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Felieton Redakcji

Dobry początek

Ożywił się farmaceutyczny rynek pracy. Jak zwykle pod koniec 
kwietnia, a zwłaszcza w maju opuszczający mury uczelni absolwenci 
wydziałów farmacji poszukują zatrudnienia. Wiadomo, że przeważająca 
większość magistrów farmacji wiąże swoją przyszłość zawodową z ap-
teką. 

Pierwsze dni i tygodnie w aptece mają duży wpływ na to jak po-
toczy się kariera aptekarza. Wstępujących do zawodu aptekarzy zachę-
camy do lektury artykułu „Dobry początek”, który jest dialogiem pro-
wadzonym przez Ewę Sitko i Magdalenę Bucior o tym jak rozpocząć 
aptekarską praktykę. 

Jedna z refleksji tego wielowątkowego i wolnego od perswa-
zji dialogu dotyczy nieco zapomnianej już dziś relacji mistrz – uczeń. 
W dialogu zaakcentowane jest znaczenie faktów, które są zależne od 
postawy młodego aptekarza. Chodzi o wewnętrzną gotowość na „sie-
dzenie u stóp mistrza”, która sprawia, że chcemy czerpać z umiejętności 
innych. – „Świadomość wiedzy, jaką posiedliśmy w trakcie studiów oraz 
stażu, dobra samoocena i umiejętność wyrażania własnego zdania, nie 
wykluczają postawy skromności i otwartości na doświadczenia starszych. 
Kontakt z mistrzem, jeżeli będzie nam dane takiego spotkać, może słu-
żyć nie tylko pozyskiwaniu wiedzy o tajnikach zawodu, ale przerodzić 
się w szczególne międzypokoleniowe spotkanie. Z jednej strony – żywe 
świadectwo tego, kto przeżył więcej i więcej przeanalizował, z drugiej – 
dojrzewanie tego, kto ma szansę takie świadectwo usłyszeć. 

– W relacji uczeń – mistrz jest więc potrzebna pewna postawa 
zadziwienia względem drugiego człowieka, która pozwala na wsłuchi-
wanie się w jego przemyślenia. Na starcie potrzebna jest też postawa za-
dziwienia względem samego siebie – otwarcie na własne przemyślenia, 
spostrzeżenia, zaciekawienia, rozczarowania i obawy. Początek powinien 
być czasem intensywnej pracy i przede wszystkim autorefleksji, dotyczą-
cej tego, jak się w tym wszystkim odnajduję”.

 
W ostatnim czasie nasiliła się debata medialna dotycząca prawa 

farmaceutów do klauzuli sumienia. Niestety liczni dyskutanci nie rozu-
miejąc przedmiotu zbaczają z toru dyskusji. Są też dyskutanci, którzy 
spychają to ważne zagadnienie w obszar polityki. 

Na łamach Aptekarza Polskiego głos w dyskusji w sprawie klau-
zuli sumienia zabrał dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej, który uważa, że „prawo do klauzuli sumienia dla farma-
ceutów przyczyniłoby się do wzmocnienia pozycji zawodowej apteka-
rza jako przedstawiciela jednego z zawodów medycznych”. Wypowiedź 
dr Grzegorza Kucharewicza publikujemy w artykule zatytułowanym 
„Odkrywanie Ameryki”. Ważki głos w ważnej sprawie. Warto go znać. 

W numerze publikujemy stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej 
w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia-
łalności. Stanowisko wyraża zdecydowany sprzeciw wobec przejawów 
naruszenia art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Warto odnotować, 
że Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że programy lojalnoś-
ciowe są formą reklamy działalności aptek, gdyż stanowią one zachętę 
do kupna produktów leczniczych wyłącznie we wskazanych aptekach 
w celu zwiększenia ich obrotów. Co racja, to racja. Dlatego też można 
oczekiwać, że Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni postawią tamę 
wobec działań podmiotów prowadzących apteki, które zawężają lub 
osłabiają wymowę artykułu 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. ■ 
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Prawo do klauzuli su-
mienia dla farmaceuty 
stało się ostatnio jed-
nym z najgorętszych 

tematów poruszanych w me-
diach. Wielokrotnie wypowia-
dałem się w tej sprawie w pro-
gramach telewizyjnych, między 
innymi w Wydarzeniach Polsat 
News, programie „Tomasz Lis na 
żywo”, Wiadomościach TVP1, 
udzielałem wywiadów dla porta-
li internetowych i redakcji gazet, 
na przykład „Gazety Wyborczej”. 
Byłem trudnym przeciwnikiem 
dla dziennikarzy, którzy rozmo-
wę o prawie polskich farmaceu-
tów do klauzuli sumienia chcieli 
zawęzić do sporu o antykoncep-
cję. Nie pozwoliłem się wtłoczyć 
w główny nurt medialnej dyskusji. 
Za każdym razem podkreślałem, 
że problemu tego nie należy upo-
lityczniać, a publicznej debaty na 
ten temat nie powinno się spro-
wadzać tylko do różnic religijnych 
i światopoglądowych. Argumen-
tując prawo do klauzuli sumienia 
dla farmaceutów, powoływałem 

się na uniwersalne normy etyczne 
i moralne. Nic dziwnego, że moje 
wypowiedzi, nie wpisujące się 
w oczekiwania autorów tekstów 
i programów, bywały radykalnie 
skracane.

Z prawa do klauzuli sumie-
nia korzystają w Polsce lekarze – 
reguluje to ustawa o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty – pie-
lęgniarki i położne, jednak odma-
wia się go farmaceutom. Niebez-
pieczne jest utrwalanie w prze-
strzeni publicznej stereotypu: 
„lekarz leczy, aptekarz sprzedaje 
produkty lecznicze”. Takie poglą-
dy upowszechniają między innymi 
przeciwnicy zakazu reklamy ap-
tek i ich działalności, którzy znów 
przeszli do ofensywy. Tymczasem 
farmaceuta to jeden z zawodów 
medycznych i to zawód zaufania 
publicznego. Aptekarz nie sprze-
daje, lecz wydaje leki zaordyno-
wane przez lekarza i sam sporzą-
dza leki recepturowe. Sprawuje 
również opiekę farmaceutyczną. 
Udziela informacji na temat dzia-
łania leków, także niepożądanego, 
oraz możliwych interakcji leków. 
Wraz z przyjęciem odpowiednich 
aktów prawnych, które pozwolą 
sformalizować opiekę farmaceu-
tyczną, jej znaczenie będzie stop-

niowo wzrastać, co będzie miało 
istotny wpływ na zdrowie pacjen-
tów i wzmocni pozycję aptekarza. 
Będzie on mógł w pełni wykorzy-
stać swoją wiedzę, uzyskaną pod-
czas wieloletnich studiów farma-
ceutycznych. 

Niedopuszczalna jest każ-
da próba uprzedmiotowienia roli 
aptekarza. W pełni podzielam po-
gląd prof. Jacka Hołówki, filozofa 
i etyka, który uważa, iż klauzula 
sumienia jest potrzebna i powin-
na obowiązywać. Bez takich roz-
wiązań z ludzi zostaną uczynione 
roboty – ostrzega prof. Hołówka. 
Przeciwnicy prawa do klauzuli su-
mienia dla farmaceutów, między 
innymi prof. Mirosław Wyrzy-
kowski, prawnik z Uniwersytetu 
Warszawskiego, wskazują, że tyl-
ko lekarz składa przysięgę, któ-
ra na pierwszym miejscu stawia 
dobro pacjenta. To nieprawda. 
Farmaceuta, otrzymując prawo 
wykonywania zawodu, ślubuje, że 
w swej pracy będzie wykonywać 
swoje obowiązki, „mając zawsze 
na względzie dobro pacjenta”. 
Farmaceutę wiążą także wymo-
gi etyki i deontologii zawodowej 
oraz normy zawarte w Kodeksie 
Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

ODKRYWANIE 
AMERYKI
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Porównanie farmaceuty do 
hydraulika czy elektryka, co czyni 
na przykład prof. Mirosław Wyrzy-
kowski w rozmowie z „Gazetą Wy-
borczą”, jest skrajnym wyrazem ig-
norancji i niekompetencji. Dotyczy 
to także postrzegania apteki tylko 
jako biznesu, jako „sposobu zara-
biania pieniędzy”. Wszak określo-
ne reguły finansowe i ekonomicz-
ne dotyczą wszystkich placówek 
ochrony zdrowia, w tym aptek. 
Prywatne szpitale mają przynosić 
zysk swoim właścicielom, mimo 
to zatrudnieni w nich lekarze mają 
prawo do klauzuli sumienia. Re-
guły biznesu nie mogą zawieszać 
norm etycznych. 

Prawo do wolności su-
mienia, zapisane między innymi 
w art. 53 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej („każdemu za-
pewnia się wolność sumienia i re-

ligii”) i w art. 18 Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka („Każdy 
człowiek ma prawo do wolności 
myśli, sumienia i wyznania”), jest 
jednym z najważniejszych praw 
człowieka. To ono legło u pod-
staw prawa do klauzuli sumienia 
dla osób wykonujących zawody 
medyczne. Do respektowania 
prawa pracowników medycz-
nych do klauzuli sumienia wzywa 
przyjęta w 2010 r. rezolucja Rady 
Europy Prawo do klauzuli sumie-
nia w ramach legalnej opieki me-
dycznej. Nic nie uzasadnia nie-
równego traktowania farmaceu-
tów. Prawo do klauzuli sumienia 
dla farmaceutów przyczyniłoby 
się do wzmocnienia pozycji za-
wodowej aptekarza jako przed-
stawiciela jednego z zawodów 
medycznych. Bezpodstawne są, 
moim zdaniem, obawy, że farma-

ceuci będą nadużywać prawa do 
klauzuli sumienia oraz pogorszy 
się dostęp pacjentów do szeroko 
rozumianej antykoncepcji. 

I jeszcze jeden znamienny 
fakt. Otóż pięcioletnią prawną ba-
talię o klauzulę sumienia wygrali 
w tym roku farmaceuci w Stanach 
Zjednoczonych. W lutym 2012 r. 
orzeczenie sądu w Waszyngto-
nie podważyło zarządzenie Wa-
szyngtońskiej Rady Farmaceutów, 
zabraniające farmaceutom od-
mowy sprzedaży środków poron-
nych. Sąd uznał, że prawo to jest 
sprzeczne z I i XIV poprawką do 
konstytucji. W 2011 r. podobny 
wyrok wydał sąd w stanie Illinois. 
To, co Ameryka już odkryła, my 
powoli odkrywamy. Ale dyskusją 
o prawie farmaceutów do klauzu-
li sumienia Ameryki nie odkryje-
my. ■
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Jednym ze stałych punk-
tów na stronach Naczel-
nej i Okręgowych Izb Ap-
tekarskich jest informacja 

o uroczystym wręczeniu doku-
mentu, potwierdzającego prawo 
wykonywania zawodu. Ważnym 
elementem tej uroczystości jest 
złożenie przysięgi przez młodych 
farmaceutów (odmiennej od 
składanej tuż po odebraniu dy-
plomów przysięgi absolwentów). 
Szczególny charakter tego wy-
darzenia wywołał we mnie pyta-
nia o uniwersalnym charakterze. 
Chciałabym porozmawiać Pani 
Magdo o przyczynach, dla któ-
rych warto świadomie przeżywać 
wchodzenie w praktykę zawodo-
wą i o warunkach pozwalających 
na dobry w niej start. 

Na początku chciała-
bym odnieść się do 
wspomnianej przez 
Panią uroczystości, 

zamykającej okres kształcenia 
i stażu. Warto podkreślić, że ta 
uroczystość, w sensie psycholo-
gicznym, niesie wiele znaczeń. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że 
pełni ona rolę swoistego obrzę-
du wprowadzającego, który ak-
centuje przejście na kolejny etap 
życia i nowe wyzwania. Ważny 
element tego wydarzenia, jakim 
jest złożenie przysięgi w obec-
ności wszystkich zgromadzonych 
osób, publicznie przypieczęto-
wuje spełnienie przez młodego 
człowieka wymagań zewnętrz-
nych i dodatkowo nakłada etycz-
ne zobowiązania, które określają 
troskę o dobro i zdrowie pacjen-

ta jako zobowiązanie nadrzędne. 
Otrzymanie prawa wykonywania 
zawodu dla wielu farmaceutów 
staje się przełomem nie tylko 
w życiu zawodowym, ale i osobi-
stym. Od tego momentu oczeku-
je się od nich, nie tylko w ramach 
wykonywanych obowiązków, sta-
bilności wewnętrznej i dojrzało-
ści, które pozwalają na niesienie 
pomocy oraz samodzielne życie.

■ Myślę, Pani Magdo, iż 
warto również powiedzieć, że 
uroczystość ta jest mocno histo-
rycznie umocowana. Refleksje 
dotyczące momentów przełomo-
wych w życiu człowieka można 
znaleźć już w najstarszych, do-
chowanych do naszych czasów 
tekstach. Należy podkreślić, że 
najważniejszą wartością, która de-

Dobry 
początek
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►

cydowała o uznaniu danej osoby 
za dorosłą, za zdolną do pełnie-
nia nowych zadań i obowiązków, 
było bycie odpowiedzialnym. 
Profesor Anna Gałdowa w książce 
„Powszechność i wyjątek. Rozwój 
osobowości człowieka dorosłe-
go” [1] pisze: „Wejście poprzez 
określone obrzędy w nową sy-
tuację społeczną, a więc w nowy 
okres życia, oznaczało, że wypró-
bowana została zdolność jednos-
tki do wzięcia odpowiedzialności 
za cele i system wartości, za etos 
grupy czy plemienia”. Oczywiście 
współcześnie, w wyniku relatywi-
zacji wartości, problem bycia od-
powiedzialnym został przesunię-
ty na dalszy plan. Zaczęto zwra-
cać uwagę na to, co łatwiejsze do 
uchwycenia: stan fizyczny, któ-
ry określa sprawność działania, 
w tym stan procesów poznaw-
czych i nabyty zasób wiadomości. 
W rozważaniach o dobrym po-
czątku nie można jednak pomi-
nąć znaczenia odpowiedzialno-
ści, bo to właśnie ona określa czy 
spełniamy nowe życiowe role, czy 
też jedynie przyjmujemy pewną 
etykietę dla nowej „sytuacji ży-
ciowej”, niejako poza swoimi rze-
czywistymi intencjami. Specyfika 
powołania farmaceuty nie po-
zwala nam na pominiecie kwestii 
odpowiedzialność w kontekście 
rozpoczęcia praktyki zawodowej, 
a wręcz stawia ją na pierwszym 
miejscu. Młody farmaceuta sta-
je się odpowiedzialny nie tylko 
prawnie, ale przede wszystkim 
etycznie za wypowiadane słowa 
i podejmowane działania. Głębo-
ka świadomość tego stanu rzeczy 
jest podwaliną dobrego zawodo-
wego funkcjonowania. 

■ No tak podejmujemy 
pracę… i zdobywamy pierwsze 
doświadczenia w roli pracowni-
ka. Pozytywne – tworzą kolejne 
dobre fundamenty pod przyszłe 

zaangażowanie zawodowe. Ne-
gatywne – mogą na długo obcią-
żyć i utrudnić rozwój. Ponieważ 
w pracy spędzamy co najmniej 
jedną trzecią naszego życia, to i ta 
refleksja nad zagadnieniem wy-
daje się ze wszech miar zasadna. 

Muszę powiedzieć, że moją 
pierwszą myślą, kiedy zaczęłam 
zastanawiać się nad „dobrym po-
czątkiem”, było zdanie z Pierwsze-
go Listu do Tymoteusza: „W do-
brych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiary ustrzegłem”. 
Myśl ta została wprawdzie wypo-
wiedziana z perspektywy kogoś, 
kto kończy, a nie zaczyna, i doty-
czy specyficznego doświadczenia,  
ale uruchomiła we mnie roz-
ważania o wyborach, działaniu 
i (ponownie) odpowiedzialno-
ści. Ostatecznie sparafrazowana 
wybrzmiewa w pytaniach: Czy 
zawód, który wybrałem jest dla 
mnie (pyta młody farmaceuta) 
dobry? Co w nim jest szlachetne-
go i wartego wysiłku? Jak dobrze 
wystartować? Jakie warunki trze-
ba spełnić, aby ustrzec jego nie-
powtarzalną misję?

 ■ Odniosę się najpierw 
Pani Ewo do pytania o dobry 
(w znaczeniu: dobry dla mnie) za-
wód. Udzielenie odpowiedzi na to 
pytanie na początku zawodowej 
drogi wdaje się dość trudne. Bra-
kuje nam jeszcze tej samowiedzy, 
która pozwala z całą pewnością 
określić, że profesja, którą wy-
braliśmy, w pełni odpowiada na-
szym potrzebom, preferencjom 
i uzdolnieniom. Musimy także pa-
miętać, że funkcjonowanie zawo-
dowe urzeczywistnia się poprzez 
konkretną aktywność, nierzadko 
odmienną od wcześniejszych wy-
obrażeń. Dlatego też odpowiedź 
na pytanie o dobry zawód kry-
stalizuje się właściwie przez całą 
aktywność zawodową, a pomimo 
to, poprzez proces dojrzewania 

i zmiany, może w różnych okre-
sach różnie wybrzmiewać. 

Pytanie drugie, o wartości 
przypisane profesji pozwala od-
nieść się do etosu zawodowego 
i z niego wysnuć kodeks warun-
kujący osobiste działanie. I na jed-
no, i na drugie można znaleźć od-
powiedź na drodze teoretycznej.

Ale już trzecie i czwar-
te pytanie odnosi się do bar-
dzo bezpośrednich doświad-
czeń związanych z pracą w ap-
tece. Na czoło wysuwa się kon-
takt z przełożonym, a następnie  
z członkami zespołu – współpra-
cownikami. Jaki przełożony uła-
twi dobry start? Na pewno rzetel-
ny, uczciwy i profesjonalny. Kon-
takt z taką osobą daje poczucie 
bezpieczeństwa, przewidywalno-
ści i czytelności wymagań. Pra-
ca pod kierunkiem dobrego lide-
ra może stać się bardzo cennym 
doświadczeniem. W najnowszych 
opracowaniach z zakresu psy-
chologii społecznej sprawnego 
przywódcę po raz kolejny defi-
niuje się jako osobę przyjaciel-
ską, energiczną, sumienną, pew-
ną siebie i emocjonalnie zrów-
noważoną. Należy podkreślić,  
że taka osoba posiada zazwy-
czaj wizję stanu rzeczy, którą 
chce osiągnąć. Potrafi przybli-
żyć tę wizję swoim współpra-
cownikom, a jej optymizm i wia-
ra w sukces udzielają się innym. 
Pięknie pisze o tej gotowości 
Martin Buber „Był czas, były cza-
sy, kiedy nie potrzebowało ist-
nieć specjalne powołanie na wy-
chowawcę czy nauczyciela. Żył 
sobie nauczyciel, filozof, kowal,  
a jego czeladnicy czy uczniowie 
żyli razem z nim i uczyli się dzię-
ki temu, że pozwalał im uczest-
niczyć w tym, czego miał ich na-
uczyć ze swej pracy rąk czy móz-
gu. Ale uczyli się także (…) tajem-
nicy osobowego życia: otrzymy-
wali ducha.”
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■ Doświadczenie pracy 
z dobrym liderem pozwala na 
długie lata wyznaczać standar-
dy funkcjonowania zawodowe-
go, w tym relacji z podwładnymi 
i współpracownikami, dostrze-
gania dobra i korzyści płynących 
z prezentowania odmiennych 
poglądów czy wreszcie rozwiązy-
wania sytuacji kryzysowych. Dla 
wielu osób elementem dobrego 
startu będzie praca w zespole, 
w którym czują się zauważone 
i docenione. Doświadczenie do-
brej pracy zespołowej staje się 
wzorcem, pewnym punktem od-
niesienia, do którego możemy 
dążyć w każdych kolejnych dzia-
łaniach. Energia, jakiej możemy 
wtedy doświadczyć, poczucie 
wpływu i sensu może być do-
świadczeniem wzmacniającym 
i motywującym na długie lata. 

W analizie pracy zespo-
łowej nie można pominąć in-
formacji o efekcie synergii. 
Adeptom sztuki aptekarskiej 
ten termin jest doskonale zna-
ny (w farmakoterapii mówi się  
o interakcji substancji czynnych 
poszczególnych leków na pozio-
mie biochemicznym lub też na 
poziomie fizjologicznym, o sy-
nergicznej odpowiedzi organi-
zmu na leczenie). W psychologii 
społecznej, a do tego obszaru 
chciałabym się odnieść, syner-
gia przejawia się w tym, że efekt 
zorganizowanej pracy zespoło-
wej jest wyższy niż suma efektów 
działań indywidualnych.

Z przeprowadzonych eks-
perymentów wynika, że jeśli speł-
nione zostaną określone warunki 
(grupa jest odpowiednio spójna, 
a jej członkowie czują się na tyle 
bezpiecznie, że mogą formuło-
wać odmienne poglądy) to „dwie 
głowy mogą wymyśleć więcej niż 
jedna”. Młody farmaceuta pracu-
jąc w mądrym zespole doświad-

cza poczucia wsparcia, co daje 
mu odwagę do podejmowania 
decyzji.

■ To, na co zwraca Pani 
uwagę, leży po stronie tych, do 
których młody farmaceuta przy-
chodzi. Ja chciałabym zaś pod-
kreślić te fakty, które leżą po stro-
nie młodego aptekarza.

Uważam , iż jednym z naj-
ważniejszych jest otwarcie na 
„siedzenie u stóp mistrza”. Jest 
to podejście, które pozwala na 
zbudowanie nieco zapomnianej 
już dziś relacji mistrz – uczeń, 
w której doskonałe przygoto-
wanie uniwersyteckie młodego 
farmaceuty jest wzbogacane 
poprzez doświadczenia i reflek-
sje starszego pracownika. Tutaj 
chciałabym podkreślić znacze-
nie tej wewnętrznej gotowości, 
która sprawia, że chcemy czerpać  
z umiejętności innych. Świado-
mość wiedzy, jaką posiedliśmy 
w trakcie studiów oraz stażu, 
dobra samoocena i umiejętność 
wyrażania własnego zdania, nie 
wykluczają postawy skromności 
i otwartości na doświadczenia 
starszych. Kontakt z mistrzem, 
jeżeli będzie nam dane takiego 
spotkać, może służyć nie tylko 
pozyskiwaniu wiedzy o tajni-
kach zawodu, ale przerodzić się 
w szczególne międzypokolenio-
we spotkanie. Z jednej strony – 
żywe świadectwo tego, kto prze-
żył więcej i więcej przeanalizował, 
z drugiej – dojrzewanie tego, kto 
ma szansę takie świadectwo usły-
szeć.

W relacji uczeń – mistrz jest 
więc potrzebna pewna postawa 
zadziwienia względem drugie-
go człowieka, która pozwala na 
wsłuchiwanie się w jego przemy-
ślenia. Na starcie potrzebna jest 
też postawa zadziwienia wzglę-
dem samego siebie – otwarcie na 

własne przemyślenia, spostrzeże-
nia, zaciekawienia, rozczarowania 
i obawy. Początek powinien być 
czasem intensywnej pracy i prze-
de wszystkim autorefleksji, doty-
czącej tego, jak się w tym wszyst-
kim odnajduję. Od prawdziwości 
tej refleksji zależą nasze zawodo-
we wybory. 

Z całą pewnością nie jest 
dobrze, jeżeli już na starcie zy-
skujemy poczucie całkowitej 
przewidywalności i przekonanie, 
że ostatecznie określiliśmy swoje 
zawodowe miejsce. Gotowość do 
rozwoju i doświadczanie warun-
ków, które go wymuszają (moż-
liwe do spełnienia, ale zarazem 
wysokie wymagania, dobry sy-
stem motywacyjny apteki, jasno 
sprecyzowane zasady dodatko-
wego wynagrodzenia, dodatko-
we formy kształcenia) są pod-
waliną tego, aby chciało nam się 
z energią pracować przez kolejne 
lata.

Wygląda na to, że isto-
tą dobrego startu jest z jednej 
strony postawa szacunku wobec 
tych, którzy dłużej pracują i sta-
nie „o krok za nimi”, przy równo-
czesnej gotowość do uczenia się 
poprzez każdą wskazaną przez 
starszych aktywność, a z drugiej 
– rzutowanie siebie w przyszłość, 
zdobywanie informacji na temat 
nowych dróg rozwoju i budo-
wanie mentalnej otwartości na 
zmiany. ■

Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Magdalena Bucior
psycholog

Piśmiennictwo:

[1]. Gałdowa A., Wydawnictwo PLATAN,  

Kraków 1992, s. 48

[2]. Buber M., Wychowanie, Znak 166, 1968,  

s. 448
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Niezbędnym warun-
kiem skuteczności te-
rapii jest dostanie się 
środka leczniczego do 

organizmu, czyli absorbcja. Jest 
ona w pierwszym rzędzie warun-
kowana występowaniem środka 
leczniczego w miejscu wchłaniania 
w rozproszeniu molekularnym 
(pojedyncze cząsteczki) innymi 
słowy najlepiej, jeśli lek jest roz-
puszczony - wtedy będzie mógł 
się wchłonąć. Stąd też jednym 
z pierwszych wyzwań w farmacji 
praktycznej było uwarunkowanie 
dobrej albo przynajmniej wystar-
czającej rozpuszczalności środków 
leczniczych.

Jedną z pierwszych metod 
zastosowanych w celu poprawy 
biodostępności było rozdrab-
nianie. Zmniejszenie rozmia-
rów powodowało zwiększanie 
powierzchni z jakiej lek może 
się rozpuszczać. Rozdrobnienie 
kryształu o krawędzi 1 cm do 

cząstek o wielkości 0,1 mikrometra 
zwiększa jego powierzchnię z 6 
cm2 do 60 m2. Dzięki odpowied-
niemu rozdrobnieniu zwiększa się 
skuteczność nie tylko leków doust-
nych, ale także tych podawanych 
na skórę. 

W trakcie odpowiedniego 
rozdrabniania otrzymujemy jedną 
z najstarszych postaci leków poja-
wiającą się we wszystkich starych 
księgach farmaceutycznych (np. 
papirusie Ebersa), czyli proszki 
w formie rozdrobnionego surowca 
pochodzenia zwierzęcego, roślin-
nego i mineralnego.

Większości aptekarzy prosz-
ki kojarzy prawie wyłącznie z re-
cepturowymi postaciami leku. 
Faktycznie, proszki stanowią jedną 
z podstawowych postaci leku 
robionego, ale mogą także sta-
nowić bazę do wytwarzania wielu 
stałych form leków takich jak 
tabletki, kapsułki itp. Wiele leków 
i substancji pomocniczych jest 

dostępnych właśnie w postaci 
proszku i ta postać jest formą 
wyjściową w dalszych procesach 
technologicznych.

Sproszkowane substancje 
stanowią dosyć dogodne postaci 
leku, które pozwalają na dosto-
sowanie prawie każdej kuracji 
doustnej do potrzeb konkretnego 
pacjenta, w zależności od wieku, 
masy ciała, chorób towarzyszą-
cych, a także przyjmowania in-
nych leków. Proszki stosowane 
są zarówno zewnętrznie jak i we-
wnętrznie. Mogą być podawane 
doustnie, wziewnie, parenteralnie, 
a także transdermalnie.

Tradycyjnie recepturowe 
proszki dzielone są dyspenso-
wane bądź to w postaci fasun-
ków, bądź wsypane do kapsułek 
skrobiowych. Połykanie samego 
proszku jest niezbyt przyjemne ze 
względu na często nieprzyjemny 
smak substancji leczniczych. Po-
dobnie połykanie dość dużych 

Proszki  
– nie tylko recepturowe

Od zarania dziejów istotą farmacji, jeszcze wtedy nie wyodrębnionej jako nauki, było uzyskanie swoistej równowagi i 
kompromisu między skutecznością działania środka leczniczego, a jego akceptowaniem przez pacjenta. Dzisiaj wiemy 
dokładnie, że aby lek spełnił swoją funkcję terapeutyczną muszą być spełnione trzy zasadnicze elementy: obecność leku 
w miejscu działania, w odpowiednim stężeniu i przez wystarczająco długi czas potrzebny do osiągnięcia tego efektu.
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kapsułek skrobiowych nie jest 
sprawą wygodną. Jakkolwiek no-
woczesny przemysł i w tym wzglę-
dzie daje możliwość zastosowania 
wygodnego opakowania. Proszki 
recepturowe mogą być obecnie 
rozdzielone przez farmaceutę 
za pomocą kapsułkarki ręcznej. 
W ten sposób zostaje wytworzona 
postać leku znacznie łatwiejsza 
do aplikacji niż forma pierwotna 
proszku. 

