




Felieton Redakcji

Celem polityki zdrowotnej jest, jak wynika z deklaracji ministra zdro-
wia, zbudowanie systemu opieki zdrowotnej, w którym pacjent będzie 
bezpieczny. Oznacza to, że w razie choroby pacjent uzyska bez kłopotów 
leczenie oraz leki. 

Tę część polityki zdrowotnej, która w szerokim spektrum dotyczy le-
ków i zaopatrzenia pacjenta w leki zwykło się nazywać polityka lekową. 
Nie ma wątpliwości, że prowadzenie polityki lekowej wymaga pilnego 
podjęcia przez ministra - w morzu wielu innych spraw- działań legisla-
cyjnych w celu ustanowienia przepisów stabilizujących apteki, które, jako 
podstawowe ogniwa detalicznego rynku leków są powołane do zapewnia 
pacjentom leków. 

Jednym z wyznaczników stabilnego rynku aptecznego jest dobra kon-
dycja ekonomiczna aptek. Podstawowym czynnikiem, który wyznacza te 
kondycję jest marża apteczna, będąca, de facto, jedynym źródłem przy-
chodów aptek prowadzonych przez farmaceutów. 

Sprawie wysokości marży aptecznej poświęcony jest jeden z głównych 
wątków artykułu „Wizja zmian” autorstwa doktora Grzegorza Kuchare-
wicza, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zdaniem autora szczególnie 
pilną sprawą jest „zmiana tabeli marż detalicznych na leki refundowa-
ne ze środków publicznych (…), tak by ich wysokość uwzględniała sytu-
ację ekonomiczną aptek i umożliwiła im lepsze zaopatrzenie w produkty 
lecznicze”. Autor zapowiada, że „samorząd aptekarski wspólnie z firmami 
badającymi rynek farmaceutyczny pracuje nad systemem monitorowania 
sytuacji ekonomicznej aptek. „Twarde dane” pozwolą unaocznić ministrowi 
zdrowia i parlamentarzystom konieczność zmiany tabeli marż”. 

•
Kilka artykułów, które publikujemy w bieżącym numerze nawiązuje 

do profilaktyki lub farmakoterapii schorzeń typowych dla jesienno – zi-
mowego sezonu. 

Doktor Anna Serafin przytacza we wstępie artykułu „Szczepienia 
sezonowe” dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań i podejrzeń 
zachorowań na grypę i choroby grypopodobne dochodząc do wniosku, 
że „najskuteczniejszym sposobem zwalczania grypy jest profilaktyka, a jej 
podstawowym elementem swoista immunizacja w postaci szczepień prze-
ciwgrypowych”. 

Jeżeli już „dopadnie kogoś grypa”, to każdy farmaceuta dobrze wie, 
że w infekcjach wirusowych leczenie antybiotykami nie ma sensu, ponie-
waż nie działają na wirusy i nie leczą chorób przez nie wywoływanych. 
Przypominając o tym chcemy zwrócić uwagę na fakt, że „nadużywanie 
antybiotyków w tych właśnie chorobach jest zjawiskiem powszechnym 
w całej Europie, a według statystyk uzyskanych w Europejskim Programie 
Monitorowania Konsumpcji Antybiotyków ESAC (European Surveillance of 
Antibiotic Consumption), Polska zajmuje pod tym względem miejsce w ści-
słej czołówce”. 

Redakcja Aptekarza Polskiego włącza się w kampanię na rzecz ochro-
ny antybiotyków. W bieżącym numerze publikujemy artykuł „Drobno-
ustroje alarmowe – nowe leki w terapii zakażeń” napisany wspólnie 
przez doktor Elżbietę Stefaniuk i profesor Walerię Hryniewicz. 

Każdy specjalista wykonujący zawód medyczny powinien wiedzieć, że 
„nadużywanie antybiotyków, nieracjonalne ich stosowanie, a także w nie-
wystarczającym stopniu korzystanie z diagnostyki mikrobiologicznej w po-
dejmowaniu terapii antybiotykowej doprowadziło do alarmowej sytuacji 
jaką jest coraz szersza oporność na antybiotyki, a więc brak możliwości 
leczenia zakażeń wywołanych wieloopornymi drobnoustrojami. Sytuacja 
ta stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Tylko 
wspólne świadome działanie może doprowadzić do poprawy tej sytuacji”. 

Zapraszamy do lektury bieżącego numeru Aptekarza Polskiego. ■
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

W październiku mia-
łem okazję podczas 
kilku wystąpień pub-

licznych przedstawić obecną 
sytuację ekonomiczną aptek, 
wskazać proponowane przez 
samorząd aptekarski niezbęd-
ne zmiany w prawie farma-
ceutycznym, a także podzielić 
się refleksjami na temat pol-
skiego systemu ochrony zdro-
wia i polityki lekowej państwa. 
Z dużym odzewem spotkały 
się zwłaszcza moje wystąpie-
nia w transmitowanej na żywo 
przez telewizję debacie „Alter-
natywa – Zdrowi Polacy” oraz 
w sesji „Leki w Polsce 2012. 
Polityka lekowa” podczas VIII 
Forum Rynku Zdrowia w War-
szawie. 

W debacie „Alternatywa 
– Zdrowi Polacy” zorganizowa-
nej przez Prawo i Sprawiedliwość 
w siedzibie Towarzystwa Lekar-
skiego Warszawskiego wzięli 
udział parlamentarzyści oraz wy-
bitni przedstawiciele środowiska 
akademickiego, samorządów za-

wodów medycznych i organiza-
cji reprezentujących pacjentów. 
Podczas dyskusji na temat zmian 
systemowych podzieliłem się re-
fleksją na temat ciągle zmieniają-
cego się systemu ochrony zdro-
wia w naszym kraju, którego in-
tegralną częścią są apteki i far-
maceuci. Od ponad dwudzie-
stu lat system ten jest przedmio-
tem nieustannych reform i eks-
perymentów obejmujących całe 
społeczeństwo. Niestety, reformy 
są cząstkowe, podporządkowa-
ne bieżącym celom politycznym, 
a ponadto na ogół nie uwzględ-
niają rzeczywistych potrzeb 
i oczekiwań polskich pacjentów. 
Konieczna jest więc jasna wizja 
zmian, obudowana rozwiązania-
mi prawnymi na miarę XXI wie-
ku. Zaapelowałem o budowę no-
woczesnego, odbiurokratyzowa-
nego systemu ochrony zdrowia, 
opartego na zasadach transpa-
rentności, równości i sprawiedli-
wości społecznej. Zdrowie wszak 
nie może być dobrem dostęp-
nym z przyczyn finansowych tyl-

ko dla nielicznych. To państwo 
powinno zadbać o najsłabszych, 
o tych chorych, których często 
nie stać na wykupienie leków, dla 
których leczenie w prywatnych 
placówkach służby zdrowia nie 
stanowi realnej alternatywy. 

Społeczeństwo oczekuje od-
ważnych i mądrych decyzji. Szcze-
gólną troską państwo powinno 
otoczyć ludzi starszych i najmłod-
szych. Sposób reagowania na po-
trzeby zdrowotne tych grup jest 
miarą dojrzałości społeczeństwa. 
Należałoby na przykład rozważyć 
wydawanie bezpłatnie leków ob-
jętych refundacją wszystkim pa-
cjentom do siódmego i powy-
żej siedemdziesiątego czy osiem-
dziesiątego roku życia. Byłaby to 
istotna pomoc, zważywszy że co-
raz więcej pacjentów nie realizu-
je recept z przyczyn finansowych. 
Farmaceuci codziennie stykają się 
w aptekach z problemem ubó-
stwa. Nie mam wątpliwości, że nie 
można oszczędzać kosztem zdro-
wia i życia obywateli, można na-
tomiast racjonalniej i efektywniej 

WIZJA

ZMIAN
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zarządzać środkami publicznymi.
W obu debatach przypo-

mniałem najważniejsze postulaty 
samorządu aptekarskiego, kon-
centrując się przede wszystkim 
na zmianach ustawy – Prawo far-
maceutyczne. Uzasadniałem mię-
dzy innymi konieczność wpro-
wadzenia do porządku prawne-
go regulacji dotyczących „apteki 
dla aptekarza” (trzeba przywró-
cić tę regułę polskiemu aptekar-
stwu, wzorując się na przykład na 
rozwiązaniach węgierskich, gdzie 
właścicielem apteki może być 
wyłącznie farmaceuta lub spółka 
aptekarzy) oraz kryteriów geo-
graficznych i demograficznych, 
które powinny być uwzględnia-
ne przy wydawaniu zezwoleń na 
prowadzenie apteki.

Mówiłem również o bardzo 
trudnej sytuacji ekonomicznej 
aptek, szczególnie tych, które na-
leżą do indywidualnych apteka-
rzy. Podkreśliłem, że jest to efekt 
wieloletnich zaniedbań i niechę-
ci polityków do uporządkowania 
rynku farmaceutycznego i wpro-
wadzenia regulacji, które już od 
dziesięcioleci funkcjonują w po-

rządku prawnym państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, za-
pewniając tamtejszym apteka-
rzom i aptekom w miarę stabilne 
warunki działania. Takie warun-
ki trzeba też jak najszybciej stwo-
rzyć polskim aptekarzom. 

Wobec pogarszającej się 
kondycji finansowej aptek ko-
nieczna jest zmiana tabeli marż 
detalicznych na leki refundowane 
ze środków publicznych (marża ta 
na droższe leki jest znacznie niż-
sza niż marża hurtowa), tak by ich 
wysokość uwzględniała sytuację 
ekonomiczną aptek i umożliwi-
ła im lepsze zaopatrzenie w pro-
dukty lecznicze. Obecnie apteki 
ze względów finansowych zmu-
szone są do ograniczenia zapa-
sów magazynowych. Ponadto na-
leży zmienić przepis ustawy o re-
fundacji leków dotyczący sposo-
bu naliczania urzędowej marży 
detalicznej. Nie może być ona na-
liczana od ceny stanowiącej pod-
stawę limitu w danej grupie limi-
towej, jak stanowi ustawa. Przyję-
cie w ustawie o refundacji leków 
innej zasady kształtowania mar-
ży detalicznej w odniesieniu do 

jednej z grup uczestników obro-
tu rynkowego jest nieracjonalne 
i powoduje naruszenie konstytu-
cyjnej zasady równego traktowa-
nia wszystkich podmiotów pro-
wadzących działalność gospo-
darczą.

