza (Glenmark), od listopa-
da 2009 Synza (+Pharma), od 

stycznia 2010 Lanzapin (Bio-
gened; preparat zarejestro-
wany wcześniej przez firmę 
Nucleus pod nazwą Olanzapin 
Nucleus), od marca 2010 
Olzin (Egis; preparat zareje-
strowany wcześniej przez fir-
mę Synthon jako Olanzapine 
Synthon), Parnassan (Gedeon 
Richter Polska) i Zapilux (San-
doz), od lipca 2010 Olasyn 
(Celon Pharma), od sierpnia 
2010 Olpinat (Vipharm), od 
września 2010 Zypadhera inj. 
o przedłużonym uwalnianiu 
(Eli Lilly), od grudnia 2010 
Olanzapina Mylan (Generics) 
i od kwietnia 2011 Olanzaran 
(Ranbaxy).
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone preparaty: Arkolamyl 
(Generics), Anzorin (Orion), 
Clingozan (Excalibur Phar-
ma), Egolanza (Egis), Kozy-
lex (Quisisana Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Asterilon), Lazapix 
(Quisisana Pharma), Nykob 
(IWA Consulting), Olanzamin 
(Sun-Farm), Olanzapin Acta-
vis (Axxon), Olanzapina In-
vent Farma, Olanzapina Krka, 
Olanzapina Olpin (Blubit; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Olanzapina Nyzol), 
Olanzapina Viketo (Invent 
Farma), Olanzapine Accord 
(Accord Healthcare), Olan-
zapine Adamed, Olanzapine 
Arrow (Arrow Poland), Olan-
zapine Galenicum (Galenicum 
Health), Olanzapine Ranbaxy, 
Olanzapin-Ratiopharm, Olan-
zomer (Unia; lek zarejestro-
wany wcześniej pod nazwą 
Olanzapina Niolib), Olstadryn 
(Medis) i Trylan ODT (Medis). 
Nie pojawiło się w Polsce 6 
leków zarejestrowanych w 
ramach centralnej procedury 
unijnej: Olanzapine Apotex 
(Apotex Europe), Olanzapine 
Glenmark (Glenmark Gene-
rics), Olanzapine Glenmark 

Europe (Glenmark Generics), 
Olazax (Glenmark Pharma-
ceuticals), Olazax Disperzi 
(Glenmark Pharmaceuticals) 
i Olanzapine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olfan-
zafloc (Hexal) i Olanzapin 
Pliva (Pliva Kraków).
Quetiapinum: Quepsan (Pro.
Med) to 34. zarejestrowana 
marka kwetiapiny. Na rynek 
wprowadzono 18 leków: Sero-
quel i Seroquel XR (AstraZe-
neca; 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 
(Teva), od lipca 2009 Sym-
quel (SymPhar; zarejestro-
wany 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 (GlaxoS-
mithKline; lek zarejestro-
wany wcześniej przez firmę 
Medis pod nazwą Quemed), 
od sierpnia 2010 Bonogren 
(Vipharm), od października 
2010 Pinexet (Medana Phar-
ma) i Vorta (Glenmark), od 
grudnia 2010 Quetiser (Sun
-Farm; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetia-
pin Sunfarm) i od lutego 2011 
Stadaquel (Stada).
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone preparaty: Etiagen 
(Generics), Geldoren (Vale 
Pharmaceuticals), Hedonin 
(Lannacher), Ketiap (Pol-
pharma), Kvelux (Sandoz), 
Kwetax (Teva), Kwetinor (Le-
kam), Quetap (Ratiopharm), 
Quetiapine Medis, Quetiapine
-Ratiopharm (zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetifi), 
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►

Quetiapine Arrow (Arrow Po-
land), Quetiapinum Invent 
Farma, Quetiapinum Vike-
to (Invent Farma), Quetilis 
(Medis) i Setinin (+Pharma). 
Skreślono z Rejestru: Que-
tiapine Pliva (Pliva Kraków), 
Quetin (Zentiva).

