


VI Krajowy 
Zjazd Aptekarzy

Pierwsze gratulacje z okazji 
ponownego złożyła Prezesowi  
dr Grzegorzowi Kucharewiczowi 
złożyła przewodnicząca Zjazdu 
mgr Bożena Śliwa. 

Dyskusja - 
głos zabiera dr Leokadia Danek.

Wystąpienie prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza; 
za stołem prezydialnym minister zdrowia 

Bartosz Arłukowicz.

Ustępująca 
Naczelna Rada Aptekarska V Kadencji. 

Szczyrk,
20-22 stycznia 2012 r.

Minister Zdrowia dekoruje odznakami 
"Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia"
- odznakę otrzymuje mgr Roman Jan 
Grzechnik, Prezez ORA w Olsztynie.
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Jednym z najważniejszych osiągnięć 
Zjazdu jest 

Kodeks Etyki Aptekarza RP

W terminie 20-22 stycznia 2012 roku 
w usytuowanym u stóp Klimczoka Cen-
trum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniaz-
do” w Szczyrku odbywał się VI Krajowy 
Zjazd Aptekarzy, którego następstwa będą 
obecne w życiu samorządu aptekarskiego 
przez kolejne cztery lata. 

Zjazd był spotkaniem programowym, 
co oznacza, że jego przebieg był związany z oceną programu rea-
lizowanego przez samorząd aptekarski w minionym okresie. Pozo-
stawiamy historykom opis i analizę zdarzeń, które mamy za sobą 
i spójrzmy w przyszłość, albowiem Zjazd był debatą o przyszłości 
aptekarstwa, której efektem było przyjęcie programu samorządu 
aptekarskiego na szóstą kadencję. 

Jednym z najważniejszych osiągnięć Zjazdu jest Kodeks Ety-
ki Aptekarza RP wyznaczający normy postępowania, które każda 
osoba mieniąca się aptekarzem powinna przestrzegać. Kodeks jest 
fundamentem tożsamości zawodowej dającym odpowiedź na py-
tanie – kim jesteśmy?  

Dopełnieniem dla Kodeksu powinna być, zdaniem wielu de-
legatów, ustawa, która mocą autorytetu Państwa będzie osła-
niała wolność zawodu aptekarza i niezależność jego wykonywa-
nia.  W uchwale programowej Zjazdu znajduje się postanowienie 
o podjęciu działań na rzecz uchwalenia przez Sejm RP ustawy 
o zawodzie aptekarza. 

Jeden z silniej zarysowanych wątków dyskusji zjazdowej do-
tyczył ustawy refundacyjnej, która w zasadniczej części weszła 
w życie z początkiem 2012 roku. Ustawa ta, początkująca proces 
koniecznych reform, których celem jest ukształtowanie ustroju ap-
tekarstwa, którego podstawą są należące do farmaceutów apteki, 
będące de facto placówkami ochrony zdrowia określa kierunek 
– dokąd zmierzamy? Doktor Grzegorz Kucharewicz zdający, jako 
Prezes NRA sprawozdanie z działalności powiedział, że „ustawa 
o refundacji leków jest niezaprzeczalnym osiągnięciem samorzą-
du aptekarskiego”. 

Ustawa nie jest idealna. W dyskusji zjazdowej przewijały się 
głosy krytyczne wobec niektórych postanowień ustawy lub wobec 
przepisów wydanych na jej podstawie. Trudno bowiem nie zgodzić 
się z krytyką pod adresem umów aptek z NFZ. W tej części ustawa 
wymaga pilnej nowelizacji.  Z miażdżącą krytyką delegatów spot-
kały się przepisy rozporządzenia o receptach lekarskich. Można 
mieć nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia szybko zainicjuje popra-
wianie przepisów, o których mówili delegaci. Gościem Zjazdu był 
minister Bartosz Arłukowicz, który z trybuny zjazdowej zapewniał 
– „włożę każdą aktywność i energię, żeby czuli się Państwo bez-
piecznie” oraz apelował „zwracam się do Pana Prezesa z prośbą 
o to, żebyście pomogli nam napisać dobre rozporządzenie”.  

Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej został wybrany ponow-
nie dr Grzegorz Kucharewicz.  ■
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ponowny wybór na prezesa 
Naczelnej Rady Aptekar-
skiej, dokonany na zakoń-

czonym niedawno w Szczyrku VI 
Krajowym Zjeździe Aptekarzy, to 
dla mnie wymowny dowód uz-
nania i zaufania, jakie okazali mi 
delegaci reprezentujący wszyst-
kich członków samorządu apte-
karskiego. Pragnę ich gorąco za-
pewnić, że moje priorytety się nie 
zmieniły. Moje działania w nowej 
kadencji nadal podporządkowa-
ne będą celom nadrzędnym - ra-
towaniu polskiego aptekarstwa, 
obronie małych i średnich ap-
tek, a także tworzeniu warunków 
umożliwiających właściwe wy-
konywanie zawodu farmaceuty. 
Będę tak jak dotychczas zabiegał 
o wzmocnienie pozycji apteka-
rza i podniesienie jego prestiżu 
zawodowego, o korzystne dla 
środowiska aptekarskiego zmia-
ny w prawie, o to, żeby apteka 
znów stała się apteką – placówką 
ochrony zdrowia publicznego – 
a nie butikiem z lekami. 

Nie lubię obiecywać. Obiecy-
wanie to jak budowanie domu na 

piasku – bez projektu i bez funda-
mentu. Wolę pracować, wierząc 
w twórczą moc pozytywistyczne-
go wysiłku dla dobra wspólnego. 
Cztery lata intensywnej pacy dla 
środowiska aptekarskiego prze-
konały mnie, że warto walczyć, 
a wiara w zwycięstwo i konse-
kwentne działanie to najlep-
sza droga do sukcesu. Gdybym 
w styczniu 2008 r. zadeklarował 
uczestnikom V Krajowego Zjazdu 
Aptekarzy, że pod koniec piątej 
kadencji samorządu będą obo-
wiązywały przepisy gwarantujące 
sztywne ceny na leki refundowa-
ne, sztywne marże na wszystkich 
poziomach obrotu i jednakową 
odpłatność dla pacjenta wynika-
jącą z ustawy – to usłyszałbym, 
że żyję w wirtualnym świecie, 
że jest to niemożliwe. Gdybym 
przed czterema laty obiecał, że 
nie będzie „leków za grosz”, pro-
gramów lojalnościowych, dopłat 
do leków, promocji typu „pizza 
za lek”, obklejania aptek plakata-
mi wabiącymi pacjentów słowami 
„tanie leki” – to prawie nikt by mi 
nie uwierzył. Odrodzony samo-
rząd aptekarski walczył o te za-
pisy prawie od początku. Walczył 
o zakaz reklamy aptek i ich dzia-
łalności – bezskutecznie. A jed-

nak się udało. Jako prezes Na-
czelnej Rady Aptekarskiej więcej 
dla aptekarzy zrobiłem w prakty-
ce niż obiecałem. Udało się nam 
przekonać rząd i parlamentarzy-
stów do uchwalenia przepisów 
gwarantujących pacjentom rów-
ny dostęp do leków ratujących 
zdrowie i życie. Po raz pierwszy 
od wielu lat daliśmy aptekarzom 
nadzieję na godne wykonywanie 
zawodu. 

Ustawa o refundacji leków, 
uchwalona 12 maja 2011 roku, 
zawiera regulacje ważne dla pol-
skiego aptekarstwa, takie jakie 
od dawna obowiązują w pań-
stwach Unii Europejskiej. Wiele 
argumentów naszego środo-
wiska, przytaczanych między 
innymi w pismach wysyłanych 
do premiera i ministra zdrowia, 
przekonało polityków, którzy po-
stanowili uporządkować rynek 
farmaceutyczny i zmienili prawo. 
Upór, konsekwencja, dobre przy-
gotowanie merytoryczne i umie-
jętności negocjacyjne zespołu 
Naczelnej Izby Aptekarskiej, któ-
rym kierowałem podczas prac 
w parlamencie nad tzw. ustawą 
refundacyjną, przyniosły efekty. 
Przedstawiciele innych środowisk 
gratulowali nam skuteczności. 

MOJA MAŁA 
OJCZYZNA
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A przecież to początek zmian, 
które mamy szanse przeprowa-
dzić. Minister zdrowia Bartosz 
Arłukowicz zapewnił, że jest go-
tów do rozmów z aptekarzami, 
do wspólnej pracy nad zmianą 
rozporządzeń wykonawczych do 
ustawy o refundacji leków i wpro-
wadzaniem kolejnych regulacji 
oczekiwanych przez środowisko 
aptekarskie. Wierzę, że prawo, 
które dotyczy farmacji i apteka-
rzy, będzie tworzone z nami, a nie 
przeciw nam!

Kolejna, szósta kadencja na-
szego samorządu, będzie okre-
sem dalszych intensywnych 
prac legislacyjnych. Z pewnością 
trzeba będzie zabiegać o nową 
ustawę Prawo farmaceutyczne 
i umieszczenie w niej zapisów do-
tyczących „apteki dla aptekarza”. 
Chodzi o to, by właścicielem ap-
teki był włącznie farmaceuta lub 
spółka aptekarzy. Takie prawo od 
1 stycznia 2011 r. obowiązuje na 
Węgrzech. Ważny jest wyrok Eu-
ropejskiego Trybunału Sprawied-
liwości z 19 maja 2009 roku, który 
uznał, że posiadanie i prowadze-
nie apteki może być zastrzeżone 
wyłącznie dla farmaceutów, a po-
nadto gwarantuje to najwyższą 
jakość usług farmaceutycznych 
i pełne bezpieczeństwo zdrowot-
ne pacjentów. Trybunał wskazał 
na właściwe rozumienie swobody 
prowadzenia działalności gospo-
darczej, co dotychczas obce było 
nie tylko naszym parlamentarzy-
stom, ale nawet sędziom Trybu-
nału Konstytucyjnego, o czym 
świadczy między innymi nieko-
rzystne dla aptekarzy orzeczenie 
z 20 sierpnia 1992 roku. 

Nowa ustawa Prawo farmaceu-
tyczne powinna również zawierać 
przepisy dotyczące ustanowie-
nia kryteriów demograficznych 
i geograficznych przy wydawaniu 
zezwoleń na prowadzenie apteki. 
Samorząd aptekarski może po-
wołać się na orzeczenie Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwo-

ści z 1 czerwca 2010 r., wydane 
w związku z uregulowaniami obo-
wiązującymi w Hiszpanii. Z wyro-
ku wynika, że i ten postulat na-
szego środowiska aptekarskiego 
nie jest niezgodny z prawem Unii 
Europejskiej. Te ważne orzeczenia 
Trybunału powinny pomóc uto-
rować drogę przepisom, o które 
od lat konsekwentnie zabiegają 
polscy aptekarze. Regulacje te 
obowiązują w wielu krajach Unii 
Europejskiej.

Przed nami batalia o ustawę 
o zawodzie farmaceuty. Wierzę 
mocno, że nowy minister zdrowia 
spełni oczekiwania środowiska 
farmaceutycznego i przyspieszy 
prace nad tą ustawą, ponieważ 
to ona będzie kształtowała byt 
aptekarzy. Farmaceuci to jedy-
ny zawód medyczny, który takiej 
ustawy nie ma. Ponadto trzeba 
uściślić wiele przepisów, które re-
gulują pracę aptek i wykonywanie 
zawodu farmaceuty. Musimy wy-
walczyć między innymi korzystne 
dla naszego środowiska rozwią-
zania prawne dotyczące dyżurów 
aptek. 

Jednym z ważnych zadań za-
czynającej się kadencji naszego 
samorządu jest monitorowanie 
sytuacji na rynku aptek po wej-
ściu w życie ustawy o refundacji 
leków. Sytuacja wielu aptek jest 
dramatyczna. Permanentne dą-
żenie do obniżenia rentowno-
ści aptek przez obniżanie marży 
to nie jest dobra droga. W tych 
warunkach utrzymanie apteki 

jest naprawdę trudne. Będzie-
my nadal przekonywać polity-
ków do zmiany przepisu ustawy 
o refundacji leków, dotyczącego 
sposobu naliczania urzędowej 
marży detalicznej: od ceny hurto-
wej stanowiącej podstawę limitu 
w danej grupie limitowej, a nie – 
jak proponował samorząd apte-
karski – od ceny hurtowej brutto 
leku. Być może konieczna będzie 
zmiana tabeli marż detalicznych, 
tak by ich wysokość uwzględniała  
sytuację ekonomiczną aptek.

Nie chcę mnożyć katalogu 
spraw do załatwienia, przepisów, 
które trzeba zmienić, projektów 
ustaw, które należy przygotować. 
Możemy zrobić to wspólnie. Za-
praszam do współpracy wszyst-
kich, którym leży na sercu dalsze 
porządkowanie rynku farmaceu-
tycznego i ratowanie polskiego 
aptekarstwa. 

Samorząd aptekarski, spo-
łeczność farmaceutyczna to moja 
mała ojczyzna. Zarówno zawód 
aptekarza, jak i działalność sa-
morządowa to pasja, której po-
święciłem znaczną część moje-
go życia. I jestem z tego dumny. 
Aptekarz to przecież nie tylko 
zawód, ale również pewien sy-
stem wartości, pewna szczególna 
wrażliwość i otwarcie na proble-
my drugiego człowieka. Dlatego 
w ciągu najbliższych lat będę ze 
wszystkich sił dążył do konsoli-
dacji naszego środowiska wokół 
spraw związanych z wykonywa-
niem zawodu aptekarza.  ■
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NACZELNA RADA APTEKARSKA VI KADENCJI

1. dr Kucharewicz Grzegorz  - Prezes NRA
2. dr Baj Tomasz - OIA Lublin
3. mgr Barszcz Tomasz - OIA Lublin
4. dr Bąbelek Tadeusz - OIA Poznań
5. mgr Bohater Piotr - OIA Wrocław
6. mgr Borowiak Hanna - OIA Szczecin
7. dr Brukiewicz Piotr - OIA Katowice
8. dr Chrzan Paweł - OIA Gdańsk
9. mgr Chwiałkowski Piotr - OIA Bydgoszcz
10. mgr Czyż Lidia - OIA Rzeszów
11. mgr Florek-Nazar Teresa - OIA Lublin
12.  mgr Fornal Alina - OIA Warszawa
13. mgr Gołdyn Anna - OIA Kalisz
14. mgr Grzechnik Roman - OIA Olsztyn
15. dr Jędrzejczak Marek - OIA Kielce
16. mgr Jękot Barbara - OIA Kraków
17. mgr Kamiński Ryszard - OIA Bydgoszcz
18. mgr Kiedrowski Ryszard - OIA Zielona Góra
19. mgr Kondracki Krzysztof - OIA Warszawa
20. dr Kowalczyk Kazimierz - OIA Bielsko-Biała
21. mgr Lelito Małgorzata - OIA Kraków
22. mgr Łukasiński Paweł - OIA Wrocław

23. mgr Mach Maria - OIA Koszalin
24. mgr Mateuszuk Jarosław Adam - OIA Białystok
25. dr Migas Piotr - OIA Gdańsk
26. dr Pakulski Grzegorz - OIA Kalisz
27. mgr Pasierbiak Piotr - OIA Łódź
28. mgr Pietrzak Małgorzata - OIA Bydgoszcz
29. mgr Pietrzykowski Michał - OIA Gdańsk
30. mgr Piotrowska-Rutkowska Elżbieta - OIA Łódź
31. mgr Piotrowski Paweł - OIA Warszawa
32. dr Plackowski Roman - OIA Poznań
33. mgr Pomorska Ewa - OIA Warszawa
34. mgr Przedpełska-Szerlowska Janina 

- OIA Częstochowa
35. mgr Przystupa Krzysztof - OIA Lublin
36. mgr Prygiel Andrzej - OIA Opole
37. mgr Rogowska-Tylman Zofia - OIA Łódź
38. dr Samborska Lucyna - OIA Rzeszów
39. mgr Smoliński Dariusz - OIA Opole
40. mgr Stojek Piotr - OIA Częstochowa
41. mgr Śliwa Bożena - OIA Kielce
42. mgr Tomków Marek - OIA Opole
43. mgr Wąsiewicz Adam - OIA Bydgoszcz
44. mgr Witkowski Marian - OIA Warszawa
45. mgr Zajdel Walenty - OIA Kraków

Zjazd w Orlim Gnieździe
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy odbywał się w dniach 

20-22 stycznia 2012 roku w Szczyrku. Miejscem 
zjazdu było położone u stóp Klimczoka Centrum 
Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”.

Na zjazd przybyli delegaci ze wszystkich okrę-
gowych izb aptekarskich oraz zaproszeni przez Na-
czelną Izbę Aptekarską goście, wśród których byli: 
Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia i Antoni Byrdy, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku. 

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele samo-
rządów medycznych. Naczelną Radę Lekarską re-
prezentował prezes dr Maciej Hamankiewicz. Goś-
ciem reprezentującym Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych był wiceprezes Tadeusz Wadas.

Zjazd otworzył dr Grzegorz Kucharewicz, prezes 
ustępującej Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zebrani na sali uczcili zmarłych członków samo-
rządu aptekarskiego. Symboliczna „minuta ciszy” 
była wyrazem pamięci i pokłonem wdzięczności za 
dzieło ich życia. 

•

Zjazd można określić jako wyjątkowy, gdyż,  jak 
nigdy dotąd, odbywał się w czasie ogólnopolskiego 
protestu aptekarzy. Ta przypadkowa koincydencja 

zdarzeń miała wpływ na przebieg zjazdu, co było 
wyczuwalne, zwłaszcza pierwszego dnia. Delega-
ci oczekiwali na wystąpienie ministra Arłukowicza. 
Chcieli poznać zapowiadany przez rząd plan wyjścia 
z kryzysu.

Minister Zdrowia wystąpił przed najwyższym 
aptekarskim gremium. Już po pierwszych słowach 
można było odnieść wrażenie, że mówca dąży do 
porozumienia ze środowiskiem aptekarzy: 

Zależało mi - powiedział minister - na tym, żeby 
być na tym spotkaniu. Chciałbym patrząc każdemu 
w oczy powiedzieć Wam dziękuję. Nie było takiego 
drugiego środowiska, jak Wasze, które zachowywa-
ło się w sposób odpowiedzialny, niezwykle wrażliwy 
społecznie i w sposób taki, który wzbudza mój sza-
cunek. 

Minister omówił zakres oddziaływania znowe-
lizowanej ustawy refundacyjnej oraz zamierzenia 
legislacyjne dotyczące rozporządzenia w sprawie 
recept lekarskich i zapewniał – „Włożę każdą aktyw-
ność i każdą energię, żebyście Państwo czuli się jako 
środowisko bezpieczni”. 

- „Zrobię wszystko, żebyście Państwo ponosili od-
powiedzialność tylko za ten zakres swojej aktywności 
zawodowej, za który jesteście odpowiedzialni, żeby 
skończył się czas kiedy są budowane wobec was re-
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NACZELNY SĄD APTEKARSKI

1.    dr n. farm. Belniak Piotr - OIA Lublin
2.    mgr farm. Bilska Ewa - OIA Rzeszów
3.    mgr farm. Borys Lucjan - OIA Bydgoszcz
4.    mgr farm. Dera Michał - OIA Warszawa
5.    mgr farm. Dragan Franciszek - OIA Warszawa
6.    mgr farm. Jura Kazimierz - OIA Kraków 

- Przewodniczący
7.    mgr farm. Kozicka Barbara - OIA Warszawa
8.    mgr farm. Lipińska Anna - OIA Łódź
9.    mgr farm. Matan Anna - OIA Warszawa
10.    mgr farm. Molin Piotr - OIA Bielsko-Biała
11.    mgr farm. Nesterowicz Ireneusz - OIA Gdańsk
12.    dr n. farm. Piotrowski Wojciech - OIA Wrocław
13.    mgr farm. Seidel Ryszard - OIA Warszawa
14.    mgr farm. Stencel Edward - OIA Szczecin
15.    mgr farm. Włodarczyk Anna - OIA Kraków

NACZELNY RZECZNIK  
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr farm. Beata Owczarska - OIA Poznań

Zastępcy Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej

1.    mgr farm. Jasiński Ryszard - OIA Katowice
2.    mgr farm. Łaszkiewicz Leokadia - OIA Lublin
3.    dr n. farm. Piechocki Stefan - OIA Poznań
4.    mgr farm. Wójcik Maria - OIA Rzeszów

NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA

1.    mgr farm. Dahlke-Miś Jolanta - OIA Koszalin
2.    mgr farm. Kędzierska Katarzyna - OIA Opole
3.    mgr farm. Mikoszewska Danuta - OIA Wrocław
4.    mgr farm. Orlikowski Przemysław 

- OIA Częstochowa
5.    mgr farm. Stróżyk Grzegorz - OIA Kalisz
6.    mgr farm. Świgoniak Krzysztof - OIA Warszawa
7.    mgr farm. Wróbel Andrzej - OIA Bydgoszcz 

- Przewodniczący

strykcje, wtedy kiedy pieczątka lekarska jest centy-
metr w prawo lub centymetr w lewo. Jak ma wyglą-
dać recepta określi rozporządzenie, które wydamy 
w trybie możliwie najszybszym. Z tego miejsca zwra-
cam się do Pana Prezesa wielką prośbą, o to, żebyście 
pomogli napisać nam dobre rozporządzenie. Zapra-
szam przedstawicieli środowiska aptekarskiego, że-
byśmy usiedli do stołu i napisali takie rozporządze-
nie, które jasno określi zasady kontroli recepty.”

- „Pochylam się przed Państwem z pokorą i proszę 
o pomoc w kształtowaniu nowego prawa. Jestem ot-
warty i serdecznie zapraszam”.

•

Czas pobytu ministra Arłukowicza na zjeździe był 
ograniczony, co skutkowało tym, że delegaci mogli 
zadać ministrowi zaledwie cztery pytania. 

Doktor Tadeusz Bąbelek - „Panie Ministrze, nie 
uważa Pan, że czas na wprowadzenie farmaceuty 
do ministerstwa na odpowiednim stanowisku?” - 
„Chciałbym poprosić, żeby otworzyć sprawę marż”.

- „Nie wykluczam” – odpowiedział minister na 
pytanie o personalia. 

W kwestii marż - „marże są także wielkim prob-
lemem i ja to wiem. To jest oczekiwanie środowiska 
aptekarskiego.  Problem znam i problem rozumiem”. 
Kto słyszał wypowiedź ministra, nie może mieć wąt-
pliwości, że tymi stwierdzeniami minister otworzył 
drogę do dyskusji nad podwyższeniem marż ap-
tecznych?

Magister Alina Fornal pytała o zasady rozliczeń 
z NFZ i funkcjonowania systemu informatycznego 
tej instytucji.  Pytanie doktor Leokadii Danek poru-
szało problem finansowej kondycji aptek.

Minister Arłukowicz odpowiedział na te pytania. 
Mając świadomość, że aptekarzom należą się wy-
czerpujące odpowiedzi minister zapewniał o go-
towości spotkań z przedstawicielami środowiska 
aptekarskiego w siedzibie ministerstwa, gdzie, bez 
pośpiechu i w bardziej dogodnych warunkach, bę-
dzie prowadzona rozmowa dotycząca zagadnień 
szczegółowych.   

Ostatnie pytanie zadane przez doktora Stanisła-
wa Piechulę dotyczyło ochrony farmaceutów przed 
niekorzystnymi następstwami wynikającymi z rea-
lizacji recept, które na skutek protestu lekarzy nie 
spełniały wymogów formalnych. W odpowiedzi mi-
nister odwołał się do nowelizacji ustawy refundacyj-
nej, która stanowi, że „postępowań w związku z na-
ruszeniem przed dniem wejścia w życie ustawy art. 
48 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, nie wszczy-
na się, a wszczęte umarza”.  

Akordem kończącym pobyt ministra zdrowia na 

VI Krajowym Zjeździe Aptekarzy było wręczenie 
odznaczeń  „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, które 
z rąk ministra Arłukowicza otrzymali:  mgr Hanna 
Borowiak, mgr Piotr Molin, mgr Danuta Parszew-
ska - Knopf, dr Wojciech Piotrowski, mgr Roman 
Grzechnik, mgr  Lucjan Borys.

Na pożegnanie minister zagrzewał delegatów 
apelując - „miejcie odwagę zmieniać świat” i zapew-
nił – „jestem z Wami”. 

Zjazdem kierowało wybrane przez delegatów 
trzyosobowe Prezydium w składzie: mgr Bożena ►
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Śliwa, dr Tomasz Baj i mgr Adam 
Wąsiewicz. Prace Prezydium 
wspierało 5 komisji: mandatowa, 
skrutacyjna, wniosków i uchwał, 
wyborcza i regulaminowa.    

•

Pierwszy dzień Zjazdu za-
mknęły sprawozdania z pracy 
ustępujących organów Naczelnej 
Izby Aptekarskiej V kadencji.

Sprawozdanie z pracy Naczel-
nej Rady Aptekarskiej przedstawił 
prezes NRA dr Grzegorz Kucha-
rewicz. Następnie sprawozdania 
złożyli: mgr Beata Owczarska, Na-
czelny Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej, mgr Kazimierz 
Jura, przewodniczący Naczel-
nego Sądu Aptekarskiego, mgr 
Teresa Florek-Nazar, przewodni-
cząca Naczelnej Komisji Rewizyj-
nej, która zakończyła wystąpienie 
z wnioskiem o udzielenie absolu-
torium ustępującej Naczelnej Ra-
dzie Aptekarskiej.

Po wielowątkowej dyskusji, 
w której delegaci odnosili się 
do problemów podniesionych 
w sprawozdaniach ustępujących 
organów NIA przyjęto uchwały 
o zatwierdzeniu przedstawio-
nych sprawozdań oraz uchwałę 
o udzieleniu absolutorium Na-
czelnej Radzie Aptekarskiej. 

Ustaleniem liczby członków 
organów NIA VI kadencji zakoń-
czył się pierwszy dzień zjazdu.

•

Drugi dzień przebiegał pod 
znakiem wyborów. Na „pierwszy 
ogień” poszły wybory na funkcję 
Prezesa Naczelnej Rady Aptekar-
skiej. 

Na tę funkcję zgłoszono, w na-
stępującej kolejności, 4 kandyda-
tów: 

- dr Grzegorza Kucharewicza - 
wyraził zgodę na kandydowanie, 
mgr Michała Pietrzykowskiego 
-wyraził zgodę na kandydowa-

nie, mgr Piotra Bohatera - wyra-
ził zgodę na kandydowanie, dr 
Stanisława Piechulę - nie wyraził 
zgody na kandydowanie.  Innych 
kandydatur nie zgłoszono.

Po ustaleniu ostatecznej listy 
kandydatów na której znalazły 
się trzy pierwsze nazwiska, kan-
dydaci prezentowali, w porządku 
alfabetycznym swoje programy 
wyborcze. 

- Z wystąpienia mgr Piotra Bo-
hatera: „Jestem właścicielem apte-
ki rodzinnej we Wrocławiu. Odpo-
wiedzialność za losy i przyszłość 
25 tysięcy polskich farmaceutów 
powinna przyświecać każdemu 
kandydatowi na prezesa Naczel-
nej Rady Aptekarskiej. Wszystko 
wskazuje na to, że w nadchodzącej 
kadencji zostanie rozstrzygnięta 
zasadnicza kwestia, czy przetrwa-
ją niezależne indywidualne apte-
ki, czy też rynek detaliczny leków 
w Polsce przejmą wszechobecne 
sieci aptek, a także jaka będzie 
pozycja zawodowa farmaceutów? 
W walce o utrzymanie się na ryn-
ku indywidualnych aptek nie tylko 
chodzi o właścicieli aptek. Dużo 
istotniejsze jest jak będzie wyglą-
dał rynek pracy dla farmaceutów? 

Profesjonalizm, determinacja, 
skuteczność w działaniu, to jest 
moje motto. Jak już się zdołaliśmy 
przekonać, obserwując zachowa-
nia kolejnych rządów, nikt nie da 
nam niczego w prezencie. Wiem, 
że nie będzie łatwo, ale nigdy nie 
bałem się ciężkiej pracy i trudnych 
wyzwań. ” 

- Z wystąpienia dr Grzegorza 
Kucharewicza: „Podczas wielu lat 
pracy w samorządzie zabiegałem 
o wzmocnienie pozycji aptekarza. 
Zawód aptekarza jak i działalność 
samorządowa to moja pasja, któ-
rej poświęciłem znaczną część mo-
jego życia. Jestem z tego dumny.  
Aptekarz, to nie tylko zawód ale 
również system wartości, pewna 
szczególna wrażliwość i otwarcie 
na problemy drugiego człowieka.  

Gdybym cztery lata temu za-
deklarował, że pod koniec pią-
tej kadencji będą obowiązywały 
przepisy gwarantujące sztywne 
ceny na leki refundowane, sztyw-
ne marże na wszystkich pozio-
mach, jednakowa odpłatność dla 
pacjenta wynikająca z ustawy, to 
usłyszałbym, że jest to niemożli-
we.  Gdybym obiecał, że nie będzie 
leków za jeden grosz, programów 
lojalnościowych, dopłat do leków, 
to prawie nikt by w to nie uwie-
rzył. Jednak się udało. To począ-
tek zmian. Kolejna szósta kaden-
cja będzie okresem intensywnych 
prac legislacyjnych. Samorząd 
będzie potrzebował ludzi mają-
cych doświadczenie, znających 
mechanizmy tworzenia prawa. To 
doświadczenie zdobyłem. Z pew-
nością trzeba będzie zabiegać 
o ustawę Prawo farmaceutyczne 
i umieszczenie w niej zapisu apte-
ki dla aptekarza. Niektóre rzeczy 
niemożliwe stają się możliwe. Po-
winniśmy zabiegać o kryteria de-
mograficzne i geograficzne. Trze-
ba będzie przekonać polityków do 
zmiany przepisów do stosowania 
innej metody naliczania marży 
detalicznej. Przede wszystkim ba-
talia o ustawę o zawodzie farma-
ceuty. Możemy zrobić to wspólnie. 
Jeżeli zostanę wybrany na następ-
ną kadencję zaproszę do współ-
pracy wszystkich, którym leży na 
sercu dalsze porządkowanie ryn-
ku farmaceutycznego i ratowanie 
polskiego aptekarstwa. Deklaru-
ję chęć współpracy z wszystkimi, 
którzy będą chcieli ze mną współ-
pracować”. 

- Z wystąpienia mgr Micha-
ła Pietrzykowskiego: „Skuteczne 
działanie powinno być naszym 
priorytetem. Najważniejsza kwe-
stia, to brak ustawy o zawodzie. Nie 
może być tak, że brak jest ochrony 
prawnej tego zawodu. Nie może 
być tak, że farmaceuci wykluczeni 
są z decydowania o swoim zawo-
dzie. Jestem za koordynacją dzia-
łań z samorządem lekarskim na 

►
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szczeblu centralnym. Jestem za łą-
czeniem wszystkich środowisk, bo 
razem zrobimy więcej. 