Samorząd aptekarski wspól-
nie z firmami badającymi rynek 
farmaceutyczny pracuje nad sy-
stemem monitorowania sytua-
cji ekonomicznej aptek. „Twarde 
dane” pozwolą unaocznić mini-
strowi zdrowia i parlamentarzy-
stom konieczność zmiany tabeli 
marż (zarówno marże detaliczne, 
jak i ceny leków w Polsce należą 
do najniższych w Unii Europej-
skiej, co powoduje między inny-
mi wywóz niektórych leków z na-
szego kraju w ramach ekspor-
tu równoległego). W tej sprawie 
wystosowałem niedawno pismo 
do ministra zdrowia Bartosza Ar-
łukowicza. Apteka musi mieć sil-
ne podstawy ekonomiczne. Per-
manentne dążenie do obniżenia 
rentowności aptek przez obniża-
nie marży to nie jest dobra dro-
ga. Musimy to uświadomić poli-
tykom. ■

Aptekarz Polski – pismo Na-
czelnej Izby Aptekarskiej zo-
stało wyróżnione zaszczyt-
nym tytułem - „Mecenas 
Samorządu Aptekarskiego”. 
Przekazanie wyróżnienia od-
było się 28 września 2012 
roku w Warszawie podczas 
uroczystości Ogólnopolskie-
go Dnia Aptekarza. W imie-
niu redakcji wyróżnienie 
odebrał Zbigniew Solarz, 
redaktor naczelny Aptekarza 
Polskiego.

APTEKARZ POLSKI 
MECENASEM SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO
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czenie zakażeń inwazyjnych, za-
każeń zagrażających życiu. Coraz 
więcej drobnoustrojów opornych 
na antybiotyki odpowiedzialnych 
jest za poważne zakażenia pa-
cjentów oddziałów intensywnej 
terapii, oddziałów chirurgicznych, 
onkologicznych, hematologicz-
nych. Narastająca oporność na 
antybiotyki (zwłaszcza wielo-
oporność) zwiększa zachorowal-
ność i śmiertelność w przebiegu 
zakażeń i podnosi koszty lecze-
nia. Ponadto ogranicza opcje 
terapeutyczne, często eliminując 
stosowanie leków najbardziej 
skutecznych i najmniej toksycz-
nych. Coraz mniej jest możliwych 
do zastosowania leków przeciw-
drobnoustrojowych o dobrych 
parametrach efektywności i bez-
pieczeństwa.

Definicje oporności

Międzynarodowa grupa eks-
pertów z  Europejskiego Centrum 
Prewencji i Kontroli Chorób ECDC 
(ang. European Centre for Disease 
Prevention and Control) opraco-
wała definicje mające zastosowa-
nie dla celów epidemiologii i zdro-
wia publicznego. Stosowanie jed-
nolitych definicji oporności pozwo-

Drobnoustroje alarmowe 
– nowe leki w terapii 

zakażeń
Antybiotyki stanowią szeroką grupę leków o różnorodnych mechanizmach działania, zlecane są przez lekarzy, lekarzy 
dentystów, lekarzy weterynarii. Skuteczność antybiotyków jest zmienna w czasie; im więcej ich stosujemy (zwłaszcza 
niewłaściwie), tym szybciej wzrasta odsetek opornych szczepów.

W ciągu kilkudziesięciu 
lat stosowania anty-
biotyków bakterie wy-

pracowały różne strategie zabez-
pieczania się przed działaniem tej 
grupy leków. Należą do nich np. 
enzymy hydrolizujące leki beta-
-laktamowe (tzw. penicylinazy, ce-
falosporynazy, karbapenemazy), 
enzymy modyfikujące aminogli-
kozydy, uszczelnianie zewnętrz-
nej błony komórkowej w celu nie-
wpuszczenia antybiotyku do wnę-
trza komórki, mechanizmy ak-
tywnego wypompowywania leku 
z komórki (efflux), zmiany w tzw. 
celu działania antybiotyku w ko-
mórce bakteryjnej, dzięki którym 
niemożliwe jest jego blokowa-
nie przez lek. Szczególnie niebez-
pieczne ze względu na łatwość 
przekazywania są geny oporności 
zlokalizowane na ruchomych ele-
mentach genetycznych: plazmi-
dach i transpozonach, zwłaszcza 
obecne u drobnoustrojów ulega-
jących łatwemu szerzeniu się. Epi-
demiologia oporności jest bardzo 
dynamiczna i skomplikowana. 

Zakażenia wywoływane 
wieloopornymi drobnoustrojami 
stanowią obecnie problem ogól-
noświatowy, a lekarze coraz częś-
ciej znajdują się w sytuacji braku 

możliwości wyboru optymalnej 
terapii zakażenia. Drobnoustroje 
fascynują badaczy swoją różno-
rodnością i swoimi zdolnościami 
przystosowywania się do otacza-
jącego je środowiska, w to wpisu-
je się także zdolność wytwarzania 
coraz to nowych mechanizmów 
oporności na antybiotyki, któ-
re w połączeniu z tzw. naturalną 
opornością drobnoustrojów wo-
bec niektórych leków (intristic re-
sistance) czynią je opornymi jed-
nocześnie na wiele antybiotyków. 

Wielooporne szczepy mogą 
rozprzestrzeniać się globalnie 
stanowiąc poważny problem 
terapeutyczny i epidemiologicz-
ny na całym świecie. Oporność 
bakterii dotyczy praktycznie 
wszystkich stosowanych obecnie 
antybiotyków i wszystkich gatun-
ków bakteryjnych. Są wprawdzie 
wciąż drobnoustroje takie jak 
paciorkowiec gr. A – Streptococ-
cus pyogenes, w pełni wrażliwe 
na wprowadzoną do lecznictwa 
w latach czterdziestych ubie-
głego wieku penicylinę, ale po-
wszechna w wielu ośrodkach ich 
wysoka oporność na leki innych 
grup: makrolidy, linkozamidy 
i tetracykliny, stanowi poważne 
zagrożenie dla skutecznego le-
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ustroju (Enterococcus faecium, Kleb-
siella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter bauman-
nii). Uznanie drobnoustroju za PDR 
wymaga oznaczenia wrażliwości 
na wszystkie dostępne antybioty-
ki mające rejestrację i przydatne do 
leczenia zakażeń wywołanych daną 
grupą drobnoustrojów. Wcześniej 
podobne definicje zaproponowa-
no dla szczepów Mycobacterium 
tuberculosis.
 

Patogeny alarmowe

Ze względu na szczególnie 
niebezpieczne mechanizmy opor-
ności i łatwość rozprzestrzeniania 
się, drobnoustroje wytwarzające te 
mechanizmy zaliczane są do tzw. 
patogenów alarmowych. Należą 

one często do drobnoustrojów 
oportunistycznych, tzn. atakują 
chorych o obniżonej odporności, 
chorych z różnych grup ryzyka. 
Za najgroźniejsze należy obecnie 
uznać gronkowce złociste oporne 
na meticylinę (MRSA, methicillin 
resistant Staphylococcus aureus), 
enterokoki oporne na wankomy-
cynę (VRE, vancomycin resistant 
enterococci), wielooporne pałecz-
ki niefermentujące Pseudomonas 
aeruginosa i Acinetobacter sp. oraz 
pałeczki Enterobacteriaceae niosą-
ce geny kodujące beta-laktamazy 
o rozszerzonym spektrum substra-

li na porównanie wyników monito-
rowania lekowrażliwości drobno-
ustrojów z gatunków istotnych dla 
zdrowia publicznego w skali lokal-
nej, globalnej oraz pomiędzy róż-
nymi regionami świata. Wprowa-
dzono określenia trzech poziomów 
ze względu na zakres oporności:

 
– MDR – wieloantybiotykoopor-
ne (ang. Multi Drug Resistant)
Termin MDR oznacza niewrażliwość 
na co najmniej jeden antybiotyk 
z trzech lub więcej klas leków prze-
ciwbakteryjnych, aktywnych wo-
bec danego gatunku drobnoustro-
jów (Escherichia coli produkująca β-
laktamazy o rozszerzonym spek-
trum substratowym ESBL), ale rów-
nież wtedy, gdy drobnoustrój wy-
kazuje oporność na określony, klu-
czowy antybio-
tyk np.: Staphy-
lococcus aureus 
oporny na me-
ticylinę (MRSA). 

– XDR – eks-
t r e m a l n i e 
oporne (ang. 
Extensively lub 
Extremely Drug 
Resistant)
Drobnoustro-
je są klasyfikowane jako XDR, je-
śli wykazują niewrażliwość na 1 lub 
więcej antybiotyków we wszystkich, 
z wyjątkiem 2 lub mniej klas anty-
biotyków np. Klebsiella pneumo-
niae ESBL-dodatnia, produkująca 
karbapenemazę KPC; Enterococcus 
faecium oporny na aminoglikozy-
dy (HLAR) oraz glikopeptydy (VRE). 

– PDR – całkowicie oporne (ang. 
Pan Drug Resistant)
PDR charakteryzuje się brakiem 
wrażliwości na wszystkie antybioty-
ki we wszystkich klasach aktywnych 
wobec danego gatunku drobno-

towym (ESBL, extended spectrum 
beta-lactamase) i karbapenema-
zy (MBL – metalo-beta-laktamazy, 
KPC – Klebsiella pneumoniae car-
bapenemase, OXA-48). 

Obecnie wielooporność sta-
ła się nie tylko cechą patogenów 
szpitalnych, ale coraz częściej do-
tyczy też drobnoustrojów odpo-
wiedzialnych za zakażenia poza-
szpitalne. W środowisku szpital-
nym i pozaszpitalnym najbardziej 
niepokojące jest pojawienie się 
oporności na penicylinę, makro-
lidy, a także nowe fluorochinolo-
ny wśród Streptococcus pneumo-
niae, a więc u jednego z najbar-
dziej niebezpiecznych patoge-
nów, odpowiedzialnych za ponad 
3,5 mln zgonów rocznie na świe-

cie. Narasta też 
oporność na 
cefa lospor y-
ny III genera-
cji, antybiotyki 
„ostatniej szan-
sy” (ceftriakson 
i cefotaksym), 
zwłaszcza w le-
czeniu zapale-
nia opon móz-
g o w o - r d z e -
niowych i kar-

bapenemy. Coraz częstszą przy-
czyną zakażeń są szczepy bakterii 
oporne na wszystkie antybiotyki, 
rozprzestrzeniające się w błyska-
wicznym tempie; przybywa także 
pacjentów o obniżonej odporności 
na zakażenia. Szczepy wieloopor-
ne izolowane są również od rezy-
dentów domów opieki społecznej 
i pacjentów zakładów opiekuńczo-
-leczniczych. 