N05B – Leki przeciwlę-
kowe; N05BA – Pochod-
ne benzodiazepiny

Alprazolamum:  Alprox 
(Orion) w dawce 0,5 mg to 
rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej 
innych dawek tego leku. Za-
rejestrowanych jest 6 marek 
preparatów alprazolamu. Na 
rynek wprowadzono 3 prepa-
raty o przedłużonym uwalnia-
niu: Neurol SR (Zentiva), Xa-
nax SR (Pfizer, lek oryginalny) 
i Zomiren SR (Krka), a także 6 
preparatów o standardowym 
uwalnianiu: Afobam (Egis), 
Alprazomerck (Generics; na-
stąpiła zmiana nazwy pre-
paratu na Alpragen, ale lek 
pod nową nazwą nie pojawił 
się jeszcze na rynku), Alprox 
(Orion), Neurol (Zentiva), 
Xanax (Pfizer, lek oryginalny) 
i Zomiren (Krka). Skreślono z 
Rejestru: Frontin (Egis).

N05C – Leki nasenne i 
uspokajające; N05CF – 
Leki działające podobnie 
jak benzodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Pfi-
zer to 19. zarejestrowana 
marka zolpidemu. Do sprze-
daży zostało wprowadzonych 
12 leków: Hypnogen (Zen-
tiva), Nasen (Polfarmex), 
Sanval (Sandoz), Stilnox (Sa-
nofi-Aventis), Xentic (United 
Pharma), Zolpic (Polpharma), 
Zolsana (Krka), od październi-
ka 2006 Polsen (Polfa Pabia-
nice) i Zoratio (Ratiopharm), 
od lutego 2007 Onirex (Orion) 
i ZolpiGen (Generics) oraz 
od grudnia 2009 Apo-Zolpin 
(Apotex). Nie wprowadzono 

dotychczas preparatów: In-
som (Vulum; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Zolpidem 
Walmark), Noxizol (Actavis), 
Sendimol (Egis), Sonirem (ITF 
Pharma), Zoltis (Biofarm) i 
Zonadin (Pliva Kraków). Skre-
ślono z Rejestru: Alfavarol 
(Temapharm), Filan (Polfa 
Tarchomin; poprzednia na-
zwa: Zolpidem), Zoldem (Ex-
pharm), Zolpidem-1A Pharma 
(poprzednia nazwa: Zoldam) 
i Zolpix (Chance).

N06 – Psychoanalepty-
ki;
N06A – Leki przeciwde-
presyjne; N06AX – Inne 
leki przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Aneptinex 
(Temapharm) to 2. zareje-
strowana marka tianeptyny. 
Na rynek wprowadzono Coaxil 
(Servier).
Venlafaxinum: Venlagamma 
(Wörwag) to 31. zarejestro-
wana marka preparatów wen-
lafaksyny. Do obrotu wpro-
wadzono 15 marek leków: 
Efectin ER (Pfizer), Velafax i 
od września 2007 Velafax XL 
(Farmacom), od grudnia 2006 
Venlectine kaps. o przedłu-
żonym uwalnianiu (ICN Polfa 
Rzeszów), od sierpnia 2007 
Symfaxin ER (SymPhar), od 
października 2007 Alventa 
(Krka), od listopada 2007 Ve-
laxin ER (Egis), od październi-
ka 2008 Axyven (Temapharm; 
po zmianie nazwy i podmiotu 
odpowiedzialnego z Venlafa-
xine Liconsa), od maja 2009 
Lafactin (Apotex), od września 
2009 Prefaxine (Polpharma), 
od listopada 2009 Faxolet ER 
(Polfa Pabianice), od grudnia 
2009 Faxigen XL (Generics), 
od lutego 2010 Venlabax 
MR (Ranbaxy), od kwietnia 
2010 Efevelon SR (Actavis), 
od lutego 2011 Venlafaxine 
Bluefish XL (Bluefish Pharma-
ceuticals) i od kwietnia 2011 