Oprócz zastosowania w tra-
dycyjnej recepturze aptecznej, 
proszki stanowią etap przejściowy 
do wytworzenia tak popularnych 
postaci leku jak tabletki. Szczegól-
nie istotna jest ja-
kość proszku jako 
materiału wyjścio-
wego w technolo-
gii tabletkowania 
bezpośredniego. 
Ta b l e t ko w a n i e 
bezpośrednie jest 
bardzo atrakcyj-
nym dla  pr ze-
mysłu procesem 
technologicznym 
pozwalającym na 
komprymację bez-
pośrednio masy 
proszkowej. Tego typu technologia 
jest znacznie tańsza w porównaniu 
z technologią klasyczną wytwarza-
nia tabletek (technologia z wytwo-
rzeniem granulatu jako etapem 
pośrednim). Nie każda mieszanina 
proszków nadaje się jednak do 
bezpośredniego tabletkowania. 
O użyteczności mieszaniny sprosz-
kowanych substancji leczniczych 
i pomocniczych w poszczególnych 
procesach technologicznych - 
między innymi w tabletkowaniu 
bezpośrednim - decyduje po-
siadanie przez nią określonych 
właściwości. 

Mieszanina sproszkowanych 
substancji leczniczych i pomoc-
niczych powinna być odpowied-

nio rozdrobniona, homogenna 
i powinna posiadać odpowiednie 
właściwości sypkościowe decydu-
jące o jej przydatności w proce-
sach technologicznych. Wielkość 
ziarna masy proszkowej i samej 
substancji leczniczej ma znacze-
nie w osiągnięciu optymalnych 
warunków produkcyjnych leku. Po 
pierwsze wpływa to na szybkość 
rozpuszczania leku in vivo, co z ko-
lei wpływa na poziom absorbcji 
i na czas w jakim następuje po-
czątek aktywności terapeutycznej. 
Wielkość ziarna proszku wpływa 
ponadto na kontrolę masy goto-
wej postaci leku podczas produkcji 

stałych postaci leku, a także wpły-
wa na odpowiednie wypełnienie 
aparatury wytwórczej np. matrycy 
w tabletkarce czy kapsułki.

Zachowanie proszków o róż-
nych rozmiarach ziaren jest różne. 
Różnice te wpływają często na 
zmianę masy podczas etapu pro-
dukcyjnego np. pakowania i tym 
samym mogą przyczyniać się do 
nieprawidłowości procesowych. 
Aby przeciwdziałać temu zjawisku 
wielkość rozdrobnienia proszku 
powinna być zdefiniowana pod-
czas wytwarzania i powinna być 
możliwie jak najbardziej ujednoli-
cona. W aptece przy sporządzaniu 
proszków recepturowych, szcze-
gólnie tych do użytku zewnętrz-

nego, wymogi odpowiedniego 
rozdrobnienia są nałożone przez 
Farmakopeę. Farmaceuta przy-
gotowujący proszki recepturowe 
powinien kontrolować właściwe 
rozdrobnienie stosując odpowied-
nich rozmiarów sita apteczne.

Ustalenie rzeczywistej wiel-
kości proszku nie jest sprawą łatwą. 
Przy dość dużym stopniu rozdrob-
nienia nie jesteśmy w stanie zmie-
rzyć wszystkich trzech wymiarów 
powstałych cząstek. W związku 
z tym przy dużym rozdrobnieniu 
cząstki charakteryzowane są je-
dynie średnicą. Pomiar jest oparty 
na hipotetycznym założeniu, że 

rozdrobnione cząst-
ki mają kształt kuli 
i z tego względu jest 
tylko przybliżeniem 
w stosunku do fak-
tycznych rozmiarów 
cząstki.

P o n i e w a ż 
masa proszkowa 
składa się z czą-
s tek  o  różnych 
rozmiarach, dość 
istotne przy określa-
niu jej właściwości 
jest ustalenie roz-

kładu wielkości w formie histo-
gramu umożliwiającego interpre-
tację procentowej ilości cząstek 
o danym rozmiarze. Właściwy 
wąski rozdział masy świadczy nie 
tylko o homogenności mieszaniny 
proszku, ale także o tym, że w trak-
cie procesów technologicznych, 
pakowania i przechowywania 
masy proszkowej nie dojdzie do 
niebezpiecznego rozdziału sub-
stancji. Segregacja mieszaniny 
proszkowej spowodowana naj-
częściej wibracjami, jest wynikiem 
przesuwania się cięższych cząstek 
na spód mieszaniny, a lekkich 
w górę. Gęstość cząstek ma dużo 
większe znaczenie przy segregacji 
bardzo drobnych proszków niż siły 

Oprócz zastosowania w tradycyjnej 

recepturze aptecznej, proszki stanowią 

etap przejściowy do wytworzenia 

tak popularnych postaci leku jak tabletki. 

Szczególnie istotna jest jakość proszku 

jako materiału wyjściowego w technologii 

tabletkowania bezpośredniego. 
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tarcia i kohezji. 
Obecnie najczęściej stoso-

waną metodą pomiaru wielkości 
cząstek oprócz analizy sitowej są 
metody turbidymetryczne z uży-
ciem wiązki laserowej.

Właściwości sypkościowe 
masy mają wpływ na wiele pro-
cesów technologicznych np. na 
proces mieszania, którego wy-
nikiem powinno być otrzymanie 
równomiernego homogennego 
materiału, proces tabletkowania 
i kapsułkowania, gdzie właściwości 
te będą determinowały właściwe 
wypełnienie, czy to matrycy czy 
kapsułki. Ponadto właściwości 
te wpływają też na tendencję do 
rozdziału mieszaniny proszków. 
Właściwości sypkościowe proszku 
są związane z wieloma czynnikami 
takimi jak: siły wzajemnego od-
działywania między cząsteczkami 
(m.in. siłami kohezji i adhezji), 
z kształtem ziarna podstawowego 
substancji, z jego wielkością, właś-
ciwościami powierzchni i innymi. 
Wśród parametrów charaktery-
zujących właściwości granulome-
tryczne należy wymienić zgodnie 
z Farmakopeą Europejską: gęstość 
nasypową, gęstość po ubiciu oraz 
wyznaczone na tej podstawie In-
dex Carra i Współczynnik Hausne-
ra, sypkość, kąt zsypu, wilgotność 
proszku bądź masy tabletkowej, 
szybkość zsypywania i przepływ 
przez kryzę pomiarową. Gęstość 
nasypowa (ciężar nasypowy) jest 
stosunkiem masy granulatu lub 
proszku do zajmowanej przez tę 
masę objętości po luźnym nasy-
paniu. Gęstość po ubiciu jest to 
gęstość materiału po ubiciu do 
stałej objętości. Pomiar przepro-
wadza się przy użyciu urządzenia 
zwanego wolumetrem. Parametry 
gęstości nasypowej i gęstości po 
ubiciu są zmienne dla różnych 
substancji oraz dla produktów na 
różnym stopniu przetworzenia 

technologicznego. Oznaczenia 
gęstości nasypowej i gęstości 
po ubiciu umożliwiają obliczenie 
indeksu Carra, który wyrażony 
w procentach opisuje podatność 
masy tabletkowej bądź granula-
tu na kompresję. Kąt zsypu (kąt 
usypu, kąt tarcia) określa właści-
wości zsypowe masy tabletkowej 
i wpływ na nie środka poślizgo-
wego. Statyczny kąt tarcia jest 
maksymalnym kątem osiąganym 
przez materiał sproszkowany usy-
pany w kształt stożka w stosunku 
do płaskiej powierzchni. Warto-
ści pomiędzy 20-40° oznaczają 
dobrą charakterystykę sypkości, 
natomiast powyżej 50° oznaczają 
ograniczoną charakterystykę syp-
kości lub brak sypkości. Ogólnie 
badanie kąta zsypu opiera się 
o zasadę swobodnego zsypu ma-
teriału sypkiego. 

Wykonanie proszku składa 
się z zasadniczych elementów 
takich jak:
1. otrzymanie proszku jako su-

rowca z oryginalnego leku za 
pomocą różnych metod roz-
drabniania;

2. mieszenie różnych surowców 
proszkowych zgodnie z ich 
właściwościami;

3. modyfikacja ich gęstości – np. 
granulacja;

4. pakowanie końcowego pro-
duktu.

Pierwszy etap – rozdrabnia-
nie, jest procesem polegającym na 
zmniejszeniu rozmiarów cząstek 
substancji za pomocą urządzeń 
mechanicznych. Na dobór odpo-
wiedniego urządzenia rozdrabnia-
jącego wpływa zarówno twardość 
materiału rozdrabnianego, jego 
ścierność, elastyczność, wytrzy-
małość mechaniczna, włóknistość 
(szczególnie w przypadku mate-
riału roślinnego) jak i zawartość 

wilgoci (najlepiej poniżej 5%). 
Wyzwaniem technologicznym jest 
wykonanie proszku posiadającego 
odpowiednie właściwości. Nie-
wielkie cząsteczki w zależności od 
swojego kształtu i gęstości są bar-
dzo adhezyjne i kohezyjne. Stąd 
też istnieje niebezpieczeństwo 
łączenia się pojedynczych cząstek 
w większe aglomeraty. Bardzo 
istotnym elementem jest właściwy 
dobór technik rozdrabniania w za-
leżności od właściwości rozdrab-
nianego materiału. Na przykład 
rozdrabnianie cząstek krystalicz-
nych w młynie strumieniowym 
powoduje, że na powierzchni 
rozdrobnionych cząstek pojawiają 
się zmiany elektrostatyczne oraz 
amorficzne regiony, sprawiają-
ce, że materiał staje się bardziej 
kohezyjny i adhezyjny. Wielkość 
cząstek jest wraz z kształtem, 
gęstością, potencjałem elektrycz-
nym i higroskopijnością jednym 
z ważniejszych parametrów w two-
rzeniu formulacji aerozolowych. 
W celu osiągnięcia dolnych dróg 
oddechowych cząstki stałe muszą 
mieć średnicę między 0,5 -5 µm, 
cząstki powyżej 5 µm zazwyczaj 
pozostają w gardle skąd są łatwo 
usuwane. Oczywiście dotyczy to 
cząstek o standardowej gęstości, 
bardzo porowate cząstki mogą 
mieć inne wielkości, nawet do 15 
µm i mimo to osiągać zamierzo-
ne cele. W przypadku wziewnych 
postaci leku istotnym jest, aby 
zarówno proszek jak i urządzenie 
aplikacyjne były opracowywane 
razem, tak aby możliwe było uzy-
skanie odpowiedniego rozkładu 
wielkości cząstek leku i wielkości 
dawki w określonym regionie dróg 
oddechowych.

Kolejnym etapem technolo-
gicznym jest mieszanie proszków. 
Celem mieszania jest uzyskanie 
homogennego połączenia róż-
nych stałych produktów. Poszcze-►
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gólne składniki muszą znajdować 
się w jednakowych proporcjach 
w całym preparacie. Na właściwe 
wymieszanie masy proszkowej ma 
w pierwszym rzędzie wpływ wiel-
kość cząstek. Zasadniczo poszcze-
gólne składniki proszku powinny 
mieć ten sam rozmiar i w tym celu 
muszą być uprzednio przed zmie-
szaniem odpowiednio rozdrob-
nione i przesiane przez właściwe 
sita. Jednak taka sama wielkość 
cząstek nie świadczy jeszcze o ta-
kich samych właściwościach. Na 
zachowanie cząstek sypkich ma 
bowiem duży wpływ ich kształt 
i charakter ich powierzchni. Nie 
bez wpływu na proces mieszania 
pozostaje gęstość poszczególnych 
składników. Wpływa ona na stabil-
ność mieszaniny. Im cięższe cząstki 
tym łatwiej opadają, lekkie zaś 
mają tendencję do przesuwania 
się na wierzch mieszaniny. Kolej-
nym czynnikiem wpływającym na 
mieszanie ma udział procentowy 
poszczególnych składników. Do-
bre ujednolicenie masy jest zawsze 
utrudnione, jeśli ilość jednego 
składnika jest niewielka.

Podanie doustne pozostaje 
wciąż najbardziej konwencjonalną 
drogą podania leku. Jednak dla 
wielu leków ta droga podania nie 
jest dobra ze względu na słabą 
rozpuszczalność i słabą wchła-
nialność. W przeszłości wiele 
wysiłków badawczych wkładano 
w modyfikacje chemiczne sub-
stancji leczniczej tak, aby umożli-
wić jej zastosowanie w lecznictwie 
– poprawić jej rozpuszczalność, 
absorbcję, dystrybucję lub sta-
bilność. Chemiczna zmiana czą-
steczki powoduje jednak zawsze 
potrzebę prowadzenia na nowo 
badań nad aktywnością i bezpie-
czeństwem. Obecnie dzięki rozwo-
jowi nanotechnologii możliwe jest 
modyfikowanie fizycznej struktury 
cząsteczki. Fizyczna manipulacja 

pozwala na uzyskanie cząstki 
mającej odmienne właściwości 
fizyczne bez wpływu na budowę 
chemiczną związku. Tego typu 
nowoczesne technologie nie stwa-
rzają nowej substancji leczniczej. 
lecz nową formę leku. Przykłady 
mogą tu stanowić technologie 
oparte o zastosowanie liposomów, 
mikrokapsułkowanie, zastosowa-
nie mikrocząstek powlekanych lub 
zastosowanie cyklodekstryn.

Wiele nowoczesnych tech-
nik jest stosowanych jedynie 
w celu poprawy właściwości or-
ganoleptycznych proszków. Po-
prawia to w sposób znaczny ak-
ceptację leku przez pacjenta 
i także wpływa na wzrost sku-
teczności terapii . Modyf ika-
cje technologiczne masy prosz-
kowej mogą jednak także do-
tyczyć zmian właściwości koń-
cowej postaci leku – tablet-
ki. Interakcją między cząstka-
mi leku, a cząstkami substancji 
pomocniczych w mieszaninie 
proszkowej może skutkować 
specyficznymi właściwościami 
struktury tabletki i zróżnico-
wanym uwalnianiem substancji 
leczniczej.

Interesującym przykładem 
nowoczesnego zastosowania 
proszków jest technika powlekania 
proszkowego. Pozwala ona na uzy-
skanie powlekanych tabletek nie 
w klasycznym układzie z nanoszo-
nym roztworem substancji powle-
kającej, lecz w wyniku nanoszenia 
cienkiej warstwy sproszkowanego 
polimeru i działania temperatury. 
Ma to duże znaczenie dla poprawy 
stabilności i trwałości niektórych 
substancji leczniczych.

Stosunkowo nowe jest wy-
korzystanie proszków w przez-
skórnym podawaniu leków. Jest 
to metoda pozwalająca na mało 
inwazyjne dostarczanie leków 
i szczepionek przez skórę bez uży-

cia igły. Stosowane są tu specjalne 
proszkowe iniektory. Aparaty te 
składają się ze sprężonego gazu 
jako źródła siły wtłaczającej, części 
zawierającej substancję leczniczą 
i dyszy końcowej kierującej wy-
pływ cząsteczek leku. W trakcie 
aplikacji sprężony gaz porywa 
zmikronizowane cząstki substancji 
leczniczej i uderza nimi o skórę. 
Podczas uderzenia substancja 
lecznicza przekłuwa stratum cor-
neum. W ten sposób duża część 
substancji leczniczej dostaje się 
do żywej tkanki i wywiera efekt 
terapeutyczny. Kluczowymi para-
metrami wpływającymi na takie 
dostarczanie leku są szybkość 
zderzenia, wielkość cząstek i ich 
gęstość.

Dzięki rozwojowi nano-
technologii można oczekiwać, że 
w ciągu najbliższych lat wzroś-
nie znaczenie modyfikowanych 
preparatów proszkowych lub 
modyfikowanych proszków jako 
substancji wyjściowych w formu-
lacji nowoczesnych postaci leku. ■

dr n. farm. Michał J. Nachajski

adiunkt
Zakład Technologii Postaci Leku,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Piśmiennictwo:
Aiache J.M. Beyssac E. Powders as dosage forms 
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P roszki są stałą posta-
cią leku składającą 
się z homogennych 
cząstek o określonym 

stopniu rozdrobnienia. W za-
leżności od przeznaczenia wy-
różniamy:
- proszki do użytku wewnętrz-

nego (Pulveres perorales) - 
wielkość cząstek nie większa 
niż 0,5 mm;

- proszki do użytku zewnętrz-
nego, tzw. pudry lecznicze 
lub zasypki (Pulveres ad usum 
dermicum) stosowane na skó-
rę lub błony śluzowe - wiel-
kość cząstek nie większa niż 
0,16 mm. 

Proszki mogą być poda-
wane w formie stałej lub po roz-
puszczeniu w formie roztworów 
czy zawiesin. Jeżeli stosowane 
są do sporządzania płynnych 
preparatów do oczu lub pły-
nów infuzyjnych, muszą speł-
niać wymagania farmakopealne 
dotyczące danej postaci leku.

Jeżeli postać leku stanowi 
jedna sproszkowana substancja 
lecznicza są to proszki proste 
(Pulveres simplices), a jeżeli jest 
to mieszanina sproszkowanych 
substancji, to są to proszki złożo-
ne (Pulveres compositi, Pulveres 
mixti).

Wśród proszków do recep-
tury wyróżniamy proszki rozcień-
czane (Pulveres triturati) zwane 
również rozcierkami. Proszki roz-
cieńczane sporządza się poprzez 
roztarcie substancji bardzo silnie 
działającej z laktozą w stosunku 
1+1 (1:2), 1+9 (1:10), 1+99 (1:100). 
Proszki takie przygotowuje się 
w celu dokładnego odważenia 
substancji bardzo silnie działają-
cych. Najczęściej są to: Atropini 
sulfas trituratio 1:10, Strichnini 
nitras trituratio 1:10, Scopolamini 
hydrobromidum trituratio 1:100. 
Przykładem rozcierki sporządzo-
nej w celu zmniejszenia higrosko-
pijności proszku jest Belladonnae 
extractum siccum trituratio 1:2.

Podstawową zasadą spo-
rządzania proszków jest zacho-
wanie właściwej kolejności do-
dawania składników. Polega to 
na zatarciu porów moździerza 
substancją, której jest najwięcej, 
a następnie dodawaniu substan-
cji od najmniejszej ilości do naj-
większej. Należy pamiętać o do-
kładnym mieszaniu po każdym 
dodaniu kolejnego składnika. 
Nigdy nie zacieramy porów moź-
dzierza talkiem.

Jeżeli w skład proszków 
wchodzi substancja lecznicza, 
która nie jest dostępna w postaci 
pro receptura, a tylko w postaci 
tabletek, to sporządzanie prosz-
ku należy rozpocząć od oblicze-
nia liczby tabletek, jaka będzie 
potrzebna do wykonania prepa-
ratu oraz zważenia ich. W takim 
przypadku tabletki należy miał-
ko sproszkować przed dodaniem 
i wymieszaniem z następnymi 
składnikami.

PROSZKI 
W RECEPTURZE

►
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Trudność może sprawiać 
recepta z propranololem dla 
dziecka o masie ciała 10 kg:

Rp.                  
Propranoli 0,001
Lactosi 0,1
M.f. pulv. 
D.t.d. No XX
D.S. 1 x dziennie proszek

 Propranolol nie wystę-
puje jako proszek do receptury, 
a jedynie jest dostępny w posta-
ci tabletek w dawce 10 mg i 40 
mg. Przed przystąpieniem należy 
sprawdzić, czy nie została prze-
kroczona dawka maksymalna 
propranololu obliczając ją we-
dług wzoru Clarka.

Dj max = 0,08     wg. FP IX
Dd max = 0,48

dawka dla dziecka = 0,01

Dawki jednorazowa jak 
i dobowa dla dziecka nie zostały 
przekroczone.

Aby wykonać powyższą re-
ceptę należy użyć 20 mg substan-
cji leczniczej (2 tabletki w daw-
ce 10 mg) i 2 g laktozy. Wybra-
ne tabletki zważyć, sproszkować 
w moździerzu i wymieszać z lak-
tozą. Po dokładnym wymiesza-
niu wyliczyć masę pojedynczego 
proszku. W tym celu należy do-
dać masę dwóch tabletek 0,234 
g do 2 g laktozy i podzielić na 
20 proszków, wówczas otrzyma-
my masę pojedynczego prosz-
ka równą 0,112 g. Odważyć każ-
dą pojedynczą dawkę do kap-
sułki skrobiowej o odpowiedniej 
wielkości. Napełnione kapsułki 
umieścić w białej torebce z odpi-
sem recepty. 

Rp. 
Ephedrini hydrochloridi  0,01
Clemastini 0,0005
Calcii lactatis 0,3
M.f. pulv. D.t.d. No XV
D.S. 3 x dziennie proszek

 
Do sporządzenia 15 prosz-

ków należy użyć 0,15 g chlorowo-
dorku efedryny, 4,5 g mleczanu 
wapnia oraz 0,0075 g klemasty-
ny. W aptece klemastyna znajdu-
je sie w postaci tabletek w daw-
ce 1 mg o masie 0,12 g. Chociaż 
z obliczeń wynika, że należałoby 
użyć 7,5 tabletki to należy jednak 
przygotować 8 tabletek. Zważo-
na masa 8 tabletek wynosi 0,96 g 
o zawartości substancji leczniczej 
0,008 g. Jeżeli 0,96 g sproszko-
wanych tabletek zawiera 0,008 g 
substancji to potrzebne 0,0075 g 
znajduje sie w:

0,96   -   0,008
x        -   0,0075
x = 0,9 g sproszk. tabl. 
 
Do wykonania prepara-

tu należy sproszkować w moź-
dzierzu 8 tabletek klemastyny. 
W oddzielnym moździerzu nale-
ży zatrzeć pory częścią mleczanu 
wapnia, dodać 0,15 g chlorowo-
dorku efedryny, następnie dodać 
0,9 g sproszkowanych tabletek 
oraz resztę mleczanu wapnia 
mieszając po każdym dodaniu 
nowej porcji proszku. Odważyć 
masę 1 proszku 0,37 g do kap-
sułki skrobiowej i według odważ-
ki wzorcowej rozsypać do pozo-
stałych kapsułek skrobiowych.

Innym problemem może 
być przekroczenie dawki mak-
symalnej. W składzie recepty 
występuje Pabialgina P w posta-
ci tabletek. Chociaż nie jest ona 
już dostępna w aptece, to nadal 
jest opisywana w obowiązujących 
podręcznikach.

Rp. 
Atropini sulfatis 0,0005
Propyphenazoni  0,3
Papaverini hydrochloridi 0,04
Pabialgini P     0,3
M.f. pulv. D.t.d. No XX
D.S. 2 x dziennie proszek

 
Siarczan atropiny należy do 

wykazu A. Do wykonania prosz-
ków zawierających tę substancję 
używa się wcześniej sporządzo-
nego proszku rozcieńczonego 
Atropini sulfatis trituratio 1:10. 
W omawianej recepcie należy 
odważyć dziesięciokrotną ilość 
(tzn. 0,005 g) rozcierki z atropi-
ny na jeden proszek. Pabialgina 
P w postaci tabletek składa się 
z propyfenazonu  220 mg oraz 
allobarbitalu 30 mg (220 mg + 30 
mg = 250 mg) o masie 320 mg. 
W celu obliczenia, czy nie została 
przekroczona dawka maksymal-
na dla propyfenazonu należy ob-
liczyć ilość propyfenazonu wy-
stępującego w Pabialginie P. 

Jeżeli 250 mg (1 tabletka) 
Pabialginy P zawiera 220 mg pro-
pyfenazonu to w 300 mg (0,3 g) 
jest:

250 - 220
300 - x
x   =  264 mg ≈ 0,26 g  pro-

pyfenazonu

A zatem należy zsumować 
ilość propyfenazonu z Pabialginy 
P w ilości 0,26 g oraz 0,3 g pro-
pyfenazonu per se: 0,26 + 0,3 = 
0,56 g, co odpowiada dawce jed-
norazowej, natomiast dawka do-
bowa wynosi 2 x 0,56 = 1,12 g. 

Dawka maksymalna dobo-
wa dla propyfenazonu wg. FP IX 
wynosi 0,8.

Dawka maksymalna dobo-
wa została przekroczona, należy 
zmniejszyć ilość propyfenazonu 
do dawki maksymalnej.

►
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0,8 g papaweryny, 2,8 g propy-
fenazonu, oraz resztę Pabialginy 
P mieszając pistlem po każdym 
dodaniu nowej porcji proszku. 
Odważyć masę 1 proszka 0,569 g 
do kapsułki skrobiowej i według 
odważki wzorcowej rozsypać do 
pozostałych. Napełnione kapsuł-
ki umieścić w białej torebce z od-
pisem recepty. 

Innym przykładem może 
być niezgodność polegająca na 
hydrolizie kwasu acetylosalicylo-
wego.

Rp.  
Belladonae extr. sicci  0,02
Acidi acetylosalicylici   0,3
Methenamini  0,5
M.f. pulv. D.t.d. No XX
D.S. 2 x dziennie proszek

Zatem należy podzielić 
dawkę dobową na 2 dawki jedno-
razowe: 0,8 g : 2 = 0,4 g, i zmniej-
szyć ilość propyfenazonu do daw-
ki 0,4 g w następujący sposób: 0,4 
- 0,26 (propyfenazon z Pabialginy 
P) = 0,14 g.  Jak wynika z obliczeń 
należy użyć na 1 proszek propy-
fenazonu per se 0,14 g i Pabialgi-
ny P 0,3 g. 

Do sporządzenia 20 prosz-
ków należy użyć 0,1 g atropiny 
w postaci rozcierki (0,0005 x 10 x 
20 = 0,1 g), 0,8g chlorowodorku 
papaweryny, 2,8 g propyfenazo-
nu (0,14 g x 20 proszków = 2,8 
g) oraz 24 tabletki Pabialginy P. 
Masa sproszkowanych 24 table-
tek wynosi 7,68 g.

Pory moździerza zatrzeć 
częścią sproszkowanej Pabialginy 
P, następnie dodawać według ko-
lejności 0,1 atropiny w rozcierce, 

Metanamina w obecności 
niewielkiej ilości wody jaka znaj-
duje się w wyciągu daje alkaliczny 
odczyn w którym następuje hy-
droliza kwasu acetylosalicylowe-
go. Powstaje higroskopijny kwas 
octowy i cały proszek wilgotnieje. 
Należy rozdzielić składniki wy-
dzielając kwas acetylosalicylowy. 
Osobno wykonuje się proszki 
z wyciągiem z pokrzyku i metena-
miną, a osobno z kwasem acetylo-
salicylowym. ■

dr n. farm. Katarzyna Świąder
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
Farmakopea Polska IX. PTF Warszawa 2011.
Farmakopea Polska IV PTF Warszawa 1970.
Jachowicz R.: Receptura apteczna. Warszawa 

PZWL 2010.
Jachowicz R.: Farmacja praktyczna. PZWL 2010.
Janicki S. i wsp.: Farmacja stosowana. War-

szawa PZWL 2002.
Krówczyński L, Jachowicz R.: Ćwiczenia z re-

ceptury. Wydawnictwo UJ 2000.
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Triumfalny pochód leków 
OTC, wkraczających już nie tyl-
ko do stacji benzynowych i hi-
permarketów, ale nawet do przy-
słowiowych sklepów GS-u, rze-
czywiście rodzi pytania o celo-
wość kontynuowania wielowie-
kowej tradycji recept. Wiem, że 
takie pytania postawione w „Ap-
tekarzu Polskim” mogą brzmieć 
jak herezja, ale puśćmy na chwilę 
wodze fantazji: czy nie lepiej by-
łoby, gdyby nagle na półce w hi-
permarkecie, w wolnej sprzeda-

ży, znalazły się wszystkie leki? No, 
może z wyjątkiem narkotyków, 
bo te z wiadomych powodów nie 
powinny być w ten sposób do-
stępne… I każdy pacjent, bez ko-
nieczności konsultacji z lekarzem, 
mógłby sobie kupić to, co wyda 
mu się potrzebne. Pewnie po-
zwoliłoby to zaoszczędzić niema-
łe kwoty w budżecie NFZ z racji 
niewykorzystanej refundacji. 

No dobrze, a pacjenci? 
Wbrew pozorom, mogliby mieć 
z tego tytułu konkretne korzy-
ści. W przeprowadzonym nie tak 
dawno, ale jeszcze przed czasem 
tegorocznego zamieszania z re-

ceptami badaniu, okazało się, że 
blisko 10% pacjentów jako przy-
czynę niesystematycznego le-
czenia podało… brak recepty! [1] 
Biorąc pod uwagę konieczność 
wielomiesięcznego oczekiwania 
na niektóre konsultacje specjali-
styczne, dane te wcale nie dziwią. 
A zatem co najmniej co dziesią-
ty pacjent miałby szanse na nie-
przerwane leczenie, jeśli mógłby 
znaleźć swój lek na półce pomię-
dzy pietruszką i mlekiem.