Poniżej zostaną przedsta-
wione patogeny bakteryjne w od-
niesieniu do mechanizmów opor-
ności pozwalających zaliczyć je do 
poszczególnych grup oporności.

Coraz częstszą przyczyną zakażeń są szczepy 
bakterii oporne na wszystkie antybiotyki, 

rozprzestrzeniające się w błyskawicznym 
tempie; przybywa także pacjentów o obniżonej 

odporności na zakażenia.

►
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•	 Gronkowiec złocisty 
oporny na meticylinę 
(MRSA)

Staphylococcus aureus jest 
jednym z patogenów najczęściej 
wywołujących zakażenia związa-
ne z opieką medyczną. Jest od-
powiedzialny za zakażenia skó-
ry i tkanki podskórnej, zakaże-
nia miejsca operowanego, łoży-
ska krwi. W sezonie jesienno-zi-
mowym, w okresie zachorowań 
na grypę, wzrasta udział gron-
kowca złocistego w etiologii cięż-
kiego zapalenia płuc. Zakażenia 
S. aureus mogą przebiegać gwał-
townie, z wysoką śmiertelnością. 
Najważniejszą informacją mającą 
bezpośrednie przełożenie na te-
rapię zakażeń S. aureus jest wy-
krycie bądź nie oporności na me-
ticylinę. W przypadku gronkow-
ców wrażliwych na meticylinę 
(MSSA) lekiem z wyboru jest nie-
doceniana, a wręcz zapomniana 
kloksacylina, ewentualnie cefalo-
sporyny I lub II generacji. Opor-
ność na meticylinę nie jest zwią-
zana z wytwarzaniem enzymów 
hydrolizujących beta-laktamy, ale 
z nabyciem drogą horyzontalną, 
prawdopodobnie od gronkow-
ców koagulazoujemnych, kase-
ty genowej SCCmec (ang. staphy-
lococcocal cassette chromosome 
mec) niosącej gen mecA, kodują-
cy produkcję nowego białka wią-
żącego penicyliny tzw. białka PBP 
2a (PBP 2’). Białko to o niskim po-
winowactwie do wszystkich anty-
biotyków beta-laktamowych, jest 
zdolne do podejmowania bio-
syntezy ściany komórkowej w ich 
obecności. Oporność na meticyli-
nę oznacza oporność na wszyst-
kie antybiotyki beta-laktamowe: 
penicyliny, cefalosporyny, karba-
penemy oraz połączenia penicy-
lin z inhibitorami beta-laktamaz. 
MRSA, zwłaszcza szpitalne (HA-
-MRSA; ang Healthcare Asso-

ciated MRSA) bardzo często są 
oporne także na większość po-
zostałych grup leków pozostając 
wrażliwe na glikopeptydy, linezo-
lid, nowe leki takie jak daptomy-
cyna, telewancyna i tigecyklina. 
W lecznictwie otwartym pojawi-
ła się nowa subpopulacja MRSA 
tzw. CA-MRSA (ang. Communi-
ty-Associated MRSA). Szczepy 
do niej należące pozostają czę-
sto wrażliwe na makrolidy, lin-
kozamidy, aminoglikozydy, kotri-
moksazol. Niedawno opisano ko-
lejną subpopulację MRSA związa-
ną z produkcją zwierzęcą tzw. LA-
-MRSA (ang. Livestock MRSA). 

•	 Enterokoki oporne na 
wankomycynę (VRE)

Nosicielstwo enterokoków 
opornych na wankomycynę do-
tyczy przewodu pokarmowego 
człowieka, w którym może utrzy-
mywać się przez bardzo długi czas, 
nawet klika lat. Zakażenia VRE do-
tyczą zwłaszcza pacjentów szpital-
nych, szczególnie oddziałów on-
kologicznych, hematologicznych. 
Szczepy VRE zazwyczaj są wrażli-
we na nowe antybiotyki (tigecykli-
na, daptomycyna, telewancyna, li-
nezolid), które jednakże posiada-
ją ograniczone wskazania do sto-
sowania. 

•	 Pneumokoki oporne na 
penicylinę (PRP)

Streptococcus pneumoniae 
jest głównie odpowiedzialny za 
zakażenia pozaszpitalne, ale nie-
rzadko leczone w szpitalu. Wy-
wołuje zakażenia dróg oddecho-
wych, zakażenia ośrodkowego 
układu nerwowego, bakteriemię/
sepsę. Wielolekooporność pneu-
mokoka dotyczy głównie opor-
ności na penicylinę, cefalospory-
ny I/II generacji, makrolidy, linko-
zamidy, tetracykliny i kotrimoksa-
zol, ale coraz częściej także cefa-
losporyny III generacji i merope-
nem.

•	 Gram-ujemne pałeczki 
Enterobacteriaceae i pa-
łeczki niefermentujące

Do niedawna wytwarza-
nie przez pałeczki Enterobacte-
riaceae enzymów o rozszerzo-
nym spektrum substratowym tzw. 
ESBL stanowiło, obok MRSA, naj-
poważniejszy problem bakteryj-
nej oporności na antybiotyki. En-
zymy te hydrolizują wszystkie pe-
nicyliny, cefalosporyny i aztre-
onam. Zachowują nadal wrażli-
wość na karbapenemy i niekiedy 
na połączenia penicylin z inhibi-
torami beta-laktamaz. Geny ko-
dujące wytwarzanie ESBL znaj-
dują się na plazmidach, co sprzy-
ja szybkiemu rozprzestrzenia-
niu się tego mechanizmu, zarów-
no w szpitalach, jak i środowisku 
pozaszpitalnym. Wysoki udział 
szczepów wytwarzających ESBL 
w środowisku szpitalnym spo-
wodował większe zużycie karba-
penemów, fluorochinolonów, co 
w konsekwencji doprowadziło do 
pojawienia się szczepów pałeczek 
Gram-ujemnych opornych na leki 
„ostatniej szansy” – karbapene-
my. Enzymy hydrolizujące karba-
penemy stanowią obecnie najpo-
ważniejszy problem w epidemio-
logii i terapii zakażeń pałeczka-
mi Enterobacteriaceae (głównie 
Escherichia coli i Klebsiella pneu-
moniae) i pałeczkami niefermen-
tującymi (głównie Pseudomonas 
aeruginosa i Acinetobacter sp.). 
Izolaty wytwarzające karbapene-
mazy odpowiadają za różnego ro-
dzaju zakażenia szpitalne o cięż-
kim przebiegu. Spośród szere-
gu opisanych karbapenemaz naj-
ważniejszymi są metalo-beta-lak-
tamazy tzw. MBL, karbapenema-
zy typu OXA-48 oraz karbapene-
mazy typu KPC. Karbapenemazy 
MBL występują u pałeczek nie-
fermentujących, ale także u pałe-
czek Enterobacteriaceae. Pałecz-

►
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ki niefermentujące MBL-dodatnie 
często są wrażliwe jedynie na ko-
lastynę, która jest lekiem o ogra-
niczonym zastosowaniu i licznych 
działaniach niepożądanych.

Najpoważniejszym i naj-
groźniejszym obecnie problemem 
epidemiologicznym w Polsce są 
karbapenemazy typu KPC, a geny 
kodujące te enzymy zlokalizowa-
ne są, podobnie jak geny ESBL 
czy innych karbapenemaz, na pla-
zmidach, co sprzyja szybkiemu 
rozprzestrzenianiu się. Szczepy 
KPC-dodatnie, oprócz oporności 
na wszystkie leki beta-laktamowe, 
wykazują oporność na inne grupy 
leków, pozostając wrażliwymi na 
kolistynę i tigecyklinę, rzadziej na 
amikacynę i gentamicynę. 

Karbapenemaza NDM-1 
(metaloenzym) po raz pierwszy 
została opisana w szczepie E. coli 
pochodzącym od pacjenta mają-
cego kontakt z opieką medycz-
ną w New Dehli w Indiach, stąd 
też nazwa tego enzymu. Szerokie 
rozprzestrzenienie geograficz-
ne tego mechanizmu sprawia, że 
wytwarzające go izolaty spotyka-
ne są w różnych stronach świata. 
W Polsce wyizolowano już szczep 
E. coli, który wytwarza tę karba-
penemazę. Został on wyizolo-
wany od pacjenta, który do Pol-
ski został przetransportowany ze 
szpitala w Republice Kongo. To 
odzwierciedla jak łatwo dochodzi 
do zawlekania niebezpiecznych, 
wieloopornych szczepów bakterii 
w różne regiony świata.

Nowe leki

W ostatnich latach poja-
wiło się jedynie kilka nowych le-
ków o działaniu przeciwdrobno-
ustrojowym, głównie są to mody-
fikacje istniejących już antybioty-
ków. W większości wykazują one 
działanie przeciwko wieloopor-

nym ziarenkowcom Gram-dodat-
nim MRSA, VRE, PRP i są to line-
zolid, chinupristina i dalfopristi-
na, daptomycyna, telewancyna. 
Ceftarolina i tigecyklina wykazu-
ją aktywność zarówno wobec zia-
renkowców Gram-dodatnich, jak 
i Gram-ujemnych pałeczek Ente-
robacteriaceae. Każdy z przed-
stawionych poniżej nowych le-
ków posiada jednak wąskie wska-
zania rejestracyjne, a z powodu 
występowania szeregu działań 
niepożądanych i reakcji z innymi 
lekami wymaga ostrożnego sto-
sowania. 
Chinupristyna/dalfopristina – 
połączenie dwóch półsyntetycz-
nych streptogramin A i B w od-
powiednich stosunku (30:70); 
działanie skojarzone i bakterio-
bójcze względem S. aureus MSSA 
i MRSA oraz Enterococcus fae-
cium; nie działa na E. faecalis. 
Działania niepożądane oraz spo-
sób podawania leku (przez linię 
centralną) stanowią istotne ogra-
niczenia w stosowaniu tego leku.

Linezolid – jedyny przedstawiciel 
oksazolidinonów o działaniu bak-

teriostatycznym i dobrej aktyw-
ności in vitro wobec meticylino-
opornych gronkowców koagula-
zo-dodatnich i koagulazo-ujem-
nych, pneumokoków opornych 
na penicylinę oraz enteroko-
ków opornych na wankomycynę. 
Wskazania rejestracyjne dotyczą 
skomplikowanych zakażeń skóry 
i tkanki podskórnej, oraz ciężkich 
szpitalnych i pozaszpitalnych za-
paleń płuc.

