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Felieton Redakcji

FENOMEN WŚRÓD POLSKICH 
PLACÓWEK MUZEALNYCH

Od opublikowa-
nia w Dzienniku Ustaw 
tzw. ustawy refunda-
cyjnej minęło już kil-
ka tygodni i zapewne 
wszyscy zainteresowa-
ni się z nią zapoznali.  
Wykorzystując okres 
vacatio legis będziemy 
prezentować na na-
szych łamach artykuły 
poświęcone omówieniu 
tej ustawy. Rozpoczy-
namy komentarzem do 
wybranych przepisów 
autorstwa mecenasa 
Krzysztofa Baki. 

Opiece farma-
ceutycznej poświęciliśmy 

w Aptekarzu Polskim niejeden artykuł. Zagadnienie to przedo-
stało się  na łamy Gazety Lekarskiej wydawanej przez Naczel-
ną Izbę Lekarską jako temat numeru. Za zgodą dr Ryszarda 
Golańskiego, redaktora naczelnego tego pisma przedrukowu-
jemy wypowiedzi lekarza i farmaceuty o opiece farmaceutycz-
nej. Mówią oni, co z zainteresowaniem zauważyliśmy, zgodnym 
tonem - opieka farmaceutyczna służy pacjentowi. Dlatego też 
dwugłos ten zatytułowaliśmy  „Opieka farmaceutyczna.  Prze-
ciwwskazania? Nie występują”. 

Wakacje są w pełni. Z tej okazji zabieramy Czytelników 
Aptekarza Polskiego  w reporterską podróż do Miasteczka Gali-
cyjskiego, które jest atrakcją turystyczną Sądecczyzny. Naszym 
przewodnikiem w tej podróży jest dr Maciej Bilek, autor artyku-
łu „Apteka w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu otwarta 
dla zwiedzających”. 

Miasteczko Galicyjskie będące częścią Sądeckiego Par-
ku Etnograficznego jest rekonstrukcją „małomiasteczkowych 
obiektów jak rynkowy ratusz, gospoda, atelier fotograficzne, 
sklep kolonialny, obiekty sakralne, warsztat zegarmistrzowski 
i krawiecki, pracownia garncarska, remiza strażacka, budynki 
mieszkalne oraz placówki służby zdrowia”. Autor opisuje ap-
tekę, której „podobnie jak w prawdziwych miasteczkach przed 
stu laty, nie mogło zabraknąć”. Miasteczko Galicyjskie to, zda-
niem zachwyconego nim doktora Bileka  „niewątpliwy fenomen 
wśród polskich placówek muzealnych”,  dlatego też namawia-
my do odwiedzenia Nowego Sącza.  ■

Zapraszamy do lektury
Redakcja Aptekarza Polskiego
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USTAWA o refundacji leków, środków  
spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych  
– komentarz do wybranych przepisów

(Dz. U. Nr 122, poz. 696)

W art. 1 ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 
122, poz. 696), zwanej dalej „usta-
wą”, wskazany został zakres spraw 
objętych jej regulacją. 

Ustawa określa m. in. obo-
wiązki aptek wynikające z obrotu 
lekami, środkami spożywczymi 
specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, wyrobami medycznymi, 
objętymi decyzją refundacyjną,  
a także zasady kontroli aptek (vide: 
art. 1 pkt 7).

W niniejszej części komen-
tarza przytoczone zostaną i omó-
wione wybrane przepisy odnoszą-
ce się do obowiązków aptek.

„Art. 2. 
Użyte w ustawie określenia 

oznaczają:
(…)  
2)   apteka – aptekę ogólnodo-

stępną lub punkt apteczny  
w rozumieniu ustawy z dnia  
6 września 2001 r. – Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 45, poz. 271,  
z późn. zm.[4]));

(…)

1.
 Apteką w rozumieniu usta-
wy jest przede wszystkim apteka 
ogólnodostępna. Każda apteka, 
w tym ogólnodostępna, jest pla-
cówką ochrony zdrowia publicz-

nego, w której osoby uprawnione 
świadczą w szczególności usługi 
farmaceutyczne, polegające na:

wydawaniu produktów lecz-1) 
niczych i wyrobów medycz-
nych, określonych w odręb-
nych przepisach; 
sporządzaniu leków recep-2) 
turowych;
sporządzeniu leków ap-3) 
tecznych; 
udzielaniu informacji o pro-4) 
duktach leczniczych i wyro-
bach medycznych. 
Nazwa „apteka” może być 

używana wyłącznie w odniesieniu 
do miejsc świadczenia wymienio-
nych usług farmaceutycznych. 
W aptekach ogólnodostępnych 
mogą być wydawane na podsta-
wie recepty lekarza weterynarii 
produkty lecznicze lub leki recep-
turowe przeznaczone dla ludzi, 
które będą stosowane u zwierząt. 
Dodatkowo, w aptekach ogólno-
dostępnych na wydzielonych sto-
iskach można sprzedawać pro-
dukty określone w art. 72 ust. 5 
ustawy – Prawo farmaceutyczne, 
posiadające wymagane prawem 
atesty lub zezwolenia, pod wa-
runkiem, że ich przechowywanie 
i sprzedaż nie będą przeszkadzać 
podstawowej działalności apteki. 
W konsekwencji apteki ogólno-
dostępne mogą również prowa-
dzić obrót: 

1) wyrobami medycznymi; 
1a) produktami leczniczy-

mi przeznaczonymi wy-

łącznie na eksport, po-
siadającymi pozwolenie  
na dopuszczenie do ob-
rotu inne niż określone 
w ust. 3;

2) środkami spożywczymi spe-
cjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego;
2a) suplementami diety,  

w rozumieniu przepi-
sów o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia;

3) środkami kosmetycznymi, 
w rozumieniu art. 2 usta-
wy z dnia 30 marca 2001 r. 
o kosmetykach (Dz. U. Nr 
42, poz. 473, z późn. zm.), 
z wyłączeniem kosmetyków 
przeznaczonych do perfu-
mowania lub upiększania; 

4) środkami higienicznymi;
5) przedmiotami do pielęgna-

cji niemowląt i chorych; 
6) środkami spożywczymi za-

wierającymi w swoim skła-
dzie farmakopealne natu-
ralne składniki pochodze-
nia roślinnego; 

7) środkami dezynfekcyjnymi 
stosowanymi w medycynie 
- spełniającymi wymaga-
nia określone w odrębnych 
przepisach.

Apteki ogólnodostępne prze-
znaczone są do zaopatrywania 
ludności w produkty lecznicze, 
leki apteczne, leki recepturowe, 
wyroby medyczne i inne artyku-
ły, o których mowa w art. 86 ust. 
8, oraz wykonywania czynności 
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►

określonych w art. 86 ust. 1 i 2. 
Ustawa z dnia 6 września 2001 
r. Prawo farmaceutyczne (t. j.: 
Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271, z 
późn. zm.) upoważniła ministra 
zdrowia do określenia, w drodze 
rozporządzenia, innych rodzajów 
działalności związanej z ochroną 
zdrowia, która może być prowa-
dzona w aptece. Jak dotychczas 
minister nie skorzystał z delega-
cji. 

2.
Zgodnie z art. 99 ust. 4 

Prawa farmaceutycznego, prawo 
do uzyskania zezwolenia na pro-
wadzenie apteki posiada osoba 
fizyczna, osoba prawna oraz nie-
mająca osobowości prawnej spół-
ka prawa handlowego. Podmiot, 
który ubiega się o zezwolenie na 
prowadzenie apteki musi spełnić 
szereg warunków o charakterze 
podmiotowo-przedmiotowym. 
Organem właściwym do udziele-
nia, odmowy udzielenia, zmiany, 
cofnięcia lub stwierdzenia wy-
gaśnięcia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki jest wojewódzki 
inspektor farmaceutyczny (art. 99 
ust. 2 Prawa farmaceutycznego). 
W zezwoleniu na prowadzenie 
apteki określa się: nazwę i sie-
dzibę podmiotu, na rzecz które-
go zostało wydane zezwolenie, 
a w przypadku osoby fizycznej 
imię, nazwisko i adres, gminę, na 
obszarze której apteka ma być 
utworzona, adres prowadzenia 
apteki, nazwę apteki, o ile 
taka jest nadana, numer 
zezwolenia na prowadze-
nie apteki, termin ważności 
zezwolenia na prowadzenie 
apteki, jeżeli jest oznaczony 
oraz podstawowe warun-
ki prowadzenia apteki (art. 
102 Prawa farmaceutyczne-
go).

3.
 Punkt apteczny to 

forma prowadzenia działal-

ności gospodarczej polegającej 
na obrocie detalicznym produk-
tami leczniczymi. Punkt może 
prowadzić osoba fizyczna, osoba 
prawna oraz niemająca osobo-
wości prawnej spółka prawa han-
dlowego. W punkcie aptecznym 
musi być ustanowiona osoba 
odpowiedzialna za prowadzenie 
punktu, będąca kierownikiem 
punktu aptecznego. Kierowni-
kiem punktu aptecznego może 
być farmaceuta z rocznym sta-
żem lub technik farmaceutyczny, 
posiadający trzyletni staż pracy  
w aptekach ogólnodostępnych.

Po dniu 1 października 2002 
r., tj. po dniu wejścia w życie Prawa 
farmaceutycznego nowe punkty 
apteczne mogą być tworzone je-
dynie na terenach wiejskich, pod 
warunkiem, że na terenie danej wsi 
nie jest prowadzona apteka ogól-
nodostępna. Prowadzenie punktu 
aptecznego wymaga uzyskania 
zezwolenia. Udzielenie, odmowa 
udzielenia, zmiana, cofnięcie lub 
stwierdzenie wygaśnięcia zezwo-
lenia na prowadzenie punktu ap-
tecznego należy do wojewódzkie-
go inspektora farmaceutycznego.
 
Art. 7. 
1. Ustala się urzędową marżę 

hurtową w wysokości 5 % 
urzędowej ceny zbytu.

2. Przedsiębiorcy prowadzący 
obrót hurtowy, w rozumie-
niu ustawy z dnia 6 wrześ-

nia 2001 r. – Prawo farma-
ceutyczne, są obowiązani 
stosować marżę, o której 
mowa w ust. 1.

3. Marża, o której mowa w ust. 
1, może być dzielona po-
między przedsiębiorców 
prowadzących obrót hurto-
wy.

4. Ustala się urzędową mar-
żę detaliczną naliczaną od 
ceny hurtowej leku, środka 
spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowe-
go albo wyrobu medyczne-
go stanowiącego podstawę 
limitu w danej grupie limi-
towej, w wysokości: (patrz 
tab. 1. red.)
– gdzie x oznacza cenę hur-

tową leku, środka spo-
żywczego specjalnego 
przeznaczenia żywie-
niowego albo wyrobu 
medycznego stanowią-
cego podstawę limitu, 
uwzględniającą liczbę 
DDD leku, jednostek 
środka spożywczego 
specjalnego przezna-
czenia żywieniowego 
w opakowaniu albo licz-
bę jednostkowych wyro-
bów medycznych, albo 
liczbę jednostek wyrobu 
medycznego.

5. Podmioty uprawnione do 
obrotu detalicznego, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 6 
września 2001 r. – Prawo 

Tabela 1.

od  do zasada marży

     –   5,00 zł 40 %
5,01 zł 10,00 zł 2zł+30 %*(x-5,00 zł)

10,01 zł 20,00 zł 3,50zł+20 %*(x-10,00 zł)
20,01 zł 40,00 zł 5,50zł+15 %*(x-20,00 zł)
40,01 zł 80,00 zł 8,50zł+10 %*(x-40,00 zł)
80,01 zł 160,00 zł 12,50zł+5 %*(x-80,00 zł)

160,01 zł 320,00 zł 16,50zł+2,5 %*(x-160,00 zł)
320,01 zł 640,00 zł 20,50zł+2,5 %*(x-320,00 zł)
640,01 zł 1 280,00 zł 28,50zł+2,5 %*(x-640,00 zł)

1 280,01 zł  44,50zł+1,25 %*(x-1280,00 zł)
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farmaceutyczne, są obo-
wiązane stosować marżę,  
o której mowa w ust. 4.

6. Dla leków wydawanych  
w trybie, o którym mowa  
w art. 46 ustawy o świad-
czeniach, dla których nie 
ustalono limitu finansowa-
nia, stosuje się urzędową 
marżę detaliczną, w wyso-
kości określonej w ust. 4, 
liczoną od ceny hurtowej,  
i nie może być wyższa niż 
20 zł.

7. Dla leków wydawanych w try-
bie, o któ rym mowa w art. 
39 ust. 1, ustala się marżę 
hurtową w wysokości 10 %. 
Marża detaliczna nie może 
przekroczyć wartości okre-
ślonej w ust. 4, liczoną od 
ceny hurtowej, i nie może 
być wyższa niż 20 zł.

8. Dla leków, o których mowa w 
art. 6 ust. 5, ustala się mar-
żę detaliczną w wysokości 
25 % liczoną od kosztu jego 
sporządzenia.

1.
Ustawa wprowadza szereg 

nowych definicji, dotyczących po-
szczególnych rodzajów cen, sto-
sowanych na trzech poziomach 
obrotu lekami.

Cena detaliczna to suma:
urzędowej ceny zbytu leku, 1) 
środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego, wyrobu me-
dycznego;
urzędowej marży hurtowej;2) 
urzędowej marży detalicz-3) 
nej;
należnego podatku od to-4) 
warów i usług.
Pierwszy ze składników ceny 

detalicznej, tj. urzędowa cena 
zbytu oznacza cenę zbytu leku, 
środka spożywczego specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobu medycznego ustaloną 
w decyzji o objęciu refundacją, 
uwzględniającą należny poda-

tek od towarów i usług. Zgodnie  
z uzasadnieniem do projektu,  
w celu pełnego wdrożenia dyrek-
tywy przejrzystości, objęcie refun-
dacją produktu refundowanego 
będzie następować na podstawie 
decyzji administracyjnej wydanej 
przez Ministra Zdrowia w termi-
nach określonych tą dyrektywą. 

Ustawa rezygnuje z obec-
nie obowiązującej zasady, że 
wykazy refundowanych leków  
i wyrobów medycznych są usta-
lane na podstawie rozporządze-
nia Ministra Zdrowia. Zgodnie 
z ustawą, wykazy ogłaszane są 
w formie obwieszczeń, których 
podstawę stanowią ostateczne 
decyzje Ministra Zdrowia o obję-
ciu refundacją danego produktu. 
Obwieszczenie będzie ogłaszane, 
co najmniej raz na dwa miesią-
ce. Cena zbytu netto – według 
ustawy – to cena sprzedaży leku, 
środka spożywczego specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobu medycznego do pod-
miotów uprawnionych do obrotu, 
nieuwzględniająca należnego po-
datku od towarów i usług. Cena 
hurtowa to urzędowa cena zbytu 
leku, środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, wyrobu medycznego 
powiększona o urzędową marżę 
hurtową oraz należny podatek od 
towarów i usług.

Art. 7 ust. 1.
Ustala się urzędową marżę 

hurtową w wysokości 5 % urzę-
dowej ceny zbytu.

Przepis art. 7 ust. 1 usta-
wy wprowadza pojęcie „urzę-
dowej marży hurtowej”. Usta-
wa o refundacji nie zawie-
ra własnej definicji marży. 
W polskim prawie występują po-
jęcia „marży handlowej” i „marży 
handlowej urzędowej”. Zgodnie  
z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 
97, poz. 1050, z późn. zm.), mar-

ża handlowa to różnica między 
ceną płaconą przez kupujące-
go a ceną uprzednio zapłaconą 
przez przedsiębiorcę, wynikająca 
z kosztów i zysku przedsiębiorcy. 
Marża handlowa może być wy-
rażona kwotowo lub w procen-
tach. Marża handlowa urzędo-
wa to marża handlowa ustalona  
w rozporządzeniu wydanym przez 
właściwy organ administracji rzą-
dowej lub w uchwale wydanej 
przez organ stanowiący właściwej 
jednostki samorządu terytorialne-
go. Z powyższego oraz z definicji 
ceny hurtowej (urzędowa cena 
zbytu leku, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, wyrobu medycznego 
powiększona o urzędową marżę 
hurtową oraz należny podatek od 
towarów i usług – vide: art. 2 pkt 
5 ustawy), wynika, że urzędowa 
marża hurtowa jest marżą handlo-
wą w rozumieniu ustawy o cenach. 
Urzędowa marża hurtowa nie 
spełnia jednak warunków definicji 
marży handlowej urzędowej, za-
wartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o cenach, ponieważ jej wysokość 
wynika wprost z ustawy. Ustawo-
dawca wprowadza więc ustawową 
marżę handlową.

Ustalenie relacji pomiędzy 
przepisami ustawy o refundacji  
a przepisami ustawy o cenach bu-
dzić może wątpliwości interpreta-
cyjne. Ustawa o cenach stanowi 
podstawowy akt prawny, określa-
jący zasady i tryb kształtowania 
cen towarów i usług. Regułą jest, 
że ceny towarów i usług ustalane 
powinny być z uwzględnieniem 
przepisów ustawy o cenach. Ist-
nieją dwa wyjątki od stosowania 
tej ustawy. Przede wszystkim, 
ustawy o cenach nie stosuje się 
do cen w obrocie pomiędzy oso-
bami fizycznymi, z których żad-
na nie jest przedsiębiorcą, Drugi 
przypadek niestosowania usta-
wy o cenach obejmuje sytuacje, 
gdy ceny ustalane są na podsta-
wie odrębnych ustaw. W zakresie 

►
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uregulowanym w tych ustawach 
nie stosuje się ustawy o cenach.  
Z pewnością komentowana usta-
wa o refundacji zawiera szereg 
przepisów, na podstawie których 
ustalane są ceny za refundowane 
leki, środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego  
i wyroby medyczne. W tym za-
kresie nie stosuje się ustawy  
o cenach. Jednakże, w wyniku 
wielu niedoskonałości legisla-
cyjnych, wyznaczenie zakresu,  
w jakim ustawa o cenach będzie 
stosowana, wymagać będzie po-
głębionej wykładni prawnej. 

W art. 7 ust. 1 ustalono, że 
urzędowa marża hurtowa wyno-
sić będzie 5 % urzędowej ceny 
zbytu. Ustalona w art. 7 ust. 1 
ustawy wysokość marży hurto-
wej obowiązywać będzie jednak 
od dnia 1 stycznia 2014 roku. Na 
podstawie przepisu przejścio-
wego, urzędowa marża hurtowa 
w 2012 roku wynosić będzie 7% 
urzędowej ceny zbytu, zaś w 2013 
roku 6% urzędowej ceny zbytu.

Urzędowa marża hurto-
wa ma charakter marży sztywnej 
(szerzej patrz kom. do art. 8).

Art. 7 ust. 2 i 3.
Przedsiębiorcy prowadzą-

cy obrót hurtowy, w rozumie-
niu ustawy z dnia 6 września  
2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
są obowiązani stosować marżę,  
o której mowa w ust. 1.

Pojęcie obrotu hurtowego 
definiuje ustawa – Prawo Farma-
ceutyczne1.

Obrót hurtowy produktami 
leczniczymi mogą prowadzić wy-
łącznie hurtownie farmaceutycz-
ne, składy celne i konsygnacyjne 
produktów leczniczych.

Przedsiębiorcy prowadzą-
cy obrót hurtowy zobowiązani 
zostali do stosowania urzędowej 
marży hurtowej, jednakże będzie 
ona mogła być dzielona pomię-
dzy przedsiębiorców prowadzą-
cych obrót hurtowy, (np.: pod-
mioty prowadzące tzw. przed-
hurt i hurtownie farmaceutyczne,  
a więc przedsiębiorcy na tym sa-
mym poziomie obrotu będą mo-
gli podzielić między siebie 5-pro-
centową marżę).

Art. 7 ust. 4.

Jeżeli chodzi o marżę de-
taliczną, to ustawa wprowadza 
urzędową, sztywną marżę deta-
liczną, obliczaną według zasad 
określonych w art. 7 ust. 4. Pod-
stawowe znaczenie dla ustalenia 
wartości marży mieć będzie war-
tość ceny hurtowej leku, środka 
spożywczego specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego albo 
wyrobu medycznego stanowią-
cego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej.

Wysokość ceny obliczana 
będzie z uwzględnieniem:

liczby DDD leku;1) 
jednostek środka spożyw-2) 
czego specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego 
w opakowaniu albo
liczby jednostkowych wyro-3) 

bów medycznych, albo
liczby jednostek wyrobu 4) 
medycznego.
Podstawę limitu w danej 

grupie limitowej leków stanowi 
najwyższa spośród najniższych 
cen hurtowych za DDD leku, który 
dopełnia 15 % obrotu ilościowe-
go, liczonego według DDD, zrea-
lizowanego w tej grupie limitowej 
w miesiącu poprzedzającym o 3 
miesiące ogłoszenie obwieszcze-
nia w sprawie wykazu leków re-
fundowanych (patrz: art. 15 ust. 4 
ustawy). 

Podstawę limitu w przy-
padku środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia żywienio-
wego stanowić będzie najniższy 
koszt 30 dniowego stosowania 
według cen hurtowych.

Podstawę limitu w przypad-
ku wyrobu medycznego stanowić 
będzie najwyższa spośród najniż-
szych cen hurtowych za jednostkę 
tego wyrobu medycznego, który 
dopełnia 15 % obrotu ilościowe-
go zrealizowanego w tej grupie 
limitowej w miesiącu poprzedza-
jącym o trzy miesiące ogłoszenie 
obwieszczenia w sprawie wykazu 
refundowanych wyrobów me-
dycznych. 

Urzędowa marża detaliczna 
obliczana będzie według wzorów 
znajdujących się w tabeli w art. 7 
ust. 4 ustawy. 

Art. 7 ust. 5.
Podmioty uprawnione do 

obrotu detalicznego, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 wrześ-

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 
r. Nr 45 poz. 271), obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, 
dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, posiadających 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkow-
skim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
lub pozwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzone z wytwórcami lub importerami w zakresie wytwarzanych 
lub importowanych przez nich produktów leczniczych, lub z przedsiębiorcami zajmującymi się obrotem hurtowym, lub z 
aptekami lub zakładami leczniczymi dla zwierząt, lub z innymi upoważnionymi podmiotami, z wyłączeniem bezpośred-
niego zaopatrywania ludności.
Obrotem hurtowym w rozumieniu ust. 3 jest wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
przywóz produktów leczniczych z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 72 ust. 
5 ww. ustawy). ►
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nia 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne, są obowiązane sto-
sować marżę, o której mowa  
w ust. 4.

Analogicznie jak w przy-
padku marży hurtowej, w art. 7 
ust. 5 ustawy wprowadzony został 
obowiązek stosowania urzędowej 
marży detalicznej przez podmio-
ty uprawnione do obrotu deta-
licznego, w rozumieniu ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne.

Naruszenie przepisu art. 
7 ustawy w zakresie stosowania 
urzędowych marż hurtowej i de-
talicznej na leki, środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyroby me-
dyczne zagrożone będzie karą 
administracyjną.

Każdy błąd przy stosowa-
niu urzędowej marży hurtowej 
lub detalicznej zagrożony będzie 
karą administracyjną. Karane 
będzie, podobnie jak w przy-
padku odpłatności, zarówno 
stosowanie marży wyższej 
niż wynikająca z ustawy, jak 
i niższej.

 Szczegółowe zasady nakła-
dania kary określa art. 50 ustawy.

Art. 7 ust. 6.
Dla leków wydawanych  

w trybie, o którym mowa w 
art. 46 ustawy o świadczeniach, 
dla których nie ustalono limi-
tu finansowania, stosuje się 
urzędową marżę detaliczną,  
w wysokości określonej w ust. 
4, liczoną od ceny hurtowej, i 
nie może być wyższa niż 20 zł.

1.
Przepis art. 46 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 
1027, z późn. zm.) dotyczy jednej 
z kategorii świadczeniobiorców, 
posiadających szczególne upraw-

nienia do świadczeń opieki zdro-
wotnej.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ww. 
ustawy:

inwalidom wojennym;1) 
osobom represjonowanym;2) 
małżonkom osób, o których 3) 
mowa w pkt 1 i 2, pozosta-
jącym na ich wyłącznym 
utrzymaniu;
wdowom i wdowcom po 4) 
poległych żołnierzach  
i zmarłych inwalidach wo-
jennych oraz osobach re-
presjonowanych, upraw-
nionym do renty rodzinnej;
cywilnym niewidomym 5) 
ofiarom działań wojennych

- przysługuje bezpłatne zaopa-
trzenie w leki o kategorii dostęp-
ności „Rp” lub „Rpz” oraz środki 
spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego objęte de-
cyzją o refundacji, dopuszczone 
do obrotu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Wymienione osoby mogą 
otrzymać bezpłatne zaopatrzenie 
w leki na podstawie recepty wy-
stawionej przez lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego albo felczera 
ubezpieczenia zdrowotnego lub 
lekarza albo felczera niebędącego 
lekarzem albo felczerem ubezpie-
czenia zdrowotnego, jeżeli posia-
da uprawnienia do wykonywania 
zawodu oraz zawarł z Funduszem 
umowę upoważniającą go do wy-
stawiania takich recept (art. 46 
ust. 2 ustawy o świadczeniach). 