W styczniu 2012 roku sam 
obserwowałem pacjentów, którzy 
przerywali leczenie, nie mogąc 
zrealizować swoich recept z ra-

Znaczenie recepty 
Artykuł dyskusyjny

Recepta: dawniej przepis wykonania leku, dziś niemal wyłącznie formalny dokument, porządkujący informacje na 
temat tego, jakie gotowe leki wydać z apteki konkretnemu pacjentowi. Czyli… coś na kształt ślubnej listy prezentów. 
Czy nie czas z niej zrezygnować? Niedawne zamieszanie z receptami, refundacją i uprawnieniami pacjentów mogłoby 
skłaniać do takich wniosków… W tym tekście pozwolę sobie wobec tego podzielić z Państwem przemyśleniami, jakie 
korzyści dają pacjentom, aptekarzom i lekarzom recepty. I jakie dać mogą w przyszłości.

Saper myli się tylko raz
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cji „ogólnie znanych powodów”. 
Obecnie, mimo kolejnych mody-
fikacji rozporządzenia o recep-
tach, niektórzy lekarze rodzinni 
boją się wystawiać recepty na leki 
spoza typowego arsenału pod-
stawowych środków. A przecież 
żeby zdobyć zaświadczenie, że 
pacjent choruje na daną chorobę 
przewlekłą i wymaga stosowne-
go leczenia, musi on dostać się 
do specjalisty, czyli odczekać tak 
samo długo, jak w celu zdobycia 
recepty bezpośrednio od… spe-
cjalisty. I błędne koło się zamyka.

Cóż zatem złego stało by 
się, gdyby pacjentom pozwolić 
na leczenie się samemu? Wraz 
z coraz powszechniejszą eduka-
cją, w tym bezpośrednim dostę-
pem do najświeższych informacji 
medycznych dzięki „dr Google”, 
pacjenci stają się coraz bardziej 
świadomymi użytkownikami le-
ków, rzec można, świadomymi 
konsumentami… No dobrze, ale 
z całym szacunkiem, kto z nich 
wie, który beta-bloker będzie 
najlepszy dla pacjenta z choro-
bą wieńcową chorującego jed-
nocześnie na cukrzycę, hiperli-
pidemię i przewlekłą obturacyj-
ną chorobę płuc? Takie rozważa-
nia nie są wcale proste… Nawet 
lekarze nie zawsze zdają sobie 
sprawę, że 20 mg pantoprazolu 
to dawka o połowę słabsza od 20 
mg omeprazolu, choć leki te na-
leżą do tej samej grupy inhibito-
rów pompy protonowej. A z dość 
oczywistych powodów firmy far-
maceutyczne nie są zaintereso-
wane prostowaniem takich nie-
porozumień… Oczywiście, rzec 
można, że skoro nowe opony do 
samochodu mogę kupić na włas-
ną odpowiedzialność, to cze-
mu nie powierzyć mi wyboru le-
ków dla siebie. W końcu zawsze 
mogę się najpierw skonsulto-
wać ze specjalistą… Zachęcają do 

tego zresztą reklamy leków OTC! 
Gdyby to jednak była opcja sku-
teczna, to nie widziałoby się tylu 
pacjentów, którzy swoje przezię-
bienie leczą 3-4 lekami o tożsa-
mym składzie (najczęściej jest to 
paracetamol wraz z dekstrome-
torfanem i pochodną pseudoefe-
dryny) tylko dlatego, że w rekla-
mie jednego podkreślono wpływ 
na katar, drugiego – na gorączkę, 
a trzeciego - na ogólne rozbicie. 
No właśnie, uwolnienie sprzeda-
ży leków spod rygorów wymu-
szanych przez ograniczania zwią-
zane z receptami zaskutkowało-
by możliwością swobodnego re-
klamowania leków. A to nie przy-
niosłoby korzystnych efektów. 
Pierwsze skojarzenie jest takie: 
ktoś, kto błędnie przyjmuje leki, 
może wyrządzić sobie niepowe-
towaną szkodę… Ale, jak powia-
dają, „saper myli się tylko raz”. 
Wyobraźmy sobie jednak kon-
sekwencje swobodnej reklamy 
i nieograniczonej dostępności… 
antybiotyków. Wbrew pozorom 
istnieją przykłady krajów, gdzie – 
przynajmniej do pewnego stop-
nia – sytuacja taka ma miejsce. 
Oto w Hiszpanii od lat władze 
przymykały na oczy na wydawa-
nie przez farmaceutów antybio-
tyków bez recepty (stał za tym 
argument dziwnie znany – ogra-
niczenie kosztów związanych 
z wizytami u lekarza i refunda-
cją). Efekty? Jedne z najwyższych 
poziomów oporności bakterii na 
antybiotyki w Europie! Co jed-
nak najważniejsze, sytuacja taka 
uderza nie tylko bezpośrednio 
w „winnych” pacjentów, ale tak-
że i we wszystkich pozostałych 
– w całe społeczeństwo, którego 
w pewnym momencie po prostu 
nie ma czym leczyć… Czyli, chy-
ba jednak z punktu widzenia pa-
cjenta nie warto z recept rezyg-
nować.

Są już państwa, gdzie far-
maceuci mogą „wypisywać” leki. 
Od kilku lat w Wielkiej Brytanii 
odpowiednio przeszkoleni far-
maceuci (a także pielęgniarki) 
mogą ordynować pacjentom cał-
kiem szeroką gamę leków „etycz-
nych”, a zatem wyjść poza co-
dzienność polskich aptekarzy, 
którzy co najwyżej mogą zapro-
ponować pacjentowi dopuszczo-
ne do sprzedaży bezreceptowej 
leki OTC. I, jak nietrudno zgad-
nąć, nie słychać wcale, aby takie 
działania były dla pacjentów nie-
korzystne. Cóż bowiem w tym 
złego, że w ślad za dobrze poję-
tą opieką farmaceutyczną obda-
rzy się farmaceutę takim przywi-
lejem? Z drugiej strony, rozsąd-
ny aptekarz nie będzie wchodził 
z butami w kompetencje leka-
rza i przepisywał leków, do któ-
rych prawidłowego zaordynowa-
nia niezbędna jest specjalistyczna 
wiedza, oraz zbadanie pacjenta.

Prawodawstwo naszego 
kraju na takie działania na razie 
jednak nie pozwala. Czy to do-
brze, to inna kwestia (vide ogra-
niczona dostępność pacjentów 
do leków z powodu braku recept, 
opisywana powyżej). Popatrzmy 
jednak na ustawowy wymóg po-
siadania przez pacjenta recepty 
optymistycznie – wszak „szklanka 
jest też do połowy pełna”. Czasy 
niespokojne, niepokój ten udzie-
la się również pacjentom, którzy 
co i rusz doszukują się po stro-
nie pracowników służby zdrowia 
nadużyć i złych intencji. Czy w tej 
sytuacji nie jest miło odpowie-
dzialność za powodzenie terapii, 
oraz akceptowalny dla pacjen-
ta profil działań niepożądanych 
zrzucić na kogoś innego (czytaj: 
lekarza)? Wszak do uwzględnie-

Specjalizacja z grafologii
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nia jest tyle parametrów: wiek 
pacjenta, jego płeć (przecież nie 
wszystkie leki brać można w ciąży 
i podczas karmienia piersią), cho-
roby towarzyszące, równocześnie 
stosowane leki… A tu elektro-
nicznego konta pacjenta jak nie 
ma, tak nie ma, i biedny magister 
zdany byłby w swoich decyzjach 
na jakże zawodną pamięć pa-
cjentów… Słowem, nie ma czego 
doktorom zazdrościć, niech sobie 
„łamią zęby” na wypisywaniu re-
cept. Zwłaszcza, gdy poza wzglę-
dami merytorycznymi, uwzględ-
nić jeszcze trzeba zmieniające 
się ostatnio jak w kalejdoskopie 
przepisy dotyczące wystawiania 
recept. W sumie więc może już 
lepiej zainwestować w lekcje gra-
fologii, przynajmniej do czasu, 
gdy e-recepty nie rozwiążą od-
wiecznego problemu nieczytel-
ności lekarskich zapisków.

Niedawno, w ramach or-
ganizowanej przez Polpharmę 
konferencji naukowo-szkoleniowej 
dla studentów Pharma Wiedzy, 
miałem okazję wysłuchać wykładu 
Prezes Izby Aptekarskiej w Łodzi, 
mgr Elżbiety Piotrowskiej-Rutkow-
skiej, na temat najczęstszych błę-
dów popełniane przez lekarzy przy 
wystawianiu recept. Przy okazji ze 
zdumieniem odkryłem, że coś, co 
niemal mechanicznie wykonuję 
kilkadziesiąt razy dziennie, jest 
nie tylko niemałą sztuką, ale także 
źródłem potencjalnych konfliktów 
na linii lekarz-farmaceuta-NFZ. Jak 
nie wiadomo, o co chodzi, to czę-
sto chodzi o pieniądze. A w przy-
padku recept, są to nierzadko duże 
pieniądze! I to dlatego farmaceuci, 
mimo że przepisy im niekiedy na 

to pozwalają, niechętnie nanoszą 
poprawki na nie w pełni wypeł-
nione przez lekarzy recepty, na 
co zżymają się ci ostatni. Dlatego 
też farmaceuci skarżą się na me-
dyków, gdy ci nieczytelnie piszą 
recepty. A wszyscy – boją się kon-
troli z NFZ, bo to ona może być 
źródłem finansowych tarapatów.

Czy zatem i z punktu widze-
nia lekarza nie byłoby najlepiej, 
gdyby recepty po prostu zlikwi-
dować? Chyba jednak nie. Gdy 
o tym myślę, przychodzą mi do 
głowy dwa ważne argumenty na 
poparcie tej tezy. Pierwszy jest 
podobny do tego, o którym pisa-
łem już w przypadku farmaceuty 
– chodzi o odpowiedzialność. 
Trudno o lepszy argument w przy-
padku oskarżenia o zastosowanie 
niewłaściwego leku, niewłaściwej 
dawki, czy schematu przyjmo-
wania leku. Oryginał recepty to 
doskonały „dowód w sprawie”, 
jakim na swoją obronę przy takich 
zarzutach może się doktor posłu-
żyć. Drugi argument jest natomiast 
nieco innego rodzaju. Otóż pisząc 
pacjentowi chorującemu na liczne 
choroby przewlekłe plik recept, 
mam szczerą chęć zmniejszyć ich 
ilość o ile się tylko da, w każdym 
bądź razie – do niezbędnego mi-
nimum. I tu w sukurs przychodzi 
mi fakt, że niektóre ważne dla 
terapii preparaty są już dostęp-
ne bez recepty. Najchętniej więc 
mówię pacjentowi: „A preparat 
kwasu acetylosalicylowego (tu 
pada któraś znana nazwa) kupi 
Pan/Pani sobie w tej samej cenie 
bez recepty, więc już go tutaj nie 
piszę”. Tylko – czy rzeczywiście 
pacjent będzie o nim pamiętał? 
A jeśli pamięć go nie zawiedzie, 
czy będzie miał motywację do 
wykupienia i zażywania leku, który 
nie znalazł się na recepcie? Wszak 
z badań, prowadzonych w ramach 

Projektu ABC, w którym mam 
przyjemność uczestniczyć, wyni-
ka niezbicie, że co najmniej 50% 
pacjentów nie przestrzega zaleceń 
terapii przewlekłej! [2] Czy zatem 
nie umieszczenie leku na recepcie 
nie będzie dla niektórych pacjen-
tów dodatkową zachętą do tego, 
by tego leku po prostu nie brać? 
Mimo, że jego dostępność w for-
mie OTC teoretycznie systematycz-
nemu leczeniu sprzyja… Wszak za 
receptą stoi autorytet wystawia-
jącego ją lekarza, i realizującego 
farmaceuty, i każdy z nich na swój 
sposób może zachęcać pacjenta 
do leczenia.

W takich sytuacjach zwy-
kłem powtarzać, że przyszłość 
może tu przynieść korzystne 
zmiany. Elektroniczne recepty (e-
-recepty) mogą lekarzom znacz-
nie ułatwić życie – wszak nie tylko 
odpadnie konieczność ich żmud-
nego, ręcznego wypełniania, ale 
także odpowiednie oprogramo-
wanie komputerowe może „pod-
powiadać”, jaki lek z jakim łączyć 
lub nie, który jest w swojej gru-
pie najtańszy, itd. Wszystko pięk-
nie – tylko kiedy to szczęście nas 
czeka… Są ostatnio takie znaki na 
polskiej ziemi, które każą się nad 
tym poważnie zastanawiać.

A Państwo jakiego są na ten 
temat zdania? Czy recepty czas 
skasować, czy czeka je świetlana 
przyszłość? Ciekaw będę Państwa 
opinii… ■

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

I Zakład Medycyny Rodzinnej, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Piśmiennictwo:
[1] Fundacja na rzecz Wspierania Polskiej Far-

macji i Medycyny, Polskiego pacjenta portret 
własny, Warszawa, 2010. 

[2] www.ABCproject.eu

(Dys)komfort 
wystawiania recept
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Przedmiotem niniejszej opi-
nii jest problematyka prawna 
związana z reklamowaniem ap-
tek, punktów aptecznych i pla-
cówek obrotu pozaaptecznego, 
a także reklamowaniem ich dzia-
łalności, po zmianie w tym zakre-
sie wprowadzonej w Prawie far-
maceutycznym z dniem 1 stycz-
nia 2012 r. ustawą z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz. 
U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).

Zgodnie z nowym brzmie-
niem art. 94a ust. 1 ustawy Prawo 
farmaceutyczne:

„Zabroniona jest rekla-
ma aptek i punktów aptecznych 
oraz ich działalności. Nie stanowi 
reklamy informacja o lokaliza-
cji i godzinach pracy apteki lub 
punktu aptecznego.” Jednocześ-
nie art. 94a ust. 1a stanowi, że 
„Zabroniona jest reklama placó-
wek obrotu pozaaptecznego i ich 
działalności odnosząca się do pro-
duktów leczniczych lub wyrobów 
medycznych”.

Z treści powyższego przepi-
su wynika, że w stosunku do jego 
poprzedniego brzmienia sprzed 
1 stycznia 2012 r., zakaz reklamy 
został rozszerzony zarówno pod 
względem przedmiotowym jak 
i podmiotowym. Dotyczy on za-

równo reklamy aptek i punktów 
aptecznych jak i ich działalności, 
przy wyraźnym wskazaniu, jakie 
czynności nie stanowią działal-
ności reklamowej. Z kolei krąg 
podmiotów zobowiązanych do 
przestrzegania zakazu uległ po-
szerzeniu o placówki obrotu 
pozaaptecznego, w zakresie ich 
działalności odnoszącej się do 
produktów leczniczych lub wyro-
bów medycznych.

Przepis art. 94 a ust. 1 Pra-
wa farmaceutycznego nie zawiera 
definicji reklamy aptek i ich dzia-
łalności.

Nie można w omawianym 
zakresie stosować przepisu 52 
ust. 1 Prawa farmaceutycznego, 
który dotyczy reklamy produktu 
leczniczego.

W utrwalonym orzeczni-
ctwie sądów administracyjnych, 
poprzez odwołanie się do słow-
nikowego rozumienia tego poję-
cia przyjmuje się, że reklamą jest 
działanie mające na celu zachęce-
nie potencjalnych klientów do za-
kupu konkretnych towarów lub do 
skorzystania z określonych usług 
(vide m. in.: wyroki WSA w War-
szawie: z dnia 17 października 
2008 r. sygn.: VII SA/Wa 698/08, 
z dnia 14 maja 2008 r. sygn.: VII 
SA/Wa 2215/07, z dnia 1 kwietnia 
2008 r. sygn.: VII SA/Wa 1739/07).

Z kolei w wyroku z dnia 20 
września 2010 r. sygn.: VI SA/Wa 
838/10 WSA w Warszawie wska-
zał, że za reklamę apteki należy 
uznać wszelkie działania polega-
jące na informowaniu i zachęca-
niu do zakupu produktu leczni-
czego lub wyrobu medycznego 
w danej aptece lub punkcie ap-
tecznym mającą na celu zwięk-
szenie ich sprzedaży. 

Co więcej, utrwalony 
w orzecznictwie sądowym pogląd 
wskazuje, że za aktywność rekla-
mową uznaje się każde działa-
nie spełniające powyższe kryteria 
niezależnie od sposobu i meto-
dy jego przeprowadzenia oraz 
środków użytych do jego rea-
lizacji. Oznacza to, że za rekla-
mę apteki lub punktu apteczne-
go lub ich działalności mogą zo-
stać uznane różne formy przekazu 
m.in. napisy, hasła, slogany, spo-
ty TV, billboardy, ulotki, czyli może 
być on kierowany do szerokie-
go kręgu odbiorców za pośred-
nictwem jednej informacji lub do 
masowego klienta, ale w sposób 
indywidualny. 

Podsumowując, na rekla-
mowy charakter danej aktywno-
ści, w tym podejmowanej przez 
apteki lub punkty apteczne, 
wskazuje łączne spełnienie nastę-
pujących przesłanek:

1) informacja skierowana do 
potencjalnych odbiorców 
(klientów), niezależnie od 
jej formy i użytych środków, 

OPINIA PRAWNA 
Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej

Temat: zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności w świetle znowelizowanego art. 
94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, 
z późn. zm.).

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2012 r.

Uwagi ogólne

Pojęcie reklamy w odniesieniu 
do aptek i ich działalności
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posiada cechy zachęty, 
a zatem zawiera przekaz 
wskazujący na korzyści 
związane z zakupem okre-
ślonych towarów czy też 
skorzystaniem z określo-
nych usług;

2) jest powiązana z konkret-
ną apteką lub punktem 
aptecznym, chodzi bo-
wiem o cel, którym jest 
zwiększenie sprzedaży da-
nego podmiotu.

Stanowisko orzecznictwa 
w tej kwestii, mimo, że odnosi 
się do poprzednio obowiązują-
cego stanu prawnego, w poda-
nym zakresie zachowuje nadal 
swoją aktualność.

Zakaz reklamy zawarty w art. 
94a ust. 1 odnosi się zatem do:

1) aptek i ich działalności;
2) punktów aptecznych i ich 

działalności.
 

Na podstawie art. 94 a ust. 
1a Prawa farmaceutycznego, za-
broniona jest także reklama pla-
cówek obrotu pozaaptecznego 
i ich działalności odnosząca się 
do produktów leczniczych lub 
wyrobów medycznych. 

Art. 94a ust. 1 Prawa farma-
ceutycznego ustanawia całkowi-
ty zakaz reklamy aptek i dotyczy 
wszystkich ich rodzajów według 
typologii z art. 87 ust. 1 ustawy tj.: 
aptek ogólnodostępnych, aptek 
szpitalnych oraz zakładowych. 
Wynika z niego, że zabroniona 
jest zarówno reklama samej ap-
teki jak i jej działalności. Jedynym 
wyjątkiem w tym zakresie jest 
przewidziana przez ustawodawcę 
możliwość informowania o loka-
lizacji apteki i godzinach jej pracy. 
Zatem a contrario każda inna in-
formacja zamieszczona obok wy-
żej wymienionych będzie uznana 
za niedozwoloną reklamę.

Zakres działalności apte-
ki determinowany jest jej usta-
wową definicją. Podstawowy 
w tym względzie art. 86 ust. 1 
ustawy Prawo farmaceutyczne 
stanowi, że apteka jest placów-
ką ochrony zdrowia publiczne-
go, w której osoby uprawnione 
świadczą w szczególności usługi 
farmaceutyczne, o których mowa 
w ust. 2 i następnych tego prze-

pisu. O działalności aptek mowa 
jest również w art. 2a ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. 
2008 r. Nr 136 poz. 856), w któ-
rym wskazano, że usługa farma-
ceutyczna apteki może polegać 
także na sprawowaniu opieki far-
maceutycznej polegającej na do-
kumentowanym procesie, w któ-
rym farmaceuta, współpracując 
z pacjentem i lekarzem, a w ra-
zie potrzeby z przedstawicielami 
innych zawodów medycznych, 
czuwa nad prawidłowym prze-
biegiem farmakoterapii w celu 
uzyskania określonych jej efek-
tów poprawiających jakość życia 
pacjenta.

Dodatkowo, na podstawie 
art. 86 ust. 9 Prawa farmaceu-
tycznego, Minister Zdrowia może 
określić, w drodze rozporzą-
dzenia, inne rodzaje działalno-
ści związane z ochroną zdrowia 
dopuszczalne do prowadzenia 
w aptece. Jak dotychczas takie 
rozporządzenie nie zostało wy-
dane.

Należy również pamiętać, 
że Prawo farmaceutyczne do-
puszcza w art. 68 ust. 3 możli-
wość prowadzenia przez apteki 

Reklama apteki 
i jej działalności

►
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ogólnodostępne i punkty aptecz-
ne wysyłkowej sprzedaży pro-
duktów leczniczych wydawanych 
bez przepisu lekarza.

1. Reklama punktu aptecz-
nego i jego działalności

Obowiązujące przepisy pra-
wa bardzo lakonicznie regulu-
ją problematykę punktów ap-
tecznych. W art. 70 ust. 1 Prawa 
farmaceutycznego postanowio-
no, że poza aptekami obrót de-
taliczny produktami leczniczymi 
mogą prowadzić punkty aptecz-
ne. Tak więc podstawowa działal-
ność punktów aptecznych spro-
wadza się do prowadzenia ob-
rotu lekami. Wykazy produktów 
leczniczych, które mogą być do-
puszczone do obrotu w punk-
tach aptecznych określa Minister 
Zdrowia, uwzględniając bezpie-
czeństwo stosowania produktów 
leczniczych oraz wymagania do-
tyczące przechowywania i dys-
trybucji produktów leczniczych 
w tych placówkach.

Nowelizacja Prawa farma-
ceutycznego wprowadziła nową 
kategorię podmiotów, których 
działalność nie może być rekla-
mowana w określony sposób. 
Zabroniona jest reklama placó-
wek obrotu pozaaptecznego i ich 
działalności odnosząca się do 
produktów leczniczych lub wy-
robów medycznych. Placówkami 
obrotu pozaaptecznego, zgodnie 
z art. 71 ust. 1 Prawa farmaceu-
tycznego, są:
1) sklepy zielarsko-medyczne, 
2) sklepy specjalistyczne zaopa-

trzenia medycznego, 
3) sklepy ogólnodostępne.

Zakaz reklamy obowiązuje 
je wyłącznie w zakresie działalno-
ści odnoszącej się do produktów 
leczniczych lub wyrobów me-
dycznych, wobec tego w sferze 
działania niezwiązanej z obrotem 
lekami czy wyrobami medyczny-
mi, mogą one podejmować ak-
tywność reklamową. 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 
ustawy Prawo farmaceutycz-
ne podmioty występujące o ze-
zwolenie na prowadzenie apte-
ki składają wniosek zawierający 
m.in. nazwę apteki, o ile taka wy-
stępuje. Podstawową funkcją na-
zwy apteki jest jej identyfikacja 
wśród innych aptek, jak również 
wśród klientów. Nazwa apteki 
spełnia więc rolę odróżniającą ją 
od innych podmiotów tego ro-
dzaju. Biorąc pod uwagę powyż-
sze i odnosząc to do treści art. 
94 a przedmiotowej ustawy, na-
leży podkreślić, że ocena charak-
teru, jaki w konkretnym przypad-
ku stanowi nazwa apteki musi 
być dokonywana przez pryzmat 
zakazu będącego osią ww. prze-
pisu.

Za wątpliwe należy uznać 
stwierdzenia, jakoby nazwa apte-
ki, nie mogła stanowić zabronio-
nej formy reklamy w rozumieniu 
art. 94a Prawa farmaceutyczne-
go. Wobec informacji o wzmo-
żonym zainteresowaniu wśród 
podmiotów posiadających ze-
zwolenie na prowadzenie apte-
ki, dokonywaniem zmian nazwy 
aptek, na określenia w rodzaju: 
„Apteka Tanich Leków”, „Tania 
Apteka” czy też „Centrum Tanich 
Leków”, nie może pozostać obo-
jętna. 

Tego rodzaju „znacząca” 
nazwa apteki, wobec postano-
wień ustawy refundacyjnej, któ-
ra ustanowiła stałe ceny i mar-
że leków refundowanych, może 
zostać sklasyfikowana jako nie-
uczciwa praktyka rynkowa. Na-
zwa taka może bowiem wywo-
ływać mylne wrażenie wśród od-
biorców komunikatu, że w danej 
aptece ceny takich leków są niż-
sze niż w innych placówkach. 

Art. 5. ust 1.  ustawy z dnia 
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia-
łaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym (Dz. U. Nr 171.1206) 
stanowi: „Praktykę rynkową uzna-
je się za działanie wprowadzają-
ce w błąd, jeżeli działanie to w ja-
kikolwiek sposób powoduje lub 
może powodować podjęcie przez 
przeciętnego konsumenta decyzji 
dotyczącej umowy, której inaczej 
by nie podjął”. 

Z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa można bowiem stwier-
dzić, że komunikat w postaci np. 
szyldu z nazwą apteki, wskazują-
cą w sposób bezpośredni na ko-
rzyść, jaką klient może odnieść, 
dokonując zakupu produktów 
lub usług w danej aptece, spo-
woduje zamierzony przez ten 
podmiot skutek. Takie działanie 
nosi znamiona rozpowszechnia-
nia nieprawdziwych informacji, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 
ww. ustawy, nazwa „Tania Apteka” 
może zostać uznana za sugerują-
cą, że wewnątrz na konsumenta 
czeka lepsza oferta cenowa doty-
cząca leków refundowanych niż 
w aptekach konkurencji. 

Jak podkreślono wyżej, na-
zwa apteki pełni funkcję komuni-
kacyjną z rynkiem i konsumenta-
mi, natomiast jeśli równocześnie 
pełni funkcję reklamy i zachęty 
do dokonywania zakupu, tym sa-
mym staje się reklamą podmio-
tu, a ta w odniesieniu do aptek 
jest zakazana.

Reklama punktu aptecznego 
i jego działalności

Reklama placówki obrotu 
pozaaptecznego w zakresie 

jej działalności odnoszącej się 
do produktów leczniczych 
lub wyrobów medycznych

Nazwa apteki (punktu 
aptecznego) jako forma 
niedozwolonej reklamy 

(granice informacyjnego 
charakteru nazwy)

►
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Mając na uwadze powoła-
ne wyżej elementy konstrukcyjne 
pojęcia reklamy aptek (punktów 
aptecznych) bez wątpienia nale-
ży stwierdzić, że program lojal-
nościowy, którego zamierzeniem 
jest uatrakcyjnienie oferty apteki, 
mieści się w podanym zakresie. 
Program lojalnościowy to rodzaj 
akcji marketingowej, której ce-
lem jest przywiązanie klienta do 
danej instytucji, mające skutko-
wać zwiększeniem jej obrotów. 
W odniesieniu do aptek (punk-
tów medycznych) jest to zatem 
mechanizm budowania lojalności 
klienta, który polega na zachę-
ceniu go do korzystania z usług 
konkretnej apteki (punktu ap-
tecznego) poprzez system ko-
rzyści/zniżek dostępnych przy 
dokonywaniu w niej kolejnych 
zakupów. Korzyści są klientom 
zatem udostępniane w zamian za 
gromadzenie np. punktów, odpo-

wiadających kwotom wydanym 
przez nich na zakupy towarów 
lub usług w danym podmiocie.

Odnośnie programów lo-
jalnościowych w tym samym to-
nie wypowiedziało się Minister-
stwo Zdrowia, które jednoznacz-
nie uznało , że po dniu 1 stycznia 
2012 r. prowadzenie takich pro-
gramów będzie niedozwolone 
jako naruszające zarówno art. 48 
ustawy o refundacji, jak również 
art. 94a Prawa farmaceutyczne-
go. Ministerstwo uznało, że pro-
gram lojalnościowy jest rodzajem 
reklamy aptek i punktów aptecz-
nych, gdyż jest konstruowany 
w celu zachęcenia pacjentów do 
kupowania jak najczęściej i jak 
najwięcej produktów w konkret-
nej aptece. 

Również Główny Inspektor 
Farmaceutyczny, wyrażając w piś-
mie z dnia 23 marca 2012 r. Nr 
GIF–P-L-076/163/KP/12 pogląd 
odnośnie programów lojalnoś-
ciowych, uznał je za formę re-
klamy działalności aptek z uwagi 
na fakt, że stanowią zachętę do 

kupna produktu leczniczego wy-
łącznie we wskazanych aptekach 
w celu zwiększenia ich obrotu. 

Poddając analizie założenia 
istniejących na rynku farmaceu-
tycznym, prowadzonych przez 
DOZ S.A. programów takich jak : 
Program 60+, Program dla Mamy 
i Maleństwa, autorzy opinii praw-
nej z Kancelarii Domański Za-
krzewski Palinka sp. k. w Warsza-
wie doszli do wniosku, że mają 
one jednoznacznie charakter 
programów reklamowych. Wią-
żą one korzyść dla klienta z do-
konywaniem zakupów w konkret-
nej aptece, stanowiąc w ten spo-
sób niedozwoloną reklamę w ro-
zumieniu art. 94 a Prawa farma-
ceutycznego. 