Tygecyklina – lek z nowej gru-
py antybiotyków – glicylcyklin – 
pochodna minocykliny, charak-
teryzuje się aktywnością in vitro 
i in vivo wobec szerokiego spek-
trum tlenowych i beztlenowych, 
Gram-dodatnich i Gram-ujem-
nych bakterii wytwarzających róż-
ne mechanizmy oporności na 
leki. Wykazuje działanie bakte-
riostatyczne lub bakteriobójcze. 
Nie działa na szczepy Pseudomo-
nas aeruginosa, a wobec Acineto-
bacter sp. wykazuje zróżnicowa-
ną aktywność. Posiada rejestrację 
do leczenia skomplikowanych za-
każeń w obrębie jamy brzusznej, 
skóry i tkanki podskórnej. 

►
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Daptomycyna – lek z grupy cy-
klicznych lipopeptydów o dzia-
łaniu bakteriobójczym, wprowa-
dzony niedawno do leczenia za-
każeń wywołanych przez ziaren-
kowce Gram-dodatnie. Wskaza-
nia rejestracyjne obejmują skom-
plikowane zakażenia skóry i tkan-
ki podskórnej o etiologii S. au-
reus MSSA i MRSA, paciorkow-
ce beta-hemolizujące i E. faeca-
lis; prawostronne infekcyjne zapa-
lenie wsierdzia o etiologii MSSA 
i MRSA oraz bakteriemię w prze-
biegu powyższych zakażeń. Dap-
tomycyna może być aktywna wo-
bec szczepów bakteryjnych opor-
nych na meticylinę, wankomycynę 
i linezolid. Nie została zarejestro-
wana do leczenia zapaleń płuc, ze 
względu na jej właściwość inakty-
wacji surfaktantu.

Telewancyna – niedawno zare-
jestrowany, półsyntetyczny anty-
biotyk lipoglikopeptydowy, ak-
tywny wobec Gram-dodatnich 
bakterii tlenowych i beztlenowych 
(w tym: MSSA i MRSA, Strepto-
coccus sp., VRE). W Europie tele-
wancyna została zarejestrowana 
wyłącznie do leczenia szpitalne-
go zapalenia płuc, zaś w Stanach 
Zjednoczonych uzyskała rejestra-
cję tylko do terapii skomplikowa-
nych zakażeń skóry i tkanki pod-
skórnej. 

Ceftarolina – ostatnio zarejestro-
wany lek z grupy beta-laktamów, 
przedstawiciel cefalosporyn V 
generacji. Wykazuje szerokie 
spektrum aktywności względem 
Gram-dodatnich i Gram-ujem-
nych drobnoustrojów, w tym  
S. aureus MRSA, wielolekoopor-
nych pneumokoków. Ceftarolina 
uzyskała rejestrację do leczenia 
zakażeń skóry i tkanki podskór-
nej oraz pozaszpitalnych zapaleń 
płuc.

Fidaksomycyna – zarejestrowa-
ny w tym roku antybiotyk makro-
cykliczny skuteczny w leczeniu 
tzw. biegunki poantybiotykowej 
wywoływanej przez Clostridium 
difficile. Posiada on działanie 
bakteriobójcze, ponadto hamuje 
sporulację i wytwarzanie toksyn. 
Powoduje mniej nawrotów niż 
dotychczas stosowane w leczeniu 
metronidazol i wankomycyna.

Narodowy Program Ochrony 
Antybiotyków (NPOA) 

i Europejski Dzień Wiedzy 
o Antybiotykach (EDWA)

Przywrócenie skuteczności 
antybiotyków może odbyć się 
przede wszystkim poprzez ich 
„ochronę”, czyli stosowanie ich 
tam, gdzie mogą być skuteczne, 
a nie zapisywanie i stosowanie 
w przypadku każdego zakażenia. 
Antybiotyki nie działają na wirusy, 
a więc nie są skuteczne w infek-
cjach przez nie wywoływanych 
(grypa, przeziębienie). Naduży-
wanie antybiotyków w tych właś-
nie chorobach jest zjawiskiem 
powszechnym w całej Europie, 
a według statystyk uzyskanych 
w Europejskim Programie Moni-
torowania Konsumpcji Antybioty-
ków ESAC (European Surveillance 
of Antibiotic Consumption), Polska 
zajmuje pod tym względem miej-
sce w ścisłej czołówce. 

Powszechność zjawiska opo- 
rności bakterii na antybioty-
ki sprawiła, że Światowa Organi-
zacja Zdrowia uznała je za jed-
no z największych zagrożeń dla 
zdrowia publicznego. W 2008 
roku na wniosek Centrum Zapo-
biegania i Kontroli Chorób Komi-
sja Europejska ustanowiła dzień 
18 listopada Europejskim Dniem 
Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). 
W Polsce koordynatorem EDWA 

jest Narodowy Instytut Leków, 
prowadzący działania w ramach 
programu zdrowotnego Ministra 
Zdrowia Narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków (NPOA). 
Europejski Dzień Wiedzy o Anty-
biotykach (EDWA) ma uświado-
mić społeczeństwu, profesjona-
listom i decydentom w ochronie 
zdrowia, jakie zagrożenia wyni-
kają z narastającej oporności. Do 
realizacji tych celów opracowa-
no szereg różnorodnych mate-
riałów edukacyjnych, przeznaczo-
nych dla społeczeństwa, persone-
lu medycznego, polityków i prasy, 
rozpowszechnianych z roku na 
rok w coraz większym nakładzie, 
obejmując coraz szersze kręgi od-
biorców.

Nadużywanie antybiotyków, 
nieracjonalne ich stosowanie, 
a także w niewystarczającym stop-
niu korzystanie z diagnostyki mi-
krobiologicznej w podejmowaniu 
terapii antybiotykowej doprowa-
dziło do alarmowej sytuacji jaką 
jest coraz szersza oporność na 
antybiotyki, a więc brak możliwo-
ści leczenia zakażeń wywołanych 
wieloopornymi drobnoustrojami. 
Sytuacja ta stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia pa-
cjentów. Tylko wspólne świadome 
działanie może doprowadzić do 
poprawy tej sytuacji. ■

dr n. med Elżbieta Stefaniuk 
prof. dr hab. med.

Waleria Hryniewicz

Zakład Epidemiologii 
i Mikrobiologii Klinicznej

Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Publikacja przygotowana  
w ramach realizacji 
programu zdrowotnego 
Ministra Zdrowia 
"Narodowy Program 
Ochrony Antybiotyków na 
lata 2011-2015".
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tych zaliczanych do grupy B (wit. 
B12) oraz witaminy K, ułatwiają 
trawienie niektórych pokarmów, 
obniżają poziom cholesterolu we 
krwi (hamują jego wchłanianie 
w przewodzie pokarmowym), 
pobudzają ruchy perystaltyczne 
jelit (profilaktyka zaparć). Obec-
ność mikroorganizmów probio-
tycznych w jelitach moduluje 
i stymuluje aktywności układu 
immunologicznego związanego 
z błonami śluzowymi przewodu 
pokarmowego (GALT – gut-asso-
ciated limphoid tissue).

Poprzez obniżanie poziomu 
substancji rakotwórczych (kance-
rogenów) w przewodzie pokar-
mowym, bakterie probiotyczne 
odgrywają ważną rolę w profilak-
tyce nowotworów.

Ciekawym przypadkiem jest 
bezwględny beztlenowiec Bacte-
rioides thetaiotaomicron. Enzymy 
wytwarzane przez tę bakterię 
rozkładają złożone cząsteczki po-
lisacharydów do glukozy i innych 
cukrów prostych, a więc substancji 
przyswajalnych przez organizm. 
Z drugiej strony ta pożyteczna 
zazwyczaj bakteria może być 
przyczyną ciężkich zakażeń.

Innym ciekawym przykła-

Synbiotyki, 
czyli dobre bakterie 

dwa w jednym
Duży człowiek i mała bakteria

Jak powszechnie wiadomo, 
człowiek nie jest samotną wyspą. 
Co więcej jest wyspą w znacznym 
stopniu zamieszkałą, bowiem ko-
mórki bakteryjne w organizmie 
człowieka przekraczają dziesięcio-
krotnie liczbę komórek ludzkich. 
Ta dysproporcja może budzić 
przerażenie u osób, którym po-
jęcie bakteria kojarzy się tylko 
z patogenem. Prawda jak zwykle 
leży pośrodku. W ciągu wieków 
ewolucji koegzystencja organizmu 
człowieka i bakterii bytujących 
w nim wytworzyła stan dynamicz-
nej równowagi.

Komensalna mikroflora wy-
pełniająca głównie światło prze-
wodu pokarmowego stanowi 
o zdrowiu człowieka, a zaburzenia 
jej równowagi są przyczyną wielu 
chorób. Nie da się ukryć, że wiele 
szczepów bakterii zasiedlających 
powierzchnię i wnętrze naszego 
organizmu może być przyczyną 
wielu chorób. Nawet „dobre” bak-
terie komensalne jeśli przedostaną 
się do innej części organizmu 
mogą wywołać bardzo ciężkie 
powikłania (posocznica) niejed-
nokrotnie kończące się śmiercią.

Probioza i probiotyki

Zjawisko probiozy, czyli 
zwiększania liczebności bakterii 
probiotycznych w przewodzie 
pokarmowym zostało zidentyfiko-
wane i opisane już na początku XX 
wieku, lecz wzrost zainteresowania 
nim jako czynnikiem profilaktycz-
nym i leczniczym wielu schorzeń 
nastąpił w ostatnich dwóch deka-
dach minionego stulecia.

Probiotyki (z greckiego pro 
– dla, bios – życie), czyli preparaty 
lub produkty zawierające ściśle 
zdefiniowane, żywe drobnoustroje 
w odpowiedniej ilości, wpływające 
na mikroflorę określonego miejsca 
w ludzkim ustroju i dzięki temu 
wywierające korzystny efekt zdro-
wotny są obecnie powszechnie 
stosowane.

Do mikroorganizmów o dzia-
łaniu probiotycznym należą głów-
nie bakterie kwasu mlekowego, 
z rodzaju Lactobacillus i Bifidobac-
terium oraz Saccharomyces boular-
dii, reprezentujący drożdżaki.