Oriven (Orion).
Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Efexiva 
(Sandoz; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Venlafa-
xin Sandoz), Jarvis (Gedeon 
Richter), Lanvexin (Gerot; 
lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Venlafaxine 
Gerot), Nopekar (Labomed; 
wcześniejsza nazwa: Estaq), 
Paxifar ER (Biofarm), Tavex 
(Krka), Tifaxin PR (Stada), To-
npular PR (Wockhardt), Vela-
hibin (Actavis), Velaxiran MR 
(Ranbaxy), Venlafaxine Arrow 
(Arrow Poland), Venlafaxin-
Ratiopharm PR, Venlafaxinum 
XL Farmacom, Venlax XL (Ce-
lon Pharma), Venlectine tabl. 
o standardowym uwalnianiu 
(ICN Polfa Rzeszów) i Xa-
veksin ER (Tabuk Poland).
Skreślono z Rejestru: Agrofan 
SR (Zentiva), Enlaf (Teva), 
Velaxin (Egis), Venlafaxine-1A 
Pharma, Venlafaxinum Pliva 
(Pliva Kraków).

N06D – Leki przeciw 
demencji; N06DA - An-
tycholinoesterazy

Rivastigminum: Loristiven 
(Blau Farma Group), Signelon 
(Synteza) i Rivastigmine Tie-
fenbacher (Alfred E. Tiefenba-
cher) to odpowiednio 22., 23. 
i 24. zarejestrowana marka 
rywastygminy. Do sprzedaży 
wprowadzono 9 leków: Exe-
lon (Novartis Europharm), 
od sierpnia 2009 Nimvastid 
(Krka), od grudnia 2009 Ri-
vastigmine Teva, od maja 
2010 Prometax (Novartis Eu-
ropharm), od sierpnia 2010 
Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), 
od stycznia 2011 Rivastigmin 
Orion, Rivaxon (Biogened) i 
Riveka (Unia) oraz od marca 
2011 Symelon (SymPhar; lek 
zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Rivaller).
Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Evertas (Zentiva), Iva-
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►galmin (Galex d.d.), Niddastig 
(Stada), Rivalong (Farma-
Projekt), Rivastigmine 1A 
Pharma, Rivastigmine Hexal, 
Rivastigmine Mylan, Rivastig-
mine Pol-Nil, Rivastigmine
-Ratiopharm, Rivastigmine 
Sandoz, Rivastinorm (+Phar-
ma) i Velastina (Polfa Pabia-
nice).

P – LeKi przeciwpaso-
żytnicze, środKi owa-
dobójcze i repeLenty

P02 – Leki przeciwroba-
cze; P02C – Leki przeciw 
nicieniom; P02CA – Po-
chodne benzimidazolu

Albendazolum: Zentel (Gla-
xoSmithKline) w nowej posta-
ci tabletek do rozgryzania i 
żucia oraz w nowej dawce 400 
mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej 
tabl. 200 mg i zawiesiny 20 
mg/ml.

r – uKład oddechowy
R01 – Preparaty stoso-
wane w chorobach nosa; 
R01B – Leki udrażniające 
nos do stosowania ogól-
nego; R01BA – Sympa-
tykomimetyki;

Pseudoephedrinum: Ap-
selan (Polfarmex) w dawce 
60 mg to 3. zarejestrowany 
preparat pseudoefedryny. 
Na rynek wprowadzono Su-
dafed (McNeil) w dawce 60 
mg. Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży lek o przedłużo-
nym uwalnianiu Contac ZTK 
(GlaxoSmithKline) w dawce 
120 mg.

R03D - Inne leki działa-
jące ogólnie stosowane 
w obturacyjnych cho-
robach dróg oddecho-
wych;
R03DC – Antagoniści 
receptorów leukotrieno-
wych