Szerzej i krytycznie na te-
mat ww. programów i innych pro-
gramów funkcjonujących obecnie 
na rynku aptecznym wypowie-
dział się także prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej.1

1. M. in. pismo Prezesa NRA z dnia 6 marca 2012 r. (L.dz. 
P-59/2012):http://nia.org.pl/dat/attach/467_p59mz.pdf

Zakaz reklamy aptek 
a programy lojalnościowe

►

Fot. © Sebastian Duda - Fotolia.com
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Opieka farmaceutyczna 
nad pacjentem jest jedną z usta-
wowo wskazanych form udziela-
nia usług farmaceutycznych. Na 
jej sprawowanie farmaceutom 
zezwala art. 2a ust. 1 pkt 7 usta-
wy o izbach aptekarskich. Opie-
ka farmaceutyczna stanowi ze-
spół działań prowadzonych przez 
farmaceutów w ramach systemu 
zdrowotnego, zmierzający do po-
prawy skuteczności i bezpieczeń-
stwa farmakoterapii. Działania te 
powinny stanowić uzupełnienie 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 
i być z nią skoordynowane. Co 
więcej, opieka farmaceutyczna 
może i powinna być prowadzo-
na na różnych poziomach opie-
ki zdrowotnej, obejmując tym sa-
mym zarówno pacjentów hospi-
talizowanych jak i tych, którzy le-
czeni są w ramach opieki ambu-
latoryjnej podstawowej i specjali-
stycznej2. 

Do działań farmaceuty skie-
rowanych do pacjenta w ramach 
opieki farmaceutycznej należy:
- systematyczna edukacja pacjen-

ta obejmująca wszystkie istot-
ne kwestie związane ze sto-
sowanymi przez niego lekami 
i prowadzona w sposób dosto-
sowany do możliwości percep-
cyjnych i potrzeb pacjenta,

- systematyczne monitorowanie 
stosowanych przez pacjenta 
leków w celu wykrycia i rozwią-
zania pojawiających się proble-
mów lekowych,

- systematyczne monitorowanie 
odpowiednich parametrów kli-
nicznych w celu oceny skutecz-
ności prowadzonego leczenia,

- opracowanie indywidualnego 
(dla pacjenta) planu opieki far-
maceutycznej obejmującego 
przedstawione wcześniej dzia-

2 Na podstawie informacji zawartych na stronie 
internetowej Zakładu Farmacji Społecznej, Wydziału 
Farmaceutycznego UJ Collegium Medicum 
w Krakowie). 

łania oraz określającego moż-
liwe do osiągnięcia cele tera-
peutyczne.

Zawód farmaceuty jest za-
wodem zaufania publicznego. 
W związku z tym przed przedsta-
wicielami tej profesji stawiane są 
wysokie wymagania uzasadnione 
charakterem i doniosłością po-
wierzonych im zadań. Ustawo-
wym celem wykonywania tego 
zawodu jest ochrona zdrowia 
publicznego, czemu służyć ma 
m.in. sprawowanie opieki far-
maceutycznej zorientowane na 
poprawę jakości życia pacjenta. 
Żaden aspekt działalności farma-
ceuty w tym zakresie nie może 
odnosić się do oferty promo-
cyjnej czy lojalnościowej apteki, 
ponieważ taka forma aktywno-
ści kłóci się z powołanymi wyżej 
założeniami i może podważać 
zaufanie do zawodu farmaceuty. 
Opieka farmaceutyczna nie ma 
na celu zwiększania zysku apte-
ki - skoncentrowana jest bowiem 
na pacjencie, stąd ceny produk-
tów i profity płynące z ich zakupu 
nie mają nic wspólnego z istotą 
opieki farmaceutycznej. Element 
zachęty połączony z obietnicą 
uzyskania korzyści jednoznacznie 
wskazuje bowiem na lojalnościo-
wy charakter takiego działania 
i próbę obejścia zakazu z art. 94a 
Prawa farmaceutycznego.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 
ustawy Prawo farmaceutyczne 
dopuszcza się prowadzenie przez 
apteki ogólnodostępne i punkty 
apteczne wysyłkowej sprzedaży 
produktów leczniczych wydawa-
nych bez przepisu lekarza. Nowe 
przepisy nie wprowadziły zmian 
w powyższym zakresie, nadal za-
tem możliwe jest prowadzenie 
sprzedaży ww. artykułów za po-
średnictwem witryn interneto-
wych, jednakże z poszanowaniem 
zakazu z art. 94 a Prawa farma-

ceutycznego. Strona internetowa 
nie może zatem zawierać treści 
o charakterze reklamowym, czy-
li zachęcających do skorzystania 
z usług konkretnego podmiotu.

Kwestię informacji, jakie ap-
teka lub punkt apteczny powinny 
udostępniać klientom reguluje 
rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie 
warunków wysyłkowej sprzedaży 
produktów leczniczych wydawa-
nych bez przepisu lekarza (Dz. U. 
Nr 60, poz. 374). Zgodnie z art. 
3 tego rozporządzenia placówka 
powinna informować o:
1) nazwie, siedzibie przedsiębior-

cy, adresie placówki oraz orga-
nie, który wydał zezwolenie na 
prowadzenie placówki, i nu-
merze zezwolenia; 

2) cenie zamawianego produktu 
leczniczego; 

3) sposobie zapłaty; 
4) kosztach przesyłki oraz termi-

nie i sposobie dostawy; 
5) kosztach wynikających z korzy-

stania ze środków porozumie-
wania się na odległość, jeżeli 
są one skalkulowane inaczej 
niż wedle normalnej taryfy; 

6) terminie, w jakim oferta lub in-
formacja o cenie mają charak-
ter wiążący; 

7) minimalnym okresie, na jaki ma 
być zawarta umowa o świad-
czenia ciągłe lub okresowe; 

8) możliwości odstąpienia od 
umowy w terminie 10 dni od 
dnia dostawy produktu leczni-
czego, bez ponoszenia kosz-
tów innych niż bezpośrednie 
koszty zwrotu.

Zgodnie z przepisami moż-
liwa jest zatem prezentacja na 
stronie internetowej apteki lub 
punktu aptecznego oferowanego 
asortymentu wraz z katalogiem 
cen, jednakże bez jakichkolwiek 
treści wartościujących ani infor-
macji o rabatach czy promocjach 
(np. przekreślonych cen).

Jako działanie reklamowe 
może również zostać zakwalifi-

Opieka farmaceutyczna

Sprzedaż internetowa

►
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kowane umieszczanie na stronie 
internetowej linków do innych 
witryn zawierających ustawowo 
zabronione treści.

Przepisy karne obecne 
w ustawie Prawo farmaceutyczne, 
odnoszące się do niedozwolonej 
reklamy aptek i ich działalności 
mają charakter jednoznaczny. 
Art. 129b przedmiotowej usta-
wy przewiduje sankcję w posta-
ci kary pieniężnej do 50 000 zł, 
gdy wbrew dyspozycji art. 94a 
prowadzona będzie reklama ap-
teki, punktu aptecznego, pla-
cówki obrotu pozaaptecznego 
oraz ich działalności. Podmiotami 
uprawnionymi do nakładania kar 
są wojewódzcy inspektorzy far-
maceutyczni, którzy podejmują 
rozstrzygnięcie w formie decyzji 
administracyjnej. Przy ustalaniu 
wysokości kary, jak wskazuje art. 
129b ust. 2 ustawy, uwzględnia 
się w szczególności okres, sto-
pień oraz okoliczności narusze-
nia przepisów ustawy, a także 
uprzednie naruszenie przepisów. 
Dzięki zastosowaniu ww. przesła-

nek wojewódzki inspektor farma-
ceutyczny ma możliwość oceny 
powagi naruszenia i miarkowania 
wysokości kary. Istotny jest jed-
nak brak wzmianki o okolicznoś-
ciach, które umożliwiałyby odstą-
pienie od nałożenia kary za dzia-
łania wymienionych podmiotów 
sprzeczne z art. 94a ustawy, na-
wet gdyby podmioty zaniechały 
już zabronionej aktywności. Ter-
min siedmiodniowy na uiszcze-
nie nałożonej kary jest terminem 
ostatecznym, którego przekro-
czenie łączy się z rozpoczęciem 
naliczania odsetek ustawowych.

Wojewódzki inspektor far-
maceutyczny może cofnąć ze-
zwolenie, jeżeli nie wykonano de-
cyzji wojewódzkiego inspekto-
ra farmaceutycznego nakazują-
cej zaprzestanie prowadzenia re-
klamy.

Przedstawiona wyżej wy-
kładnia i analiza znowelizowanych 
przepisów dotyczących zakazu re-
klamy aptek, punktów aptecznych 
i w określonym zakresie punktów 
obrotu pozaaptecznego, wskazu-
je jednoznacznie na rozszerzenie 
jego zakresu, dozwolone działa-

Sankcja za naruszenie 
zakazu z art. 94a 

Prawa farmaceutycznego

nia są bowiem enumeratywnie 
wymienione w treści art. 94a ust. 
1 zd. drugie Prawa farmaceutycz-
nego. W zestawieniu z poprzed-
nim brzmieniem przepisów kar-
nych, wzrosła również dolegli-
wość kar nakładanych za narusze-
nie zakazu. 

Zadaniem niniejszej opinii 
było wskazanie podbudowy teo-
retycznej zagadnienia, a w szcze-
gólności określenie przesłanek, 
które wskazują na reklamowy 
charakter działalności podmiotów 
zobowiązanych do przestrzegania 
zakazu. Wniosek, który nasuwa 
się na podstawie przeprowadzo-
nej analizy oddaje stwierdzenie, 
że prawidłowe i zgodne z pra-
wem wykonywanie działalności 
przez apteki, dbanie po poziom 
usług i poszanowanie praw kon-
sumentów stanowi dla klientów 
wystarczający komunikat, który 
pozytywnie wpłynie na kształto-
wanie w ich świadomości wize-
runku i renomy poszczególnych 
aptek.  ■
 

/-/ Elżbieta Waniewska
 Radca prawny
 

/-/ Krzysztof Baka
Radca prawny

Podsumowanie

►
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Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 9, art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.) Naczelna Rada Aptekar-
ska wyraża następujące stanowisko:

1. Zawarty w art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne zakaz reklamowania aptek (punktów aptecznych) 
oraz ich działalności stanowi najważniejszą podstawę i gwarancję prawidłowego funkcjonowania ap-
tek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, jako przedstawicieli medycznego 
zawodu zaufania publicznego.

2. Zakaz reklamy aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności stanowi efekt wieloletnich zabiegów 
samorządu aptekarskiego, dlatego też Naczelna Rada Aptekarska podejmie wszelkie, prawem prze-
widziane działania, w celu skutecznego egzekwowania ustanowionego zakazu.

3. Naczelna Rada Aptekarska wzywa wszystkie organy administracji publicznej, kompetentne w zakresie 
nadzoru nad przestrzeganiem zakazu reklamy aptek, w szczególności wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych, do podjęcia bezzwłocznych, zdecydowanych i skutecznych działań w celu wyłą-
czenia złych precedensów w działaniu podmiotów prowadzących apteki, które zawężają lub osłabia-
ją wymowę przepisu art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne.

4. Naczelna Rada Aptekarska wzywa wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do dopuszczenia 
okręgowych izb aptekarskich, jako organizacji społecznych w rozumieniu art. 31 § 1 KPA, do udzia-
łu w postępowaniach dotyczących przestrzegania zakazu reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich 
działalności.

5. Naczelna Rada Aptekarska, jako najwyższy organ samorządu zawodowego, zobowiązanego do pieczy 
nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, za szczególnie naganne uznaje inicjatywy, ak-
cje, programy oraz wszelkie podobne przedsięwzięcia, które poprzez odwoływanie się do najważ-
niejszych zadań zawodowych farmaceutów (np. udzielania informacji i porad dotyczących działania 
i stosowania leków oraz opieki farmaceutycznej), stanowiących o istocie tego zawodu, prowadzą 
w rzeczywistości do obejścia zakazu reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich działalności.

6. Naczelna Rada Aptekarska informuje wszystkich farmaceutów, w tym kierowników aptek, że wszelkie 
zachowania, które naruszają godność zawodu, a w szczególności zachowania aptekarzy, które wy-
kraczają poza dobro nadrzędne, jakim jest dobro pacjenta, jako sprzeczne z zasadami etyki i deon-
tologii zawodowej, będą zbadane i ocenione przez organy odpowiedzialności zawodowej samorzą-
du aptekarskiego.

STANOWISKO Nr VI/1/2012

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów 
aptecznych oraz ich działalności

►
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Prezes NRA

dr Grzegorz KUCHAREWICZ

Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że zgodnie z nowym KODEKSEM ETYKI APTEKARZA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, aptekarz nie może reklamować siebie oraz swoich usług. Apte-
karz nie może uczestniczyć w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z pra-
wem lub dobrymi obyczajami.

Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że osoby, które naruszają nakaz zachowania godności 
i niezależności zawodu farmaceuty nie dają rękojmi należytego wykonywania zawodu farmaceuty, 
w szczególności nie dają rękojmi należytego prowadzenia apteki, jako jej kierownik.

7. Naczelna Rada Aptekarska wyraża stanowcze i jednoznaczne poparcie dla wszystkich prezesów oraz 
rad okręgowych izb aptekarskich, którzy podjęli działania zmierzające do wyegzekwowania stoso-
wania zakazu reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich działalności.

Równocześnie, Naczelna Rada Aptekarska informuje, że wszelkie próby zastraszania, szyka-
nowania oraz inne działania zmierzające do ograniczenia przedstawicieli samorządu aptekarskiego 
w wykonywaniu ich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji spotkają się ze stosowną i zdecydo-
waną reakcją organów samorządu aptekarskiego.

8. Podmioty, które podważają rolę samorządu aptekarskiego w kształtowaniu właściwych postaw zawo-
dowych farmaceutów oraz wkraczają w sfery zastrzeżone dla tego samorządu, takie jak nadzór nad 
wykonywaniem usług farmaceutycznych, w tym nad opieką farmaceutyczną, muszą liczyć się z ana-
logiczną i adekwatną reakcją organów samorządu aptekarskiego.

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRA

dr n. farm. Tadeusz BĄBELEK



Panorama samorządu

27Aptekarz Polski, 68(46e) kwiecień 2012

Z  WOKANDY   
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO

W ramach rozpoczętego 
cyklu omawiania przykładowych 
postępowań, które toczyły się 
przed Naczelnym Sądem Aptekar-
skim, pragnę w tym krótkim szkicu 
zasygnalizować problem niele-
galnego obrotu lekami z grupy 
anabolików. Zjawisko ma charakter 
nawracający i należy przypusz-
czać, że proceder polegający na 
nieuprawnionej sprzedaży przez 
apteki dużych ilości tych prepara-
tów do celów nieterapeutycznych 
będzie trwać tak długo, jak dłu-
go ustawodawca nie wprowadzi 
bardziej restrykcyjnych konse-
kwencji. Zważyć bowiem należy, 
że za niezgodny z przepisami 
obrót środkami narkotycznymi 
i psychotropowymi grozi sankcja 
karna nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności (ustawa o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, art. 56 ust. 3). 
Wydanie z apteki bez wymaganej 
recepty lekarskiej anaboliku jest 
przekroczeniem zapisów ustawy 
Prawo farmaceutyczne (art. 96 ust. 
1), z punktu widzenia prokuratora 
czynem o tzw. małej szkodliwości 
społecznej, nie ściganym z urzędu, 
za popełnienie którego nie grożą 
konsekwencje karne.

Obwiniona (30 lat pracy 
w zawodzie aptekarza),  właściciel-
ka, a zarazem kierowniczka apteki 
w ciągu niespełna czterech mie-

sięcy wydała z prowadzonej przez 
siebie apteki 2373 opakowania 
leku Omnadren 250 w iniekcjach 
a 5 amułek i 2726 opakowań leku 
Testosteron Prolongatum 0,1 a 5 
ampułek, bez wymaganej recepty 
lekarskiej. W wyniku postępo-
wania wyjaśniającego Okręgo-
wy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej ustalił, że powyższy 
fakt ponad wszelką wątpliwość 
miał miejsce i skierował wniosek 
o ukaranie kierowniczki apteki do 
sądu aptekarskiego. Rozpoznając 
sprawę Okręgowy Sąd Aptekarski 
przeprowadził między innymi 
dowód z protokołu kontroli apteki 
przez Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego, dowód w po-
staci dokumentów (kopii faktur 
z hurtowni) i przesłuchał świadka 
(dostawcę towaru). W wyniku tych 
czynności procesowych ustalono, 
że obwiniona dopuściła się sprze-
daży znacznych ilości leków silnie 
działających, wydawanych wy-
łącznie na receptę lekarską, czym 
naruszyła przepis art. 96 ust. 1 pkt 
1 ustawy Prawo farmaceutyczne. 
Za powyższe przewinienie sąd 
ukarał obwinioną zawieszeniem 
prawa wykonywania zawodu na 
okres jednego roku. 

Od powyższego orzeczenia 
obwiniona wniosła odwołanie do 
Naczelnego Sądu Aptekarskiego. 

W uzasadnieniu do apelacji pod-
niosła, że sąd okręgowy popełnił 
błąd w ustaleniach faktycznych 
polegający na przyjęciu, że do-
puściła się zarzucanych jej czynów. 
Uzasadniając swoje stanowisko 
podała, że prowadzona przez nią 
apteka od pewnego czasu przy-
nosiła straty, co było powodem 
do wystąpienia o stwierdzenie 
wygaśnięcia zezwolenia na pro-
wadzenie apteki do inspektora 
farmaceutycznego. W związku 
z zamiarem likwidacji apteki część 
dokumentacji została z niej wy-
wieziona, co uniemożliwiło jej 
przedstawienie w trakcie kontroli 
inspektora farmaceutycznego. 
Zdaniem skarżącej, chybiony jest 
również zarzut nieprzedstawienia 
stosownych recept na wydane leki, 
pomimo dwukrotnego wezwania 
przez inspektora farmaceutycz-
nego, gdyż takie wezwanie otrzy-
mała tylko raz. Zarzut wydania 
leków osobom, co do których 
istniało podejrzenie, że wykorzy-
stają środki farmaceutyczne w ce-
lach pozaleczniczych, odpierała 
przyznając, że co prawda wydała 
niewielką ilość (kilka opakowań) 
leku Omnadren, lecz uczyniła to na 
rzecz sportowców, pozostających 
pod kontrolą lekarza medycyny 
sportowej. Ponadto kwestionowa-
ła dokumentację zakupu towaru 
(kopie faktur), twierdząc, że do-

ANABOLIKI

►
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stawy leków nie były kwitowane 
jej osobistą pieczątką, a pieczątką 
apteki, co podważa ich autentycz-
ność.

Wobec stanowiska odwo-
łania, obwiniona domagała się 
zmiany zaskarżonego orzeczenia 
i uniewinnienia. W wyniku roz-
poznania odwołania Naczelny 
Sąd Aptekarski utrzymał w mocy 
orzeczenie sądu okręgowego, 
obciążając obwinioną kosztami 
postępowania. W uzasadnieniu 
orzeczenia sąd II instancji stwier-
dził, że ustalenia faktyczne w po-
stępowaniu pierwszoinstancyjnym 
dokonane zostały prawidłowo. 
Materiał dowodowy wskazywał 
jednoznacznie na popełnienie 
przewinienia zawodowego, przy-
pisywanego obwinionej. Zwraca-
jąc uwagę na ciężar gatunkowy 
przewinienia, sąd aptekarski II 
instancji stwierdził, że efektem 
niekontrolowanego obrotu leka-
mi silnie działającymi było realne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, 
co uzasadniało orzeczenie kary 
w przyjętym przez sąd aptekarski 
I instancji rozmiarze.

Orzeczenie Naczelnego 
Sądu Aptekarskiego zaskarżyła 
w całości obwiniona, formułując 
wobec niego identyczne zarzuty, 
jak w dotychczasowym postępo-
waniu, przed sądami aptekarskimi 
I i II instancji. Podkreśliła ponadto, 
że nigdy nie sprzedawała leków 
w sytuacji podejrzenia, że środki 
farmaceutyczne mogą zostać 
wykorzystane w zamiarze zaszko-
dzenia zdrowiu, bądź w celach po-
zaleczniczych. Wobec powyższego 
domagała się zmiany zaskarżone-
go orzeczenia i uniewinnienia. 

Wojewódzki Sąd Apelacyj-
ny – Wydział Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych rozpoznając 

odwołanie stwierdził, że obwi-
niona pomimo spoczywającego 
na niej ciężaru dowodowego, 
nie zdołała wykazać, że zarzuty 
nie zostały odpowiednio oparte 
w dowodach. Praktycznie całość 
wywodów odwołania, sprowadza-
ła się do przyznania okoliczności 
będących przedmiotem zarzutów 
oraz do polemiki i uwag ocen-
nych, w stosunku do materiału 
dowodowego. Sąd apelacyjny 
zwrócił również uwagę, że ob-
winiona przyznała okoliczność 
braku niezbędnej dokumentacji 
(recept i faktur), argumentując, że 
została ona z apteki wywieziona, 
w związku z rozpoczętym pro-
cesem likwidacji. Pomimo tego, 
zarówno w toku całego postępo-
wania przed sądami aptekarskimi, 
jak i w trakcie postępowania przed 
sądem apelacyjnym, nie przedsta-
wiła ona przedmiotowej doku-
mentacji, w celu obalenia zarzutu. 
Podkreślić należy, że obwiniona 
w postępowaniu apelacyjnym 
w żaden sposób nie podważała 
waloru dowodowego faktur wy-
stawionych przez hurtownię, zaś 
podnoszoną przed sądami apte-
karskimi argumentację dotyczącą 
przyjętego zwyczaju i sposobu 
pieczętowania faktur, w postępo-
waniu przed sądem apelacyjnym 
porzuciła. Stanowisku obwinionej 
przeczyły dodatkowo zeznania 
świadka (dostawcy), w treści któ-
rych stwierdził on stanowczo, że 
dostarczał środki farmaceutyczne 
do apteki obwinionej, która osobi-
ście odbierała zamówiony towar.

W tych warunkach dowodo-
wych, dla sądu apelacyjnego stało 
się czytelne, że obwiniona wydała 
zakupione leki bez wymaganej 
recepty. W oparciu o informacje 
dostępne powszechnie, sąd ape-
lacyjny sformułował następującą 
tezę: „środki farmaceutyczne o na-

zwach: Omnadren 250 i Testoste-
ron Prolongatum, objęte zarzutem 
wydawania przez obwinioną bez 
wymaganych recept, są środka-
mi dopingowymi, stosowanymi 
przez sportowców – kulturystów, 
w celach pozaleczniczych. Zatem 
podejrzenie użycia wskazanych 
leków, nie tylko w celach pozalecz-
niczych, ale wręcz szkodliwych dla 
zdrowia, było całkowicie uzasad-
nione, a wręcz wysokie”.

W tej sytuacji argumentację 
obwinionej, dysponującej facho-
wą wiedzą i kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem zawodowym, 
o braku podejrzenia co do wy-
korzystania wyżej wymienionych 
leków w celach pozamedycznych, 
sąd apelacyjny uznał za całkowicie 
niewiarygodną i wskazał na dzia-
łanie z chęci zysku. Sąd podzielił 
stanowisko wyrażone we wcześ-
niejszych orzeczeniach sądów 
aptekarskich i oddalił odwołanie 
obwinionej jako oczywiście bez-
zasadne.

Sytuacja ekonomiczna wielu 
polskich aptek, szczególnie tych 
mniejszych staje się z każdym 
dniem coraz trudniejsza. Opisy-
wane zdarzenie było najpraw-
dopodobniej desperacką próbą 
pomniejszenia strat wynikających 
z załamującej się działalności go-
spodarczej. Rozumiejąc frustrację 
i desperację obwinionej, należy 
jednak z całą mocą podkreślić, 
że istnieją granice które w naszej 
działalności muszą pozostać nie-
przekraczalne. Tą moralną barierą, 
która bez względu na wszelkie 
okoliczności wyznacza horyzont 
naszego działania jest zdrowie 
i życie pacjenta. ■  

 mgr farm. Kazimierz Jura 
Przewodniczący

Naczelnego Sądu Aptekarskiego

►
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Częstość występowania RZS 
w populacji waha się od 0,5% do 
1,5%. Choroba występuje w róż-
nym wieku (szczyt zachorowań 

w czwartej i piątej dekadzie życia), 
trzykrotnie częściej dotyka kobiet 
niż mężczyzn. W większości przy-
padków choroba rozpoczyna się 
od zajęcia stawów śródręczno-pa-
liczkowych, międzypaliczkowych 
bliższych rąk oraz śródstopno - 

paliczkowych stóp. Skóra rąk sta-
je się ścieńczała, nadmiernie pot-
liwa, dochodzi do zaników mięś-
niowych. Stopniowo proces zapal-
ny obejmuje coraz większą liczbę 
stawów.

Tabela 1. Kryteria diagnostyczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów (ACR, 1987)
Kryterium Definicja
1. sztywność poranna stawów* sztywność poranna w stawach i wokół stawów utrzymująca się co najmniej 1 

godzinę
2. zapalenie trzech lub więcej 

stawów*
jednoczasowy obrzęk lub wysięk dotyczący co najmniej trzech stawów, 
stwierdzony przez lekarza; obecność tylko kostnego pogrubienia stawu nie 
spełnia kryterium

3. zapalenie stawów ręki* zapalenie co najmniej jednego stawu (dotyczy stawów nadgarstkowego, MCP** 
i PIP***)

4. symetryczne zapalenie 
stawów*

jednoczasowość i jednoimienność obustronnych zmian zapalnych; obustronne 
zapalenie MCP, PIP, MTP**** spełnia kryterium bez zachowania absolutnej 
symetryczności

5. guzki reumatoidalne stwierdzone przez lekarza nad wyniosłościami kostnymi po stronie wyprostnej 
lub w okolicach stawów

6. obecność czynnika 
reumatoidalnego we krwi

przy stosowaniu metod, w których odsetek dodatnich wyników w kontroli nie 
przekracza 5%

7. zmiany radiologiczne obecność nadżerek i osteoporozy okołostawowej zajętych stawów w przednio-
tylnym radiogramie ręki lub nadgarstka

* kryteria 1-4 muszą być spełnione przez minimum 6 tygodni; **MCP – stawy śródręczno-paliczkowe; ***PIP – stawy międzypalicz-
kowe bliższe; ****MTP – stawy śródstopno-paliczkowe

Reumatoidalne 
zapalenie 

stawów
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Cha-
rakteryzuje się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, obecnością zmian pozastawowych i objawów ukła-
dowych. Choroba ta doprowadza do niepełnosprawności ruchowej, inwalidztwa i przedwczesnej śmierci. Przebiega 
z okresami remisji i zaostrzeń. Etiologia schorzenia nie jest znana, podkreśla się związek z odpowiedzią limfocytów 
CD4+ na nieznany antygen u osób genetycznie predysponowanych. Proces zapalny obejmuje błonę maziową stawów. 
Powstają w niej nacieki limfocytów i w efekcie dochodzi do pogrubienia błony i ograniczenia ruchomości stawu.

Obraz kliniczny i diagnostyka

►
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Rozpoznanie stawia się na pod-
stawie kryteriów opracowanych 
przez American College of Rheu-
matology (ACR). Zostały one 
opracowane na materiale cho-
rych z ustalonym rozpoznaniem 
choroby, u których średni czas 
trwania choroby wynosił 8 lat. 
Spełnienie co najmniej czterech 
z siedmiu kryteriów decyduje 
o rozpoznaniu reumatoidalnego 
zapalenia stawów.

W reumatoidalnym zapale-
niu stawów, zwłaszcza o ciężkim 
przebiegu, poza stawami często 
obecne są objawy ze strony in-
nych narządów:
•	 zmiany skórne – dotyczą głów-

nie rąk i stóp, skóra jest chłod-
na, wilgotna, czasem zaczer-
wieniona lub ciemnobrunatna;

•	 zmiany mięśniowe – zaniki 
mięśni wskutek zapalenia śród-
miąższowego;

•	 podskórne guzki reumatoi-
dalne – twarde, niebolesne, 
zrośnięte z podłożem zmiany 
najczęściej w okolicy wyprost-
nej stawów łokciowych i przed-
ramion, powstają też w narzą-
dach wewnętrznych;

•	 zapalenie ścięgien, pochewek 
ścięgnistych i kaletek mazio-
wych;

•	 uogólnione powiększenie 
węzłów chłonnych, głównie 
w okolicy łokcia i dołu pacho-
wego;

•	 zmiany zapalne naczyń krwio-
nośnych;

•	 zmiany w układzie nerwowym 
– zespół cieśni nadgarstka, 
polineuropatia;

•	 zmiany w układzie krążenia 
– zapalenie osierdzia, zmiany 
w mięśniu sercowym i na za-
stawkach (guzki reumatoidalne, 
kardiomiopatia), nadciśnienie 
płucne i incydenty sercowo-
-naczyniowe (zdarzenia serco-

wo-naczyniowe są najczęstszą 
przyczyną zgonu chorych na 
RZS);

•	 zmiany w narządzie wzroku 
– zapalenie spojówek i twar-
dówki;

•	 zmiany w układzie oddecho-
wym – zapalenie opłucnej, guz-
ki reumatoidalne w płucach, 
śródmiąższowe włóknienie 
płuc;

•	 zmiany w nerkach (związane 
głównie z działaniem niepo-
żądanym stosowanych leków) 
– śródmiąższowe zapalenie ne-
rek, odmiedniczkowe zapalenie 
nerek, skrobiawica nerek.