Pojęcia „lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego” i „felcze-
ra ubezpieczenia zdrowotnego” 
zdefiniowane są w art. 5 pkt 14  
i 4 ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej. Chodzi o leka-
rza (lekarza dentystę) będącego 
świadczeniodawcą, z którym Fun-
dusz zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, 
albo lekarza (lekarza dentystę), 
który jest zatrudniony lub wyko-
nuje zawód u świadczeniodawcy, 
z którym Fundusz zawarł umowę 

►
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o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej.

Przepis art. 46 ust. 2 ustawy 
o świadczeniach nadal posługuje 
się pojęciem „umowy upoważ-
niającej do wystawiania recept”. 
Podstawę prawną do zawierania 
takich umów stanowi, obowiązu-
jący do 1 lipca 2011 r., przepis art. 
34 ust. 2 ustawy o świadczeniach, 
zgodnie z którym zaopatrzenie w 
leki i wyroby medyczne przysłu-
guje świadczeniobiorcy także na 
podstawie recepty wystawionej 
przez lekarza niebędącego leka-
rzem ubezpieczenia zdrowotne-
go, jeżeli posiada on prawo wy-
konywania zawodu oraz zawarł  
z oddziałem wojewódzkim Fun-
duszu umowę upoważniającą go 
do wystawiania takich recept. 

Od dnia 1 stycznia 2012 
roku przepis art. 48 ust. 1 usta-
wy wprowadza zasadę, że reali-
zacja świadczeń, o których mowa 
w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 
ustawy o świadczeniach, a więc 
także świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu leków, środków 
spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych dostęp-
nych w aptece na receptę, przy-
sługuje świadczeniobiorcy na 
podstawie recepty wystawionej 
przez osobę uprawnioną. Osoba 
uprawniona to – zgodnie z art. 
2 pkt 14 ustawy – „lekarz ubez-
pieczenia zdrowotnego lub fel-
czer ubezpieczenia zdrowotnego  
w rozumieniu ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej”, „lekarz, 
lekarz dentysta, felczer, starszy 
felczer, z którymi Fundusz zawarł 
umowę upoważniającą do wysta-
wiania recept refundowanych” 
oraz „lekarz, lekarz dentysta, fel-
czer, starszy felczer posiadający 
prawo wykonywania zawodu, 
który zaprzestał wykonywania za-
wodu, a z którym Fundusz zawarł 
umowę upoważniającą do wysta-
wiania recept refundowanych dla 
wystawiającego, jego małżonka, 

wstępnych i zstępnych w linii pro-
stej oraz rodzeństwa”.

Wydaje się, że „umowa upo-
ważniająca go (lekarza, felczera 
– przypis autora) do wystawia-
nia takich recept”, o której mowa  
w art. 34 ust. 2 ustawy o świad-
czeniach, oraz „umowa upoważ-
niająca do wystawiania recept 
refundowanych”, o której mowa  
w art. 2 pkt 14 ustawy, to ta sama 
instytucja prawna, jednakże jako 
postulat de lege ferenda trzeba 
wskazać, że w art. 48 ust. 2 po-
winno być umieszczone pojęcie 
„osoby uprawnionej”, w rozumie-
niu komentowanej ustawy, aby 
zachowana została jednolitość 
terminologiczna.

2.
Lekarz albo felczer wysta-

wiający receptę dla inwalidów oraz 
pozostałych osób wymienionych 
w art. 46 ust. 1 ustawy o świad-
czeniach, obowiązany jest wpisać 
na recepcie numer PESEL świad-
czeniobiorcy (pacjenta). Upraw-
nieni obowiązani są do okazania 
lekarzowi albo felczerowi wysta-
wiającemu receptę dokumentu 
potwierdzającego przysługujące 
uprawnienie. Osoba przedsta-
wiająca receptę do realizacji jest 
obowiązana do okazania tego 
dokumentu, zaś osoba realizu-
jąca receptę jest obowiązana do 
odnotowania na rewersie recep-
ty numeru i rodzaju dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia, 
o których mowa w art. 48 ust. 1 
ustawy o świadczeniach.

3. 
Dla leków wydawanych in-

walidom oraz pozostałym oso-
bom wymienionych w art. 46 ust. 
1 ustawy o świadczeniach, a więc 
dla leków o kategorii dostępności 
„Rp” lub „Rpz”, dopuszczonych 
do obrotu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, dla których 
nie ustalono limitu finansowania, 
stosuje się urzędową marżę de-

taliczną, w wysokości określonej  
w art. 7 ust. 4, przy czym liczo-
na jest ona od ceny hurtowej,  
a nie od ceny hurtowej stano-
wiącej podstawę ustalenia limitu. 
Marża nie może być wyższa niż 
20 zł.

Przedmiotowa regulacja 
oznacza, że wprowadzono mar-
żę sztywną z ustawowo określo-
ną maksymalną wartością. O ile 
w przypadku leków, dla których 
ustalono limit finansowania, Mi-
nister Zdrowia wydawać będzie 
obwieszczenie, zawierające m. in. 
wysokość ceny detalicznej (vide 
art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy), to  
w przypadku „leków dla inwali-
dów” obowiązek obliczenia mar-
ży i następnie ceny, spadnie na 
aptekę, co łączy się z ryzykiem 
pomyłki i wysokich kar. Ponad-
to, w przypadku tych leków nie 
będzie możliwe osiągnięcie tej 
samej ceny we wszystkich apte-
kach, ponieważ marża detaliczna 
będzie liczona od różnych cen 
hurtowych.

Art. 7 ust.7.
Dla leków wydawanych  

w trybie, o któ rym mowa w art. 
39 ust. 1, ustala się marżę hur-
tową w wysokości 10 %. Marża 
detaliczna nie może przekro-
czyć wartości określonej w ust. 
4, liczoną od ceny hurtowej, i 
nie może być wyższa niż 20 zł.

1.
Przepis ten odnosi się do 

leków z tzw. „importu docelowe-
go”. Chodzi o leki nieposiadające 
pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej i sprowadzane  
z zagranicy na warunkach i w try-
bie określonym w art. 4 ustawy - 
Prawo farmaceutyczne. Leki takie 
mogą być wydawane po wnie-
sieniu przez świadczeniobiorcę 
opłaty ryczałtowej w wysokości 
3,20 zł za opakowanie jednost-
kowe, pod warunkiem wydania ►
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zgody na refundację takich pro-
duktów przez ministra właściwe-
go do spraw zdrowia.

Dla leków z tzw. „impor-
tu docelowego” ustalono mar-
żę hurtową w wysokości 10 %. 
Powstaje pytanie o znaczenie 
normy, że marża hurtowa wy-
nosi 10%. Zgodnie z art. 1 pkt 4 
ustawa określa m. in. wysokość 
urzędowych marż hurtowych  
i urzędowych marż detalicznych. 
W przepisie tym jednak brakuje 
stwierdzenie, że chodzi o marżę 
urzędową. Zakładając, że usta-
wodawca celowo pominął do-
precyzowanie o urzędowym cha-
rakterze tej marży rozstrzygnąć 
trzeba, o jakiej marży mówi ten 
przepis i jakie są konsekwencje 
jej niestosowania. Jak już wcześ-
niej podniesiono, ustawa o refun-
dacji nie zawiera własnej definicji 
marży. Poza omawianą ustawą,  
w polskim prawie występują po-
jęcia „marży handlowej” i „marży 
handlowej urzędowej”. Zgodnie z 
art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o cenach, 
marża handlowa to różnica mię-
dzy ceną płaconą przez kupują-
cego a ceną uprzednio zapłaconą 
przez przedsiębiorcę, wynikająca 
z kosztów i zysku przedsiębiorcy. 
Marża hurtowa, o której mowa 
w art. 7 ust. 7 ustawy, jest marżą 
handlową w rozumieniu ustawy 
o cenach, nie jest jednak „marżą 
handlową urzędową” w rozumie-
niu ustawy o cenach. 

Z wykładni gramatycznej 
wynika, że nie jest to także „urzę-
dowa marża hurtowa” w rozu-
mieniu komentowanej ustawy, 
ponieważ ustawodawca używa 
pojęcia „marży hurtowej” zamiast 
„urzędowej marży hurtowej”.  
Stosując wykładnię systemową 
uzasadnionym wydaje się po-
gląd, że chodzi jednak o urzędo-
wą marżę hurtową w rozumieniu 
ustawy, a więc w rzeczywistości  
o marżę hurtową o ustawowo 
ustalonej wysokości. Stanowisko 
takie wynika z analizy zdania dru-

giego w art. 7 ust. 7, stanowiące-
go, że marża detaliczna liczona 
jest od ceny hurtowej i nie może 
być wyższa niż 20 zł. Cena hur-
towa - w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy – to urzędowa cena zbytu 
leku, środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, wyrobu medycznego 
powiększona o urzędową marżę 
hurtową oraz należny podatek 
od towarów i usług. Cena hurto-
wa musi więc zawierać urzędo-
wą marżę hurtową, którą w tym 
przypadku – jak się wydaje – jest 
„marża hurtowa w wysokości 
10%”. 

Przy takim rozumieniu ter-
minu „marża hurtowa” zastoso-
wanie będą miały rygory wynika-
jące z art. 8 (sztywny charakter tej 
marży) oraz sankcje przewidziane 
w art. 50 (kary administracyjne).

Przepis art. 7 ust. 7 nie roz-
strzyga także wprost, od jakiej 
wartości marża hurtowa będzie 
obliczana. Jak wskazano, cena 
hurtowa - w rozumieniu art. 2 pkt 
5 ustawy – obejmuje urzędową 
cenę zbytu leku. W przypadku le-
ków z tzw. „importu docelowego” 
pojęcie urzędowej ceny zbytu, tj. 
ceny zbytu leku ustalonej w decy-
zji administracyjnej o objęciu re-
fundacją, uwzględniającej należ-
ny podatek od towarów i usług 
(vide art. 2 pkt 26 ustawy), nie ma 
zastosowania.  

Z ogólnych zasad wyni-
ka jednak, że marża handlowa,  
w tym przypadku marża hurtowa, 
to różnica między ceną płaconą 
przez kupującego a ceną uprzed-
nio zapłaconą przez przedsię-
biorcę, wynikająca z kosztów  
i zysku przedsiębiorcy (vide art. 3 
ust. 1 pkt 6 ustawy o cenach).

2.
W myśl art. 7 ust. 7 zd. 2 

ustawy, marża detaliczna liczona 
jest od ceny hurtowej oraz nie 
może przekroczyć wartości okre-
ślonej w art. 7 ust. 4 i kwoty 20 

zł.
Podobnie jak w przypadku 

marży hurtowej, także charakter 
marży detalicznej, o której mowa 
w art. 7 ust. 7, nie został w ustawie 
wprost określony. Odnosząc uwa-
gi dotyczące marży hurtowej do 
marży detalicznej, przyjąć, należy, 
że ma ona charakter urzędowej 
marży detalicznej, w rozumieniu 
ustawy, a więc w rzeczywisto-
ści marży o ustawowo ustalonej 
maksymalnej wysokości.

Art. 7 ust. 8.
Dla leków, o których mowa 

w art. 6 ust. 5, ustala się mar-
żę detaliczną w wysokości 25 % 
liczoną od kosztu jego sporzą-
dzenia.

Przepis dotyczy leków re-
cepturowych, a więc  leków spo-
rządzanych w aptece na podsta-
wie recepty lekarskiej. Stosownie 
do art. 6 ust. 5 ustawy, leki re-
cepturowe przygotowane z su-
rowców farmaceutycznych lub  
z leków gotowych, dla których 
została wydana decyzja admini-
stracyjna o objęciu refundacją, 
są wydawane świadczeniobiorcy 
za odpłatnością ryczałtową, pod 
warunkiem, że przepisana dawka 
leku recepturowego jest mniejsza 
od najmniejszej dawki leku goto-
wego w formie stałej stosowanej 
doustnie.

Na temat charakteru marży 
detalicznej z art. 7 ust. 8 ustawy 
patrz uwagi dot. art. 7 ust. 7 usta-
wy.

Marża detaliczna wynosi 
25 % wartości kosztu sporządze-
nia danego leku recepturowego. 
Sposób obliczania kosztu spo-
rządzania leku recepturowego 
określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia, wydane na podstawie 
art. 7 ust. 10 ustawy. ■

radca prawny Krzysztof Baka

►
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1.Co to jest opieka farmaceutyczna i czy jest po-
trzebna  w Polsce

Idea opieki farmaceutycznej narodziła się  
w latach 70. XX wieku, a jej intensywny rozwój roz-
począł się w latach 90. Wtedy zaczęto o niej mówić  
i pisać także w Polsce, a od kilku lat jest nauczana na 
wydziałach farmaceutycznych polskich uczelni me-
dycznych. W 2008r. w ustawie o Izbach Aptekarskich 
zapisano, że prowadzenie opieki farmaceutycznej 
może być formą wykonywania zawodu farmaceuty. 
Zdefiniowano ją jako dokumentowy proces, w którym 
farmaceuta współpracując z pacjentem i lekarzem,  
a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawo-
dów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebie-
giem farmakoterapii w celu uzyskania określonych 
jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta. 

Podanie leku nie zawsze jednak przynosi 
oczekiwany efekt, zdarzenie lub okoliczności do-
tyczące farmakoterapii, które rzeczywiście lub po-
tencjalnie przeszkadzają w uzyskaniu pożądanych 
efektów zdrowotnych określa się mianem problemu 
lekowego (Drug Related Problem, DRP). W procesie 
opieki farmaceutycznej farmaceuta skupia się na 
wykrywaniu, ustalaniu przyczyn i rozwiązywaniu ta-
kich problemów. 

2. Jaką  korzyść mogą odnieść pacjenci z wpro-
wadzenia opieki farmaceutycznej

Działania farmaceuty w ramach opieki w Pol-
sce obejmują głównie edukację pacjenta w zakresie 
prawidłowego przygotowania, podania i przecho-
wywania leku oraz współpracę z lekarzem w celu 
rozwiązywania problemów lekowych. W przypadku 
leków wydawanych na receptę do lekarza należy 
ostateczna decyzja o zmianie substancji, postaci 
czy dawki leku. Farmaceuta może natomiast zadbać  
o to, aby pacjent nie stosował przeciwwskazanych 

1. Co to jest opieka farmaceutyczna i czy jest po-
trzebna w Polsce

Dobrze rozumiana opieka farmaceutyczna to 
dodatkowa pomoc farmaceuty w planowaniu i re-
alizacji farmakoterapii przez pacjentów. Biorąc pod 
uwagę, że Polacy należą do nacji konsumujących 
najwięcej leków w Europie, a wydatki na refundację 
leków pochłaniają niemały procent budżetu NFZ, ta 
dodatkowa pomoc wydaje się w pełni uzasadniona. 
Tym bardziej, że w chwili obecnej żaden z lekarzy 
nie ma pełnej wiedzy o wszystkich lekach przepisy-
wanych pacjentowi przez różnych specjalistów. Je-
śli dołożyć do tego coraz liczniejsze leki, dostępne 
bez recepty (leki OTC), oraz paraleki i suplementy 
diety, obraz staje się jeszcze bardziej zagmatwany.  
W tej sytuacji dobrze, żeby pacjent mógł skorzystać 
z kompetentnej pomocy farmaceuty, którego, tak jak 
lekarza, obowiązują normy etyczne, a nie wyłącznie 
sprzedawcy, którego jedynym celem jest zysk. 

2. Jaką korzyść mogą odnieść pacjenci z wpro-
wadzenia opieki farmaceutycznej

Polskie społeczeństwo starzeje się, i propor-
cjonalnie do tego przybywa osób, chorujących na 
choroby przewlekle. W efekcie, coraz liczniejsza 
grupa osób musi mierzyć się z problemami, wyni-
kającymi z konieczności wieloletniego leczenia, nie-
rzadko licznymi lekami. Trudno się dziwić, że wie-
lu pacjentów gubi się w nim, i nie kontynuuje go 
zgodnie z zaleceniami. Agresywny marketing firm 
farmaceutycznych sprawia, że niejeden pacjent re-
zygnuje ze względów finansowych z wykupienia 
najważniejszych dla życia leków (np. krążeniowych), 
a w zamian za to, decyduje się na zakup reklamo-
wanego preparatu wielowitaminowego. Dodatkowa 
pomoc, jaką mogą takiemu pacjentowi wyświadczyć 
farmaceuci, jest zatem nie do przecenienia. Dodaj-

Punkt widzenia farmaceuty 
dr n. farm. Agnieszka Skowron

Punkt widzenia lekarza 
dr hab. med. prof. nadzw. UM Przemysław Kardas

Poniżej publikujemy dwugłos, lekarza i farmaceuty, o opiece farmaceutycznej. Lekarz jest profesorem Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi. Stanowisko farmaceutów wyraża doktor nauk farmaceutycznych z krakowskiego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiciele tych dwóch znakomitych polskich uczelni medycznych mówią zgod-

nym tonem - opieka farmaceutyczna służy pacjentowi. Jak najbardziej. 

Opieka farmaceutyczna.   
Przeciwwskazania? – Nie występują.

►
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u niego, lub niepotrzebnych leków OTC (leków do-
stępnych bez recepty), czy tak modnych ostatnio 
suplementów diety. 

Pacjent objęty opieką zwiększa więc swoje 
szanse na uzyskanie optymalnego efektu farmako-
terapii w najkrótszym możliwym czasie i przy naj-
mniejszych nakładach finansowych, unika stosowa-
nia niepotrzebnych lub niewskazanych leków OTC 
oraz ma szansę uzyskać poprawę wiedzy i umiejęt-
ności związanych z własną chorobą (np. nauczyć się 
pomiaru glikemii). 

3. Jaką korzyść mogą odnieść farmaceuci z wpro-
wadzenia opieki farmaceutycznej

Obecnie jedyną korzyścią z opieki farmaceu-
tycznej jest poprawa wizerunku farmaceuty w spo-
łeczeństwie, wskazanie go jako osoby wykształconej 
i kompetentnej w zakresie stosowania leków i pod-
niesienie jego satysfakcji zawodowej. Farmaceuci 
nie spodziewają się teraz żadnych profitów finanso-
wych, ale liczą na zwiększenie lojalności pacjentów  
i ich przywiązania do apteki. 

4. Czego farmaceuci obawiają się, myśląc o opie-
ce farmaceutycznej

Trudności i obawy związane z opieką farma-
ceutyczną to przede wszystkim konieczność prze-
chowywania danych wrażliwych pacjentów, co wy-
maga uzyskania zgody GIODO, oraz konieczność 
poniesienia wydatków na przygotowanie i wyposa-
żenia pomieszczenia do spotkań z pacjentem. Oba-
wy wzbudza także brak jasnego rozdzielenia kom-
petencji lekarzy i farmaceutów. Farmaceuci nie chcą, 
aby ich działania były postrzegane jako zawłaszcza-
nie, ale tylko wspomaganie lekarzy.

5. Co najbardziej hamuje rozwój opieki farma-
ceutycznej w Polsce

Na całym świecie organizacje lekarzy i far-
maceutów zacieśniają współpracę, opracowując 
wspólne zalecenia i wytyczne w zakresie użytko-
wania leków przez pacjentów. Wydaje się więc, że 
poszerzenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy or-
ganizacjami lekarzami i farmaceutów w Polsce po-
zwoliłoby na racjonalizację stosowania leków przez 
pacjentów, zmniejszyłoby ilość problemów i błędów 
lekowych, a w przyszłości doprowadziło do popra-
wy wskaźników zdrowotności społeczeństwa pol-
skiego. Rozwinięcie takiej współpracy pozwoliłoby 
przekonać lekarzy, że rolą farmaceutów w systemie 
zdrowotnym jest wspomaganie lekarza w monito-

my do tego możliwość indywidualnej nauki stoso-
wania leku (a coraz więcej leków wymaga takich 
umiejętności, by wspomnieć choćby rozmaite formy 
leków wziewnych), czy zadbania o systematyczność 
leczenia i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, 
a pojawi się obraz realnych korzyści, jakie z opieki 
farmaceutycznej mogą odnieść pacjenci.

3. Jaką korzyść mogą odnieść lekarze z wprowa-
dzenia opieki farmaceutycznej

Wbrew pozorom, opieka farmaceutycz-
na może przynieść lekarzom konkretne korzyści.  
W chwili obecnej lekarze są najczęściej całkowi-
cie nieświadomi, jakie pacjenci przyjmują leki OTC  
i suplementy diety, a ma to często istotny wpływ na 
wyniki prowadzonego przez nich leczenia. Wśród 
nich są bowiem leki o silnym działaniu, jak choć-
by niesterydowe leki przeciwzapalne, które nie tyl-
ko mogą prowadzić do znanych działań niepożą-
danych, ale także do istotnych interakcji lekowych 
(np. z lekami przeciwcukrzycowymi!). Farmaceuta 
może tu być swoistą „ostatnią linią obrony” przed 
zastosowaniem leków, które tą terapię mogą istot-
nie zaburzyć. Dodatkowa korzyść wynika z tego, że 
ulotki umieszczane w opakowaniach leków mają 
często w Polsce działanie zniechęcające pacjenta 
do leczenia. Jeśli pacjent napotka w nich informacje  
o licznych, potencjalnie niebezpiecznych działaniach 
niepożądanych, może zniechęcić się do leczenia do 
tego stopnia, że go w ogóle nie rozpocznie. I tu rola 
farmaceuty, który język nieprzyjaznych ulotek leko-
wych może „przetłumaczyć” pacjentowi na zrozu-
miały język polski. 

4. Czego lekarze obawiają się, myśląc o opiece 
farmaceutycznej

Słysząc o opiece farmaceutycznej, lekarze 
obawiają się dwu rzeczy. Przede wszystkim ich nie-
pokój budzi fakt, że ktoś – nawet jeśli ma to być 
farmaceuta – będzie na swój sposób recenzował ich 
pracę. Mówiąc wprost, nie chcą, żeby ktoś skomen-
tował ich receptę w stylu „Co za nieuk to panu prze-
pisał!”. A o taki komentarz nietrudno, jeśli weźmie 
się pod uwagę, że niejeden pacjent, z racji swoich 
licznych schorzeń, musi przyjmować wiele leków, 
które mogą przecież wchodzić w jakieś interakcje 
lekowe. Drugie, potencjalne źródło obaw lekarzy, 
to kwestie finansowe. W niektórych krajach Euro-
py opieka farmaceutyczna opłacana jest ze środków 
systemu opieki zdrowotnej. Gdyby takie rozwiązania 
przyjął NFZ, lekarze mogliby to odebrać jako odbie-
ranie funduszy im, na korzyść farmaceutów.

►



opiekA fArmAceutycznA

13Aptekarz Polski, 59(37e) lipiec 2011

Wypowiedzi udostępnione dzięki uprzejmości 
Gazety Lekarskiej - Pisma Izb Lekarskich, 

przedruk z nr 8/2011

5. Co najbardziej hamuje rozwój opieki farma-
ceutycznej w Polsce

Dobra wola licznych farmaceutów nie wystar-
czy, jeśli w chwili obecnej opiece farmaceutycznej 
nie sprzyja prawodawstwo. Kolejne istotne bariery 
to brak w wielu aptekach warunków lokalowych, 
w  których w niekrępujący dla pacjenta sposób far-
maceuta mógłby z nim prowadzić dyskusję. Opiece 
farmaceutycznej nie sprzyjają wreszcie rozwiązania 
finansowe – wiele aptek woli obniżyć ceny wybra-
nych preparatów, niż oferować swoim pacjentom 
dodatkową usługę, za którą ani pacjent, ani NFZ  
w chwili obecnej nie chcą płacić.