Utwórzmy jedną ogólnopol-
ską infolinię pomocy farmaceu-
cie. Musimy być bliżej ludzi, do 
tego zostaliśmy powołani. Mu-
simy większy nacisk położyć na 
postrzeganie naszego zawodu, na 
skuteczność, na profesjonalizm. 
Naczelna Rada Aptekarska musi 
przygotowywać dla naszych izb, 
dla nas wszystkich spójny, jedno-
lity materiał, którym możemy się 
posługiwać w rozmowie z poli-
tykami, czy dziennikarzami. Mu-
simy mówić jednym głosem. Tyl-
ko wówczas będziemy skuteczni 
w walce o nasze postulaty. Na-
czelna Rada Aptekarska nie może 
być petentem ani wobec ministra 
zdrowia, ani wobec Narodowego 
Funduszu Zdrowia. W moim pro-
gramie jestem za skutecznością, 
profesjonalizmem, pasją i przeko-
naniem.  Tak też powinniśmy słu-
żyć farmaceutom - aptekarzom ”.

Wybory na funkcję Prezesa 
Naczelnej Rady Aptekarskiej od-
bywały się w dwóch turach, po-
nieważ pierwsze głosowanie nie 
przyniosło rozstrzygnięcia. Wy-
nik pierwszego głosowania: mgr 
Piotr Bohater – uzyskał 66 gło-
sów, dr Grzegorz Kucharewicz - 
uzyskał 129 głosów, mgr Michał 
Pietrzykowski – uzyskał 93 głosy.

W wyniku drugiego głosowa-
nia, do którego przeszli dwaj kan-
dydaci, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów w pierwszym gło-
sowaniu, dr Grzegorz Kuchare-
wicz – uzyskał 149 głosów, mgr 
Michał Pietrzykowski – uzyskał 
135 głosów. 

Prezesem Naczelnej Rady 
Aptekarskiej został wybrany dr 
Grzegorz Kucharewicz.

•

VI Krajowy Zjazd Aptekarzy 
wybrał organy Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej. 

•

Zjazd toczył się w czasie trwa-
jącego ogólnopolskiego protestu 
aptekarzy. Protest wywarł wielki 
wpływ na przebieg merytorycz-
nej dyskusji podczas drugiego 
dnia Zjazdu. Prowadzona „na 
wiele głosów” dyskusja dotycząca 
najistotniejszych wątków związa-
nych z trwającym protestem za-
kończyła się przyjęciem uchwały 
w sprawie zmiany formy protestu 
członków samorządu aptekar-
skiego, której pierwszy paragraf 
stanowi 

- „VI Krajowy Zjazd Apteka-
rzy, mając na uwadze dobro 
pacjenta oraz uwzględniając 
deklaracje Ministra Zdrowia 
złożone podczas Zjazdu, wzy-
wa wszystkich członków sa-
morządu aptekarskiego do 
zmiany formy protestu poprzez 
zrezygnowanie z codziennego 
zamykania aptek w godzinach 
13-14.

Równocześnie, podtrzymuje 
się wezwanie do rygorystycz-
nego, wymaganego przez obo-
wiązujące przepisy prawa oraz 
umowę z NFZ, badania przez 
aptekarzy formalnej popraw-
ności recept lekarskich oraz 
wydawania leków refundowa-
nych wyłącznie na podstawie 
prawidłowo wystawionych re-
cept”.

•

Przebiegiem VI Krajowego 
Zjazd Aptekarzy interesowali się 
bardzo studenci farmacji. Skiero-
wali oni do delegatów list, który 
został opublikowany 19 stycznia 
2012 roku w portalu Facebook 
i podpisany przez ponad 1200 
studentów. 

 „Jako niezależni studen-
ci wydziałów farmaceutycznych 
chcemy wyrazić nasze popar-

cie dla Naczelnej Izby Aptekar-
skiej w sprawie podjęcia protestu 
w aptekach w odpowiedzi na nie-
wprowadzenie przez rząd zmian 
w ustawie refundacyjnej, o które 
zabiegała NIA. Jesteśmy zaniepo-
kojeni obecną sytuacją w służbie 
zdrowia. Większość z nas roz-
pocznie swoją pracę zawodową 
właśnie w aptece. Znaczna część 
pozostanie wierna tej profesji. 
Ministerstwo Zdrowia stara się 
znaleźć kozła ofiarnego w niewy-
dolnym systemie, chcąc całą od-
powiedzialność finansową za źle 
wypisane recepty zrzucić na far-
maceutów. Praca w aptece skupia 
się teraz na formalnym badaniu 
poprawności recepty i biurokracji. 
Nie ma miejsca na opiekę farma-
ceutyczną i fachową pomoc jaką 
chcielibyśmy nieść pacjentom, do 
której jako studenci jesteśmy przez 
pięć lat studiów przygotowywani. 
Staniemy się urzędnikami w bia-
łych fartuchach”.

•

Trzeci dzień zjazdu był po-
święcony podsumowaniu dysku-
sji merytorycznej. Delegaci przyj-
mowali uchwały programowe. 
Zjazd był debatą o przyszłości 
aptekarstwa, której efektem było 
przyjęcie programu samorządu 
aptekarskiego na szóstą kaden-
cję. 

Jednym z najważniejszych 
osiągnięć Zjazdu jest Kodeks 
Etyki Aptekarza RP będący 
fundamentem tożsamości za-
wodowej i wyznaczający nor-
my postępowania, które każda 
osoba mieniąca się aptekarzem 
powinna przestrzegać.  

•

VI Krajowy Zjazd Aptekarzy 
był relacjonowany przez media 
jak wydarzenie o dużej doniosło-
ści społecznej.  ■

Zbigniew Solarz
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AktuAlności

 Orędzie Ojca świętego Benedykta XVI skierowane na XX Światowy Dzień Chorego zostało 
zatytułowane słowami Jezusa: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła (Łk 17, 19). Słowa te nawiązują wyraźnie 
do Roku Wiary, który rozpoczniemy 11 października br. Postawienie zagadnienia wiary w centrum rozważań 
nad ludzkim cierpieniem i chorobą ma także znaczenie dla pacjenta. Wiara pomaga mu w jego samotności 
i izolacji, na którą skazuje go choroba. W orędziu znajdujemy słowa zapewnienia: kto wierzy, nigdy nie 
jest sam! Wiara osób, które w chorobie i cierpieniu zbliżają się do Boga, prowadzi do przekonania, że 
nie pozostają same w swojej niedoli. Dzięki wierze doświadczają obecności Boga, który pomaga znosić 
cierpienia i dogłębnie uzdrawia ludzkie serca. Wiara zbliża do Boga i staje się  kotwicą ostatecznego 
ratunku, jaki może przyjść tylko od Tego, Który jest źródłem życia i gwarantem zdrowia. Wiara daje siłę 
i przywraca piękno życia, nawet wtedy, gdy pozostaje obciążone cierpieniem. Stanowi bowiem wewnętrzną 
moc scalania tego, co składa się na sens ludzkiego istnienia, zwłaszcza związanego z trudem i zagrożeniem 
utraty nadziei. 

 Z perspektywy wiary, jej szansy dla chorego, należy odczytać zaproszenie Ojca świętego do refleksji 
nad darem uzdrowienia, jakie płynie ze spotkania z Chrystusem. Nawiązanie do spotkania z trędowatym, 
uzdrowionym przez Jezusa, wyraźnie wskazuje na wiarę jako warunek uzdrowienia. Wiara jest bowiem 
doświadczeniem osobowego kontaktu z Bogiem. W wyniku tego doświadczenia zmienia się sam człowiek, 
jego relacje i odniesienia do innych i do siebie samego. Prawdziwie uzdrowiony okazał się ten, który nie 
tylko został uwolniony od trądu, lecz także przyszedł do Jezusa wyrazić mu swoją wdzięczność. Do niego 
zwrócił się Jezus z uznaniem: twoja wiara cię uzdrowiła. Ta historia uzdrowienia pokazuje także, iż każdy 
człowiek, nawet niewdzięczny, może doświadczyć miłości Boga, Jego mocy uzdrowienia. Miłość Boga wobec 
chorego jest absolutnie bezinteresowna, wystarcza żeby przynajmniej szukał on uzdrowienia w Bogu, tak 
jak potrafi. 

 Z pomocą w poszukiwaniu Boga, Jego mocy uzdrowienia przychodzi Kościół. Benedykt XVI 
przypomina, że każdy zwracający się do Boga w swoim cierpieniu i chorobie może być pewien wiernej 
miłości i stałej obecności ze strony Chrystusa i Kościoła. Dowodem na to są sakramenty uzdrowienia: 
pokuta, namaszczenie chorych i Eucharystia. Każdy z tych sakramentów niesie siłę uzdrowienia i nadzieję 
na zdrowie całego człowieka – w wymiarze cielesnym i duchowym. Choroba ciała i zranienie duszy pozwala 
zrozumieć konieczność sakramentów jako narzędzi duchowej przemiany, a także fizycznej. Papież akcentuje 
bliskość Boga w sakramentach – jako Tego, Który stwarza i zbawia, Którego obecność dana jest duchowo 
i fizycznie. Temu służą znaki sakramentalne, tak jak olej do namaszczenia chorego, przez który Chrystus 
dotyka fizycznie ludzkiego ciała, by przekazać mu duchową moc i uzdrowienie. Kontakt Jezusa z chorym był 
zawsze rzeczywisty, a zarazem oparty na wierze otwierającej na działanie mocy Bożej. To, czego oczekuje 
Bóg, to gotowość przyjęcia Jego łaski. Potwierdzeniem tej gotowości jest nawrócenie i wiara w Ewangelię. 
Na tej drodze człowiek odnajduje sposób wyzwolenia z grzechu i siłę do znoszenia jego skutków. Nie 
popada w rozpacz, bo doświadcza miłosierdzia Bożego. 

 Benedykt XVI podkreśla w swym orędziu, że Jezus zawsze okazywał szczególne względy chorym. 
Takiej postawy uczy Ewangelia wszystkich ludzi Kościoła i całego środowiska Służby Zdrowia. Tym, którzy są 
gotowi naśladować Jezusa w służbie choremu, składam wyrazy uznania i obietnicę nieustannego wsparcia 
duchowego. ■

 Ks. Stanisław Warzeszak, 
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

XX Światowy Dzień Chorego  
- 11 lutego 2012
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Obecnie receptura w apte-
kach stanowi duży prob-
lem… finansowy. Coraz 

mniej lekarzy zapisuje leki recep-
turowe. A  przecież obowiązkiem 
każdej apteki jest posiadać pokój 
recepturowy dostosowany do 
obecnych wymogów – z należytą 
wymianą powietrza, z odpowied-
nimi utensyliami do pracy, lożą 
z nawiewem laminarnym jałowego 
powietrza, sterylizatorem po-
wietrznym, wagami, które muszą 
być legalizowane. W należytym 
przygotowaniu leków o konsy-
stencji stałej lub półstałej wska-
zany byłby unguator z kompletem 
opakowań i form jednorazowych.  
Do kosztów należy jeszcze do-
liczyć substancje recepturowe, 
podłoża, rozpuszczalniki, które ku-
pujemy i po kilku 
miesiącach oka-
zuje się, że część 
z nich musimy 

już zutylizować, ponieważ prze-
terminowały się. 

Kolejny problem recepturowy 
dla coraz młodszej kadry aptecz-
nej jest natury merytorycznej. 
Część z nas borykała się z „za-
gadkami recepturowymi” podczas 
studiów, a część podczas zajęć 
w szkołach dla techników. Zdarza 
się niestety, że szkoły nie są do-
brze wyposażone w podstawowe 
narzędzia pracy, a samą teorią 
wszystkiego się nie załatwi.

Poniższe, przykładowe recepty 
z maści wyglądają całkiem znajo-
mo. Przygotowanie ich nie powin-
no nastręczać większych trudno-
ści. Jednak każdą receptę można 
sporządzić w nieco odmienny 
sposób – nie jest to błędem. Oto 
przykłady:

Rp. 
Mentholi  0,1
Acidi borici  1,0
Vaselini flavi ad 20,0
M.f. ung.

W tej recepcie mamy do czy-
nienia z krystalicznym mentolem, 
który z wazeliną żółtą – podłożem 
lipofilowym, tworzy maść typu 
roztwór, co oznacza, że surowiec 
rozpuszcza się w podtopionej wa-

zelinie. Drugi skład-
nik – kwas boro-
wy tworzy z pod-
łożem maść typu 

zawiesinę. 
W g  F P 
VIII wiel-
kość czą-

stek stałych 
w maściach 

nie powinna przekraczać 90 µm. 
Aby osiągnąć bardzo miałkie 
rozdrobnienie kwasu borowego 
należy dodać do moździerza kilka 
kropel parafiny płynnej i rozcierać. 
Następnie połączyć z podłożem, 
zawierającym mentol i ujednolicić 
do uzyskania homogennej maści.

Rp. 
Balsami peruviani
Paraffini liq. aa 2,0
Vaselini albi ad  60,0
M.f. ung.

Balsam peruwiański nie miesza 
się dobrze z olejem mineralnym, 
ze względu na niewielką ilość 
parafiny płynnej, lepiej zastąpić ją 
w całości – olejem rycynowym. Po 
połączeniu powyższych składni-
ków z podłożem – wazeliną białą 
otrzymujemy homogenną maść.  

Rp.
Vit. A liq. 2,0
Aquae dest. 40,0
Eucerini ad  100,0
M.f. ung.

Witamina A w płynie stanowi 
przykład preparatu, gdzie wyko-
rzystano hydrofilizację micellarną. 
Oznacza to, że olejowy roztwór 
witaminy A został wemulgowa-
ny do wody (faza zewnętrzna) 
przy użyciu emulgatora typu 
o/w (Tween 20). Euceryna jest 
podłożem absorpcyjnym, po-
siadającym dużą liczbę wodną  
- około 300. Z wodą przepisaną 
w recepcie tworzy emulsję typu 
w/o. Obecność dwóch przeciw-
stawnych emulsji o/w i w/o może 

Maści 
w recepturze

►
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powodować niezgodność, dlatego 
najlepszym rozwiązaniem byłaby 
zamiana podłoża na Lekobazę, 
która wykazuje właściwości amfifi-
lowe. Podłoże to zawiera oba typy 
emulgatorów.

Rp.
Acidi salicilici  2,0
Ureae   10,0
Aquae dest.  40,0
Eucerini ad  100,0
M.f. ung.

Krystaliczny kwas salicylowy 
należy rozetrzeć z niewielką ilością 
parafiny płynnej, w celu osiąg-
nięcia pożądanej mikronizacji. 
Mocznik rozpuścić w wodzie, (sub-
stancja łatwo rozpuszczalna 1: 1,5). 
Następnie do zmikronizowanego 
kwasu salicylowego wprowadzić 
eucerynę, a na końcu wemulgo-
wać roztwór mocznika. 

Rp. 
Argenti nitratis 0,2
Vaselini albi ad  50,0
M.f. ung.

Azotan srebra korzystniej jest 
rozpuścić w niewielkiej ilości wody. 
Podłoże powyższej maści stanowi 
wazelina biała, która pomimo 
niskiej liczby wodnej (około 10), 
zdoła utrzymać dodatek wody 
niezbędny do rozpuszczenia soli 
srebra. Jest to przykład maści 
emulsyjnej typu w/o.

Powyższe wykonanie recept 
jest jednym z możliwych sposo-
bów. Wykonując lek recepturowy 
powinniśmy się kierować należytą 
starannością, estetyką wydawa-
nego produktu, który świadczy 
o jakości naszej pracy. ■

     
 dr n. farm. Piotr Belniak

Katedra Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 
Piśmiennictwo u autora 

Nasienie Tonko (Semen 
Tonco), zwane popularnie 
Tonką, to surowiec farma-

kognostyczny i przyprawa o któ-
rym niewiele możemy dowiedzieć 
się przeglądając polskie podręcz-
niki, czasopisma, strony interneto-
we… Najczęściej wymieniane jest 
jako składnik perfum markowych 
firm. Powoli i z wyraźną rezerwą 
poznają tonkę mistrzowie kuchni 
najlepszych restauracji, propo-
nując ją w menu w połączeniu 
z owocami morza, rybami, gęsimi 
wątróbkami. Znacznie odważniej 
zachęcają do wypróbowania ton-
ki w wypiekach i deserach autorki 
blogów kulinarnych.

Tonka Bean, Tonkabohne, Feves 
de Tonca, Cumaru, Tonga – pod  
takimi nazwami znane jest to ta-
jemnicze, aromatyczne nasionko 
na różnych kontynentach. Czym 
jest owa tonka, tak często spo-
tykana w dawnych, dziewiętna-
stowiecznych podręcznikach do 
farmakognozji i farmacji stoso-
wanej? Czy razem z innymi egzo-
tycznymi surowcami nie powinna 
wrócić do aptecznych naczyń lub 
– przynajmniej – być dostępna 
z odpowiednią ulotką opisującą 
składniki czynne, zastosowanie, 
wskazania i przeciwwskazania?

Najobszerniejszy opis tonki 
znaleźć można w słynnym pod-
ręczniku doktora Hermanna 
Hagera pt. „Handbuch der Phar-
maceutischen Praxis” z roku 1880, 
„biblii” dawnych aptekarzy. Autor 
wyróżnił dwa gatunki Dipterix, 
rosnące na terenie obecnej Gu-
jany i Gujany Francuskiej: Dipte-
rix odorata oraz Dipterix opposi-
tifolia. Obydwa dawały surowiec 
zwany Semen Tonco, Fabae Tonco 
lub po prostu Tonka, a w języku 
niemieckim Tonkabohnen, czyli 
fasola tonka. W zależności jednak 
od tego, z którego z wymienio-
nych gatunków pochodziły nasio-
na, Hager pisał o tonce holender-
skiej (z Dipterix odorata) oraz an-
gielskiej (z Dipterix oppositifolia). 
Nazwy te odpowiadały strefom 
wpływów ówczesnych mocarstw 
kolonialnych. Hager twierdził, że 
tonka angielska jest niższej ja-
kości, a jej owoce są mniejsze, 
o białożółtym zabarwieniu miąż-
szu. Nasienie tonki holenderskiej 
charakteryzował jako długie na 
3-4 centymetry i szerokie na 1,0 

Fasola tonko 
– kumaryna znad Orinoko

Ilustracja 1
Dziewiętnastowieczna rycina, 

przedstawiająca nasienie Tonko, 
zamieszczona w podręczniku 

Hermanna Hagera „Handbuch der 
Pharmaceutischen Praxis” z 1880 roku.

►
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►

do 1,5 cm, zwykle nieco zakrzy-
wione, z wyraźnym znamieniem 
w górnej części, pokryte cienką, 
gładką i kruchą, czarno-brązo-
wą lub czarną, tłustą, błyszczącą 
skórką z małymi kryształkami ku-
maryny. Zapach surowca Hager 
określa jako przyjemny, aroma-
tyczny i zbliżony do zapachu ziela 
nostrzyka, a smak – jako pikan-
tny. Wśród składników nasienia 
tonko wymienia Hager tłuszcze, 
cukry, skrobię, a przede wszyst-
kim wolną kumarynę w ilości 1 
do 1,5 procenta. Wśród zastoso-
wań tego egzotycznego surowca 
wymienia na pierwszym miejscu 
aromatyzowanie tabaki i przyrzą-
dzanie nalewek, służących jako 
odpowiednik esencji marzanko-
wej (Waldmeisteressenz). Dodaje 
także, że nasiona tonki umiesz-
cza się w poduszkach, by ułatwić 
zaśnięcie. [1] Późniejsze niemie-
ckojęzyczne źródła powtarzają za 
Hagerem wszystkie te zastosowa-
nia, dodając także nowe sposoby 
użycia tonki, np. jako niezastąpio-
ny corrigens do jodoformu. [2]

Nazwa Fabae Tonco (fasola 
tonko) może sugerować roślinę 
pokroju znanej nam fasoli czy 
bobu. I rzeczywiście: gatunki te 
należą do wspólnej rodziny bo-
bowatych (Fabaceae). Dipteryx 
odorata – tonkowiec wonny – to 
drzewo wysokości około dwu-
dziestu metrów, występujące 
w stanie naturalnym i w uprawie 
w Ameryce Południowej, głów-
nie w Wenezueli, Gujanie i Brazyli. 
Tonkowiec wprowadzony został 
także do Nigerii i na Trinidad. 
Bywa również sadzony na plan-
tacjach kakaowca, jako roślina 
cieniująca. W „Wiadomościach 
Farmaceutycznych” z 1934 roku 
odnajdujemy informację o drze-
wie tonkowca: ma ono długi ko-
rzeń palowy, dzięki czemu roślina 
łatwo przetrzymuje suszę. Drzewa 
prowadzi się z nasion, owocowa-
nie trwa 7-15 lat. Przeciętny zbiór 
z jednego drzewa wynosi 10 cet-

narów bobu (czyli ok. 500 kg). 
Owocem tonkowca nie jest zwy-
kły, suchy strąk, jak w przypadku 
większości roślin z tej rodziny. Na-
siono, zwane fasolą lub bobem, 
ukryte jest w zwartym, włókni-
stym miąższu owoców wielkości 
dużej śliwki, które zbiera się gdy 
w pełni dojrzałe spadną z drzewa. 
Po wydobyciu z mięsistych owo-
ców nasiona suszy się na słońcu 
(niektóre źródła podają, że proces 

ten trwa przez cały rok), a następ-
nie bób wsypuje się do beczułek 
i zalewa wysokoprocentowym ru-
mem, w którym mięknie kilka dni. 

Tak donoszą wspomniane „Wia-
domości Farmaceutyczne” i źród-
ła współczesne. Następnie rum 
się zlewa, surowiec suszy i pakuje. 
Rynkiem zbytu surowca są Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej. 
W czasach, kiedy transport tonki 
odbywał się przez  Orinoko, funk-
cjonowało określenie Bób Ango-
stura (od nazwy największego 
portu ówczesnej Republiki Wene-
zuelskiej).

Głównym składnikiem, czy-
niącym tonkę surowcem pożą-
danym w przemyśle i farmacji, 
jest kumaryna, która w postaci 

Ilustracja 2
Dziewiętnastowieczne, drewniane naczynie apteczne, 

służące do przechowywania tonki. Ze zbiorów autorki.
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białych kryształków uwidacznia 
się podczas suszenia. W surowcu 
dominuje zapach siana, połączo-
ny z ciepłą wonią wanilii i karme-
lu (niektórzy wyczuwają w ton-
ce również zapach goździków, 
gorzkich migdałów, cynamonu, 
wędzonych śliwek). To niezwykłe 
bogactwo aromatów sprawia, że 
tonka od dawna wykorzystywana 
jest w przemyśle kosmetycznym, 
zwłaszcza jako składnik perfum, 
a także alkoholowym (likiery) i ty-
toniowym (aromatyzowanie tyto-
niu i tabaki). 

Kumaryna to substancja, którą 
utożsamiamy z zapachem świe-
żo ususzonego siana. Dochodzi 
wówczas do enzymatycznego 
rozkładu formy glikozydowej do 
laktonu. Zapach nostrzyka i bobu 
tonka nasunął dziwiętnastowiecz-
nemu uczonemu Voglowi myśl, 
że w surowcach tych musi znaj-
dować się identyczna substancja. 
Rozumowanie było słuszne, ale 
teza postawiona przez Vogla, że 
jest to kwas benzoesowy, była 
błędna. Mimo, iż sprostowanie jej 
szybko przyniosły badania Gui-
bourta, który stwierdził, że wykry-
stalizowana na bobie tonka sub-
stancja nie ma właściwości kwa-
su benzoesowego, to większość 
źródeł podaje rok 1820 i nazwi-
sko Vogla, jako odkrywcy kuma-
ryn! Tymczasem nazwa nowego 
związku, „kumaryna”, została na-
dana przez Guibourta i powią-
zana była ze słowem używanym 
przez mieszkańców Gujany, okre-
ślającym tonkowiec – Kumaru 
(przez pewien czas funkcjonowała 
nawet nazwa gatunku: Coumaro-
una odorata, zamiast dzisiejszego 
– Dipteryx odorata).

Kumaryna wykazuje działanie: 
przeciwskurczowe, przeciwobrzę-
kowe, uspokajające (większe daw-
ki działają depresyjnie na ośrod-
kowy układ nerwowy) i zmniej-
szające krzepliwość krwi. Uzna-
wana jest za substancję toksycz-
ną dla narządów miąższowych, 

głównie wątroby i nerek. Praw-
dopodobnie może też występo-
wać osobnicza nadwrażliwość na 
kumarynę i niewielkie ilości pro-
wadzą do uszkodzenia wątroby 
u osób podatnych. W Stanach 
Zjednoczonych i w krajach Unii 
Europejskiej prawo chroni kon-
sumenta przed zbyt dużą podażą 
kumaryn, wprowadzając dopusz-
czalną maksymalną zawartość 
kumaryn na poziomie 2 mg/kg 
produktu spożywczego, 10 mg/
kg dla napojów alkoholowych 
i niektórych rodzajów karmelków 
oraz 50 mg/kg w gumie do żu-
cia. Badania hepatotoksycznego 
działania kumaryny prowadzo-
ne były na gryzoniach, u których 
dochodziło także do powstania 
nowotworu. U człowieka metabo-
lizm kumaryny przebiega jednak 
inaczej. Nie ma więc pewności, że 
substancja ta jest dla nas hepato- 
czy nefrotoksyczna. Toksykoge-
nomiczne badania prowadzone 
w ośrodkach naukowych dowo-
dzą, że kumaryna nie powodu-
je takich zmian ekspresji genów 
człowieka, jakie można zauwa-
żyć w przypadku genów szczura, 
gdzie po 24 godzinach widocz-
ne są już niekorzystne zmiany 
morfologiczne. Toksyczne właś-
ciwości kumaryny zostały wyko-
rzystane w postaci środków sto-
sowanych do walki z gryzoniami. 
Ofiarami mogą stać się również 
czworonogi: koty i psy, u których 
po dostaniu się tej substancji do 
organizmu dochodzi do obni-
żenia krzepliwości krwi. Pojawia 
się ona w moczu i wymiocinach, 
a w gałkach ocznych – w postaci 
wybroczyn. Jedyny ratunek może 
przynieść lekarz, który poda wita-
minę K. Miłośnicy chomików, my-
szek, szczurów, czy królików po-
winni więc uważać, by nie poda-
wać pupilom siana z nostrzykiem 
czy marzanką.

Kumaryny zmniejszają krzepli-
wość krwi poprzez hamowanie 
w wątrobie syntezy czynników 

krzepnięcia. Właściwości te wy-
korzystuje się w schorzeniach 
układu krążenia w przypadku 
tworzenia się zakrzepów w naczy-
niach. U pacjentów stosujących 
pochodne kumaryny prowadzony 
jest monitoring parametrów ukła-
du krzepnięcia, gdyż nawet małe 
różnice mogą stanowić ryzyko 
wzrostu krwawienia. W takiej 
sytuacji ważne jest, by zwracać 
uwagę na przyjmowane skład-
niki pożywienia, uważać na zioła 
(zwłaszcza surowce kumaryno-
we) i przyprawy (tonka i cynamon 
chiński), które mogą zmieniać 
skuteczność i bezpieczeństwo 
leczenia pochodnymi kumaryny. 
Nieostrożność może skutkować 
krwawieniami z błon śluzowych, 
przewodu pokarmowego i nerek, 
a w wyniku krwawienia w obrębie 
miąższu wątroby może dojść do 
uszkodzenia tego narządu.

Odświętnie i w niewielkich iloś-
ciach zastosowanie tonki w kuch-
ni (wyłączając osoby przyjmujące 
antykoagulanty, dzieci i kobiety 
ciężarne) na pewno nie zaszko-
dzi, o ile w ogóle…  uda nam się 
zdobyć tą cenną przyprawę! Jeśli 
jednak obawiamy się kumaryn, 
a jesteśmy w posiadaniu owego 
nasionka, mamy szczęście, gdyż 
tonka uznawana jest za atrybut 
magiczny! Noszona w portfelu 
pomnaża jego zasoby (przez pe-
wien czas służyła nawet jako śro-
dek płatniczy w niektórych kra-
jach Ameryki Południowej), a wy-
rzucona wraz z wypowiedzianym 
życzeniem do rzeki ma przynieść 
jego spełnienie! Możemy także 
spróbować wyhodować roślinę, 
gdyż nasionko wykazuje wyjątko-
wo długą zdolność do kiełkowa-
nia. ■

mgr farm. Joanna Typek 
Piśmiennictwo u autorki

[1] H. Hager: Handbuch der Pharmaceu-
tischen Praxis. Berlin 1880.

[2] E. Geissler, J. Moeller: Real-Encyk-
lopädie der Gesammten Pharmacie. 
Tom X. Wiedeń-Lipsk 1891.
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Potas

Rola w organizmie. Potas jest 
głównym jonem płynów we-
wnątrzkomórkowych i przez to 
odpowiada za utrzymanie pra-
widłowego ciśnienia osmotycz-
nego oraz warunkuje prawidłową 
równowagę kwasowo-zasadową 
organizmu. Ponadto potas bie-
rze udział w wielu reakcjach en-
zymatycznych i mechanizmach 
fizjologicznych, pobudzając mię-
dzy innymi wydzielanie insuliny, 
uczestnicząc w spalaniu węglo-
wodanów i białek, a także współ-
działając w mechanizmie krzep-
nięcia krwi. Wykazano także fun-
damentalny udział potasu w pra-
widłowym funkcjonowaniu ukła-
du nerwowego oraz jego rolę 
w optymalnym dotlenieniu móz-
gu, co w konsekwencji poprawia 
zdolność myślenia, pamięć i kon-
centrację. Potas odpowiada rów-
nież za prawidłowy stan skóry, 
wpływa korzystnie na funkcjono-
wanie układu mięśniowego, re-
guluje pracę jelit oraz wywiera 
wpływ na układ sercowo-naczy-
niowy, działając w tym wypadku 
antagonistycznie w stosunku do 
wapnia.

Niedobór potasu. Prawidłowe 
stężenie potasu we krwi wynosi 

3.5-5.0 mmol/ml. Z reguły uroz-
maicona i odpowiednia dieta 
warunkuje takie optymalne stę-
żenie. Jednakże, w pewnych sy-
tuacjach może dojść do niebez-
piecznego dla zdrowia obniżenia 
tej wartości.   

Niedobory potasu czyli spa-
dek stężenia jonów potasu po-
niżej wartości prawidłowej okre-
ślany jest jako hipokaliemia.  
Hipokaliemia rzadko wynika 
z niewłaściwej diety, najczęściej 
jest konsekwencją zwiększone-
go wydalanie potasu z organi-
zmu, co ma miejsce  podczas od-
wodnienia organizmu spowodo-
wanego masywnymi wymiota-
mi, długotrwałymi biegunkami 
czy ograniczonego przyjmowa-
nia płynów, jak i podczas stoso-
wania leków przeczyszczających 
w celach odchudzających. Nie-
dobór potasu może także wystą-
pić w przebiegu choroby oparze-
niowej, jako następstwo znacznej  
utraty osocza poprzez poparzoną 
powierzchnię ciała, a także jako 
następstwo wstrząsu pourazo-
wego lub niedrożności jelit. Czę-
sto towarzyszy także chorobom  
nerek, chorym na astmę lub cuk-
rzycę.  Hipokaliemia rozwija się 
także podczas stosowania nie-
których leków moczopędnych, 
które nasilają wydalanie potasu 
z moczem oraz u osób uzależ-

nionych od nikotyny, kofeiny i al-
koholu, ze względu na utrudnio-
ne przyswajanie potasu przy ta-
kim stylu życia.