Przebieg reumatoidalnego 
zapalenia stawów jest indywidu-
alny, charakteryzuje się stałym 
postępem zmian chorobowych 
z okresami zaostrzeń i remisji. 
W okresie pełnego rozwoju RZS 
zniekształcenia w obrębie sta-
wów oraz zaniki mięśniowe są 
bardzo zaawansowane. Pojawia-
ją się przykurcze i zesztywnienia 
stawów. W miarę postępu cho-
roba obejmuje coraz większą 
liczbę stawów, prowadząc do ich 
destrukcji, zniekształceń i upo-
śledzenia ogólnej sprawności ru-
chowej chorego. Poziom wydol-
ności czynnościowej określa się 

w czterostopniowej skali według 
Goftona.

Stopień wydolności czyn-
nościowej nie jest równoznacz-
ny ze stopniem zaawansowania 
procesu zapalnego, z okresem 
choroby ani nasileniem dolegli-
wości. Wdrożone leczenie może 
znacznie poprawić wydolność 
chorego, jednak nie doprowadza 
do ustąpienia istniejących znie-
kształceń anatomicznych w na-
rządzie ruchu.

Leczenie

Leczenie RZS powinno być 
kompleksowe i składać się z na-
stępujących elementów:

•	 farmakoterapia;
•	 rehabilitacja;
•	 leczenie zabiegowe (orto-

pedyczne);
•	 psychoterapia.

Farmakoterapia

Przystępując do leczenia 
RZS należy dążyć do zahamowa-
nia rozwoju choroby, wydłużenia 
okresów remisji i chronić chore-
go przed groźnymi powikłaniami. 
Podstawowe znaczenie w farma-

Tabela 2. Klasyfikacja sprawności fizycznej w RZS wg Goftona

Klasa Stopień sprawności fizycznej

I pełna wydolność czynnościowa, zdolność wykonywania bez 
trudności wszystkich codziennych czynności

II wydolność wystarczająca do wykonywania codziennych czynności 
pomimo utrudnień spowodowanych ograniczeniem ruchomości 
jednego lub kilku stawów

III wydolność wystarczająca do wykonywania tylko nielicznych 
elementarnych czynności dnia codziennego przy posługiwaniu 
się odpowiednimi urządzeniami, często konieczna pomoc drugiej 
osoby

IV dużego stopnia lub całkowite unieruchomienie w łóżku lub 
na wózku, częściowo lub całkowicie zniesiona zdolność do 
samoobsługi

Leczenie

Farmakoterapia

►
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koterapii mają leki modyfikujące 
przebieg choroby (LMPCh) – za-
pobiegają one zmianom destruk-
cyjnym w stawach lub opóźniają 
ich wystąpienie, a także łagodzą 
objawy zapalenia. Dzięki podjęciu 
leczenia we wczesnym stadium 
choroby można przez dłuższy 
okres uniknąć deformacji stawów, 
zapewnić dobry komfort życia 
i utrzymać sprawność fizyczną. 
Sposób leczenia farmakologicz-
nego należy uzależnić od czyn-
ników prognozujących przebieg 
i postęp choroby. Leki z tej grupy 
dzielimy na:

I. klasyczne (niebiologicz-
ne) LMPCh:

•	 metotreksat – lek pierwszego 
wyboru ze względu na swoją 
skuteczność oraz względnie 
rzadkie działania niepożąda-
ne; początkowo zalecany był 
w leczeniu białaczek, obecnie 
stosowany jest również w RZS, 
ale w kilkakrotnie niższych 
dawkach (15-25 mg raz na ty-
dzień); wykazuje najlepszy pro-
fil bezpieczeństwa w porówna-
niu z innymi LMPCh oraz długo 
utrzymującą się skuteczność;

•	 leflunomid dający dodatkową 
szansę skuteczności u chorych, 
u których leczenie metotreksa-
tem nie przyniosło znaczącej 
poprawy lub było źle tolero-
wane;

•	 sulfasalazyna – często wybie-
rany lek, szczególnie u chorych 
we wczesnym stadium RZS, ze 
względu na względne bezpie-
czeństwo jej stosowania i niski 
koszt;

•	 chlorochina zarezerwowana 
przede wszystkim dla przypad-
ków o lekkim przebiegu;

•	 związki złota;

•	 cyklosporyna stosowana głów-
nie w RZS opornym na inne 
leki ze względu na jej liczne 
działania niepożądane.

II. Biologiczne LMPCh:
•	 adalimumab, etanercept, inflik-

symab (leki anty-TNF);

•	 rytuksymab – zmniejszający 
liczbę limfocytów B, zalecany 
u chorych z wysoką aktywnoś-
cią choroby i niekorzystnym 
rokowaniem, u których leczenie 
metotreksatem skojarzonym 
z innymi LMPCh okazało się 
nieskuteczne;

•	 abatacept – stosowany w po-
dobnych przypadkach jak ry-
tuksymab.

W terapii reumatoidal-
nego zapalenia stawów bardzo 
szerokie zastosowanie mają nie-
steroidowe leki przeciwzapal-
ne (NLPZ). Nie zatrzymują one 
zmian destrukcyjnych w stawach, 
służą wyłącznie do doraźnego 
opanowania objawów choroby. 
Hamują wytwarzanie mediatorów 
zapalenia. Działanie przeciwbó-
lowe i przeciwzapalne następuje 
szybko, podczas gdy na efekty 
innych leków, np. LMPCh należy 
czekać często kilka miesięcy.

Istotne znaczenie w terapii 
RZS mają leki z grupy glikokor-
tykosteroidów (GKS). Ich dzia-
łanie zależy od dawki i sposobu 
podania. We wczesnym okresie 
choroby najczęściej stosujemy 
małe dawki prednizonu doust-
nie (Encorton do 10 mg) jako 
uzupełnienie i pomoc w inicjacji 
działania LMPCh. W wyjątkowych 
przypadkach, o bardzo ciężkim 

przebiegu, z zajęciem wielu sta-
wów i wysoką aktywnością za-
palną można podawać GKS do-
żylnie. Ze względu na poważne 
działania niepożądane nie zaleca 
się ich długotrwałego stosowa-
nia. Od początku terapii glikokor-
tykosteroidami należy pamiętać 
o profilaktyce osteoporozy, sto-
sując suplementację wapnia i wi-
taminy D3. W przypadku zajęcia 
dużych stawów można stosować 
glikokortykosteroidy dostawowo, 
przyjmując zasadę powtarzania 
iniekcji do tego samego stawu 
nie częściej niż co 3 miesiące.

Rehabilitacja zalecana jest 
w każdym okresie choroby. Ma 
ona na celu zapobieganie powsta-
waniu deformacji, korekcję po-
wstałych zniekształceń, wzmoc-
nienie siły mięśniowej i zwiększe-
nie zakresu ruchów.

W niektórych sytuacjach 
konieczne jest leczenie opera-
cyjne. Należy je rozważyć w na-
stępujących przypadkach:
•	 silne dolegliwości bólowe po-

mimo zastosowanego leczenia 
zachowawczego;

•	 zniszczenie stawu ogranicza-
jące zakres ruchów w stopniu 
powodującym ciężką niepeł-
nosprawność. ■

dr n. farm Anna Serafin
Specjalista 

ds. Pharmacovigilance Aflofarm

Piśmiennictwo
A. Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Kom-

pendium Medycyny Praktycznej. Kraków: 
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2009, 
s. 794-802

M. Paprocka-Borowicz, M. Zawadzki: Fizjote-
rapia w chorobach układu ruchu. Wrocław: 
Wydawnictwo Górnicki, 2007, s. 77-91

http://free.of.pl/z/zzsk
http://www.pfm.pl
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Storczyki, obecne dziś 
niemal w każdym domu, 
były kiedyś w Europie sy-
nonimem luksusu i wy-

znaczały w pewien sposób po-
zycję społeczną właścicieli tych 
roślin. Wiek XVII to okres pierw-
szych wypraw botaników, zwa-
nych „łowcami roślin”, którzy dla 
zaspokojenia własnej ciekawości 
i z chęci odkrywania nowych ga-
tunków, podejmowali dalekie wy-
prawy, najczęściej do krajów tro-
pikalnych. Z czasem pojawili się 
także chętni na egzotyczne okazy 
arystokraci, wielu z nich sponso-
rowało poszukiwania, by stać się 
jedynym właścicielem nieznanej 
dotąd rośliny! Wyprawy te, zwią-
zane z niebezpieczeństwami ze 
strony licznych w tropikalnych 
krajach owadów, a także dzikich 
zwierząt, niejednokrotnie oku-
pione były chorobami, a nawet 
śmiercią „łowców roślin”. Zdoby-
wane gatunki roślin skazywane 
były często na barbarzyńską za-
gładę: chęć wzbogacenia się i do-
starczenia sponsorowi jedynego 
znanego okazu powodowała, że 
„przyrodnicy” po jego zbiorze 
niszczyli pozostałe na stanowisku 

egzemplarze, by kolejni poszu-
kiwacze nie mogli ich już odna-
leźć… Czasem też nieznajomość 
wymagań ekologicznych zdoby-
tych roślin przyczyniała się do ich 
obumierania w trakcie przewoże-
nia lub w hodowli w nowych wa-
runkach.

Głównym obiektem pożą-
dania „łowców roślin” stały się eg-
zotyczne storczyki, których kwia-

ty, tak charakterystyczne i od-
mienne dla każdego gatunku, po-
trafią i dziś niejednego oczaro-
wać. Wymagające pod względem 
warunków życiowych, piękne, ale 
jednocześnie nieprzystępne, jak-
by stworzone po to, by je podzi-
wiać, zdają się być arystokracją 
w świecie roślin! Każdy z gatun-
ków, oprócz odpowiedniej tem-
peratury i wilgotności, wymaga 

„Mały strączek” 
z rodziny 
storczykowatych…

Ilustracja 1
Wanilia płaskolistna (Vanilla planifolia). 

Grafika autorstwa Katarzyny Typek.
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do życia, zwłaszcza w początko-
wym stadium rozwoju, obecno-
ści odpowiedniego grzyba, któ-
ry dostarcza mu składników od-
żywczych. Zapylenie uzależnione 
jest z kolei u każdego storczyka 
od innego owada. Poznanie tych 
wymagań i zależności umożliwiło 
wprowadzenie ekscentrycznych 
roślin do sztucznych upraw.

Oczywiście na temat hi-
storii sprowadzania storczyków 
do Europy, jak i o każdym z ga-
tunków, długo mogliby opo-
wiadać współcześni wielbiciele. 
Farmaceutów i kucharzy po-
winien zainteresować gatunek 
wydający owoce, które po od-
powiednim suszeniu dają nam 
znaną aromatyczną przyprawę 
o leczniczych właściwościach. 
Bohaterem ze świata storczyków 
będzie: wanilia!

W stanie naturalnym pora-
stała wilgotne lasy Meksyku, za 
podporę wykorzystując najczęś-
ciej drzewa kakaowca, z którym 
także w kuchni tworzą od daw-
na zgrany duet. Należy do stor-
czyków epifitycznych, czyli roślin, 
które oplatając się wokół drzew 
wykształcają korzenie powietrz-
ne przy pomocy których czerpią 
wilgoć z atmosfery, a składniki 
odżywcze z obumarłych części 
roślin.

Vanilla planifolia (wanilia 
płaskolistna) to skarb starożyt-
nych Totonaków, którym jako 
podbite plemię, musieli spłacać 
daninę Aztekom. Piękne, zielon-
kawo-białe kwiaty wanilii, rozkwi-
tają na parę godzin, po czym ich 
żywot się kończy. W tym czasie, 
aby wydać owoce, muszą zostać 
zapylone przez specjalny gatu-
nek owadów lub kolibry. W ciągu 
siedmiu miesięcy od tego mo-
mentu z zalążków powstaje zielo-
ny owoc w kształcie przypomina-
jący strączki fasolki szparagowej. 

Wśród Totonaków krąży legenda 
opowiadająca o pięknej księż-
niczce, którą ojciec oddał pod 
opiekę kapłanom. W dziewczynie 
zakochał się młodzieniec z ple-
mienia. Jedyną możliwością na 
wspólne życie było uprowadze-
nie księżniczki i ucieczka w góry. 
Niestety młodzi szybko zostali 
odnalezieni i na miejscu zabici. 
Legenda głosi, że w miejscu spla-

mionym krwią kochanków wyro-
sła niezwykła roślina, której kwia-
ty kwitną tak krótko, jak krótko 
trwała ich miłość i jednocześnie 
odzwierciedlają urodę księżnicz-
ki. Roślina z legendy to właśnie 
wanilia. Totonakowie w niewyjaś-
nionych okolicznościach nauczyli 
się także otrzymywać przyprawę 
z zielonych owoców wanilii, któ-
ra jako świeża nie posiada zna-

Ilustracja 2
Monografia owocu wanilii, zamieszczona w „Farmakopei Austriackiej VIII”. 

Egzemplarz ze zbiorów autorki.

►
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nego nam zapachu. Uzyskuje go 
w długotrwałym i skompliko-
wanym procesie suszenia i fer-
mentacji. Tę aromatyczną, a jed-
nocześnie delikatną przyprawę, 
poznała załoga Hernana Corte-
za, która w 1519 roku przybyła 
do Meksyku. Władca Azteków 
przywitał gości najwspanialszymi 
darami i poczęstował napojem 
nieznanym dotąd Europejczy-
kom. Była to czekolada z przy-
prawami (w tym właśnie z wani-
lią). Bogactwa Azteków stały się 
zachętą do grabieży. „Zesłańcy 
niebios”, bo w takim przekona-
niu był Montezuma, podejmując 
jak mógł najlepiej gości, stali się 
jego mordercami i położyli kres 
starożytnym kulturom Meksyku, 
zostając na długie lata okupanta-
mi. Tym samym Hiszpanie stali się 
w Europie monopolistami kakao 
i wanilii. Przez prawie trzysta lat 
podejmowano próby wprowa-
dzenia upraw wanilii na terenach 
poza Ameryką Środkową. Mimo 
prawidłowego rozwoju, roślina, 
aż do momentu kwitnienia, z nie-
wiadomych wówczas powodów, 
nie zawiązywała oczekiwanych 
strączków. Totonakowie ironicz-
nie twierdzili, iż jest to „klątwa 
Montezumy”. Rozwiązanie klątwy 
przyniosły na początku XIX wieku 
badania naukowe. Okazało się, że 
kwiaty potrzebują do zapylenia 
specjalnego gatunku owadów, 
który występuje jedynie w Mek-
syku. Inną możliwością było za-
pylenie ręczne. Odkrycia te przy-
czyniły się do rozprzestrzeniania 
upraw wanilii.

Dziś plantacje wanilii pro-
wadzone są na Seszelach, Indo-
nezji, Madagaskarze, Antylach 
i Reunion. Produkcja tej przypra-
wy wymaga zaangażowania do 
pomocy ludzi, którzy przy użyciu 
specjalnego patyczka, przenoszą 
pyłek z pręcika na słupek kwia-

towy. Czynność tę wykonują naj-
częściej kobiety, które określa się 
mianem „swatek”. Średnio w cią-
gu dnia udaje im się przeprowa-
dzić zapylenie około tysiąca kwia-
tów. Po około sześciu miesiącach 
torebka wanilii (takie jest prawid-
łowe botaniczne określenie tego 
typu owocu), staje się gotowa do 
dalszej pomocy człowieka: owo-

ce zbiera się nim dojrzeją i parzy 
wrzątkiem, by zapobiec kiełkowa-
niu nasion. Następnie, przez kilka 
tygodni, w ciągu dnia rozłożone 
na matach waniliowe strączki su-
szy się, a na noc pakuje do szczel-
nych pojemników, gdzie następu-
je pocenie się i nawilżenie. W wy-
niku tych zabiegów otrzymuje 
się znany nam produkt. Zielone 

Ilustracja 3
Projekt naczynia aptecznego, przeznaczonego do przechowywania nalewki z wanilii, 

zamieszczony w katalogu słynnej wiedeńskiej firmy Hermann Steinbuch. 
Egzemplarz ze zbiorów autorki.

►
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►strączki wanilii stają się brązo-
we i przyjemnie pachnące. Ale 
to jeszcze nie koniec pracy ludz-
kiej. Wanilia przed wysłaniem na 
rynki zbytu musi zostać poddana 
selekcji. Nie wszystkie strączki są 
takie same. Wymogi handlowe 
nakazują posortowanie według 
długości, barwy, aromatu, a tak-
że stopnia uszkodzenia. Te naj-
wyższej jakości, długie na 25 cm, 
służą jako produkt spożywczy, 
pozostałe zaś wykorzystywane 
są przez przemysł kosmetyczny 
i perfumeryjny. Najlepszą odmia-
ną handlową jest wanilia pocho-
dząca z Meksyku, a w następnej 
kolejności z Reunion 
(zwana także wanilią 
burbońską). W obie-
gu handlowym mogą 
się również znajdo-
wać oprócz surow-
ca pochodzącego 
z opisanego gatun-
ku Vanilla planifolia, 
także inne gatun-
ki z tego rodzaju. 
Owoce Vanilla tahitiensis i Vanilla 
pompona są jednak mniejsze – 
osiągają długość maksymalnie 14 
cm i zawierają dodatkowo pipe-
ronal i kumarynę, które wpływają 
na odmienny aromat.

Wanilia to nazwa pocho-
dząca od hiszpańskiego słowa 
vaynilla, oznaczającego „mały 
strączek”. Głównym składnikiem 
tego owocu, znanego jako przy-
prawa, jest wanilina. Substancja 
ta, uwalniana w wyniku rozpadu 
glikozydu w procesie suszenia 
i fermentacji, decyduje o charak-
terystycznym smaku i aromacie 
lasek wanilii. W drugiej połowie 
XIX wieku, gdy udało się najpierw 
wyizolować, a potem opracować 
syntezę waniliny z innych składni-
ków (głównie z eugenolu pocho-
dzącego z goździków), okazało 
się, że syntetyczna wanilina daje 

nieco inne wrażenie węchowo-
-smakowe, niż waniliowe laski 
i produkty z nich przyrządzone. 
Prawdopodobnie o niezastąpio-
nych walorach wanilii decyduje 
współistnienie: substancji żywi-
cowych, aldehydu p-hydroksy-
benzoesowego, estrów kwasu 
cynamonowego, alkoholu i alde-
hydu anyżowego, a także kilku-
dziesięciu innych związków, nadal 
nie do końca jeszcze zbadanych.

Starożytnym mieszkańcom 
Meksyku znane były nie tylko wy-
jątkowe walory smakowe wanilii. 
Przyprawa ta, w połączeniu z ka-
kaowym napojem, poprawiała 

ogólne samopoczucie, dodawa-
ła sił, znosiła zmęczenie i strach. 
Właściwości te docenili Europej-
czycy, uznając wanilię także za 
afrodyzjak. W XIX wieku wani-
lia była cennym surowcem far-
maceutycznym, wykorzystywa-
nym w postaci nalewki (Tinctura 
vanille), służącej jako corrigens, 
czyli „polepszacz” smaku i zapa-
chu przygotowywanych w ap-
tece leków. Monografie Fructus 
Vanille odnajdujemy m.in. w wy-
daniach siódmym i ósmym „Far-
makopei Austriackiej”. Dodatko-
we ślady, potwierdzające zasto-
sowanie wanilii w lecznictwie, za-
pisane są w dawnych podręczni-
kach botanicznych. „Dykcyonarz 
roślinny” Krzysztofa Kluka z 1805 
roku, przedstawiając wanilię pod 
nazwą Epidendrum vanilla (Pod-
szewnica wanilia), podaje: strąk 

iest przyprawą wiadomey czeko-
lady (…) zażyty ma sposobność 
soki w ciele nieznacznie a prędko 
przenikać; pobudzić do gwałtow-
nego poruszenia, rozcieńczać, roz-
palać: i dlatego słabym osobom 
lekarze czokolaty z wanilią zaka-
zują. Rozumnie zażyty wzmacnia 
delikatne części, pędzi wiatry, po-
sila pamięć; najbardziej skutkuje 
w członku rodzajnym. Potwierdza 
te wiadomości w 1861 roku pro-
fesor Ignacy Rafał Czerniakowski 
w „Botanice lekarskiej”: owoców 
jej kosztownych używają w lekar-
stwie po nazwą strąków wanilio-
wych (…) jako środka mocno po-

budzającego, rozgrze-
wającego, orzeźwiają-
cego oraz działającego 
dzielnie na narzędzia 
płciowe; dziś jednako-
woż prawie ustało ich 
użycie lekarskie.

Wanilia, a zwłasz-
cza jej główny skład-
nik, także obecnie, jest 
przedmiotem badań 

naukowców. Pojawiło się m.in. do-
niesienie z dziecięcego szpitala 
w Filadelfii o możliwości zastoso-
wania waniliny w leczeniu anemii 
sierpowatej. Prowadzone badania 
dają nadzieję chorym na tę ciężką 
chorobę, tym bardziej, że dostęp-
ne do tej pory leki wykazują zna-
czące działania uboczne.

Poznaliśmy historie wanilii 
i jej wymagania, wiemy, jak otrzy-
mać aromatyczne, a jednocześnie 
pomocne dla zdrowia „strączki”. 
Ale pozostaje jeszcze pytanie-
-zagadka: ile nasionek zawiera 
torebka wanilii? Czy uda nam się 
kiedyś je policzyć… Czy na zawsze 
pozostanie to małą tajemnicą 
Wszechświata?! ■

mgr farm. Joanna Typek 
Piśmiennictwo u autorki

Najlepszą odmianą handlową jest 

wanilia pochodząca z Meksyku, 

a w następnej kolejności z Reunion 

(zwana także wanilią burbońską). 
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Marzec 2012 
– ponownie 
słabiej niż przed rokiem.
I kwartał na minusie

Prezes PharmaExpert

PIOTR KULA

W marcu br. wartość 
sprzedaży całego 
rynku w porów-

naniu do analogicznego okre-
su 2011 r. była niższa o 145,0 
mln PLN. Równocześnie wzglę-
dem lutego br. sprzedaż wzro-
sła o 205,8 mln PLN. Największe 
zmiany dotyczyły segmentu le-
ków refundowanych. O ile wzglę-
dem marca ub. r. segment ten 
wykazał o 226,2 mln mniejszą 
wartość, to w porównaniu do lu-
tego br. sprzedaż leków refundo-

Rynek farmaceutyczny w marcu br. zanotował sprzedaż na poziomie 
2 308 mln PLN. Sprzedaż ponownie była słabsza niż w analogicznym okresie 
ub. r. Tym razem spadek całego rynku farmaceutycznego wyniósł -5,91%. 
Od początku stycznia br. rynek zanotował o 636 mln PLN (-9,15%) niższą 
sprzedaż wobec analogicznego okresu ub. r. Zarówno w marcu, jak i w całym 
I kwartale br. za tendencję spadkową odpowiadają wyniki segmentu leków 
refundowanych. Zdecydowanie niższa sprzedaż względem poprzedniego roku 
segmentu o wysokim udziale w rynku spowodowała, iż cały rynek wykazał 
tendencję spadkową. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. 
sprzedaż wzrosła o 205,8 mln PLN, tj. o 9,79%. 

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

Tabela 1: marzec 2012 vs marzec 2011

 
marzec 2011 marzec 

2012 zm. (%)

Leki Refundowane 1 099 873 -20,57%

Leki Pełnopłatne 458 514 12,34%

Sprzedaż Odręczna 896 920 2,75%

Całkowity obrót 2 453 2 308 -5,91%

Tabela 2: marzec 2012 vs luty 2012

 
luty 2012 marzec 

2012 zm. (%)

Leki Refundowane 768 873 13,67%

Leki Pełnopłatne 464 514 10,89%

Sprzedaż Odręczna 870 920 5,78%

Całkowity obrót 2 102 2 308 9,79%
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Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w marcu 2012r. była wyższa 
o 2,34% (+0,37 PLN) niż w lutym 
br. Natomiast względem analo-
gicznego okresu ub. r. ceny wzro-
sły o 0,93% (+0,15 PLN). Średnia 
marża apteczna w marcu 2012r. 
spadła względem poprzednie-
go miesiąca o 0,40 pp i wyniosła 
26,41%. Marża ta była również 
o 0,60 pp mniejsza niż w analo-
gicznym okresie ub. r. 

Refundacja a współpłacenie

W marcu poziom współpła-
cenia pacjentów za leki refundo-
wane wyniósł 29,82%. Wskaźnik 
ten nieznacznie wzrósł względem 
lutego br. (+0,31 pp). Jednocześ-
nie udział pacjenta w dopłacie do 
leków refundowanych zmniejszył 
się o 3,13 pp w porównaniu do 
analogicznego miesiąca ubiegłe-
go roku (32,95%). W marcu pa-
cjenci wydali na leki refundowa-
ne 260 mln PLN, tj. o 34 mln PLN 

Refundacja a współpłacenie

wanych wzrosła o 105,0 mln PLN. 
W obydwu wypadkach zmiany 
w wielkości sprzedaży tego seg-
mentu wpłynęły na sytuację ca-
łego rynku względem porówny-
wanych okresów. Wzrost wartości 
sprzedaży leków pełnopłatnych 
(+56,5 mln PLN), jak i sprzedaży 
odręcznej (+24,6 mln PLN) nie 
zrównoważył słabszych wyników 
segmentu leków refundowanych 
i cały rynek zanotował spadek 
względem analogicznego okresu 
ub. r. Natomiast znaczny wzrost 
rynku wobec lutego br. to w 51% 
zasługa większej sprzedaży 
w segmencie leków refundowa-
nych. Leki pełnopłatne na recep-
tę wzrosły wobec stycznia o 50,5 
mln PLN, a sprzedaży odręcznej 
50,3 mln PLN wobec 205,8 mln 
PLN całkowitej wartości wzrostu 
rynku. 

Statystyczna apteka

W marcu 2012r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-

teki wyniosła 168,4 tys. PLN.  
W porównaniu do marca ub. r. 
statystyczna apteka osiągnęła 
o 14,60 tys. PLN (-7,98%) mniej-
szą wartości sprzedaży. Nato-
miast względem lutego br. war-
tość sprzedaży wzrosła o 14,45 
tys. PLN (+9,39%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. spadek 
wartości dotyczył (podobnie jak 
w poprzednim miesiącu) wyłącz-
nie segmentu leków refundowa-
nych, który zanotował słabszy 
wynik o 22,31% (-18,30 tys. PLN). 
Pozostałe segmenty wzrosły, ale 
niewystarczająco, aby odwrócić 
niekorzystną sytuację. W porów-
naniu do lutego br. wzrost doty-
czył wszystkich segmentów, cho-
ciaż i w tym wypadku decydujący 
dla wielkości wzrostu był seg-
ment leków refundowanych, któ-
ry zanotował o 13,25% wyższe 
sprzedaże niż przed miesiącem. 
Wartościowo statystyczna apteka 
zyskała 7,46 tys. PLN wobec lu-
tego br. Leki pełnopłatne zwięk-
szyły swoją sprzedaż o 10,48%, 
a sprzedaż odręczna o 5,39%. 
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mniej niż w poprzednim mie-
siącu. Natomiast wobec marca  
ub. r. wartość dopłaty pacjenta 
była niższa o 102 mln PLN. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach w marcu, pacjenci za-
płacili 73,45% z 2 308 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do lutego br. 
udział ten spadł o 0,79 pp, ale 
wartościowo wydatki pacjen-
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Sprzedaż:                      27,1 mld    
Refundacja:                     7,5  mld
Prognoza sprzedaży:    od -4 do -5 % (vs 2011r.)
Prognoza refundacji:    od -13 do -15 % (vs 2011r.)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY

PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2012

tów były wyższe o 134 mln PLN. 
W marcu 2012r. pacjenci wydali 
na produkty lecznicze zakupione 
w aptekach 1 695 mln PLN, tj. 21 
mln PLN mniej niż w analogicz-
nym okresie ub. r. (spadek udziału 
o 3,50 pp). 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012 

Według prognozy anality-
ków PharmaExpert wartość sprze-

daży całego rynku farmaceutycz-
nego na koniec 2012 roku wynie-
sie 27,1 mld PLN. W porównaniu 
do ubiegłego roku wartość rynku 
w 2012 będzie niższa od 4% do 
5%. Natomiast refundacja na ko-
niec 2012 roku osiągnie wartość 
7,5 mld PLN, tj. będzie od 13% 
do 15% mniejsza niż w ubiegłym 
roku. Wyniki marca nie wpłynęły 
na zmianę trendu, ani na korektę 
niekorzystnej prognozy na koniec 
roku. ■

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012

►

Fot. © wrangler - Fotolia.com
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Omówiona w przed-
ostatnim numerze 
„Aptekarza Polskie-
go” plantacja roślin 

leczniczych w Kazuniu nie była 
jedyną tego typu placówką w po-
wojennej Polsce.