6. Jak opieka farmaceutyczna ma się do wpro-
wadzanego właśnie w Polsce systemu Elektro-
nicznego Konta Pacjenta i e-recept

Wysoka liczba aptek w Polsce sprawia, że pa-
cjenci rzadko korzystają wyłącznie z jednej, nawet 
jeśli jest to apteka najbliższa ich miejscu zamiesz-
kania. Wręcz przeciwnie, zwłaszcza pacjenci muszą-
cy wykupywać większą ilość leków, porównują ceny 
w wielu aptekach i część recept realizują w jednej,  
a część w innej. W tej sytuacji nawet najlepsze chęci 
farmaceuty nie wystarczą, aby sprawnie prowadzić 
opiekę farmaceutyczną, jeśli nie zostanie wprowa-
dzony jednolity system elektronicznego konta pa-
cjenta, umożliwiający – za zgodą pacjenta – podgląd 
recept wypisanych przez wszystkich lekarzy, oraz 
zrealizowanych we wszystkich aptekach. To również 
pozwoli farmaceucie uniknąć żmudnego wypełnia-
nia karty pacjenta, poczynając od standardowych 
informacji demograficznych, i skupić się na meri-
tum opieki farmaceutycznej. Korzystny efekt może 
dać również powszechne wykorzystanie e-recept, 
które przyspieszą wydawanie leków z apteki, i po-
zwolą uniknąć wielu niepotrzebnych pomyłek. Nie 
od dziś wiadomo, że charakter pisma lekarskiego 
pozostawia wiele do życzenia, czego zresztą dowo-
dzą liczne przykłady publikowane na łamach Gazety 
Lekarskiej. ■

Notatka o autorze: dr hab. med. prof. nadzw. UM Przemysław 
Kardas jest kierownikiem I Zakład Medycyny Rodzinnej Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi. Jego zainteresowania nauko-
we dotyczą tematyki przestrzegania zaleceń terapeutycznych 
(compliance). W latach 2010-2010 - prezydent Europejskiego 
Towarzystwa ds. Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeu-
tycznych ESPACOMP. Jest również kierownikiem naukowym 
międzynarodowego projektu naukowo-badawczego Project 
ABC, dotyczącego przestrzegania zaleceń terapeutycznych, re-
alizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europej-
skiej. 

rowaniu zachowań pacjenta związanych z lekiem. 
Szczególnie, że farmaceuta jest ostatnim ogniwem 
w systemie dystrybucji leków, a co za tym idzie ma 
szansę wykryć i rozwiązać problemy lekowe, zanim 
ich skutki ujawnią się w procesie terapii.  

6. Jak opieka farmaceutyczna ma się do wpro-
wadzanego właśnie w Polsce systemu Elektro-
nicznego Konta Pacjenta i e-recept

Doskonałym punktem wyjścia do wdrażania 
opieki farmaceutycznej może stać się system e-re-
cept, jeśli dostarczy informacji o zleconych i wyku-
pionych przez pacjenta lekach. Farmaceuta śledząc 
historię farmakoterapii będzie mógł zapobiec cho-
ciażby zjawisku niestosowania zaleceń terapeutycz-
nych. Warto byłoby przy tej okazji rozpocząć pracę 
nad zintegrowaniem systemu e-recept z systemami 
dokumentacji farmaceutycznej, co ułatwi wymianę 
informacji między lekarzami i farmaceutami.  ■

Notatka o autorze: dr n. farm. Agnieszka Skowron kieruje Pra-
cownią Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki CM UJ. Jest 
członkiem założycielem i przewodniczącą (w kadencji 2009-
2011) Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej PTFarm.  
Z ramienia GIF jest członkiem Committee of experts on quality 
and safety standards in pharmaceutical practices and care (CD-
P-PH/PC), który w ramach European Directorate for the Quali-
ty of Medicines and Health Care przy Radzie Europy działa na 
rzecz poprawy jakości praktyki farmaceutycznej, w szczególno-
ści dystrybucji leków i opieki farmaceutycznej. Jej zainteresowa-
nia zawodowe skupiają się na badaniu, wdrażaniu i upowszech-
nianiu opieki farmaceutycznej wśród farmaceutów.
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Produkt leczniczy, cieszący 
się zaufaniem lekarzy i farmaceu-
tów oraz przyjazny dla samych 
pacjentów, charakteryzuje wyso-
ka skuteczność oraz bezpieczeń-
stwo. Te dwie cechy są nieodłącz-
nym elementem wpływającym 
bezpośrednio na jakość produktu 
leczniczego, a tym samym deter-
minującym jego sprzedaż. Firma 
farmaceutyczna, będąca w rozu-
mieniu prawa podmiotem odpo-
wiedzialnym, wprowadzając na 
rynek produkt leczniczy (lek) z 
nową, dotąd nieznaną substancją 
czynną, dokłada wszelkich starań, 
aby jego skuteczność i profil bez-
pieczeństwa był na jak najwyż-
szym poziomie. Oba te aspekty są 
dokładnie oceniane na podstawie 
wyników otrzymanych z badań 
przed klinicznych,a następnie z 
4-fazowych badań klinicznych. 
Pomimo tak rozbudowaneji 
skomplikowanej procedury do-
puszczania nowego leku do ob-
rotu, jego profil bezpieczeństwa 
nie jest do końca poznany. Wyni-
ka to między innymi z ograniczeń 
dotyczących liczby uczestników, 
ich wieku (wykluczenie niektórych 
grup wiekowych) czy stosunkowo 
krótkiego czasu prowadzonych 
badań. Z założenia, podczas ba-
dań klinicznych, nie ocenia się 
profilu bezpieczeństwa u dzieci 
oraz osób po 65 roku życia, u ko-
biet w ciąży i karmiących piersią. 

Ponadto, najczęściej obserwo-
wane działania niepożądane wy-
nikają z mechanizmu działania 
badanego leku i dzięki temu są 
one stosunkowo łatwe do prze-
widzenia. Działania niepożąda-
ne występujące rzadko, których 
przebiegu nie można przewidzieć 
na podstawie profilu farmakolo-
gicznego leku i które pojawiają 
się w wyniku długotrwałego sto-
sowania bądź interakcji badane-
go produktu leczniczego z innym 
lekiem lub żywnością, są trudne, 
a często niemożliwe do zaobser-
wowania podczas trwania badań 
klinicznych. W historii przemysłu 
farmaceutycznego mieliśmy do 
czynienia z wieloma przypadkami 
ujawnienia działań niepożąda-
nych, których występowania nie 
odnotowano w fazach przed- lub 
klinicznych (talidomid, rofekok-
syb). Działania niepożądane mogą 
mieć znamiennie różne podłoże, 
pochodzenie oraz konsekwencje. 
Wyróżniono kilka typów działań 
niepożądanych, w tym reakcje 
typu A wynikające z mechani-
zmu działania, które najłatwiej 
przewidzieć, zapobieci które są 
zależne od dawki,oraz skrajnie 
różne działania niepożądanetypu 
B, których nie można przewidzieć 
i które o wiele częściej prowa-
dzą do sytuacji zagrożenia życia 
(np. wstrząs anafilaktyczny). Po 
wprowadzeniu do obrotu, lek jest 

stosowany u znacznie większej 
liczby pacjentów, co umożliwia 
zarejestrowanie działań niepożą-
danych, które występują rzadko 
oraz są opóźnione w czasie, oraz-
działań wynikających z interakcji 
z innymi lekami, suplementami 
diety, czy żywnością.

Każdy podmiot odpowie-
dzialny jest zobligowany zarówno 
prawem polskim, jak i europej-
skim do monitorowania bezpie-
czeństwa swoich produktów lecz-
niczychw momencie otrzymania 
pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu [1,2]. Obowiązek ten doty-
czy zarówno leków oryginalnych, 
jak i odtwórczych. W tym celu 
prowadzony jest system Phar-
macovigilance, który w głównej 
mierze polega na zbieraniu zgła-
szanych przez osoby wykonujące 
zawód medyczny raportów o po-
dejrzeniu wystąpienia działań 
niepożądanych związanych ze 
stosowaniem danego leku oraz 
ich raportowania do odnośnych 
władz. Osoby wykonujące zawód 
medyczne to między innymi leka-
rze oraz farmaceuci, których obo-
wiązek zgłaszania działań niepo-
żądanych został przedstawiony 
w polskim ustawodawstwie [3,4]. 
Z zapisów tych wynika, że każda  
z tych osób, w momencie uzyska-
nia od pacjenta informacji o po-
dejrzeniu wystąpienia działania 

Obowiązek zgłaszania 
działań niepożądanych 

„Gdy zapewnia się, 
że jakiś lek wolny jest od działań niepożądanych, 

pojawia się uzasadnione podejrzenie, 
że pozbawiony jest on także działania podstawowego”

[G. Kuschinsky, farmakolog].
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►

niepożądanego, ma obowiązek 
taki fakt zgłosić bądź do podmio-
tu odpowiedzialnego lub odnoś-
nych władz. W Polsce jest Urząd 
Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych (URPL). 
Inne osoby, których zgłoszenie 
będzie ważne, czyli przyjęte przez 
URPL lub podmiot odpowiedzial-
ny, to ratownicy medyczni oraz 
pielęgniarki. Bardzo często firmy 
przyjmują zgłoszenia bezpośred-
nio od pacjentów, jednak informa-
cje te nie podlegają zgłoszeniu do 
odnośnych władz i traktowane są 
jako zgłoszenia niepotwierdzone 
medycznie. Forma w jakiej należy 
spisać informacje przekazane od 
pacjenta to formularz zgłoszenia 
działania niepożądanego. Istnieje 
szereg formularzy stworzonych na 
potrzeby monitorowania działań 
niepożądanych. Jest to tzw. żółta 
karta”, która znajduje się na stro-
nie URPL (http://www.urpl.gov.pl/
pl-formularze-zgloszenia-dziala-
nia-niepozadanego), formularz 
CIOMS dostępny w Internecie, 
czy autorskie formularze zgłosze-
nia działania niepożądanego do-
stępne na stronie większości firm 
farmaceutycznych. Nie ma zna-
czenia, który z proponowanych 
formularzy zostanie wypełniony, 
ważne jest aby przekazano w nim 
tzw. minimum informacji, a są to 
[2]:

Dane pacjenta (inicjały, wiek •	
lub data urodzenia). Nie jest 
wymagane, a nawet odradza 
się ze względu na ochronę 
danych osobowych, spisywa-
nie pełnego imienia i nazwiska 
pacjenta.
Dane osoby raportującej (imię  •	
i nazwisko, wykonywany zawód, 
dane kontaktowe – telefon, 
adres e-mail). Jest to niezwykle 
istotna informacja dla firmy, 
ponieważ daje możliwość, przy 
dalszym postępowaniu ze zgło-
szeniem, kontaktu i uzupełnie-
nia brakujących informacji.

Nazwa produktu leczniczego •	
lub nazwy substancji czynnej. 
Z punktu widzenia powstawa-
nia duplikatów czyli zgłoszeń 
dotyczących tego samego 
produktu leczniczego, pacjen-
ta i działania niepożądanego, 
bardziej pożądaną informacją 
jest nazwa handlowa leku. 
Dzięki temu unikniemy sytua-
cji, w której kilka podmiotów 
otrzyma tę samą informację. 
Każda dodatkowa informacja 
na temat leku jak numer se-

rii, data ważności, dawka jest 
bardzo cenna dla podmiotu 
odpowiedzialnego.
Opis działania niepożądane-•	
go.

Pozostałe informacje, któ-
re warto umieścić w zgłoszeniu 
to informacje o wskazaniach do 
stosowania leku, współistniejące 
choroby (w tym alergie, palenie 
tytoniu, nadużywanie alkoholu), 
przyjmowane jednocześnie inne 
leki. Istotną informacją dla pod-
miotu odpowiedzialnego i kate-
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►goryzacji zgłoszenia jest okre-
ślenie stopnia ciężkości działania 
niepożądanego. Zgodnie z usta-
wodawstwem „działanie niepożą-
dane produktu leczniczego jest to 
każde niekorzystne i niezamierzo-
ne działanie produktu leczniczego 
występujące podczas stosowania 
dawek zalecanych u ludzi lub zwie-
rząt w leczeniu chorób, w celach 
profilaktycznych, diagnostycznych 
lub modyfikacji funkcji fizjolo-
gicznych”, a „ciężkie niepożądane 
działanie produktu leczniczego to 
takie działanie niepożądane, któ-
re bez względu na zastosowaną 
dawkę produktu leczniczego po-
woduje: zgon pacjenta, zagroże-
nie życia, konieczność hospitaliza-
cji lub jej przedłużenie, trwały lub 
znaczny uszczerbek na zdrowiu 
lub wadę wrodzoną, lub w opi-
nii lekarza stanowią zagrożenie 
dla pacjenta”. O stopniu ciężkości 
działania niepożądanego może 
decydować osoba raportująca, 
bądź w przypadku braku takiej in-
formacji, na podstawie uzyskanych 
danych podmiot odpowiedzialny-
lub URPL. Osoba raportująca ma 
prawo również określić prawdopo-
dobieństwo związku przyczynowo 
-skutkowego pomiędzy zastoso-
wanym lekiem a wystąpieniem 
działania niepożądanego. W przy-
padku jakichkolwiek wątpliwości 
można skontaktować się z Osobą 
Odpowiedzialną za Monitoro-
wanie Działań Niepożądanych 
(QPPV) podmiotu odpowiedzial-
nego. Każda firma zatrudnia taką 
osobę, której obowiązkiem jest 
między innymi udzielanie odpo-
wiedzi na wszelkie pytania doty-
czące bezpieczeństwa produktów 
leczniczych. Ma ona obowiązek 
przyjęcia takiego zgłoszenia oraz 
poinstruowania osoby raportu-
jącej w jaki sposób wypełnić for-
mularz i do kogo takie zgłoszenie 
zaadresować. Sama firma powin-
na do lekarza/farmaceuty wysłać 
przeszkolonego w tym zakresie 
przedstawiciela, który oprócz 

odebrania zgłoszenia ma obo-
wiązek pomóc w jego prawidło-
wym wypełnienia. Wypełniony 
formularz należy przesłać pocztą 
na adres Wydziału Monitorowa-
nia Działań Niepożądanych URPL 
lub bezpośrednio do podmiotu 
odpowiedzialnego. W pierwszym 
przypadku kopia zgłoszenia jest 
przesyłana przez URPL do pod-
miotu odpowiedzialnego. 

W drugim przypadku pod-
miot odpowiedzialny postępując 
zgodnie z przyjętymi procedura-
mi opracowuje przyjęte zgłosze-
nie i przesyła je do odnośnych 
władz lub/i Europejskiej Agencji 
Leków EMEA w systemie Eudra-
Vigilance w ustawowym terminie. 
Osoba raportująca musi pamię-
tać o tym, że przyjęte zgłoszenie 
można przesyć tylko w jedno, 
wybrane miejsce, bądź do URPL, 
bądź do podmiotu odpowiedzial-
nego. 

Firmy dbając o jakość swo-
ich produktów leczniczych i zdro-
wie pacjentów oraz zobligowane 
prawem starają się monitorować 
bezpieczeństwo swoich produk-
tów leczniczych w jak najbardziej 
rzetelny i dokładny sposób. Aby 

jednak profil bezpieczeństwa 
leku był w pełni monitorowany 
niezbędne jest również zaanga-
żowanie osób wykonujących za-
wód medyczny w proces przeka-
zywania informacji o działaniach 
niepożądanych (monitorowanie 
spontaniczne). Zarówno URPL, 
jak i podmioty odpowiedzialne 
zachęcają lekarzy i farmaceutów 
do zgłaszania działań niepożą-
danych nawet jeśli nie można 
jednoznacznie określić związku 
przyczynowo-skutkowego po-
między zastosowanym lekiem 
a zaobserwowanym działaniem 
niepożądanym. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance

Aflofarm

PIŚMIENNICTWO:
[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2008 r. Nr 45 poz. 271).

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 
lutego 2003 r. w sprawie monitorowania 
bezpieczeństwa produktów leczniczych 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 404 i 405).

[3] Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 Nr 
226, poz. 1943 z późn. zmianami).

[4] Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich (Dz.U. z 2003 r., Nr 9, poz. 
108, oraz z 2004 r., Nr 92, poz. 885 z późn. 
zm., art. 5b).
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Profilaktyka i zapobieganie 
chorobom to zagadnienia 
nie mniej ważne niż ich le-

czenie. Jednym ze sposobów 
dbałości o zdrowie jest świado-
me odżywianie się. Naprzeciwko 
temu trendowi wychodzi żyw-
ność zawierająca składniki, które 
spełniają w organizmie określone 
pozytywne funkcje fizjologiczne 
i w konsekwencji powodują ko-
rzystne efekty zdrowotne. O tak 
zaprojektowanej żywności mówi 
się „żywność funkcjonalna”. 
Należy podkreślić, że nie ma jed-
noznacznej definicji określającej 
żywność funkcjonalną. Kluczo-
wymi substancjami, które mają 
znaczenie dla zdrowia człowieka 
i które są wykorzystywane w pro-
jektowaniu żywności są witaminy 
i minerały, probiotyki czyli żywe 
mikroorganizmy poprawiające 
skład mikroflory jelitowej i zwięk-
szające naturalną odporność or-
ganizmu, prebiotyki stymulujące 
rozwój pożytecznej mikroflory je-
litowej, błonnik, wielonienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, fitostanole 
i fitosterole obniżające poziom 
cholesterolu, antyoksydanty ta-
kie jak polifenole i bioflawonoidy, 
oligoacharydy, fosfolipidy, biał-
ka. Projektowanie może polegać 
również na obniżaniu poziomu 
lub eliminowaniu z produktów 
substancji niekorzystnych bądź 
zastępowanie ich innymi substan-
cjami nadającymi produktom po-
dobne właściwości np. obniżanie 
zawartości tłuszczów (produkty 
typu „Light”) czy zastępowanie 
cukru innymi substancjami sło-
dzącymi. Ostatnio coraz częściej 
pojawia się nazwa nutraceutyki. 
Określenie to dotyczy produktów 
pozyskiwanych z żywności, które 
nie tylko zapobiegają, ale i leczą 

choroby. Mogą być one sprze-
dawane w postaci medykamen-
tu niekoniecznie w powiązaniu  
z żywnością.

Żywność funkcjonalną/nu-
traceutyki można podzielić w na-
stępujący sposób:

żywność podstawowa np. mar-•	
chew zawierająca naturalny 
beta-karoten będący antyok-
sydantem lub żywność prze-
tworzona np. płatki owsiane 
zawierające beta-glukan;
żywność zawierająca dodatki •	
(wzbogacona). Wzbogacanie 
żywności ma na celu korygo-
wanie niedoborów jakie wy-
stępują w określonych grupach 
ludzi lub w całej populacji. 
Przykładem żywności wzbo-
gacanej jest sól jodowana ma-
jąca na celu uzupełnienie nie-
doboru jodu czy margaryny  
z dodatkiem witamin;
żywność poprawiona poprzez •	
zabiegi hodowlane, specjalne 
karmienie inwentarza bądź 
inżynierię genetyczną np. po-
midory z większą zawartością 
likopenu, owies z wyższym 
poziomem beta-glukanu, jaja 
z kwasami omega-3 z lnu;
izolowane substancje czynne  •	
z żywności np. izoflawony  
z soi, kwasy omega-3 z oleju 
ryb (DHA i ALA). 

Przykłady składników żywności 
funkcjonalnej podano w Tabeli 1.

Nowa żywność

Projektowanie żywności 
może prowadzić do prób stoso-
wania substancji, które nie były 
wcześniej w powszechnym użyciu 
– np. zastąpienie cukru stewią. 
Tego rodzaju żywność i składniki 
żywności, które nie były w znacz-

nym stopniu wykorzystywane we 
Wspólnocie do spożycia przez 
ludzi przed 15 maja 1997 roku 
określane są jako nowa żywność 
i muszą przejść pełną europejską 
procedurę notyfikacyjną łącznie  
z oceną bezpieczeństwa dokony-
waną przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 
Do tej pory Komisja Europejska 
wydała 47 decyzji zezwalających 
na wprowadzenie do obrotu m.in. 
takich produktów jak: fosfolipidy 
z żółtek, sok z owoców noni, fi-
tosterole i fitostanole dodawane 
do tłuszczów, produktów mlecz-
nych i napojów sojowych, likopen 
z roślin tropikalnych Blakeslea 
trispora, olej arganowy czy sprzę-
żony kwas linolowy (CLA). Komi-
sja wydała trzy decyzje odmow-
ne dla betainy, orzechów nangai 
oraz stewii, choć w przypadku tej 
ostatniej substancji wciąż toczą 
się dyskusje i warunkowo stewia 
jest dopuszczona do obrotu we 
Francji. Zainteresowanie stewią 
stale rośnie zwłaszcza w kontek-
ście diet niskowęglowodanowych. 
Ekstrakt glikozydów stewiolowych 
izolowanych z liści stewii jest po-
nad 300 razy słodszy od cukru  
i nie powoduje wzrost ciśnienia  
i poziomu cukru we krwi.

Oświadczenia zdrowotne

Kolejnym zagadnieniem 
jest właściwe i rzetelne oznako-
wanie żywności funkcjonalnej, 
tak aby konsument nie został 
wprowadzony w błąd. Informa-
cje podane na etykietach, które 
stwierdzają, sugerują lub dają do 
zrozumienia, że istnieje związek 
między spożywaniem określone-
go produktu lub jego składnika,  
a zdrowiem nazywane są oświad-

Żywność funkcjonalna

►
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czeniami zdrowotnymi. Produ-
cent zamieszczając oświadczenie 
na produkcie musi ten związek 
udowodnić. Wśród oświadczeń 
wyróżniamy:

tak zwane oświadczenia „ogól-•	
ne” typu „wapń konieczny do 
utrzymania właściwej struktury 
kości”, które mogą bazować na 
ogólnie zaakceptowanych da-
nych naukowych lub danych 
nowo uzyskanych;
oświadczenia dotyczące zmniej-•	

szania ryzyka choroby np. „sub-
stancja A obniża poziom chole-
sterolu co zmniejsza ryzyko cho-
rób serca” oraz
oświadczenia dotyczące roz-•	
woju i zdrowia dzieci.

Zharmonizowaną oceną 
oświadczeń zdrowotnych na po-
ziomie wspólnotowym zajmuje 
się Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (EFSA). Obec-
nie EFSA zakończyła ocenę tzw. 
oświadczeń „ogólnych”. Zatwier-

dzone oświadczenia, w przypadku 
których potwierdzono deklaro-
wany związek przyczynowo skut-
kowy pomiędzy żywnością lub jej 
składnikiem, a zdrowiem można 
znaleźć we wspólnotowym reje-
strze prowadzonym i aktualizo-
wanym przez Komisję Europejską 
na stronie Komisji:

(http://ec.europa.eu/food/
food/labellingnutrition/claims/
community_regis ter/ index_
en.htm)

Tabela 1.: Przykłady składników żywności funkcjonalnej (na podstawie International Food Information Council)

Składnik Żywność  Efekt pożądany

Karotenoidy

alfa-karoten/beta-
karoten

marchew, owoce, 
warzywa

Neutralizacja wolnych rodników

luteina zielone warzywa Obniżenie ryzyka degeneracji plamki żółtej siatkówki

likopen produkty                            
z pomidorów (ketchup, 
sosy)

Obniżenie ryzyka raka prostaty

Włókno pokarmowe

włókno 
nierozpuszczalne

otręby pszenne Obniżenie ryzyka raka piersi i okrężnicy

beta-glucan owies, jęczmień Obniżenie poziomu cholesterolu

włókno rozpuszczalne oleje z łososia                   
i innych ryb

Obniżenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, poprawa 
pracy mózgu i wzroku

sprzężony kwas 
linolowy (CLA)

sery, produkty mięsne Poprawa budowy ciała, obniżenie ryzyka chorób 
nowotworowych

Związki fenolowe

antocyjanidyny owoce Neutralizacja wolnych rodników, obniżenie ryzyka chorób 
nowotworowych

katechiny herbata Neutralizacja wolnych rodników, obniżenie ryzyka chorób 
nowotworowych

flawonony owoce cytrusowe Neutralizacja wolnych rodników, obniżenie ryzyka chorób 
nowotworowych

flawony owoce/warzywa Neutralizacja wolnych rodników, obniżenie ryzyka chorób 
nowotworowych

lignany len, ryż, warzywa Zapobieganie chorobom nowotworowym

taniny żurawina, kakao, 
czekolada

Poprawa zdrowia układu moczowego, obniżenie ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych

Sterole pochodzenia roślinnego

estry stanolowe kukurydza, soja, 
pszenica, 

Obniżenie poziomu cholesterolu

►
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Tabela 2. Przykładowe zatwierdzone oświadczenia zdrowotne

Składnik Oświadczenie Warunki stosowania oświadczenia lub ograniczenia 
(informacja dla konsumenta)

Sterole roślinne/
estry stanoli 
roślinnych

Udowodniono, że sterole roślinne       
i estry stanoli roślinnych obniżają/ 
redukują poziom cholesterolu we 
krwi. Wysoki poziom cholesterolu 

jest czynnikiem ryzyka rozwoju 
choroby wieńcowej serca.