Korzyści, jakie daje mikro-
flora bakteryjna jelit organizmowi 
człowieka są dosyć powszech-
nie znane. Bakterie biorą udział 
w syntezie witamin, głównie ►
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dem jest kojarzona jednoznacznie 
negatywnie bakteria Helicobacter 
pylori, której występowanie ko-
reluje dodatnio z powstawaniem 
wrzodów żołądka. Okazało się 
jednak, że u większości osób 
drobnoustrój ten wywiera do-
broczynny wpływ na gospodarza 
regulując wydzielanie kwasów żo-
łądkowych. Ważniejszym wydaje 
się odkrycie, że u osób zakażonych 
H. pylori następuje poposiłkowy 
spadek wydzielania greliny (sub-
stancji sygnalizującej 
stan głodu), dzięki 
czemu mniej jemy. 
Eradykacja bakterii 
wskutek antybio-
tykoterapii zaburza 
ten proces, przez co 
stężenie greliny nie 
spada, a człowiek 
dłużej odczuwa głód 
i spożywa więcej po-
karmu.

Zachwianie równowagi

Proste wydawałoby się py-
tania odnoszące się do wspólnej 
koegzystencji człowieka oraz 
jego flory bakteryjnej dają bardzo 
skomplikowane i nie do końca 
jasne odpowiedzi.

Dobrze, że współczesna 
nauka zdaje sobie sprawę z de-
likatnej równowagi, jaka panuje 
między obiema stronami oraz 
oraz pochyla się nad faktem, że 
tak łatwo tę równowagę zaburzyć.

Podstawowym czynnikiem 
zakłócającym ten w większości 
korzystny dla człowieka ład jest 
źle prowadzona, zbyt często sto-
sowana antybiotykoterapia, która 
powoduje niszczenie patogenów, 
ale przy tym także bakterii nale-
żących do probiotyków.

Można stwierdzić, że nasze 
relacje z mikroorganizmami usta-
lone na drodze tysięcy lat ewolucji 

konieczność stosowania kolejnych 
antybiotyków, które niszczą bak-
terie probiotyczne i zamyka się 
błędne koło. Na szczęście liczne 
badania i obserwacje pozwoliły 
zrozumieć, jak ważna jest mikro-
flora komensala dla zdrowia czło-
wieka i profilaktyki wielu chorób.

Przywracanie równowagi 

W celu przywrócenia pra-
widłowej pod względem ilościo-

wym, jak i jakościo-
wym flory bakteryj-
nej stosuje się pro-
biotykoterapię, która 
obejmuje głównie 
stosowanie egzo-
gennych probioty-
ków, prebiotyków, 
które stymulują en-
dogenne probiotyki 
oraz synbiotyków. 
Synbiotyki są to pre-
paraty o złożonej, 

podwójnej naturze na które skła-
dają się egzogenne drobnoustroje 
probiotyczne oraz odpowiednie 
prebiotyki. 

Światowa organizacja zdro-
wia (WHO) stawia szczepom pro-
biotycznym szereg wymagań. Po-
winny one pochodzić z mikroflory 
człowieka, mieć ściśle określoną 
przynależność rodzajową i gatun-
ków, wykazywać brak działania 
patogennego, inwazyjnego oraz 
kancerogennego, być odporne 
na działanie soku żołądkowego 
i kwasów żółciowych po podaniu 
doustnym. Ważne jest także, by 
zachowywały właściwości pro-
biotyczne po procesie technolo-
gicznym oraz względnie długim 
czasie przechowywania oraz miały 
zdolność do produkcji substancji 
o działaniu przeciwdrobnoustro-
jowym, w tym kwasów organicz-
nych, nadtlenku wodoru oraz 
bakteriocyn. Powinny także wy-

zostały diametralnie zmienione 
w ciągu kilkudziesięciu lat anty-
biotykoterapii.

Jest to główna, ale nie je-
dyna przyczyna. Wpływ na skład 
flory bakteryjnej, a przez to na 
jej oddziaływanie z organizmem 
człowieka ma styl życia, który 
w ciągu kilku ostatnich dziesięcio-
leci też radykalnie się przeobraził. 
Podczas naturalnego porodu 
dziecko kontaktuje się z ważnymi 
szczepami bakterii zasiedlającymi 

drogi rodne kobiety. Cesarskie 
cięcie, stosowane oraz częściej, 
uniemożliwia ten proces i zmienia 
florę bakteryjną niemowlaka. Duży 
wpływ ma także brak rodzeństwa, 
które są głównym źródłem drob-
noustrojów u dzieci w początko-
wym okresie życia. Istotne jest 
także zmniejszanie naturalnych 
rezerwuarów drobnoustrojów, na 
przykład coraz bardziej oczysz-
czona woda. Postęp cywilizacyjny 
przynosząc wiele korzyści powo-
duje, że żyjemy w świece znacznie 
uboższym w drobnoustroje. 

Człowiek doszedł do perfek-
cji w niszczeniu bakterii, ale ma co-
raz mniej możliwości odtworzenia 
naturalnej, niezbędnej dla zdrowia 
flory bakteryjnej. Zaburzenia w jej 
ilości i składzie wykorzystują pato-
geny, z którymi „dobre” bakterie 
konkurują o przestrzeń i warunki 
do życia w naszych jelitach. Za-
każenia patogenami powodują 

...nasze relacje z mikroorganizmami 
ustalone na drodze tysięcy lat 
ewolucji zostały diametralnie 

zmienione w ciągu kilkudziesięciu lat 
antybiotykoterapii.

►
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kazywać właściwości powierzch-
niowe umożliwiające adherencję 
do komórek nabłonkowych, być 
antagonistyczne wobec typowych 
patogenów przewodu pokarmo-
wego i konkurować o receptory 
z komórkami drobnoustrojów 
patogennych takich jak Escherichia 
coli, Shigella sonnei czy Salmonella 
enterica.

Najczęściej obecnymi w syn-
biotykach drobnoustrojami są: 
Lactobacillus bulgaricus, Lacto-
bacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium BB-12, 
oraz Saccharomyces boulardii.

Składową prebiotyczną sta-
nowią zwykle różnego rodzaju 
fruktooligosacharydy oraz inu-
lina. Prebiotyczne sacharydy są 
fermentowane w okrężnicy do 
krótkołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych, głównie kwasu 
octowego i mlekowego, które 
są absorbowane przez nabłonek 
jelita i metabolizowane. Powo-
duje to zakwaszenie (obniżenie 
wskaźnika pH) środowiska jelit, 

co jest korzystne dla bakterii 
probiotycznych, a niesprzyjające 
dla patogenów. Główną i bardzo 
istotną korzyścią wynikającą z po-
łączenia probiotyków z prebio-
tykiem (fruktooligosacharydów 
lub inuliną) jest wydłużenie czasu 
przeżycia bakterii probiotycznych, 
co w znacznym stopniu ułatwia 
kolonizację jelita.

Wzrost zainteresowania 
probiotykoterapią, objawiający się 
coraz większym wykorzystaniem 
synbiotyków, świadczy o coraz 
lepszym zrozumieniu pozytywnej 
roli mikroflory komensalnej dla 
zdrowia człowieka, jej znaczenia 
w profilaktyce wielu chorób, a tak-
że niwelowaniu niekorzystnych 
skutków antybiotykoterapii. ■
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Krystyna Skalicka-Woźniak
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Katedra i Zakład Farmakognozji  
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Czy kwas acetylosalicy-
lowy rzeczywiście może 
uchronić nas przed uda-
rem mózgu? Dlaczego 

się tak dzieje? Na to pytanie od-
powiedział brytyjski farmakolog 
definiując istotę działania kwasu 
acetylosalicylowego w organi-
zmie chorego. Działanie to pole-
ga na hamowaniu syntezy okre-
ślonych prostaglandyn, przez co 
nie dochodzi do powstawania 
zjawiska bólu i rozwoju stanów 
zapalnych. Środek ten wykazu-
je zróżnicowane działanie w za-

leżności od zastosowanej dawki. 
W dużych dawkach kwas ace-
tylosalicylowy (ASA) wywiera 
działanie przeciwbólowe, prze-
ciwzapalne, przeciwreumatycz-
ne i przeciwgorączkowe, nato-
miast mniejsze dawki leku tj. po-
niżej 300 mg/dobę wystarczają, 
by zahamować agregację płytek, 
co ma znaczenie w procesie two-
rzenia zakrzepów. Działanie far-
makologiczne w tym przypad-
ku polega na hamowaniu syn-
tezy prostacyklin i tromboksanu 
A2. Ten drugi składnik jest czyn-

nikiem silnie zlepiającym płytki 
krwi i kurczącym tętnice. Salicyla-
ny powstałe z hydrolizy aspiryny 
hamują także transkrypcję genu 
COX-2 w płytkach krwi, dodatko-
wo wspomagając działanie prze-
ciwzakrzepowe.

Ta bardzo ważna klinicznie 
właściwość aspiryny – działanie 
antyagregacyjne – sprawia, że ma 
ona powszechne zastosowanie 
w zapobieganiu zakrzepom w na-
czyniach tętniczych, dzięki czemu 
jest szeroko stosowana w kardio-
logii.

Kwas acetylosalicylowy 
– więcej niż środek 

przeciwbólowy?

Czy nie brzmi to zbyt niewiarygodnie, że lek powszechnie stosowany jako środek przeciw bólowi głowy i go-
rączce może zapobiegać zawałowi serca? Potocznie nazywany „aspiryną” już od wielu lat jest receptą na bóle przezię-
bieniowe mięśni i stawów, oraz bóle kości i więzadeł na tle reumatycznym. 
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raka jelita grubego (o ok. 25%). 
Najlepsze efekty chemoprewen-
cji kwasem acetylosalicylowym 
dotyczyły raków proksymalnego 
odcinka jelita grubego (zmniej-
szały bowiem ryzyko zachorowa-
nia aż o ok 70%).

Peter Rothwell wraz ze swo-
im zespołem badawczym prze-
analizował dane zebrane w trak-
cie kilku projektów naukowych 
na podstawie których donosi, 
że aspiryna wydaje się najsku-
teczniejsza w przypadku guzów 
przewodu pokarmowego. „Dzię-
ki niej ryzyko raka przełyku spa-
da o 60%, a raka jelita grubego 
o 40%. Prawdopodobieństwo zgo-
nu z powodu raka płuc i raka pro-
staty malało u zażywających aspi-
rynę odpowiednio o 30 i 10%.” – 
opisują autorzy pracy poświęco-
nej aspirynie.