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Lublinie rozpoczęła swe pra-
ce jako pierwsza struktura pol-
skiego samorządu aptekarskiego, 
w lipcu 1944 roku, zrzeszając pra-
cowników 140 aptek. Zarząd Izby 
zmierzyć musiał się z koniecznoś-
cią rozsądnej gospodarki nielicz-
nymi pozostałościami leków go-
towych, obsadzenia personelem 
opuszczonych aptek i wydelego-
wania do organizujących się od-
działów Wojska Polskiego licznej 
rzeszy aptekarzy. Działacze Izby 
lubelskiej współorganizowali tak-
że Wydział Farmaceutyczny Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej i założyli Wytwórnię Farma-
ceutyczną „Orfe”. Prostowali pub-
likowane w prasie pod adresem 
aptekarzy kłamliwe oskarżenia, 
brali udział w licznych akcjach 
charytatywnych, wspomagali sty-
pendiami lubelskich studentów. 
Do tego dodajmy pomoc farma-

ceutom uratowanym z Powstania 
Warszawskiego, stałe renty wy-
płacane seniorom zawodu po-
zbawionym swych aptek, walkę 
o przydziały, a następnie spra-
wiedliwy podział spirytusu i cu-
kru dla aptek całego regionu, 
opracowanie pierwszej powojen-
nej taksy aptekarskiej, zorganizo-

wanie sprawnie działającego biu-
ra Izby, stworzenie ewidencji ap-
teki i ich personelu… Wobec tych 
tysięcznych problemów organi-
zacja plantacji roślin leczniczych 
wydawać by się mogła sprawą 
drugorzędną. Zarząd Izby trak-
tował jednak tę kwestię priory-
tetowo, wychodząc z założenia, 

Ilustracja 1
W pierwszych powojennych latach podstawowym źródłem wiedzy na temat 

zielarstwa był podręcznik profesora Jana Muszyńskiego pt. „Uprawa i zbiór roślin 
leczniczych”. W roku 1948 ukazało się już drugie wydanie tej cennej pozycji.  

Ze zbiorów autora. 

►
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że niemal całkowity brak leków 
gotowych będzie długotrwały 
i bardzo dotkliwy, zarówno dla 
pacjentów, jak i aptekarzy. Dzia-
łacze samorządowi słusznie rozu-
mowali, że od tego, czy w apte-
kach leki będą dostępne, zależeć 
będzie pozycja społeczna farma-
ceutów w niełatwej, powojennej 
rzeczywistości!

Władze Lubelskiej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej rozpoczęły 
więc starania o ziemię pod upra-
wę. Jak relacjonował Zarząd Izby 
w sprawozdaniu za lata 1944-
1945 przy wykonywaniu reformy 
rolnej Izba Aptekarska zwróci-
ła się do władz z prośbą o przy-
znanie Izbie pewnej powierzchni 

ziemi ornej na cele uprawy roślin 
leczniczych. Starania nasze w tym 
względzie zostały uwieńczone po-
myślnym rezultatem; otrzymali-
śmy mianowicie 50 ha ziemi z bu-
dynkami z majątku Szczekarków 
w pow. Puławskim, w odległości 
dziesięciu kilometrów od Opola 
Lubelskiego. Plantacja, od listo-
pada 1944 formalnie zarządza-
na przez Izbę Aptekarską, objęła 
dużą część znacjonalizowanej po-
siadłości zasłużonej dla regionu 
rodziny Kleniewskich, propagato-
rów nowoczesnego rolnictwa, or-
ganizatorów warsztatów szkole-
niowych dla dziewcząt wiejskich, 
a także – w samym Szczekarko-
wie – założycieli wytwórni serów.

Izba Aptekarska przekaza-
ła ziemię lubelskiej Spółdzielni 
Farmaceutycznej, której kierow-
nikiem był magister farmacji Wi-
told Węgliński. Spółdzielnia była 
instytucją bardzo prężnie dzia-
łającą, o charakterze udziało-
wym, na czele której stały Zarząd, 
Rada Nadzorcza i Komisja Rewi-
zyjna, wybierane przez Zwyczaj-
ne Walne Zgromadzenia. W roku 
1949 Spółdzielnia liczyła sobie 
121 członków. Włączenie planta-
cji w Szczekarkowie w strukturę 
Spółdzielni Farmaceutycznej, jako 
jej Dział II, pod nazwą „Plantacja 
Ziół Leczniczych Szczekarków”, 
było decyzją ze wszech miar 
słuszną. Działem I Spółdzielni 

Ilustracja 2
Grupa studentów trzeciego roku studiów farmaceutycznych lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie 
wycieczki w Szczekarkowie. W pierwszym rzędzie władze Okręgowej Izby Aptekarskiej, Spółdzielni Farmaceutycznej oraz 

pracownicy administracyjni plantacji („Farmacja Polska” 1947, nr 7-8, s. 290). 

►
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była bowiem Hurtownia Aptecz-
na – uzyskane z upraw surowce 
mogły być więc łatwo i szybko 
rozprowadzone wśród aptekarzy 
całego województwa.

Zorganizowanie w Szczekar-
kowie upraw, mimo usilnych sta-
rań i wysiłków magistra Węgliń-
skiego, było – podobne jak w Ka-
zuniu – bardzo trudne. W spra-
wozdaniu Izby za rok 1946 znaj-
dujemy relację z pierwszych mie-
sięcy istnienia plantacji: począ-
tek był trudny, wszystkiego było 
brak, zarówno inwentarza ży-
wego, martwego, jak i sadzonek, 
nasion itd. Izba musiała przyjść 
Spółdzielni z pomocą i opłaca-
ła ze swojej kasy doradcę nauko-
wego dla uprawy ziół leczniczych. 
Doradców naukowych planta-
cja miała dwóch. Pierwszym był 
doktor Andrzej Rogoziński, agro-
nom z pobliskich Puław, znaw-
ca upraw chmielu i tytoniu, dru-
gim zaś – profesor Stanisław Wiś-
niewski z UMCS. Niełatwe było 
zagospodarowanie terenu, zry-
tego okopami i lejami po bom-
bach, przez który przebiegała li-
nia frontu zaciętych walk nie-
miecko-radzieckich. Uprawy ro-
ślin leczniczych rozpoczęto bar-
dzo skromnie, na kilku polet-
kach o łącznej powierzchni jed-
nego hektara. Wobec dotkliwych 
braków na polskim rynku, nasio-
na szałwii sprowadzano aż z te-
renów Jugosławii, zaś mięty i ty-
mianku – z Dachau w Bawarii. 
Dużo sadzonek udało się po-
zyskać z majątku Rury Jezuickie 
pod Lublinem, gdzie uprawy ro-
ślin leczniczych prowadzone były 
jeszcze w czasie okupacji niemie-
ckiej. Jak relacjonuje Marian Ko-
walski, autor opracowania „Okrę-
gowa Izba Aptekarska w Lubli-
nie”, zamieszczonego na łamach 
„Farmacji Polskiej” z roku 2002, 
na terenie tej plantacji znajdowa-

ło się stanowisko artylerii prze-
ciwlotniczej. Uzyskano pozwo-
lenie od władz wojskowych na 
wykopanie potrzebnych sadzo-
nek spomiędzy armat. Do pra-
cy tej zaangażowano byłych jeń-
ców wojennych różnej narodowo-
ści, którzy przebywali w sąsied-
nim obozie przejściowym. W ten 
sposób zdobyto sadzonki, a jeńcy 
płatną prace.

Wszystkie wspomniane 
komplikacje sprawiły, że dopiero 
w połowie roku 1946 w aptekach 
Lubelszczyzny pojawiły się pierw-
sze surowce zielarskie pochodzą-
ce z szczekarkowskich upraw: liść 
pokrzyku, naparstnicy i tymian-
ku oraz korzeń kozłka. Ostatecz-
ny bilans produkcji plantacji wy-
rażony w kilogramach ziół wy-
suszonych wyniósł: korzeń koz-
łka – 32,2 kg, liść szałwii – 60,6 
kg, kwiat malwy – 30,2 kg, liść (!) 
tymianku – 224,2 kg, liść pokrzy-
ku – 24,2 kg, liść mięty – 289,2 
kg, liść naparstnicy purpurowej – 
24,9 kg. Jak podkreślano w cyto-
wanym już sprawozdaniu Izby za 
rok 1946 już te niewielkie zbiory, 
zwłaszcza Belladonny przyczyni-
ły się do zaradzenia w części do-
tkliwemu brakowi leków na tut. 
terenie. Warto dodać także, że 
w roku 1946 powierzchnia mająt-
ku zwiększyła się z 50 aż do 98 
hektarów. 

W roku 1947 obszar użyt-
kowany pod uprawę roślin leczni-
czych powiększył się do dwuna-
stu hektarów, a w dwa lata później 
wyniósł już piętnaście hektarów. 
Do uprawy wprowadzono kolejne 
rośliny: mydlnicę lekarską, arcy-
dzięgiel oraz miłek wiosenny. Na 
uprawę ostatniej z wymienionych 
roślin kładziono coraz większy 
nacisk, ze względu na całkowity 
brak surowca na rynku. W spra-
wozdaniu lubelskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej za rok 1947 po-

nownie odnajdujemy informację 
o opłacaniu doradcy naukowego 
do spraw zielarstwa. Z dumą pod-
kreślano, że w ośrodku wybudo-
wano cieplarnię, założono inspek-
ta oraz nabyto maszyny rolnicze, 
konie i krowy. Sucha masa zebra-
nych w tymże roku ziół wynosiła 
2303 kilogramów, w rok później – 
ponad 3000 kilogramów. Jedno-
cześnie, na obszarze ośmiu hek-
tarów, rozpoczęto uprawy chmie-
lu, ugruntowane na tych ziemiach 
wieloletnią tradycją, zapoczątko-
waną przez dawnych właścicie-
li majątku. Uprawiane były także 
soja i papryka, oczywiście z prze-
znaczeniem dla potrzeb rynku 
farmaceutycznego. Dumą Szcze-
karkowa było opracowanie włas-
nej metody uprawy pokrzyku wil-
czej jagody, której tajniki przeka-
zywała „Farmacja Polska”: nasio-
na sadzono w doniczkach ulepio-
nych ze specjalnego gatunku zie-
mi, a następnie hodowano w in-
spektach, by potem wraz z zaim-
prowizowaną doniczką wysadzić 
na grunt. Początkowo musiano 
osłaniać roślinkę przed zbytnim 
działaniem słońca czepeczka-
mi z liści kasztanu. W roku 1948 
zebrane w Szczekarkowie liście 
pokrzyku wystarczyły już do po-
krycia zapotrzebowania nie tylko 
aptek Lubelszczyzny, ale także – 
województw warszawskiego i po-
znańskiego. Niektóre z surowców 
przesyłano do warszawskiej firmy 
farmaceutycznej „Motor”, gdzie 
otrzymywano z nich olejki i wy-
ciągi.

 W roku 1949 plantacja za-
trudniała na stałe sześć osób, zaś 
w czasie zbiorów liczba pracow-
ników sezonowych dochodzi-
ła do stu! W planach było odre-
montowanie szczekarkowskiego 
pałacu i urządzenie w jego wnę-
trzach destylarni oraz linii do pro-
dukcji ekstraktów i intraktów.
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Temat plantacji roślin lecz-
niczych w Szczekarkowie dwu-
krotnie trafił na łamy „Farmacji 
Polskiej” w postaci okazyjnych, 
bardzo interesujących reportaży. 
6 lipca 1947 Szczekarków zwie-
dzali przedstawiciele Naczel-
nej Izby Aptekarskiej. Wspólnie 
z władzami lubelskiej Izby Okrę-
gowej wyprawili się do plantacji 
samochodem. Redakcja „Farmacji 
Polskiej” relacjonowała: wyciecz-
kowicze byli oprowadzani przez 
kierownika naukowego plantacji 
p. dra Rogozińskiego, który udzie-
lał fachowych informacji. Zwie-
dzający podziwiali m.in. pięknie 
urządzony i wzorowo prowadzo-
ny duży chmielnik. W reportażu 
podkreślono, że zwiedzając do-
kładnie plantacje widzi się że lu-
belskie sfery farmaceutyczne i kie-
rownictwo majątku wkładają wie-
le pracy i serca w tak pięknie roz-
poczęte dzieło, dające już dziś po-
ważne rezultaty. Szczekarków, to 
naprawdę pozytywna praca na-
szych kolegów dla społeczeństwa 
i zawodu.

O Szczekarkowie było głoś-
no także w roku 1948, kiedy to 
na plantacji urządzono uroczy-
ste dożynki – po raz pierwszy bo-
wiem dochód z plantacji pokrył 
ponoszone wydatki! Bawili się na 
nich wspólnie pracownicy planta-
cji, władze Okręgowej Izby Apte-
karskiej, oraz Zarząd i Rada Nad-
zorcza Spółdzielni Farmaceutycz-
nej. Jak podkreślał autor relacji, 
kryjący się pod inicjałami „J.W.”, 
po 3-ch latach pracy, nadziei 
i zwątpień, po ogromnych wkła-
dach w zdewastowany ośrodek, po 
podsumowaniu strat i zysków, po 
stwierdzeniu faktu, że włożonych 
pieniędzy nieraz kosztem obrotów 
samej spółdzielni nie zaprzepasz-
czono, że nie zawiedziono zaufa-
nia ogółu członków, jakim obda-
rzono władze spółdzielni – przy-
szła kolej na Dożynki, zasłużoną 
uroczystość – przede wszystkim 
dla pracowników stałych ośrod-
ka, jak i dużej rzeszy pracowników 
najemnych. Uroczystości rozpo-
częły się poświęceniem wianków 
w kościele, po czym barwny ko-

rowód z muzyką na czele stanął 
przed gankiem, gdzie przy trady-
cyjnych śpiewach i przyśpiewkach 
wręczono wianki przedstawicie-
lom władz spółdzielni. Następnie, 
po okolicznościowych przemó-
wieniach, zaproszono pracowni-
ków rolnych, jako gości, do zasta-
wionych przed gankiem stołów na 
skromny posiłek, po którym tań-
czono i bawiono się ochoczo do 
samego zmierzchu.

  Po likwidacji Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Lublinie i lu-
belskiej Spółdzielni Farmaceu-
tycznej, rośliny lecznicze w Szcze-
karkowie uprawiane były nadal, 
gdyż cały obszar plantacji prze-
jęła Centrala Zielarska. Obecnie 
w okolicy tej znajduje się kilka 
dużych upraw roślin ozdobnych, 
gospodarstw rolnych i sadowni-
czych. Do jednego z nich nale-
ży zespół pałacowo-parkowy, na 
terenie którego istniała opisana 
powyżej plantacja. ■

dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora

Ilustracja 3
Dożynki w Szczekarkowie („Farmacja Polska” 1948, nr 11, s. 475). 

►
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Nowe rejestracje – PL – STYCZEŃ 2012

A – PRZEWóD POKARMOWy 
I METABOLIZM

A01/A01A – Preparaty 
stomatologiczne; A01AD – 
Inne środki do stosowania 
miejscowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Tantum Verde 
smak eukaliptusowy i Tantum Ver-
de smak miodowo-pomarańczowy 
(oba: Angelini) w postaci pastylek 
to rozszerzenie względem wpro-
wadzonych wcześniej postaci 
tego leku. Zarejestrowane są 4 
marki benzydaminy. Na rynek 
wprowadzono 4 marki: Hascosept 
(Hasco-Lek), Septolux (ICN Polfa 
Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uni-
ben (Unia). W sprzedaży pojawiły 
się aerozole w dawce 0,15% Hasco-
sept, Tantum Verde, od grudnia 
2006 Septolux i od maja 2011 
Uniben, aerozol w dawce 0,3% 
Tantum Verde Forte, płyny 0,15% 
Hascosept i Tantum Verde, a także 
pastylki do ssania Tantum Verde 
smak miętowy (wprowadzone na 
rynek pod wcześniejszą nazwą 
Tantum Verde P), tabl. do ssania 
Septolux i pastylki Tantum Verde 
smak cytrynowy (wprowadzone 
na rynek od grudnia 2008 pod 
nazwą Tantum Lemon). Preparaty 
z benzydaminą w postaci płynu 
0,15% mają głównie wskazania 
stomatologiczne.

Uwaga: preparaty benzydaminy 
w postaci aerozoli oraz pastylek/
tabl. do ssania stosowane są 
zwykle w nieprzewidzianej przez 
WHO dla benzydaminy klasie: 
R02/R02A – Preparaty stosowane 
w chorobach gardła; R02AA – 
Antyseptyki.

C – UKłAD SeRCOWO-NACZy-
NIOWy

C03 – Leki moczopędne; 
C03D – Leki oszczędzające 
potas; C03DA – Antagoniści 
aldosteronu

Eplerenonum: Plerecard (+Phar-
ma) to 4. zarejestrowana marka 
eplerenonu. Na rynek wpro-
wadzono lek oryginalny Inspra 
(Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Eplerium (Liconsa) 
i Eridanus (Gedeon Richter Polska).

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

Bisoprololum: Enilor (Pfizer) i Biso-
prolol Accord (Accord Healthcare) 
to odpowiednio 19. i 20. zareje-
strowana marka bisoprololu. Do 
sprzedaży wprowadzono 12 leków: 
Bisocard (ICN Polfa Rzeszów), 
BisoHexal (Sandoz), Bisopromerck 

(Merck), Bisoratio (Ratiopharm), 
Concor i Concor Cor (Merck, leki 
oryginalne), Corectin (Biofarm), 
od września 2007 Antipres (Jelfa), 
od października 2008 Coronal 
(Zentiva), od sierpnia 2010 Biso-
prolol Ozone, od stycznia 2011 
Bibloc (Sandoz) i od listopada 
2011 Bidop (Arrow Poland) oraz 
Bilokord (Actavis). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty: 
Bicardef (Hasco-Lek), Bisogamma 
(Wörwag), Bisoprolol-1A Pharma 
(1A Pharma), Bisoprolol Aurobindo, 
Bisoprolol Vitabalans (preparat 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Bisprotin) i Tisderol (Pfizer). 
Skreślono z Rejestru: Bisoblock (Keri 
Pharma) i Bisoprolol Polpharma.

C08 – Blokery kanału wap-
niowego; C08C – Selektywne 
blokery kanału wapniowego 
z głównym działaniem na 
naczynia krwionośne; C08CA 
– Pochodne dihydropirydyny

Amlodipinum: Amlodipine Vi-
tabalans to 25. zarejestrowana 
marka amlodypiny. Na rynek 
wprowadzono 20 leków: Aldan 
(Polfarmex), Amlopin (Sandoz), 
Amloratio (Ratiopharm), Amlozek 
(Adamed), Cardilopin (Egis), Nor-
modipine (Gedeon Richter Polska), 
Norvasc (Pfizer; lek oryginalny), 
Tenox (Krka Polska), Vilpin (Teva), 

W styczniu 2012 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych wydał 90 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce 
nowych produktów leczniczych, w tym 89 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 
nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Felogel neo - Sopharma), który 
został pominięty 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 styczniu 2012, został udostępniony 27 marca 2012.

►
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►od sierpnia 2006 Agen (Leciva), 
od stycznia 2007 Apo-Amlo (Apo-
tex), od września 2007 Amlonor 
(Polfa Pabianice), 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), od 
lipca 2011 Amlomyl (Generics) i od 
lutego 2012 Amlaxopin (Actavis).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Amlodigamma (Wörwag 
Pharma), Amlodipine Accord 
(Accord Healthcare), 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 Amlodipi-
num 123ratio).
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Alozur 
(Ozone), Suplar (Vedim; lek wpro-
wadzony na rynek od listopada 
2007).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BB - Inhibitory 
ACE i blokery kanału wapnio-
wego; C09BB07 – Ramipryl 
i amlodypina

Ramiprilum+amlodipinum : 
Egiramlon (Egis) w 5 zestawieniach 
dawek to 1. rejestracja w Polsce 
leku o podanym składzie.

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Carzap (Zenti-
va) to 11. zarejestrowana marka 
kandesartanu. Na rynek zostały 
wprowadzone 3 leki: Atacand 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
od czerwca 2010 Karbis (Krka) 
i od listopada 2011 Candepres 
(Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Candertan 
(Gedeon Richter Polska), Cande-
sartan-1A Pharma, Candesartan 

Actavis, Candesartan-Ratiopharm, 
Candezek (Adamed), Hyposart 
(Polpharma) i Ranacand (Ranbaxy). 
Skreślono z Rejestru: Candesartan 
Teva.
Telmisartanum: Telmisartan Sigil-
lata to 16. zarejestrowana marka 
telmisartanu. Na rynek w Polsce 
zostały wprowadzone 4 leki: Mi-
cardis (Boehringer Ingelheim), 
Pritor (Bayer Schering), od paź-
dziernika 2010 Tolura (Krka) i od 
lutego 2012 Tezeo (Zentiva). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Actelsar (Actavis), Kinzalmono 
(Bayer Schering), Tanydon (Gede-
on Richter), Telmark (Glenmark), 
Telmisartan +Pharma, Telmisartan 
Actavis, Telmisartan-Ratiopharm, 
Telmisartan Sandoz, Telmisartan 
Teva, Telmisartan Teva Pharma 
i Telmizek (Adamed; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą 
Zmertan).

D – LEKI STOSOWANE W DER-
MATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii; 
D01A – Leki przeciwgrzybi-
cze stosowane miejscowo; 
D01AC – Pochodne imida-
zolu i triazolu

Ketoconazolum: Ketoconazol 
HM (Health-Med) to 4. zarejestro-
wany jako produkt leczniczy 2% 
szampon z ketokonazolem. Do 
sprzedaży wprowadzono 3 marki: 
Nizoral (McNeil) jako szampon 
i krem na skórę oraz szampony 
Noell (Polfarmex) i Zoxin-Med 
(Aflofarm; preparat zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Zoxinat).
Na rynek wprowadzono także jako 
kosmetyki 1% i 2% szampony z ke-
tokonazolem: Dan Ket (Dr. Müller), 
Dermetin (Polfarmex), Eva Medica 
– szampon przeciwłupieżowy za-
wiera ketokonazol (Pollena-Ewa), 
Ket2 (CMP Pharmaceuticals), Keto 
Val (ICN Polfa Rzeszów), Ketoxin 
(L’Biotica), Ketozen - szampon 
przeciwłupieżowy włosy prze-
tłuszczające się (Ziaja), Ketozen - 

szampon przeciwłupieżowy włosy 
suche i normalne (Ziaja), Mediket 
(ICMC), Nizax Med (Hasco-Lek), 
Nizopol (Polfa-Łódź), Nizorelle N, 
Nizorelle P i Nizorelle S (Johnson 
& Johnson), Nizorex (Eveline 
Cosmetics), Nizozone (Ozone), 
Novozoral (ICN Polfa Rzeszów), 
Zinorex (Eveline Cosmetics), Zoxin 
(Aflofarm).

D02/D02A – Preparaty 
zmiękczające i osłaniające; 
D02AF – Preparaty kwasu 
salicylowego

Acidum salicylicum+Ricini ole-
um: Salicylol (Profarm) w postaci 
żelu to rozszerzenie względem 
wprowadzonego wcześniej płynu 
do stosowania na skórę. To jedyne 
zarejestrowane preparaty o poda-
nym składzie, choć na rynku w tej 
klasie dostępny jest także preparat 
zawierający sam kwas salicylowy: 
Saliderm Gel (Profarm).

G – UKłAD MOCZOWO-PłCiO-
Wy i hORMONy PłCiOWe

G03 – Hormony płciowe 
i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; 
G03H – Antyandrogeny; 
G03HA – Antyandrogeny, 
preparaty proste

Cyproteronum :  Cyproterone 
acetate Generics to 2. zareje-
strowana marka cyproteronu. Na 
rynek wprowadzono Androcur 
(Bayer). Skreślono z Rejestru: 
Androgest (Polfa Pabianice).

H – LEKI HORMONALNE DZIA-
łAJąCe OGóLNie, Z WyłąCZe-
NieM hORMONóW PłCiOWyCh 
I INSULIN

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

Methylprednisolonum: Meprelon 
(Sun-Farm) zawierający sól sodową 
bursztynianu metyloprednizolonu 
w 2 dawkach to 3. zarejestrowana 
marka iniekcyjnego metylopredni-
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►

zolonu, a rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej table-
tek. Do sprzedaży wprowadzono 
2 leki iniekcyjne: Depo-Medrol 
(Pfizer) zawierający octan me-
tyloprednizolonu i Solu-Medrol 
(Pfizer) zawierający sól sodową 
bursztynianu metyloprednizolonu, 
a także 3 leki doustne: Medrol 
(Pfizer), Metypred (Orion) i od 
października 2011 Meprelon (Sun-
-Farm).

J – LeKi PRZeCiWZAKAźNe 
DZiAłAJąCe OGóLNie

J01 – Leki przeciwbakteryj-
ne działające ogólnie; J01F 
– Makrolidy, linkozamidy 
i streptograminy, J01FA – 
Makrolidy

Clarithromycinum: Kloreniss 
(PharOS) to aktualnie 9. zareje-
strowana marka klarytromycyny. 
Do sprzedaży wprowadzono 7 
preparatów: Fromilid i Fromilid 
Uno (Krka), Klabax (Ranbaxy), Kla-
bion (Polpharma), Klacid i Klacid 
Uno (Abbott), Lekoklar (Sandoz), 
Taclar (Polfa Tarchomin) i od lipca 
2006 Klarmin (ICN Polfa Rzeszów). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku: 
Klarytrogen MR (Generics). Skre-
ślono z Rejestru: Clarithromycin 
Teva, Klaristat (Ranbaxy).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWe i WPłyWAJąCe NA 
UKłAD ODPORNOśCiOWy

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

Docetaxelum: Docetaxel Medana 
(Medana Pharma) to 19. zareje-
strowany preparat docetakselu. 
Na rynek wprowadzono 5 leków: 
Taxotere (Aventis Pharma), od 
lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebe-
we Pharma), od listopada 2010 
Docetaxel Teva, od sierpnia 2011 
Camitotic (Actavis; lek wprowa-
dzony do obrotu w grudniu 2010 
pod pierwotną nazwą Daxtere) 
i od marca 2012 Docetaxel Ho-

spira. Nie pojawiły się dotychczas 
w sprzedaży: Celotax (Celon), 
Docefim (Alfred E. Tiefenbacher), 
Docefrez (Sun Pharmaceuticals In-
dustries Europe), Docetaxel Accord 
(Accord Healthcare), Docetaxel 
Lek (Sandoz), Docetaxel Mylan, 
Docetaxel Pharmaki Generics, 
Docetaxel Polpharma, Docetaxel 
Stada (zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Cetadocure), Docetaxel 
Teva Pharma, Docetaxel Win-
throp (Aventis Pharma), Symtaxel 
(SymPhar) i Taxegis (Egis).

L02 – Leki hormonalne; L02B 
– Antagoniści hormonów 
i leki o zbliżonym działaniu; 
L02BG – Inhibitory aroma-
tazy

Letrozolum: Letrozole Arrow (Ar-
row Poland) to 33. zarejestrowana 
marka letrozolu. Na rynek wpro-
wadzono 13 leków: Aromek (Celon 
Pharma), Femara (Novartis; lek 
oryginalny), Lametta (Vipharm), 
od kwietnia 2009 Letrozol Teva, 
od września 2009 Etruzil (Egis), od 
lutego 2010 Lostar (Polpharma; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Letrozolum Polphar-
ma), od maja 2010 Letralan (ICN 
Polfa Rzeszów) i Mionic (Gedeon 
Richter; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez Helm Pharma-
ceuticals pod nazwą Attozone), 
od czerwca 2010 Letrozole Ac-
cord (Accord Healthcare), od 
grudnia 2010 Apo-Letro (Apotex) 
i Arogen (Biogened), od lipca 2011 
Clarzole (Actavis) i od marca 2012 
Letromedac (Medac). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Fukara (Sanofi-Aventis), Letrodotril 
(Teva), Letrofem (Hikma), Letro-
norm (+Pharma), Letroregiozol 
(Regiomedica), Letrozac (Alfred E. 
Tiefenbacher), Letrozole Bluefish, 
Letrozole Reg Europe, Letrozole 
Tecnimede, Letrozole Welding, 
Letrozol Nucleus, Letrozol Re-
giomedica, Letrozolum Genthon, 
Loosyn (Synthon), Loxelza (Tabuk 
Poland), Picozone (Stada), Sukon-
tix (Sandoz; lek zarejestrowany 

wcześniej pod nazwą Letrozol 
Sandoz), Trozebax (Ranbaxy) i Tro-
zel (Medicamenta). Skreślono 
z Rejestru (brak w Urzędowym 
Wykazie 2012): Femtozone (Helm).