Korzystny efekt występuje w przypadku spożywania 
1,5–2,4 g steroli/stanoli roślinnych dziennie. Odnosi 

się do żywności należącej do następujących kategorii: 
tłuszcze do smarowania, przetwory mleczne, majonez 

i sosy sałatkowe. Należy podać informacje takie 
jak zakres redukcji: „o 7–10 %” oraz czas, jaki musi 
upłynąć do osiągnięcia efektu: „2 do 3 tygodni”.

Guma do żucia 
słodzona 100 % 

ksylitolem

Wykazano, że guma do żucia 
słodzona 100% ksylitolem 
redukuje płytkę nazębną. 

Znaczna ilość płytki nazębnej jest 
czynnikiem ryzyka wystąpienia 

próchnicy u dzieci.

Korzystny efekt występuje w przypadku spożywania 
2–3 g gumy do żucia słodzonej 100% ksylitolem co 

najmniej 3 razy dziennie po posiłku.

kwas alfa-
linolenowy  

i kwas linolowy

Niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe są potrzebne dla 

prawidłowego wzrostu i rozwoju 
dzieci.

Korzystny efekt występuje w przypadku dziennego 
spożycia 2 g kwasu alfa-linolenowego (ALA) i 

dziennego spożycia 10 g kwasu linolowego (LA).

Wapń 
i witamina D

Wapń i witamina D są potrzebne 
dla prawidłowego wzrostu i 

rozwoju kości u dzieci.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie  
w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej 

źródłem wapnia i witaminy D.

Kwas 
dokozaheksa-
enowy (DHA)

Spożywanie kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA) 

wspomaga prawidłowy rozwój 
wzroku

u niemowląt do 12 miesiąca życia.

Korzystne działanie występuje w przypadku 
spożywania 100 mg DHA dziennie. Jeśli oświadczenie 
dotyczy preparatu do dalszego żywienia niemowląt, 
żywność musi zawierać przynajmniej 0,3 % kwasów 

tłuszczowych ogółem w postaci DHA.

Fosfor Fosfor jest potrzebny dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju 

kości u dzieci.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie  
w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej 

źródłem fosforu.

Jod Jod przyczynia się do 
prawidłowego wzrostu dzieci.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie  
w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej 

źródłem jodu.

Żelazo Żelazo przyczynia się do 
prawidłowego rozwoju funkcji 

poznawczych u dzieci.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie  
w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej 

źródłem żelaza.

Białko Białko jest potrzebne dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju 

kości u dzieci.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie  
w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej 

źródłem białka

Rozpuszczalny  
w wodzie 

koncentrat 
pomidorowy I i II

Rozpuszczalny w wodzie 
koncentrat pomidorowy I 
i II pomaga w utrzymaniu 

normalnej agregacji płytek krwi, 
co przyczynia się do zdrowego 

przepływu krwi.

Korzystny wpływ występuje w przypadku spożywania 
codziennie 3 g rozpuszczalnego w wodzie koncentratu 
pomidorowego I lub 150 g rozpuszczalnego w wodzie 
koncentratu pomidorowego II w 250 ml lub mniejszej 
ilości soków owocowych, napojów aromatyzowanych 

lub napojów na bazie jogurtu (o ile nie są mocno 
pasteryzowane).

Oświadczenia zatwierdzo-
ne mogą być stosowane przez 
wszystkie podmioty działające na 
rynku spożywczym, pod warun-

kiem, że spełniają szczegółowe 
warunki stosowania. Przykładowe 
zatwierdzone oświadczenia po-
dano w Tabeli 2. ■

Barbara Jaworska-Łuczak, 
Iwona Wiśniewska

Główny Inspektorat Sanitarny
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Przyczyny 
choroby lokomocyjnej

Termin „choroba lokomo-
cyjna”, określany w fachowej lite-
raturze medycznej jako kinetoza, 
został wprowadzony w celu kla-
syfikacji zaburzeń wywołanych 
przez ekspozy-
cję na nietypowe 
wrażenia rucho-
we i wzrokowe. 
Kinetoza ma róż-
ne swe odmiany, 
w zależności od 
środka transpor-
tu, którym aku-
rat podróżujemy. 
Zespół objawów 
c h o r o b o w y c h 
charakterystycz-
nych dla kine-
tozy może wywołać kołysanie 
statku, mówimy wtedy o choro-
bie morskiej; szybkie wznoszenie 
i opadanie samolotu, to choroba 
powietrzna lub duża ilość zakrę-
tów na drodze - to choroba ru-
chu. W ostatnich latach do kine-
toz zaliczamy również choroby 
wywołane symulatorami, choroby 
przestrzeni czy tez cybernetycz-
ne (wirtualne) odmiany choroby, 
które zawierają wiele czuciowo
-ruchowych komponentów kla-
sycznej choroby lokomocyjnej 
[Lackner i DiZio, 2006].

Wciąż nie ma w pełni ade-
kwatnej teorii, która wyjaśniłaby 
wszystkie mechanizmy warunku-
jące rozwój choroby lokomocyj-
nej. Uogólniając, choroba loko-
mocyjna jest powodowana przez 
„konflikt informacyjny w naszej 
głowie.” Zastanówmy się czym 

jest ten konflikt spowodowany? 
Wyobraźmy sobie, że wszelkie 
bodźce związane z siłami grawi-
tacyjnymi i przyśpieszeniem, któ-
re oddziałują na nasz organizm, 
a więc ruch i spoczynek, są reje-
strowane w naszym mózgu przez 
mały niepozorny narząd równo-
wagi, zwany błędnikiem. Błędnik 
umiejscowiony jest w uchu we-
wnętrznym i składa się z trzech 
półkolistych kanałów, ułożonych 
w trzech prostopadłych wzglę-
dem siebie płaszczyznach two-
rząc swoisty labirynt. Właśnie ten 
labirynt jest pierwszym narządem, 

rejestrującym informacje o zmia-
nie położenia naszego ciała, a na-
stępnie dane te są szybko przesy-
łane do mózgu, aby dostosować 
nasz organizm do nowej sytuacji. 
Układem odpowiedzialnym za 
odpowiednie i szybkie przystoso-
wanie organizmu w odpowiedzi 

na impulsy błęd-
nika jest układ au-
tonomiczny, uner-
wiający wiele fun-
damentalnych dla 
życia narządów. 

Szybka jaz-
da samochodem 
po krętej drodze, 
kołysanie stat-
ku czy opadanie  
i wznoszenie się 
samolotu powo-

dują, że następuje desynchroni-
zacja pracy błędnika i układu au-
tonomicznego. Występuje brak 
zgodności sygnałów wzrokowych 
i błędnika, odbieranych przez 
nasz mózg. Obrazowym przy-
kładem jest jazda samochodem, 
podczas której nasz wzrok prze-
syła do mózgu sygnał o zmianie 
otoczenia (zmieniające się za 
szybą samochodu krajobrazy), 
co mózg interpretuje jako prze-
mieszczanie się, a z kolei błęd-
nik, jako narząd równowagi nie 
rejestruje zmian położenia ciała. 
Co więcej, błędnik silnie reagu-

Choroba lokomocyjna

Wraz z nadejściem lata, rozpoczyna się intensywny okres urlopowy. Wakacje to czas wielkiego 
podróżowania po kraju i świecie. Obecnie można podróżować wieloma środkami transportu: sa-
mochodami, autokarami, statkami, pociągami czy samolotami. Dla jednych już sama podróż na 

miejsce urlopowe jest świetną okazją do wypoczynku, dla innych z kolei jest nieprzyjemna i mało komforto-
wa, ze względu na przykre dolegliwości związane z chorobą lokomocyjną. Na dolegliwość tę cierpi co piąty 
podróżujący, z tym, że częściej dotyka ona dzieci, ze względu na nie w pełni rozwinięty układ nerwowy. 

Szybka jazda samochodem po krętej 
drodze, kołysanie statku czy opadanie i 
wznoszenie się samolotu powodują, że 

następuje desynchronizacja pracy błędnika 
i układu autonomicznego. Występuje brak 

zgodności sygnałów wzrokowych i błędnika, 
odbieranych przez nasz mózg. 
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je na inne siły towarzyszące jeź-
dzie samochodem (przyśpiesze-
nie, hamowanie, kiwanie), czego 
efektem jest właśnie brak zgod-
ności tych bodźców z faktyczną 
sytuacją. Odwrotna sytuacja wy-
stępuje podczas podróżowania 
statkiem. Silne kołysanie na wy-
sokich falach i kiwanie na boki, co 
jest szczególnie dokuczliwe pod 
pokładem, powoduje, że błęd-
nik wysyła bodźce sygnalizujące 
przemieszczanie się, podczas gdy 
wzrok sygnalizuje, że przecież 
stoimy stabilnie i nie zmieniamy 
pozycji wobec statku. 

W każdym z tych przy-
padków nadmiernie pobudzony 
błędnik nie nadąża przekazywać 
zbyt szybko zmieniających się in-
formacji do układu autonomicz-
nego, a tym samym do narządów, 
i powiązać sprzecznych sygnałów 
od różnych zmysłów (wzroku) 
powodując czynnościowy chaos.  
A w tej sytuacji układ autonomicz-
ny broniąc organizm, uruchamia 
szereg automatycznych procesów 
obronnych, co dla naszego orga-

nizmu oznacza po prostu począ-
tek choroby lokomocyjnej. Zwró-
cić więc należy uwagę, że choroba 
lokomocyjna, często utożsamiana 
tylko z nudnościami i wymiotami, 
jest szerokim zakresem aktyw-
ności układu autonomicznego, 
głównie jego części współczulnej 
[Lackner i DiZio, 2006; Monkey  
i wsp., 1996; Takeda i wsp., 200, 
Yates i wsp., 1998]. 

Objawy choroby lokomocyjnej

Początek choroby lokomo-
cyjnej objawia się ogólnym złym 
samopoczuciem, dyskomfortem 
psychicznym i uczuciem niewy-
gody, sennością, osłabieniem  
i zmęczeniem oraz brakiem ape-
tytu. Później do tych symptomów 
dołączają się zawroty i bóle gło-
wy, nudności i wymioty, suchość 
w ustach lub ślinotok, nadmier-
ne poty, bladość skóry, a nawet 
zaburzenia rytmu serca. Obja-
wy te zwykle mijają wkrótce po 
zakończeniu podróży i nie dają 
zasadniczo ciężkich powikłań. 

Jednakże choroba lokomocyjna, 
jeśli trwa przewlekle, powodować 
może wycieńczenie organizmu, 
oszołomienie i zobojętnienie, po-
mijając to, że każda podróż staje 
się nieprzyjemnym wydarzeniem 
[Lackner i DiZio, 2006; Monkey  
i wsp. 1996; Yastes i wsp., 1998].

Profilaktyka i leczenie  
choroby lokomocyjnej

Sama choroba lokomocyj-
na jest przypadłością trudną do 
wyleczenia, jednakże łatwo jej za-
pobiegać.

Przede wszystkim aby ogra-
niczyć przykre dolegliwości zwią-
zane z chorobą lokomocyjną, 
osoby na nią cierpiące powinny 
się dobrze przygotować do po-
dróży. Przed podróżą należy po-
rządnie się wyspać i wypocząć, 
gdyż zmęczenie znacznie nasila 
objawy choroby. Należy się ubrać 
odpowiednio do panujących wa-
runków, tak aby nie przegrzać 
organizmu, ale też aby nie było 
nam za zimno. Następnie, nie 
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później niż 1-2 godziny przed 
podróżą należy zjeść lekki posi-
łek, unikając jednak napojów ga-
zowanych, kawy, mocnej herbaty, 
alkoholu, palenia papierosów, 
gdyż drażnią one żołądek i nasi-
lają przez to nudności. W danym 
środku transportu, którym mamy 
zamiar podróżować, najlepiej za-
jąć najbardziej dogodne miejsce. 
W przypadku samochodu jest to 
miejsce przodem do kierunku 
jazdy, najlepiej na przednim sie-
dzeniu, gdyż wtedy mamy szero-
ki i stały widok, a przesuwanie się 
krajobrazów, nie jest tak męczą-
ce jak podczas siedzenia z tyłu  
i patrzenia w boczne okno.  
W autokarze należy wybrać miej-
sce jak najdalej osi kół, oraz uni-
kać siedzenia na samym końcu, 
gdyż tam właśnie najbardziej od-
czuwalne są wstrząsy. Na statku  
z kolei, najlepiej przebywać na 
pokładzie, gdzie najmniej ko-
łysze. W samolocie najlepszym 
miejscem jest to, które znajduje 
się w okolicy skrzydeł samolo-
tu, od strony okna. Jeśli jest taka 
możliwość, podczas jazdy powin-
no się robić krótkie przerwy w 
podróży, aby zaczerpnąć świeże-
go powietrza, rozprostować nogi, 
odpocząć. Dodatkowo, zalecane 
jest jak najczęstsze wietrzenie 
pojazdu. Kolejna regułą, którą 
należy przestrzegać, jest unika-
nie podczas podróży czytania czy 
rozwiązywania krzyżówek, gdyż 
skupienie wzroku na bliskich 
przedmiotach może także mocno 
nasilić objawy choroby. Co wię-
cej, nie należy skupiać wzroku na 
przesuwającym się za szybą kra-
jobrazem, tylko patrzeć daleko w 
horyzont i jego stabilne elementy. 
Warto mieć również zawsze pod 
ręką miętową gumę do żucia, 
która pomaga zwalczyć nudności 
i uczucie suchości w ustach. 

Jeśli jednak mimo tych 
wszystkich rad, objawy choroby 
lokomocyjnej są na tyle dokucz-
liwe, ze utrudniają nam podró-

żowanie możemy sięgnąć po 
pomoc z apteki. Na rynku farma-
ceutycznym jest do wyboru wie-
le sprawdzonych i bezpiecznych 
preparatów.

Najbardziej bezpieczne są 
preparaty sporządzane na ba-
zie sproszkowanego kłącza im-
biru (Zingiberis rhizoma). Imbir 
jest jedną z najstarszych roślin 
używanych w medycynie. Kłącze 
imbiru zawiera olejki, bogate w 
różnorodne składniki takie jak: 
gingerol, zingiberen, zingiberol, 
cyneol, borneol, cytral, zinge-
ron, kamfen, dla których zostały 
udowodnione badaniami klinicz-
nymi ich właściwości lecznicze.  
W kontekście choroby lokomo-
cyjnej, wykorzystuje się następu-
jące właściwości lecznicze imbiru: 
przede wszystkim imbir zapobie-
ga wymiotom i łagodzi nudności, 
a także ułatwia trawienie, regu-
luje pracę woreczka żółciowego, 
przeciwdziała nadmiarowi gazów 
w jelitach oraz działa rozkurczają-
co. Preparaty z imbirem powinny 
być jednak ostrożnie podawane u 
małych dzieci (zaleca się aby nie 
podawać dzieciom do 6-go roku 
życia) oraz u osób cierpiących na 
kamicę żółciową. Tabletkę poda-
jemy ok. godziny przed podróżą, 
a następnie co 4 godziny w czasie 
trwania podróży. 

Niezwykle skuteczny, a jed-
nocześnie najbardziej popularny 
jest preparat zawierający silną 
substancję przeciwwymiotną - 
dimenhydrynat. Jest to substan-
cja o działaniu przeciwhistamino-
wym, tzn. blokuje receptory H1, 
działając efektywnie zwłaszcza na 
te wymioty i nudności, które są 
pochodzenia błędnikowego. Lek 
podaje się ok. 30 min przed po-
dróżą, nie można go jednak stoso-
wać u dzieci do 5-tego roku życia, 
u kobiet w ciąży i prowadzących 
pojazdy mechaniczne, gdyż po-
woduje pewne działania uboczne 
w postaci: senności, otępienia, 
spowolnienia reakcji czy rzadziej 

spadku ciśnienia krwi. Po 8 go-
dzinach od przyjęcia pierwszej 
tabletki, można zażyć następną.  
W chorobie lokomocyjnej zale-
cane są również łagodne środ-
ki uspokajające z komponentą 
przeciwwymiotną np. prometazy-
na. Substancja ta hamuje nadak-
tywność układu autonomiczne-
go, co jak wspominano ma ścisły 
związek z wystąpieniem objawów 
choroby lokomocyjnej. 

Na koniec warto również 
wspomnieć o ciekawej metodzie 
zapobiegania chorobie lokomo-
cyjnej opartej na wizualizacji, czy-
li wyobrażaniu sobie błękitnego 
światła wypełniającego nasz żo-
łądek i uczucia zimna, które nas 
wypełnia od środka. Można rów-
nież zastosować opaskę ucisko-
wą, która założona na nadgarstki 
uciska w sposób stały punkty aku-
presurowe zapobiegające wymio-
tom. Wykorzystywana jest rów-
nież aromaterapia, polegająca na 
wąchaniu w momencie pojawie-
nia się nudności chusteczki na-
sączonej kilkoma kroplami olejku  
z mięty, bazylii i/lub melisy. 

„Złotą zasadą” osób cierpią-
cych na chorobę lokomocyjną jest 
jednak to, iż pomimo wszelkich 
metod i farmaceutyków warto 
mieć zawsze ze sobą „na wszelki 
wypadek” - foliową torebkę… ■ 

dr n. farm. Marta Kruk-Słomka

Katedra i Zakład 
Farmakologii z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Beta-karoten 
– naturalna witamina A

Jednym z ważnych składników naturalnych występujących w przyrodzie są karotenoidy. W komórce 
roślinnej występują one w chromoplastach pełniąc rolę barwników. Szczególnie bogatym źródłem tych 
związków są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu oraz ciemnozielone liście 

warzyw. Do grupy karotenoidów zaliczamy m.in. beta-karoten, likopen (barwnik pomidorów), zeaksantynę 
(barwnik kukurydzy), krocetynę (barwnik kwiatów dziewanny), czy też kapsantynę, która występuje  
w owocach papryki.

Duże znaczenie wśród 
związków karotenoidowych od-
grywa beta-karoten, który jest 
prowitaminą A. W świetle jelit od-
bywa się konwersja karotenów do 
retinolu oraz hydroliza przyjmo-
wanych estrów retinylu do reti-
nolu. Sam retinol jest magazyno-
wany w wątrobie w formie estru 
z kwasem tłuszczowym – naj-
częściej jako palmitynian retinylu. 
Ze względu na proces konwersji 
właściwości biologiczne beta-
karotenu są ściśle powiązane  

z właściwościami witaminy A, 
która bierze udział w wielu zna-
czących procesach naszego or-
ganizmu m.in. jest niezbędna  
w procesach widzenia, a tak-
że jest współodpowiedzialna za 
utrzymanie właściwego stanu 
nabłonka skóry i błon śluzowych. 
Korzystnie działa na serce, wpły-
wa na poziom cholesterolu, oraz 
pomaga zachować homeostazę 
naszego organizmu. Jedną z waż-
niejszych funkcji karotenoidów 
oraz witaminy A jest zdolność 

do usuwania wolnych rodników 
tlenowych, którym przypisuje się 
udział w powstawaniu wielu cho-
rób. Niedobór tej witaminy może 
prowadzić do zaburzeń pola wi-
dzenia. W literaturze opisywane 
są przypadki wystąpienia zabu-
rzenia widzenia po zmierzchu, 
czyli tzw. kurza ślepota, której 
występowanie uzależnia się od 
niedoboru witaminy A. 

Preparaty

Na rynku jest wiele 
preparatów zwierających 
kapsułki z beta-karotenem,  
a ich regularne przyjmowa-
nie może przedłużyć efekt 
opalenizny. Należy pamię-
tać, aby po pięciodniowej 
kuracji zrobić dwudnio-
wą przerwę, w przeciw-
nym razie mogą wystąpić 
przebarwienia skóry rąk  
i stóp w wyniku nagro-
madzenia się karotenów. 
Skóra w takim przypadku 
może przybierać odcień 
żółty lub pomarańczowy. 
Hiperpigmentacja skóry 
(karotenodermia) została 
uznana przez Instytut Me-
dycyny działający przy Na-
tional Academy of Science 
(USA) za niegroźne biolo-
giczne działanie dużych 
dawek karotenoidów, które 
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Tabela 1. Dzienne zalecane normy dietetyczne witaminy A

Grupy ludności

Zalecane normy 
dietetyczne
[µg / dzień]

(DRI)

Dawka nie powodująca
ryzyka efektów ubocznych

[µg / dzień] 
(UL)

Dzieci 1-3 lat 300 600
Dzieci 4-8 lat   400 900
Chłopcy 9-13 lat   600 1700
Młodzież męska 14-18 lat   900 2800
Mężczyźni 19-30 lat   900 3000
Mężczyźni 31-50 lat   900 3000
Mężczyźni 50-70 lat   900 3000
Mężczyźni powyżej 70 lat 900 3000
Dziewczęta 9-13 lat 600 1700
Młodzież żeńska 14-18 lat   700 2800
Kobiety 19-30 lat    700 3000
Kobiety 31-50 lat   700 3000
Kobiety 50-70 lat   700 3000
Kobiety powyżej 70 lat   700 3000
Kobiety ciężarne do 18 lat   750 2800
Kobiety ciężarne 19-30 lat   770 3000
Kobiety ciężarne 31-50 lat  770 3000
Kobiety karmiące do 18 lat  1200 2800
Kobiety karmiące 19-30 lat   1300 3000
Kobiety karmiące 31-50 lat  1300 3000

ma charakter odwracalny po za-
przestaniu ich stosowania. W wy-
robach kosmetycznych najczęś-
ciej stosuje się witaminę A, bądź 
jej pochodne w postaci retinolu i 
palmitynianu retinylu oraz retinalu  
i beta-karotenu. Retinol i retinoi-
dy należą do najbardziej efektyw-
nych substancji opóźniających 
procesy starzenia. Rozpuszczal-
ne w tłuszczach retinoidy do-
brze wnikają w warstwę rogową 
naskórka. Witamina A wygładza  
i uelastycznia skórę, likwiduje 
drobne zmarszczki, zmniejsza 

przebarwienia, pobudza aktyw-
ność i zwiększa liczbę fibroblastów 
oraz produkcję włókien kolage-
nowych, zaś palmitynian retinylu 
wpływa przede wszystkim na ze-
wnętrzne warstwy naskórka. Jest 
zalecany w szorstkości i suchości 
skóry. Zastosowanie witaminy A 
w recepturze jest ograniczone ze 
względu na jej małą trwałość.

Beta-karoten może być sto-
sowany także w chorobach skóry 
wywołanych promieniowaniem 
świetlnym. W przypadku lekkich 

stanów fotodermatoz - wielopo-
staciowych osutków świetnych 
oraz przy wystąpieniu skóry per-
gaminowej i barwnikowej dobre 
rezultaty zaobserwowano stosu-
jąc wielomiesięczne stosowanie 
beta-karotenu. 

W badaniu wieloośrodko-
wym przeprowadzonym wśród 
osób niepalących z rakiem płu-
ca w porównaniu do grupy kon-
trolnej zaobserwowano działa-
nie protekcyjne karotenoidów  
i retinoli. Nie jest jednoznacznie 

►
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Tabela 2. Poziomy występowania beta-karotenu  
w owocach i warzywach

Owoc/ warzywo Średnia zawartość 
[µg/100g]

Marchew 9000

Pietruszka nać. 5000

Papryka czerwona 3000

Morele 1600

Morele suszone 8000

Szpinak 4000

Brokuły 900

Pomidory 550

Brzoskwinie 550

wyjaśniony efekt suplementacji 
diety karotenoidami u osób pa-
lących. Zwiększenie normalne-
go spożycia beta-karotenu w tej 
grupie może wpływać na wzrost 
ryzyka rozwoju raka płuc. W ba-
daniach CARET prowadzonych w 
latach dziewięćdziesiątych stwier-
dzono, że dodatkowa suplemen-
tacja beta-karotenem diety osób 
wypalających duże ilości papie-
rosów zwiększyła o 28% zacho-
rowalność na nowotwory płuc,  
a o 17% wzrosła umieralność 
w tej grupie. Niejednoznaczne 
działanie beta-karotenu i karote-
noidów wynika z różnego ich po-
ziomu w komórce, oddziaływania 
z innymi składnikami pożywienia, 
a także rodzaju komórki i poten-
cjału redox. Niemniej jednak nie 
zaleca się suplementacji beta-
karotenem u osób palących tytoń  
w dużych ilościach.

Niedobór witaminy A może 
wpływać na wzrost śmiertelności 
wśród kobiet w ciąży. W bada-
niach przeprowadzonych w Ne-
palu wśród niedożywionych cię-
żarnych kobiet stwierdzono, że 

podawanie ciężarnym raz w tygo-
dniu witaminy A lub β-karotenu 
w ilości 7000 µg ekwiwalentu 
retinolu spowodowało obniżenie 
śmiertelności wśród tych kobiet  
o 44%.