Montelukastum: Montelu-

kast Sandoz i Montelukast
-1A Pharma w postaci jed-
nodawkowego granulatu to 
rozszerzenia w stosunku do 
zarejestrowanych wcześniej 
tabletek powlekanych i table-
tek do rozgryzania i żucia. Za-
rejestrowanych jest 40 marek 
montelukastu. Do sprzedaży 
zostało wprowadzonych 18 
leków: Singulair (Merck Sharp 
& Dohme; lek oryginalny), od 
października 2008 Drimon 
(Teva), od stycznia 2009 Ast-
mirex (Temapharm), Hardic 
(Teva) i Monkasta (Krka), od 
lutego 2009 Montest (Gene-
xo), od kwietnia 2009 Milu-
kante (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 czerw-
ca 2010 Montespir (Biofarm) 
i Vizendo (GlaxoSmithKli-
ne; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez Synthon pod 
nazwą MontSyn), od listopada 
2010 Montenorm (+Pharma) i 
Symlukast (SymPhar) oraz od 
marca 2011 Montelukast San-
doz i Spirokast (Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Actamone 
(Actavis), Airathon (Merck 
Sharp & Dohme), Airuno 
(Blubit), Astmontex (Farma-
Projekt), Elukan (Specifar), 
Miralust (Adamed), Mon-
tekast (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
-Ratiopharm, Montelukast 
Stada, Montelukast Sunfarm 
(Sun-Farm), Montelukastum 

Synthon, Montetrinas (Sigilla-
ta), Montexal (ICN Polfa Rze-
szów), Montulind (Sigillata), 
Sigilukad (Sigillata), Singura-
tio (Ratiopharm), Sitemortak 
(Sigillata), Telumantes (Sigil-
lata). Skreślono z Rejestru: 
Lukast (Grünwalder).

R03DX - Inne leki dzia-
łające ogólnie stosowane 
w obturacyjnych cho-
robach dróg oddecho-
wych

Fenspiridum: Pulneo (Aflo-
farm) w nowej postaci kropli 
o nowej dawce 25 mg/ml to 
rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonego wcześniej 
syropu. Zarejestrowane są 4 
marki fenspirydu. Na rynek 
wprowadzono: Eurespal tabl. 
powl. (Servier), od marca 
2009 Pulneo (Aflofarm), od 
kwietnia 2009 Elofen (Pol-
farmex) i od grudnia 2009 
Fenspogal (Galena). Elofen, 
Fenspogal i Pulneo to syropy. 
Skreślono z Rejestru: Eure-
spal syrop (Servier).

R05 – Leki stosowane 
w kaszlu i przeziębie-
niach;
R05C – Leki wykrztuśne, 
z wyłączeniem prepa-
ratów złożonych zawie-
rających leki przeciw-
kaszlowe; R05CB – Leki 
mukolityczne

Ambroxolum: Ambrotaxer 
(Sopharma) to 14. zareje-
strowana marka ambroksolu. 
W postaci doustnej wielo-
dawkowej (roztwór i syrop) 
do sprzedaży wprowadzono 
8 marek: Ambro S (1A Phar-
ma), Ambroksol Nycomed 
(Nycomed Pharma), Ambrosol 
Teva (Teva; poprzednia nazwa 
preparatu: Ambrosol Pliva), 
Deflegmin (ICN Polfa Rze-
szów), Entus Junior i Entus 
Max (Aflofarm; poprzednia 
nazwa preparatu: Ambroxol), 
Flavamed i od listopada 2010 
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Flavamed Max (Berlin-Che-
mie), Mucosolvan (Boehringer 
Ingelheim; lek oryginalny) i 
Mukobron (Gedeon Richter 
Polska). Nie pojawiła się na 
rynku 1 marka: Medox (Zen-
tiva; poprzednia nazwa pre-
paratu: Mucosin). W postaci 
doustnej jednodawkowej do 
sprzedaży wprowadzono 8 
marek: Ambro (1A Pharma), 
AmbroHexal (1A Pharma), 
Ambrosan (Pro.Med), Defleg-
min (ICN Polfa Rzeszów), En-
tus Max (Aflofarm), Flavamed 
(Berlin-Chemie), Mucosolvan 
(Boehringer Ingelheim; lek 
oryginalny) i Tussal Expecto-
rans (Biofarm). Nie pojawiła 
się na rynku 1 marka: Medox 
(Zentiva). W postaci iniekcji 
na rynek wprowadzono 3 
leki: Aflegan (ICN Polfa Rze-
szów), AmbroHexal (Sandoz) 
i Mucosolvan i.v. (Boehringer 
Ingelheim; lek oryginalny). 
W postaci inhalacyjnej wielo-
dawkowej do sprzedaży wpro-
wadzono preparat Mucosolvan 
inhalacje (Boehringer Ingel-
heim). Skreślono z Rejestru: 
Ambrogem i Ambrogem forte 
(Gemi), Solvolan (Krka).