M – UKłAD MięśNiOWO-
-SZKIELETOWy

M01 – Leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01A 
– Niesterydowe leki prze-
ciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01AB – Pochodne 
kwasu octowego i związki 
o podobnej budowie

Diclofenacum: Dicuno (Vitaba-
lans) to 15. zarejestrowana w tej 
klasie marka diklofenaku. Lek 
zawiera sól potasową diklofenaku. 
Do sprzedaży wprowadzono 4 
preparaty zawierające sól po-
tasową diklofenaku: Cataflam 
(Novartis), Voltaren Acti (Novartis), 
od kwietnia 2010 Voltaren Express 
(Novartis) i od listopada 2010 Vol-
taren Acti Forte (Novartis; preparat 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Voltaren Acti Extra). Inne 
preparaty zawierają sól sodową 
diklofenaku.
Na rynek wprowadzono 12 marek 
diklofenaku, w różnych postaciach: 
Cataflam (Novartis), Diclac i Diclac 
Duo (Sandoz), Dicloberl i Dicloberl 
Retard (Berlin-Chemie), DicloDuo 
(PharmaSwiss), Diclofenac GSK 
(GlaxoSmithKline, Poznań), Diclo-
ratio, Dicloratio Retard i Dicloratio 
Uno (Ratiopharm), Dicloreum 
i Dicloreum Retard (Alfa Wasser-
mann), Difadol (Polfa Warszawa), 
Majamil prolongatum i Majamil 
PPH (Polpharma; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Diclofenac Polpharma), Naklofen 
inj. i Naklofen Duo (Krka), Ol-
fen i Olfen SR (Mepha) oraz lek 
oryginalny Voltaren, Voltaren 
Acti, Voltaren Acti Forte, Voltaren 
Express i Voltaren SR (Novartis).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek preparaty Rapidus (Tabuk 
Poland), Voltaren Express Forte 
(Novartis) i Vostar (Actavis) zawie-
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►rające sól potasową diklofenaku. 
Postaci iniekcyjne to 5 marek: Di-
clac, Dicloreum, Difadol, Naklofen 
i Voltaren. Postaci doodbytnicze 
to 6 marek: Diclac, Dicloberl, 
Diclofenac GSK, Dicloratio, Olfen 
i Voltaren. Postaci doustne dojeli-
towe to 5 marek: Diclac, Dicloratio, 
Dicloreum, Majamil PPH i Voltaren. 
Postaci doustne o tradycyjnym 
uwalnianiu to 6 marek: Cataflam, 
Dicuno, Olfen, Rapidus, Vostar 
oraz Voltaren Acti, Voltaren Acti 
Forte, Voltaren Express i Voltaren 
Express Forte. Postaci doustne 
o przedłużonym uwalnianiu to 
6 marek: Dicloberl Retard, Di-
cloratio Retard i Dicloratio Uno, 
Dicloreum Retard, Diclotard, Olfen 
SR i Voltaren SR. Postaci doustne 
o jednoczesnym tradycyjnym 
i przedłużonym uwalnianiu to 
3 marki: Diclac Duo, DicloDuo 
i Naklofen Duo. Postać doust-
na dojelitowa o przedłużonym 
uwalnianiu to 1 marka: Majamil 
prolongatum.
Skreślono z Rejestru: Voltaren tabl. 
25 mg (Novartis).

M03 – Środki zwiotczające 
mięśnie; M03A – Środki zwiot-
czające mięśnie działające 
obwodowo; M03AX – Inne 
środki zwiotczające mięśnie 
działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: 
Botox (Allergan) w dawce 200 j. 
Allergan to rozszerzenie w stosun-
ku do zarejestrowanych wcześniej 
niższych dawek. Zarejestrowanych 
jest 6 preparatów zawierających 
toksynę botulinową typu A. Na 
rynek zostały wprowadzone 4 
leki: Botox (Allergan), Dysport 
(Ipsen), od maja 2009 Vistabel 
(Allergan) i od maja 2010 Azzalure 
(Ipsen). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty Bocouture 
(Merz) i Xeomin (Merz).

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

Acidum ibandronicum: Ibandro-
nic acid Genthon to 23. zarejestro-
wana marka leków zawierających 
kwas ibandronowy. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 leki iniekcyjne: 
Bondronat (Roche) i Bonviva 
(Roche), a także 4 leki doustne: 
Bondronat (Roche), Bonviva (Ro-
che), od listopada 2011 Ossica 
(Gedeon Richter Polska) i od 
stycznia 2012 Ibandronic acid 
Mylan. Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Iasibon (Pharmathen) 
w postaci doustnej i iniekcyjnej, 
leki doustne Bondenza (Roche), 
Bonefurbit (Liconsa), Bonicid 
(Vaia), Ibandronat Apotex, Iban-
dronate Arrow (Arrow Poland), 
Ibandronate Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Indrofar (Vaia), 
Kefort (Liconsa), Kwas ibandrono-
wy Liconsa, Nucodran (Liconsa), 
Osagrand (Zentiva), Osbonelle 
(Actavis; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Ibandronic acid 
Gentian Generics), Ostone (Vaia), 
Quodixor (Pharmathen) w dawce 
150 mg, Ibandronic acid Sandoz 
w dawce 50 mg, Ibandronic acid 
Teva, Ikametin (+Pharma), a także 
leki iniekcyjne Bondenza (Roche), 
Ibandronic acid Sandoz i Ossica 
(Gedeon Richter).

N – UKłAD NeRWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX 
– Inne opioidy; N02AX52 – 
Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
Doreta (Actavis) w dawkach 75 mg 
tramadolu i 650 mg paracetamolu 
to rozszerzenie względem wpro-
wadzonego wcześniej preparatu 
w dawkach o połowę mniejszych. 
Zarejestrowano 11 marek prepa-
ratów o podanym składzie. Do 
sprzedaży wprowadzono 6 leków: 
Zaldiar i Zaldiar Effervescent 
(Grünenthal), od stycznia 2010 
Doreta (Krka), od maja 2010 
Acutral (Grünenthal; lek zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Primiza), od marca 2011 Poltram 

Combo (Polpharma), od kwietnia 
2011 Padolten (Teva) i od lutego 
2012 Delparan (Sandoz; lek zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Tramadol/Paracetamol Sandoz). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Azemdol (Labopharm), Sedoloris 
(Actavis), Tramaparastad (Stada), 
Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard 
(Labopharm).

N02B – Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe; 
N02BA – Kwas salicylowy 
i jego pochodne; N02BA51 
– Kwas acetylosalicylowy, 
preparaty złożone z wyłą-
czeniem leków psychotro-
powych

Acidum 
acetylsalicylicum+caffeinum: 
Dampiryna (Chance) to aktualnie 
4. zarejestrowany lek o podanym 
składzie (wcześniej zarejestrowano 
pod tą nazwą lek zawierający 
oprócz wymienionych składników 
także paracetamol, ale preparat 
ten nie został wprowadzony na ry-
nek, a jego pozwolenie wygasło). 
Do sprzedaży wprowadzono 2 
preparaty: Coffepirine (Marcmed), 
Kopiryna (Arrow Poland). Nie 
pojawił się jeszcze na rynku: 
Aspirin Extra (Bayer; lek był obec-
ny na rynku pod wcześniejszą 
nazwą Aspirin Activ, a pierwotnie 
zarejestrowany został pod nazwą 
Kafaspirin). Skreślono z Rejestru: 
Doloprim (Galenus; lek był obecny 
na rynku pod wcześniejszą nazwą 
Antygrypin), Etopiryna Kontrol 
(Polpharma; lek był także obecny 
na rynku pod wcześniejszymi 
nazwami: Pluspiryna i Tabletki 
przeciw grypie).

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

Levetiracetamum: Noepix (Sigil-
lata), Vetira (Adamed), Levelept 
(Sun-Farm), Kapidokor (Vipharm) 
i Eliptus (Biofarm) to odpowiednio 
12., 13., 14., 15. i 16. zarejestrowana 
marka lewetyracetamu. Na rynek 
wprowadzono 3 marki: Keppra 
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►

(UCB; lek oryginalny), od paź-
dziernika 2011 Levetiracetam Teva 
i od marca 2012 Levetiracetam 
Actavis. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Cezarius 
(Hasco-Lek), Dretacen (Sandoz), 
Levetiracetam Accord (Accord 
Healthcare), Levetiracetam Actavis 
Group (Actavis), Levetiracetam 
Ratiopharm, Levetiracetam Sun inj. 
(Sun Pharmaceuticals Industries 
Europe), Matever (Pharmathen) 
i Trund (Glenmark).

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AH – Diazepiny, oksa-
zepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Bloonis (Zenti-
va) to 52. zarejestrowana marka 
olanzapiny. Do sprzedaży wpro-
wadzono 21 leków: Zyprexa (Eli 
Lilly; lek oryginalny) i od listopada 
2009 Zyprexa inj. 10 mg o stan-
dardowym uwalnianiu, Olzapin 
(Lekam), Zalasta (Krka), Zolafren 
i Zolafren-Swift (Adamed), Zolaxa 
i od lutego 2012 Zolaxa Rapid 
(Polpharma), od kwietnia 2008 
Olanzin (Actavis), od lipca 2008 
Ranofren (Adamed), od stycznia 
2009 Olanzapine Teva, od lipca 
2009 Sanza (Glenmark), od listo-
pada 2009 Synza (+Pharma), od 
stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus pod nazwą 
Olanzapin Nucleus), od marca 
2010 Olzin (Egis; preparat zare-
jestrowany wcześniej przez firmę 
Synthon jako Olanzapine Syn-
thon), Parnassan (Gedeon Richter 
Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 
2010 Olasyn (Celon Pharma), od 
sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), 
od września 2010 Zypadhera inj. 
o przedłużonym uwalnianiu (Eli 
Lilly), od grudnia 2010 Olanzapina 
Mylan (Generics), od kwietnia 
2011 Olanzaran (Ranbaxy), od 
lipca 2011 Olanzapine Apotex 
(Apotex) i od listopada 2011 
Anzorin (Orion). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 

Egolanza (Egis), Kozylex (Quisisana 
Pharma; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Asterilon), Lazapix 
(Quisisana Pharma), Nykob (IWA 
Consulting), Olanzamin (Sun-
-Farm), Olanzapin Actavis, Olan-
zapina Invent Farma, Olanzapina 
Krka, Olanzapina Lilly (Eli Lilly), 
Olanzapina Olpin (Blubit; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Olanzapina Nyzol), Olanzapina 
Stada (Stada; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Medis pod 
nazwą Olstadryn), Olanzapina TZF 
(Polfa Tarchomin; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie przez firmę Invent 
Farma pod nazwą Olanzapina Vi-
keto), Olanzapine Accord (Accord 
Healthcare), Olanzapine Adamed, 
Olanzapine Arrow (Arrow Poland), 
Olanzapine Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Olanzapine Egis, 
Olanzapine Galenicum (Galenicum 
Health), Olanzapine Ranbaxy, 
Olanzapine Sanovel, Olanzapin-
-Ratiopharm, Olanzapin Stada (lek 
zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Excalibur Pharma pod nazwą 
Clingozan), Olanzomer (Unia; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Olanzapina Niolib), Trylan 
ODT (Medis) i Zopridoxin (ICN 
Polfa Rzeszów). Nie pojawiło się 
w Polsce 5 leków zarejestrowanych 
w ramach centralnej procedury 
unijnej: Olanzapine Glenmark 
(Glenmark Generics), Olanzapi-
ne Glenmark Europe (Glenmark 
Generics), Olazax (Glenmark 
Pharmaceuticals), Olazax Dispe-
rzi (Glenmark Pharmaceuticals) 
i Olanzapine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olanzafloc 
(Hexal).
Quetiapinum: Kwetiapina Neu-
ropharma (Neuraxpharm) to 35. 
zarejestrowana marka kwetiapiny. 
Na rynek wprowadzono 22 marki: 
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 
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 (Gedeon Richter Polska), 
Ketiap (Polpharma), Quepsan 
(Pro.Med), Quetap (Ratiopharm), 
Quetiapine Accord (Accord 
Healthcare), Quetiapine Arrow 
(Arrow Poland), Quetiapine Medis, 
Quetiapine Pfizer, Quetiapinum 
Invent Farma, Quetiapinum Viketo 
(Invent Farma) i Quetilis (Medis). 
Skreślono z Rejestru: Hedonin 
(Lannacher), Kvelux (Sandoz), 
Quetiapine-Ratiopharm (zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Quetifi).

N05AL – Benzamidy
Amisulpridum: ApoSuprid (Apo-
tex) to aktualnie 5. zarejestrowana 
marka amisulprydu. Na rynek 
zostały wprowadzone 3 preparaty: 
Solian (Sanofi-Aventis; lek orygi-
nalny), od lipca 2010 Amisan (Pro.
Med) i od kwietnia 2011 Candela 
(Celon Pharma). W obrocie nie 
pojawił się jeszcze preparat Alzin 
(Farmacom). Skreślono z Rejestru 
(brak w Urzędowym Wykazie 
2012): Amisulpride Teva.
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► R – UKłAD ODDeChOWy
R05 –  Lek i  s tosowane 
w kaszlu i przeziębieniach; 
R05C – Leki wykrztuśne, 
z wyłączeniem preparatów 
złożonych zawierających leki 
przeciwkaszlowe; R05CB – 
Leki mukolityczne

Ambroxolum: Ambrosol Teva 
w postaci tabletek to rozszerze-
nie względem wprowadzonego 
wcześniej syropu. Zarejestrowano 
16 marek ambroksolu. W postaci 
doustnej wielodawkowej (roztwór 
i syrop) do sprzedaży wprowadzo-
no 9 marek: Ambro S (1A Pharma), 
Ambroksol Nycomed (Nycomed 
Pharma), Ambrosol Teva (Teva; 
poprzednia nazwa preparatu: 
Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN 
Polfa Rzeszów), Entus Junior i En-
tus Max (Aflofarm; poprzednia 
nazwa preparatu: Ambroxol), 
Flavamed i od listopada 2010 
Flavamed Max (Berlin-Chemie), 
Mucosolvan i Mucosolvan Mini 
(Boehringer Ingelheim; lek ory-
ginalny), Mukobron (Gedeon 
Richter Polska) i od października 
2011 Ambrotaxer (Sopharma). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Ambroxol hydrochloride Cyathus 
(Cyathus Exquirere Pharmafor-
schungs) i Mukambro (Cyathus 
Exquirere Pharmaforschungs). 
W postaci doustnej jednodawko-
wej do sprzedaży wprowadzono 8 
marek: Ambro (1A Pharma), Amb-
roHexal (1A Pharma), Ambrosan 

(Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa 
Rzeszów), Entus Max (Aflofarm), 
Flavamed (Berlin-Chemie), Muco-
solvan (Boehringer Ingelheim; lek 
oryginalny) i Tussal Expectorans 
(Biofarm). Nie pojawiła się na 
rynku 1 marka: Medox (Zentiva). 
W postaci iniekcji na rynek wpro-
wadzono 2 leki: Aflegan (ICN Polfa 
Rzeszów) i AmbroHexal (Sandoz). 
W postaci inhalacyjnej wielodaw-
kowej do sprzedaży wprowadzono 
preparat Mucosolvan inhalacje 
(Boehringer Ingelheim). Skreślono 
z Rejestru (brak w Urzędowym 
Wykazie 2012): Ambro tabl. (1A 
Pharma), Medox krople (Zentiva; 
poprzednia nazwa preparatu: 
Mucosin), Mucosolvan granulat 
(Boehringer Ingelheim) i iniekcyj-
ny Mucosolvan i.v. (Boehringer 
Ingelheim).

R06/R06A – Leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie; R06AE – Pochodne 
piperazyny

Levocetirizinum: Levocetirizine 
dihydrochloride Zentiva to 10. 
zarejestrowany lek z lewocetyry-
zyną. Zastosowanie aktywnego 
izomeru cetyryzyny umożliwia 
zmniejszenie o połowę stosowa-
nych dawek, a tym samym działań 
niepożądanych. Na rynek wpro-
wadzono 6 leków: Xyzal (Vedim; 
lek oryginalny), od stycznia 2010 
Cezera (Krka), od sierpnia 2010 
Zenaro (Zentiva), od września 
2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx 

(Biofarm) i od lutego 2012 Con-
trahist (Adamed). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: L-Cetirinax 
(Synthon), Levocetirizine-Biofarm 
i Zilola (Gedeon Richter Polska).

V – PRePARATy RóżNe
V03/V03A – Inne środki 
stosowane w lecznictwie; 
V03AB - Środki odtruwające

Naloxonum: Nexodal (Orpha-
-Devel) to 2. zarejestrowana marka 
naloksonu. Na rynek wprowadzo-
no Naloxonum hydrochloricum 
WZF (Polfa Warszawa).

V08 – Środki cieniujące; 
V08C - Środki cieniujące 
obrazujące w rezonansie 
magnetycznym; V08CA – 
Paramagnetyczne środki 
cieniujące

Dimeglumini gadopentetas: 
Gadopentetate dimeglumine 
Sanochemia to 3. zarejestrowany 
preparat o tym składzie. Na rynek 
wprowadzono 2 środki: Magnevist 
(Bayer) i od marca 2010 Magnegita 
(Insight Agents).

V09 – Radiofarmaceutyki 
diagnostyczne;  V09A  – 
Ośrodkowy układ nerwowy; 
V09AB – Związki zawierające 
jod (123I)

Iodinum [123I] α-methyl-L-
tyrosinum: IodoMet-123I to 1. 
rejestracja w Polsce preparatu 
o podanym składzie.

2012-04-21
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Nowe rejestracje – UE – MARZEC 2012

A – PRZEWóD POKARMOWy 
I METABOLIZM

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy; A10B – Leki obni-
żające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BG – Pochodne tiazoli-
dynodionu

Pioglitazonum: Paglitaz (Krka), 
Pioglitazone Accord (Accord 
Healthcare), Pioglitazone Krka, 
Pioglitazone Actavis, Pioglitazone 
Actavis Group, Pioglitazone Teva, 
Pioglitazone Teva Pharma i Se-
pioglin (Vaia) są wskazane jako 
leki drugiego lub trzeciego rzutu 
w leczeniu cukrzycy typu 2.:
- w monoterapii u dorosłych 

pacjentów (zwłaszcza u pa-
cjentów z nadwagą), u których 
nie można wystarczająco kon-
trolować glikemii za pomocą 
diety i aktywności fizycznej 
i u których nie można stoso-
wać metforminy ze względu 
na przeciwwskazania lub nie-
tolerancję;

Ponadto Paglitaz (Krka), Pioglita-
zone Krka, Pioglitazone Actavis 
Group, Pioglitazone Teva i Sepio-
glin (Vaia) są wskazane:
- w dwulekowej terapii doust-

nej: w skojarzeniu z metfor-
miną u dorosłych pacjentów 
(zwłaszcza u pacjentów z nad-
wagą), u których glikemia nie 
jest wystarczająco kontrolo-
wana pomimo stosowania 
w monoterapii maksymalnych 
tolerowanych dawek met-
forminy; w skojarzeniu z po-
chodną sulfonylomocznika 

tylko u dorosłych pacjentów 
z nietolerancją metforminy 
lub u których metformina jest 
przeciwwskazana; u pacjen-
tów, u których glikemia nie 
jest wystarczająco kontrolo-
wana, pomimo stosowania 
w monoterapii maksymalnych 
tolerowanych dawek sulfony-
lomocznika;

Ponadto Paglitaz (Krka), Pioglita-
zone Actavis Group, Pioglitazone 
Teva i Sepioglin (Vaia) są wskazane:
- w trzylekowej terapii doustnej 

w skojarzeniu z metforminą 
i pochodną sulfonylomocz-
nika u dorosłych pacjentów 
(zwłaszcza u pacjentów z nad-
wagą), u których glikemia nie 
jest wystarczająco kontrolo-
wana pomimo stosowania 
dwulekowej terapii doustnej.

Preparaty pioglitazonu są rów-
nież wskazane w leczeniu sko-
jarzonym z insuliną w cukrzycy 
typu 2. u dorosłych pacjentów 
z niedostateczną kontrolą glike-
mii za pomocą insuliny, którzy 
nie mogą stosować metforminy 
w związku z przeciwwskazaniami 
lub nietolerancją.
Po wdrożeniu leczenia pioglitazo-
nem należy kontrolować pacjen-
tów po 3 do 6 miesiącach w celu 
oceny odpowiedzi pacjenta na le-
czenie (np. zmniejszenie stężenia 
HbA1c). U pacjentów, u których 
nie stwierdza się wystarczającej 
odpowiedzi, leczenie pioglitazo-
nem należy przerwać. Ze względu 
na potencjalne ryzyko związa-
ne z przedłużonym leczeniem 

w trakcie kolejnych rutynowych 
wizyt, lekarze przepisujący lek 
powinni oceniać, czy leczenie pio-
glitazonem nadal jest korzystne.
Działanie pioglitazonu może 
zachodzić dzięki zmniejszeniu in-
sulinooporności. Prawdopodob-
nie pioglitazon działa poprzez 
aktywację swoistych receptorów 
jądrowych (receptory gamma 
aktywowane przez proliferatory 
peroksysomów PPAR-γ), nasilając 
u zwierząt wrażliwość komó-
rek wątroby, tkanki tłuszczowej 
i mięśni szkieletowych na insu-
linę. Wykazano, że leczenie pio-
glitazonem prowadzi do zmniej-
szenia wytwarzania glukozy przez 
wątrobę i zwiększenia wychwytu 
glukozy przez tkanki obwodowe 
w przypadku insulinooporności.
W październiku 2000 w ramach 
centralnej rejestracji unijnej za-
rejestrowano 2 leki zawierające 
pioglitazon: Actos (Takeda) i Glu-
stin (Takeda). Na rynku w Polsce 
pojawił się Actos.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWe i WPłyWAJąCe NA 
UKłAD ODPORNOśCiOWy

L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe; L01B – Antymetabolity; 
L01BB – Analogi puryny

Mercaptopurinum: Mercapto-
purine Nova Laboratories w po-
staci zawiesiny jest wskazany 
do stosowania w leczeniu ostrej 
białaczki limfoblastycznej (ang. 
acute lymphoblastic leukaemia, 
ALL) u osób dorosłych, młodzieży 
i dzieci.

W marcu 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji o 
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania 
u ludzi. Dotyczą one 2 substancji czynnych już wykorzystywanych w medycynie. Pro-
dukty 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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►6–merkaptopuryna jest nieak-
tywnym prekursorem leku, który 
działa jako antagonista puryny, 
lecz aby wywrzeć wpływ cyto-
toksyczny, musi zostać pobrany 
do komórek i tam anabolizowany 

do nukleotydów tioguaninowych. 
Metabolity 6-merkaptopuryny 
hamują syntezę de novo puryny 
i wzajemne przemiany nukleo-
tydów purynowych. Nukleotydy 
tioguaninowe są także wbudowy-

wane do kwasów nukleinowych, 
co przyczynia się do wpływu 
cytotoksycznego substancji czyn-
nej. Pomiędzy 6-merkaptopuryną 
a 6-tioguaniną zazwyczaj wystę-
puje oporność krzyżowa.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
•	 decyzja z 15 III 2012 dotycząca wycofania, na wniosek posiadacza (Warner Chilcott) z 6 II 2012, pozwo-

lenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi „Livensa - testosteron”, 
zarejestrowanego 28 VII 2006 – klasa G03BA.

2012-04-18

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. 
rejestracji

A02BC Omeprazolum Heligen Mylan PL 07.2011

A02BC Pantoprazolum Pantopraz Biofarm PL 07.2009

A10BB Glimepiridum Lamar Polfa Warszawa PL 07.2011

B01AC Clopidogrelum Vixam Polfarmex PL 05.2011

C09DA01 Losartanum + 
hydrochlorothiazidum

Lostanorm HCT +Pharma PL 12.2009 Losartan 
Potassium HCT 
Alet, zm. 03.2010 
Lostanorm HCT

C10AA Atorvastatinum Atorvastatin Teva Teva PL 06.2010

G03AA09 Desogestrelum + 
ethinylestradiolum

Ovulastan
Ovulastan forte

Polfa Pabianice PL 07.2011

J01DH51 Imipenemum + 
cilastatinum

Imipenemum/ 
Cilastatinum 
Hospira

Hospira PL 09.2010

J01MA Levofloxacinum Xyvelam +Pharma PL 04.2011

J05AF Lamivudinum Lamivudine Teva 
Pharma B.V.

Teva UE 12.2009

J05AR01 Lamivudinum + 
zidovudinum

Lamivudine/ 
Zidovudine Teva

Teva UE 02.2011

L01BC Gemcitabinum Gemsol Ebewe PL 06.2011

L01CD Docetaxelum Docetaxel Hospira Hospira PL 06.2010

L01XA Carboplatinum Carbomedac Medac PL 11.2010

L02BG Exemestanum Cotamox Actavis PL 09.2011

L02BG Letrozolum Letromedac Medac PL 07.2011

W marcu 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 28 nowych marek 
produktów leczniczych:

NOWOśCi NA RyNKU – MARZeC 2012
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Ponadto w marcu 2012 r. 
wprowadzono do sprzedaży 7 
nowych wersji marek już obecnych 
na rynku: Helicid forte (Zentiva), 
Insuman Comb Solostar (Sanofi-
-Aventis), Insuman Rapid Solostar 
(Sanofi-Aventis), Lexapro Meltz 
(Lundbeck), MIG dla dzieci (Berlin-
-Chemie), Naklofen Top (Krka; po 
zmianie nazwy z Naklofen Gel), 
Voltaren Express forte (Novartis).