W preparatach OTC i suple-
mentach diety coraz częściej pod-
kreślana jest zawartość karoteno-
idów, a zwłaszcza beta-karotenu. 
Niemniej jednak dotychczas nie 
określono dla nich odpowiednie-
go dawkowania oraz poziomów 
NOAEL (z ang. no observable ad-
verse effect level – poziom nie-
wywołujący dających się zaob-
serwować szkodliwych skutków) 
oraz LOAEL (najniższy poziom ob-
serwowanego działania szkodli-
wego). Dzienne zapotrzebowanie 
dorosłego człowieka na beta-ka-
roten wynosi 15-30mg. Z aktual-
nych badań prowadzonych przez 
Hamułkę i Wawrzyniak (2011) 
wynika, że wśród przebadanych 
preparatów ogólnodostępnych 
zawartość karotenoidów bywa 
bardzo zróżnicowana i wynosi od 
0,1 do 24mg beta-karotenu na 
jedną dawkę. 

Spożycie beta-karotenu 
możemy powiązać z poziomem 
witaminy A, który najczęściej 
wyraża się jako „równoważnik 
retinolu” w mikrogramach [µg]. 
Przyjęto, że: 1 [µg] równoważni-
ka retinolu = 1 [µg] czystej formy 
retinolu (pochodzenia zwierzęce-
go) = 6 [µg] beta-karotenu (po-
chodzenia roślinnego) = 12 [µg] 
innych karotenoidów (pochodze-
nia roślinnego). Witaminę A wy-
raża się również w Jednostkach 
Międzynarodowych [I.U.] stosując 
przelicznik 1 [µg] równoważnika 
retinolu = 3,33 Jednostek Mię-
dzynarodowych [I.U.]. 

Suplementacja diety jest 
ważnym czynnikiem utrzymania 
naszego zdrowia w dobrej kon-
dycji. Spożywanie naturalnych 
produktów bogatych w związki 
biologicznie czynne może uchro-
nić nas przed wieloma choroba-
mi cywilizacyjnymi oraz skutkami 
trybu życia. Okres letni sprzyja 
temu, aby wzbogacić nasz jadło-
spis w warzywa i owoce będące 
źródłem wielu witamin i minera-
łów. ■

dr n. farm. Tomasz Baj

adiunkt
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji

z Pracownią Roślin Leczniczych,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Ze względu na to, że ból 
ucha może mieć różnorodne, 
często trudne do rozpoznania dla 
osoby nie znającej tematu przy-
czyny, w większości przypadków 
wskazana jest konsultacja z le-
karzem laryngologiem. Jej brak 
może opóźnić lub uniemożliwić 
postawienie właściwej diagnozy 
i zastosowanie odpo-
wiedniego leczenia. Po-
dobnie jak w przypadku 
innych dolegliwości, nie-
właściwe leczenie może 
nawet pogorszyć stan 
pacjenta lub znacznie 
opóźnić jego powrót do 
zdrowia.  

Pamiętajmy, że 
odpowiednia pielęgna-
cja może w wielu przy-
padkach zapobiec do-
legliwościom ze strony 
uszu, jednak w przypad-
ku wystąpienia niepoko-
jących objawów  zwykle 
konieczna jest konsulta-
cja laryngologiczna.

Pielęgnacja uszu

Podobnie jak o każdy na-
rząd o uszy należy dbać, aby za-
pewnić ich prawidłowe funkcjo-
nowanie. Codzienna pielęgnacja 
uszu polega na myciu wodą bez 
mydła i starannym suszeniu uszu 
po kąpieli.    

Jeśli ucho jest zatkane, ale 
nie boli – najbardziej prawdopo-

dobną przyczyną jest obecność 
woskowiny – pomocne są wów-
czas krople do uszu rozpuszcza-
jące korek woskowy lub płynna 
parafina, które można kupić bez 
recepty. Po kilku dniach stosowa-
nia tych środków zaleca się płu-
kanie ucha. Nie należy stosować 
patyczków do uszu – łatwo nimi 

skaleczyć przewód słuchowy albo 
wepchnąć woskowinę do jego 
wnętrza. 

Możliwe przyczyny  
i miejsca bólu

Ucho człowieka skła-
da się z kilku głównych części. 
Są to: małżowina uszna, prze-

wód słuchowy, ucho środkowe  
i ucho wewnętrzne. Ból w każdej 
z tych części może mieć różne 
przyczyny. 

W przypadku małżowiny 
usznej, będącej najbardziej ze-
wnętrzną i widoczną częścią ucha, 
możliwymi przyczynami bólu są:   

 
urazy (mechaniczne i che-•	

miczne);
odmrożenie, oparzenie;•	
róża, półpasiec uszny;•	
nowotwory złośliwe.•	

W przypadku przewo-
du słuchowego zewnętrz-
nego, łączącego małżowinę 
z uchem środkowym, naj-
częstsze przyczyny bólu to:

urazy;•	
zapalenia bakteryjne roz-•	

lane i ograniczone (czy-
raki);

zapalenia grzybicze;•	
ciała obce, w tym także •	

długo zalegająca wo-
skowina;

bardzo rzadko: nowotwo-•	
ry złośliwe.

W przypadku ucha środ-
kowego, odpowiedzialnego za 
przewodzenie dźwięków, ból 
może być spowodowany:

urazami;•	
ostrym bakteryjnym zapale-•	
niem;
zapaleniem wirusowym;•	
barotraumą ( jest to zaburze-•	

Jeśli latem boli ucho, zwłaszcza po kąpieli na basenie, w rzece lub jeziorze,  niekoniecznie trzeba za-
stosować antybiotyk. Może to być zapalenie ucha zewnętrznego, które mija po zastosowaniu środka 
działającego miejscowo. Natomiast w przypadku ostrego bakteryjnego zapalenia ucha środkowego 

wczesne podanie antybiotyku skraca czas trwania choroby i zapobiega powikłaniom.
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Pielęgnacja narządu słuchu
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nie ciśnienia w jamie bęben-
kowej) po podróży samolotem 
lub nurkowaniu;
rzadkie przyczyny: nowotwory •	
złośliwe, ziarniniak Wegnera, 
histiocytoza X.

Objawy towarzyszące bólom 
ucha spowodowanym  

zapaleniem

 Jeśli ból ucha spowodo-
wany jest zapaleniem, ingerencja 
lekarza oraz podanie środków 
farmakologicznych stają się nie-
zbędne. Ważne jest aby pacjent 
(lub jego opiekun) szybko wstęp-
nie rozpoznał chorobę i zgłosił 
się po fachową pomoc. Pomóc 
w tym może poniższa charakte-
rystyka objawów towarzyszących 
zapalnym bólom ucha.

W przypadku zapalenia ucha 
zewnętrznego:

Ból nasila się przy pociąganiu 1. 
za małżowinę, ucisku na skra-

wek i brzeg przewodu oraz 
przy żuciu.
Często występuje wysięk suro-2. 
wiczy, krwisty lub ropny.
Objawy ogólne są zwykle mało 3. 
nasilone.
Nie ma upośledzenia słuchu 4. 
lub jest on niewielki.
W wywiadzie często: drob-5. 
ny uraz np. czyszczenie ucha, 
kąpiel w basenie lub innym 
zbiorniku wodnym. 
Szczególny charakter mają 6. 
bóle w przypadku półpaś-
ca usznego - są bardzo silne, 
przeszywające, po kilku godzi-
nach pojawiają się charaktery-
styczne pęcherzyki.

W przypadku ostrego zapale-
nia ucha środkowego:

Ból jest poprzedzony objawa-1. 
mi przeziębienia: katarem, go-
rączką, złym samopoczuciem.
Ból ma charakter kłujący, tęt-2. 
niący, pacjent ma uczucie roz-
pierania w uchu.

Znaczne zmniejszenie się do-3. 
legliwości  po pojawieniu się 
wycieku z ucha.
Niedosłuch chorego ucha.4. 

Choroby ucha wewnętrznego 
objawiają się niedosłuchem, szu-
mami usznymi i zawrotami głowy 
i bezwzględnie wymagają konsul-
tacji laryngologicznej.

Inne przyczyny bólu ucha

Istnieją także tak zwane udzie-
lone bóle uszu – ich źródłem są 
schorzenia innych narządów. Ich 
źródłem mogą być:

Choroby zębów, przede 1. 
wszystkim trzonowych;
Choroby jamy ustnej i dziąseł, 2. 
języka, żuchwy;
Zapalenia ślinianek;3. 
Zapalenia i ropnie migdałków 4. 
podniebiennych;
Stany po operacjach migdał-5. 
ków;
Zapalenia węzłów chłonnych 6. 
szyi.

Przed rozpoczęciem lecze-
nia za pomocą środków farmako-
logicznych należy zawsze ustalić 
przyczynę bólu ucha – od tego 
bowiem zależy sposób dalsze-
go postępowania. Nie w każdym 
przypadku wskazane jest leczenie 
za pomocą antybiotyków.

Ewa Jaśkowiak-Jasińska

specjalista 
laryngologii dorosłych i dzieci, 

audiolog
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„Język jest matką, 
a nie służebnicą myśli.”

Karl Kraus

Język psychologii „odrea-
gowywanie” opisuje jako proce-
durę interwencji psychologicz-
nej w sytuacji kryzysowej, przy 
czym najczęściej przywołuje się 
ją w odniesieniu do uczestników 
zdarzeń traumatycznych, które 
niosą  z sobą poważne zagroże-
nie życia, czy zdrowia. Zgodnie z 
regułami, interwencja ta powinna 
być przeprowadzona od 24 do 72 
godzin po zdarzeniu, które wy-
wołało kryzys. Jej głównym celem 
jest zminimalizowanie możliwości 
rozwinięcia się objawów „zespołu 
stresu pourazowego”.

Jeżeli konsekwentnie chcie-
libyśmy poprowadzić myśl (zgod-
nie z definicją), to należałoby 
uznać, że całoroczna praca jest 
urazem tak głębokim, iż trzeba 
przeprowadzić działania, które 
uchronią przed przywołanym wy-
żej „zespołem”. Wiemy jednak, że 
tak nie jest. Pomyślmy więc, jakie 

znaczenie w potocznym języku 
wkładamy w omawiane pojęcie? 
Odreagować, czyli odwrócić re-
akcję, zmienić kierunek. Z całą 
pewnością można powiedzieć, że  
w powszechnym użyciu słowo 
to ma o wiele łagodniejszy wy-
dźwięk. Opisuje potrzebę od-
wrotu od rutynowych czynności, 
potrzebę zmiany rytmu dnia i po-
dążania takim torem, który daje 
szansę na doświadczenie od-
nowienia sił. Wprowadzenie do 
codziennego języka słowa „od-
reagowanie” wskazuje na posze-
rzenie świadomości społecznej 
dotyczącej znaczenia wypoczyn-
ku dla dobrego funkcjonowania 
osobistego i zawodowego. 

Interesujące jest również 
sformułowanie „ładowanie aku-
mulatorów”. Pochodzi z zupełnie 
innego obszaru językowego. Ten 
„techniczny” zwrot wskazuje jed-
nak na bardzo istotną cechę efek-
tywnego odreagowywania. Nie 
da się bowiem załadować aku-
mulatora, bez podłączenia go do 
prostownika. Nie da się również 

odreagować, bez świadomego 
zarządzania tym procesem.

„Najlepszym odpoczynkiem 
jest zmiana rodzaju pracy.”

Artur Conan Doyle

Aby odreagowywanie przy-
niosło efekt, to warto najpierw 
ustalić, co nas męczy, aby następ-
nie wypracować osobisty profil 
odreagowywania, czyli wybrać 
najbardziej odpowiednią formę 
odpoczynku. W literaturze przed-
miotu można znaleźć propozy-
cje prostego testu, który pozwoli 
ustalić indywidualny, dobroczyn-
ny dla osoby sposób regeneracji 
sił. Autorzy proponują, aby po-
dzielić 2/3 doby (odliczamy czas 
na sen) na pięć równych części. 
Każdej z nich należy przyjrzeć się 
pod względem rodzaju aktywno-
ści. Pomocne mogą być następu-
jące kryteria: natężenie bodźców, 
hałas, liczba współpracowników, 
rodzaj zadań (zróżnicowane, po-
wtarzalne) itp1. Odreagowanie, 
którego rezultatem ma być „na-

Długa podróż pociągiem na początku czerwca. Wsiadający i wysiadający współpasażerowie. Rozmowy 
krążą wokół jednego tematu - urlop. Spośród wypowiadanych na ten temat słów na czoło wysuwa 
się słowo „odreagowanie”, a zaraz po nim określenie „naładować akumulatory”. Używają ich wszyscy 

współtowarzysze podróży. Nie ma znaczenia płeć, ani wykształcenie. Wprawdzie żaden ze współpasażerów 
nie był farmaceutą, ale można przypuszczać, że i przedstawiciele tej grupy zawodowej używają podobnego 
języka. Wydaje się, że bez obawy nadużycia można powiedzieć, że wszyscy pragną tego samego w czasie 
letniego wypoczynku. Pojawia się refleksja: jeszcze niedawno, te określenia nie występowały zbyt często  
w potocznym słowniku (a przynajmniej nie w odniesieniu do wypoczynku) ale jeśli zmienia się język, to zna-
czy, że zmienia się rzeczywistość. Już nie odpoczywamy tylko odreagowujemy i „ładujemy akumulatory”. Co 
się zmieniło? Czym spowodowana jest ta potrzeba? Czego wyrazem są te określenia? Na te i inne pytania 
w obszarze proponowanego tematu pragniemy szukać odpowiedzi i zatrzymać na chwilę uwagę czytelnika 
na tych poszukiwaniach.

Odreagowanie, czyli rzecz o potrzebie 
higieny psychicznej i jej znaczeniu dla 

funkcjonowania zawodowego
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ładowanie akumulatorów”, po-
winno być zaplanowane w odnie-
sieniu do charakteru co najmniej 
trzech spośród pięciu wydzielo-
nych części doby. Jeżeli przez trzy 
spośród nich osoba wykonuje 
zadania wymagające dużej ela-
styczności (zadania zróżnicowane, 
niestandardowe, w pewnym sen-
sie nieprzewidywalne) powinny 
poszukać takiej aktywności, która 
gwarantuje, przynajmniej w pew-
nym stopniu, przewidywalność  
i powtarzalność oraz świadomie 
ograniczyć ilość bodźców, którym 
się poddaje. Osoby wykonujące, 
na co dzień czynności przewidy-
walne, raczej jednostajne, powin-
ny natomiast zadbać o zróżnico-
wanie swojej aktywności i dopływ 
różnorodnych bodźców. Zgodnie 
z zasadami higieny psychicznej 
podejmowana aktywność powin-
na być odpowiedzią na 
odczytywanie sygna-
łów płynących z cia-
ła, przede wszystkim 
sygnałów zmęczenia.  
W dzisiejszych czasach 
ta umiejętność nie tyl-
ko nie jest rozwijana, 
ale wręcz świadomie 
ignorowana. W klasycz-
nym eksperymencie 
dwie grupy otrzymały 
do wykonania pewną 
pracę. Jedna z grup 
pracowała w ciszy, dru-
ga w pomieszczeniu,  
w którym panuje hałas. 
Osoby, które praco-
wały w ciszy, czuły się 
paradoksalnie bardziej 
zmęczone niż te, które 
pracowały w hałasie. 
Obiektywne parame-
try, takie jak: szybkość 
tętna, napięcie mięsni, 
przeciętna szybkość 
reakcji w obu gru-
pach były jednak po-
dobne, co świadczyło  
o podobnym poziomie 
zmęczenia. Jedna z in-

terpretacji mówi, że osoby pra-
cujące w ciszy miały możliwość 
wsłuchiwania się w sygnały swo-
jego zmęczenia. Osoby, pracujące  
w przestrzeni nasyconej różno-
rodnymi bodźcami, takiej możli-
wości nie miały. 

Warto jednak podkreślić, że 
to nie tylko przeoczenie sygna-
łów płynących z ciała sprzyja na-
rastaniu zmęczenia i pracy wbrew 
zasadom higieny psychicznej. 
Coraz częściej świadomie ignoru-
jemy sygnały, świadczące o zmę-
czeniu, przekraczając tym samym 
granice wydolności. Warto także 
pamiętać o tym, że przestawie-
nie organizmu na inny tryb pracy 
(chociażby ponowne wdrożenie 
do wzmożonej aktywności umy-
słowej w godzinach pracy) wyma-
ga czasu. Dlatego, planując urlop, 
dobrze jest zarezerwować sobie 

czas na mentalne przygotowanie 
się do powrotu do pracy (np. nie 
planować powrotu z wczasów tuż 
przed dyżurem). 

„W chwili, 
w której umiera w nas dziecko, 

zaczyna się starość.” 
François Mauriac

W opisach analizy transak-
cyjnej zaznacza się, że człowiek 
może podejmować aktywność  
w odpowiedzi na impuls we-
wnętrznego rodzica, wewnętrz-
nego dorosłego lub wewnętrzne-
go dziecka. Ten ostatni stan jest 
według Eica Berne,a takim stanem 
wewnętrznego ego, który niesie 
„zapisaną taśmę” z czasów nasze-
go dzieciństwa. Nasze wewnętrz-
ne dziecko jest przede wszyst-
kim nośnikiem naszych emocji. 
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Uwaga na ten stan powinna być 
bardzo świadoma. Wewnętrzne 
dziecko ma bowiem różne obli-
cza i one mają zasadniczy wpływ 
na nasze dorosłe postawy (także 
w odniesieniu do odreagowywa-
nia zmęczenia). Dziecko może być 
Zbuntowane, Uległe lub Sponta-
niczne. Bardzo trudno jest „Dzie-
cku Zbuntowanemu” słuchać rad 
na temat efektywnego odpoczy-
wania. Z głęboko wewnętrznie 
uzasadnionych powodów osoba 
z taką strukturą osobowości ma 
negatywistyczne podejście do 
rzeczywistości. Jej nastawienie 
na „nie” utrudnia jej cieszenie 
się życiem i zabawę. Podobną w 
efekcie trudność związaną wszak 
z odwrotnym procesem (uleganie 
innym) doświadcza Dziecko Ule-
głe. Najłatwiej jest odpoczywać 
Dziecku Spontanicznemu. Ono 
jest autentyczne, pełne radości. 
Cechuje go ciekawość świata i 
potrzeba twórczości. Potrafi rów-
nież wyrażać własne uczucia i po-
trzeby.

Podczas urlopu warto wsłu-
chać się i wydobyć właśnie to we-
wnętrzne spontaniczne dziecko, 
to znaczy pozwolić sobie na pew-
ną swobodę, relaks, wyzwolić w 
sobie gotowość do zabawy, zig-
norować sztywne normy i zasady, 
uniezależnić się od oceny innych. 

Wsłuchanie się w wewnętrz-
ne dziecko może uruchomić cały 
ciąg konkretnych działań, któ-
rych istotą jest czynne (w sensie: 
sprawcze) poszukiwanie radości  
i satysfakcji. W tym kontekście 
wypoczynek jest świadomym 
sprawianiem sobie przyjemności, 
robieniem tego, co chce, a nie 
tego, co powinno się robić. Przy-
jemność z podejmowanej aktyw-
ności w tym właśnie powinna być 
priorytetem naszego działania. 

Należy jednak podkre-
ślić, że to, co daje przyjemność 
i zadowolenie jest w sposób 
oczywisty ściśle zindywiduali-
zowane. Dlatego zasady higie-
ny psychicznej zachęcają raczej  
do aktywnego wsłuchiwania się  

w swoje pragnienia, niż poszuki-
wania ujednoliconych rozwiązań. 

„Jeśli posłuchamy głosu 
dziecka, które mieszka w naszej 
duszy, oczy nasze znowu nabiorą 
blasku. A jeśli nie utracimy więzi 
z tym dzieckiem, to nigdy już nie 
utracimy więzi z życiem.”

Paulo Coelho
■

Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Karl Kraus (1874-1936) austriacki 
dramaturg, poeta i publicysta;

Pśmiennictwo: 
Poradnik Psychologiczny POLITYKI „Ja, 

my, oni. O sensie i jakości życia” Wy-
danie Specjalne 1/2009

Konarowska Ewa, Miller Katarzy-
na „Chcę Być Kochana Tak Jak 
Chcę” Ravi Wydawnictwo 2005 
 http://kobieta.wp.pl/ wywiad z Woj-
ciechem Eichelbergerem

http://psychologia.wieszjak.pl/stres-i-
relaks/

(Endnotes)
1  Indywidualna Karta Oceny Aktywności Zawodowej Farmaceuty
Oznaczenie:  - nie; + tak
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ZARZĄDZANIE TO ROBIENIE 
WŁAŚCIWYCH RZECZY WE 

WŁAŚCIWYM CZASIE

Jak słusznie zauważono we 
wstępie do publikacji „Marketin-
gowe zarządzanie apteką”, aby 
apteka mogła pełnić swoją spo-
łeczną misję, konieczne jest wy-
pracowanie marży, zapewniającej 
fundusze na rozwój mikroprzed-
siębiorstwa, jakim nie-
wątpliwie jest apteka. 
Chociaż zadowolenie 
pacjentów powinno 
być nadrzędnym ce-
lem, trudno jest je 
osiągnąć bez środ-
ków na modernizację 
wnętrza, kształcenie 
personelu, czy zbu-
dowanie atrakcyj-
nego portfolio pro-
duktów. To trudne  
i nieraz niewdzięczne 
zadanie, które łatwiej 
będzie rozplanować  
i przeprowadzić bę-
dąc uzbrojonym w 
garść fachowych in-
formacji i porad.

Elementy za-
rządzania, ekonomii 
i marketingu często 
wydają się nudne  
i trudne, szczególnie 
farmaceutom, któ-
rych kierunkowe wy-
kształcenie znacząco 
odbiega od wie-
dzy potrzebnej do 
prowadzenia bizne-
su. Dlatego za duży plus książki 
pod redakcją profesora Henry-
ka Mruka należy uznać zwięzłe  
i przystępne przedstawienie tre-
ści, zebranych w postaci krótkich 
rozdziałów. W kilku zrozumiałych 
akapitach wyjaśnione zostały 
podstawowe koncepcje i pojęcia 
z dziedziny marketingu tj. kon-
cepcja 5P, analiza SWOT, model 
konkurencji Portera, strategia 

push i pull, dysonans pozakupo-
wy, efekt „dziurawego wiadra”, 
czy wreszcie niezwykle przydatna 
reguła Pareto.

Publikacja zwraca uwagę na 
bardzo ważny aspekt przeobra-
żeń, jakim podlega współczesny 
rynek apteczny. Apteka nie jest 
już tylko miejscem sprzedaży to-
warów. Coraz częściej farmaceuci 
oferują produkt, jakim jest usługa. 
Usługa ma tę wyjątkową cechę, że 

nie można jej kupić na własność. 
Jak słusznie i celnie zauważają 
autorzy „Żaden pacjent, po uzy-
skaniu wielu porad w aptece, nie 
może otworzyć własnej placówki, 
w której będzie udzielał rad usły-
szanych od farmaceutów.” Wydaje 
się, iż to prawdziwe stwierdzenie 
wyznacza kierunek rozwoju aptek 
w najbliższej przyszłości, kiedy 
wysoki poziom wiedzy i umie-

jętności komunikacyjnych osób 
zatrudnionych w aptece będzie 
istotnym elementem budowania 
przewagi konkurencyjnej pomię-
dzy poszczególnymi placówkami.

Książka porusza wszystkie 
ważne dla osób zaangażowanych 
w prowadzenie apteki kwestie tj. 
oznakowanie, wyposażenie wnę-
trza, czy strategie cenowe. Wy-
jaśnia także motywy działań pro-
ducentów (np. strategię wprowa-

dzania tzw. ultragene-
ryków, strategię kon-
trowersji w reklamie)  
i hurtowników. Porusza 
również zagadnienia 
związane z psycholo-
gią zachowań zaku-
powych pacjentów, w 
tym podpowiada, jak 
pozyskać nowych. Opi-
suje także w jaki spo-
sób przeciętna apteka 
może przeprowadzić 
badania marketingo-
we lub podjąć decyzję 
dotyczącą wprowadze-
nia stref samoobsługo-
wych lub związania się 
umową franczyzową.  
Z uznaniem należy 
przyjąć opinię auto-
rów, iż to nie tylko 
właściciel apteki po-
nosi odpowiedzialność 
za marketingowy suk-
ces lub porażkę apte-
ki. Również personel 
poprzez swój wkład  
w budowanie mar-
ki, udział w aranżacji 
ekspozycji, czy uważną 

obserwację oczekiwań pacjentów 
ma niebagatelny wpływ na funk-
cjonowanie placówki. Dlatego 
należy uznać, iż publikacja skie-
rowana jest nie tylko do kierow-
ników i właścicieli aptek, ale rów-
nież do każdego pracownika.