W obrazie klinicznym hipo-
kaliemii obserwujemy zaburzenia 
czynności wielu układów i narzą-
dów. Niedobory potasu warun-
kują zaburzenia gospodarki wod-
no-elektrolitowej doprowadzając 
do gromadzenia się wody w or-
ganizmie i obrzęków. Obserwuje-
my także utratę apetytu, uczucie 
osłabienia, zmęczenia i znużenia; 
występuje spowolniona reakcja 
na bodźce, nadpobudliwość ner-
wowa, a nawet omdlenia. Dodat-
kowo, występują również proble-
my z koncentracją oraz zaburze-
nia snu w postaci nadmiernej sen-
ności, a nawet śpiączki. Objawem 
hipokaliemii jest także nadciśnie-
nie i bóle głowy. Ponadto poja-
wiają się zmiany dermatologicz-
ne, takie jak nadmiernie sucha 
skóra, wydłużony czas gojenia się 
ran i zmiany trądzikowe. Niedo-
bór jonów potasu powoduje rów-
nież osłabienie siły mięśniowej 
i napięcia mięśni szkieletowych, 
co objawia się nocnymi skurcza-
mi łydek, a nawet całkowitym po-
rażeniem mięśniówki. Zbyt niski 
poziom potasu może powodo-
wać także nudności i bóle brzu-
cha spowodowane zaparciami, 
czy niedrożnością porażenną jelit. 

Pożądane trio, 
czyli trzy najważniejsze pierwiastki 

w organzimie ludzkim
Spośród szeregu substancji mineralnych niezbędnych do optymalnego funkcjonowania organizmu żywego, nie-

zwykle istotne wydają się trzy pierwiastki: potas, magnez i wapń, które zarówno same, jak i w połączeniu ze sobą wa-
runkują pełną witalność i zdrowie. 

►
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Z kolei długotrwały niedobór po-
tasu uszkadza nerki, gdyż może 
doprowadzić do porażenia mięś-
niówki gładkiej pęcherza moczo-
wego z następstwem zatrzyma-
nia moczu. 

Szczególnie niebezpieczny 
dla zdrowia jest jednak gwałtow-
ny spadek stężenia jonów potasu 
we krwi, gdyż pojawiają się wte-
dy zaburzenia czynności mięś-
nia sercowego w postaci zabu-
rzeń rytmu, skurczów dodatko-
wych, częstoskurczów, migotania 
przedsionków, a także występo-
wanie arytmii komorowych i mi-
gotania komór oraz uszkodzeń 
komorowych, co powoduje nagły 
zgon sercowy. 

Zastosowanie 
preparatów potasu.

Doustne preparaty potasu.
W suplementacji doustnej po-

tas występuje najczęściej w po-
staci glukonianów, cytrynianów 
i chlorków w jednorazowej dawce 
potasu od około 50 mg do pra-
wie 400 mg. Wskazania do daw-
kowania są indywidualne, w za-
leżności od celu stosowania. 

Sole potasu w suplementa-
cji doustnej są zalecane w umiar-

kowanej hipokaliemii, zwłaszcza 
wtedy gdy dominującym obja-
wem są kurcze łydek. Są to daw-
ki małe, dostępne bez recep-
ty (np. 46 mg potasu w tablet-
ce). Dodatkowo potas występuje 
obecnie w większości preparatów 
wielowitaminowych lub mineral-
nych, co rozszerza jego zasto-
sowanie. Najlepsze towarzystwo 
dla potasu to magnez, który po-
prawia wchłanianie potasu i ra-
zem z nim reguluje pracę serca. 
W takich preparatach potas wy-
stępuje w postaci wodoroaspar-
ginianu potasu w dawce 54 mg 
potasu w tabletce. Doustne pre-
paraty potasu w większej dawce, 
dostępne tylko na receptę, sto-
sowane są profilaktycznie pod-
czas stosowania niektórych le-
ków moczopędnych, aby uniknąć 
hipokaliemii (np. 391 mg potasu 
w tabletce). 

Pozajelitowe preparaty potasu.
W ostrej hipokaliemii potas 

podajemy obowiązkowo w po-
staci wlewów dożylnych kroplo-
wych. Ampułkę (1.5g) lub fiol-
kę (3.0) chlorku potasu rozcień-
cza się roztworem fizjologicznym 
chlorku sodu lub glukozy. Poda-
wanie dożylne potasu we wlewie 

kroplowym powinno się odbywać 
z szybkością nieprzekraczająca 
20 mmol/l (1 mmol potasu odpo-
wiada 39.1 mg potasu), dodatko-
wo z dużą ostrożnością, gdyż jest 
to zabieg bolesny, który może 
doprowadzić do zapalenia żył. 

W każdej suplementacji po-
tasem pamiętać należy o tym, 
że żadnych preparatów pota-
sowych nie wolno zażywać bez 
porozumienia z lekarzem. Nie-
kontrolowane lub niewłaściwe  
przyjmowanie preparatów pota-
su, zwłaszcza wtedy gdy wystę-
puje zaburzone wydalenie pota-
su przez nerki, grozi przełado-
waniem organizmu potasem czy-
li hiperakaliemią. Również jedno-
czesne stosowanie potasu z wie-
loma lekami takimi jak: leki mo-
czopędne oszczędzające potas, 
niektóre niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne (np. indometacyna) 
czy stosowane w nadciśnieniu in-
hibitory konwertazy angiotensy-
ny może prowadzić do hipera-
kaliemii. 

W obrazie klinicznym hiper-
kaliemii obserwuje się przede 
wszystkim zaburzenia rytmu ser-
ca w postaci zwolnienia czynno-
ści serca, pojawienia się skurczów 
dodatkowych, a nawet całkowi-
tego zatrzymania akcji serca. Po-
jawiać się mogą także niedociś-
nienie, osłabienie siły rąk i nóg 
(łącznie z całkowitym poraże-
niem mięśni szkieletowych), apa-
tia, problemy z koncentracją i wy-
mioty. Charakterystyczny dla hi-
perkaliemii jest również metalicz-
ny posmak w ustach,  stany splą-
tania, parestezje oraz mrowienie 
ust i języka [1,4,6,7].

Magnez

Rola w organizmie. Magnez jest 
kolejnym pierwiastkiem niezbęd-
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nym do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu. Jego zakres 
działania jest wszechstronny. Od-
grywa ogromną rolę w utrzymy-
waniu prawidłowego ciśnienia 
osmotycznego krwi i innych tka-
nek, obniża stopień uwodnie-
nia koloidów komórkowych, od-
powiada za utrzymanie prawid-
łowej struktury rybosomów, jest 
także czynnikiem wzrostu i wspo-
maga pracę ponad 80 enzymów. 
Magnez dodatkowo uczestni-
czy w przekazywaniu sygnałów 
w układzie nerwowym, poprawia 
funkcjonowanie tkanki nerwowej, 
a także odpowiada za równowa-
gę psychiczną organizmu. Udo-
wodniono również udział magne-
zu we wzmacnianiu systemu im-
munologicznego, działaniu prze-
ciwnowotworowym i opóźnia-
niu procesów starzenia się orga-
nizmu. Magnez wpływa także na 
wydzielanie żółci oraz poprawia 
funkcjonowanie tkanki mięśnio-
wej i kostnej. 

Niedobór magnezu. Prawidłowe 
stężenie magnezu to 0.65-1.25 
mmol/l. Optymalna dieta, by za-
spokajała dzienne zapotrzebo-
wanie organizmu na magnez, 
powinna być dość urozmaico-
na i szczególnie bogata w pro-
dukty zawierające magnez, gdyż 
przyswajalność magnezu w po-
żywieniu to tylko 15-40%. Obok 
niewłaściwej i ubogiej w magnez 
diety lub diety bogatej w tłusz-
cze, innymi przyczynami niedo-
borów magnezu może być nad-
używanie alkoholu, picie dużych 
ilości kawy, stres, a także niewy-
dolność nerek oraz stosowanie 
hormonalnych środków antykon-
cepcyjnych. 

Stężenie magnezu poniżej 
wartości prawidłowej określane 
jest w terminologii medycznej hi-
pomagnezemią. Niedobór tkan-

kowy magnezu dotyczy różnych 
narządów i układów, daje więc 
szereg objawów. Objawami hi-
pomagnezemii mogą być zabu-
rzenia z układu sercowo-naczy-
niowego w postaci zaburzeń ryt-
mu serca, kołatania serca, arytmii 
i bólów wieńcowych oraz nadciś-
nienie. Do obrazu klinicznego hi-
pomagnezemii zaliczamy również 
zaburzenia z układu nerwowego: 
spadek nastoju, rozdrażnienie, 
depresja, jak i z układu mięśnio-
wego: drżenia mięśniowe, osła-
bienie siły mięśniowej, skurcze, 
drgania powiek a nawet obja-
wy tężyczki. Rzadko, aczkolwiek 
możliwe z powodu niedoborów 
magnezowych, są również obja-
wy charakterystyczne dla astmy 
oskrzelowej czy cukrzycy.  

Zastosowanie 
preparatów magnezu

Fizjologiczne i farmakologicz-
ne działanie magnezu stało się 
podstawą do zastosowania go 
w leczeniu wielu chorób,  zarów-
no tych związanych z niedobo-
rem magnezowym w tkankach, 
jak i zupełnie z tym niedoborem 
nie związanych. 

Magnezowe preparaty doustne.
Związki magnezu stosowa-

ne doustnie występują w różnych 
postaciach, najczęściej w posta-
ci tlenku magnezu, wodorotlen-
ku magnezu oraz w postaci ła-
two przyswajalnych soli magne-
zowych. 

Doustna suplementacja mag-
nezem stosowana jest zwy-
kle w celu uzupełnienia łagod-
nych niedoborów tego pierwiast-
ka w organizmie, a szczególnie 
wskazana jest u ludzi naduży-
wających alkoholu i miłośników 
kawy, a także pracujących inten-
sywnie umysłowo, narażonych na 

stres lub znaczny wysiłek fizycz-
ny, przemęczonych, nadpobud-
liwych, cierpiących na zaburze-
nia snu, skarżących się na bóle 
głowy czy drętwienia i mrowie-
nia kończyn. Zalecana jest rów-
nież pacjentom przyjmującym 
niektóre leki moczopędne oraz 
środki przeczyszczające, a także 
tym, którzy są żywieni parenteral-
nie lub  niezdrowo się odżywiają. 
Wskazaniem do doustnej mag-
nezowej suplementacji jest także 
profilaktyka, czyli wszystkie sta-
ny patologiczne, w których moż-
liwe jest pojawienie się niedobo-
ru magnezu. Preparaty magnezo-
we są również polecane w sytu-
acjach fizjologicznych, w których 
następuje naturalne zwiększenie 
zapotrzebowania organizmu na 
magnez jak: ciąża, laktacja, okres 
szybkiego wzrostu czy okres re-
konwalescencji.

W przypadku powyższych 
wskazań zalecane jest przyjmo-
wanie doustnych preparatów 
magnezowych, w których mag-
nez występuje w postaci soli ła-
two przyswajalnej przez orga-
nizm np. mleczanu magnezu. Na-
leży pamiętać jednak o tym, że 
korzystne efekty działania mag-
nezu podawanego drogą doust-
ną ujawniają się zazwyczaj po 
dłuższym jego stosowaniu (tygo-
dnie, a nawet miesiące) i są za-
leżne od rodzaju choroby, stop-
nia wchłaniania z przewodu po-
karmowego i stopnia zaawanso-
wania niedoboru tego pierwiast-
ka w organizmie.

W aptekach dostępne są za-
równo proste i złożone preparaty 
magnezowe, zawierające skład-
niki dodatkowe - inne substan-
cje mineralne lub witaminy, któ-
re mają na celu nasilić, wspomóc 
lub uzupełnić działanie mag-
nezu. Najważniejszym składni-
kiem zwiększającym wchłanianie ►fo
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magnezu w organizmie jest piry-
doksyna czyli witamina B6, która 
zwiększa efektywność wchłania-
nia magnezu z przewodu pokar-
mowego do osocza o około 40%. 
Dodatkowo, aktywna w organi-
zmie postać pirydoksyny - ester 
fosforanowy, bierze udział w pro-
cesie produkcji neuroprzekaźni-
ków ośrodkowego układu ner-
wowego, wpływa na wzrost stę-
żenia glukozy w mięśniach oraz 
bierze udział w syntezie hemo-
globiny, uzupełniając w ten spo-
sób działanie magnezu. Równie 
dobrym towarzystwem dla mag-
nezu pod względem skuteczno-
ści jego działania, jest wspomnia-
ny wcześniej potas, który wraz 
z magnezem odpowiada za re-
gularną i rytmiczną pracę mięśnia 
sercowego. Magnez wchodzi tak-
że w skład wielu doustnych pre-
paratów przeciwzakrzepowych 
i przeciwbólowych.

Magnez można również przyj-
mować  doustnie w innym celu. 
W aptekach dostępna jest tzw. 
sól gorzka czyli siarczan magne-
zu. Związek ten ma słono-gorzki 
smak, trudno się wchłania do krwi 
i choć nie jest to dobre źródło 
magnezu, to ze względu na swoje 
właściwości, jest często stosowa-
ny w lecznictwie. Siarczan magne-
zu jest to sól osmotycznie czynna 
tzn. powoduje odciąganie wody 
z naczyń jelitowych do świat-
ła jelit, konsekwencją czego jest 
upłynnianie treści jelit, wzrost ciś-
nienia i parcia, odruchowe wzmo-
żenie ruchów robaczkowych oraz 
obfite wypróżnianie. Sól gorzka 
jest dobrze tolerowana przez pa-
cjentów, nie podrażnia błon ślu-
zowych jelit, a działanie prze-
czyszczające występuje po około 
30-120 minutach. Jednakże, aby 
takie działanie mogło wystąpić, 
potrzebna jest określona objętość 
płynu w jelitach, dlatego podczas 

zażywania siarczanu magnezu ko-
nieczne jest picie dużych ilości 
płynów, najlepiej wody.  

Warto również wspomnieć 
o tym, że kiedyś sól gorzka, obok 
swego działania przeczyszczają-
cego, miała również inne wskaza-
nia do stosowania. Siarczan mag-
nezu u kobiet karmiących zmniej-
szał ból i obrzęk piersi, a w więk-
szych dawkach był także stoso-
wany do zatrzymania mlekoto-
ku lub przerwania laktacji u ko-
biet, który chciały przerwać kar-
mienie piersią. Dodatkowo, siar-
czan magnezu powoduje także 
rozkurcz przewodów żółciowych 
i ułatwia wydalanie żółci, ale jed-
nocześnie zmniejsza produkcję 
żółci, więc nie działa żółciotwór-
czo lecz żółciopędnie. 

Magnezowe preparaty 
pozajelitowe.

W stanach wymagających 
szybkiej interwencji konieczne 
jest podawanie magnezu drogą 
parenteralną: dordzeniowo, do-
mięśniowo lub dożylnie. Prefe-
rowana jest droga dożylna, gdyż 
domięśniowe iniekcje są zbyt bo-
lesne. Dawka podawanego pa-
renteralnie magnezu zależy od 
rodzaju choroby, stanu klinicz-
nego pacjenta, niedoboru tkan-
kowego, wieku i masy ciała. Naj-
częściej podaje się roztwór soli 
magnezowej - siarczan magnezu 
w postaci dożylnego wlewu jed-
norazowego, przerywanego (2-4 
razy w ciągu doby) lub wlewu cią-
głego. Dostępne są również am-
pułki askorbinianu magnezu. Do-
żylne wlewy magnezu powinny 
być przeprowadzone bardzo po-
woli by nie wywołać zapaści czy 
zagrażającego życiu porażenia 
ośrodka oddechowego.

Wskazania do pozajelitowe-
go podawania magnezu są zwy-
kle powodowane stanami ostry-

mi pacjenta i mają charakter etio-
patogenetyczny, farmakodyna-
miczny lub mieszany. Do wska-
zań etiopatogenetycznych zali-
czamy stany ostrego niedobo-
ru magnezu, których nie moż-
na zlikwidować magnezową su-
plementacją doustną. Wskaza-
nia farmakodynamiczne i miesza-
ne wykorzystują natomiast dzia-
łanie jonu magnezowego pora-
żające płytkę nerwowo-mięśnio-
wą oraz narkotyzujący wpływ na 
ośrodkowy układ nerwowy, czy-
li efekt przeciwdrgawkowy, an-
tyarytmiczny, obniżający pobud-
liwość ośrodka oddechowego, 
efekt przeciwzakrzepowy, rozsze-
rzający naczynia, działanie prze-
ciw niedotlenieniu,  antywolno-
rodnikowe oraz antystresowe. Do 
takich wskazań zaliczamy więc: 
stany drgawkowe, stany rzucaw-
kowe u ciężarnych, chorobę ke-
sonową, zaburzenia rytmu serca 
i chorobę niedokrwienną serca,  
atak astmy oskrzelowej, a także 
delirium i zespoły abstynencyjne 
w chorobie alkoholowej, zatrucia 
strychniną i tlenkiem węgla oraz 
zatrucia metalami ciężkimi, takimi 
jak kadm, ołów czy rtęć.  

Z reguły wszelki nadmiar mag-
nezu jest usuwany przez nerki, 
jednakże u pacjentów z upośle-
dzoną funkcją nerek istnieje moż-
liwość przedawkowania magnezu 
(tzw. hipermagnezemia). Szcze-
gólnie wysoka hipermagneze-
mia jest możliwa i bardzo niebez-
pieczna gdy magnez podajemy 
dożylnie. W obrazie klinicznym 
ostrej hipermagnezmii dominu-
ją bóle w okolicy serca i arytmia 
oraz nadmierne spowolnienie ak-
cji serca - bradykardia, a także 
niewydolność oddechowa, spa-
dek ciśnienia tętniczego krwi, 
osłabienie odruchów i śpiączka. 
W łagodniejszej postaci hiper-
magnezemii obserwujemy ocię-
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żałość, rozdrażnienie i zdenerwo-
wanie, płacz i histerię, bóle i za-
wroty głowy, brak lub nadmier-
ny apetyt, wymioty, bladość oraz 
wzmożoną potliwość [1,2,6].  

WApń

Rola w organizmie. Wapń odgry-
wa kluczową rolę w rozwoju ukła-
du kostnego, zapobiega zanikowi 
tkanki kostnej i warunkuje zdro-
we zęby. Jego rola związana jest 
z tym, że wchodzi w skład macie-
rzy kostnej, którą wzmacnia i tam 
jest magazynowany, a od prawid-
łowego wysycenia macierzy sola-
mi wapnia zależy odporność me-
chaniczna kości.

Wapń jest również przekaźni-
kiem wtórnym, warunkuje pro-
dukcję i aktywizację szeregu en-
zymów oraz współdziała w wy-
dzielaniu hormonów i neuro-
transmiterów, a przez to odpo-
wiada między innymi za przewo-
dzenie impulsów bioelektrycz-
nych, za prawidłowy poziom cu-
kru we krwi, wpływa na gospo-
darkę tłuszczową i energetycz-
ną organizmu oraz reguluje tra-
wienie i wytwarzanie śliny. Może 
także współdziałać w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu chole-
sterolu we krwi, obniżając jedno-
cześnie ryzyko rozwoju miażdży-
cy. Wapń bierze również udział 
w skurczu mięśni szkieletowych, 
mięśni gładkich i mięśnia serco-
wego. Dodatkowo, dzienne od-
powiednie spożycie wapnia po-
trzebne jest dla zachowania pra-
widłowej krzepliwości krwi, a jego 
udział w reakcjach zapalnych i re-
generacyjnych warunkuje pra-
widłowe procesy gojenia się ran. 

Ponadto wapń obniża stopień 
uwodnienia koloidów komórko-
wych, odpowiada za prawidło-
wą gospodarkę kwasowo-zasa-

dową, optymalne ciśnienie tętni-
cze, a także bierze udział w prze-
noszeniu składników odżywczych 
i innych substancji przez błony 
komórkowe oraz wykazuje dzia-
łanie przeciwalergiczne. Dodat-
kowo udowodniono, że wapń 
wraz z witaminą D chroni przed 
rakiem okrężnicy.  

Niedobór wapnia. Na prawidłowy 
poziom wapnia w surowicy krwi 
składa się wiele czynników. Spo-
śród nich, na szczególną uwagę 
zasługuje ilość wapnia w poży-
wieniu, stopień wchłaniania wap-
nia z przewodu pokarmowego 
oraz stopnień wydalania wapnia 
z moczem oraz czynniki środowi-
skowe. 

Z reguły wapń dostarczany 
jest organizmowi wraz z poży-
wieniem w takiej ilości, która po-
krywa jego dzienne zapotrzebo-
wanie, jednakże należy pamiętać 
o tym, że zapotrzebowanie na 
wapń zmienia się wraz z wiekiem 
i zależy od okresu życia, w któ-
rym się znajdujemy. Zwiększona 
podaż na wapń rośnie w okresie 
szybkiego wzrostu, podczas cią-
ży, laktacji, a także u kobiet po 
menopauzie, co jest uwarunko-
wane hormonalnie. Co więcej, 
również przyswajalność wapnia 
przez organizm nie jest jednako-
wa i niestety maleje z wiekiem. 
Dodatkowo wchłanianie wapnia 
pogarsza także picie dużych ilo-
ści kawy, herbaty oraz alkoholu, 
a także niedobór magnezu czy 
witaminy D w organizmie. Ne-
gatywnie wpływa również zbyt 
mała ilość kwasu solnego w żo-
łądku, nadmiar tłuszczu i cukru 
w diecie oraz kontakt z ołowiem. 
Natomiast korzystny wpływ na 
przyswajanie wapnia mają wita-
miny A i C. 

Zmniejszenie stężenia wap-
nia we krwi określane jest jako 

hipokalcemia. Obraz kliniczny 
hpokalcemii jest zbiorem obja-
wów z prawie wszystkich ukła-
dów. Przede wszystkim hipokal-
cemia niesie za sobą ryzyko tzw. 
zrzeszotnienia kości czyli łamli-
wości kości i rozwoju osteoporo-
zy. Osteoporoza jest typową cho-
robą wynikającą z długotrwałego 
niedoboru wapnia, gdyż taki dłu-
goterminowy niedobór wapnia 
w organizmie prowadzi do jego 
nadmiernej utraty z tkanki kost-
nej, w konsekwencji czego kości, 
na początku kręgosłupa i żuchwy, 
stają się porowate. Do tego do-
łączają się ból i zapalenie kości 
i stawów, oraz próchnica i choro-
ba ozębna czyli choroba dziąseł.

Skutkiem bardzo dużego 
spadku stężenia wapnia we krwi 
jest także wzmożona czułość ner-
wów i związana z tym nadmierna 
pobudliwość mięśni do skurczu 
(tężyczka jawna lub utajona) oraz 
bóle mięśni, mrowienie i drętwie-
nie kończyn. Skutkiem hipokal-
cemii są również zaburzenia ryt-
mu serca, zaburzenia krzepnię-
cia krwi i związane z tym częste 
krwotoki z nosa, a także zaburze-
nia ze strony ośrodkowego ukła-
du nerwowego  w postaci: ner-
wowości, paranoi, bojaźliwości 
i przesadnej ostrożności, stanów 
lękowych, stanów depresyjnych, 
jąkania i bezsenności.

Zastosowanie 
preparatów wapnia

Doustne preparaty wapnia.
Główne zastosowanie prepa-

ratów wapnia to uzupełnienie 
niedoborów wapnia, nie tylko po 
to by poprawić ogólny stan ukła-
du kostnego, ale i w celach pro-
filaktycznych, gdyż wyrównanie 
niedoborów wapnia zapobiega 
w przyszłości odwapnieniu ko-
ści. Wapń powinien być również ►
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podawany w każdym przypad-
ku osteoporozy, demineralizacji 
kości, złamań kości oraz krzywi-
cy. Zalecane są w takich wskaza-
niach doustne preparaty wapnia 
zawierające węglan lub cytrynian 
wapnia, gdyż te związki wchła-
niają się w odpowiednio dużej 
ilości z przewodu pokarmowe-
go i zawierają dużą ilość wapnia 
elementarnego w przeliczeniu 
na cząsteczkę. Korzystnym połą-
czeniem jest również przyjmowa-
nie preparatów złożonych, w któ-
rych wapń występuje w połącze-
niu z witaminą D3. 

Inna postać wapnia, węglan 
wapnia, ze względu na swoje do-
datkowe działanie alkalizujące, 
stosowany jest doustnie w lecze-
niu nadkwaśności, jako środek 
zobojętniający kwasy żołądkowe.  

Wapń zmniejsza także prze-
puszczalność naczyń włosowa-
tych i błon komórkowych, dzia-
ła przeciwzapalnie, przeciwo-
brzękowo, w konsekwencji cze-
go ogranicza odczyny alergicz-
ne i jest stosowany jest jako lek 
wspomagający w leczeniu wszel-
kich objawów uczulenia, które 
mają charakter wysypki, kataru 
czy łzawienia lub profilaktycznie 
w sezonie alergicznym. Obecnie 
na rynku jest dostępnych  wie-
le preparatów wapna w posta-
ci mleczanu wapna, przeznaczo-
nych dla alergików. Dla efektyw-
niejszego działania wapno łączy 
się również z innymi składnikami 
przeciwuczuleniowymi np. kwer-
cetyną czy jonami cynku. 

W lecznictwie stosowany jest 
także dobesylan wapnia, sub-
stancja, która zmniejsza prze-
puszczalność ścian naczyń wło-
sowatych, zmniejsza lepkość 
krwi, usprawnia mikrokrążenie, 
a przez to zmniejsza obrzęki, po-
prawia obwodowe krążenie żyl-

ne oraz zapobiega zastojowi krwi  
i ma przez to zastosowanie w re-
tinopatiach cukrzycowych, żyla-
kach kończyn dolnych oraz he-
moroidach, a także w obrzękach 
kończyn dolnych i uszkodzeniach 
naczyń krwionośnych na tle za-
palnym. 

Preparaty wapnia pomocne są 
także w nadciśnieniu, skurczach 
i drganiach mięśni, zwłaszcza 
kończyn dolnych, a także prze-
ziębieniu (w połączeniu z witami-
ną C) oraz w drażliwości i napię-
ciu nerwowym. 

Pozajelitowe preparaty wapnia.
Roztwory wapnia przezna-

czone do wstrzykiwań zawiera-
ją wapń w postaci glubionianu 
wapnia lub chlorku wapnia. Po-
daje się je dożylnie (domięśniowe 
czy podskórne podawanie wap-
nia może powodować zwapnie-
nie tkanek miękkich) w stanach 
ostrego niedoboru wapnia wy-
magających szybkiego uzupeł-
nienia tego pierwiastka, a więc 
w tężyczce, mnogich złamaniach, 
w długotrwałym odżywianiu po-
zajelitowym, a także w chorobach 
alergicznych (astma oskrzelowa, 
wstrząs anafilaktyczny, ostre aler-
giczne choroby skóry) czy zatru-
ciu metalami ciężkimi (potasem, 
magnezem, ołowiem).  

Taki roztwór wapniowy poda-
jemy pacjentowi bardzo powoli, 
a w razie gdy pacjent skarży się 
na jakiekolwiek objawy niepo-
żądane należy podawanie prze-
rwać. W przypadku przedawko-
wania wapnia, co niestety łatwo 
jest spowodować stosując dożyl-
ne preparaty wapniowe, wystę-
pują objawy hiperkalcemii czyli 
przeładowania organizmu wap-
niem. Objawy hiperkalcemii obej-
mują: zaburzenia rytmu serca, 
osłabienie mięśniowe, odkłada-

nie się wapnia w tkankach mięk-
kich np. nerkach lub sercu, bóle 
brzucha, zaparcia, nudności, wy-
mioty, brak łaknienia, kredowy 
posmak i suchość w jamie ustnej, 
uderzenia gorąca, bóle głowy, 
apatię, senność, a nawet śpiącz-
kę. Hiperkalcemia może rów-
nież doprowadzić do powstawa-
nia kamieni nerkowych oraz ob-
niżyć wchłanianie cynku i żelaza 
[1,3,5,6]. 

Odpowiednie stężenie w or-
ganizmie ludzkim potasu, mag-
nezu i wapnia odpowiada za pra-
widłowe funkcjonowanie wszyst-
kich układów i narządów, a tak-
że zmniejsza ryzyko powstawa-
nia niektórych chorób przewle-
kłych, związanych bezpośred-
nio lub pośrednio z niedoborami 
tych składników mineralnych. ■

 dr n farm. Marta Kruk-Słomka
Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Nerki zdrowego człowieka 
produkują dziennie oko-
ło 180 litrów moczu pier-

wotnego, z czego tylko około 1,5 
litra wydalana jest w postaci mo-
czu ostatecznego. Ta ogromna 
różnica wynika z procesów zacho-
dzących w nerkach prowadzących 
do wchłaniania zwrotnego wody 
oraz innych substancji niezbęd-
nych organizmowi. Profil działa-
nia leków moczopędnych mody-
fikuje pracę nerek. Diuretyki sta-
nowią zróżnicowaną grupę leków 
działających na etapie produkcji 
moczu w nerkach. Wpływają na 
ilość wydalanej z moczem wody 
i elektrolitów. Poprzez zwiększe-
nie stężenia jonów sodu w świetle 
kanalików powodują zatrzymanie 
w nich wody, która jest następnie 

wydalana z moczem. Różnią się 
między sobą budową, miejscem 
działania w nefronie, efektywnoś-
cią oraz profilem wywoływanych 
działań niepożądanych. Znajdują 
szerokie zastosowanie w leczeniu 
wielu schorzeń. Rzadko stosowa-
ne są w monoterapii, z reguły są 
przyjmowane w skojarzeniu z in-
nymi lekami.

Podstawowe wskazania:
•	 nadciśnienie tętnicze;
•	 niewydolność mięśnia serco-

wego;
•	 przewlekłe choroby nerek;
•	 marskość wątroby;
•	 obrzęki różnego pochodzenia;
•	 zatrucia substancjami wydala-

nymi przez nerki.

przegląd 
grup lekóW moczopędnych:

Inhibitory anhydrazy 
węglanowej (acetazolamid)

Są słabymi diuretykami (maksy-
malna efektywność 2-4%), po po-
daniu doustnym działanie utrzy-
muje się do 12 h. Leki te rzadko 
stosuje się w celu wywołania 
działania moczopędnego. Głów-
ne zastosowanie znajdują w le-
czeniu jaskry ze względu na dzia-
łanie zmniejszające produkcję 
cieczy wodnistej oraz obniżające 
ciśnienie śródgałkowe. Interesu-
jącym wskazaniem do zastoso-
wania leków z tej grupy jest ostra 
choroba wysokościowa, w której 
dochodzi do wzrostu ciśnienia 

Leki moczopędne

Podział diuretyków:
I. Ze względu na punkt uchwytu w obrębie nefronu:
1. diuretyki działające w kanaliku bliższym (diuretyki osmotyczne, inhibitory anhydrazy węglanowej);
2. diuretyki pętlowe (pochodne sulfonamidowe, pochodne kwasu fenoksyoctowego);
3. diuretyki działające w kanaliku dalszym (tiazydy, diuretyki oszczędzające potas).