R05D – Leki przeciw-
kaszlowe, z wyłączeniem 

preparatów złożonych 
ze środkami wykrztuś-
nymi;
R05DA – Alkaloidy opium 
i pochodne

Dextromethorphanum: Vi-
cks MedDex o smaku miodu 
na kaszel suchy (Wick) to 7. 
zarejestrowana marka pre-
paratów dekstrometorfanu. 
Do sprzedaży trafiło 6 marek 
leków: Acodin (Sanofi-Aven-
tis), Dexatussin i Dexatussin 
Junior (Espefa), Robitussin 
Antitussicum i Robitussin 
Junior (Pfizer), Tussal Anti-
tussicum (Biofarm), Tussidex 
(Hasco-Lek) i Tussidrill (Pierre 
Fabre Sante). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży Tussidex 
mite (Hasco-Lek). Skreślono z 
Rejestru: Dekstromet (Ami-
lek), Mucotussin (Boehringer 
Ingelheim).

R05DA20 – Preparaty 
złożone

Codeinum+ sulfogaiaco-
lum: Thiocodin (Unia) w 
nowej postaci syropu to roz-
szerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej 
tabletek.

R05DB – Inne leki prze-
ciwkaszlowe

Butamiratum: Atussan (Pol-
farmex) to 3. zarejestrowana 
marka butamiratu. Do sprze-
daży wprowadzono 2 leki: 
Sinecod (Novartis; lek orygi-
nalny) i Supremin (Teva).

s – narządy zmysłów
S01 – Leki okulistyczne; 
S01G – Leki zmniejsza-
jące przekrwienie i prze-
ciwalergiczne; S01GA 
– Sympatykomimety-
ki zmniejszające prze-
krwienie

Tetryzolinum: Tetrylin (1A 
Pharma) i Droteryn (Sandoz) 
to odpowiednio 4. i 5. zare-
jestrowana marka tetryzoliny 
w kroplach do oczu. Na rynek 
wprowadzono 3 leki: Berberil 
(Mann), Starazolin (Polphar-
ma) i Visine Classic (McNeil).

V – preparaty różne
V03/V03A – Inne środki 
stosowane w lecznictwie; 
V03AX – Inne produkty 
lecznicze

Homeopathicum: Mucosa 
Comp. (Heel) tabletki to nowa 
postać leku, dostępnego daw-
niej w postaci ampułek do 
iniekcji lub do picia.

2011-06-17

Nowe rejestracje – UE – maj 2011
W maju 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 3 decyzje  
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one: 2 nowych substancji czynnych (apiksaban i bromfenak) i 1 substancji czynnej 
używanej 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).

b – Krew i uKład 
krwiotwórczy
B01/B01A – Leki prze-
ciwzakrzepowe; B01AX 
– Inne leki przeciwza-
krzepowe

Apixabanum: Eliquis (Bristol
-Myers Squibb/Pfizer) jest 
wskazany w zapobieganiu 
epizodom żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej u do-
rosłych pacjentów po plano-

wej operacji protezoplastyki 
stawu biodrowego lub kola-
nowego.
Apiksaban jest silnym, do-
ustnym, odwracalnym, bez-
pośrednim i wysoce wybiór-►
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czym inhibitorem miejsca 
aktywnego czynnika Xa. Nie 
wymaga antytrombiny III do 
wywołania działania przeciw-
zakrzepowego. Hamuje wol-
ny i związany z zakrzepem 
czynnik Xa oraz aktywność 
protrombinazy. Nie wywiera 
bezpośredniego wpływu na 
agregację płytek krwi, ale 
pośrednio hamuje agregację 
płytek wywołaną trombiną. 
Hamując czynnik Xa zapo-
biega wytwarzaniu trombiny 
i powstawaniu zakrzepu. Ba-
dania przedkliniczne na mo-
delach zwierzęcych wykazały 
działanie przeciwzakrzepowe 
produktu w zapobieganiu za-
krzepicy tętniczej i żylnej w 

dawkach, które prowadziły 
do zachowania hemostazy.