Więcej jest w książce twier-
dzeń, z którymi z pewnością zgo-
dzi się niejeden farmaceuta. Bal-
samem dla udręczonych walką 
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cenową aptekarzy powinno być 
stwierdzenie z rozdziału „Apteka 
jako mikroprzedsiębiorstwo”, któ-
re brzmi: „Pisząc o cenach, warto 
wspomnieć, że apteki powinny bu-
dować swój autorytet, ogranicza-
jąc zarówno liczbę promocji ceno-
wych, jak i ich wysokość. Apteka 
powinna pozycjonować siebie na 
poziomie sklepów jubilerskich czy 
optycznych, które ostrożnie pod-
chodzą do promocji cenowych.” 
Jak bowiem konkludują autorzy, 

cena jest tylko jednym z elemen-
tów układanki. Tymczasem - każ-
da apteka dysponuje szczególnymi 
walorami. Trzeba tylko umiejętnie 
je wydobyć, a następnie pokazać 
pacjentom.

Autorzy to uznane auto-
rytety w dziedzinie marketingu, 
wykładowcy specjalizujący się  
w obszarze funkcjonowania ryn-
ku farmaceutycznego. Profesor 
Henryk Mruk, redaktor publikacji 
jest pionierem badań nad eko-

nomiczno-marketingową stroną 
działania apteki. ■
 

mgr farm. Olga Sierpniowska

„Marketingowe zarządzanie apteką” 
pod redakcją Henryka Mruka

Henryk Mruk, Małgorzata Michalik, 
Tomasz Barałkiewicz

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2011

oprawa miękka, 213 stron

KRAKOWSKIE 
IZBY APTEKARSKIE

Dyskusja nad kształtem  
i zadaniami planowanych izb ap-
tekarskich na terenie zaboru au-
striackiego i w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego

Naprawdę warto przeczytać!

Oddajemy w Państwa ręce 
pozycję, która ma zaznaczyć, że 
Izby Aptekarskie, powstałe w roku 
1991 na mocy ustawy, to reakty-
wacja samorządu zawodowego 
aptekarzy, a jego korzenie sięgają 
zaboru austriackiego i dwudzie-
stolecia międzywojennego, kiedy 
to kształtowała się i krystalizowa-
ła idea izb.

W niniejszym opracowaniu 
Autor, korzystając w dużej mierze 
ze wspomnień i zbiorów apte-
karzy, szczegółowo i wyjątkowo 
skrupulatnie przybliża historię 
Krakowskiej Izby Aptekarskiej. Ży-
czymy przyjemnej lektury i mamy 
nadzieję, że książka zainteresuje 
nie tylko farmaceutów, ale i szer-
sze grono Czytelników. *

Prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej 

w Krakowie
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

* zaczerpnięte z okładki książki Maciej Bilek 
„Krakowskie izby aptekarskie”; Okręgowa Izba Aptekarska,  Kraków 2011
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Czerwiec 2011 
– słabiej niż przed rokiem

W czerwcu br. wartość 
sprzedaży całego rynku w porów-
naniu do analogicznego okresu 
ub. r. była niższa o 82 mln PLN. 
Największy spadek odnotowały 
segmenty sprzedaży odręcznej   
(-46 mln PLN), oraz leków re-
fundowanych (-30 mln PLN). 
Najmniej stracił segment leków 
pełnopłatnych, którego wartość 
sprzedaży spadła o 6 mln PLN. 
Również względem poprzednie-
go miesiąca br. nastąpił spadek 
wartości sprzedaży dla całego 

rynku farmaceutycznego. Jego 
wartość sprzedaży zmniejszyła się 
w porównaniu do maja br. o 53 
mln PLN (-2,47%). Za blisko 80% 
wartości tego spadku odpowiadał 
segment sprzedaży odręcznej, 
którego wartość sprzedaży była 
niższa o 42 mln PLN. Segmenty 
leków na receptę nie zanotowały 
aż tak dużych zmian względem 
poprzedniego miesiąca. Wartość 
sprzedaży leków refundowanych 
zmalała o 5 mln PLN, a leków peł-
nopłatnych o 6 mln PLN. 

Po pierwszym kwartale 
wzrost wartości sprzedaży był na 
poziomie 7,32%, jednakże słabsze 
sprzedaże w następnych trzech 
miesiącach spowodowały, iż za 
pierwsze półrocze br. wzrost ten 
w porównaniu do analogiczne-
go okresu ub. r. wyniósł już tylko 
3,13% (+407 mln PLN).

Statystyczna apteka

W czerwcu 2011r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 157 tys. PLN.  
Ponownie miesięczna wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
była niższa od wyników z ana-
logicznego miesiąca ubiegłe-
go roku. Sytuacja ta utrzymu-
je się już od trzech miesięcy.  
A w czerwcu spadek ten był naj-
bardziej wyraźny - wartość sprze-
daży statystycznej apteki zma-
lała o 4,62%, tj. o 7,61 tys. PLN. 
W porównaniu do czerwca ub.r. 
wartość sprzedaży statystycz-
nej apteki spadła we wszystkich 
segmentach rynku. W segmen-
cie sprzedaży odręcznej o 6,80%,  
w segmencie leków refundowa-
nych o 3,86%, a w segmencie 
leków pełnopłatnych o 2,37%. 
Względem maja br. spadek był 
nieco mniejszy, bo dla staty-
stycznej apteki wyniósł 2,47% 
(-3,98 tys. PLN). Podobnie i w tym 
wypadku najwięcej stracił seg-
ment sprzedaży odręcznej, któ-

Rynek farmaceutyczny w czerwcu 2011r. osiągnął sprzedaż o war-
tości 2 105 mln PLN, tj. o 3,75% mniej niż w analogicznym okresie 
ub. r. 

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

Tabela 1: czerwiec 2011 vs czerwiec 2010

 

czerwiec 
2010

czerwiec 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 006 976 -2,96%

Leki Pełnopłatne 408 402 -1,46%

Sprzedaż Odręczna 773 727 -5,93%

Całkowity obrót 2 187 2 105 -3,73%

Tabela 2: czerwiec 2011 vs maj 2011

 
maj 2011 czerwiec 

2011 zm. (%)

Leki Refundowane 982 976 -0,56%

Leki Pełnopłatne 408 402 -1,48%

Sprzedaż Odręczna 769 727 -5,44%

Całkowity obrót 2 159 2 105 -2,47%
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rego wartość sprzedaży zmalała  
o 5,44%. Dla segmentów leków 
na receptę spadki na poziomie 
statystycznej apteki były niższe 
i wynosiły odpowiednio: -1,48% 
dla leków pełnopłatnych i -0,56% 
dla leków refundowanych.

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach  
w czerwcu 2011r. wyniosła 16,20 
PLN. 
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PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2011

W porównaniu do średniej 
ceny z czerwca 2010r. (15,84 PLN) 
ceny wzrosły o 2,29%, tj. o 0,36 
PLN. Natomiast względem maja 
2011 (16,18 PLN) średnia cena 
wzrosła nieznacznie, bo tylko o 
0,17% (o +0,02 PLN). Średnia 
marża apteczna w czerwcu 2011r. 
wynosiła 26,03% i była niższa 
względem analogicznego okresu 
2010 r. o 1,74 pp. Również wzglę-

dem poprzedniego miesiąca br. 
marża apteczna zanotowała spa-
dek, choć w tym wypadku sym-
boliczny, bo zaledwie o 0,02 pp. 

Refundacja a współpłacenie

W czerwcu ponownie roś-
nie poziom współpłacenia pa-
cjentów za leki refundowane za-
równo względem poprzedniego 
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miesiąca br., jak i analogiczne-
go okresu ub. r.  W czerwcu br. 
udział pacjentów w współpłace-
niu za leki refundowane wynosił 
33,80% i tylko w lutym br. był 
wyższy (34,05%). Względem maja 
br. wzrósł o 1,23 pp, a względem 
czerwca 2010r. o 6,15 pp. Wartoś-
ciowo pacjenci wydali na leki re-
fundowane o 10 mln PLN więcej 
niż w poprzednim miesiącu oraz  
o 52 mln PLN więcej niż w czerw-
cu ub. r. Rok temu, w czerwcu 
2010 pacjenci zapłacili za leki re-
fundowane 278 mln PLN, co sta-
nowiło 27,64% całości wydatków 
na leki refundowane, a w czerwcu 
br. współpłacenie za leki refun-
dowane wzrosło do 330 mln PLN.  
W czerwcu br. z 2 105 mln PLN cał-
kowitej wartości sprzedaży w ap-
tekach pacjenci zapłacili 69,29% 
tej kwoty (pozostałą część stano-
wi refundacja ze strony Państwa), 
tj. o 0,02% mniej niż przed mie-
siącem. W czerwcu 2011r. pacjen-
ci wydali na produkty lecznicze 
zakupione w aptekach 1 459 mln 
PLN, tj. na tym samym poziomie 
co w analogicznym okresie 2010r. 
Natomiast w porównaniu do maja 
br. nastąpił spadek wydatków pa-
cjentów o 38 mln PLN. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2011 

Według najnowszej prognozy 
analityków PharmaExpert war-
tość sprzedaży całego rynku far-
maceutycznego na koniec 2011 
roku wyniesie 27,4 mld PLN.  
W porównaniu do ubiegłego roku 
wartość rynku w 2011 wzrośnie  
w granicach od 2% do 4%. Nato-
miast refundacja na koniec 2011 
roku osiągnie wartość 8,1 mld 
PLN, tj. będzie o 4-6% mniejsza 
niż w ubiegłym roku. ■

Piotr Kula 
Prezes PharmaExpert

Wystartowała kampania społeczna
„Nie wiąż się z papierosem”

   Ruszyła pierwsza w Polsce ogólnopolska kampania społecz-
na dotycząca profilaktyki raka płuca stworzona przez młodzież 
dla młodzieży, pt. „Nie wiąż się z papierosem” . Aż 38% [Raport 
z badań CBOS „Młodzież a substancje psychoaktywne” styczeń 
2009] uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklaruje, że pali. Ten 
zgubny nałóg stanowi główny czynnik ryzyka zachorowania na 
raka płuca, dlatego też celem kampanii jest zniechęcenie mło-
dych osób do sięgania po papierosy. Kampania „Nie wiąż się  
z papierosem” jest wynikiem kilkumiesięcznych działań młodzie-
ży prowadzonych w ramach Programu „Mam Haka na Raka”.

   „Rak płuca jest najgroźniejszym nowotworem złośliwym, co-
dziennie zabija 61 Polaków. Cieszę się, że młodzież podjęła wal-
kę z tą chorobą. Tylko edukacja u podstaw ma szansę zmienić 
zachowania społeczeństwa. Dlatego też, mam ogromną nadzie-
ję, że dzięki obecnym działaniom młodzieży w przyszłości spad-
nie umieralność na ten nowotwór” – mówi dr Janusz Meder, 
Prezes Polskiej Unii Onkologii.

   Autorkami projektu kampanii, który zwyciężył w IV edycji 
„Mam Haka na Raka”, są uczennice I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stanisława Staszica z Lublina: Kinga Witkowska, Julia Ja-
glewicz, Aleksandra Bodys, Karolina Tybulczuk i Agnieszka Ko-
narzewska. Opiekę nad zespołem Hakowiczek sprawuje Pani 
Małgorzata Drozd.

   „Naszym celem było stworzenie takiej kampanii, która znie-
chęciłaby każdą z nas do rozpoczynania palenia. Musiałyśmy 
także wczuć się w rolę osoby palącej i pomyśleć, co mogło-
by ją przekonać do zrezygnowania z nałogu. Każda dziewczyna 
marzy o ślubie w białej sukni, jednak żadna z nas nie chciałaby 
umierać z powodu palenia. Dlatego też, cieszymy się, że dzię-
ki emisji kampanii w ogólnopolskich mediach będziemy mogły 
przyczynić się do zmiany zachowania naszych rówieśniczek” – 
mówią laureatki programu.

Więcej informacji na: www.niezpapierosem.pl

Źródło: na podstawie informacji prasowej Hill & Knowlton Poland

Forum wydarzeń
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Miasteczko Galicyjskie, 
niewątpliwy fenomen 
wśród polskich placó-

wek muzealnych, jest najmłod-
szą filią Muzeum Okręgowego  
w Nowym Sączu, umiejscowio-
ną w obrębie Sądeckiego Par-
ku Etnograficznego przy ulicy 
Lwowskiej 226. Składają się na 
nie rekonstrukcje tak charaktery-
stycznych, małomiasteczkowych 
obiektów jak rynkowy ratusz, 
gospoda, atelier fotograficzne, 
sklep kolonialny, obiekty sakral-
ne, warsztat zegarmistrzowski  
i krawiecki, pracownia garncarska, 
remiza strażacka, budynki miesz-
kalne oraz placówki służby zdro-

wia, m.in. gabinet dentystyczny. 
Wszystkie te obiekty, wzniesio-
ne przy zaaranżowanym rynku,  
w czasie okolicznościowych im-
prez ożywają i pełnią swe funkcje, 
dzięki czemu zwiedzający mają 
okazję uczestniczyć w autentycz-
nym życiu małego, prowincjonal-
nego miasteczka!

W Miasteczku Galicyjskim, 
podobnie jak w prawdziwych 
miasteczkach przed stu laty, nie 
mogło zabraknąć apteki, któ-
rej wnętrze oglądać możemy od 
ostatnich dni czerwca bieżące-
go roku. Urządzona została ona  
w rekonstrukcji nieistniejące-

go już budynku mieszkalnego  
z Lanckorony z roku 1870. W tym 
samym budynku, odznaczającym 
się emaliowym szyldem „Apte-
ka”, znalazł swą siedzibę także 
gabinet dentystyczny. Autorem 
koncepcji obydwu tych ekspozy-
cji i zarazem ich opiekunem jest 
pani Sylwia Zarotyńska, która nie 
będąc farmaceutką, zgromadziła 
imponujący zasób wiedzy i litera-
tury na temat wyposażenia daw-
nych aptek. Dzięki temu apteka 
urządzona została przez osobę 
znakomicie czującą i rozumiejącą 
klimat dawnej farmacji!

Apteka w Miasteczku Gali-
cyjskim wzorowana jest na daw-
nych fotografiach z czasów zabo-
ru austriackiego oraz dostępnych 
w literaturze opisach i relacjach. 
Odtwarza wnętrze placówki  
z przełomu XIX i XX wieku. Ko-
lekcję zgromadzono zarówno 
na drodze zakupów, jak i darów,  
a najwięcej eksponatów pocho-
dzi z krynickiej apteki rodziny 
Nitribittów. Zwiedzającego witają 
najważniejsze, wizualne atrybuty 
dawnej apteki. Przed nami pięk-
ne, drewniane, zdobione meble,  
a nad nimi płaskorzeźba czar-
nego, dwugłowego austriackie-
go orła. To wierna rekonstrukcja 
godła nowosądeckiej cesarsko-
królewskiej Apteki Obwodowej 
„Pod Czarnym Orłem”, której ory-
ginał znajduje się w zbiorach kra-
kowskiego Muzeum Farmacji. [1] 
Poniżej, na aptecznych półkach, 
piętrzą się nad sobą równe rzę-
dy kilkudziesięciu naczyń aptecz-

Apteka w „Miasteczku Galicyjskim”  
w Nowym Sączu otwarta 

dla zwiedzających!

Ilustracja 1
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego z Lanckorony z roku 1870, w którym 
urządzona została apteka w Miasteczku Galicyjskim. Fot. Sylwia Zarotyńska
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►

nych. Na ladzie ekspedycyjnej 
uwagę zwraca wiedeńska waga  
z orłem, unikalna kasa i nie mniej 
rzadka w zbiorach muzealnych 
oryginalna pigulnica z nożem  
i grzybkiem. Waga i pigulnica 
pochodzą ze słynnej wiedeńskiej 
wytwórni wyposażenia aptek 
Hermanna Steinbucha.

Przyjrzyjmy się całej eks-
pozycji szczegółowo. Wśród licz-
nych naczyń aptecznych warto 
wyróżnić interesujące pojemniki 
ze szkła brązowego na surow-
ce narkotyczne i trucizny, m.in. 
na salicylan fizostygminy, prosz-
kowane opium, chlorowodorek 
morfiny i kokainy, krople Ino-
ziemcowa, aminochlorek rtęci, 
pastę z sublimatem, nitroglice-
rynę i extractum siccum z opium. 
Każdy historyk i amator historii 
farmacji zainteresuje się kilku-
dziesięcioma niepozornymi na-
czyniami z przezroczystego szkła, 
z białymi wpalanymi etykietami: 
są to buteleczki po odczynni-
kach, używane niegdyś w labo-
ratorium analitycznym krynickiej 
apteki „Pod Aniołem”. Wydana  

w roku 1937 „Farmakopea Polska 
II”, wprowadzona jako urzędowy 
akt prawny w roku 1938, nakłada-
ła na aptekarzy obowiązek bada-
nia otrzymanych z hurtowni su-
rowców i wytwarzanych na recep-
turze leków. Nie dziwmy się więc, 
że wśród odczynników analitycz-
nych znajdziemy kwas winowy  
i karbolowy, siarczan aniliny, wo-

dorosiarczan sodu i dwuchromian 
sodu, chlorek żelaza oraz roztwór 
do alkalimetrii… Bogaty jest także 
zbiór naczyń ze szkła brązowego 
na surowce płynne, takie jak na-
lewki i oleje. Spośród kilkunastu 
naczyń na maści warto wyróżnić 
dwa piękne, porcelanowe sztandy 
w kształcie odwróconego stożka, 
przeznaczone na przechowywa-
nie maści cynkowej i jałowcowej. 
Podobny kształt ma także na-
czynie na… syrop prawoślazowy! 
Wyjaśnijmy, że syrop trzymano  
w nim jednak nie bezpośrednio 
( jak maści lub podłoża maściowe), 
a w schowanej w jego wnętrzu 
mniejszej butelce z dzióbkiem.  
Był to oczywiście zabieg celowy – 
na jednej i tej samej półce można 
było bowiem postawić niczym nie 
różniące się naczynia, zarówno na 
maści, syropy, jak i wyciągi gęste. 
Efektem wizualnym były równe, 
wyrastające ponad sobą rzędy 
naczyń, nie różniących się niczym 
poza wielkością i opisem zawar-
tości. Wprowadzało to w aptece 
atmosferę skupienia, harmonii  
i ładu. Aż chciałoby się porów-
nać ten układ naczyń do kolumn  
w greckich świątyniach…

Ilustracja 2
Widok ogólny izby ekspedycyjnej apteki w Miasteczku Galicyjskim. Uwagę zwraca 

oryginalna wiedeńska waga szalkowa – nieodłączny atrybut dawnych aptek 
oraz kopia godła cesarko-królewskiej Apteki Obwodowej „Pod Czarnym Orłem”.

Fot. Sylwia Zarotyńska

Ilustracja 3
Wnętrze apteki w Miasteczku Galicyjskim. W lustrzanym odbiciu widoczna 

oryginalna kasa sklepowa „na korbkę”. Fot. Sylwia Zarotyńska
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Uwagę zwrócić warto także 
na nie mniej ciekawy zestaw kil-
kunastu naczyń porcelanowych z 
początku XX wieku na oryginalne 
surowce farmakognostyczne, ta-
kie jak pieprz biały, proszkowany 
owoc papryki, miód, gałkę musz-
katołową, goździki, kardamon, 
kamforę, olej kakaowy, korę cyna-
monu, proszkowaną tragakantę… 
Wraz z interesującymi naczyniami 
kamionkowymi i moździerzami, 
pojemniki te eksponowane są w 
oknach apteki i zachęcają do jej 
zwiedzenia – pamiętajmy bo-
wiem, że apteka w Miasteczku 
Galicyjskim pełni przede wszyst-
kim funkcje edukacyjne.

Interesująca jest także ko-
lekcja pudełek na gotowe prepa-
raty farmaceutyczne, m.in. „Tablet-
ki kefirowe” warszawskiej Fabryki 
Chemiczno-Farmaceutycznej Bo-
lesława Kroguleckiego, „Carbon” 
z poznańskiej wytwórni magistra 
Romana Barcikowskiego, „Eutri-
sol” firmy Ludwik Spiess i Syn, 
„Pyramidon” Bayera, czy wreszcie 
„Proszek do czyszczenia zębów” 
Warszawskiego Laboratorium 

Chemicznego i słynny „Odol”. Do 
prawdziwych unikatów zaliczyć 
należy opakowanie po preparacie 
„Kaiser Borax” z opisami w czte-
rech językach dawnej Monarchii 
austrowęgierskiej: niemieckim, 
węgierskim, polskim  i czeskim. 
To małe świadectwo tego, jak po-
tężnym tworem była c.k. Monar-
chia! Nie mniej cenne są opako-
wania firmowe z krynickiej apteki 
Nitribittów, pochodzące z końca 
XIX wieku, ozdobione piękną or-
namentyką.

Na półkach nie mogło za-
braknąć pustych naczyń szkla-
nych i porcelanowych, czekają-
cych na napełnienie przygoto-
wanymi na aptecznej recepturze 
lekami: maściami, kroplami, miks-
turami i roztworami… Ciekawost-
ką jest kompletna czopkarka, 
pochodząca  ze wspomnianej już 
wiedeńskiej firmy Hermann Stei-
nbuch. Całość ekspozycji uzupeł-
niają: moździerze porcelanowe  
i mosiężne, naczynia kamionkowe  
i gliniane, parowniczki, miseczki, 
wagi palcowe, pudełeczka na leki 
(tekturowe i metalowe), odważ-

niki, łyżeczki, lampa naftowa, ze-
gar ścienny, apteczny mikroskop 
analityczny, zgniatarka do korków 
oraz przedwojenna literatura fa-
chowa. Na pulpicie aptecznym, 
zaopatrzonym w dwie szufladki, 
umieszczono recepty i odręczne 
notatki farmaceuty…

W kącie izby ekspedycyj-
nej, zgodnie z dawną aptekar-
ską tradycją, czeka na chcących 
odpocząć pacjentów – stolik  
i krzesełko. Atmosferę dawnej 
farmacji uzupełniają także grafi-
ki, przedstawiające rośliny lecz-
nicze, umieszczone na ścianach. 
Także na ścianie zawisł pięknie 
oprawiony dyplom magistra far-
macji Romana Nitribitta, ostat-
niego przedstawiciela słynnego 
rodu krynickich aptekarzy. War-
to zwrócić uwagę, że jest to do-
kument wystawiony we Lwowie  
w roku 1925, a więc tuż przed li-
kwidacją tamtejszego Oddziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu 
im. Jana Kazimierza.

Choć łamy „Aptekarza Pol-
skiego” nie są miejscem do opi-
sywania historii stomatologii, nie 
można jednak nie wspomnieć  
o sąsiadującym z apteką gabi-
necie dentystycznym. Znajdu-
je się w nim prawdziwy unikat: 
kompletny, przedwojenny fotel 
dentystyczny. Wykonany głównie  
z drewna i wyścielany elegancką 
skórą, posiada mechanizm boru-
jący napędzany… pedałem, a więc 
siłą lekarza, wykonującego jedno-
cześnie skomplikowany zabieg! 
Towarzyszą mu biureczko stoma-
tologa, spłuczki i spluwaczka oraz 
oryginalne szafki na niezbędne 
przybory, jak pincety, kleszcze, 
strzykawki, ampułki, opatrunki…

Jak już wspomniano, w 
czasie okolicznościowych uro-
czystości Miasteczko Galicyjskie 
ożywa, a zaaranżowane obiekty 
pełnią swe funkcje jak przed stu 
laty. Zwiedzający mają wówczas 
okazję spotkać ubranych w stroje  

Ilustracja 4
Wnętrze apteki w Miasteczku Galicyjskim. W odbiciu lustra widoczne grafiki 

z roślinami leczniczymi. Fot. Sylwia Zarotyńska
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z epoki „mieszkańców” miastecz-
ka, listonosza, strażaków… Tak-
że w aptece odbywają się wtedy 
pokazy przyrządzania dawnych 

Ilustracja 5
Pudełka po gotowych specyfikach farmaceutycznych.

Fot. Sylwia Zarotyńska

postaci leku, a pracujący w niej 
„farmaceuta” objaśnia i opowiada  
o dawnym aptekarstwie.