II. Ze względu na mechanizm działania:
1. diuretyki modyfikujące transport kanalikowy:

Wysoka efektywność (do 30%) 
– diuretyki pętlowe

Umiarkowana efektywność 
(do 15%)

Niska efektywność (do 5%)

•	 pochodne sulfonamidowe 
(furosemid, torasemid);

•	 pochodne kwasu 
fenoksyoctowego (kwas 
etakrynowy);

•	 organiczne związki rtęci 
(mersalil).

•	 tiazydy (chlorotiazyd, 
hydrochlorotiazyd);

•	 związki tiazydopodobne 
(chlortalidon, indapamid).

•	 związki oszczędzające 
potas (spironolakton, 
amilorid);

•	 inhibitory anhydrazy 
węglanowej 
(acetazolamid).

2. inne leki moczopędne:
•	 diuretyki osmotyczne (mannitol);
•	 leki moczopędne pochodzenia roślinnego

►
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płynu mózgowo-rdzeniowego – 
terapia skraca czas aklimatyzacji.

Tiazydy (hydrochlorotiazyd)

Mechanizm ich działania pole-
ga na hamowaniu zwrotnego 
wchłaniania jonu chlorkowe-
go, co zwiększa jego wydalanie, 
a w efekcie także wydalanie sodu 
i wody. Ponadto, stymulują one 
tworzenie prostaglandyny PGE2, 
która rozszerza naczynia krwio-
nośne. W dużych dawkach ha-
mują dodatkowo anhydrazę wę-
glanową, jest to jednak działanie 
bez znaczenia klinicznego. Efek-
tywność ocenia się jako umiar-
kowaną (maksymalnie 15%). 
Leki te wskazane są w leczeniu 
obrzęków pochodzenia serco-
wego, nerkowego i wątrobo-
wego, nadciśnienia tętnicze-
go pierwotnego, hipokalcemii 
(tiazydy zmniejszają wydalanie 
wapnia).

Leki tiazydopodobne 
(indapamid)

Leki te wykazują działanie 
podobne do tiazydów. Cha-
rakteryzują się jednak dłuż-
szym czasem działania, co umoż-
liwia stosowanie ich raz na dobę. 
Wskazane są przede wszystkim 
w leczeniu nadciśnienia tętnicze-
go pierwotnego oraz w obrzę-
ków pochodzenia sercowego.

Diuretyki pętlowe (furosemid)

Jest to grupa leków moczopęd-
nych o maksymalnej efektywno-
ści (nawet 25-30%). Hamują one 
resorpcję zwrotną jonu chlorko-
wego we wstępującym odcinku 
pętli nefronu, a wtórnie wchła-
nianie jonu sodowego. Efekt diu-
retyczny bywa tak gwałtowny, że 
może prowadzić do ostrych za-

burzeń hemodynamicznych.
Furosemid stosuje się w sta-
nach nagłych, gdy konieczne jest 
szybkie zmniejszenie objętości 
płynów krążących (m.in. obrzęk 
płuc, ciężka niewydolność nerek 
z obrzękami). Ze względu na silny 
efekt moczopędny i krótki czas 
działania (około 4 h) nie stosuje 
się tego leku w terapii przewle-
kłej.

ginekomastii u mężczyzn, zaś 
u kobiet do przerostu gruczołu 
sutkowego i zaburzeń miesiącz-
kowania. Głównym wskazaniem 
jest hiperaldosteronizm pierwot-
ny i wtórny.

Diuretyki osmotyczne 
(mannitol)

Są to związki osmotycznie czyn-
ne, nieulegające resorpcji zwrot-
nej w nerkach. Zastosowane 

w postaci roztworu hipertonicz-
nego doustnie lub we wlewie 
dożylnym dostają się do krwi, 
następnie przechodzą do 
kanalików nerkowych. Z ra-
cji tego, że nie są zwrotnie 
wchłaniane do krwi, pozo-

stają w przesączu kłębuszko-
wym i zwiększają jego ciśnienie 

osmotyczne. W ten sposób 
utrudniają ucieczkę wody 
ze światła kanalika. Woda 
pozostaje w przesączu 

i jest wydalana z moczem 
nasilając diurezę. Diurety-
ki osmotyczne stosowane 
są w leczeniu obrzęków, 
szczególnie śródczaszko-
wych, jako leki obniżają-
ce ciśnienie śródgałkowe 
przed zabiegami okuli-
stycznymi oraz do wy-
muszania diurezy w za-
truciach.

Roślinne leki mo-
czopędne

Niektóre rośliny zawierają 
substancje nasilające w niewiel-
kim stopniu przesączanie kłę-
buszkowe i zwiększające ilość 
wydalanego moczu. Zwykle 
wchodzą w skład preparatów 
złożonych. Leki roślinne stosowa-
ne są przede wszystkim w profi-
laktyce kamicy nerkowej. Należą 
do nich:

Diuretyki oszczędzające potas 
(spironolakton)

Są to leki o słabej efektywności 
(około 2%). Zwiększają wydalanie 
moczu bez strat potasu. Przed-
stawiciel tej grupy, spironolak-
ton, jest syntetycznym steroidem, 
antagonistą aldosteronu. Wyka-
zuje działanie antyandrogenne, 
dlatego może doprowadzić do 

►
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•	 kłącze perzu (rhizoma Agropyri);
•	 korzeń wilżyny (radi xOnonidis);
•	 korzeń lubczyka (radix Levistici);
•	 korzeń podróżnika (radix Cin-

chorii);
•	 liść mącznicy (folium Uvae ursi);
•	 liść pokrzywy (folium Urticae);
•	 owoc pietruszki (fructus Petro-

selini);
•	 liść brzozy (folium Betulae);
•	 ziele nawłoci (herba Solidaginis);
•	 ziele rdestu ptasiego 

(herba Polygoni avicularis);
•	 ziele skrzypu (herba Equiseti).

Leki moczopędne a zaburzenia 
elektrolitowe

Zaburzenia gospodarki elektroli-
towej stanowią poważne zagro-
żenie związane z przyjmowaniem 
leków moczopędnych. Objawiają 
się nasilonym pragnieniem, bóla-
mi głowy, sennością, splątaniem, 
kurczami mięśni, tężyczką, osła-
bieniem siły mięśniowej i objawa-
mi żołądkowo-jelitowymi. Często 
są to objawy zagrażające życiu, 
prowadzące do zaburzeń pracy 
serca i innych narządów. W prak-
tyce klinicznej na pierwszy plan 
wysuwają się zaburzenia gospo-
darki potasowej dotyczące właś-
ciwie wszystkich leków diuretycz-
nych.
Hipokaliemia to obniżenie stę-
żenia potasu poniżej 3,5 mmol/L. 
Stanowi ona jedno z najczęst-
szych powikłań podczas sto-
sowania diuretyków pętlowych 
oraz tiazydów. Może objawiać się 
ospałością i osłabieniem mięśnio-
wym. Groźnym następstwem jest 
wzrost zagrożenia zaburzeniami 
rytmu serca. Można mu zapobiec 
polecając pacjentowi dietę wyso-
kopotasową oraz suplementa-
cję potasu w postaci preparatów 
doustnych. Ponadto zaleca się 

łączenie leków z tych grup z in-
hibitorami ACE lub antagonistami 
receptora dla angiotensyny II.

Hiperkaliemia to stan, w którym 
stężenie potasu w osoczu prze-
kracza 5,5 mmol/L. Powikłanie to 
dotyczy chorych przyjmujących 
diuretyki oszczędzające potas, 
szczególnie przy współistnieją-
cych chorobach, takich jak cuk-
rzyca czy niewydolność nerek. 
Kojarzenie diuretyków oszczę-
dzających potas z inhibitorami 
ACE, sartanami, preparatami po-
tasu czy niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi znacznie nasila 
ryzyko hiperkaliemii.

Hiponatremia jest stosunkowo 
częstym powikłaniem, zwykle 
jednak łagodnym i bezobjawo-
wym. Dotyczy zwłaszcza osób 
w podeszłym wieku, ze współist-
niejącą niewydolnością serca, czy 
marskością wątroby.

Hiperkalcemia dotyczy osób 
poddanych terapii tiazydami 
(zmniejszają one wydalanie wap-
nia z moczem nawet o 40%). Do 
grupy podwyższonego ryzyka 
należą pacjenci przyjmujący do-
datkowo preparaty wapnia i wi-
taminy D (np. w profilaktyce lub 
leczeniu osteoporozy). Objawy są 
niecharakterystyczne: zaburzenia 
ośrodkowego układu nerwowe-
go zbliżone do śpiączki, nasilenie 
psychozy maniakalno-depresyj-
nej.

Hipomagnezemia może wy-
stąpić podczas długotrwałego 
przyjmowania tiazydów i diurety-
ków pętlowych. Najwłaściwszym 
sposobem zapobiegania temu 
powikłaniu jest stosowanie od-
powiedniej diety.

Inne działanie niepożądane le-
ków moczopędnych:
•	 zaburzenia gospodarki wę-

glowodanowej (cukrzyca, 
utrudniona kontrola glikemii 
w przebiegu leczenia diure-
tykami tiazydowymi i pętlo-
wymi);

•	 zaburzenia gospodarki lipi-
dowej (wzrost stężenia LDL 
oraz VLDL w pierwszych tygo-
dniach leczenia dużymi daw-
kami tiazydów i diuretykami 
pętlowymi);

•	 hiperurykemia (zwiększone 
stężenie kwasu moczowego 
we krwi w terapii diuretykami 
tiazydowymi i pętlowymi);

•	 zaburzenia hormonalne (po-
budzenie układu współczul-
nego, aktywacja układu RAA, 
zwiększone wydzielanie wazo-
presyny, zwłaszcza u pacjen-
tów przyjmujących antagoni-
stów aldosteronu);

•	 zaburzenia seksualne, impo-
tencja (dotyczą głównie cho-
rych leczonych antagonistami 
aldosteronu);

•	 zaburzenia równowagi kwaso-
wo-zasadowej;

•	 wzmożone pragnienie;
•	 suchość w ustach;
•	 bóle i zawroty głowy;
•	 drgawki;
•	 nudności. ■

dr n. farm. Anna Serafin

Specjalista ds. Pharmacovigilance
Aflofarm

Piśmiennictwo:
Kostowski W (red.) Farmakologia. Podstawy 
farmakoterapii. Podręcznik dla studentów 
medycyny i lekarzy. Warszawa: Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL; 2001.
Jabłecka A, Korzeniowska K. Leki moczopęd-
ne. Farmacja współczesna 2008; 1: 136-146.
PharmindexKompedium Leków 2012/1. War-
szawa: UBMMedica Polska.
http://www.doz.pl/leki/
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Zapalenie dróg moczowych 
w głównej mierze doty-
czy kobiet, chociaż dolegli-

wość może występować również 
u mężczyzn. Zapalenie najczęściej 
objawia się bólem podbrzusza, 
uczuciem pieczenia przy odda-
waniu moczu, ciągłym uczuciem 
parcia na pęcherz, czasem na-
głą gorączką i dreszczami. Mocz 
może stać się mętny o silnym za-
pachu, w niektórych przypad-
kach może dojść do krwiomoczu. 
Wszelkie niepokojące nas objawy 
powinniśmy skonsultować z le-
karzem. Choroba może przejść 
w stan ostry, przewlekły który 
może prowadzić do odmiednicz-
kowego zapalenia nerek. W nie-
leczonych stanach proces choro-
by może objąć również nerki. 

Działanie akwaretyczne (diu-
retyczne, wzmożona diureza 
wodna) substancji roślinnych po-
lega na zwiększeniu ilości wyda-
lanego moczu poprzez pierwot-
ne lub wtórne zwiększenie wy-
dalania moczu. Należy pamię-
tać, że działanie ziół jest słabsze 
w porównaniu do leków synte-
tycznych, ale przez to mogą one 
być stosowane, z pewnymi wy-
jątkami, przez dłuższy czas. Ma-
jąc wielokierunkowe działanie 
ekstrakty roślinne mogą stano-
wić doskonałe uzupełnienie che-
mioterapii szczególnie w nawro-
tach choroby. W terapii substan-
cje roślinne o działaniu moczo-

pędnym stosuje się pomocniczo 
w bakteryjnych i zapalnych scho-
rzeniach układu moczowego, zaś 
substancje o działaniu akware-
tycznym w schorzeniach bakte-
ryjnych oraz zapalnych miedni-
czek nerkowych i odprowadzają-
cych dróg moczowych.  

Do najczęściej stosowanych 
substancji moczopędnych o właś-
ciwościach dezynfekujących drogi 
moczowe należą:

Liście brzozy (Folium Betulae)

W fitoterapii stosuje się liść 
brzozy brodawkowatej (Betu-
la pendula), zebrany od maja do 
czerwca; świeży sok otrzymuje się 
wczesną wiosną poprzez nacięcia 
gałęzi.  

Efekt moczopędny liści brzozy 
przypisuje się glikozydom flawo-
noidowym. Ponadto w substancji 
roślinnej występują: garbniki ka-
techinowe, saponiny, olejek ete-
ryczny, żywice i kwasy organiczne. 

Sok z liści brzozy pobudza wy-
dalanie moczu a z moczem jo-
nów sodu, chlorku oraz kwa-
su moczowego. Sok wspomaga 
przemianę materii. Preparaty za-
wierające sok z brzozy stosuje się 
jako środek wzmacniający oraz 
moczopędny w chorobach nerek 
i dróg moczowych, w niewydol-
ności serca z obrzękami. Ekstrakt 
z liści brzozy poprzez zwiększa-
nie przepływu moczu zapobie-

ga tworzeniu się kamieni w ner-
kach i pęcherzu. Preparaty wyka-
zują również ochraniające działa-
nie na wątrobę. 
Przeciwwskazania: Wrażliwość na 

pyłek brzozy lub liście brzo-
zy. Nie stosować wymuszonej 
diurezy w przypadku niedroż-
ności dróg moczowych oraz 
obrzęków spowodowanych 
niewydolnością serca i nerek.

Dawkowanie: 2-3 g w odwa-
rach 2-3 razy dziennie; nalew-
ki (1:10): 2 ml 3 razy dziennie; 
świeży sok: 15 ml 3 razy dzien-
nie. 

Kłącze perzu 
(Rhizoma Agropyri)

Perz jest pospolitym chwa-
stem rosnącym na polach, łąkach 
i zaroślach. Surowcem leczniczym 
jest kłącze zwierające śluz i poli-
sacharydy. Głównym polifrukta-
nem jest trytycyna. Substancja 
roślinna jest tradycyjnym lekiem 
moczopędnym. 

Kłącze perzu stosowane jest 
w kamicy moczowej, w przypad-
kach zaburzeń pracy nerek z to-
warzyszącymi obrzękami, niewy-
dolności wątroby i zmniejszo-
nym wydalaniu żółci, skłonności 
do tworzenia kamieni w drogach 
żółciowych. Ponadto przy pod-
wyższonym poziomie cholestero-
lu i tłuszczów we krwi. W leczeniu 
schorzeń w których jest wskaza-

Zioła o właściwościach 
moczopędnych
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ne zwiększone wydalanie szkod-
liwych produktów przemiany ma-
terii, np. w chorobie gośćcowej, 
skazie moczanowej, niektórych 
chorobach skórnych (np. trądzik 
pospolity, wyprysk). Również po 
zatruciach pokarmowych oraz po 
przebytych zakażeniach, kuracji 
antybiotykami i chemioterapeu-
tykami. Stosowany także jako zie-
le przeciwcukrzycowe.
Przeciwwskazania: Niedrożność 

dróg moczowych. Nie stosować 
wymuszonej diurezy w obrzę-
kach spowodowanych niewy-
dolnością serca lub nerek.

Dawkowanie: w postaci napa-
ru: 2 łyżeczki od herbaty wy-
suszonego kłącza perzu (ok. 3 
g) zalać 1 filiżanką (ok. 100 ml) 
wrzącej wody, naparzać pod 
przykryciem 15 minut. Ciepły 
i świeży napar pić po 1 filiżan-
ce do 3 razy dziennie.

Ziele skrzypu (Herba Equiseti)

Skrzyp jest rośliną pospolicie 
występującą w strefach umiar-
kowanych i podzwrotnikowych. 
Substancją leczniczą jest ziele 
zbierane w lecie ze stanu natural-
nego. 

Ziele zawiera flawonoidy, kwa-
sy fenolowe, substancje mineral-
ne – kwas krzemowy (do 8%), śla-
dowe ilości alkaloidów. Działa-
nie moczopędne substancji przy-
pisuje się głównie flawonoidom 
oraz solom potasu i krzemu. Na-
par z ziela skrzypu jest stosowa-
ny tradycyjnie w infekcjach dróg 
moczowych, łagodnych stanach 
zapalnych oraz kamicy moczowej 
o niewielkim nasileniu (tzw. pia-
sku nerkowym).
Przeciwwskazania: Niedrożność 

dróg moczowych. Nie zaleca 
się stosowania w obrzękach 
spowodowanych niewydol-
nością serca lub nerek.

Uwagi: W schorzeniach dróg mo-
czowych wraz ze stosowaniem 
naparu z ziela skrzypu nale-
ży zapewnić obfite przyjmo-
wanie płynów. Przy dłuższym 
stosowaniu należy przyjmo-
wac witaminę B1.  Nie stoso-
wać w ciąży i okresie karmie-
nia piersią bez porozumienia 
z lekarzem.

Dawkowanie: jako środek moczo-
pędny, doustnie jednorazo-
wo i dobowo odwary z 5-10 g 
substancji roślinnej.

Owoc jałowca 
(Fructus Juniperi)

W fitoterapii stosowane są doj-
rzałe, świeże lub suche szyszkoja-
gody.  Substancja zawiera olejek 
eteryczny, flawonoidy, garbniki 
katechinowe, żywice, związki go-
ryczkowe oraz kwasy organiczne. 
Działanie moczopędne przypisu-
je się związkowi: terpinen-4-ol –  
składnikowi olejku eterycznego.

Owoc jałowca stosuje się 
wspomagająco jako łagodny śro-
dek moczopędny oraz pomocni-
czo w dolegliwościach trawien-
nych jako środek pobudzający 
wydzielanie soków trawiennych. 
Przeciwwskazania: Stany zapalne 

nerek, jelit, wyrostka robacz-
kowego, choroba wrzodowa, 
stany pooperacyjne przewodu 
pokarmowego i dróg żółcio-
wych, marskość wątroby. Nie 
stosować u dzieci poniżej 12 
roku życia.

Działania niepożądane: Przy dłu-
gotrwałym stosowaniu lub 
przedawkowaniu mogą wystą-
pić uszkodzenia nerek.

Uwagi: Nie stosować w okre-
sie ciąży i karmienia. U cho-
rych na cukrzycę owoc jałow-
ca może wpływać na poziom 
glukozy. Nie przekraczać zale-
canych dawek, większe daw-
ki mogą działać drażniąco na 
miąższ nerek i wywoływać sta-
ny zapalne.

Dawkowanie: moczopędnie sto-
suje się doustnie w naparach, 
jednorazowo z 1-2 g, dobowo 
z 2-5 g substancji roślinnej.

Powyżej wymieniono tylko 
niektóre substancje roślinne wy-
kazujące efekt moczopędny, któ-
re mogą być stosowane jedynie 
pomocniczo w chorobach dróg 
moczowych. W przypadku wystą-
pienia niepokojących dolegliwo-
ści należy bezwzględnie zwrócić 
się o poradę lekarską. ■

dr n. farm. Tomasz Baj
Katedra i Zakład Farmakognozji

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
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Warszawa, 2007.

Van Wyk B.E., Wink M.: Rośliny lecznicze świa-
ta. MedPharm Polska, Wrocław, 2008.

Wright C.I. i wsp.: Herbal medicines as diuret-
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Choć w odniesieniu do in-
kontynencji pojawia się 
słowo „choroba”, nie jest 

ona de facto schorzeniem samym 
w sobie, lecz jedynie skutkiem, 
objawem innych schorzeń pod-
stawowych. Nietrzymanie mo-
czu może być następstwem cho-
rób obejmujących układ nerwo-
wy (choroba Alzheimera, Parkin-
sona, urazy rdzenia kręgowego, 
stwardnienie rozsiane) lub układ 
moczowo-płciowy (przerost gru-
czołu krokowego, choroby nerek, 
stany zapalne), cukrzycy i otyłości. 
Najwięcej pacjentów jest wśród 
kobiet w okresie menopauzal-
nym, kiedy na skutek zmniejsze-
nia ilości hormonów płciowych 
zmniejsza się napięcie mięśniów-
ki dna miednicy i przepony mo-
czowo–płciowej. NTM może do-
tknąć także młode kobiety – czę-
sto na skutek uszkodzenia mięśni 
krocza podczas porodu lub jako 
konsekwencja zbyt ciężkiej pracy 
fizycznej. 

Znanych jest wiele odmian 
NTM uwzględniających szcze-
gółową etiopatogenezę. Wyróż-
nia się między innymi tzw. wysił-
kowe nietrzymanie moczu, które 
przejawia się przeciekiem w sy-
tuacjach wymagających skurczu 
mięśni brzucha, na przykład pod-
czas kaszlu, kichania, czy upra-
wiania sportu. Druga odmiana 
NTM to tzw. nietrzymanie mo-
czu „z parcia” (niestabilność, 

nadczynność mięśnia wypiera-
cza), które polega na występują-
cym nagle, zarówno w dzień jak 
i w nocy uczuciu parcia na pę-
cherz moczowy, którego nie moż-
na powstrzymać. Istnieje również 
typ mieszany, w którym występu-
ją objawy zarówno niestabilności 
pęcherza moczowego, jak i wysił-
kowego nietrzymania moczu.

MOŻLIWOŚCI TERAPII

Możliwości terapii są różne – 
od ćwiczeń począwszy na ope-
racji skończywszy. Terapia ćwi-
czeniowa polega na wykonywa-
niu skurczów mięśni dna miedni-
cy, które poprawiają podtrzyma-
nie pęcherza, a także usprawniają 
zamykanie cewki moczowej. Ćwi-
czenia są proste i można je wyko-
nywać praktycznie w dowolnym 
miejscu i czasie. Polegają one na 
wykonywaniu rytmicznych skur-
czów i rozkurczów mięśni kro-
cza. Aby stwierdzić, o które mięś-
nie dokładnie chodzi wystar-
czy wykonać następującą pró-
bę - podczas oddawania moczu 
trzeba spróbować powstrzymać 
jego strumień. Mięśnie, które są 
uruchamiane, aby wykonać ten 
test powinny być zaangażowa-
ne podczas ćwiczeń. W przypad-
ku pań pomocne w ćwiczeniach 
mogą być także specjalne stożki 
lub wkładki dopochwowe.

Farmakoterapia opiera się 
głównie na podawaniu leków 
cholinolitycznych. Ich skutecz-
ność wynika z rozluźnienia mięśni 
gładkich (działają jako spasmoly-
ticum) i powiększenia objętości 
pęcherza, dzięki czemu zmniej-
sza się uczucie częstego parcia na 
mocz. Jedną z popularniejszych 
substancji z tej grupy jest ok-
sybutynina. Działa ona bezpo-
średnio rozkurczająco na mięśnie 
gładkie poprzez blokowanie ka-
nałów wapniowych i jednocześ-
nie blokuje kompetycyjnie mu-
skarynowy receptor cholinergicz-
ny. Silnym kompetycyjnym anta-
gonistą muskarynowych recepto-
rów cholinergicznych, o dużej wy-
biórczości działania na pęcherz 
moczowy jest także tolterodyna.  
Ten sam mechanizm działania ma 
również solifenacyna. 

W przypadku nietrzymania 
stresowego moczu pomocna jest 
psychoterapia, a także leki prze-
ciwdepresyjne tj. duloksety-
na, chociaż trzeba zauważyć, że 
preparat przeznaczony do za-
stosowania w tym wskazaniu nie 
jest dostępny w Polsce. U ko-
biet, u których NTM pojawiało się 
wraz z pierwszymi objawami me-
nopauzy można rozważyć wdro-
żenie hormonalnej terapii za-
stępczej.

Inkontynencja
Inkontynencja to wywodzące się z języka łacińskiego (łac. Incontinens - „nie trzymając przy sobie”) określenie ob-

jawu, który polega na braku kontroli nad funkcją zwieraczy, czego następstwem jest wyciek wydalin. Nazwy „inkonty-
nencja” używa się najczęściej w odniesieniu do nietrzymania moczu (NTM, lub tzw. „słaby pęcherz”), jednak w użyciu 
jest również zwrot „inkontynencja kałowa”, wykorzystywany w celu określenia niekontrolowanej defekacji. W niniej-
szym artykule poruszone zostaną przede wszystkim kwestie związane z nietrzymaniem moczu.



27

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 65(43e) styczeń 2012

PRODUKTY ZAOPATRZENIA 
MEDYCZNEGO

W sytuacji, kiedy leki i ćwi-
czenia nie zabezpieczają w peł-
ni przed epizodami przecieka-
nia, z myślą o pacjentach z prob-
lemem NTM produkowane są 
specjalistyczne produkty chłon-
ne. Są to na ogół wyroby jedno-
razowego użytku z wkładem za-
wierającym superabsorbent, któ-
ry zatrzymuje wyciek wewnątrz 
zamieniając się pod jego wpły-
wem w formę żelu. Występu-
ją one w szerokiej gamie typów 
i rozmiarów. Produkty chłonne 
nie wpływają na stopień dolegli-
wości, ale pomagają zachować 
pacjentowi komfort psychiczny, 
dyskrecję i higienę.  

Warto wspomnieć, iż w nie-
których wskazaniach produk-
ty chłonne mogą być refundo-
wane przez NFZ. Aby móc doko-
nać zakupu refundowanego na-
leży otrzymać od lekarza (może 
to być lekarz podstawowej opie-
ki zdrowotnej) „zlecenie na za-
opatrzenie”. Przy pierwszym za-
kupie zlecenie to musi potwier-
dzić regionalny Oddział Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, któ-
ry rejestruje pacjenta, a także wy-
daje dodatkowy, komplementar-
ny do zlecenia dokument – kar-
tę zaopatrzenia comiesięcznego. 
Karta ta jest ważna przez rok od 
jej wystawienia. Wizyta w NFZ ce-
lem potwierdzenia refundacji jest 
zatem konieczna tylko raz w roku. 
Zlecenie natomiast jako doku-
ment wypisywany przez lekarza 
jest do pewnego stopnia analo-
giczny z receptą lekarską – na zle-
ceniu lekarz wypisuje ilość środ-
ków na jeden, dwa lub trzy mie-
siące. Podczas zakupu produk-
tów chłonnych należy okazać za-
równo zlecenie, jak i kartę. Zlece-
nie zatrzymuje sprzedawca, który 

jednocześnie na karcie potwier-
dza fakt wydania środków. Jak 
już wspomniana karta jest waż-
na przez rok, jednak zlecenie jest 
ważne tylko przez trzydzieści dni. 
Po zrealizowaniu danego zlecenia 
po nowe zlecenie należy ponow-
nie udać się do lekarza. Zakupów 
można dokonać w aptekach lub 
sklepach medycznych posiadają-
cych odpowiednią umowę z NFZ.

Produkty chłonne można 
ogólnie podzielić na pieluchy 
i wkłady. Dostępne są również 
podkłady chłonne, które mają 
formę niewielkich prześcieradeł 
zabezpieczających pościel przed 
zabrudzeniem i zamoczeniem.

Pieluchy występują w trzech 
wariantach:
• tzw. system otwarty, są to do-

syć duże wkłady o specjal-
nym kształcie umocowane na 
ciele za pomocą opinających 
majtek siatkowych, do któ-
rych nie są jednak mocowa-
ne na stałe; taki system nosi 
również nazwę pieluch anato-
micznych;

• tzw. system półotwarty, czy-
li elastyczne majtki chłonne 
– są to pieluchy pełne, a więc 
opinające pacjenta wokół 
bioder, ale pas biodrowy jest 
rozciągliwy, zakłada się je jak 
zwykłą bieliznę;

• tzw. system zamknięty – to 
klasyczne pieluchomajtki, za-
pinane w biodrach na rzepy 
lub przylepce, przez pacjen-
tów nazywane są również po 
prostu „pampersami”.

Wkłady anatomiczne, nazywa-
ne również wkładkami przypo-
minają bardzo zwykłe podpaski, 
różnią się one jednak on nich ja-
kością i chłonnością wkładu, któ-
ry zwykle ma również właściwo-
ści absorbowania nieprzyjemne-
go zapachu. Wkłady anatomiczne 

występują w rozmiarach, ozna-
czanych zwykle jako mini, nor-
mal, extra, super. W zależności od 
producenta rozmiarów może być 
więcej, jednak zwykle nie mniej 
niż trzy. 

System otwarty i półotwarty 
są szczególnie polecane osobom 
z nasilonymi objawami NTM, któ-
re jednak prowadzą aktywny tryb 
życia. Wkładki są odpowiednie 
dla aktywnych z lżejszą postacią 
choroby. Dla osób obłożnie cho-
rych lub poruszających się nie-
wiele, spędzających czas głów-
nie w domu często wybierane 
są pieluchomajtki. Warto zwró-
cić uwagę, że dostępne są tak-
że specjalne warianty dla męż-
czyzn - woreczki, kieszonki urolo-
giczne a także kondomy lub po-
włoki do zbierania moczu. Róż-
nice w wyrobach wynikają z in-
nej budowy anatomicznej i do-
tyczą głównie produktów do lek-
kiej inkontynencji. Pozostałe pro-
dukty mają zwykle charakter uni-
wersalny. W przypadku nietrzy-
mania moczu z jednoczesną in-
kontynencją kałową można sto-
sować specjalne wkłady do pielu-
chomajtek, które można zakładać 
i wyjmować niezależnie od zmia-
ny pieluchy. 

Rozmiar pieluch należy odpo-
wiednio dobrać pod kątem gaba-
rytów pacjenta (kierując się prze-
de wszystkim obwodem w pasie) 
i stopniem inkontynencji. Dla in-
dywidualnego pacjenta nawet 
niewielki wyciek może stwarzać 
duży problem, jednak dla upo-
rządkowania dokonano podziału 
nietrzymania moczu na stopnie, 
które określono na podstawie 
średniej ilości uryny wydalanej 
w sposób niekontrolowany, wyra-
żonej w mililitrach w czasie 4 go-
dzin. Według tych kryteriów in-
kontynencję można podzielić na: ►
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KROPELKOWĄ – mniej niż 50ml
LEKKĄ – 50 – 100ml
ŚREDNIĄ – 100 -200ml
CIĘŻKĄ – 200 – 300ml
BARDZO CIĘŻKĄ – powyżej 300ml

Najwięcej pacjentów cierpi na 
lekkie nietrzymanie moczu. Na-
leży zaznaczyć, że niektórzy pa-
cjenci nie doświadczają objawów 
przez cały czas, a jedynie w spo-
sób tymczasowy, związany z do-
datkowymi schorzeniami lub sy-
tuacjami życiowymi. Bardzo cięż-
kie NTM dotyczy przede wszyst-
kim pacjentów leżących, obłoż-
nie chorych. I chociaż relatyw-
nie najmniej osób doświadcza 
tej najbardziej nasilonej formy 
schorzenia, to jest ona wyjątko-
wym obciążeniem zarówno dla 
samych pacjentów, jak i dla ich 
opiekunów. 