s – narządy zmysłów
S01 – Leki okulistyczne; 
S01B – Leki przeciwza-
palne; S01BC – Nieste-
rydowe leki przeciwza-
palne

Bromfenacum: Yellox (Cro-
ma-Pharma) jest wskazany 
w leczeniu pooperacyjnego 
zapalenia gałki ocznej po 
zabiegu usunięcia zaćmy u 
dorosłych.
Bromfenak jest niesterydo-
wym lekiem przeciwzapal-
nym. Blokuje syntezę pro-
staglandyn, głównie przez 
hamowanie cyklooksygena-

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

A01AD Benzydaminum Uniben Unia PL 03.2011

A02BC Omeprazolum Omeprazole 
Phargem

Phargem PL 07.2000 
Groprazol*, zm. 
Omeprazol APPH, zm. 
07.2009 Omeprazole 
Phargem

A03FA Itopridum Zirid Zentiva PL 12.2010

A10BB Glimepiridum Glimepiride Accord Accord 
Healthcare

PL 07.2009 Glimepiride 
Astron, zm. 12.2010 
Glimepiride Accord

B01AC Clopidogrelum Lipogalel Galex d.d. PL 01.2010 Agrelex, 
zm. 06.2010 Lopigalel

C09DA03 Valsartanum + 
hydrochlorothiazidum

Axudan HCT Sandoz PL 12.2010

C10AA Rosuvastatinum Rosuvastatin Teva Teva PL 04.2010

D05AX52 Calcipotriolum + 
betamethasonum

Xamiol Leo PL 11.2010

D06AX Mupirocinum Taconal Aflofarm PL 04.2004 Biobactron, 
zm. 02.2011 Taconal

NOWOŚCI NA RYNKU – MAJ 2011
W maju 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 21 nowych 

marek produktów leczniczych:

► zy 2 (COX-2). Hamowanie 
cyklooksygenazy 1 (COX-1) 
zachodzi w bardzo małym 
stopniu.

V – preparaty różne
V03/V03A – Inne środ-
ki stosowane w leczni-
ctwie; V03AB - Środki 
odtruwające

Methylthioninii chloridum: 
Methylthioninium chloride 
Proveblue (Provepharm) jest 
wskazany w doraźnym lecze-
niu objawowym methemoglo-
binemii wywołanej produkta-
mi leczniczymi i chemicznymi 
u osób dorosłych, dzieci i 
młodzieży (w wieku od 0 do 
17 lat).

2011-06-02
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►

Ponadto w maju 2011 r. 
wprowadzono do sprzedaży 2 
nowe wersje marek już obec-
nych na rynku: Spiriva Respi-
mat (Boehringer Ingelheim) i 
Tanyz Eras (Krka).

A – Przewód PokArmo-
wy i metAbolizm

A01/A01A – Preparaty sto-
matologiczne; A01AD 
– Inne środki do stoso-
wania miejscowego w 
jamie ustnej

A02 – Leki stosowane w 
zaburzeniach związa-
nych z nadkwaśnością; 
A02B – Leki stosowane 
w chorobie wrzodowej 
i refluksie żołądkowo-
przełykowym; A02BC 

– Inhibitory pompy pro-
tonowej

A03 – Leki stosowane w 
czynnościowych zabu-
rzeniach żołądkowo-je-
litowych; A03F/A03FA 
– Leki pobudzające pe-
rystaltykę

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glu-
kozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin; A10BB – 
Sulfonamidy, pochodne 
mocznika

b – Krew i uKład 
krwiotwórczy

B01/B01A – Leki przeciwza-
krzepowe; B01AC – In-
hibitory agregacji płytek 

G04BD Tolterodinum Defur Teva PL 07.2009 Tolterodine 
Teva, zm. 12.2009 
Defur

J05AR01 Zidovudinum + 
lamivudinum 

Lazivir Celon PL 10.2010

J06BA Immunoglobulinum 
humanum

Gammanorm Octapharma PL 06.2006

J07AH08 Vaccinum 
meningococcale

Menveo Novartis UE 03.2010

L01XX Eribulinum Halaven Eisai UE 03.2011

M01AE Ibuprofenum Ibumax Vitabalans PL 04.2008

M01AE Ibuprofenum Ifenin forte Actavis PL 08.2009 Ibunin 
forte, zm. 04.2010 
Ifenin forte