Na koniec tego krótkiego 
reportażu pozwolę sobie w imie-
niu farmaceutów podziękować 
dyrekcji Muzeum Okręgowego  
w Nowym Sączu oraz Autorce 
wystawy za docenienie znaczenia 
i roli aptek w dawnych, prowin-
cjonalnych miasteczkach. Obec-
ność w Miasteczku Galicyjskim 
tradycyjnie urządzonej, tak cha-
rakterystycznej w swym przeka-
zie wizualnym apteki, utwierdza 
współczesnych farmaceutów w 
poczuciu ważności wykonywane-
go zawodu i jego pierwszorzęd-
nego znaczenia, zarówno przed 
wiekiem, jak – obecnie. Apteka 
znalazła się bowiem wśród naj-
ważniejszych atrybutów pejzażu 
kulturowego Polski! ■

dr n. farm. Maciej Bilek

[1] Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” ten właś-
nie oryginał mieli możliwość już oglą-
dać w artykule „Cenne specyalności” (nr 
12/2009, ilustracja nr 5)

Warto wiedzieć
Gaudeamus 

zaśpiewa 1643 kandydatów na farmaceutów
   Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie 
limitu przyjęć na studia medyczne. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że „limity przyjęć 
dla kierunków medycznych prowadzonych w uczelniach medycznych tj. w uczelniach nadzo-
rowanych przez Ministra Zdrowia zostały wprowadzone w oparciu o propozycje zgłoszone 
przez ww. uczelnie.  Z analizy ww. zgłoszeń wynika, iż we wszystkich uczelniach (…) na stu-
diach stacjonarnych, w odniesieniu do roku akademickiego 2010/2011, limit miejsc na kie-
runku (…) farmacja uległ zwiększeniu o 4 miejsca (1228 miejsc w uczelniach medycznych)”. 
Kształcenie farmaceutów prowadzić będzie 10 uczelni.

   Z załącznika nr 4 do projektu dowiadujemy się, że uczelnie będą mogły prowadzić także 
nabór na studia magisterskie w systemie niestacjonarnym - limit 415 osób.
 
   Ponadto na trzech Uniwersytetach Medycznych będą prowadzone studia w językach ob-
cych, tj.  w Gdańsku (dla 30 osób), w Lublinie (dla 20 osób)  i w Poznaniu (dla 60 osób).
 
   Największa liczba nowoprzyjętych studentów (230 osób) wstąpi w progi Wydziału Farma-
ceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  ■

oprac. zs
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Nowe rejestracje – PL – maj 2011

B – KREW  
I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

B01/B01A – Leki przeciwza-
krzepowe; B01AC – Inhibi-
tory agregacji płytek krwi (z 
wyłączeniem heparyny)

Clopidogrelum: Vixam (Polfar-
mex) to aktualnie 66. zarejestro-
wana marka klopidogrelu. Na 
rynek wprowadzono 23 leki: Plavix 
(Sanofi Pharma Bristol-Myers 
Squibb; lek oryginalny), Areplex 
(Adamed), Zyllt (Krka), od sierp-
nia 2008 Clopidix (Lekam), od 
listopada 2009 Clopidogrel My-
lan i Egitromb (Egis), od grudnia 
2009 Clopidogrel Teva i Trombex 
(Zentiva), od stycznia 2010 Grepid 
(Pharmathen), od marca 2010 Pla-
vocorin (Sandoz), od maja 2010 
Clopidogrel Apotex (Apotex; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Clopidogrel Mylan Pharma), 
Clopidogrel GSK (GlaxoSmithKli-
ne) i Tessyron (Gedeon Richter), od 
czerwca 2010 Agregex (Actavis), 
od lipca 2010 Carder (Farma-
Projekt) i Miflexin (Ratiopharm), 
od sierpnia 2010 Clopinovo (Blau 
Farma Group II), od grudnia 2010 
Clopidogrel Arrow (Arrow ApS), od 
stycznia 2011 Clogrel (Polpharma) 
i Tuxedon (ICN Polfa Rzeszów), od 
marca 2011 Trogran (Glenmark), 
od maja 2011 Lopigalel (Galex 
d.d.; preparat zarejestrowany po-
czątkowo pod nazwą Agrelex) i od 
czerwca 2011 Pegorel (S-Lab).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzeda-
ży: Baldiclod (Alchemia), Clopidim 

(Specifar), Clopidogrel Actavis, 
Clopidogrel Alet, Clopidogrel IWA 
(IWA Consulting; preparat zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Picturlop), Clopidogrel Jenson 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
Clopidogrel Pfizer, Clopidogrel 
Pliva (Pliva Kraków), Clopidogrel 
Quisisana (Quisisana Pharma), 
Clopidostad (Stada), Clopidro-
ratio (Ratiopharm), Clopigamma 
(Wörwag), Clopimef (Mepha), 
Cloroden (Tabuk Poland), Defrozyp 
(Labormed), Hemafluid (1A Phar-
ma), Klepisal (Alchemia), Klopido-
grel Pentafarma, Klopidogrel West 
Pharma, Lofradyk (Adamed), No-
fardom (Adamed), Platarex (Pliva 
Kraków), Sarovex (Tabuk Poland), 
Sudroc (Miklich), Vatoud (Alvogen) 
oraz zarejestrowane w ramach 
centralnej procedury unijnej leki: 
Clopidogrel Acino (Acino Phar-
ma), Clopidogrel Acino Pharma 
(Acino Pharma), Clopidogrel Acino 
Pharma GmbH (Acino Pharma), 
Clopidogrel DURA (Mylan dura), 
Clopidogrel HCS, Clopidogrel 
Hexal (Acino Pharma), Clopi-
dogrel Krka (Krka), Clopidogrel 
Qualimed (Qualimed), Clopido-
grel Ratiopharm (Acino Pharma), 
Clopidogrel Ratiopharm GmbH 
(Acino Pharma), Clopidogrel TAD 
(Tad Pharma), Clopidogrel Teva 
Generics B.V., Clopidogrel Teva 
Pharma (Teva Pharma; poprzed-
nia nazwa preparatu: Clopido-
grel HCS), Clopidogrel Winthrop 
(Sanofi-Aventis), Iscover (Bristol

-Myers Squibb), Zopya (Krka)  
i Zylagren (Krka).
W listopadzie 2009 wycofano  
z unijnego rejestru Clopidogrel 
BMS (Bristol-Myers Squibb),  
w lutym 2011 Clopidogrel 1A 
Pharma (Acino Pharma), a w marcu 
2011 Clopidogrel Sandoz (Acino 
Pharma).

C – UKŁAD SERCOWO 
-NACZYNIOWY

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

Celiprololum: Celiprolol Vitaba-
lans to 2. zarejestrowany lek z ce-
liprololem, w tym w nowej dawce 
400 mg. Do sprzedaży wprowa-
dzono Celipres (Ranbaxy).

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

Irbesartanum: Depalong (Meda-
na Pharma) to 21. zarejestrowana 
marka irbesartanu. Do sprzedaży 
w Polsce wprowadzono 2 leki: 
Aprovel (Sanofi Pharma Bristol
-Myers Squibb) i od kwietnia 
2011 Irprestan (Actavis; lek zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Irkartaban).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Diasykrun (Medis), Ifir-
masta (Krka), Irbenidda (Pharma 
Resources Dr. Schulting), Irbesar-

W maju 2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych wydał 52 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce 
nowych produktów leczniczych. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji 
i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz 
substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowa-

nia, 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 maj 2011 zostało udostępnione 
29 czerwca 2011.
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►

tan +Pharma, Irbesartan Accord 
(Accord Healthcare), Irbesartan 
Farmaprojects, Irbesartan Genep-
harm, Irbesartan Invent Farma, 
Irbesartan Miklich, Irbesartan Ran-
baxy, Irbesartan Richter (Gedeon 
Richter Polska), Irbesartan San-
doz, Irbesartan Teva, Irbesartan 
Viketo (Invent Farma), Irbesartan 
Winthrop (Sanofi-Aventis), Irtuca-
lan (Medis), Karvea (Bristol-Myers 
Squibb) i Polsar PPH (Polphar-
ma).
W listopadzie 2009 wycofano z 
unijnego rejestru preparat Irbesar-
tan BMS (Bristol-Myers Squibb).

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DA - Antagoniści angio-
tensyny II i leki moczopędne; 
C09DA06 – Kandesartan i 
leki moczopędne

Candesartanum+hydrochloroth
iazidum: Karbicombi (Krka) to 5. 
rejestracja preparatów o podanym 
składzie, w 4 zestawieniach dawek, 
w tym 2 nowych: 32 mg kande-
sartanu + 12,5 mg hydrochloro-
tiazydu i 32 mg kandesartanu + 
25 mg hydrochlorotiazydu. Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży zarejestrowane wcześ-
niej preparaty: Candepres HCT 
(Sandoz), Candertan HCT (Gede-
on Richter Polska), Candesartan 
HCT-Ratiopharm i Candesartan 
HCT Teva.

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIO-
WY I HORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i 
środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego; 
G03A - Hormonalne środki 
antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AC – Proges-
tageny

Desogestrelum :  Symonette 
(SymPhar) to 4. zarejestrowana 
marka preparatów dezogestrelu. 
Do obrotu wprowadzono Cerazet-
te (Organon) i od maja 2008 Azalia 
(Gedeon Richter). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży preparat Su-

zette (Helm).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAjĄCE OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryj-
ne działające ogólnie; J01F 
– Makrolidy, linkozamidy 
i streptograminy; J01FA – 
Makrolidy

Clarithromycinum: Klarytrogen 
MR (Generics) to aktualnie 10. 
zarejestrowana marka klarytromy-
cyny. Do sprzedaży wprowadzono 
7 preparatów: Fromilid i Fromilid 
Uno (Krka), Klabax (Ranbaxy), Kla-
bion (Polpharma), Klacid i Klacid 
Uno (Abbott), Lekoklar (Sandoz), 
Taclar (Polfa Tarchomin) i od lipca 
2006 Klarmin (ICN Polfa Rzeszów). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Klaristat (Ranbaxy) i Clarithro-
mycin Teva. Skreślono z Rejestru: 
Apo-Clarix (Apotex), Clarexid 
(Pliva Kraków), Clarithromycin 
Grünenthal, Clarosip (Grünenthal), 
Klaratio (Ratiopharm), Klarigen 
(Qualiti Burnley) i Klarpol (Gedeon 
Richter Polska).

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

Valaciclovirum: Valaciclovir Ar-
row (Arrow Poland) to aktualnie 
4. zarejestrowana marka walacy-
klowiru. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Valtrex (GlaxoSmit-
hKline). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Acivalor 
(Temapharm) i Vaciclor (Actavis). 
Skreślono z Rejestru: Valaciclovir 
Lek.

M – UKŁAD MIęŚNIOWO-
SZKIELETOWY

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

Acidum risedronicum: Cladrona-

te (Actavis) to 10. zarejestrowana 
marka preparatów kwasu ryzedro-
nowego. Na rynek wprowadzono 3 
preparaty: Actonel (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny), od marca 2008 
Risendros (Zentiva) i od grudnia 
2008 Norifaz (Adamed). Nie po-
jawiły się jeszcze w sprzedaży: Bi-
fodron (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Adamed 
pod nazwą Risedronate sodium 
Adamed), Juverital (Labormed), 
Resorpate (Ranbaxy), Rigat (Vale 
Pharmaceuticals), Risedrolex (Ga-
lex d.d.) i Risedronat-Ratiopharm. 
Skreślono z Rejestru: Nofemix 
(Teva).

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

Remifentanilum: Fenablox (San-
doz) i Remifentanyl Kabi (Frese-
nius Kabi) to odpowiednio 4. i 
5. zarejestrowana marka leków 
zawierających remifentanyl. Do 
sprzedaży wprowadzono lek ory-
ginalny Ultiva (GlaxoSmithKline). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Remifentanil B. Braun i Remifenta-
nil Torrex (Torrex Chiesi).

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

Tapentadolum: Palexia i Palexia 
retard oraz Yantil i Yantil retard 
(wszystkie: Grünenthal) to pierw-
sze rejestracje w Polsce leków za-
wierających tapentadol. Preparaty 
o standardowym uwalnianiu zare-
jestrowano w 3 dawkach, a prepa-
raty o przedłużonym uwalnianiu 
zarejestrowano w 5 dawkach.

N02AX52 – Tramadol, pre-
paraty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
Tramadol/Paracetamol Sandoz 
to 7. zarejestrowana marka pre-
paratów o podanym składzie. Do 
sprzedaży wprowadzono 5 leków: 
Zaldiar (Grünenthal), od stycznia 
2010 Doreta (Krka), od maja 2010 
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Acutral (Grünenthal; lek zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Primiza), od marca 2011 Poltram 
Combo (Polpharma) i od kwietnia 
2011 Padolten (Teva). Nie poja-
wił się jeszcze na rynku Traparac 
(Disphar).

N02C – Preparaty przeciw-
migrenowe; N02CC – Selek-
tywni agoniści serotoniny 
(5HT1)

Zolmitriptanum: Triptex (Mepha) 
to 6. zarejestrowana marka zolmi-
tryptanu. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Zomig (AstraZe-
neca). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Zolmiles 
(Actavis), Zolmitriptan Actavis, 
Zolmitriptan Stada i Zolmitriptan 
Teva.

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N05AH – Diazepiny, oksaze-
piny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapine Blu-
efish (Bluefish Pharmaceuticals) to 
49. zarejestrowana marka olanza-
piny. Do sprzedaży wprowadzono 
19 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek 
oryginalny) i od listopada 2009 
Zyprexa inj. 10 mg o standardo-
wym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), 
Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), 
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 
2008 Olanzin (Actavis), od lipca 
2008 Ranofren (Adamed), od 
stycznia 2009 Olanzapine Teva, od 
lipca 2009 Sanza (Glenmark), od li-
stopada 2009 Synza (+Pharma), od 
stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus pod nazwą 
Olanzapin Nucleus), od marca 
2010 Olzin (Egis; preparat zare-
jestrowany wcześniej przez firmę 
Synthon jako Olanzapine Synthon), 
Parnassan (Gedeon Richter Pol-
ska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 
2010 Olasyn (Celon Pharma), od 
sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), 
od września 2010 Zypadhera inj. 
o przedłużonym uwalnianiu (Eli 
Lilly), od grudnia 2010 Olanzapi-
na Mylan (Generics) i od kwietnia 

2011 Olanzaran (Ranbaxy).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 
Anzorin (Orion), Clingozan (Ex-
calibur Pharma), Egolanza (Egis), 
Kozylex (Quisisana Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Asterilon), Lazapix (Quisisana 
Pharma), Nykob (IWA Consulting), 
Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin 
Actavis (Axxon), Olanzapina Invent 
Farma, Olanzapina Krka, Olanzapi-
na Lilly (Eli Lilly), Olanzapina Olpin 
(Blubit; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Olanzapina Nyzol), 
Olanzapina Viketo (Invent Farma), 
Olanzapine Accord (Accord He-
althcare), Olanzapine Adamed, 
Olanzapine Arrow (Arrow Poland), 
Olanzapine Galenicum (Galenicum 
Health), Olanzapine Ranbaxy, 
Olanzapin-Ratiopharm, Olan-
zomer (Unia; lek zarejestrowany 
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 (Apo-
tex Europe), Olanzapine Glenmark 
(Glenmark Generics), Olanzapine 
Glenmark Europe (Glenmark Ge-
nerics), Olazax (Glenmark Phar-
maceuticals), Olazax Disperzi 
(Glenmark Pharmaceuticals) i 
Olanzapine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc 
(Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva 
Kraków).

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

Escitalopramum: Benel (Farmali-
der) to 21. zarejestrowana marka 
escitalopramu. Do sprzedaży 
wprowadzono 8 preparatów: lek 
oryginalny Lexapro (Lundbeck), od 
stycznia 2010 Depralin (Polphar-
ma), od lutego 2010 Elicea (Krka) 
i Mozarin (Adamed), od czerwca 
2010 Escitil (Egis) i Lenuxin (Ge-
deon Richter Polska), od sierpnia 

2010 Pramatis (Sandoz) i od kwiet-
nia 2011 Servenon (Glenmark).
Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku preparaty: Aciprex (Biofarm), 
Deprigen (Biogened), Escertal 
(Zentiva; lek zarejestrowany po-
czątkowo pod nazwą Esoprex), 
Escipram (Gerot), Escitalopram-1A 
Pharma, Escitalopram Alchemia, 
Escitalopram Teva (Teva; lek zare-
jestrowany początkowo przez Vera 
Pharma pod nazwą Escitalopram 
Vera), Escitasan (Stada), Lapri-
des (Teva), Miraklide (Vipharm), 
Nexpram (Ranbaxy) i Pramogen 
(Generics).

N06D – Leki przeciw demen-
cji; N06DA - Antycholino-
esterazy

Donepezilum: Donepegamma 
(Wörwag) to 33. zarejestrowana 
marka donepezylu. Do sprzedaży 
wprowadzono 18 leków: Aricept 
(Pfizer; lek oryginalny), Cogiton 
(Biofarm), Donepex (Celon Phar-
ma), Yasnal i od czerwca 2011 Yas-
nal Q-Tab (Krka), od lutego 2009 
Donesyn (Vipharm) i Symepezil 
(SymPhar), od maja 2009 Donectil 
(ICN Polfa Rzeszów), od lipca 2009 
Cognezil (Glenmark; zarejestro-
wany wcześniej jako Donepezil 
Synthon), od października 2009 
Alzdone (Unia) i Donecept (Ac-
tavis), od grudnia 2009 Alzepezil 
(Egis), od marca 2010 Memocept 
(Polpharma; preparat zarejestro-
wany wcześniej przez Synthon pod 
nazwą Synpezil), od kwietnia 2010 
Mensapex (Sandoz; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
DoneSAN), od czerwca 2010 Pezil-
gen (Biogened), od sierpnia 2010 
Apo-Doperil (Apotex) i Doneprion 
(Orion), od września 2010 Done-
med (Sun-Farm), od marca 2011 
Ricordo (Adamed) i od czerwca 
2011 Alzepezil ODT (Egis).
Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku preparaty: Dobedipil (Stada), 
Donecleus (Nucleus), Donegen 
ODT (Generics), Donepenorm 
(+Pharma; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Donepezil 

►
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Alet), Donepezil Bluefish (Blu-
efish Pharmaceuticals), Donepezil 
Hydrochloride Accord (Accord 
Healthcare), Donepezil Peseri 
(Peseri Trading), Donepezil Pliva 
(Teva), Donepezil Specifar (Stada), 
Donethon (Synthon), Memiranum 
(Ranbaxy), Pamigen (Generics; lek 
wprowadzony na rynek w marcu 
2010 pod nazwą Donepezil Ge-
nerics), Redumas i Redumas ODT 
(Teva) oraz Rizin (Teva).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R05 – Leki stosowane w kasz-
lu i przeziębieniach; R05X 
– Inne preparaty złożone sto-
sowane w przeziębieniach

Acidum ascorbicum+paracetam
olum+pheniraminum: Fervex o 
smaku malinowym (Bristol-Myers 
Squibb) to rozszerzenie w stosun-
ku do wcześniej wprowadzonych 
preparatów tej marki o podanym 
składzie: Fervex, Fervex D i Fervex 
Junior.

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01E 
– Leki przeciw jaskrze i zwę-
żające źrenicę; S01EE – Ana-
logi prostaglandyn

Latanoprostum: Apo-Lataprox 
(Apotex) to 14. zarejestrowana 
marka latanoprostu. Na rynek 
wprowadzono 6 leków: Xalatan 

(Pfizer; lek oryginalny), od marca 
2010 Xaloptic (Polpharma), od 
kwietnia 2010 Latanoprost Arrow 
(Arrow Poland), od grudnia 2010 
Latalux (Jelfa), od kwietnia 2011 
Rozaprost (Adamed) i od czerwca 
2011 Latanost (Blau Farma Group). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Arrowprost (Arrow Generics), 
Arulatan (Mann), Latanoprost 
Actavis, Ocumer (Farma-Projekt), 
Prolasol (Premier Research), Solu-
sin (Premier Research) i Xalaprost 
(ICN Polfa Rzeszów).

2011-07-22

Nowe rejestracje – UE – czerwiec 2011

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki obni-
żające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BX – Inne leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z 
wyłączeniem insulin

Exenatidum: Bydureon (Eli Lilly) 
to 2. zarejestrowany lek zawiera-
jący eksenatyd, w postaci iniekcji 
podskórnych o przedłużonym 
uwalnianiu w dawce 2 mg. Do 
sprzedaży wprowadzono prepa-
rat Byetta (Eli Lilly) w znacznie niż-
szych dawkach (5 mcg i 10 mcg) 
o standardowym uwalnianiu.
Bydureon w skojarzeniu z met-
forminą i (lub) pochodnymi sul-
fonylomocznika i (lub) tiazolidy-

nodionami przeznaczony jest do 
leczenia cukrzycy typu 2. u do-
rosłych pacjentów, u których nie 
uzyskano odpowiedniej kontroli 
glikemii w przypadku stosowa-
nia maksymalnych tolerowanych 
dawek doustnych leków przeciw-
cukrzycowych.
Eksenatyd został wyizolowany ze 
śliny jadowitej jaszczurki Heloder-
ma suspectu. Jest agonistą recep-
tora glukagonopodobnego pep-
tydu-1 (GLP-1) i wykazuje szereg 
właściwości hipoglikemizujących 
GLP-1. Sekwencja aminokwasów 
w łańcuchu eksenatydu częścio-
wo pokrywa się z sekwencją ludz-
kiego GLP-1. Wykazano w warun-
kach in vitro, że eksenatyd wiąże 
się z receptorem ludzkiego GLP-1 
i aktywuje go, a w jego mecha-

nizmie działania pośredniczy 
cykliczny AMP i (lub) inne szlaki 
sygnalizacji wewnątrzkomórko-
wej.
Eksenatyd zwiększa wydziela-
nie insuliny przez komórki beta 
trzustki w sposób zależny od 
poziomu glukozy. Kiedy stężenie 
glukozy zmniejsza się, wydziela-
nie insuliny jest hamowane. Ekse-
natyd hamuje wydzielanie gluka-
gonu, które w cukrzycy typu 2. jest 
zwiększone w sposób nieprawid-
łowy. Niższe stężenie glukagonu 
powoduje zmniejszenie uwalnia-
nia glukozy przez wątrobę. Ekse-
natyd nie zaburza jednak prawid-
łowej odpowiedzi glukagonu i in-
nych hormonów na hipoglikemię. 
Eksenatyd hamuje opróżnianie 
żołądka i w ten sposób wpływa 

W czerwcu 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7 decyzji o 
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one: 1 nowej substancji czynnej (belatacept) i 7 substancji czynnych używanych już w 
lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej 
preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej 

Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.europa.eu).

►
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na zmniejszenie szybkości, z jaką 
glukoza pochodząca z pokarmu 
przenika do krwiobiegu. Wyka-
zano, że stosowanie eksenatydu 
powodowało ograniczenie przyj-
mowania pokarmów w następ-
stwie zmniejszenia apetytu i na-
silenia uczucia sytości.