Aby produkty chłonne speł-
niały swoją rolę należy zwra-
cać uwagę na zasady prawid-
łowego ich zakładania (spulch-
nienie wkładu, nadanie kształ-
tu, umieszczenie wskaźnika wil-
gotności wzdłuż linii kręgosłu-
pa). Produkt powinien być dopa-
sowany, w żadnym wypadku nie 
powinien być za mały, gdyż może 
przyczynić się to do otarć i odpa-
rzeń, a w konsekwencji odleżyn 
(w szczególności w przypadku 
tzw. systemów zamkniętych). Nie 
powinien również być zbyt duży, 
chociaż w przypadku wątpliwości 
lepiej wziąć jednak rozmiar więk-
szy. Pieluchy i wkłady występu-
ją często w różnych wariantach 
chłonności – oznaczanych na 
opakowaniach zwykle jako ilość 
„kropelek”, choć znaczniki mogą 
mieć również formę innych pik-
togramów. Pojemność przecięt-
nego pęcherza to jedynie oko-
ło 500 ml, pęcherz rozciągnięty 
może pomieścić maksymalnie do 
2 litrów moczu. Pacjenci i opie-

kunowie zwykle proszą o jak naj-
bardziej chłonne produkty. Wy-
nika to zwykle z obawy przed 
niedostatecznym zabezpiecze-
niem przed przeciekaniem, cza-
sami również z chęci ogranicze-
nia częstości wymiany produktu. 
Wydaje się jednak, że stosowanie 
wkładów „na wyrost” nie jest do-
brym rozwiązaniem – pod wzglę-
dem higienicznym, estetycznym 
i komfortu użytkowania lepsza 
jest częstsza wymiana wkładów 
o normalnej chłonności. Produk-

ty o podwyższonej chłonności 
zalecane są zwykle na noc lub na 
czas podróży. Wiele produktów 
posiada tzw. indykator wilgot-
ności, który informuje o koniecz-
ności wymiany produktu. Należy 
jednak pamiętać, że moment wy-
miany wkładu lub pieluchy powi-
nien przede wszystkim być uza-
leżniony od tego, czy zapewnio-
ny jest komfort pacjenta.

Przy nietrzymaniu moczu nie-
zwykle ważna jest prawidłowa 
pielęgnacja skóry okolic intym-
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nych, a także zachowanie co-
dziennej higieny. Skóra powin-
na być sucha, ewentualnie po-
kryta preparatem chroniącym 
przed podrażnieniami spowodo-
wanymi kontaktem z moczem. 
Dla pacjentów aktywnych ważna 
jest także możliwość redukcji nie-
przyjemnego zapachu.

ZABURZENIA TRZYMANIA 
MOCZU U DZIECI

Szczególnym problemem jest 
nietrzymanie moczu u dzieci. 
U najmłodszych najczęstszym 
problemem jest tzw. moczenie 
nocne (enuresis nocturia). W pew-
nym przedziale wiekowym nie-
kontrolowane oddawanie moczu 
jest sprawą naturalną. Szacunko-
we informacje podają, że wśród 
4-latków co trzecie dziecko mo-
czy się w nocy. Jednak jeżeli wraz 
z dorastaniem problem nie zani-
ka – nie powinien być bagateli-
zowany. U maluchów przyczyną 
gubienia moczu jest zazwyczaj 
niedojrzałość układu nerwowe-
go, wady anatomiczne, osłabie-
nie mięśni i inne przyczyny orga-
niczne tj. niedobór wazopresyny 
w godzinach nocnych, powodu-
jący niedostateczne zagęszcza-
nie moczu (tzw. nocna poliuria). 
Powodem mogą być także zabu-
rzenia emocjonalne i konflikty ro-
dzinne. Metoda leczenia mocze-
nia nocnego u dzieci jest uzależ-
niona od jego przyczyn. Na przy-
kład w przypadku nocnej poliu-
rii stosuje się desmopresynę – 
syntetyczny analog wazopresyny 
w postaci doustnej lub jako aero-
zol do nosa. U pacjentów, u któ-
rych w trakcie podawania des-
mopresyny nadal występuje mo-
czenie nocne, można zastanowić 
się nad włączeniem imipraminy 
lub chlorowodorku oksybuty-
niny. Leczenie niefarmakologicz-

ne polega na zastosowaniu pra-
widłowego żywienia (odpowied-
nio mniejsze ilości płynów przed 
snem, nie podawanie pokarmów 
o właściwościach moczopęd-
nych przed zaśnięciem). U dzie-
ci z problemami psychologiczny-
mi istotną rolę w leczeniu może 
odegrać psychoterapia. Jeże-
li przyczyną moczenia nocnego 
jest zakażenie układu moczowe-
go, konieczne jest leczenie anty-
biotykiem.

Istnieją specjalne produk-
ty chłonne dla starszych dzieci, 
jednak ich zastosowanie należy 
omówić z pediatrą, gdyż w nie-
których przypadkach mogą osła-
biać motywację dziecka do wsta-
wania w nocy celem wypróżnie-
nia się w toalecie. 

PODSUMOWANIE

Nietrzymanie moczu jest do-
legliwością powszechną. Praw-
dopodobnie z powodu gubie-
nia moczu stale cierpi co dziesią-
ta kobieta. Dolegliwość ta dotyka 
również mężczyzn, choć w mniej-
szym stopniu. Stereotypem jest 
wiązanie nietrzymania moczu 
z podeszłym wiekiem. Powszech-
ność, a także niewątpliwie bardzo 

duża uciążliwość objawów, skło-
niła Światową Organizację Zdro-
wia do zaklasyfikowania nietrzy-
mania moczu do grupy chorób 
społecznych. 

Zaburzenie to może stać się 
przyczyną izolacji społecznej, wy-
cofania i problemów emocjonal-
nych. Osoby dotknięte inkonty-
nencją odczuwają obniżone po-
czucie własnej wartości, a wstyd 
i skrępowanie związane z natu-
rą tej przypadłości sprawiają, że 
trudno jest im szukać wsparcia 
u najbliższych. Obawa  przed nie-
spodziewanym wystąpieniem ob-
jawów może być powodem re-
zygnacji nie tylko z życia towa-
rzyskiego, zawodowego i podró-
ży, ale z wychodzenia z domu 
w ogóle. Może także sprzyjać de-
presji. Istotna rola farmaceuty 
w zapobieganiu tym niekorzyst-
nym zjawiskom powinna pole-
gać na informowaniu pacjentów 
o różnych formach terapii, a tak-
że na prowadzeniu szeroko rozu-
mianego doradztwa w kwestiach 
dotyczących farmakoterapii oraz 
stosowania produktów chłon-
nych. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska
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„Może gdzieś znajdzie się ludz-
ki farmaceuta, który taką recep-
tę zrealizuje” [Rzecznik Praw Pa-
cjenta, Krystyna Kozłowska – wy-
powiedź z 2.01.2012]. Słowa Pani 
rzecznik praw pacjenta wypowie-
dziane w kontekście recept bez 
zaznaczonego jednoznacznie po-
ziomu refundacji sprowokowały 
mnie do refleksji na temat „by-
cia ludzkim” w kontekście wyko-
nywanych obowiązków zawodo-
wych. 

- Na myśl przychodzą mi 
w tym momencie dwa aspek-
ty zagadnienia. Pierwszy doty-
czy poziomu empatii w relacji pa-
cjent - farmaceuta, drugi pozio-
mu szerokiej odpowiedzialno-
ści za siebie samego, własne ro-
dziny i szeroko rozumiane dobro 
społeczne. Przyznam, Pani Mag-
do, że parę razy wzruszyłam się, 
słysząc w mediach wypowiedzi 

przede wszystkim starszych pa-
cjentów, którzy mówili o swo-
jej bezradności w sytuacji, kiedy 
odmówiono im realizacji recepty. 
Za wzruszeniem zaraz pojawiło 
się współczucie. Ono uruchomi-
ło we mnie pokłady empatii. Wy-
obrażam sobie, że jestem pacjen-
tem, który ma za sobą uczciwie 
przepracowane życie i regular-
nie odprowadzane składki do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Pragnę doświadczać stabilizacji, 
jestem przekonana, że zasłuży-
łam na godne traktowanie. My-
ślę: przecież jestem chora. Sama 
nie wypisuję sobie tych leków. To 
lekarz. On wie, co jest potrzebne, 
aby mój stan zdrowia był stabilny 
i nie uległ gwałtownemu załama-
niu. Wiem, że wie to także farma-
ceuta. Czy moje oczekiwanie, aby 
aptekarz zrealizował receptę jest 
zbyt wygórowane?

- Nie, na pewno nie jest wy-
górowane. Każdy pacjent, który 
podaje farmaceucie receptę do 
zrealizowania, z pewnością powi-
nien bez „organizacyjnych” nie-
dociągnięć w sytuacji szczegól-
nej potrzeby (a taką jest na pew-
no sytuacja choroby) skorzystać 
z szeroko rozumianej profesjo-
nalnej opieki. Myślę nawet dalej, 
że ważnym elementem tej opie-
ki jest pozyskanie odpowiednie-
go leku na warunkach jak naj-
bardziej finansowo korzystnych. 
Utrudnienia, które pojawiają się 
w tej sytuacji, mają prawo być dla 
statystycznego pacjenta zupełnie 
niezrozumiałe. Pozyskanie szcze-
gółowej wiedzy, dotyczącej za-
sad wydawania konkretnego leku 
i aktów prawnych, które to regu-
lują, nie jest jego pierwszą po-
trzebą. Pacjent pragnie korzystać 
z wiedzy farmaceuty dotyczącej 

„Ludzki farmaceuta”?
– odmowa, jako wyraz społecznej 

odpowiedzialności
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farmakoterapii i doceniać wpływ 
tego ostatniego na proces zdro-
wienia lub zapobiegania choro-
bie. Jeżeli tak się nie dzieje i pa-
cjent dowiaduje się, że nie może 
otrzymać zapisanego leku zgod-
nie z dotychczasowymi zasadami 
refundacji, to czasami odczytuje 
to jako akt skrzywdzenia, a czasa-
mi nawet jako celowe nieżyczliwe 
działanie. 

Pani Ewo, mówię o pacjen-
cie, ale równocześnie zadaję so-
bie i chcę zadać Pani pytanie: czy 
farmaceuta, podobnie jak pa-
cjent nie ma prawa do jasnych, 
przejrzystych zasad wykonywania 
swojego zawodu? 

- W moim przekona-
niu (a wiem, że nie jest to tyl-
ko subiektywny punkt widzenia) 
z pewnością ma. Jeżeli o aptece 
pomyślimy jako o miejscu pracy 
i swoistym „przedsiębiorstwie”, 
które, zachowując swoją specy-
fikę, nie jest oderwane od rea-
liów rządzących gospodarką, to 
finansowe niepokoje farmaceuty 
- pracownika apteki lub właści-
ciela nie wydają się już takie irra-
cjonalne. Bezpieczeństwo prawne 
i finansowe aptekarzy już wielo-
krotnie w ubiegłych latach było 
narażone. Trudno oczekiwać od 
farmaceutów zbiorowej amnezji. 
Trudno również oczekiwać, aby 
minione doświadczenia nie wpły-
wały na bieżące stanowisko. Po-
stawa aptekarza wobec niejas-
nych zapisów prawa podlega tym 
samym regułom, które rządzą 
kształtowaniem każdej postawy. 
Kluczowe znaczenie mają tu trzy 
komponenty: emocjonalny - wy-
znaczający stosunek wartościują-
cy do zjawiska, poznawczy - osa-
dzony w wiedzy na jego temat 
i behawioralny, opisujący reak-
cje osoby wobec sytuacji. Emo-
cje wobec niejasnych zapisów 
prawa (potwierdzone wcześniej-
szym doświadczeniem) są ważną 
informacją, która chroni apteka-
rza przed wchodzeniem na nie-

bezpieczny „grunt”. Postulat ko-
rzystania z doświadczenia przy 
podejmowaniu decyzji jest w tym 
miejscu tak samo uzasadniony, 
jak w każdej innej sytuacji ży-
ciowej. Właśnie tak o tym myślę, 
Pani Magdo.

- Muszę stwierdzić, ze moje 
myślenie biegnie podobnymi 
ścieżkami. Dopełnia go jeszcze 
przekonanie, że farmaceuta, ma-
jąc bardzo szczegółową wiedzę 
na temat opieki farmaceutycznej, 
siłą rzeczy przytłoczony jest świa-
domością konsekwencji podej-
mowanych przez siebie decyzji. 
Z całą pewnością chce rzetelnie 
wywiązać się ze swoich obowiąz-
ków. Dysponuje wiedzą o tym, ja-
kie znaczenie dla procesu lecze-
nia ma udostępnienie pacjentowi 
konkretnego leku. Pragnie wspie-
rać swoich pacjentów zgodnie 
z zasadami etyki, ale wie również, 
iż powinien zachować zdrowo-
rozsądkowy ogląd sytuacji. Nie 
chce wybierać pomiędzy świad-
czeniem pomocy, a łamaniem 
prawa. Nie chce wybierać także 
pomiędzy troską o udostępnie-
nie leku, a własnym bezpieczeń-
stwem prawnym i finansowym. 

- Jak więc Pani Magdo (w kon-
tekście tego, co zostało powie-
dziane) rozumie Pani użyte w wy-
powiedzi Pani rzecznik praw pa-
cjenta określenie „ludzki farma-
ceuta”? 

- Przede wszystkim muszę 
podkreślić, że według mnie takie 
sformułowanie eskaluje dyskom-
fort, zarówno pacjenta, jak i far-
maceuty. Pacjent nabiera prze-
konania, że rzecz jest wyłącznie 
w postawie farmaceuty i jego 
gotowości do niesienia pomocy. 
Odmowa nie jest wynikiem, para-
doksalnie, przestrzegania prawa, 
a wręcz w przeżywaniu pacjenta, 
jego nieprzestrzegania, bo prze-
cież nadrzędnym obowiązkiem 
farmaceuty jest umożliwienie pa-
cjentowi podjęcia farmakoterapii. 
Farmaceuta zaś z całą pewnością 

odczuwa użycie słowa „ludzki” 
jako manipulacyjne. Słowo „ludz-
ki” dotyka obszaru etyki. Odnosi 
się do zasady traktowania drugie-
go człowieka z poszanowaniem 
jego godności. Jako „ludzkie”  
w przytoczonej wypowiedzi de-
finiuje się zachowanie farmaceu-
ty ignorujące wiedzę na temat 
obecnego stanu prawnego oraz 
troskę o własne bezpieczeństwo 
prawne i finansowe. Tymczasem 
zarówno i pacjent, jak i farma-
ceuta mają prawa domagać się 
na tyle przejrzystych i klarow-
nych procedur, aby ich interpre-
tacja i przestrzeganie nie budo-
wały dyskomfortu. 

- Tak naprawdę ludzki może 
być ten pacjent, który nie wyma-
ga od aptekarza wydania leku, je-
żeli wie, że może to narazić tego 
ostatniego na ponoszenie konse-
kwencji prawnych i finansowych 
(w sytuacji od niego niezależnej). 
Ludzki może być także farmaceu-
ta, który w poczuciu odpowie-
dzialności za pacjenta (w szero-
kiej perspektywie) odmawia re-
alizacji recepty, wyrażając w ten 
sposób swoją niezgodę na to, 
co w powszechnej świadomości 
funkcjonuje jako niedopracowa-
ne lub kontrowersyjne. Odma-
wiając - zachowuje się odpowie-
dzialnie, ponieważ nie pozwala, 
aby problem został „zamieciony 
pod dywan”, przemilczany. Swo-
ją postawą wymusza publiczną 
i ekspercką debatę.

Publiczna debata nie będzie, 
Pani Magdo, dotyczyła tylko jed-
nostkowego faktu (realizacja lub 
nie opieczętowanych recept), bę-
dzie miała szeroki charakter. Bę-
dzie poszukiwaniem odpowie-
dzi na pytanie o procedury sta-
nowienia prawa. Zastanawiam się 
na ile, według Pani protest jednej 
czy dwóch grup zawodowych ma 
znaczenie. Na ile jest ważny dla 
rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego? Pytając najprościej, czy 
warto protestować? ►Il.
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- Społeczeństwo obywatelskie 
charakteryzuje się tym, że oby-
watele aktywnie odnoszą się do 
proponowanych zmian, to znaczy 
próbują wpływać na ich kształt, 
nie tylko poprzez swoich repre-
zentantów we władzach usta-
wodawczych, ale i także poprzez 
tworzenie oddolnych nacisków 
i wymuszanie dyskusji z określo-
nym partnerem społecznym. Pro-
test pozwala na zamanifestowa-
nie niepokoju i niezadowolenia 
i jeżeli otwiera dyskusję, bywa 
bardzo cenny. Zarówno nasze in-
dywidualne doświadczenie, jak 
i w doświadczenie całych społe-
czeństw podpowiadają nam, że 
rozmowa i szukanie porozumie-
nia z reguły prowadzą do ustale-
nia zasad współpracy. Co więcej, 
prowadzą także do zdefiniowa-
nia szeroko rozumianych wspól-

nych celów i docenienia, że po-
rozumienie leży w interesie każ-
dej ze stron konfliktu. Negocja-
cje, mediacje lub arbitraż, nieza-
leżnie od tego, którą z tych dróg 
szukania porozumienia wybierze-
my, pozwalają na zmniejszenie 
wzajemnej nieufności i spokoj-
ne rozważenie oczekiwań i po-
trzeb drugiej strony. W sytuacji 
protestu odpowiedzialność wy-
raża się w mentalnej i emocjo-
nalnej gotowości do spotkania 
i szukania porozumienia, dążenia 
do zachowania etycznych stan-
dardów dyskusji i proponowa-
nych rozwiązań oraz korzystania  
z podpowiedzi eksperckich. Kul-
tura sporu wymusza także dy-
scyplinę we wspólnych pracach 
oraz szacunek dla czasu i ludzkiej 
energii.

Z ostatniej chwili

W poniedziałek, 23 stycznia, 
wspólny zespół resortu zdrowia 
i aptekarzy rozpocznie prace nad 
rozporządzeniami do ustawy re-
fundacyjnej. „Zamierzamy wspól-
nie wypracować przepisy najlep-
sze z możliwych, określające to, 
jak ustawa refundacyjna będzie 
funkcjonowała. Skupimy się też 
na tym, jak doprecyzować przepi-
sy, aby zasady kontroli NFZ były 
zasadami jasno opisanymi. Pra-
wo musi być tworzone z osoba-
mi, których przepisy będą doty-
czyć. Chcemy wysłuchać wszyst-
kich głosów” - zadeklarował mini-
ster zdrowia Arłukowicz. 

Pani Magdo, życie potwierdza, 
że warto. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Prezes NRA - dr Grzegorz Kucharewicz

Wiceprezesi NRA
dr Marek Jędrzejczak
oraz
mgr farm. Michał Pietrzykowski

Sekretarz - dr Tadeusz Bąbelek
Skarbnik - mgr farm. Krzysztof Przystupa

Członkowie niefunkcyjni Prezydium NRA:

mgr farm. Piotr Bohater,
mgr farm. Lidia Czyż,
mgr farm. Barbara Jękot,
mgr farm. Piotr Pasierbiak,
mgr farm. Dariusz Smoliński,
mgr farm. Marian Witkowski

fot. od lewej - dr Grzegorz Kucharewicz, 
dr Tadeusz Bąbelek, mgr Krzysztof Przystupa 

Na pierwszym posiedzieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, które odbyło się w dniu 3 lutego 2012 r. 
Rada ukonstytuowała się w następującym składzie:  

PREZYDIUM NRA
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Włoskie władze przyjęły pakiet nowych 
przepisów funkcjonowania rynku aptecz-
nego w tym kraju. Nowe przepisy zaczną 

obowiązywać z dniem 24 marca br.
 
Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany:

1. Ustalono nowe kryteria demograficzne otwiera-
nia aptek, tj. jedna apteka na każde 3000 miesz-
kańców, zarówno w obszarach miejskich jak 
i wiejskich.

2. Wyjątkiem od reguły demograficznej mogą być 
jedynie zezwolenia na nowe apteki na dworcach 
kolejowych, lotniskach, w morskich portach pa-
sażerskich, na stacjach benzynowych, przy au-
tostradach oraz w dużych centrach handlowych. 
Należy zachować jedynie określone odległo-
ści miedzy aptekami w tych miejscach. Apteka 
w centrum handlowym musi być oddalona co 
najmniej 1.5 km od istniejącej już apteki, i 200 
metrów od innych, w tym przypadku nie ma pra-
wa pierwokupu od gmin do 2022 roku.

3. W małych gminach o liczbie mieszkańców nie 
przekraczającej 1000 i nie posiadających aptek, 
np. z braku podstaw ekonomicznych (prowa-
dzenie apteki jest nieopłacalne) może powstać 
nowa apteka. Apteki korzystające z refundacji 
państwowego ubezpieczyciela będą zmuszone 
wpłacać specjalną opłatę na rzecz apteki, która 
powstanie w tej gminie.

4. Apteki o wysokim stopniu udziału refundacji ze 
strony ubezpieczyciela państwowego będą zo-
bowiązane zatrudniać większą liczbę farmaceu-
tów, zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela pań-
stwowego.

5. Wszystkie apteki ogólnodostępne będą obli-
gowane do 24 godzinnego trybu pracy, przy 
uwzględnieniu istniejących w poszczególnych 
regionach zasady godzin otwarcia.

6. Istniejące przepisy doty-
czące godzin otwarcia 
będą traktowane jako tzw. „standard minimalny" 
(zasada ta wydaje się być w oczach naszych wło-
skich Kolegów niezgodna z włoską konstytucją).

7. Wszystkie leki na receptę mogą być oferowane 
z rabatem dla pacjentów, wprowadza się ceny 
maksymalne.

8. W razie śmierci właściciela jego sukcesor nie far-
maceuta ma jedynie 6 miesięcy na sprzedaż ap-
teki (wcześniej było to 2 lata).

9. W celu zwiększenia udziału we włoskim rynku ap-
tecznym leków generycznych, lekarze będą obli-
gowani do zapisywania na receptach przy nazwie 
zaordynowanego leku adnotacji "istnieje możli-
wość nabycia zamiennika" (prowadzi to w kie-
runku zmiany filozofii podejścia pacjentów do 
leków generycznych i przekonania ich do ich na-
bywania). W pewnych przypadkach przewiduje 
się wyjątki, np. dla pacjentów leczonych klinicz-
nie. Farmaceuta może zamienić przepisany lek 
z wyższą ceną na tańszy, ale tylko na wyraźne ży-
czenie pacjenta.

10. Według szacunków Federfarma nowe prze-
pisy przyczynią się do powstania we Włoszech 
w najbliższym czasie około 6 tys. nowych aptek 
ogólnodostępnych.

11. W związku z tymi zmianami zaplanowano strajk 
włoskich aptekarzy. ■

 
opracował dr n. farm. Tadeusz Bąbelek

członek Departamentu Spraw Zagranicznych NRA

Nowy ustrój 
aptekarstwa 
we Włoszech
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W wersji obowiązują-
cej do dnia 31 grud-
nia 2011 roku, prze-

pis art. 94a ust. 1 UPF stanowił, 
iż „zabroniona jest reklama dzia-
łalności aptek lub punktów ap-
tecznych skierowana do publicz-
nej wiadomości, która w sposób 
bezpośredni odnosi się do pro-
duktów leczniczych lub wyro-
bów medycznych umieszczonych 
na wykazach leków refundowa-
nych, lub produktów leczniczych 
lub wyrobów medycznych o na-
zwie identycznej z nazwą pro-
duktów leczniczych lub wyrobów 
medycznych umieszczonych na 
tych wykazach”. Takie brzmienie 
przepisu obowiązywało od dnia 
1 maja 2007 roku, na mocy usta-
wy z dnia 30 marca 2007 roku 

o zmianie ustawy – Prawo farma-
ceutyczne oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw [3].
    Rozważania nad zagadnieniem 
zakazu reklamy aptek i innych 
placówek obrotu detalicznego 
produktami leczniczymi w zakre-
sie tegoż obrotu, należy rozpo-
cząć od skonstruowania definicji 
reklamy, a następnie przejść do 
omówienia zakresu podmioto-
wego i przedmiotowego zakazu.
    W prawie polskim nie obowią-
zuje jednolita dla całego systemu 
prawnego definicja reklamy. Na-
leży jednak zauważyć, iż tworzone 
jej określenia zawierają w istocie 
swej podobne elementy. W lite-
raturze prawniczej określa się re-
klamę jako działanie dotyczące 
towarów lub usług, zachęcające 
do ich nabywania [4]. Powszech-
nym jest pogląd, iż pojęcie rekla-
my należy rozumieć szeroko, od-
nosząc je do każdego działania, 
w którym występuje element za-
chęty. Pojęcie reklamy definiowa-
ne również było w orzeczeniach 
sądów. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie określił 
reklamę apteki (punktu aptecz-
nego) jako działanie polegają-
ce na zachęcaniu potencjalnych 
klientów do dokonywania zakupu 
usług farmaceutycznych w kon-
kretnej aptece lub punkcie ap-
tecznym [5]. W innym zaś orze-
czeniu, działalnością reklamową 

określono każdą działalność, nie-
zależnie od formy i metody jej 
przeprowadzenia oraz użytych 
do jej realizacji środków, jeśli ce-
lem tej działalności jest zwiększe-
nie sprzedaży produktów leczni-
czych lub wyrobów medycznych 
oferowanych w danej aptece lub 
punkcie aptecznym [6]. Z powy-
żej przedstawionych ujęć reklamy 
wynika jednoznacznie, iż panu-
je zgoda, zarówno w literaturze 
prawniczej jak i w orzecznictwie 
sądowym, co do elementów kon-
strukcyjnych pojęcia reklamy. Po-
wszechnie wskazuje się na go-
spodarczy cel działalności, czyli 
zwiększenie obrotów w reklamo-
wanym podmiocie, jako warunek 
sine qua non dla uznania danej 
działalności za działalność rekla-
mową [7]. Co więcej, zauważyć 
należy, iż reklama charakteryzo-
wana jest jako aktywność – dzia-
łanie. Nie może więc być reklamą 
pasywne zachowanie podmio-
tu. Wypowiedzi jurysprudencji 
oraz orzecznictwa na temat po-
jęcia reklamy aptek (punktów ap-
tecznych), pomimo tego, iż for-
mułowane były pod rządami UPF 
sprzed nowelizacji, zachowały ak-
tualność także po 1 stycznia 2012 
roku.
    W tym miejscu warto odwołać 
się raz jeszcze, do wskazanego 
powyżej elementu definicyjne-
go reklamy, określonego jako cel 

Podmiotowy i przedmiotowy zakres 
zakazu reklamy aptek 

w znowelizowanym Prawie farmaceutycznym
Zgodnie z treścią art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne [1] (dalej UPF), „zabronio-

na jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzi-
nach pracy apteki lub punktu aptecznego”. Jednocześnie, art. 94a ust. 2 UPF stanowi, iż „zabroniona jest reklama pla-
cówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych”.  
Powyższe przepisy w tak sformułowanym brzmieniu wprowadzone zostały do polskiego systemu prawnego przez art. 
60 pkt 7 lit „a” oraz „b” ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [2] i weszły w życie dnia 1 stycznia 2012 roku.
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►

gospodarczy reklamy. Istnienie 
gospodarczego celu aktywności 
reklamowej pociąga bowiem za 
sobą dwojakie skutki. Po pierw-
sze wpływa na odróżnienie rekla-
my od działań jedynie informa-
cyjnych (które nie mają w sobie 
w ogóle elementu zachęty). Usta-
wodawca w UPF wyraźnie wska-
zał, jakie czynności nie stanowią 
działalności reklamowej. Reklamą 
nie jest więc informacja o lokali-
zacji i godzinach pracy apteki lub 
punktu aptecznego (art. 94a ust. 
1 zd. 2 UPF). Po drugie umożliwia 
podział działalności reklamowej 
na reklamę gospodarczą i rekla-
mę społeczną. Reklama gospo-
darcza charakteryzuje się właśnie 
swym gospodarczym celem. Re-
klama społeczna nie ma na celu 
zwiększenia obrotów w danym 
podmiocie reklamowanym a ma 
osiągnąć określone cele o cha-
rakterze społecznym, w oderwa-
niu od sfery gospodarczej kon-
kretnych podmiotów [8]. Reklama 
społeczna nie charakteryzuje się 
więc celem gospodarczym a spo-
łecznym.
    Nowelizacja wprowadziła istot-
ną zmianę w zakresie podmio-
tów, do których odnosi się zakaz 
reklamy. Ukonstytuowano bo-
wiem nową kategorię podmio-
tów, na których ciąży obowiązek 
przestrzegania zakazu reklamy. 
W stanie prawnym obowiązują-
cym do dnia 1 stycznia 2012 roku 
zakaz ten dotyczył jedynie dwóch 
z trzech kategorii podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia 
sprzedaży detalicznej produk-
tów leczniczych. Zakres podmio-
towy obejmował bowiem jedy-
nie apteki i punkty apteczne. Od 
dnia 1 stycznia 2012 roku, zakaz 
reklamy dotyczy także placówek 
obrotu pozaaptecznego, co wy-
nika z art. 94a ust. 2 UPF. Oczy-
wistym jest, iż zakaz reklamy pla-
cówek obrotu pozaaptecznego 
dotyczy ich działalności, związa-
nej z obrotem produktami lecz-

niczymi lub wyrobami medycz-
nymi. Takie ograniczenie zakazu 
jest zasadne w świetle możliwo-
ści prowadzenia obrotu detalicz-
nego produktami leczniczymi, 
w określonym przez przepisy pra-
wa zakresie, przez sklepy ogól-
nodostępne ( jako jedną z trzech 
kategorii placówek obrotu po-
zaaptecznego). W zakresie więc 
działalności niezwiązanej z ob-
rotem lekami czy wyrobami me-
dycznymi, sklepy ogólnodostęp-
ne mogą podejmować aktywność 
reklamową. Reasumując, w obo-
wiązującym stanie prawnym za-
kazowi reklamy swej działalność 
podlegają apteki, punkty aptecz-
ne oraz placówki obrotu pozaap-
tecznego.
    Zdecydowanie bardziej złożo-
nym problemem aniżeli zakres 
podmiotowy zakazu reklamy jest 
jego zakres przedmiotowy. Za-
kres przedmiotowy wskazuje bo-
wiem na to, jakiego rodzaju ak-
tywności mogą być uznane za 
reklamę podmiotu prowadzące-
go obrót detaliczny lekami lub 
wyrobami medycznymi. Trud-
ność pogłębia dodatkowo fakt, 
iż kategorycznie sformułowa-
ny zakaz reklamy aptek obowią-
zuje od kilku tygodni (od dnia 1 
stycznia 2012 roku), stąd nie wy-
kształciło się jeszcze ani orzeczni-
ctwo właściwych organów admi-
nistracji publicznej (Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny) ani 
orzecznictwo sądów w tym za-
kresie. Poniższe rozważania mają 
więc charakter własnych poglą-
dów autora.
    W pierwszej kolejności należy 
zastanowić się nad odpowiedzią 
na pytanie, czy zakaz reklamy ap-
tek ma odnosić się wyłącznie do 
reklamy gospodarczej? Przepis 
art. 94a ust. 1 UPF stanowi, iż za-
broniona jest reklama aptek oraz 
ich działalności. Jak więc należy 
traktować różnorodne akcje, skie-
rowane do społeczeństwa, a któ-
re mogą chociażby mieć na celu 

zachęcenie społeczeństwa do ku-
powania leków w aptekach czy in-
nych uprawnionych placówkach; 
z jednoczesnym upowszechnie-
niem postawy niedokonywania 
zakupu leków w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych np. na 
bazarach etc. W mojej ocenie, re-
klamy społeczne, które nie zawie-
rają w sobie celu gospodarczego, 
nie powinny być objęte ustawo-
wym zakazem reklamy, albowiem 
nie zachęcałyby one do korzy-
stania z usług konkretnych aptek 
lecz aptek ogólnie, jako placówek 
ochrony zdrowia publicznego.
    Biorąc natomiast pod uwagę 
całokształt regulacji UPF, w za-
kresie dotyczącym działalności 
reklamowej w obrocie produk-
tem leczniczym (w tym także re-
klamy produktów leczniczych) 
wyróżnić należy następujące, za-
sadnicze rodzaje zachowań, które 
mogą być objęte zakazem rekla-
my aptek: 
1. reklama w radio, telewizji 

i prasie,
2. reklama w Internecie,
3. drukowanie i rozdawanie lub 

umieszczanie w miejscach 
ogólnodostępnych ulotek, 
kalendarzy i tym podobnych 
form promocji,

4. sponsoring,
5. promocje i programy lojal-

nościowe.
 