M02AA Diclofenac Diklofenak LGO Laboratorium 
Galenowe 
Olsztyn

PL 01.2011

N01BB52 Lidocainum + 
tetracainum

Rapydan Eurocept PL 07.2008

N01BX Capsaicinum Qutenza Astellas UE 05.2009

N05CH Melatoninum Tonasen Medicplast PL 08.2003 Melatonina 
Medicplast*, zm. 
01.2011 Tonasen

R06AX Rupatadinum Rupafin Uriach PL 12.2007

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

krwi (z wyłączeniem 
heparyny)

c – uKład sercowo-
nAczyniowy

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna; 
C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożo-
ne; C09DA - Antagoniści 
angiotensyny II i leki 
moczopędne; C09DA03 
– Walsartan i leki mo-
czopędne

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stę-
żenie lipidów, leki pro-
ste; C10AA – Inhibitory 
reduktazy HMG CoA
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d – LeKi stosowane  
w dermAtologii

D05 – Leki przeciw łuszczy-
cy; D05A - Leki przeciw 
łuszczycy do stosowania 
miejscowego; D05AX – 
Inne leki przeciw łusz-
czycy do stosowania 
miejscowego; D05AX52 
– Kalcypotriol, preparaty 
złożone

D06 – Antybiotyki i chemio-
terapeutyki stosowane 
w dermatologii; D06A 
– Antybiotyki do sto-
sowania miejscowego; 
D06AX – Inne antybio-
tyki do stosowania miej-
scowego

g – uKład moczowo-
płciowy i hormony 

płciowe
G04 – Leki urologiczne; G04B 

– Inne leki urologiczne, w 
tym przeciwskurczowe; 
G04BD – Urologiczne 
leki przeciwskurczowe

j – LeKi przeciwzaKaź-
ne działające ogóLnie
J05 – Leki przeciwwirusowe 

działające ogólnie; J05A 
– Bezpośrednio działają-
ce leki przeciwwirusowe; 
J05AR – Leki przeciwwi-
rusowe stosowane w le-

czeniu zakażeń wirusem 
HIV, preparaty złożone; 
J05AR01 – Zydowudyna 
i lamiwudyna

J06 – Surowice odpornościo-
we i immunoglobuliny; 
J06B – Immunoglobuli-
ny; J06BA – Immuno-
globuliny ludzkie (nie-
swoiste)

J07 – Szczepionki; J07A – 
Szczepionki bakteryjne; 
J07AH – Szczepionki 
przeciwko meningoko-
kom; J07AH08 – Me-
ningokok, 4-walentny 
oczyszczony antygen 
oligosacharydowy sprzę-
żony

l – leki Przeciw- 
nowotworowe  

i wpływające na 
uKład odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotwo-

rowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe; 
L01XX – Inne leki prze-
ciwnowotworowe

m – uKład mięśniowo-
szKieLetowy

M01 – Leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesterydowe 
leki przeciwzapalne i 

przeciwreumatyczne; 
M01AE – Pochodne kwa-
su propionowego

M02/M02A – Leki stosowane 
miejscowo w bólach sta-
wów i mięśni; M02AA – 
Niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne do stosowa-
nia miejscowego

n – uKład nerwowy
N01 – Środki znieczulające; 

N01B - Środki znieczu-
lające działające miej-
scowo
N 0 1 B B  –  A m i d y ; 
N01BB52 – Lidokaina, 
preparaty złożone
N01BX – Inne środki 
znieczulające działające 
miejscowo

N05 – Leki psychotropowe; 
N05C – Leki nasenne i 
uspokajające; N05CH 
– Agoniści receptora 
melatoniny

r – uKład oddechowy
R06/R06A – Leki przeciwhi-

staminowe działające 
ogólnie; R06AX – Inne 
leki przeciwhistaminowe 
działające ogólnie. ■ 
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Opracowanie: 
dr n. farm.  Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►