B – KREW I UKŁAD 
KRWIOTWÓRCZY

B01/B01A – Leki przeciwza-
krzepowe; B01AC – Inhibi-
tory agregacji płytek krwi (z 
wyłączeniem heparyny)

Clopidogrelum: Clopidogrel Teva 
Pharma B.V. to aktualnie 67. zare-
jestrowana marka klopidogrelu. 
Na rynek wprowadzono 22 leki: 
Plavix (Sanofi Pharma Bristol-
Myers Squibb; lek oryginalny), 
Areplex (Adamed), Zyllt (Krka), od 
sierpnia 2008 Clopidix (Lekam), od 
listopada 2009 Clopidogrel My-
lan i Egitromb (Egis), od grudnia 
2009 Clopidogrel Teva i Trombex 
(Zentiva), od stycznia 2010 Grepid 
(Pharmathen), od marca 2010 Pla-
vocorin (Sandoz), od maja 2010 
Clopidogrel Apotex (Apotex; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Clopidogrel Mylan Pharma), 
Clopidogrel GSK (GlaxoSmithKli-
ne) i Tessyron (Gedeon Richter), od 
czerwca 2010 Agregex (Actavis), 
od lipca 2010 Carder (Farma-
Projekt) i Miflexin (Ratiopharm), 
od sierpnia 2010 Clopinovo (Blau 
Farma Group II), od grudnia 2010 
Clopidogrel Arrow (Arrow ApS), od 
stycznia 2011 Clogrel (Polpharma) 
i Tuxedon (ICN Polfa Rzeszów), od 
marca 2011 Trogran (Glenmark) i 
od maja 2011 Lopigalel (Galex d.d.; 
preparat zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Agrelex).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzeda-
ży: Baldiclod (Alchemia), Clopidim 
(Specifar), Clopidogrel Actavis, 
Clopidogrel Alet, Clopidogrel IWA 
(IWA Consulting; preparat zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Picturlop), Clopidogrel Jenson 
(Jenson Pharmaceutical Services), 

Clopidogrel Pfizer, Clopidogrel 
Pliva (Pliva Kraków), Clopidogrel 
Quisisana (Quisisana Pharma), 
Clopidostad (Stada), Clopidro-
ratio (Ratiopharm), Clopigamma 
(Wörwag), Clopimef (Mepha), 
Cloroden (Tabuk Poland), Defro-
zyp (Labormed), Hemafluid (1A 
Pharma), Klepisal (Alchemia), Klo-
pidogrel Pentafarma, Klopidogrel 
West Pharma, Lofradyk (Adamed), 
Nofardom (Adamed), Pegorel 
(S-Lab), Platarex (Pliva Kraków), 
Sarovex (Tabuk Poland), Sudroc 
(Miklich), Vatoud (Alvogen), Vixam 
(Polfarmex) oraz zarejestrowane 
w ramach centralnej procedury 
unijnej leki: Clopidogrel Acino 
(Acino Pharma), Clopidogrel Acino 
Pharma (Acino Pharma), Clopido-
grel Acino Pharma GmbH (Acino 
Pharma), Clopidogrel DURA (My-
lan dura), Clopidogrel HCS, Clopi-
dogrel Hexal (Acino Pharma), Clo-
pidogrel Krka (Krka), Clopidogrel 
Qualimed (Qualimed), Clopidogrel 
Ratiopharm (Acino Pharma), Clo-
pidogrel Ratiopharm GmbH (Aci-
no Pharma), Clopidogrel TAD (Tad 
Pharma), Clopidogrel Teva Gene-
rics B.V., Clopidogrel Teva Pharma 
(Teva Pharma; poprzednia nazwa 
preparatu: Clopidogrel HCS), 
Clopidogrel Winthrop (Sanofi-
Aventis), Iscover (Bristol-Myers 
Squibb), Zopya (Krka) i Zylagren 
(Krka).
W listopadzie 2009 wycofano z 
unijnego rejestru Clopidogrel 
BMS (Bristol-Myers Squibb), w 
lutym 2011 Clopidogrel 1A Phar-
ma (Acino Pharma), a w marcu 
2011 Clopidogrel Sandoz (Acino 
Pharma).
Klopidogrel wskazany jest u do-
rosłych w profilaktyce przeciwza-
krzepowej w objawowej miażdży-
cy: u pacjentów z zawałem mięśnia 
sercowego (od kilku dni do mniej 
niż 35 dni), z udarem niedokrwien-
nym (od 7 dni do mniej niż 6 mie-
sięcy) oraz z rozpoznaną chorobą 
tętnic obwodowych; u pacjentów z 
ostrym zespołem wieńcowym bez 

uniesienia odcinka ST (niestabilna 
dławica piersiowa lub zawał mięś-
nia sercowego bez załamka Q), w 
tym pacjentów, którym wszczepia 
się stent w czasie zabiegu przez-
skórnej angioplastyki wieńcowej, 
w skojarzeniu z kwasem acetylo-
salicylowym; u pacjentów z ostrym 
zawałem mięśnia sercowego z 
uniesieniem odcinka ST, w sko-
jarzeniu z kwasem acetylosalicy-
lowym; u pacjentów leczonych 
zachowawczo kwalifikujących się 
do leczenia trombolitycznego.
Klopidogrel jest prolekiem, a je-
den z jego czynnych metabolitów 
hamuje agregację płytek krwi. 
Aby powstał czynny metabolit 
klopidogrelu o działaniu hamu-
jącym agregację płytek, klopi-
dogrel musi zostać zmetabolizo-
wany przez enzymy cytochromu 
CYP450. Czynny metabolit klopi-
dogrelu wybiórczo hamuje wiąza-
nie difosforanu adenozyny (ADP) 
z jego receptorem płytkowym 
P2Y12 i dalszą aktywację kom-
pleksu glikoprotein GPIIb/IIIa, w 
której pośredniczy ADP, co powo-
duje zahamowanie agregacji pły-
tek krwi. Z uwagi na nieodwracal-
ny charakter modyfikacji recep-
tora płytkowego płytki poddane 
działaniu klopidogrelu pozostają 
pod jego wpływem przez resztę 
życia (około 7-10 dni), a powrót 
prawidłowej czynności płytek krwi 
występuje z szybkością zgodną z 
obrotem płytek w ustroju. Klopi-
dogrel hamuje również agregację 
płytek krwi indukowaną przez in-
nych agonistów niż ADP, poprzez 
zablokowanie nasilonej aktywacji 
płytek krwi przez uwolniony ADP. 
Ponieważ czynny metabolit klopi-
dogrelu powstaje na skutek me-
tabolizmu regulowanego przez 
enzymy CYP450, z których część 
wykazuje polimorfizm lub ich ak-
tywność może być zahamowana 
przez inne leki, nie u wszystkich 
pacjentów dochodzi do oczeki-
wanego zahamowania agregacji 
płytek krwi. Wielokrotne daw-

►
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ki 75 mg na dobę powodują od 
pierwszego dnia znaczne zaha-
mowanie indukowanej przez ADP 
agregacji płytek, które stopniowo 
narasta i osiąga stan równowagi 
między 3. a 7. dniem. W stanie 
równowagi średni poziom hamo-
wania obserwowany po dawce 75 
mg na dobę wynosił między 40% 
a 60%. Agregacja płytek i czas 
krwawienia stopniowo powracają 
do wartości początkowych, za-
zwyczaj w ciągu 5 dni po zaprze-
staniu leczenia.

B02 – Leki przeciwkrwotocz-
ne; B02A – Leki antyfibryno-
lityczne; B02AB – Inhibitory 
proteinazy

C1-inhibitorum: Cinryze (Vi-
ropharma) to 2. zarejestrowany 
preparat z inhibitorem C1. Do 
sprzedaży wprowadzono preparat  
Berinert (CSL Behring).
Cinryze jest wskazany w leczeniu 
i zapobieganiu przed zabiegiem 
napadom obrzęku naczynioru-
chowego u dorosłych i młodzie-
ży z dziedzicznym obrzękiem 
naczynioruchowym (HAE, ang. 
hereditary angioedema), a także 
w rutynowym zapobieganiu na-
padom obrzęku naczyniorucho-
wego u dorosłych i młodzieży z 
ciężkimi i nawracającymi napada-
mi dziedzicznego obrzęku naczy-
nioruchowego (HAE), którzy nie 
tolerują lub są niewystarczająco 
chronieni zapobiegawczym lecze-
niem doustnym, lub u pacjentów 
z nieodpowiednio prowadzonym 
leczeniem doraźnym napadów 
obrzęku naczynioruchowego.
Inhibitor C1 należy do nadrodzi-
ny białek zwanych inhibitorami 
proteaz serynowych lub serpi-
nami. Główną funkcją serpin jest 
regulacja aktywności proteaz 
serynowych. Inhibitor C1 jest 
pojedynczym łańcuchem gliko-
proteinowym obecnym w osoczu, 
który w postaci rozwiniętej składa 
się z 478 aminokwasów. Inhibitor 
C1 hamuje układ dopełniacza 
poprzez wiązanie C1r i C1s, dwóch 

spośród aktywnych podjedno-
stek enzymatycznych pierwszego 
składnika układu dopełniacza (C1) 
w klasycznej drodze aktywacji, 
jak również poprzez wiązanie do 
proteaz serynowych powiązanych 
z lektyną wiążącą mannozę, które 
biorą udział w lektynowej drodze 
aktywacji dopełniacza. Podsta-
wowym substratem aktywnego 
enzymu C1 jest C4; niezahamo-
wanie aktywności C1 powoduje 
zmniejszenie stężenia C4. C1 jest 
najważniejszym inhibitorem akty-
wacji kontaktowej, który reguluje 
system kontaktowy oraz szlak 
wewnątrzpochodny aktywacji 
krzepnięcia poprzez wiązanie i 
inaktywację kalikreiny oraz czyn-
nika XIIa. Ponieważ wspomniane 
szlaki aktywacji są częścią kaskad 
wzmacniających działanie en-
zymów, spontaniczna lub zaini-
cjowana aktywacja tych ścieżek 
przy braku inhibitora C1 może 
prowadzić do niekontrolowanej 
aktywacji i obrzęku. 

C – UKŁAD 
SERCOWO-NACZYNIOWY

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna; 
C09X – Inne leki działające 
na układ renina-angioten-
syna; C09XA – Inhibitory 
reniny; C09XA52 – Aliskiren 
i hydrochlorotiazyd

Aliskirenum+hydrochlorothi
azidum: Sprimeo HCT (Novar-
tis Europharm) w 4 dawkach jest 
skojarzeniem dwóch związków 
o działaniu przeciwnadciśnie-
niowym, wskazanym w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego samoist-
nego u osób dorosłych. Lek jest 
wskazany u pacjentów, u których 
ciśnienie krwi nie jest wystarcza-
jąco kontrolowane aliskirenem 
lub hydrochlorotiazydem stoso-
wanymi w monoterapii. Sprimeo 
HCT można również zastosować 
zamiast dwóch osobnych leków u 
pacjentów, których ciśnienie krwi 
jest wystarczająco kontrolowane 

aliskirenem oraz hydrochlorotia-
zydem, stosowanymi jednocześ-
nie w takich samych dawkach 
jak w leku złożonym. Skojarze-
nie obu substancji o wzajemnie 
uzupełniającym się mechanizmie 
działania powoduje addycyjne 
działanie przeciwnadciśnieniowe, 
obniżając ciśnienie krwi w stopniu 
większym, niż po podaniu każdej 
z tych substancji osobno.
Aliskiren jest czynnym po poda-
niu doustnym, niepeptydowym, 
silnym i wybiórczo działającym 
bezpośrednim inhibitorem ludz-
kiej reniny. Hamując aktywność 
enzymu reniny, aliskiren hamuje 
układ renina-angiotensyna (RAS) 
w punkcie aktywacji, blokując 
przekształcenie angiotensynoge-
nu w angiotensynę I oraz zmniej-
szając stężenie angiotensyny I 
i angiotensyny II. Podczas, gdy 
inne leki hamujące układ renina-
angiotensyna (inhibitory enzymu 
przekształcającego angiotensy-
nę [ACE] i antagoniści receptora 
angiotensyny II [ARB]) powodu-
ją kompensacyjne zwiększenie 
aktywności reninowej osocza, 
leczenie aliskirenem zmniejsza 
aktywność reninową osocza u 
pacjentów z nadciśnieniem tętni-
czym o około 50 do 80%. Podob-
ne zmniejszenie obserwowano 
po podaniu aliskirenu w skojarze-
niu z innymi lekami przeciwnad-
ciśnieniowymi. W chwili obecnej 
konsekwencje kliniczne wpływu 
na aktywność reninową osocza 
nie są znane.
Hydrochlorotiazyd działa głów-
nie w dystalnych nerkowych ka-
nalikach krętych. Wykazano, że w 
korze nerki znajduje się receptor 
o dużym powinowactwie, będący 
głównym miejscem wiązania dla 
moczopędnego działania tiazy-
dów oraz hamowania transpor-
tu NaCl w dystalnych nerkowych 
kanalikach krętych. Sposób dzia-
łania tiazydowych leków moczo-
pędnych polega na hamowaniu 
transportu błonowego Na+Cl- ►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

46 Aptekarz Polski, 59(37e) lipiec 2011

poprzez konkurowanie o miejsca 
Cl-, w wyniku czego wpływają one 
na proces wchłaniania zwrotnego 
elektrolitów: bezpośrednio zwięk-
szając wydalanie sodu i chlor-
ków w ilościach w przybliżeniu 
równoważnych, oraz pośrednio 
przez to działanie moczopędne 
zmniejszając objętość osocza, co 
następnie zwiększa aktywność re-
ninową osocza, wydzielanie aldo-
steronu, wydalanie potasu z mo-
czem i zmniejsza stężenie potasu 
we krwi.
Wcześniej zarejestrowano cen-
tralnie dwa leki o tym składzie: 
Rasilez HCT (Novartis Europharm) 
i Riprazo HCT (Novartis Euro-
pharm).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPŁYWAjĄCE NA 
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

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

Belataceptum: Nulojix (Bristol
-Myers Squibb), w skojarzeniu 
z kortykosteroidami i kwasem 
mykofenolowym, jest wskazany 
w profilaktyce odrzucania prze-
szczepu u dorosłych po prze-
szczepieniu nerki. Zaleca się 
dodanie antagonisty receptora 
interleukiny IL-2 jako leczenia 
wprowadzającego do schematu z 
zastosowaniem belataceptu.
Belatacept, selektywny bloker ko-
stymulacji, jest rozpuszczalnym 
białkiem fuzyjnym złożonym ze 
zmodyfikowanej domeny ze-
wnątrzkomórkowej antygenu-4 
związanego z ludzkim cytotok-
sycznym limfocytem T (CTLA-4), 
połączonym z fragmentem (do-
meny regionu zawiasowego-CH2-
CH3) domeny Fc ludzkiego prze-
ciwciała immunoglobuliny G1. W 
regionie wiążącym ligand CTLA-4 
wprowadzono substytucję dwóch 
aminokwasów (L104 na E; A29 na 
Y). Belatacept jest produkowany 
za pomocą technologii rekombi-

nacji DNA w systemie ekspresji w 
komórkach jajnika chomika chiń-
skiego.
Do rozpuszczenia produktu w 
fiolkach oraz w czasie przenosze-
nia roztworu z fiolki do przygo-
towywanej infuzji należy wyko-
rzystać dołączone jednorazowe 
strzykawki nie zawierające sili-
konu - zapobiega to tworzeniu 
się grudek. Nie należy wstrząsać 
fiolek - zapobiega to tworzeniu 
piany. Roztwór do infuzji należy 
podawać stosując jałowy niepi-
rogenny filtr, wiążący małe białka 
(wielkość porów 0,2 µm do 1,2 
µm).

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

Rotigotinum: Leganto (Schwarz 
Pharma), w postaci systemów 
transdermalnych (6 dawek) sto-
sowanych raz na dobę, jest 2. 
zarejestrowanym lekiem z roty-
gotyną.
Do sprzedaży wprowadzono bliź-
niaczy preparat Neupro (Schwarz 
Pharma), zarejestrowany w lutym 
2006, jednak o nieco innym zapi-
sie wskazań. Neupro jest wska-
zany w leczeniu objawów przed-
miotowych i podmiotowych we 
wczesnym okresie idiopatycznej 
choroby Parkinsona w monotera-
pii (tj. bez jednoczesnego poda-
wania lewodopy).
Natomiast preparat Leganto jest 
wskazany u dorosłych w leczeniu 
objawowym idiopatycznego ze-
społu niespokojnych nóg o nasi-
leniu umiarkowanym do ciężkie-
go.
Rotygotyna jest nie będącym po-
chodną alkaloidów sporyszu ago-
nistą receptorów dopaminergicz-
nych D3/D2/D1, przeznaczonym 
do leczenia choroby Parkinsona. 
Uważa się, że jej korzystny wpływ 
wynika z aktywacji receptorów 
D3, D2 i D1 skorupy jądra ogo-

niastego w mózgu. Rotygotyna 
łagodzi objawy przedmiotowe i 
podmiotowe idiopatycznej cho-
roby Parkinsona.

N06 – Psychoanaleptyki; 
N06D – Leki przeciw de-
mencji; N06DA - Antycholi-
noesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine 
Actavis to 25. zarejestrowana mar-
ka rywastygminy. Do sprzedaży 
wprowadzono 9 leków: Exelon 
(Novartis Europharm), od sierpnia 
2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 
2009 Rivastigmine Teva, od maja 
2010 Prometax (Novartis Euro-
pharm), 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), Ivagalmin (Ga-
lex d.d.), Loristiven (Blau Farma 
Group), Niddastig (Stada), Riva-
long (Farma-Projekt), Rivastigmine 
1A Pharma, Rivastigmine Hexal, 
Rivastigmine Mylan, Rivastigmine 
Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, 
Rivastigmine Sandoz, Rivastigmi-
ne Tiefenbacher (Alfred E. Tiefen-
bacher), Rivastinorm (+Pharma), 
Signelon (Synteza) i Velastina 
(Polfa Pabianice).
Rywastygmina jest wskazana do 
leczenia objawowego łagodnej 
do średniozaawansowanej po-
staci otępienia typu alzheime-
rowskiego oraz do leczenia obja-
wowego łagodnej do średnioza-
awansowanej postaci otępienia u 
pacjentów z idiopatyczną choro-
bą Parkinsona.
Uważa się, że rywastygmina jest 
inhibitorem acetylo- i butyrylo-
cholinoesterazy z grupy karbami-
nianów, usprawniającym choli-
nergiczne przekaźnictwo neuro-
synaptyczne przez spowalnianie 
procesu rozkładu acetylocholiny, 
uwalnianej przez czynnościowo 
sprawne neurony cholinergicz-

►
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NOWOŚCI NA RYNKU – CZERWIEC 2011
W czerwcu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 28 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

A02BC Pantoprazolum Panrazol Actavis PL 04.2009

A10BB Gliclazidum Normodiab MR Actavis PL 08.2010

B01AC Clopidogrelum Pegorel S-Lab PL 06.2010

C02CA Doxazosinum Doxalong Actavis PL 06.2010

C03CA Torasemidum Toramide Polpharma PL 04.2004

C09CA Valsartanum Axudan Sandoz PL 01.2011

C10AA Atorvastatinum Voredanin Labormed PL 01.2009

G03DA Progesteronum Lutinus Ferring PL 03.2010

G04BE Sildenafilum Sildenafil 
Ratiopharm

Ratiopharm UE 12.2009

G04BE Sildenafilum Vigrande Zentiva PL 06.2010

J01CR05 Piperacillinum + 
tazobactamum

Piperacillin/ 
Tazobactam Actavis

Actavis PL 05.2010

J01CR05 Piperacillinum + 
tazobactamum

Piperacillin/ 
Tazobactam Teva

Teva PL 06.2010

J01DH51 Imipenemum + 
cilastatinum

Imecitin Actavis PL 10.2010

J01MA Levofloxacinum Levoxa Actavis PL 04.2008

ne. W ten sposób rywastygmina 
może mieć pozytywny wpływ na 
objawy ubytkowe, dotyczące pro-
cesów poznawczych u pacjentów 
z otępieniem związanym z cho-
robą Alzheimera i chorobą Par-
kinsona. Rywastygmina wywiera 
działanie hamujące w stosunku 
do cholinoesteraz, tworząc z nimi 
kompleks za pomocą wiązania 
kowalencyjnego, co powoduje 
ich czasową inaktywację.

Niektóre decyzje porejestracyjne 
Komisji Europejskiej:

decyzja z 20 IV 2011 w spra-•	
wie wycofania, na wniosek 
posiadacza z 24 III 2011, po-
zwolenia na wprowadzenie 
do obrotu (wydanego 15 IX 
2008) produktu leczniczego 
Filgrastim Ratiopharm za-

wierającego filgrastym (klasa 
L03AA);
decyzja z 14 VI 2011 w spra-•	
wie wycofania, na wniosek 
posiadacza z 5 V 2011, po-
zwolenia na wprowadzenie 
do obrotu (wydanego 8 VI 
2010) produktu leczniczego 
Humenza będącego pande-
miczną szczepionką prze-
ciw grypie (H1N1)v (klasa 
J07BB).

2011-07-29

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

48 Aptekarz Polski, 59(37e) lipiec 2011

Ponad to  w  cze rwcu  2011 
r. wprowadzono do sprzedaży 6 
nowych wersji marek już obecnych 
na rynku: Alzepezil ODT (Egis), 
Ibufen dla dzieci forte (Polpharma), 
Ibumax forte (Vitabalans), Prazol Neo 
(Polfa Pabianice), Pyralgina Sprint 
(Polpharma) i Yasnal Q-Tab (Krka).

A – PRZEWóD POKARmOWY 
I mEtAbOLIZm

A02 – Leki stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; 
A02B – Leki stosowane w 

chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; 
A10B – Leki obniżające poziom 
glukozy we krwi, z wyłączeniem 
insulin; A10BB – Sulfonamidy, 
pochodne mocznika

b – KREW I UKłAD 
KRWIOtWóRCZY

B01/B01A – Leki przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji 

płytek krwi (z wyłączeniem 
heparyny)

C – UKłAD sERCOWO-
NACZYNIOWY

C02 – Leki obniżające ciśnienie 
tętnicze krwi; C02C – Leki 
antyadrenergiczne działające 
o b w o d o w o ;  C 0 2 C A  – 
A n t a g o n i ś c i  re c e p t o r a 
α-adrenergicznego

C03 – Leki moczopędne; C03C – 
Leki moczopędne wysokiego 
pułapu; C03CA – Sulfonamidy, 

J05AR06 Efavirenzum + 
emtricitabinum + 
tenofovirum

Atripla Bristol-Myers 
Squibb, Gilead 
Sciences 
International and 
Merck Sharp & 
Dohme

UE 12.2007

J07AN Vaccinum tuberculicum BCG Szczepionka 
SSI

Statens Serum 
Institut

PL 03.2006

L04AD Tacrolimusum Taliximun ICN Polfa Rzeszów PL 01.2011

N01AX Propofolum Provive Claris Lifesciences PL 08.2009

N01BB Lidocainum Versatis Grünenthal PL 02.2011

N02BE Paracetamolum Pedicetamol Sequoia PL 02.2010 
Apiredol, 
zm. 04.2011 
Pedicetamol

N05AE Ziprasidonum Zipragen Biogened PL 03.2010

N05AH Quetiapinum Etiagen Generics PL 08.2010

N05AH Quetiapinum Kwetax Teva PL 03.2009

N05AH Quetiapinum Setinin +Pharma PL 10.2009

N06DA Rivastigminum Rivaldo Polfa Pabianice PL 11.2010 
Velastina, zm. 
02.2011 Rivaldo

N07XX Tetrabenazinum Tetmodis Orpha-Devel PL 09.2010

S01EC Dorzolamidum Adolamid Blau Farma Group PL 03.2011

S01EE Latanoprostum Latanost Blau Farma Group PL 03.2011

►
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Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

leki proste
C09 – Leki działające na układ renina-

angiotensyna; C09C/C09CA – 
Antagoniści angiotensyny II, 
leki proste

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

G – UKłAD mOCZOWO-
PłCIOWY I hORmONY 

PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki 
wpływające na czynność 
układu płciowego; G03D 
– Progestageny; G03DA – 
Pochodne pregnenu-4

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

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJąCE OGóLNIE

J01  – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01C  –  Beta- laktamowe 
leki przeciwbakteryjne – 
penicyliny; J01CR – Złożone 

preparaty penicylin, w tym z 
inhibitorami beta-laktamaz; 
J01CR05 – Piperacylina i 
inhibitor enzymatyczny
J01D – Inne beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne; J01DH 
– Karbapenemy; J01DH51 
– Imipenem + inhibi tor 
enzymatyczny
J 0 1 M  –  C h i n o l o n y 
przeciwbakteryjne, J01MA – 
Fluorochinolony

J05  –  Leki  przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AR – Leki 
przeciwwirusowe stosowane w 
leczeniu zakażeń wirusem HIV, 
preparaty złożone; J05AR06 
– Emtrycytabina, dizoproksyl 
tenofowiru i efawirenz

J07 – Szczepionki; J07A – Szczepionki 
b a k t e r y j n e ;  J 0 7 A N  – 
Szczepionki przeciw gruźlicy

L – LEKI 
PRZECIWNOWOtWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD 

ODPORNOŚCIOWY

L04/L04A – Leki hamujące układ 
odpornościowy; L04AD – 
Inhibitory kalcyneuryny

N – UKłAD NERWOWY

N01 – Środki znieczulające;
N01A – Środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AX 
– Inne środki znieczulające 
działające ogólnie
N01B - Środki znieczulające 
działające miejscowo; N01BB 
– Amidy

N02 – Leki przeciwbólowe; N02B 
– Inne leki przeciwbólowe i 
przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy

N05 – Leki psychotropowe; N05A – 
Leki neuroleptyczne;
N05AE – Pochodne indolu
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, 
tiazepiny i oksepiny

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

N07 – Inne leki działające na układ 
nerwowy; N07X/N07XX – 
Inne leki działające na układ 
nerwowy

s – NARZąDY ZmYsłóW

S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki 
przeciw jaskrze i zwężające źrenicę;

S01EC – Inhibitory 
anhydrazy węglanowej
S01EE – Analogi prostaglandyn  
■
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