   Zgodnie z ustawą z dnia 29 
grudnia 1992 roku o radiofonii 
i telewizji [9] (dalej URTV), „rekla-
mą jest przekaz handlowy, po-
chodzący od podmiotu publicz-
nego lub prywatnego, w związku 
z jego działalnością gospodar-
czą lub zawodową, zmierzający 
do promocji sprzedaży lub od-
płatnego korzystania z towarów 
lub usług; reklamą jest także au-
topromocja” (art. 4 pkt 17 URTV). 
Fakt, iż URTV ustanawia defini-
cję legalną reklamy, jest niesły-
chanie istotna. Tylko aktywność 
spełniająca warunki ustanowione 
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►w URTV stanowić będzie rekla-
mę, a co za tym idzie działalność 
taka, odnosząca się do aptek sta-
nowić będzie reklamę zabronioną 
w świetle regulacji UPF [10]. Za-
bronioną jest więc wszelka rekla-
ma aptek w radio, telewizji a tak-
że w prasie.
    Reklama aptek w Interne-
cie stanowi bardziej złożone za-
gadnienie. Po pierwsze istnie-
je problem nazwy strony WWW 
jako ewentualnej reklamy apteki 
w sieci. Po drugie, wskazać nale-
ży na tzw. linki, mogące stanowić 
instrument reklamy aptek w sieci. 
Po trzecie zaś, droga elektronicz-
na może zostać wykorzystana do 
rozsyłania różnorodnych mate-
riałów promocyjnych aptek.
    W ramach domeny interne-
towej, wskazywana jest zasad-
niczo nazwa apteki lub sieci ap-
tecznej. Powstaje więc pytanie, 
czy posłużenie się nazwą apte-
ki lub sieci aptecznej w domenie 
internetowej może być potrak-
towane jako naruszenie zakazu 
reklamy aptek? W mojej opinii, 
na tak postawione pytanie nale-
ży odpowiedzieć przecząco. Na-
zwa domeny stanowi bowiem 
adres internetowy (strony WWW) 
danej apteki lub sieci aptecz-
nej. Nie ma on charakteru rekla-
mowego a służy lokalizacji (bę-
dąc jej warunkiem koniecznym) 
apteki lub sieci aptecznej w sie-
ci internetowej. Widać tu podo-
bieństwo pomiędzy adresem re-
alnie istniejącej placówki apteki 
a jej adresem WWW. Reklamą 
będzie natomiast wykorzystywa-
nie domeny dla celów reklamo-
wych (np. przez umieszczanie 
adresu strony WWW na ulotkach 
czy też w prasie albo w charakte-
rze ogłoszenia w radio lub telewi-
zji etc.) [11]. Innym zagadnieniem 
jest umieszczanie na stronach 
WWW elementów o charakterze 
reklamowym (o celu gospodar-
czym). Takie czynności wchodzą 
bowiem w zakres pojęcia rekla-

my apteki. Nie jest także dopusz-
czalne umieszczanie na stronie 
WWW danej apteki, linków odsy-
łających do innych stron interne-
towych, pozornie niezwiązanych 
z reklamowaną apteką (lub sie-
cią apteczną), lecz zawierających 
materiały reklamowe jej dotyczą-
ce [12]. Przesyłanie materiałów 
handlowych drogą elektronicz-
ną (w szczególności za pomocą 
poczty elektronicznej) powinno 
zaś zostać jednoznacznie zakwa-
lifikowane, w mojej ocenie, jako 
działalność reklamowa. W sytua-
cji przesyłania materiałów drogą 
elektroniczną mamy w każdym 
przypadku do czynienia z celem 
gospodarczym podmiotu. Nawet 
przesłanie obiektywnych infor-
macji ma na celu zachęcenie do 
skorzystania z oferty handlowej 
tej właśnie (a nie innej) apteki lub 
sieci aptecznej.
    Ulotki, kalendarze oraz inne 
tego typu materiały przesyłane 
lub rozdawane nie drogą elek-
troniczną a w sposób material-
ny, powinny być, w mojej oce-
nie, kwalifikowane identycznie, 
jak w przypadku przesyłania ma-
teriałów drogą elektroniczną. 
W tym bowiem przypadku, po-
zornie neutralna ulotka (nieza-
wierająca elementu zachęty) ma 
za zadanie skłonić odbiorcę za-
wartych w ulotce treści do skorzy-
stania z usług wskazanej w ulotce 
apteki. Treść ulotki może jawić się 
jako obiektywna informacja (np. 
o lokalizacji lokalu apteki) jed-
nakże celem wręczenia ulotki jest 
z całą pewnością zwiększenie ob-
rotu konkretnej placówki [13].
       Istotnym zagadnieniem, do-
tyczącym reklamy aptek, jest 
również tzw. sponsoring. Spon-
soring można scharakteryzować 
jako finansowanie konferencji, 
zjazdów, kongresów i innych po-
dobnych imprez [14]. Ważne jest 
rozstrzygnięcie kwestii, czy spon-
soring sam w sobie stanowi dzia-
łalność reklamową czy też ażeby 

za reklamę mógł zostać uznany, 
musi się charakteryzować celem 
gospodarczym (promocją spon-
sora)? W mojej ocenie należy od-
powiedzieć na tak postawione 
pytanie, patrząc przez pryzmat 
kategorycznie sformułowane-
go w UPF zakazu reklamy aptek. 
Ustawodawca wprowadzając bo-
wiem ów zakaz dopuścił jedynie 
dwa wyjątki – informacja co do lo-
kalizacji i godzin otwarcia apteki. 
Należy więc, w mojej opinii, przy-
chylić się do tezy, iż wkład finan-
sowy sponsora (właściciela apte-
ki) łączy się z zamierzonym przez 
niego celem gospodarczym i po-
mimo braku bezpośrednich dzia-
łań reklamowych, finansowanie 
określonych imprez będzie mia-
ło na celu przysporzenie korzyści 
ekonomicznych konkretnej apte-
ce (czy też sieci aptecznej) [15].
    Podobny mechanizm leży 
u podstaw wszelkiego rodzaju 
promocji i programów lojalnoś-
ciowych. W wielu aptekach pro-
gramy lojalnościowe są jednak 
prowadzone, pomimo obowią-
zującego zakazu reklamy aptek. 
W sytuacji jednak, gdy Ustawo-
dawca wprowadza jednoznacznie 
sformułowany zakaz reklamy ap-
tek i innych podmiotów prowa-
dzących obrót detaliczny lekami, 
prowadzenie akcji promocyjnych 
lub programów lojalnościowych 
jawi się, w mojej opinii, jako na-
ruszenie normy prawnej statuują-
cej ów zakaz.
    Reklama z całą pewnością jest 
instrumentem konkurencji po-
między przedsiębiorcami [16]. 
Należy jednak mieć na uwadze, 
iż nie istnieje zupełna swoboda 
i dowolność w zakresie działal-
ności reklamowej [17]. Wyklucze-
nie owej swobody jawi się jako 
uzasadnione, zwłaszcza w przy-
padku, gdy dany podmiot zaj-
muje się obrotem produktów 
wpływających bezpośrednio na 
życie i zdrowie ludzi [18]. Produk-
ty lecznicze stanowią wyjątkową 
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kategorię produktów a podmio-
ty prowadzące obrót tymi pro-
duktami, stanowią wyjątkową ka-
tegorię przedsiębiorców. Owa 
wyjątkowość może zaś uzasad-
niać regulacje o wyższym stop-
niu obostrzenia (choćby w zakre-
sie działalności reklamowej), niż 
w przypadku innych podmiotów 
gospodarczych działających na 
rynku. ■
 

mgr Rafał Jerzy Kruszyński
doktorant w Katedrze Prawa 
Gospodarczego Publicznego

Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego

KONGRES STULECIA FIP

W 2012 r. Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna FIP 
obchodzi setną rocznicę swojego powstania. Z tego względu tego-
roczny Światowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych, który 
będzie się odbywał  w dniach od 3 do 8 października w Amsterdamie 
będzie miał szczególny charakter i oprawę. Będzie on stanowił unikal-
ną okazję dla dokonania przez Federację  kolejnego kroku w realizacji 
przyjętego na Radzie FIP w 2008 r. dokumentu Wizja i Misja FIP. Kon-
gres ten będzie też punktem zwrotnym dla zawodu w skali globalnej. 
Wszyscy obecni na nim określą jego przyszłość w oparciu o stuletnie 
doświadczenie.

Kongres Stulecia, bo taką oficjalna nazwę nadano Kongreso-
wi, zapewni wszystkim uczestnikom bezcenną możliwość wzbogace-
nia swojej kariery zawodowej poprzez udział w wydarzeniach i decy-
zjach, które będą kreowały przyszłość farmacji i opieki zdrowotnej na 
całym świecie.

Główny temat Kongresu: Poprawa zdrowia poprzez odpowie-
dzialne stosowanie leków wzywa farmaceutów do zajęcia pozycji lide-
rów w zespole opieki zdrowotnej i realizacji tej roli dla zapoczątkowa-
nia nowej ery w opiece zdrowotnej. Główny temat Kongresu znajdzie 
odzwierciedlenie w wykładach wybitnych specjalistów, sympozjach, 
warsztatach i sesjach plakatowych, które zjednoczą uczestników re-
prezentujących różne dziedziny praktyki farmaceutycznej i nauk far-
maceutycznych.

Szczegółowe informacje o programie Kongresu oraz 
warunkach uczestnictwa w nim będą zamieszczone w najbliższym 
czasie na stronie internetowej FIP: www.fip.org/amsterdam2012 .

dr n. farm. Jerzy Łazowski

FIP’S WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEU TICAL SCIENCES
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PIOTR KULA

W grudniu br. wartość sprze-
daży całego rynku w porównaniu 
do analogicznego okresu 2010 r. 
była wyższa o 586 mln PLN. Ta 
różnica byłaby jeszcze wyższa, 
gdyby nie to, iż wyniki sprzeda-
ży z grudnia ub. r. również nale-
żały wówczas do najwyższych 
w historii. Taki rekordowy wynik 
to efekt nałożenia się na trady-
cyjny wzrost segmentu sprzeda-
ży odręcznej (z jakim mamy do 
czynienia zawsze na koniec roku) 
wzmożonych sprzedaży leków 
na recepty w związku ze spo-
dziewanymi od stycznia 2012r. 
zmianami w Ustawie Refunda-
cyjnej. Zmiana m. in. w sposobie 
liczenia limitów, zmiany cen, jak 

również zmiana dostępności na 
receptę refundowaną części pro-
duktów leczniczych spowodo-
wała znaczny wzrost sprzedaży 
w aptekach. Największy wzrost 
wartości sprzedaży odnotował 
segment leków refundowanych, 
który osiągnął o 384,8 mln PLN 
(+34,99%) wyższą sprzedaż niż 
w analogicznym okresie ub. r. 
Tradycyjnie w grudniu wzrosła 
również sprzedaż odręczna, któ-
rej wartość zwiększyła się o 108,4 

mln PLN (+11,55%). Zaskakująca 
była również skala wzrostu seg-
mentu leków pełnopłatnych na 
receptę, którego wartość wzglę-
dem grudnia ub. r. wzrosła aż 
o 92,8 mln PLN (+20,70%). 

Jeszcze większy wzrost całego 
rynku jest widoczny jak porówna-
my wyniki grudnia do listopada 
br. Wartość sprzedaży w grudniu 
wzrosła względem poprzednie-
go miesiąca br. o 601,8 mln PLN 
(+24,36%). Najwięcej względem li-

Grudzień 2011 

– rekordowa sprzedaż. Cały rok +5%

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

Tabela 1: grudzień 2011 vs grudzień 2010

 

grudzień 
2010

grudzień 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 100 1 484 34,99%

Leki Pełnopłatne 448 541 20,70%

Sprzedaż Odręczna 938 1 047 11,55%

Całkowity obrót 2 486 3 072 23,57%

Tabela 2: grudzień 2011 vs listopad 2011

 

listopad 
2011

grudzień 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 124 1 484 32,03%

Leki Pełnopłatne 464 541 16,68%

Sprzedaż Odręczna 883 1 047 18,62%

Całkowity obrót 2 471 3 072 24,36%

Rynek farmaceutyczny w grudniu 2011r. osiągnął rekordową sprzedaż w wysokości 3 072 mln PLN, tj. o 23,57% 
więcej niż w analogicznym okresie ub. r. 
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stopad br. wzrósł segment leków 
refundowanych, bo o 360,1 mln 
PLN (+32,03%). Nieco wyższy niż 
wobec grudnia ub. r. wzrost zano-
tował segment sprzedaży odręcz-
nej. W porównaniu do  listopada 
br. sprzedaż zwiększyła się bo-
wiem o 164,3 mln PLN (+18,62%). 
Również wyraźny wzrost zano-
tował segment leków pełnopłat-
nych na receptę, który zwiększył 
wartość o 77,4 mln PLN (+16,68%).

Wzrost sprzedaży w grudniu 
wpłynął na poprawę wskaźni-
ka prognozy dla całego rynku.  
Do listopada prognoza na ko-
niec 2011 roku zakładała wzrost 
wartości sprzedaży całego ryn-
ku o 2,7% względem 2010 roku. 
Wyższe wyniki sprzedaży w listo-
padzie podwyższyły tę prognozę 
do 3,0%. Natomiast rekordowy 
wzrost w grudniu spowodował, iż 
wartość sprzedaży całego rynku 
aptecznego na koniec roku była 
wyższa o 5,0% względem wyni-
ków roku poprzedniego. War-

tość sprzedaży w 2011r. wyniosła 
27 975 mln PLN (z wnioskami in-
dywidualnymi 28 142 mln PLN). 
jaki będzie rok 2012 trudno na 
razie ocenić, ale na pewno duży 
wpływ na kształtowanie się ryn-
ku będzie miała nowa Ustawa 
Refundacyjna i reakcje wszystkich 
uczestników tego rynku począw-
szy od producentów a kończąc na 
pacjencie. Jaki będzie styczeń? Po 
rekordowym wzroście sprzedaży 
w grudniu, należy oczekiwać, iż 
wyniki stycznia będą niskie (a na-
wet bardzo niskie).  

Statystyczna apteka

W grudniu 2011r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 225,0 tys. PLN.  
i była to najwyższa wartość w do-
tychczasowej historii. Względem 
grudnia ub. r. statystyczna ap-
teka osiągnęła o 38,81 tys. PLN 
(+20,85%) większą wartości sprze-
daży. Natomiast względem listo-
pada br. wartość sprzedaży wzro-

sła o 44,07 tys. PLN (+24,36%). 
W porównaniu do analogicz-

nego okresu ub. r. wzrost wartości 
dotyczył wszystkich segmentów 
rynku. Najwięcej wartościowo 
wzrosła wartość sprzedaży seg-
mentu leków refundowanych, 
która była większa o 26,36 tys. 
PLN (+32,02%). W pozostałych 
segmentach wzrost ten był już 
mniejszy. Statystyczna apteka 
zwiększyła sprzedaż o 6,39 tys. 
PLN (+9,09%) w segmencie sprze-
daży odręcznej i o 6,06 tys. PLN 
(+18,04%) w segmencie leków 
pełnopłatnych na receptę. W po-
równaniu do listopada br. segment 
leków refundowanych zanotował 
wzrost wartości sprzedaży o 26,37 
tys. PLN (+32,03%). Sprzedaż od-
ręczna wzrosła o 12,03 tys. PLN 
(+18,62%), a leki pełnopłatne na 
receptę zanotowały wzrost o 5,66 
tys. PLN (+16,68%) względem po-
przedniego miesiąca br. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach 
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w grudniu 2011r. była wyższa 
o 5,13% (+0,86 PLN) niż w listo-
padzie br. Natomiast względem 
analogicznego okresu ub. r. ceny 
wzrosły o 10,07% (+1,61 PLN). 
Średnia marża apteczna w grud-
niu 2011r. spadła względem po-
przedniego miesiąca o 1,49 pp 
i wyniosła 24,68%. Marża ta była 
o 1,99 pp mniejsza niż w analo-
gicznym okresie ub. r. 

Refundacja a współpłacenie

W grudniu poziom współpła-
cenia pacjentów za leki refundo-
wane ponownie wzrósł, osiągając 
poziom 31,27%. W porównaniu 
do analogicznego miesiąca ubie-
głego roku (31,03%) wskaźnik ten 
był wyższy o 0,24 pp. Natomiast 
względem listopada br. udział 
we współpłaceniu przez pacjen-
tów wzrósł o 0,56 pp. W grudniu 
pacjenci wydali na leki refun-
dowane 464 mln PLN, tj. o 119 
mln PLN więcej niż w poprzed-
nim miesiącu. Natomiast wobec 
grudnia ub. r. wartość sprzedaży 
wzrosła o 123 mln PLN. Wartoś-
ciowo współpłacenie pacjentów 
od początku roku wyniosło 3 937 
mln PLN i było wyższe o 11,71% 
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Sprzedaż:                      28,1 mld    
Refundacja:                    8,7  mld
Prognoza sprzedaży:     od +4 do +6 %  (vs 2010r.)
Prognoza refundacji:      wzrost +1 do +2 %  (vs 2010r.)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY

PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2011

od analogicznego okresu ub. r. 
W porównaniu do całkowi-

tej wartości sprzedaży w apte-
kach w grudniu, pacjenci za-
płacili 66,80% z 3 072 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do listopada br. 
udział ten spadł o 1,68 pp, ale 
wartościowo wydatki pacjentów 
były wyższe aż o 361 mln PLN. 
W grudniu 2011r. pacjenci wydali 
na produkty lecznicze zakupio-
ne w aptekach 2 52 mln PLN, tj. 
o 325 mln PLN więcej niż w ana-
logicznym okresie ub. r. (spadek 
udziału o 2,69 pp). 

Podsumowanie 
wartości sprzedaży 
leków na rok 2011 

Po uwzględnieniu wyników 
za grudzień 2011 roku wartość 
sprzedaży całego rynku farma-
ceutycznego na koniec 2011 roku 
wyniosła 28,1 mld PLN (uwzględ-
niając wnioski indywidualne). 
W porównaniu do ubiegłego 
roku wartość rynku w 2011 wzro-
sła o 5%. Natomiast refundacja 
na koniec 2011 roku osiągnę-
ła wartość 8,7 mld PLN, tj. była 
o 1,7% wyższa niż w ubiegłym 
roku. ■
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Nie ucichły jeszcze echa 
obchodów dwudziesto-
lecia reaktywowania sa-

morządu aptekarskiego w Pol-
sce, gdy od Redakcji „Aptekarza 
Polskiego” otrzymałem propozy-
cję opracowywania do kolejnych 
numerów czasopisma dziejów izb 
aptekarskich, działających w la-
tach 1945-1951. Dla kronikarza 
dziejów farmacji pisać na ten te-
mat to wielki zaszczyt, bez żadnej 
przesady można bowiem stwier-
dzić, że okres ten to jedna z naj-
piękniejszych kart historii polskiej 
farmacji! 

Izby aptekarskie powstały po 
zakończeniu okupacji hitlerow-
skiej „z niczego”, opierając się 
na przedwojennej ustawie, po-
wołującej samorząd zawodowy 
z dniem… 1 września 1939! Nie 
było więc wzorców, nie było lu-
dzi, którzy mieliby doświadczenie 
w pracy samorządowej. Wszyst-
ko trzeba było zaczynać od po-
czątku! Mało tego – organiza-
cja i działalność izb aptekarskich 
przypadła na jeden z najtrud-
niejszych okresów w historii Pol-
ski. Były to czasy stalinowskiego 
terroru, czasy „utrwalania wła-

Ilustracja 1
Strona tytułowa „Wiadomości Farmaceutycznych” z ustawą „Izby aptekarskie” 

z dnia 26 czerwca 1939 roku. Egzemplarz ze zbiorów autora. ►
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►dzy ludowej”, czasy panoszących 
się bezprawnie służb bezpie-
czeństwa: radzieckich i polskich, 
wreszcie – czasy tajemniczych za-
ginięć i śmiertelnie celnych strza-
łów, oddawanych z ukrycia przez 
nieznanych sprawców… Bezpar-
donowo prześladowano inteli-
gencję, wolne zawody, samorzą-
dy… Prywatna inicjatywa dogo-
rywała, a jej przedstawicieli trak-
towano jako uosobienie „wro-
gów ludów”. Aptekarze znaleźli 
się więc w bardzo kłopotliwej sy-
tuacji: „inteligenci”, „posiadacze”, 
a co gorsza: „wyzyskiwacze”! Ta-
kim bowiem mianem zwykła ów-
czesna prasa określać naszych 
poprzedników! Ceny leków, ja-

kie by nie były, były wedle gazet 
oburzająco wysokie… Kiedy na-
tomiast leków zaczęło brakować, 
aptekarzom zarzucono, że ukry-
wają je na zapleczach aptek, by 
spekulować cenami! Mnożyły się 
pokazowe procesy, trwały aresz-
towania, a wielu zasłużonych ap-
tekarzy trafiało za więzienne kra-
ty. Jak skończył się ten ponury 
spektakl – Czytelnicy „Aptekarza 
Polskiego” pamiętają z artykułu 
„9 stycznia 1951”[ 9 stycznia 1951. 
„Aptekarz Polski” nr 1/2010].

W takich właśnie ciężkich i nie-
sprzyjających warunkach przyszło 
działać polskim izbom aptekar-
skim. Wszyscy farmaceuci dosko-

nale widzieli, że samorząd i apte-
ki nie przetrwają długo. Pomimo 
to, a może właśnie dlatego, dzia-
łacze izbowi rzucili się w wir go-
rączkowej pracy społecznej i za-
wodowej. Ich piękne dokonania 
opisane zostaną w kolejnych nu-
merach „Aptekarza Polskiego”, 
a „bohaterem” każdego artykułu 
będzie wybrana izba aptekarska. 
Oczywiście będą to subiektywne 
i wybiórcze spojrzenia, nie spo-
sób bowiem w krótkiej publikacji 
omówić działanie aktywnej insty-
tucji w ciągu siedmiu lat! Zgodnie 
z tytułem, przyglądać będziemy 
się jednemu, wybranemu aspek-
towi działania każdej z izb apte-
karskich.
   Jako członek Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Krakowie, pozwo-
lę sobie rozpocząć cykl od nie-
zwykle interesującego epizodu 
z dziejów samorządu aptekar-
skiego w Krakowie.
   Działalność samorządu kra-
kowskich i małopolskich apte-
karzy w latach 1945-1951 skupi-
ła się na pomocy finansowej dla 
Oddziału, a następnie Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. O tym kierun-
ku działalności krakowskiej Izby 
Aptekarskiej Czytelnicy „Apteka-
rza Polskiego” mieli okazję do-
wiedzieć się już z artykułu „Apte-
karz i jego uniwersytet” [Aptekarz 
i jego uniwersytet. „Aptekarz Pol-
ski” nr 7/2010].

Pamiętać trzeba także, że w kra-
kowskiej Izbie Aptekarskiej po-
wstał w roku 1946 pomysł zorga-
nizowania muzeum farmacji, zna-
nego dziś powszechnie jako Mu-
zeum Farmacji Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Inicjator jego powstania, 
a zarazem pierwszy i długoletni 
dyrektor, doktor Stanisław Proń, 
od samego początku działania 

Ilustracja 2
Budynek przy ulicy Basztowej 3, zajmowany kolejno przez Gremium Aptekarzy Galicji 
Zachodniej (do roku 1939), Izbę Aptekarską w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernator-
stwa (1940-1945), krakowską Okręgową Izbę Aptekarską (do 1951), a następnie przez 

krakowskie muzeum farmacji. Zdjęcie z lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Ze zbiorów Anny Stabrawy.
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samorządu aptekarskiego był dy-
rektorem biura Izby. Jako praw-
nik (a także niegdysiejszy uczeń 
aptekarski) zorganizował je na 
tyle sprawnie, że w dniach 17-
18 października 1947 władze Na-
czelnej Izby Aptekarskiej zwoła-
ły w Krakowie zjazd przedstawi-
cieli wszystkich polskich izb ap-
tekarskich. Celem spotkania było 
zapoznanie prawników i dyrekto-
rów biur izb z rozwiązaniami, wy-
pracowanymi przez Stanisława 
Pronia. W czasie zjazdu doktor 
Proń wygłosił obszerny referat 
„Rola biur okręgowych izb apte-
karskich w świetle wymogów pra-
wa o organizacji reprezentacji za-
wodowej”. Szczegółowo omówił 
w nim nie tylko organizację obie-
gu dokumentów i zakres czynno-
ści biura. Nakreślił także niezwy-
kle ambitną, dogłębnie przemy-
ślaną koncepcję działania biu-
ra podstawowego organu samo-

rządu aptekarskiego, które – jak 
podkreślał we wspomnianym re-
feracie, opublikowanym na ła-
mach „Farmacji Polskiej” – żyje, 
tętni pracą. Większość postula-
tów doktora Pronia na temat biu-
ra izby aptekarskiej nadal pozo-
staje aktualna: biuro Izby staje się 
tym ośrodkiem, w którym ogni-
skuje się życie zawodowe, a pra-
cownicy Biura, obsługując interesy 
zawodowe członków Izby, stają się 
przedstawicielami i wykonawcami 
założeń myślowych organów Izby. 
Proń podkreślał, że Biuro Izby ma 
być czymś więcej aniżeli oschłym 
wykonawcą papierowej roboty, 
ono ma być ciągłością myśli i idei 
narzuconych przez organa Izby, 
ono będzie z otrzymywanego z te-
renu materiału tworzyć syntezy do 
wniosków, które następnie prze-
pracują w ramach swych upraw-
nień organa Izby. Biuro Izby po-
winno być tym „spiritus movens” 

reprezentacji zawodowej, dając jej 
organom bogaty materiał dla roz-
ważań ku pożytkowi zawodu.
   Jednak to nie wzorowa orga-
nizacja biura krakowskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej będzie 
głównym tematem niniejszego 
artykułu! Wspomniany powyżej 
październikowy zjazd miał bar-
dzo bogaty program, a po czę-
ści oficjalnej, dotyczącej wyłącz-
nie spraw zawodowych, przy-
szła pora na kulturalną rozrywkę! 
W pierwszym dniu zjazdu (była 
to akurat sobota) uczestników 
zaproszono do Teatru Miejskie-
go im. Juliusza Słowackiego, zaś 
w drugim dniu zwiedzano zabyt-
ki Krakowa i Wieliczki (kopalnia 
soli). Wizyta na Wawelu była – jak 
się miało okazać – nieprzypadko-
wa i… nietypowa! Zwiedzono bo-
wiem Państwową Pracownię Kon-
serwacji Zabytków Malarstwa na 
Wawelu, w której dopiero co zło-
żony został ołtarz Wita Stwosza. 
Jak podawała redakcja „Farma-
cji Polskiej”, jeszcze przed zwie-
dzeniem Pracowni, w czasie ofi-
cjalnej części zjazdu, krakowska 
Izba Aptekarska zgłosiła wniosek 
w sprawie zbiórki chemikaliów 
potrzebnych dla prac konserwa-
torskich zabytków sztuki w Kra-
kowie. Wniosek ten został przyję-
ty jednomyślnie, zaś Zarząd Izby 
Naczelnej natychmiast uchwa-
lił wpłatę zł. 10.000 na konserwa-
torium ołtarza Wita Stwosza. Jak 
słuszną byłą ta decyzja, okazało 
się po naocznym zapoznaniu się 
władz samorządowych z tokiem 
prac konserwatorskich i potrzeba-
mi pracowni. Należy podkreślić, 
że inicjatywa wsparcia renowacji 
ołtarza Wita Stwosza pochodzi-
ła od dyrektora Biura Izby – Sta-
nisława Pronia, rozmiłowanego 
w pamiątkach dawnej kultury, nie 
tylko aptekarskiej.

Ilustracja 3
Rada krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w latach 1945-1948. Siedzą od lewej: 

Tadeusz Oświecimski, inspektor farmaceutyczny Adam Filemonowicz, Stanisław 
Krówczyński, profesor Marek Gatty-Kostyal i prezes Wincenty Sawicki. Stoją od lewej: 
Tadeusz Pelc, Mieczysław Przetacznik, dr Franciszek Urbaczka, Jan Henoch, Zygmunt 

Krzyżanowski, Ludwik Olejek, dr Zygmunt Fuchsa, Zbigniew Kupiec, Mieczysław 
Kozłowski, Tadeusz Chudzicki, Stanisław Opala, dr Stanisław Proń, dyrektor Biura Izby 

Aptekarskiej oraz Jerzy Łuczko. Ze zbiorów Anny Stabrawy.
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Przypomnijmy, że ołtarz Wita 
Stwosza, zdemontowany w prze-
dedniu II wojny światowej, spła-
wiony został Wisłą barkami aż do 
Sandomierza. Złożono go częś-
ciowo w tamtejszej katedrze, 
a częściowo w seminarium du-
chownym. Jednak już w paździer-
niku 1939 arcydzieło Wita Stwo-
sza zostało – dzięki informacji 
zdrajcy – odnalezione i skonfi-
skowane przez niemieckich oku-
pantów, roszczących sobie pre-
tensje do wszystkich prac swe-
go rodaka. Początkowo wywie-
ziono go do głównego skarb-
ca Rzeszy, a następnie do No-
rymbergii, gdzie przechowywany 
był w bunkrze przeciwlotniczym 
pod górą zamkową. Na szczęś-
cie przez cały okres II wojny świa-
towej nie doznał żadnych znisz-
czeń. W roku 1946, specjalnym 

pociągiem i pod eskortą żołnie-
rzy amerykańskich, powrócił do 
Krakowa i złożony został w pra-
cowniach konserwatorskich na 
Wawelu. Złe warunki przecho-
wywania sprawiły, że zaatakowa-
ny został przez pleśnie i grzyby. 
Stad potrzebna była pilna, grun-
towana renowacja, a ta z kolei nie 
mogła się obejść bez ogromnych 
ilości substancji, niedostępnych 
w pookupacyjnej biedzie dla kon-
serwatorów, a na co dzień – uży-
wanych w aptekach! Przedstawi-
ciele krakowskiej Izby Aptekar-
skiej na wspomnianym posiedze-
niu Zarządu Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej poinformowali o całej 
sprawie i wysunęli projekt zbiór-
ki wśród aptek całego kraju rzad-
kich dziś na rynku surowców, któ-
rych brak utrudnia prace konser-
watorskie.