Ze względu jednak na po-
tencjalne zagrożenia (chodzi 
o zwiększone ryzyko udaru krwo-
tocznego czy krwawień z błony 
śluzowej przewodu pokarmowe-
go) naukowcy podkreślają, że jest 
jeszcze za wcześnie, by zacząć za-
lecać zupełnie zdrowym ludziom 
zażywanie aspiryny jako środ-
ka profilaktycznego przeciw no-
wotworom. Spór wśród badaczy 
na ten temat trwa i nie wszyscy 
podzielają optymizm Rothwella 
tym bardziej, że najnowsze bada-
nia przeprowadzone na wyjątko-

Zawsze należy pamiętać, że decyzję o rozpoczęciu 
profilaktyki lub leczenia kwasem acetylosalicylowym 

należy podjąć po konsultacji z lekarzem. 
W przypadku równorzędnego stosowania innych 

niesteroidowych leków przeciwzapalnych, 
(np. ibuprofenu czy ketoprofenu), należy pamiętać, 

aby aspirynę zażyć na minimum 30 minut 
przed przyjęciem tych leków.

ASA ze względu na budo-
wę zalicza się do grupy nieste-
roidowych leków przeciwzapal-
nych (NLPZ) i jest on pierwszym 
lekiem uzyskanym w sposób syn-
tetyczny, ale na wzór substancji 
wyizolowanej z surowców wystę-
pujących w przyrodzie. Jego syn-
tezę uważa się za początek no-
woczesnego przemysłu farma-
ceutycznego.

Kardiologiczne wskazania 
do stosowania aspiryny

„Wystarczyłaby codzien-
nie szczypta aspiryny, aby ponad 
100 000 osób powyżej 70 roku ży-
cia uchronić przed śmiercią”. Tak 
twierdzi profesor Richard Peto, 
potwierdzając swoimi badaniami 
skuteczność kwasu acetylosali-
cylowego w profilaktyce chorób 
serca o podłożu naczyniowym. 

Codzienna dawka od 75 
do 325 miligramów polecana 
jest w grupie wysokiego ryzyka 
u chorych:
• z podejrzeniem zawału mięś-

nia sercowego;
• z niestabilną dusznicą bolesną;
• po zawale serca lub udarze 

mózgu;
• po wszczepieniu bypassów lub 

angioplastyce tętnic wieńco-
wych;

• dializowanych z tętniczo-żyl-
nymi przeciekami;

• z niedrożnością tętnic koń-
czyn;

• z głęboką zakrzepicą lub z in-
nymi chorobami naczyń w któ-
rych problem dotyczy upośle-
dzenia ich funkcji.

Kwas acetylosalicylowy ko-
rzystnie działa też:
• w zapobieganiu chorobie wień- 

cowej (najmniejsza dawka pro-
filaktyczna to 75 mg, a naj-

częściej zalecana – 75-150 mg/
dobę);

• w migotaniu przedsionków,
• w zapobieganiu zakrzepom 

po wszczepieniu sztucznej 
zastawki serca;

• w niewydolności łożyska lub 
stanach przedrzucawkowych 
u kobiet ciężarnych;

• w zapobieganiu epizodom 
niedokrwiennym.

Chorym z rozpoznanym 
zawałem lub przy jego prawdo-
podobieństwie, należy jak naj-
szybciej podać aspirynę w po-
staci tabletek niepowlekanych, 
tabletek do żucia lub w formie 
dożylnej. Wbrew powszechnie 
panującej opinii o korzystnym 
działaniu aspiryny na serce nie 
udowodniono skuteczności ASA 
w tzw. prewencji pierwotnej, czy-
li u osób, które nie mają choroby 
wieńcowej.

Czy ASA zmniejsza ryzyko 
zachorowania na raka?

W ostatnim czasie naukow-
cy z University of Oxford, na pod-
stawie ponad 20-letnich badań 
opublikowali, że długoterminowe 
(bo co najmniej 5-letnie) przyj-
mowanie wysokich dawek (powy-
żej 500 mg dziennie) kwasu ace-
tylosalicylowego skutecznie re- 
dukuje ryzyko zachorowania na 

►
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prawie o połowę. Przeciwzapalne 
działanie ASA łagodzi stan zapal-
ny spowodowany atakiem wirusa, 
a tym samym przyspiesza gojenie 
uciążliwych wyprysków. 
Chroni mózg przed chorobą 
Alzheimera – lekarze z Erasmus 
Medical Center w Holandii od-
kryli, że ludzie, którzy przez kilka 
lat regularnie przyjmowali aspi-
rynę, są aż o 80% mniej naraże-
ni na chorobę Alzheimera. Przy-
czyny tej choroby są wciąż nie-
znane, ale według jednej z hipo-
tez przyczyną Alzheimera są sta-
ny zapalne w mózgu. Zatem leki 
przeciwzapalne, takie jak aspiry-
na, zmniejszając je, mogą teore-
tycznie chronić tym samym mózg 
przed rozwojem choroby.

Ciemne strony „aspiryny”

Jak każdy lek, także kwas 
acetylosalicylowy może powodo-
wać pewne skutki uboczne i dla-
tego jego działania niepożądane 
ograniczają w pewnym stopniu 
możliwość stosowania go. 

Kiedy zachować ostrożność?
Przeciwagregacyjne właści-

wości kwasu acetylosalicylowe-
go niosą ze sobą ryzyko krwo-
toków ze względu na wydłużenie 
czasu krwawienia. Dlatego nie 
powinny go zażywać: 
•	 osoby które mają problemy 

z krzepliwością krwi na przy-
kład z tak zwaną skazą krwo-
toczną (hemofilią lub choro-
bą von Hillebranda);

•	 chorzy dializowani – w trak-
cie dializ podawana heparyna 
w połączeniu z ASA niebez-
piecznie przedłuża czas krwa-
wienia;

•	 kobiety w czasie menstruacji;
•	 pacjenci po przebytych ope-

racjach lub przygotowujący 
się do nich;

•	 osoby z polipami nosa.

Czynna choroba wrzodowa 
stanowi bezwzględne przeciw-
wskazanie do stosowania prepa-
ratów ASA. Kwas acetylosalicy-
lowy działając bezpośrednio na 
błonę śluzową żołądka i dwu-
nastnicy może powodować nie 
tylko bóle brzucha i nudności, 
ale również może prowadzić do 
krwawień z zaognionych wrzo-
dów. 
W przypadku osób uczulonych 
na salicylany i ich pochodne, za-
żywanie ASA może wywołać:
•	 astmę oskrzelową w tzw. 

postaci aspirynowej;
•	 przewlekły proces zapalny 

śluzówki nosa (aspirynowy 
NN).

W postępowaniu terapeu-
tycznym tych stanów stosuje się 
leki antyleukotrienowe (inhibi-
tory 5-LO i specyficzne blokery 
receptorów leukotrienowych). 
W „odczulaniu” na aspirynę po-
daje się wzrastające dawki aspi-
ryny (przez 5-7 dni), aż do osiąg-
nięcia dawki 400-650 mg. Na-
stępnie podaje się od 100 do 300 
mg dziennie. Przy odpowiednim 
rozplanowaniu czasowym dawek 
możliwe jest utrzymanie toleran-
cji na lek przez wiele lat. Można 
również pacjenta odczulać sto-
sując wziewnie acetylosalicylan 
lizyny. 

Jedno z badań klinicznych 
wykazało, że pochodne salicy-
lanów, działające na bazie me-
chanizmu hamowania syntezy 
prostaglandyn, obniżają również 
zawartość prostaglandyn w na-
sieniu, macicy i jajnikach, co po-
woduje osłabienie płodności 
u osób często zażywających leki 
z tej grupy.

Amerykańscy badacze prze-
strzegają przed nadużywaniem 

wo dużej grupie ponad 100 tys. 
osób wykazały, że kwas acetylo-
salicylowy zażywany w tej samej 
eksperymentalnej dawce zmniej-
sza ryzyko zgonu na raka jedynie 
o 16%. 

Co do jednego wszyscy na-
ukowcy są zgodni – decyzja o za-
żywaniu aspiryny powinna być 
podejmowana indywidualnie, 
z wzięciem pod uwagę korzyści, 
ale i z uwzględnieniem ewentual-
nego ryzyka jakie niesie za sobą 
uboczne działanie kwasu ace-
tylosalicylowego. Decyzji tej nie 
można podejmować samodziel-
nie, bez konsultacji z lekarzem.

Prawda czy nieprawda? 
Można wypróbować…

Kiedy chcemy złagodzić do-
kuczliwe swędzenie – świąd po 
ugryzieniu owada lub bąble po-
wstałe na skutek oparzeniu po-
krzywą możemy złagodzić wcie-
rając w „cierpiące” miejsce balsam 
do rąk zmieszany z rozkruszony-
mi tabletkami kwasu acetylosali-
cylowego. Dr Vail Reese z Derma-
tology Medical Group w San Fran-
cisco twierdzi, że pomaga…
Ratuje przed oparzeniem sło-
necznym – według wyżej cyto-
wanego dr Reesea, jeżeli w cią-
gu godziny lub dwóch po zejściu 
ze słońca przyjmie się dwie tab-
letki po 325 mg aspiryny, skóra 
będzie mniej spieczona i odpor-
niejsza na powstanie pęcherzy, 
lek bowiem hamuje proces, który 
uczestniczy w powstawaniu opa-
rzeń słonecznych.
Skraca czas ataku opryszczki 
– węgierscy uczeni z Uniwersy-
tetu Medycznego Semmelweis 
w swych badaniach wykazali, iż 
mimo że aspiryna nie jest lekiem 
przeciwwirusowym, to codzien-
ne zażywanie jej w dawce 125 
mg skraca czas ataku opryszczki 

►
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kwasu acetylosalicylowego przy 
objawach grypy. Salicylany mogą 
bowiem przyczyniać się do zwięk-
szonej syntezy śluzu w płucach, co 
z kolei może spowodować trud-
ności w jego usuwaniu, a w konse-
kwencji doprowadzić do zaostrze-
nia przebiegu infekcji wirusowej. 
Dalej może to skutkować nadka-
żeniem bakteryjnym. Niektórzy 
naukowcy twierdzą, że u dzieci 
nawet niewielkie dawki aspiry-
ny w zetknięciu z wirusami grypy 
mogą wywołać groźny dla życia 
tzw. zespół Reye’a, chorobę, któ-
ra powoduje niekorzystne zmiany 
w wielu narządach, głównie móz-
gu i wątrobie. Dlatego ASA zaleca 
się po 12-stym roku życia. 

Przeciwwskazane jest rów-
nież przyjmowanie kwasu ace-
tylosalicylowego przez kobiety 
ciężarne, gdyż wykazano związek 
między zażywaniem tego leku 
przez przyszłe matki, a występo-
waniem rozszczepu podniebie-
nia, wad serca i mniejszej masy 
ciała u noworodków. 