A – PRZEWóD POKARMOWy I 
METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w 

zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w chorobie 
wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 

A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

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

B – KReW i UKłAD 
KRWIOTWóRCZy
B01/B01A – Preparaty 

przeciwzakrzepowe; B01AC 
– Inhibitory agregacji 
płytek krwi (z wyłączeniem 
heparyny)

C – UKłAD SeRCOWO-
NACZyNIOWy

C09 – Leki działające na układ 

renina-angiotensyna; C09D 
– Antagoniści angiotensyny 
II, leki złożone; C09DA - 
Antagoniści angiotensyny 
II i leki moczopędne; 
C09DA01 – Losartan i leki 
moczopędne

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

G – UKłAD MOCZOWO-
PłCiOWy i hORMONy 
PłCiOWe
G03 – Hormony płciowe i środki 

wpływające na czynność 
układu płciowego; 

L02BX Abirateronum Zytiga Janssen-Cilag UE 09.2011

L04AC Ustekinumabum Stelara Janssen-Cilag UE 03.2010

M05BA Acidum alendronicum Alendronatum 
123ratio

123ratio PL 02.2007 Alenotop*, 
zm. 03.2009 
Alendronatum 
Farmacom, zm. 
09.2011 Alendronatum 
123ratio

N01AH Remifentanilum Remifentanil 
B. Braun

Braun PL 02.2011

N02BE Paracetamolum Paracetamol LGO Laboratorium 
Galenowe 
Olsztyn

PL 04.2011

N02BE Paracetamolum Paracetamol 
Panpharma

Panmedica PL 04.2011

N02CC Zolmitriptanum Zolmiles Actavis PL 06.2010

N03AX Levetiracetamum Levetiracetam 
Actavis

Actavis UE 10.2011

N06AX Tianeptinum Tianesal Blau Farma 
Group

PL 06.2011

S01EA Brimonidinum Biprolast Blau Farma 
Group

PL 07.2011

S01EC Dorzolamidum Dropzol S-Lab PL 02.2011

S01ED51 Timololum + 
dorzolamidum

Tymolamid Blau Farma 
Group

PL 03.2011

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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► G03A - Hormonalne 
środki antykoncepcyjne 
działające ogólnie; G03AA 
– Progestageny i estrogeny, 
preparaty jednofazowe; 
G03AA09 – Dezogestrel i 
estrogen

J – LeKi PRZeCiWZAKAźNe 
DZiAłAJąCe OGóLNie
J01 – Leki przeciwbakteryjne 

działające ogólnie;
J01D – Inne beta-
laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DH 
– Karbapenemy; J01DH51 
– Imipenem + inhibitor 
enzymatyczny
J01M – Chinolony 
przeciwbakteryjne, J01MA – 
Fluorochinolony

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A 
– Bezpośrednio działające 
leki przeciwwirusowe;
J05AF – Nukleozydowe i 
nukleotydowe inhibitory 
odwrotnej transkryptazy
J05AR – Leki 
przeciwwirusowe stosowane 
w leczeniu zakażeń 
wirusem HIV, preparaty 
złożone; J05AR01 – 
Zydowudyna i lamiwudyna

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
i WPłyWAJąCe NA UKłAD 
ODPORNOśCiOWy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi 
pirymidyny
L01C – Alkaloidy roślinne 
i inne środki naturalne; 
L01CD – Taksany
L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe; 
L01XA – Związki platyny

L02 – Leki hormonalne; L02B – 
Antagoniści hormonów i 
leki o zbliżonym działaniu;
L02BG – Inhibitory 
aromatazy
L02BX – Inni antagoniści 
hormonów i leki o 
zbliżonym działaniu

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

M – UKłAD MięśNiOWO-
SZKIELETOWy
M05 – Leki stosowane w 

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

N – UKłAD NeRWOWy
N01 – Środki znieczulające; N01A 

– Środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AH 
– Opioidy znieczulające

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i 
przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy
N02C – Preparaty 
przeciwmigrenowe; N02CC 
– Selektywni agoniści 
serotoniny (5HT1)

N03/N03A – Leki 
przeciwpadaczkowe; 
N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

N06 – Psychoanaleptyki; N06A 
– Leki przeciwdepresyjne; 
N06AX – Inne leki 
przeciwdepresyjne

S – NARZąDy ZMySłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – 
Leki przeciw jaskrze i zwężające 
źrenicę;

S01EA – 
Sympatykomimetyki 
stosowane w leczeniu jaskry
S01EC – Inhibitory 
anhydrazy węglanowej
S01ED – Leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, 
preparaty złożone

2012-04-23

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator 

Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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►

REJESTRACJE I NOWOŚCI 
NA RYNKU 2011

Minister Zdrowia (do kwietnia 2011) i Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (od maja 2011) wydali 1413 pozwoleń na dopuszczenie produktów 
leczniczych do obrotu w Polsce (w roku 2010: 1344; w roku 2009: 1164; w roku 2008: 753), w tym 1373 
pozwolenia dla nowych produktów leczniczych (w roku 2010: 1323; w roku 2009: 1121; w roku 2008: 736) 
i 40 nowych pozwoleń dla produktów leczniczych, które już wcześniej były zarejestrowane (w roku 2010: 21; 
w roku 2009: 43; w roku 2008: 17). W sumie zostało zarejestrowanych 711 marek produktów leczniczych 
(w roku 2010: 652; w roku 2009: 523; w roku 2008: 382). Podane liczby nie obejmują pozwoleń dla surowców 
farmaceutycznych, które nie są ujęte w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, a wykaz zarejestrowanych surowców farmaceutycznych 
nie jest publikowany ani nie jest podawany do wiadomości publicznej w internetowym Biuletynie Informacji 
Publicznej…

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 78 decyzji o dopuszczeniu do obrotu pro-
duktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (w roku 2010: 53; w roku 2009: 111; w roku 2008: 
55), w tym 23 decyzje dla produktów leczniczych zawierających nowe substancje czynne lub ich połączenia 
(w roku 2010: 17; w roku 2009: 31; w roku 2008: 25) i 55 decyzji dla produktów leczniczych o substancjach 
czynnych już wcześniej zarejestrowanych w tej procedurze (w roku 2010: 36; w roku 2009: 80; w roku 2008: 
30). W sumie zostało zarejestrowanych 78 marek produktów leczniczych (w roku 2010: 53; w roku 2009: 
110; w roku 2008: 55), a wśród nich 23 produkty lecznicze z 22 nowymi substancjami czynnymi lub ich 
połączeniami albo substancjami czynnymi dopuszczonymi dotychczas jako leki sieroce (tabela 1.).

Do sprzedaży wprowadzono 265 marek produktów leczniczych (w roku 2010: 335; w roku 2009: 254; 
w roku 2008: 227).

Tabela 1. Nowe substancje czynne lub substancje czynne dopuszczone dotychczas jako leki sieroce, zareje-
strowane centralnie w Unii Europejskiej w roku 2011.

Klasa ATC Substancja czynna
A07AA Fidaxomicinum
A10BH Linagliptinum
B01AX Apixabanum
C09CA Azilsartanum medoxomilum
J01XA Telavancinum
J05AE Boceprevirum
J05AE Telaprevirum
J05AG Rilpivirinum
L01BC Tegafurum + gimeracilum + oteracilum
L01CD Cabazitaxelum
L01XC Ipilimumabum
L01XX Eribulinum
L02BX Abirateronum
L04AA Belataceptum
L04AA Belimumabum
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► L04AA Fingolimodum
L04AX Pirfenidonum
N03AX Retigabinum
N07XX Fampridinum
N07XX Tafamidisum
P01BF Artenimolum + piperaquinum
S01BC Bromfenacum

Tabela 2. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku marek produktów leczniczych 
według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
A – Przewód pokarmowy i metabolizm 88 5 17
B – Krew i układ krwiotwórczy 22 3 14
C – Układ sercowo-naczyniowy 141 10 41
D – Leki stosowane w dermatologii 13 0 5
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe 39 2 17
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin 3 1 1
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie 42 10 24
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy 84 17 28
M – Układ mięśniowo-szkieletowy 48 4 19
N – Układ nerwowy 129 19 55
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty 1 1 0
R – Układ oddechowy 55 4 26
S – Narządy zmysłów 41 1 14
V – Preparaty różne 5 1 4
Suma 711 78 265

Liczba produktów leczniczych rejestrowanych w poszczególnych klasach ATC zależy od różnych czyn-
ników. Najważniejsze z nich to: liczba możliwych chorób, do leczenia których leki z danej klasy są prze-
widziane oraz liczba wygasających w ciągu roku i w poprzedzającym go czasie patentów na sprawdzone 
w lecznictwie z dobrym skutkiem substancje czynne. Mniejsze znaczenie dla rejestracji w procedurze naro-
dowej oraz w unijnych procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, które są objęte decyzjami 
Ministra Zdrowia/Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, ma liczba wprowadzanych do lecznictwa nowych substancji czynnych, gdyż większość z nich 
jest obecnie rejestrowana w ramach unijnej procedury scentralizowanej prowadzonej przez Europejską 
Agencję Produktów Leczniczych (EMA). Większość rejestrowanych przez Ministra Zdrowia/Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produktów leczni-
czych stanowią więc preparaty generyczne. Podobna tendencja narasta także wśród produktów leczni-
czych rejestrowanych centralnie przez Komisję Europejską – liczba rejestrowanych leków generycznych 
i biogenerycznych znacznie przewyższa liczbę rejestrowanych leków oryginalnych. Należy też zauważyć, 
że niektóre podmioty odpowiedzialne rejestrują produkty lecznicze z tą samą substancją czynną i w tych 
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►

samych prezentacjach pod kilkoma nazwami handlowymi. W ciągu roku następuje też pewna rotacja, gdyż 
niektóre marki produktów leczniczych są skreślane z Rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, 
a dla innych pozwolenia wygasają i nie są przedłużane – dla takich produktów leczniczych Ministerstwo 
Zdrowia ani Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie 
prowadzi jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów. Wykaz produktów leczniczych usuniętych 
z centralnego unijnego rejestru prowadzi i publikuje na bieżąco Komisja Europejska. Należy także pamiętać, 
że nie wszystkie rejestrowane w danym roku marki są zupełnie nowe – zestawienie obejmuje także marki 
produktów już obecnych na rynku lub zarejestrowanych wcześniej, dla których w danym roku rejestrowane 
są nowe postaci lub dawki.
Wzrastająca ilość rejestrowanych i wprowadzanych na rynek nowych marek produktów leczniczych znacz-
nie utrudnia posługiwanie się nazwami handlowymi. Wzrasta więc znaczenie nazw międzynarodowych 
produktów leczniczych, których jest mniej, a dla produktów z tych samych grup terapeutycznych tworzone 
są na podobnej zasadzie, co ułatwia ich zapamiętywanie i kojarzenie z klasą terapeutyczną.

Tabela 3. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie A marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (16 klas).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
A01 – Preparaty stomatologiczne 1 0 1
A02 – Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością 38 0 4
A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-

jelitowych
6 0 2

A04 – Leki przeciw wymiotom i mdłościom 2 0 0
A05 –- Leczenie wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 1 0 0
A06 – Leki przeczyszczające 9 0 2
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne 

stosowane w chorobach jelit
8 1 2

A08 – Środki do leczenia otyłości 4 0 0
A09 – Leki poprawiające trawienie, włącznie z enzymami 0 0 0
A10 – Leki stosowane w cukrzycy 16 4 3
A11 – Witaminy 0 0 2
A12 – Substancje mineralne 3 0 1
A13 – Preparaty tonizujące 0 0 0
A14 – Leki anaboliczne stosowane ogólnie 0 0 0
A15 – Preparaty pobudzające apetyt 0 0 0
A16 – Inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm 0 0 0
Suma 88 5 17

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie A były:
- PL: inhibitory pompy protonowej pantoprazol (12 marek), omeprazol (9 marek), ezomeprazol (9 marek) 
i rabeprazol (5 marek), przeczyszczający osmotycznie makrogol w połączeniach (5 marek), działający 
obwodowo środek przeciw otyłości orlistat (4 marki) oraz leki stosowane w cukrzycy gliklazyd (6 marek), 
repaglinid (3 marki) i akarboza (3 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną, ale najwięcej należało do leków sto-
sowanych w cukrzycy;
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- nowości na rynku: lek stosowany w cukrzycy glimepiryd (3 marki) oraz inhibitory pompy protonowej 
omeprazol (2 marki) i pantoprazol (2 marki).

Tabela 4. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie B marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

B – Krew i układ krwiotwórczy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
B01 – Leki przeciwzakrzepowe 11 2 7
B02 – Leki przeciwkrwotoczne 2 1 3
B03 – Leki stosowane w niedokrwistości 1 0 2
B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów 8 0 2
B06 – Inne preparaty stosowane w hematologii 0 0 0
Suma 22 3 14

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie B były:
- PL: inhibitory agregacji płytek krwi klopidogrel (8 marek) i kwas acetylosalicylowy (3 marki) oraz roz-
twory do żywienia pozajelitowego (6 marek);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: klopidogrel (5 marek).

Tabela 5. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie C marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

C – Układ sercowo-naczyniowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
C01 – Leki nasercowe 9 0 2
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi 1 0 1
C03 – Leki moczopędne 3 0 3
C04 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe 0 0 0
C05 – Leki ochraniające naczynia 3 0 0
C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne 11 0 7
C08 – Blokery kanału wapniowego 4 0 2
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna 83 9 18
C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów 27 1 8
Suma 141 10 41

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie C były:
- PL: inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A atorwastatyna (15 marek) i rosuwasta-
tyna (6 marek), antagoniści angiotensyny II walsartan (9 marek), irbesartan (7 marek), kandesartan (6 
marek), telmisartan (6 marek) i losartan (4 marki), połączenie walsartanu z moczopędnym hydrochloro-
tiazydem (10 marek), losartanu z hydrochlorotiazydem (9 marek), irbesartanu z hydrochlorotiazydem 
(5 marek) i kandesartanu z hydrochlorotiazydem (5 marek), lek nasercowy trimetazydyna (7 marek), 
inhibitory konwertazy angiotensyny peryndopryl (4 marki) i ramipryl (3 marki), połączenie peryndoprylu 
z moczopędnym indapamidem (7 marek);
- UE: antagonista angiotensyny II azylsartan medoksomilu (2 marki) oraz połączenie inhibitora reniny 
aliskirenu z hydrochlorotiazydem (2 marki);

►
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- nowości na rynku: walsartan (4 marki), selektywny beta-bloker bisoprolol (3 marki), połączenie losarta-
nu z hydrochlorotiazydem (3 marki), rosuwastatyna (3 marki).

Tabela 6. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie D marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (11 klas).

D – Leki stosowane w dermatologii
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii 5 0 2
D02 – Preparaty zmiękczające i osłaniające 0 0 0
D03 – Środki do leczenia ran i owrzodzeń 0 0 0
D04 – Leki przeciwświądowe, włączając przeciwhistaminowe, znieczulające 

itp.
0 0 0

D05 – Leki przeciw łuszczycy 1 0 1
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii 2 0 1
D07 – Kortykosteroidy – preparaty dermatologiczne 2 0 1
D08 – Środki antyseptyczne i dezynfekujące 1 0 0
D09 – Opatrunki z lekami 0 0 0
D10 – Preparaty przeciwtrądzikowe 1 0 0
D11 – Inne leki dermatologiczne 1 0 0
Suma 13 0 5

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie D były:
- PL: miejscowe leki przeciwgrzybicze amorolfina (2 marki) i terbinafina (2 marki);
- nowości na rynku: każda wprowadzana na rynek marka zawierała inną substancję czynną.

Tabela 7. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie G marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
G01 – Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne 2 0 0
G02 – Inne preparaty ginekologiczne 0 0 1
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego 16 2 6
G04 – Leki urologiczne 21 0 10
Suma 39 2 17

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie G były:
- PL: stosowany w zaburzeniach erekcji inhibitor swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 sildenafil (11 
marek), urologiczny antagonista receptorów α-adrenergicznych tamsulozyna (8 marek), hormonalne 
środki antykoncepcyjne zawierające jednofazowe połączenie drospirenon+etinylestradiol (5 marek), 
progestagen dezogestrel (3 marki);
- UE: hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające połączenie progestagenu nomegestrolu z estroge-
nem estradiolem (2 marki);
- nowości na rynku: sildenafil (7 marek), połączenie drospirenon+etinylestradiol (2 marki). ►
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Tabela 8. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie H marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 
płciowych i insulin

Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi 3 0 0
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie 0 1 1
H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy 0 0 0
H04 – Hormony trzustki 0 0 0
H05 – Homeostaza wapnia 0 0 0
Suma 3 1 1

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderem w klasie H wśród rejestracji PL był hamujący wzrost hormon 
podwzgórza oktreotyd (2 marki).

Tabela 9. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie J marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie 30 2 11
J02 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie 5 0 3
J04 – Leki przeciwprątkowe 0 0 0
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie 6 5 4
J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny 0 1 2
J07 – Szczepionki 1 2 4
Suma 42 10 24

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie J były:
- PL: cefalosporyna drugiej generacji cefuroksym (5 marek), β-laktamowy karbapenem meropenem (5 
marek), glikopeptyd przeciwbakteryjny wankomycyna (4 marki), przeciwgrzybicza pochodna triazolu flu-
konazol (3 marki);
- UE: szczepionki przeciw grypie (2 marki);
- nowości na rynku: połączenie penicyliny piperacyliny z inhibitorem β-laktamaz tazobaktamem (2 mar-
ki), połączenie β-laktamowego karbapenemu imipenemu z inhibitorem enzymatycznym cylastatyną (2 
marki), flukonazol (2 marki), nieswoista immunoglobulina ludzka (2 marki).

Tabela 10. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie L marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ 
odpornościowy

Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
L01 – Leki przeciwnowotworowe 41 10 11
L02 – Leki hormonalne 32 1 6
L03 – Środki pobudzające układ odpornościowy 0 0 0

►
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L04 – Leki hamujące układ odpornościowy 11 6 11
Suma 84 17 28

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie L były:
- PL: inhibitory aromatazy letrozol (12 marek), anastrozol (6 marek) i eksemestan (6 marek), leki prze-
ciwnowotworowe: antymetabolit pochodna pirymidyny gemcytabina (10 marek), taksany docetaksel (9 
marek) i paklitaksel (3 marki), inhibitory topoizomerazy 1 irynotekan (5 marek) i topotekan (4 marki), 
antracyklinowy antybiotyk cytostatyczny doksorubicyna (4 marki); antagonista hormonów antyandrogen 
bikalutamid (5 marek), selektywny lek hamujący układ odpornościowy mykofenolan mofetylu (5 marek), 
inhibitor kalcyneuryny takrolimus (4 marki);
- UE: topotekan (2 marki), lek hamujący układ odpornościowy leflunomid (2 marki);
- nowości na rynku: anastrozol (3 marki), mykofenolan mofetylu (3 marki), takrolimus (3 marki).

Tabela 11. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie M marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 18 0 11
M02 – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni 5 0 2
M03 – Środki zwiotczające mięśnie 5 0 3
M04 – Leki przeciw dnie moczanowej 0 0 1
M05 – Leki stosowane w chorobach kości 20 3 2
M09 – Inne leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego 0 1 0
Suma 48 4 19

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie M były:
- PL: leki wpływające na strukturę i mineralizację kości z grupy bifosfonianów kwas ibandronowy (16 
marek) i kwas ryzedronowy (4 marki), niesterydowy lek przeciwzapalny i przeciwreumatyczny ibuprofen 
(12 marek), środek zwiotczający mięśnie działający obwodowo cisatrakurium (3 marki), niesterydowy lek 
przeciwzapalny do stosowania miejscowego ketoprofen (3 marki);
- UE: kwas ibandronowy (2 marki);
- nowości na rynku: ibuprofen (6 marek), środek zwiotczający mięśnie działający ośrodkowo tyzanidyna 
(2 marki).

Tabela 12. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie N marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (7 klas).

N – Układ nerwowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
N01 – Środki znieczulające 14 0 4
N02 – Leki przeciwbólowe 35 0 6
N03 – Leki przeciwpadaczkowe 6 9 3
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona 3 5 1
N05 – Leki psychotropowe 24 2 18
N06 – Psychoanaleptyki 37 1 21

►
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N07 – Inne leki działające na układ nerwowy 10 2 2
Suma 129 19 55

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie N były:
- PL: leki przeciwbólowe: paracetamol (11 marek), połączenie tramadol+paracetamol (7 marek), opioid 
tapentadol (4 marki); neuroleptyki olanzapina (11 marek) i kwetiapina (6 marek), leki przeciw demencji 
będące inhibitorami cholinesterazy donepezyl (9 marek) i rywastygmina (9 marek), przeciwdepresyjne 
escytalopram (8 marek) i tianeptyna (4 marki), znieczulający ogólnie opioid remifentanyl (5 marek), 
znieczulający miejscowo amid lidokaina (3 marki), przeciwpadaczkowy lewetyracetam (3 marki), lek sto-
sowany u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym riluzol (3 marki);
- UE: lewetyracetam (7 marek);
- nowości na rynku: rywastygmina (8 marek), kwetiapina (5 marek), escytalopram (4 marki), olanzapina 
(3 marki).

Tabela 13. Podział zarejestrowanych w 2011 roku w klasie P marek produktów leczniczych według drugie-
go poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

P – Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
P01 – Leki stosowane przeciw pierwotniakom 0 1 0
P02 – Leki przeciwrobacze 1 0 0
P03 – Środki przeciwpasożytnicze do stosowania zewnętrznego 0 0 0
Suma 1 1 0

Nowa rejestracja w PL to lek zawierający przeciwrobaczy albendazol, zaś w UE przeciwmalaryczne połączenie 
artenimol+piperachina.

Tabela 14. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie R marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

R – Układ oddechowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
R01 – Preparaty stosowane do nosa 2 0 3
R02 – Preparaty stosowane w chorobach gardła 2 0 3
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych 30 2 8
R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach 14 0 7
R06 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie 7 2 5
R07 – Inne leki działające na układ oddechowy 0 0 0
Suma 55 4 26

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie R były:
- PL: lek stosowany w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych będący antagonistą receptorów leu-
kotrienowych montelukast (22 marki), mukolityczny ambroksol (4 marki), lek przeciwhistaminowy lewo-
cetyryzyna (3 marki);
- UE: niesterydowy lek przeciwzapalny będący inhibitorem fosfodiesterazy-4 roflumilast (2 marki), lek 
przeciwhistaminowy dezloratadyna (2 marki);
- nowości na rynku: montelukast (3 marki).

►
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Tabela 15. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie S marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

S – Narządy zmysłów
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
S01 – Leki okulistyczne 41 1 14
S02 – Leki otologiczne 0 0 0
S03 – Leki okulistyczne i otologiczne 0 0 0
Suma 41 1 14

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie S były:
- PL: inhibitor anhydrazy węglanowej dorzolamid (10 marek), połączenie β-blokera timololu z dorzola-
midem (10 marek), analog prostaglandyn latanoprost (9 marek), połączenie timololu z latanoprostem 
(6 marek);
- UE: zarejestrowano jedynie okulistyczny niesterydowy lek przeciwzapalny bromfenak (1 marka);
- nowości na rynku: dorzolamid (3 marki), latanoprost (3 marki).

Tabela 16. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2011 roku w klasie V marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

V – Preparaty różne
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
V01 – Alergeny 0 0 2
V03 – Inne środki stosowane w lecznictwie 3 1 2
V04 – Środki diagnostyczne 0 0 0
V06 – Odżywki 0 0 0
V07 – Wszystkie inne środki nielecznicze 1 0 0
V08 – Środki cieniujące 0 0 0
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne 1 0 0
V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze 0 0 0
V20 – Opatrunki 0 0 0
Suma 5 1 4

Nowa rejestracja w UE to środek odtruwający zawierający chlorek metyltioninium (1 marka). Wśród re-
jestracji w PL oraz nowości na rynku zarejestrowane lub wprowadzone marki zawierały inne substancje 
czynne.

Tabela 17. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Polsce w 2011 roku 
najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych
Sandoz 33
Polpharma 28
Teva 25
Accord Healthcare 18
Actavis 18

►
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Fresenius Kabi 14
Krka 14
Ratiopharm 14
Sigillata 13
+Pharma 12
Gedeon Richter/Gedeon Richter Polska 12

Tabela 18. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Unii Europejskiej w 2011 roku 
w ramach procedury scentralizowanej najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych
Teva 8
Novartis Europharm 7
Janssen-Cilag 4
Accord Healthcare 3
Actavis 3
Orion 3

Tabela 19. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadziły na rynek w Polsce w 2011 roku 
najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych
Actavis 20
Sandoz 13
Teva 13
Orion 12
Polpharma 8

Zestawienia nie uwzględniają dokonywanych dla niektórych produktów porejestracyjnych zmian 
podmiotów odpowiedzialnych – uwzględniony jest stan na dzień rejestracji produktu leczniczego. W roku 
2011 liderami obecnymi we wszystkich zestawieniach były firmy Teva i Actavis oraz koncern Novartis (San-
doz + Novartis Europharm). Biorąc pod uwagę rejestracje polskie i nowe marki na rynku w Polsce liderami 
były firmy: Sandoz (33 + 13 = 46), Actavis (18 + 20 = 38), Teva (25 + 13 = 38), Polpharma (28 + 8 = 36).

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

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
Przygotowanie zestawienia szczegółowego: Krystyna Skrzyńska

IMS Poland
2012-04-13

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Do kalendarza wydarzeń samorządowych 
wpisujemy Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Ap-
tekarskich w Halowej Piłce Nożnej. 

Redakcja Aptekarza Polskiego dowiedziała 
się o tych zawodach z zaproszenia rozesłanego do 
okręgowych izb aptekarskich przez magistra Jaku-
ba Płaczka z Pomorsko – Kujawskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej. Spodobała nam się ta inicjatywa, któ-
rą, o czym chcemy poinformować, podjęli członko-
wie OIA w Łodzi i Pomorsko – Kujawskiej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej. Gratulacje. Zapytaliśmy, czy 
i jak możemy się przyłączyć? Nie czekaliśmy długo 
na odpowiedź. Organizatorzy zaproponowali nam 

objęcie Mistrzostw patronatem medialnym. Zdecy-
dowaliśmy się na publikację w witrynie interneto-
wej Aptekarza Polskiego regulaminu oraz plakatu 
tej imprezy. 

Do udziału w Mistrzostwach zgłosiły się 4 ze-
społy reprezentujące: Pomorsko-Kujawską Okręgo-
wą Izbę Aptekarską w Bydgoszczy, Śląską Izbę Apte-
karską w Katowicach, Dolnośląską Izbę Aptekarską 
we Wrocławiu i Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi. 
Czasu od pierwszych informacji o Mistrzostwach 
do ich terminu nie było dużo, co być może miało 
wpływ na ograniczoną liczbę uczestniczących ze-
społów. W przyszłości, gdy impreza okrzepnie izby, 
które wystawiły reprezentacje będą miały powód do 
dumy, która jest udziałem pionierów tego przedsię-
wzięcia. 

I Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Halowej Piłce Nożnej

APTeKARZe – PiłKARZe

Mistrzowie z Łodzi

I Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekar-
skich w Halowej Piłce Nożnej odbyły się 21 kwietnia 
2012 roku w Łęczycy. 

Drużyna ŚIA

Zawody rozgrywano w systemie „każdy z każ-
dym”. W tych zawodach nie było słabego zespo-
łu. Każdy składał się z wiedzących jak się gra w pił-
kę aptekarzy. Z tej niełatwej do wygrania batalii jako 
zwycięska wyszła reprezentacja Okręgowej Izby Ap-

Drużyna DIA ►
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tekarskiej w Łodzi, która w finałowym pojedynku 
wygrała z silnym rywalem, czyli z zespołem Pomor-
sko – Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Ty-
tuł mistrza Polski powędrował do Łodzi. Trofeum dla 
zwycięzców jest efektowny puchar, który zdobi sie-
dzibę OIA w Łodzi przy ulicy Julianowskiej 12.

W Mistrzostwach sklasyfikowano także mi-
strzostwo sportowe poszczególnych piłkarzy. Za 
najlepszego zawodnika uznano mgr farm. Szy-
mona Jaworskiego reprezentującego Pomorsko 
– Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską. Tytuł naj-
lepszego bramkarza przypadł mgr farm. Bartoszo-
wi Bembnista broniącemu bramki zespołu z Byd-

Drużyna PKOIA

Trofea I Mistrzostw Polski Okręgowych Izb Apte-
karskich w Halowej Piłce Nożnej

goszczy. Królem strzelców został mgr farm. Wiktor  
Napióra, grający w zespole łódzkiej izby.  

Mistrzostwa przebiegały w niezwykle przyja-
znej atmosferze. Celem zawodów była nie tylko ry-
walizacja sportowa, ale również integracja środo-
wiska aptekarskiego. Organizatorem technicznym 
turnieju była firma Hurtap S.A. wspierająca także 
inne sportowe przedsięwzięcia środowiska aptekar-
skiego. 

Zgodnie z wolą pomysłodawców każde kolej-
ne mistrzostwa będzie organizował aktualny Mistrz 
Polski. Zatem, na II Mistrzostwach Polski Okręgo-
wych Izb Aptekarskich w Halowej Piłce Nożnej spot-
kamy się w Łodzi. 

zs
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De revolutionibus  
orbium caelestium

Małomówni, dumni i piękni,
zamknięci
w nieba sklepieniu.
Przez jednych czczeni,
przez innych wyklęci.
Płyną diamenty w niebieskim skupieniu.
Ku nim gąszcze rąk i oczu obiektywy.
Lampiony wieczorów
na karuzeli g ranatu
śmieją się na przestrzał przez światy.
Rozsiadłszy się w złoto-rzeźbionej loży,
w amfiteatrze widnokręg u wśród gości
przyklaskują z uśmiechem od prawieków
krzątającej się w gorączce
ludzkości.

Miłość kolczasta

Gdy słyszę uczuć twoich rozziew przedziwny
nachodzi mnie chęć, by powiedzieć: „Basta!”
wyznaniom niemym, nadziejom naiwnym,
miłość ta, widać, zby t dla mnie kolczasta.

Nie sposób cieszyć się z słów pięknych nawet,
bo zawsze gdzieś cierń strachu uwiera.
Dlaczego siły powierzam tak wątłej sprawie?
Miłość ma wszak już głodem przymiera.

Kochanie, jak róża – mówią – kolce posiada,
musi ciąć dłoń bladą i wysysać soki.
A moja dusza z tym się nie zgadza!
Wie, że jest miłość jak miękkie obłoki...

Na takim obłoku ja sunę w marzeniach,
w objęciach kochanych upajam się chwilą
pod nami w oddali maleńka ziemia,
a my od szczęścia już o jedną milę.

I nagle! Obłok wpół się rozrywa!
Serce zamiera, świat wiruje wokół!
I upadam ja, a miłość prawdziwa
śpi snem spokojnym na błękitnym obłoku.

Boleśnie po tym trzasnęłam o ziemię.
Czasu nie mierzyłam, nieprzy tomna leżąc.
Miłość nie drasnęła mnie, lecz walnęła w ciemię.
Jestem więc, kawał obłoczka w ręku dzierżąc.

Nadszedł czas chyba, by ze snu się zbudzić,
nie dać się więcej miłości zastraszyć,
Jedyne, co chcę miłemu poradzić
to, by dziurę w obłoczku raczył sobie zaszyć.

Poezja 
mgr f arm. Pauliny Anny Misiak
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