   W „Farmacji Polskiej”, ówczes-
nym organie Naczelnej Izby Apte-
karskiej, w komunikacie zatytuło-
wanym „Godna uznania inicjaty-
wa Izby Aptekarskiej w Krakowie”, 
zamieszczono wykaz niezbędnych 
surowców dla pracowni konser-
watorskiej ołtarza Wita Stwosza, 
z jednoczesną prośbą o nadsyła-
nie ich na adres Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Krakowie, na uli-
cę Basztową 3. Po szczegółowych 
konsultacjach z konserwatorami 
ustalono, że niezbędnych było: 
dziesięć litrów terpentyny najlep-
szej, czterokrotnie rektyfikowa-
nej tzw. „terpentyny francuskiej”; 
dwa kilogramy terpentyny wene-
ckiej prawdziwej, nie fałszowanej; 
10-20 dekagramów kleju rybie-
go (collapsicum in follis); po ki-
logramie: krystalicznego węgla-
nu amonu (Ammonium carboni-
cum), dwuchromianu potasu (Ka-
lium bichromicum), balsamu ko-
paiwowego amerykańskiego i ży-
wicy damara; po ćwierć kilogra-
ma: oleju makowego bielone-
go (Ol. Papaveris) i żywicy elemi 
(Gummiresina elemi); po 1/8 kilo-
grama: olejku lawendowego (Ol. 
Lavendulae) i goździkowego (Ol. 
caryophyllorum). Ponadto poszu-
kiwano pół kilograma wosku bia-
łego bielonego pszczelego (Cera 
alba) oraz trzy kilogramy żywicy 
mastyks (Gummiresina mastix). 
Redakcja „Farmacji Polskiej” okre-
śliła inicjatywę krakowskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej jako za-
sługującą na podkreślenie i uz-
nanie. Redaktorzy nie wątpili, że 
ogół Kolegów pośpieszy z pomocą 
w miarę posiadanych artykułów…
   Odzew polskich aptekarzy był 
– tradycyjnie! – imponujący. We-
dle zachowanych w krakowskim 
Muzeum Farmacji anonimo-
wych i nie datowanych zapisków 
z darami pospieszyło 104 aptek, 
w tym 44 aptek okręgu krakow-

Ilustracja 4
Uczestnicy opisywanego w niniejszym artykule zjazdu w czasie wycieczki do 

Wieliczki. W pierwszym rzędzie siedzą członkowie władz Naczelnej Izby Aptekarskiej: 
prezes NIA Edmund Szyszko (trzeci od lewej), sekretarz NIA Stanisław Biele (piąty 
od lewej), skarbnik NIA  Piotr Andruski (drugi od lewej) oraz Aleksander Włosiński, 

członek Zarządu NIA (pierwszy od lewej). Cyframi oznaczono: 1.) prezes krakowskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej Wincenty Sawicki, 2.) prezes poznańskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej i późniejszy historyk farmacji Witold Głowacki, 3.) inspektor 
farmaceutyczny na województwo krakowskie Adam Filemonowicz, 4.) dyrektor Biura 

krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Stanisław Proń, 5.) Franciszek Urbaczka, 
skarbnik Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, 6.) Anna Stabrawa, pracowniczka 

Biura krakowskiej Izby Aptekarskiej. 
Zdjęcie zamieszczone w czasopiśmie „Farmacja Polska” 1947, nr 10, s. 393.

►
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skiego. Odpowiedzieli aptekarze 
zrzeszeni w okręgowych izbach 
aptekarskich krakowskiej, kiele-
ckiej, rzeszowskiej, pomorskiej, 
dolnośląskiej, olsztyńskiej i szcze-
cińskiej. Jak podkreślała redakcja 
„Farmacji Polskiej” wartość zebra-
nych darów, według cen minimal-
nych hurtu przekroczyła pół mi-
liona złotych. W ten sposób apte-
karstwo przyłożyło się walnie do 
uratowania i zabezpieczenia dla 
przyszłych pokoleń tego arcydzie-
ła natchnionego (…) artysty. W in-
nym z kolei miejscu, także na ła-
mach „Farmacji Polskiej”, można 
było przeczytać: z darami nad-
chodziły listy, częstokroć wzru-
szające swą treścią, a zawsze na-
cechowane gotowością ofiar na 
wzniosłe cele, świadczące o bez-
przykładnym chyba uspołecznie-
niu zawodu, który mając w swych 
szeregach takich członków może 
być spokojny o piękne karty swej 
przyszłej historii. 
   Nie małą rolę w tym sukcesie 
odegrał doktor Proń, który… roz-

począł po krakowskich aptekach 
wielki obchód i osobiście „wy-
dzierał” wręcz farmaceutom z re-
ceptur i laboratoriów szczególnie 
potrzebne odczynniki! Ewiden-
cjonowaniem, opisywaniem i se-
gregowaniem zebranych surow-
ców farmakognostycznych i sub-
stancji chemicznych zajmowała 
się ówczesna pracowniczka Biura 
Izby, późniejszy uznany historyk 
farmacji – doktor Anna Stabrawa, 
która w rozmowie z autorem ni-
niejszego artykułu wspominała 
wszystkie opisane tu wydarzenia.

Pomimo pomyślnie przeprowa-
dzonej renowacji, z powodów 
politycznych, ołtarz Wita Stwosza 
pozostawał na Wawelu. Dopiero 
przełom polityczny w roku 1956 
pozwolił na powrót ołtarza do 
kościoła Mariackiego. Z pracow-
ni konserwatorskich został prze-
kazany w pierwotne miejsce swej 
lokalizacji w 1957. Wówczas to 
pojawiło się w prasie wspomnie-
nie pięknej inicjatywy nieistnieją-

cej już przecież krakowskiej Izby 
Aptekarskiej. Popularny w Krako-
wie „Dziennik Polski”, w nume-
rze z dnia 14-15 kwietnia 1957, 
w artykule „Jeszcze o konserwa-
cji ołtarza Wita Stwosza”, pisał: 
w związku z przekazaniem ołta-
rza Wita Stwosza kościołowi Ma-
riackiemu wspomnieć wypada, że 
w r. 1947, gdy z braku potrzeb-
nych ku temu surowców natrafia-
no na poważne przeszkody, b. Izba 
Aptekarska w Krakowie wystąpiła 
– na zjeździe wszystkich izb apte-
karskich, który odbywał właśnie 
odbywał się w Krakowie – z ape-
lem, by wszystkie apteki całej Pol-
ski pospieszyły z pomocą w kon-
serwacji tego zabytku. Pismo na-
sze wówczas podawało, jakie ilo-
ści różnych surowców potrzeb-
nych do restauracji ołtarza do-
starczyły apteki. W wyniku tego 
apelu Izba Aptekarska przesła-
ła wówczas Państwowej Pracow-
ni Konserwacji Zabytków znaczne 
ilości chemikalii, olejków eterycz-
nych, balsamów, żywicy lewan-
tyńskiej i Dalekiego Wschodu, kle-
ju jesiotrów czarnomorskich i in-
nych surowców. Redakcja „Dzien-
nika Polskiego” podsumowywa-
ła: tak więc ofiarność aptekarstwa 
polskiego przyczyniła się także 
w znacznym stopniu do restaura-
cji ołtarza. 
   Warto zadać sobie w tym miej-
scu pytanie, ile spośród setek tu-
rystów, oglądających co dzień ar-
cydzieło gotyckiej architektury – 
ołtarz Wita Stwosza, wie, że oca-
lał on dzięki ofiarności aptekarzy? 
Zapewne informacja ta nie do-
trze nigdy na łamy przewodni-
ków i folderów krajoznawczych, 
koniecznie jednak powinni o niej 
pamiętać wszyscy zwiedzający 
Kraków aptekarze! ■

dr n. farm. Maciej Bilek 
Piśmiennictwo u autora

Ilustracja 5
Pracownicy biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie na balkonie siedziby Izby 
przy ulicy Basztowej 3. Październik 1947. Od lewej stoją: Anna Stabrawa, Mieczysław 

Kozłowski, Stanisława Gärtner, Stanisław Proń, Anna Balak. 
Ze zbiorów Anny Stabrawy.
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Nowe rejestracje – PL – październik 2011

A – PRZEWóD POKARMOWY  
I METABOLIZM

A02B – Leki stosowane 
w chorobie wrzodowej i re-
fluksie żołądkowo-przeły-
kowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

Lansoprazolum: Lansoprazole 
Jenson (Jenson Pharmaceutical 
Services) to aktualnie 9. zarejestro-
wana marka lansoprazolu. Na ry-
nek wprowadzono 7 marek leków: 
Lanzul/Lanzul S (Krka), Renazol 
(ICN Polfa Rzeszów), od paździer-
nika 2007 Zalanzo (Temapharm), 
od grudnia 2007 Lantrea (Teva 
Kraków), od stycznia 2008 Lanbax 
(Ranbaxy), od lipca 2008 Rapilazo-
le (Actavis) i od marca 2009 Lanzo-
gen (Kromme Rijn Apotheek). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone pre-
paraty: Lansoprazolum 123ratio 
(lek został wprowadzony na rynek 
w grudniu 2008 pod nazwą Lanso-
prazolum Farmacom; wcześniejsza 
nazwa: Lansoprazole) i Lantrea 
ODT (Teva). Skreślono z Rejestru: 
LansoHexal (1A Pharma), LansoLek 
(Sandoz; preparat był na rynku od 
października 2006), Lansone (Ge-
deon Richter) Lanzostad (Stada; 
preparat był na rynku od maja 
2007) i Opatin (Teva).

A04/A04A – Leki przeciw 
wymiotom i nudnościom; 
A04AD – Inne leki przeciw-
wymiotne

Dimenhydrinatum: Aviomarin 
(Teva) w postaci leczniczej gumy 
do żucia w nowej dawce 20 mg 
to rozszerzenie względem wpro-
wadzonych wcześniej tabletek 
w dawce 50 mg.

A06/A06A – Środki prze-
czyszczające; A06AD - Środki 
przeczyszczające działające 
osmotycznie; A06AD65 – 
Makrogol w połączeniach

Macrogolum+kalii 
chloridum+natrii 
chloridum+natrii hydrocarbo-
nas:  Clericol (Chanelle Medical) 
to 6. zarejestrowany preparat 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
od kwietnia 2011 wprowadzono 
Moxalole (Meda Pharma). Nie 
pojawiły się jeszcze w obrocie 
preparaty: Hermalax (Hermes), 
Laxaherm (Hermes), Macroratio 
(Ratiopharm) i Movicol (Norgine).

A07 – Leki przeciwbiegun-
kowe o działaniu przeciw-
zapalnym/przeciwzakaźnym 
stosowane w chorobach jelit; 
A07E - Leki przeciwzapalne 
stosowane w chorobach jelit; 
A07EC – Kwas aminosali-
cylowy i leki o podobnym 
działaniu

Mesalazinum: Mezavant (Shire 
Pharmaceutical Contracts) w no-
wej dojelitowej dawce 1,2 g 
o przedłużonym uwalnianiu to 7. 
zarejestrowana marka mesalazyny. 
W postaci doustnej jednodawko-

wej do sprzedaży wprowadzono 
4 leki: Asamax (Astellas Pharma), 
Colitan (GlaxoSmithKline, Poznań), 
Pentasa (Ferring) i Salofalk (Falk). 
Ponadto w postaci zawiesiny do-
ustnej dostępne są Pentasa i Sa-
lofalk. Ofertę uzupełniają czopki 
doodbytnicze: Asamax, Colitan, 
Pentasa i Salofalk oraz od sierpnia 
2010 Crohnax (Farmina; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Mesalazyna). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Asacol (Tillotts). 
Skreślono z Rejestru: Jucolon 
(Anpharm), Mesalazyna czopki 
(Farmjug), Samezil (Krka Polska).

B – KREW I uKłAD KRWIO-
TWóRCZY

B01/B01A – Preparaty prze-
ciwzakrzepowe; B01AC – In-
hibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Acidum acetylsalicylicum: Aspi-
fox (Actavis) w 3 dawkach to 10. 
zarejestrowana w tej klasie marka 
preparatów kwasu acetylosalicy-
lowego. Na rynek wprowadzono 
8 marek: Acard (Polfa Warsza-
wa), Acesan (Sun-Farm), Aspirin 
Protect 100 i Aspirin 300 (Bayer), 
Bestpirin (Teva) w dawce 75 mg, 
Cardiopirin (Colfarm), Encopirin 
Cardio 81 (Omega Rex), Polocard 
(Polpharma) i Proficar (Adamed). 
Nie pojawił się jeszcze w sprzeda-
ży Ratiocard (Ratiopharm).

W październiku 2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 65 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych pro-
duktów leczniczych, w tym 63 pozwolenia dla nowych produktów leczniczych i 2 nowe pozwolenia 
dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Riflux – Polfarmex; Urogran – Herbapol Pruszków), 
które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych 
rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz 

substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, 
numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/
produkty-lecznicze ) – Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w paź-
dzierniku 2011 został udostępniony 11 stycznia 2012.
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►

C – uKłAD SERCOWO-NACZY-
NIOWY

C01 – Leki stosowane w cho-
robach serca; C01E – Inne 
leki stosowane w chorobach 
serca; C01EB – Inne leki sto-
sowane w chorobach serca

Trimetazidinum: Trioxigen (My-
lan) i Trimedal (Lupin) to od-
powiednio 12. i 13. zarejestro-
wana marka trimetazydyny. Do 
sprzedaży wprowadzono 8 marek 
preparatów jednodawkowych 
o standardowym i przedłużonym 
uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR 
(Ethifarm), Metazydyna (Polfa Pa-
bianice), Preductal (Servier) i Pre-
ductal MR (Anpharm), Trimetaratio 
(Ratiopharm), od sierpnia 2008 
Setal MR (Polfarmex), od listopa-
da 2008 Protevasc SR (Gedeon 
Richter Polska), od kwietnia 2010 
Trimeductan MR (Lekam) i od 
sierpnia 2011 Vascotazin (Actavis). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Dimesar (Lupin), Portora (Glen-
mark) i Trimetazidine-Ratiopharm 
PR. Skreślono z Rejestru: Adexor 
(Egis).

C08C – Selektywne blokery 
kanału wapniowego z głów-
nym działaniem na naczynia 
krwionośne; C08CA – Po-
chodne dihydropirydyny

Amlodipinum: Amlodipine Ac-
cord (Accord Healthcare) to 26. 
zarejestrowana marka amlodypiny. 
Na rynek wprowadzono 20 leków: 
Aldan (Polfarmex), Amlopin (San-
doz), Amloratio (Ratiopharm), Am-
lozek (Adamed), Cardilopin (Egis), 
Normodipine (Gedeon Richter 
Polska), Norvasc (Pfizer; lek orygi-
nalny), Tenox (Krka Polska), Vilpin 
(Teva Kraków), od sierpnia 2006 
Agen (Leciva), od stycznia 2007 
Apo-Amlo (Apotex), od września 
2007 Amlonor (Polfa Pabianice), 
od listopada 2007 Suplar (Vedim), 
od lipca 2008 Amlodipine Arrow 
(Arrow Poland), od sierpnia 2008 
Adipine (ICN Polfa Rzeszów), od 
grudnia 2008 Lofral (Mepha), od 
czerwca 2010 Amlodipine Teva, 

od listopada 2010 Zeppeliton 
(+Pharma), od kwietnia 2011 
Finamlox (Orion) i od lipca 2011 
Amlomyl (Ivowen).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Alozur (Ozone), Am-
laxopin (Actavis), Amlodigamma 
(Wörwag Pharma), Amlodipine 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals) 
i Amlodipinum 123ratio (lek został 
wprowadzony na rynek w XI 2008 
pod nazwą Amlodipinum Farma-
com; w XI 2010 zmiana nazwy 
na Amlodipine Teva Pharma, 
a w VIII 2011 zmiana nazwy na 
Amlodipinum 123ratio). Skreślono 
z Rejestru: Amlodipine-1A (1A 
Pharma), Amlodipine-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej jako 
Amlodipine Registratiebeheer), 
Amlodipine Specifar, Amlodipine 
Winthrop (Winthrop Medica-
ments), Amlodipinum TAD (TAD 
Pharma; lek był na rynku od si-
erpnia 2007), Amlomal (Sandoz) 
i Amlovasc (Filofarm).

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

Ramiprilum: Rami-A (Arrow Po-
land) to 19. zarejestrowana marka 
ramiprylu. Do obrotu wprowadzo-
no 13 preparatów: Mitrip (Teva 
Kutno), Piramil (Sandoz), Ramicor 
(Ranbaxy), Tritace (Aventis Pharma; 
lek oryginalny), od grudnia 2006 
Axtil (Adamed), od lutego 2007 
Vivace (Actavis), od kwietnia 2007 
Polpril (Polpharma), od paździer-
nika 2007 Ramve (Farma-Projekt), 
od grudnia 2007 Ramistad (Stada), 
od czerwca 2008 Ramipril-Ratio-
pharm (zarejestrowany wcześniej 
przez Galex d.d. jako Ramilex), od 
listopada 2008 Apo-Rami (Apo-
tex), od marca 2009 Ampril (Krka) 
i od października 2010 Ramipril 
Actavis. Nie ma jeszcze w sprze-
daży preparatów: Ramigamma 
(Woerwag), Ramipril Aurobindo 
(Aurobindo Pharma), Ramipril 
Ozone (Labormed), Ramipril Pfizer, 
Ramipril Teva. Skreślono z Reje-

stru: Ramitren (GlaxoSmithKline) 
i Ramrex (Sanofi-Synthelabo).

C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BB - Inhibitory 
ACE i blokery kanału wap-
niowego; C09BB04 – Peryn-
dopryl i amlodypina

P e r i n d o p r i l u m  t e r t -
-butylaminum+amlodipinum: 
Perindopril/Amlodipine Krka w 4 
dawkach to 2. zarejestrowany lek 
o tym składzie, zawierający amlo-
dypinę w dawce 5 mg lub 10 mg 
oraz 4 mg lub 8 mg połączenia 
peryndoprylu z tert-butyloaminą. 
Do sprzedaży wprowadzono od 
listopada 2011 preparat Amlessa 
(Krka).
Wcześniej zarejestrowano prepa-
raty Reaptan (Servier) i Co-Pre-
starium (Servier; wprowadzony 
do sprzedaży od marca 2009) 
zawierające amlodypinę w dawce 
5 mg lub 10 mg oraz 5 mg lub 
10 mg połączenia peryndoprylu 
z argininą.

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Irbesartanum: Irbesartan Pfizer to 
22. zarejestrowana marka irbesar-
tanu. Do sprzedaży w Polsce wpro-
wadzono 2 leki: Aprovel (Sanofi 
Pharma Bristol-Myers Squibb) i od 
kwietnia 2011 Irprestan (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Irkartaban).
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne na rynek: Depalong (Medana 
Pharma), Diasykrun (Medis), Ifir-
masta (Krka), Irbenidda (Pharma 
Resources Dr. Schulting), Irbesar-
tan +Pharma, Irbesartan Accord 
(Accord Healthcare), Irbesartan 
Farmaprojects, Irbesartan Gene-
pharm, Irbesartan Invent Farma, 
Irbesartan Miklich, Irbesartan Ran-
baxy, Irbesartan Richter (Gedeon 
Richter Polska), Irbesartan Sandoz, 
Irbesartan Teva, Irbesartan Viketo 
(Invent Farma), Irbesartan Win-
throp (Sanofi-Aventis), Irtucalan 
(Medis), Karvea (Bristol-Myers 
Squibb) i Polsar PPH (Polpharma).
W listopadzie 2009 wycofano 
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►z unijnego rejestru preparat Ir-
besartan BMS (Bristol-Myers 
Squibb).

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

Rosuvastatinum: Rosuvastatin 
Krka to 9. zarejestrowana marka 
rosuwastatyny. Na rynek wprowa-
dzono 7 marek: Crestor (AstraZe-
neca; lek oryginalny), od czerwca 
2010 Zaranta (Gedeon Richter 
Polska), od sierpnia 2010 Rosucard 
(Zentiva) i Suvardio (Sandoz), od 
grudnia 2010 Zahron (Adamed), 
od maja 2011 Rosuvastatin Teva 
i od października 2011 Roswera 
(Krka). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży preparat Rosuvas-
tatin-Ratiopharm.

D – LEKI STOSOWANE W DER-
MATOLOGII

D06 – Antybiotyki i che-
mioterapeutyki stosowane 
w dermatologii; D06A – 
Antybiotyki do stosowania 
miejscowego; D06AX – Inne 
antybiotyki do stosowania 
miejscowego

Bacitracinum+neomycinum
+polymyxinum B : Polibiotic 
(Health-Med) to 4. zarejestrowana 
marka preparatów o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono: Maxibiotic (Emo-Farm; lek 
wprowadzony wcześniej na rynek 
przez firmę Polmex pod nazwą 
Neotopic), Multibiotic (Chema-
-Elektromet) i Tribiotic (Kato).

D07 – Kortykosteroidy, pre-
paraty dermatologiczne; 
D07A – Kortykosteroidy, 
leki proste; D07AC - Korty-
kosteroidy silnie działające 
(grupa III)

Mometasoni furoas: Momarid 
(Nepentes) w postaci kremu to 
rozszerzenie względem wprowa-
dzonej wcześniej maści. Zareje-
strowane są w tej klasie 4 marki 
mometazonu. Do sprzedaży wpro-

wadzono 4 leki: Elocom (Schering-
-Plough; lek oryginalny), Elosone 
(ICN Polfa Rzeszów), Momederm 
(Jelfa) i od sierpnia 2010 Moma-
rid (Nepentes; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Eztom). 
Skreślono z Rejestru: Biometazon 
(Biomed Warszawa).

G – uKłAD MOCZOWO-PłCIO-
WY I HORMONY PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe 
i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; 
G03A - Hormonalne środki 
antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AA – Progesta-
geny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe; G03AA10 – 
Gestoden i estrogen

Gestodenum+ ethinylestradio-
lum: Lindynette (Gedeon Richter) 
zawierający 75 mcg gestodenu 
i 30 mcg etinylestradiolu to 11. 
zarejestrowana marka środków 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 5 środków zawie-
rających 75 mcg gestodenu i 20 
mcg etinylestradiolu - Harmonet 
(Pfizer), Logest (Schering), od maja 
2008 Kontracept (Polfa Pabiani-
ce), od kwietnia 2009 Sylvie 20 
(SymPhar) i od października 2010 
Artizia (Zentiva), a także 4 środki 
zawierające 75 mcg gestodenu 
i 30 mcg etinylestradiolu - Fe-
moden (Bayer Schering), Minulet 
(Pfizer), od maja 2008 Femipol 
(Polfa Pabianice) i od kwietnia 
2009 Sylvie 30 (SymPhar). Ponadto 
wprowadzono preparat Mirelle 
(Schering) zawierający w zestawie 
(28 tabl. powl.) 60 mcg gestodenu 
i 15 mcg etinylestradiolu (24 tabl. 
powl.) oraz placebo (4 tabl.). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży 
preparat Vendiol (Gedeon Richter) 
o składzie identycznym, jak prepa-
rat Mirelle.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;

J01C – Beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne – penicy-
liny; J01CR – Złożone pre-
paraty penicylin, w tym z in-
hibitorami beta-laktamaz; 
J01CR02 – Amoksycylina 
i inhibitor enzymatyczny

Amoxicillinum+acidum clavu-
lanicum: Recute (Pfizer) to 11. 
zarejestrowana marka leków o po-
danym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 preparatów: 
Amoksiklav (Sandoz), Augmentin 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), 
Curam (1A Pharma), Forcid (Ya-
manouchi), Ramoclav (Ranbaxy), 
Taromentin (Polfa Tarchomin) i od 
sierpnia 2007 Amoclan (Hikma 
Farmaceutica). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Amoclan BID 
(Hikma Farmaceutica), Amoxicillin/
Clavulanic acid Aurobindo, Clavi-
ratio (Ratiopharm) i Co-amoxiclav 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuti-
cals). Skreślono z Rejestru: Klavo-
cin (Teva Kraków).

J01G – Aminoglikozydy prze-
ciwbakteryjne; J01GB – Inne 
aminoglikozydy

Amikacinum: Amikacin B. Braun 
(Braun) to aktualnie 2. zarejestro-
wana w tej klasie marka amikacy-
ny. Zarejestrowany jest preparat 
Biodacyna (Polpharma). Z Rejestru 
skreślono Amikin (Bristol-Myers 
Squibb).

J01X – Inne leki przeciwbak-
teryjne; J01XA – Glikopepty-
dy przeciwbakteryjne

Vancomycinum: Vancomycinum 
NRIM i Vancomycin CNP Pharma 
to odpowiednio 8. i 9. zareje-
strowana marka wankomycyny. 
Do obrotu wprowadzono 3 leki: 
Edicin (Sandoz), Vancomycin-MIP 
(MIP Pharma Polska) i Vancotex 
(Pharmatex Italia). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku preparaty: 
Acviscin (Actavis), Vancomycin 
Billev (Billev Pharma), Vancomycin 
Kabi (Fresenius Kabi) i Vancomycin 
PharmaSwiss. Zarejestrowane są 
obecnie tylko postaci iniekcyjne.
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►

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

Aciclovirum: Aciclovir Mylan 
inj. to 8. zarejestrowana marka 
acyklowiru, a 5. lek iniejcyjny. Do 
sprzedaży wprowadzono 4 leki 
iniekcyjne: Aciclovir Jelfa, Acix 
(Sandoz), Herpesin (Teva) i Zovirax 
(GlaxoSmithKline), a także 4 leki 
doustne: Acyclovir Stada, Hascovir 
(Hasco-Lek), Heviran (Polpharma) 
i Zovirax (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny). Skreślono z Rejestru: 
Apo-Acyclovir (Apotex).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłYWAJĄCE NA 
uKłAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe; L01X – Inne leki prze-
ciwnowotworowe; L01XX 
– Inne leki przeciwnowo-
tworowe

Irinotecanum: Irinotecan Gene-
rics to 22. zarejestrowana marka 
irynotekanu. Na rynek wprowa-
dzono 7 leków: Campto (Aventis 
Pharma; lek oryginalny), Irino-
tecan Hospira (wprowadzony 
wcześniej pod nazwą Irinotecan 
Mayne), od maja 2008 Irinotesin 
(Actavis), od grudnia 2009 Irinote-
can Kabi (Fresenius Kabi), od lipca 
2010 Irinotecan Medac, od paź-
dziernika 2010 Irinotecan Accord 
(Accord Healthcare) i od marca 
2011 Irinotecan Polpharma. Nie 
zostały jeszcze wprowadzone: Ari-
notec (Apocare Pharma), Capticil 
(Tabuk Poland; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Xavetta), 
Iricam (US Pharmacia), Irinotecan 
BMM Pharma, Irinotecan-Ebewe, 
Irinotecan Hameln rds, Irinotecan 
Kohne, Irinotecan Pharma-Data, 
Irinotecan Stada, Irinotecan Teva, 
Irinotecan Vipharm, Irinoxin (ICN 
Polfa Rzeszów), Noxecan (Sandoz) 
i Symtecan (SymPhar). Skreślono 

z Rejestru: Jovadolin (Gedeon 
Richter).

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

Letrozolum: Letrozole Reg Euro-
pe, Letrozole Welding i Letronorm 
(+Pharma) to odpowiednio 30., 
31. i 32. zarejestrowana marka 
letrozolu. Na rynek wprowadzono 
12 leków: Aromek (Celon Pharma), 
Femara (Novartis; lek oryginalny), 
Lametta (Vipharm), od kwietnia 
2009 Letrozol Teva, od września 
2009 Etruzil (Egis), od lutego 2010 
Lostar (Polpharma; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Letrozolum Polpharma), od maja 
2010 Letralan (ICN Polfa Rzeszów) 
i Mionic (Gedeon Richter; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Helm Pharmaceuticals pod nazwą 
Attozone), od czerwca 2010 Letro-
zole Accord (Accord Healthcare), 
od grudnia 2010 Apo-Letro (Apo-
tex) i Arogen (Biogened) oraz od 
lipca 2011 Clarzole (Actavis). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Femtozone (Helm), 
Fukara (Sanofi-Aventis), Letrodo-
tril (Teva), Letrofem (Hikma), Le-
tromedac (Medac), Letroregiozol 
(Regiomedica), Letrozac (Alfred E. 
Tiefenbacher), Letrozole Bluefish, 
Letrozole Tecnimede, Letrozol 
Nucleus, Letrozol Regiomedica, 
Letrozolum Genthon, Loosyn (Syn-
thon), Loxelza (Tabuk Poland), Pi-
cozone (Stada), Sukontix (Sandoz; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Letrozol Sandoz) i Trozel 
(Medicamenta). Skreślono z Reje-
stru: Letrozone (Ratiopharm).

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

Mycophenolas mofetil: Mycofe-
nor (Orion) to 21. zarejestrowana 
marka leku zawierającego po-
chodne kwasu mykofenolowego, 
zaś Mycophenolate Arrow (Arrow 
Poland) w dawce 500 mg to roz-

szerzenie względem zarejestro-
wanej wcześniej dawki 250 mg. 
Na rynek wprowadzono 6 leków: 
CellCept (Roche; lek oryginalny), 
Myfortic (Novartis) zawierający sól 
sodową kwasu mykofenolowego, 
od lutego 2009 Myfenax (Teva), 
od czerwca 2010 Mycophenola-
te mofetil Apotex, od lipca 2011 
Mycophenolate mofetil Sandoz 
i od października 2011 Mofimutral 
(ICN Polfa Rzeszów).
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne preparaty: Limfocept (Servi-
ce-Pharma), Mophecen (Jelfa), 
Myclausen (Herbert J. Passauer), 
Mycophenolate Arrow (Arrow 
Poland), Mycophenolate mo-
fetil Accord (Accord Healthcare), 
Mycophenolate mofetil Alkem, 
Mycophenolate mofetil Astron 
(Astron Research), Mycophenolate 
mofetil Farmacon (AstraZeneca), 
Mycophenolate mofetil-Ratiop-
harm, Mycophenolate mofetil Sta-
da, Mycophenolate mofetil Teva, 
Mykofenolat mofetil Actavis, Nol-
femic (Blau Farma Group) i Trixin 
(Farmacom). Skreślono z Rejestru 
Mycophenolat Lek.