Kwas acetylosalicylowy plus…

Lista preparatów zawierają-
cych kwas acetylosalicylowy jest 
długa, zarówno w dawkach wyż-
szych (leki stosowane jako pre-
paraty przeciwbólowe, przeciw-
gorączkowe i przeciwzapalne), 
jak też w mniejszych dawkach za-
pobiegających agregacji płytek 
(leki stosowane jako prewencja 
zakrzepów). W aptece dostęp-
nych jest również wiele prepara-
tów złożonych, gdzie kwas ace-
tylosalicylowy najczęściej wystę-
puje w połączeniu z witaminą 
C, kodeiną, paracetamolem, czy 
etenzamidem. Spotkamy się też 
z preparatami łączącymi w swoim 
składzie właściwości kwasu ace-
tylosalicylowego oraz glicyny, ko-

feiny, magnezu, węglanu wapnia, 
pseudoefedryny. Przyjmuje się, że 
najlepszą formą podawania ASA 
są tabletki dojelitowe, posiadają-
ce specjalną otoczkę odporną na 
kwasy znajdujące się w żołądku. 
Wówczas lek uwalniany jest do-
piero w jelicie cienkim. ■

dr n. farm. Eliza Blicharska
Katedra Chemii, 

Zakład Chemii Analitycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
1. Bousquet J., Cauwenberge P., Khaltae N. Et. 

Al: Allergic NN and its Impact on Asthma. 
J. Allergy Clin. Immunol., 2001; 108 (supl.)

2. Niżankowska E., Bestyńska – Krypel A., Bo-
chenek G., Szczeklik A.: – Astma aspiryno-
wa – zapobieganie i leczenie; Alergia Astma 
Immunologia, 1997, 2(3), 147-154

3. K. Schror, Acetylsalicylic acid, Wiley-VCH 
2009.

4. http://www.mp.pl
5. http://www.telegraph.co.uk/health/health-

news/9467372/Daily-aspirin-dose-cuts-
-cancer-risk.html

6. Semik A., Barczyk A., Pierzchała W.: Próby 
prowokacyjne w diagnostyce nadwrażliwo-
ści na kwas acetylosalicylowy, Wiadomości 
lekarskie 2005, LVIII, 9–10.

O czym warto pamiętać zażywając „aspirynę”?

•	 w celu zmniejszenia niepożądanego działania ze 
strony przewodu pokarmowego kwas acetylosali-
cylowy powinno się przyjmować w trakcie posiłku 
i popijać pełną szklanką wody oraz/lub przyjmować 
preparaty chroniące żołądek;

•	 w razie pojawienia się czarnych, smolistych stolców 
(pod wpływem kwasu solnego w żołądku czerwona 
krew zmienia barwę), albo wymiotów treścią przy-
pominających fusy z kawy należy koniecznie zwrócić 
się o poradę do lekarza;

•	 dłuższe trzymanie tabletki aspiryny w ustach może 
prowadzić do nadżerek w jamie ustnej;

•	 nie należy zapominać, że działanie ASA jako blokera 
agregacji trombocytów wzmacnia jednoczesne za-
żywanie innych antykoagulantów;

•	 aspiryna może hamować działanie leków moczo-
pędnych;

•	 z uwagi na możliwość krwawienia z przewodu pokar-
mowego podczas leczenia nie należy pić alkoholu;

•	 dla osób z problemami żołądkowymi zalecane są 
tabletki rozpuszczające się dopiero w zasadowym 
środowisku dwunastnicy lub jelita cienkiego.
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Sezon jesienno-zimowy to 
okres zwiększonej za-
chorowalność na infekcje 
górnych i dolnych dróg 

oddechowych. Co roku odnoto-
wuje się od kilkuset tysięcy do 
kilku milionów zachorowań i po-
dejrzeń zachorowań na grypę. 
Według danych zamieszczonych 
na stronie internetowej Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego w Polsce na początku paź-
dziernika 2012 roku odnotowano 
już ponad 30 tysięcy przypadków 
zachorowań i podejrzenia zacho-
rowań na grypę, z czego ponad 
30% dotyczyło dzieci. Do tej pory, 
nie raportowano żadnych przy-
padków śmiertelnych, choć we-
dług danych WHO, co roku z po-
wodu grypy i jej powikłań umiera 
od 40 000 do ponad miliona osób 
na całym świecie, głównie osób 
po 65 roku życia. Grypa sezono-
wa jest infekcją wywołaną przez 
wirus grypy (RNA-wirus), charak-
teryzujący się bardzo dużą zakaź-
nością. Cechą charakterystyczną 
grypy jest intensywne nasilenie 
objawów na początku trwania in-
fekcji (pierwsze 24-48 h), takich 
jak: wysoka gorączka i związane 
z nią dreszcze, bóle mięśniowo-
-stawowe, ból gardła, ból głowy, 
kaszel, katar i ogólne osłabienie 

organizmu. Objawom tym mogą 
towarzyszyć, szczególnie u osób 
z grupy ryzyka, biegunka i ból 
brzucha. Sama grypa jest najczęś-
ciej leczona objawowo poprzez 
podanie leków z grupy niestero-
idowych leków przeciwzapalnych, 
takich jak aspiryna czy ibuprofen, 
które działają przeciwgorączko-
wo, przeciwbólowo oraz przeciw-
zapalnie. Często stosowany jest 
również paracetamol wchodzą-
cy w skład wieloskładnikowych 
preparatów na grypę. Ponad-
to, stosuje się leki udrażniające 
nos poprzez obkurczenie naczyń 
krwionośnych i zmniejszenie two-
rzenia się wydzieliny oraz pre-
paraty na kaszel. Zalecane jest 
również stosowanie wysokich da-
wek witaminy C. Zasadniczo na 
tym kończy się farmakoterapia 
grypy, gdzie stosowanie leków 
o działaniu przeciwwirusowym 
i immunomodulującym (np. pra-
nobeks inozyny) ograniczone jest 
głównie do grupy pediatrycznej. 
Grypa jest chorobą wirusową, 
która sama w sobie nie stanowi 
istotnego zagrożenia dla życia 
pacjenta, szczególnie osoby do-
rosłej nieobarczonej chorobami 
przewlekłymi. Inaczej sprawa wy-
gląda w przypadku powikłań po-
grypowych oraz przebiegu samej 

infekcji u osób starszych, dzie-
ci oraz osób chorych na astmę 
oraz inne przewlekłe schorzenia 
układu oddechowego, choroby 
układu krążenia i nerek, czy osób 
o obniżonej odporności. Najwięk-
szą śmiertelność z powodu grypy 
obserwuje się wśród osób star-
szych. Powikłania grypy to ciężkie 
postacie kliniczne zakażeń grypy 
bądź stany zapalne toczące się 
w innych komórkach niż komór-
ki nabłonka układu oddechowe-
go, takich jak np. mięsień serco-
wy, nerwy obwodowe, mózg, czy 
opony mózgowo-rdzeniowe.

Zarówno w Polsce (Pań-
stwowy Zakład Higieny), jak i na 
całym świecie (Globalna Sieć 
Nadzoru nad Grypą będąca pod 
kontrolą World Health Organiza-
tion) prowadzony jest nieustanny 
monitoring wirusa grypy i zwią-
zanej z nim zachorowalności. 
Dzięki intensywnie prowadzo-
nemu nadzorowi dostarczane są 
informacje na temat aktualnie 
krążących szczepów wirusów, 
ich nowych wariantów oraz form 
rozprzestrzeniania. Pozwala to na 
opracowanie składu antygeno-
wego szczepionki przeciwko gry-
pie na nowy sezon epidemiczny. 
Bowiem najskuteczniejszym spo-

SZCZEPIENIA 
SEZONOW E
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sobem zwalczania grypy jest pro-
filaktyka, a jej podstawowym ele-
mentem jest swoista immuniza-
cja w postaci szczepień przeciw-
grypowych. Oczywiście nie bez 
znaczenia pozostaje zachowanie 
podstawowych zasad higieny 
oraz prawidłowa dieta wzboga-
cona w witaminę C oraz takie mi-
kroelementy jak cynk czy selen. 
Aktualnie nie zaleca się stosowa-
nia profilaktyki farmakologicznej 
obejmującej przyjmowanie leków 
przeciwwirusowych z grupy inhi-
bitorów neuraminidazy oraz re-
ceptorów muskarynowych M2. 

Historia prac zajmujących 
się opracowaniem szczepionek 
sięga lat 30-tych ubiegłego stu-

lecia, a pierwsza szczepionka 
przeciwko grypie została do-
puszczona do obrotu już w 1945 
roku. Szczepionka ta zawierała 
inaktywowane formaldehydem 
całe wiriony wirusa namnażane-
go na zarodkach kurzych, przez 
co obarczona była dużym ry-
zykiem wystąpienia odczynów 
poszczepiennych. Dzięki inten-
sywnie prowadzonym pracom 
w kierunku uzyskania jeszcze 
bardziej skutecznych i bezpiecz-
nych szczepionek, od połowy lat 
60-tych otrzymywano coraz bar-
dziej oczyszczone wirusy. W 1968 
roku wprowadzono szczepionki 
inaktywowane z rozszczepionym 
wirionem (typu split), które za-
wierają zagregowane glikoprote-

iny powierzchniowe oraz białka 
wewnętrzne. W 1976 roku wpro-
wadzono natomiast szczepionki 
podjednostkowe zawierające izo-
lowane glikoproteiny powierzch-
niowe o właściwościach antyge-
nowych – hemaglutyninę (HA) 
i neuraminidazę (enzym umoż-
liwiający wirusom opuszczanie 
zarażonych komórek). Trzeci ro-
dzaj szczepionek otrzymywanych 
z hodowli na zarodkach kurzych 
to szczepionki wirosomalne, za-
wierające antygeny H i N opłasz-
czone na fosfolipidowym noś-
niku (liposomie). Drugą grupę 
stanowią inaktywowane podjed-
nostkowe szczepionki otrzyma-
ne z hodowli tkankowej MDCK 
zawierające izolowane antygeny 

 Poniżej w tabeli przedstawiony został podział szczepionek na typy z uwzględnieniem nazw handlowych:

I. Szczepionki przeciwko grypie otrzymywane w hodowli na zarodkach kurzych

1. Inaktywowane szczepionki przeciwko grypie z rozszczepionym winionem

Vaxigrip\Vaxigrip Junior

Fluarix 

Begrivac

ID Flu

2. Szczepionki podjednostkowe, zawierające izolowane antygeny powierzchniowe,  
tj. hemaglutynine i neuraminidaze

Influvac 

Agrippal

3. Szczepionki wirosomalne

Inflexal V 

II. Szczepionki przeciwko grypie otrzymywane w hodowli tkankowej MDCK:

Inaktywowane podjednostkowe szczepionki, zawierające izolowane antygeny powierzchniowe,  
tj. hemaglutyninę i neuraminidazę

Optaflu ►
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powierzchniowe, tj. hemaglutyni-
nę i neuraminidazę. Jedna dawka 
szczepionki (0,5 ml) zawiera 15μg 
hemaglutyniny każdego z reko-
mendowanych przez WHO na 
dany sezon epidemiczny szcze-
pów wirusa grypy. Szczepionki 
należy przechowywać w tempe-
raturze +2 do +8˚C, nie wolno jej 
zamrażać.