M – uKłAD MIęŚNIOWO-
-SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01A 
– Niesterydowe leki prze-
ciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego

Ibuprofenum: Ibuprofen LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn) 
to 25. zarejestrowana marka pre-
paratów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na ry-
nek zostały wprowadzone: Ibum 
i Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen tabl. drażowane (Polfa 
Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflo-
farm), Ibuprofen Polfarmex, Ibu-
fen Total (Polpharma), Ibuprom, 
Ibuprom Duo i Ibuprom Max (US 
Pharmacia), Nurofen, Nurofen 
Express, Nurofen Forte, Nurofen 
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►Topss, Nurofen Ultra (zarejestro-
wany początkowo jako Nurofen 
Express KAP), Nurofen Ultra Forte, 
Nurofen Ultrafast i Nurofen dla 
dzieci czopki (Reckitt Benckiser), 
Pabi-Ibuprofen (Polfa Pabianice) 
oraz wprowadzone w maju 2006 
Ibuprom Sprint Caps (US Phar-
macia, Wrocław), w lipcu 2006 
Nurofen Ultra Forte (Reckitt Ben-
ckiser), w lutym 2008 Ibuprofen 
Aflofarm, w październiku 2008 
Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi 
(Zentiva) oraz Nurofen Forte 
Express (Reckitt Benckiser), we 
wrześniu 2009 Aprofen i Aprofen 
forte (Polfarmex), w październiku 
2009 Iburion (Orion), w listopa-
dzie 2009 MIG (Berlin-Chemie), 
w styczniu 2010 Nurofen Express 
Tab (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony we wrześniu 
2007 pod nazwą Nurofen Migre-
nol Forte i w listopadzie 2008 
pod nazwą Nurofen Migrenol), 
w maju 2010 Nurofen na ból ple-
ców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nurofen Menstrual), 
w grudniu 2010 Spedifen (Zam-
bon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast 
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen 
Junior (Polpharma), od maja 2011 
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin 
forte (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin forte), 
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vi-
tabalans), od lipca 2011 Ibuprofen 
Hasco (Hasco-Lek) i od sierpnia 
2011 Brufen (Abbott).
Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 7 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum (Hasco-Lek), Nurofen 
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku 
pomarańczowym i truskawkowym; 
Reckitt Benckiser), od marca 2009 
Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 
2009 Bufenik 2% i 4% (Ratiop-
harm; preparat zarejestrowany 
wcześniej jako Ibusir), od maja 
2010 Ibalgin Baby (Zentiva), od 
lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte 
zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), 

od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci 
forte zawiesina 4% (Polpharma), 
od sierpnia 2011 Nurofen dla dzie-
ci Junior pomarańczowy (Reckitt 
Benckiser; wcześniejsza nazwa: 
Nurofen dla dzieci 4% pomarań-
czowy) i Nurofen dla dzieci Junior 
truskawkowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla 
dzieci 4% truskawkowy) oraz od 
października 2011 Milifen (Pine-
wood).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Brufen retard (Abbott), 
Brufen zawiesina 2% (Abbott), 
Ifenin (Actavis; lek zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Ibunin), 
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Ibuprofen Alchemia) i Solpaflex 
(GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Advil (Wye-
th), Aktren i Aktren Junior (Bayer), 
Baroc (Bayer), Nurofen dla Dzieci 
Topss 100 (Reckitt Benckiser) 
i Nurofen Topss 200 (Reckitt Ben-
ckiser).

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

Acidum ibandronicum: Ibandro-
nate Bluefish (Bluefish Pharma-
ceuticals) to 18. zarejestrowana 
marka leków zawierających kwas 
ibandronowy. Do sprzedaży wpro-
wadzono 2 leki iniekcyjne: Bon-
dronat (Roche) i Bonviva (Roche), 
a także 3 leki doustne: Bondronat 
(Roche), Bonviva (Roche) i od listo-
pada 2011 Ossica (Gedeon Richter 
Polska). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Iasibon (Pharmathen) 
w postaci doustnej i iniekcyjnej, 
leki doustne Bondenza (Roche), 
Bonefurbitn (Liconsa), Ibandronat 
Apotex, Ibandronate Arrow (Arrow 
Poland), Ibandronic Acid Mylan, 
Kefort (Liconsa), Kwas ibandro-
nowy Liconsa, Nucodran (Liconsa) 
i Quodixor (Pharmathen) w dawce 
150 mg, Ibandronic Acid Sandoz 
w dawce 50 mg oraz Ibandronic 

acid Gentian Generics, Ibandronic 
Acid Teva, Ikametin (+Pharma), 
a także leki iniekcyjne Bondenza 
(Roche) i Ibandronic Acid Sandoz.

N – uKłAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; 
N01A – Środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AX 
– Inne środki znieczulające 
działające ogólnie; 

Propofolum: Curtega (Pfizer) to 
8. zarejestrowana marka prepara-
tów propofolu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 6 leków: Diprivan 
(AstraZeneca), Plofed (Polfa War-
szawa), Propofol Fresenius (Frese-
nius Kabi), od marca 2007 Propofol 
MCT/LCT Fresenius (Fresenius 
Kabi), od września 2009 Propofol-
-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 
Provive (Claris Lifesciences). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży 
Propofol Pfizer. Skreślono z Reje-
stru: Abbofol (Hospira).

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

Quetiapinum: Quetiapine Ac-
cord (Accord Healthcare) to 38. 
zarejestrowana marka kwetiapiny. 
Na rynek wprowadzono 22 leki: 
Seroquel i Seroquel XR (Astra-
Zeneca; lek oryginalny), Ketrel 
(Celon Pharma), od grudnia 2007 
Ketipinor (Orion), od marca 2008 
Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka), 
od lipca 2008 Nantarid (Gedeon 
Richter), od października 2008 
Loquen (Teva), od lipca 2009 Sym-
quel (SymPhar; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetiapine 
Tiefenbacher), od sierpnia 2009 
Kwetaplex (Adamed), od listopada 
2009 Gentiapin (Biogened), od 
grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa 
Rzeszów), od stycznia 2010 Kefre-
nex (Axxon), od maja 2010 Poetra 
(GlaxoSmithKline; lek zarejestro-
wany wcześniej przez firmę Medis 
pod nazwą Quemed), od sierpnia 
2010 Bonogren (Vipharm), od paź-
dziernika 2010 Pinexet (Medana 
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Pharma) i Vorta (Glenmark), od 
grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetiapin Sunfarm), od 
lutego 2011 Stadaquel (Stada), od 
czerwca 2011 Etiagen (Generics), 
Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma) 
oraz od października 2011 Kweti-
nor (Lekam).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: ApoTiapina (Apotex), 
Geldoren (Vale Pharmaceuti-
cals), Hedonin (Lannacher), Ketiap 
(Polpharma), Kvelux (Sandoz), 
Quepsan (Pro.Med), Quetap (Ra-
tiopharm), Quetiapine Accord 
(Accord Healthcare), Quetiapine 
Arrow (Arrow Poland), Quetia-
pine Medis, Quetiapine Pfizer, 
Quetiapine-Ratiopharm (zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Quetifi), Quetiapinum Invent Far-
ma, Quetiapinum Viketo (Invent 
Farma) i Quetilis (Medis). Skre-
ślono z Rejestru: Quetiapine Pliva 
(Teva Kraków), Quetin (Zentiva).

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

Riluzolum: Riluzole Mylan to 4. 
zarejestrowana marka riluzolu. 
Na rynek wprowadzono Rilutek 
(Aventis Pharma). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Sclefic 
(Actavis) i Zolerilis (Medis).

R – uKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg 
oddechowych; R03D - Inne 
leki działające ogólnie sto-
sowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddecho-
wych; R03DC – Antagoniści 
receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Telumyl (Gene-
rics) to 48. zarejestrowana marka 
montelukastu. Do sprzedaży zo-
stało wprowadzonych 19 leków: 
Singulair (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), od października 
2008 Drimon (Teva), od stycznia 
2009 Astmirex (Temapharm), 

Hardic (Teva Kraków) i Monkasta 
(Krka), od lutego 2009 Montest 
(Genexo), od kwietnia 2009 Mi-
lukante (Adamed) i Promonta 
(ICN Polfa Rzeszów), od maja 
2009 Asmenol (Polpharma), od 
października 2009 Eonic (Gedeon 
Richter) i Montelak (Medreg), od 
grudnia 2009 Montessan (Apotex; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Montekast), od czerw-
ca 2010 Montespir (Biofarm) i Vi-
zendo (GlaxoSmithKline; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą MontSyn), 
od listopada 2010 Montenorm 
(+Pharma) i Symlukast (SymPhar), 
od marca 2011 Montelukast San-
doz i Spirokast (Zentiva) oraz od 
października 2011 Montelukast 
Stada.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Actamone (Actavis), 
Airuno (Blubit), Astmodil (Polfar-
mex), Astmontex (Farma-Projekt), 
Brogalast (Galex d.d.), Elukan (Spe-
cifar), Lamoten (Polfa Pabianice), 
Miralust (Adamed), Monteflow 
(Sun-Farm; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Monte-
lukast Sunfarm), Montekast (Blau 
Farma Group II [nastąpiła zmiana 
nazwy podmiotu odpowiedzial-
nego z Arti Farma]), Montelukast-
-1A Pharma, Montelukast Accord 
(Accord Healthcare), Montelukast 
Helm, Montelukast Invent Farma, 
Montelukast Miklich, Montelukast 
MSD (Merck Sharp & Dohme), 
Montelukast Pharmathen, Mon-
telukast Polpharma, Montelukast-
-Ratiopharm, Montelukastum 
Synthon, Montetrinas (Sigillata), 
Montexal (ICN Polfa Rzeszów), 
Montulind (Sigillata), Orilukast 
(Orion), Polmonte (Merck Sharp 
& Dohme; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Airathon), 
Sigilukad (Sigillata), Sitemortak 
(Sigillata), Telumantes (Sigillata). 
Skreślono z Rejestru: Lukast (Grün-
walder), Singuratio (Ratiopharm).

R05 – Leki stosowane w kasz-
lu i przeziębieniach; R05X 

– Inne preparaty złożone 
stosowane w przeziębieniach

Sirupus Plantaginis: Syrop z bab-
ki lancetowatej (Herbapol Kraków) 
to aktualnie 6. zarejestrowany 
produkt leczniczy o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono 5 leków: Lancetan (Pro-
lab), Plantagen (Gemi), Plantagis 
(Microfarm), Sirupus Plantaginis 
(Hasco-Lek) i Syrop Plantago 
lanceolata (Phytopharm Klęka). 
Skreślono z Rejestru: Lanceticum 
(Dr. Theiss Naturwaren).

S – NARZĄDY ZMYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E 
– Leki przeciw jaskrze i zwę-
żające źrenicę; S01ED – Leki 
blokujące receptory b-adren-
ergiczne; S01ED51 – Timolol, 
preparaty złożone

Dorzolamidum+timololum: Aru-
tidor (Mann) to 12. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono 3 pre-
paraty: Cosopt (Merck Sharp & 
Dohme), od kwietnia 2010 Roza-
com (Adamed) i od stycznia 2011 
Dotiteva (Teva) w postaci kropli 
wielodawkowych. Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Cosopt 
PF (Merck Sharp & Dohme), Do-
lopt Plus (Sandoz), Dorzolamide/
Timolol NTC, Dorzolamid/Timolol 
Stada, Dotiteva Minims (Teva), Do-
zopres Combi (ICN Polfa Rzeszów), 
Oculamid (Blau Farma Group), 
Oftidorix (Jelfa), Tymolamid (Blau 
Farma Group) i Venturax (S-Lab).

V – PREPARATY RóŻNE
V03/V03A – Inne środki sto-
sowane w lecznictwie; V03AX 
– Inne produkty lecznicze

Homeopathicum: Placenta Comp. 
(Heel) w postaci tabletek to nowa 
postać leku, dostępnego wcześniej 
w postaci ampułek do iniekcji lub 
do picia.

2012-01-19



Nowe rejestracje i nowości na rynku

52 Aptekarz Polski, 65(43e) styczeń 2012

Nowe rejestracje – UE – grudzień 2011

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A07 – Leki przeciwbie-
gunkowe, przeciwzapalne 
i przeciwzakaźne stosowane 
w chorobach jelit; A07A 
- Leki przeciwzakaźne sto-
sowane w chorobach jelit; 
A07AA – Antybiotyki

Fidaxomicinum: Dificlir (FGK Re-
presentative Service) jest wskaza-
ny u dorosłych w leczeniu zakażeń 
wywołanych Clostridium difficile, 
zwanych również jako biegunka 
związana z Clostridium difficile. 
Należy brać pod uwagę oficjalne 
zalecenia dotyczące właściwego 
stosowania leków przeciwbakte-
ryjnych.
Fidaksomycyna jest antybioty-
kiem należącym do makrocy-
klicznej grupy leków przeciw-
bakteryjnych. Ma właściwości 
bakteriobójcze i hamuje syntezę 
RNA poprzez polimerazę RNA 
bakterii. Wpływa na polimerazę 
RNA w innym miejscu niż ryfa-
mycyna. Hamowanie polimera-
zy RNA Clostridium następuje 
w stężeniu 20-krotnie mniejszym, 
niż hamowanie enzymu Escheri-
chia coli (1 μM wobec 20 μM), 
co częściowo wyjaśnia znaczącą 
specyfikę działania fidaksomycy-
ny. Wykazano, że w warunkach in 
vitro fidaksomycyna hamuje spo-
rulację C. difficile. Fidaksomycyna 
jest lekiem o działaniu miejsco-
wym o wąskim zakresie działa-
nia przeciwbakteryjnego i dzia-
ła bakteriobójczo na C. difficile. 
Wartość MIC90 fidaksomycyny 

wynosi 0,25 mg/l wobec C. diffi-
cile, a MIC90 jej głównego meta-
bolitu, OP-1118, wynosi 8 mg/l. 
Bakterie Gram-ujemne mają wro-
dzony brak wrażliwości na fidak-
somycynę. Nie są znane elemen-
ty, które mogą być przenoszone 
i nadają komórce oporność na 
fidaksomycynę. Nie wykazano 
również oporności krzyżowej 
z innymi grupami antybiotyków, 
w tym z β-laktamami, makrolida-
mi, metronidazolem, chinolona-
mi, ryfampicyną i wankomycyną. 
Swoiste mutacje polimerazy RNA 
wiążą się ze zmniejszoną wrażli-
wością na fidaksomycynę.

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy; A10B – Leki obni-
żające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BX – Inne leki obniżają-
ce poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin

Repaglinidum: Repaglinide Ac-
cord (Accord Healthcare) to 11. 
zarejestrowana marka repaglinidu. 
Wcześniej w ramach procedury 
centralnej zarejestrowano w UE 5 
preparatów repaglinidu: Enyglid 
(Krka), Novonorm i Prandin (oba: 
Novo Nordisk), Repaglinide Krka 
i Repaglinide Teva. Na rynek w Pol-
sce wprowadzono dotychczas 
tylko Novonorm. Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty 
z rejestracji narodowej: Aderegl 
(Specifar), Dibetix (Jelfa), Ilgaper 
(Actavis), Repaglinide Arrow (Ar-
row Poland) i Repaglinid Sandoz.
Repaglinid jest wskazany dla pa-
cjentów z cukrzycą typu 2 (cuk-

rzyca insulinoniezależna), u któ-
rych hiperglikemia nie może być 
dłużej właściwie kontrolowana 
za pomocą diety, zmniejszenia 
masy ciała i ćwiczeń fizycznych. 
Repaglinid jest również wskazany 
w leczeniu metforminą pacjen-
tów z cukrzycą typu 2, u których 
leczenie samą metforminą nie 
spowodowało zadowalającego 
wyrównania glikemii. Leczenie 
należy rozpocząć wspomagają-
co z dietą i wysiłkiem fizycznym 
w celu zmniejszenia stężenia glu-
kozy we krwi wzrastającego po 
posiłkach.
Repaglinid jest krótko działają-
cym lekiem pobudzającym wy-
dzielanie insuliny. Zmniejsza stę-
żenie glukozy we krwi poprzez 
pobudzanie uwalniania insuliny 
z trzustki, co zależy od obecności 
czynnych komórek beta w obrę-
bie wysp trzustkowych. Repag-
linid zamyka zależne od ATP ka-
nały potasowe w błonie komórek 
beta, łącząc się z innym miejscem 
wiązania, niż pozostałe leki sty-
mulujące wydzielanie insuliny. 
Prowadzi to do depolaryzacji 
komórek beta, otwarcia kanałów 
wapniowych i zwiększonego na-
pływu jonów wapnia do komórek, 
a w konsekwencji do uwolnienia 
insuliny z komórek beta.

C – uKłAD SERCOWO-
-NACZYNIOWY

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

W grudniu 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 8 decyzji o dopusz-
czeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą 
one 2 nowych substancji czynnych (azylsartan medoksomilu i fidaksomycyna)) oraz substancji 
czynnych używanych już w medycynie. 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.ema.europa.eu).
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►

Azilsartanum medoxomilum: 
Edarbi i Ipreziv (oba: Takeda) wska-
zane są do leczenia samoistnego 
nadciśnienia tętniczego u osób 
dorosłych.
Medoksomil azylsartanu to czyn-
ny po podaniu doustnym prolek, 
szybko przekształcany do postaci 
czynnej, azylsartanu, który selek-
tywnie hamuje działanie angio-
tensyny II, blokując jej wiązanie 
z receptorem AT1 w różnych 
tkankach. Angiotensyna II jest 
składnikiem układu renina-an-
giotensyna i jej działania obejmu-
ją zwężenie naczyń, stymulację 
syntezy i uwalniania aldostero-
nu, stymulację serca i zwrotne-
go wchłaniania sodu w nerkach. 
W wyniku blokowania recep-
tora AT1 następuje hamowanie 
ujemnego działania zwrotnego 
angiotensyny II na wydzielanie 
reniny, ale będące konsekwencją 
zwiększenie aktywności reniny 
w osoczu i stężenia angiotensy-
ny II w krążeniu nie przeciwdziała 
przeciwnadciśnieniowemu dzia-
łaniu azylsartanu.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłYWAJĄCE NA 
uKłAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe;
L01XD – Środki uwrażliwia-
jące stosowane w leczeniu 
fotodynamicznym i radia-
cyjnym

Acidum aminolevulinicum : 
Ameluz (Biofrontera Bioscience) 
żel to 3. zarejestrowany środek 
zawierający kwas aminolewuli-
nowy, w tym 2. do stosowania 
zewnętrznego. We wrześniu 2007 
w ramach centralnej procedury 
unijnej zarejestrowano doustny 
Gliolan (Medac), wskazany u pa-
cjentów dorosłych do wizuali-
zacji tkanek złośliwych podczas 
zabiegu chirurgicznego glejaka 
złośliwego (stopień III i IV według 
klasyfikacji WHO), a we wrześniu 

2009 w procedurze narodowej 
zarejestrowano Alacare (Intendis) 
w postaci plastrów leczniczych, 
ale preparaty te nie pojawiły się 
na rynku w Polsce.
Ameluz jest wskazany w lecze-
niu rogowacenia słonecznego 
o nasileniu łagodnym do umiar-
kowanego na skórze twarzy 
i głowy (stopień 1 i 2 w skali Ol-
sena – nasilenie zmian łagodne 
lub umiarkowane). Po nałożeniu 
miejscowym kwasu 5-aminole-
wulinowego substancja jest me-
tabolizowana do protoporfiryny 
IX, składnika fotoaktywnego, któ-
ry gromadzi się wewnątrz komó-
rek w leczonych zmianach rogo-
wacenia słonecznego. Protopor-
firyna IX jest aktywowana przez 
naświetlanie światłem czerwo-
nym o odpowiedniej długości fali 
i energii. W obecności tlenu do-
chodzi do wytworzenia reaktyw-
nych form tlenu, które powodują 
zniszczenie składników komór-
kowych i ostatecznie zniszczenie 
komórek docelowych.

L01XX – Inne leki przeciwno-
wotworowe

Topotecanum: Topotecan Eagle 
to 9. zarejestrowana marka topo-
tekanu. Na rynek wprowadzono 
4 preparaty: Hycamtin (SmithKli-
neBeecham; lek oryginalny), od 
kwietnia 2010 Topotecan Teva, od 
grudnia 2010 Topotecan Accord 
(Accord Healthcare) i od listopa-
da 2011 Potactasol (Actavis). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Topotecan Actavis, 
Topotecan-Ebewe, Topotecan 
Hospira i Topotecan Kabi (Frese-
nius Kabi Oncology). Skreślono 
z Rejestru: Topotecan Pliva (Teva 
Kraków).
Topotekan stosowany w mono-
terapii jest wskazany do leczenia 
pacjentów z nawrotowym ra-
kiem drobnokomórkowym płu-
ca, u których ponowne leczenie 
z użyciem chemioterapii pierw-
szego rzutu uznano za nieodpo-
wiednie. Topotekan w skojarze-

niu z cisplatyną jest wskazany do 
leczenia pacjentek z rakiem szyjki 
macicy nawracającym po radio-
terapii oraz u pacjentek w sta-
dium IVB zaawansowania choro-
by. U pacjentek, które wcześniej 
otrzymywały cisplatynę, zasto-
sowanie terapii skojarzonej jest 
uzasadnione w przypadku długo-
trwałego okresu bez leczenia.
Przeciwnowotworowe działanie 
topotekanu polega na hamo-
waniu topoizomerazy-I, enzy-
mu uczestniczącego w replika-
cji DNA, poprzez zmniejszanie 
napięcia torsyjnego przed po-
ruszającymi się widełkami repli-
kacyjnymi. Topotekan hamuje 
działanie topoizomerazy-I przez 
stabilizowanie kowalencyjnego 
kompleksu enzymu i rozdzielo-
nych nici DNA, będącego etapem 
pośrednim w procesie katalitycz-
nym. Następstwem hamowania 
topoizomerazy-I przez topotekan 
jest wywoływanie pęknięć poje-
dynczych nici DNA związanego 
z białkiem w komórce.

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

Levetiracetamum: Levetirace-
tam Actavis Group (Actavis) oraz 
Levetiracetam Sun inj. (Sun Phar-
maceuticals Industries Europe) 
to odpowiednio 7. i 8. zareje-
strowana marka lewetyracetamu. 
Na rynek wprowadzono 2 marki: 
Keppra (UCB; lek oryginalny) i od 
października 2011 Levetiracetam 
Teva. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Levetira-
cetam Accord (Accord Healthcare), 
Levetiracetam Actavis, Leveti-
racetam Ratiopharm i Matever 
(Pharmathen).
Lewetyracetam jest wskazany 
jako monoterapia w leczeniu na-
padów częściowych lub częścio-
wych wtórnie uogólnionych u pa-
cjentów w wieku od 16 lat z nowo 
rozpoznaną padaczką. Natomiast 
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►jest wskazany jako terapia wspo-
magająca: w leczeniu napadów 
częściowych lub częściowych 
wtórnie uogólnionych u doro-
słych, dzieci i niemowląt w wieku 
od 1 miesiąca (Levetiracetam Ac-
tavis Group, postać doustna) lub 
u dorosłych i dzieci w wieku od 4 
lat (Levetiracetam Sun inj.) z pa-
daczką; w leczeniu napadów mio-
klonicznych u dorosłych i mło-
dzieży w wieku od 12 lat z mło-
dzieńczą padaczką miokloniczną; 
w leczeniu napadów toniczno-
-klonicznych pierwotnie uogól-
nionych u dorosłych i młodzieży 
w wieku od 12 lat z idiopatyczną 
padaczką uogólnioną.
Lewetyracetam, jest pochod-
ną pirolidonu (S-enancjomer 
amidu kwasu α-etylo-2-oksy-1-
pirolidynooctowego) chemicznie 

nie powiązaną z istniejącymi sub-
stancjami czynnymi o działaniu 
przeciwpadaczkowym. Mecha-
nizm działania lewetyracetamu 
nadal nie jest w pełni poznany, 
wydaje się różny od sposobu 
działania innych leków przeciw-
padaczkowych. Wyniki badań in 
vitro i in vivo wskazują, że lewe-
tyracetam nie zmienia podsta-
wowych właściwości komórki ani 
prawidłowych procesów neuro-
transmisji. Badania in vitro wyka-
zały, że lewetyracetam wpływa na 
stężenie Ca2+ w neuronach, częś-
ciowo hamując prądy Ca2+ typu 
N oraz ograniczając uwalnianie 
jonów Ca2+ zmagazynowanych 
wewnątrz neuronów. Dodatko-
wo częściowo znosi indukowane 
przez cynk i beta-karboliny ha-
mowanie prądów bramkowanych 

przez GABA i glicynę. Ponadto 
w badaniach in vitro wykaza-
no, że lewetyracetam wiąże się 
z określonym miejscem w tkan-
ce mózgowej gryzoni. Tym miej-
scem jest białko pęcherzyków 
synaptycznych 2A, które, jak się 
uważa, bierze udział w procesie 
fuzji pęcherzyków i egzocyto-
zy neurotransmiterów. Stopień 
powinowactwa lewetyracetamu 
i spokrewnionych analogów do 
białka 2A koreluje z mocą dzia-
łania przeciwpadaczkowego tych 
substancji w modelu audiogen-
nych napadów padaczkowych 
u myszy. To odkrycie wskazuje, 
że interakcja lewetyracetamu 
z białkiem pęcherzyków synap-
tycznych 2A wydaje się wpływać 
na przeciwpadaczkowe działanie 
tego produktu leczniczego.

2012-01-20

NOWOŚCI NA RYNKu – GRuDZIEŃ 2011

Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 

(marka)
Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

rejestracji

A03DC Hyoscini butylbromidum 
+ paracetamolum

Panadol Femina GlaxoSmithKline, 
Poznań

PL 04.2002 Vegantalgin 
H*, zm. 07.2011 Panadol 
Femina

B02BX Romiplostimum Nplate Amgen UE 02.2009

C09DA03 Valsartanum + 
hydrochlorothiazidum

Valsotens HCT Actavis PL 06.2011

C09DA06 Candesartanum + 
hydrochlorothiazidum

Candepres HCT Sandoz PL 09.2010

C10AA Rosuvastatinum Romazic Polpharma PL 11.2011

G04BE Sildenafilum Sildenafil Apotex Apotex PL 01.2011

J01XA Vancomycinum Acviscin Actavis PL 08.2010

W grudniu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 20 nowych marek pro-
duktów leczniczych:
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►

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

J02AC Fluconazolum Flukonazol Actavis Actavis PL 06.2011

J02AC Fluconazolum Fluconazole Kabi Fresenius Kabi 
Polska

PL 06.2011

J05AB Valaciclovirum Vaciclor Actavis PL 08.2009

L01XE Everolimusum Votubia Novartis 
Europharm

UE 09.2011

L02AE Leuprorelinum Leuprostin Sandoz PL 01.2011 Leuprorelin 
Regiomedica, zm. 
06.2011 Leuprostin

L02BG Exemestanum Symex SymPhar PL 04.2011

L04AA Mycophenolas mofetil Mycophenolate 
mofetil Accord

Accord 
Healthcare

PL 12.2009

M01AB Aceclofenacum Biofenac Gedeon Richter 
Polska

PL 06.2011

M01AC Piroxicamum Brexin Chiesi PL 12.2008

M05BX Denosumabum Xgeva Amgen UE 07.2011

N06AB Escitalopramum Nexpram Lekam PL 01.2011

S01BA Dexamethasonum Ozurdex Allergan UE 07.2010

S01GX Azelastinum Azelastin POS Ursapharm PL 08.2011

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A03 – Leki stosowane w czyn-
nościowych zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych; A03D 
– Spazmolityki w połączeniu 
z lekami przeciwbólowymi; 
A03DC – Preparaty złożone 
zawierające inne leki prze-
ciwskurczowe i leki przeciw-
bólowe.

B – KREW 
I uKłAD KRWIOTWóRCZY

B02 – Leki przeciwkrwotoczne; 
B02B – Witamina K i inne he-

mostatyki; B02BX – Inne he-
mostatyki działające ogólnie.

C – uKłAD 
SERCOWO-NACZYNIOWY

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna; C09D 
– Antagoniści angiotensyny 
II, leki złożone; C09DA - An-
tagoniści angiotensyny II i 
leki moczopędne;
C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne
C09DA06 – Kandesartan i 
leki moczopędne

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

G – uKłAD MOCZOWO-PłCIO-
WY I HORMONY PłCIOWE

G04 – Leki urologiczne; G04B – 
Inne leki urologiczne, w tym 
przeciwskurczowe; G04BE 
– Leki stosowane w zaburze-
niach erekcji.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne dzia-
łające ogólnie; J01X – Inne 
leki przeciwbakteryjne; 
J01XA – Glikopeptydy prze-
ciwbakteryjne
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►

Opracowanie: 
dr n. farm.  Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze 
działające ogólnie; J02AC – 
Pochodne triazolu

J05 – Leki przeciwwirusowe dzia-
łające ogólnie; J05A – Bez-
pośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AB 
– Nukleozydy i nukleotydy 
z wyłączeniem inhibitorów 
odwrotnej transkryptazy.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłYWAJĄCE NA 
uKłAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XE – Inhibi-
tory kinazy białkowej

L02 – Leki hormonalne;
L02A – Hormony i ich analo-
gi; L02AE – Analogi hormonu 

uwalniającego gonadotro-
pinę
L02B – Antagoniści hor-
monów i leki o zbliżonym 
działaniu; L02BG – Inhibitory 
enzymów

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

M – uKłAD MIęŚNIOWO-
-SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01A – 
Niesterydowe leki przeciwza-
palne i przeciwreumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu 
octowego i związki o podob-
nej budowie
M01AC – Oksykamy

M05 – Leki stosowane w chorobach 
kości; M05B – Leki wpływa-
jące na strukturę i minera-
lizację kości; M05BX – Inne 
leki wpływające na strukturę 
i mineralizację kości

N – uKłAD NERWOWY
N06 – Psychoanaleptyki; N06A 

– Leki przeciwdepresyjne; 
N06AB – Selektywne inhi-
bitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny

S – NARZĄDY ZMYSłóW
S01 – Leki okulistyczne;

S01B – Leki przeciwzapalne; 
S01BA – Kortykosteroidy, leki 
proste
S01G – Leki zmniejszające 
przekrwienie i przeciwaler-
giczne; S01GX – Inne prepa-
raty przeciwalergiczne

2012-01-20



XII MISTRZOSTWA POLSKI
FARMACEUTÓW 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

KARPACZ 11.02.2012

Narciarze - szlifujcie formę! 
Dolnośląska Izba Aptekarska

zaprasza na zawody narciarskie dla 
farmaceutów i przyjaciół farmacji z całej Polski

 

STOK KARPATKA DO WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW,
W RAZIE POTRZEBY SZTUCZNIE NAŚNIEŻANY

 SPOTKANIE INTEGRACYJNE PRZED ZAWODAMI
 

IMPREZA WIECZORNA PO ZAKOŃCZENIU ZAWODÓW 
W „CHACIE KARKONOSKIEJ”

Szczegółowe informacje na stronie www.dia.com.pl
i pod numerem telefonu 713 211 877

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.01.2012
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Głos oddaje mgr farm. Monika Czubińska.

Wydawnictwo zjazdowe - Biuletyn.

Dr Aleksander Czarniawy odbiera tytuł
Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego.

Dr Wojciech Giermaziak odbiera Lampę Łukasiewicza 
z rąk mgr farm. Krzysztofa Przystupy.

VI Krajowy 
Zjazd Aptekarzy

Szczyrk,
20-22 stycznia 2012 r.

fo
t. 

Z.
 S

ol
ar

z,
 T

. B
aj

/ 
Ap

te
ka

rz
 P

ol
sk

i