Wszystkie dostępne na ryn-
ku polskim szczepionki przeciw-
ko grypie to szczepionki atenu-
owane, czyli zawierające wirusy 
zdolne do replikacji, jednak po-
zbawione patogenności dla czło-
wieka. Charakteryzuje je wysoka 
zdolność wywoływania immuno-
logicznej odpowiedzi, zarówno 
komórkowej, jak i humoralnej. Są 
to szczepionki trójskładnikowe 
zwierające trzy szczepy wirusa 
grypy: szczep podtypu A(H1N1), 
szczep podtypu A (H3N2) oraz 
szczep typu B, podawane do-
mięśniowo, z wyjątkiem ID Flu, 
która jest aplikowana śródskór-
nie. W 2003 roku po raz pierwszy 
zarejestrowana została w USA 
i Rosji atenuowana trójskładniko-
wa szczepionka donosowa pod 
nazwą FluMist. 

W Polsce szczepienie prze-
ciwko grypie uwzględnione jest 
w Programie Szczepień Ochron-
nych, jako szczepienie zalecane. 
Komitet Doradczy ds. Szczepień 
Ochronnych (ACIP, Advisory Com-
mittee on Immunization Practi-
ces) wraz z WHO co roku wydają 
zalecenia, dotyczące szczepień 
przeciwko grypie. Zgodnie z re-
komendacjami ACIP szczepionki 
przeciwko grypie mogą być sto-
sowane od 6 miesiąca życia i po-
winny być stosowane w następu-
jących grupach pacjentów:
−	 osoby po transplantacjach; 
−	 dzieci zdrowe w wieku od 6 

miesiąca życia do 5 roku ży-
cia;

−	 osoby powyżej 50 roku życia; 
ponieważ w tej grupie znacz-
nie zwiększa się liczba osób 
należących do grup wysokie-
go ryzyka;

−	 osoby dorosłe i dzieci z prze-
wlekłymi chorobami układu 
sercowo-naczyniowego, od-
dechowego w tym chorzy 
na astmę, chorobami nerek, 
wątroby, chorobami neurolo-
gicznymi, hematologicznymi, 
metabolicznymi (w tym cho-
rzy na cukrzycę);

−	 osoby dorosłe i dzieci z nie-
doborami odporności (w tym 
spowodowanymi leczeniem 
immunosupresyjnym lub za-
każeniem wirusem HIV);

−	 kobiety w ciąży; 
−	 osoby w wieku 6 miesięcy – 

18 lat, leczone przewlekle 
aspiryną, co zwiększa u nich 
ryzyko wystąpienia zespołu 
Reye’a w razie zachorowania 
na grypę;

−	 pensjonariusze domów spo-
kojnej starości, zakładów 
opieki zdrowotnej;

−	 osoby otyłe, u których indeks 
masy ciała (BMI) wynosi ≥40.

Ze względów epidemio-
logicznych szczepienie przeciw-
ko grypie zalecane jest również 
pracownikom służby zdrowia, 
pracownikom domów spokojnej 
starości oraz zakładów opieki 
medycznej, którzy kontaktują się 

z pensjonariuszami lub chorymi, 
członkom rodzin osób należą-
cych do grup wysokiego ryzyka, 
osobom opiekującym się dziećmi 
w wieku poniżej 5 lat, pracowni-
kom służb publicznych, np. szkół, 
przedszkoli, żłobków, czy trans-
portu. 

Jedynymi przeciwwskazania-
mi do szczepienia przeciwko gry-
pie jest nadwrażliwość na białko 
jaja kurzego lub inne składowe 
szczepionki, ostre stany gorącz-
kowe oraz zespół Guillain-Barra 
w wywiadzie. Szczepienie można 
wykonać przez cały sezon, jed-
nak u osób z grup ryzyka zaleca 
się wykonać szczepienie w okre-
sie wrzesień-listopad. Odporność 
wynikająca ze szczepienia rozwi-
ja się w ciągu 14 dni i utrzymuje 
się przez okres 6-12 miesięcy. Jak 
w przypadku każdego szczepienia 
może wystąpić po niej tzw. od-
czyn poszczepienny występujący 
przez 2-3 dni charakteryzujący się 
bólem, obrzękiem i zaczerwienie-
niem w miejscu iniekcji. Bardzo 
rzadko raportowane są reakcje 
anafilaktyczne związane z nad-
wrażliwością pacjenta na białko 
jaja kurzego. Należy pamiętać, że 
w żadnym przypadki szczepionka 
przeciwko grypie nie może wy-
wołać grypy.  ■

dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigiance

►
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Zapewne niewielu z nas 
wie, że przyprawy, które 
używamy dziś w kuchni, 
były dawniej dostępne 

wyłącznie w aptekach. Dowo-
dami potwierdzającymi te infor-
macje są najstarsze farmakopee 
oraz dawne naczynia do prze-
chowywania tychże substancji. 
Dzięki aptekarskim pamiątkom 
możemy przenieść się w odległe 
czasy i wyobrazić sobie, jak nie-
gdyś wyglądał nasz zawód. Aro-
mat przypraw, do których każdy 
teraz ma łatwy dostęp, pozwala 
nam przywołać zapach, którego 
nie odnajdujemy już w officina 
sanitatis. Za to każdy z nas może 
stać się dla najbliższych lekarzem, 
używając przypraw w kuchni, pod 
warunkiem, że będziemy znać 
ich właściwości lecznicze. Tym 
razem zapraszam do zapoznania 
się z pieprzem czarnym (Piper ni-
grum).

Pieprz był od zawsze jed-
ną z najczęściej używanych przy-
praw. W starożytności stanowił 
główny przedmiot handlu i nale-
żał do najbardziej wartościowych 
towarów ze Wschodu. Jego właś-
ciwości cenili Rzymianie, używa-
jąc nawet jako dodatek do dese-
rów. Pochodzenie tej przyprawy 
owiane było tajemnicą, stąd do 
dzisiaj utrzymuje się powiedze-
nie: tam gdzie pieprz rośnie…, co 

oznacza bardzo dalekie, nieznane 
kraje. Właściwie stwierdzenie to 
już jest nieaktualne, każdy może 
poznać ojczyznę pochodzenia 
pieprzu czarnego, jeśli tylko go-
towy jest, by odbyć podróż do 
Indii. O znalezieniu drogi w tamte 
strony marzył już Krzysztof Ko-
lumb, a powodem podjętej przez 
niego wyprawy była chęć odna-
lezienia drogocennych przypraw, 
w tym właśnie – pieprzu. Jak 
wiemy Kolumb dotarł do Ame-
ryki, choć przekonany był, że to 
Indie. Odnalazł tam między inny-
mi roślinę, której owoce w sma-
ku przypominały pieprz, lecz 

wyglądem różniły się znacznie – 
była to ostra papryka nazywana 
dziś papryką chili lub pieprzem 
Cayenne, a dawniej, ze względu 
na pochodzenie, mówiono o niej 
„pieprz indiański”. Do Indii, kraju 
zasobnego w pożądane wówczas 
przyprawy, udało się dopłynąć 
załodze Vasco da Gamy. Dzięki 
temu Portugalczycy przejęli han-
del, który spoczywał do tej pory 
w arabskich rękach.

Pieprz czarny (Piper ni-
grum), należący do rodziny Pie-
przowatych (Piperacae), wymaga 
klimatu gorącego i wilgotnego. 

Niemodna 
przyprawa?

Ilustracja 1. Pieprz czarny (Piper nigrum). 
Rysunek autorstwa Katarzyny Typek. ►
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Do dzisiaj uprawiany jest w In-
diach, na Cejlonie, a także w In-
donezji, Afryce, w Brazylii i na 
Antylach. Należy do krzewów 
pnących, łodygi mogą osią-
gać długość nawet 15 metrów. 
W uprawie odpowiednio są przy-
cinane i prowadzone na specjal-
nych podporach. Płożące się po 
ziemi nie wydałyby owoców. Li-
ście pieprzu są sercowatojajowa-
te i ostro zakończone, a kwiaty 
drobne, zebrane w kłos, na któ-
rym rozwijają się owoce należące 
do pestkowców. Krzewy owocu-
ją dopiero w ósmym roku życia. 
W początkowym stadium mają 
kolor zielony, a dojrzałe stają się 
czerwone. Towarem handlowym 
jest pieprz zielony, czerwony, 
a także biały i czarny. Kolor za-
leży od czasu zbiorów i sposobu 
obróbki. Pieprz zielony, zebrany 
zanim dojrzeje, najczęściej sprze-
dawany jest w zalewie octowej 
lub słonej. Dostępne są również 
wersje suszone, które otrzymuje 
się poddając owoce procesowi 
liofilizacji. Pieprz czarny otrzymu-
je się również z niedojrzałej for-
my. Zbierane są całe owocostany 
w momencie, kiedy najniżej po-
łożony, najstarszy owoc przyjmu-
je kolor czerwony. Zielone owoce 

poddawane są gotowaniu, a na-
stępnie suszeniu w trakcie które-
go skórka i miąższ przybiera kolor 
szaroczarny – jest to postać, którą 
najczęściej spotykamy. Czerwony 
pieprz otrzymuje się, jeżeli owoce 
zebrane są w stadium dojrzałości. 
Z dojrzałych owoców otrzymu-
je się również pieprz biały. Przez 
kilka dni owoce poddawane są 
fermentacji, przemywane woda 
słoną lub wapienną i suszone. Po 
tych zabiegach zewnętrzna skór-
ka jest ściągana, tak, że pozostaje 
sama pestka, która nazywana jest 
białym pieprzem.

Trojaki pieprz w Aptekach 
maią Aptekarze ku potrzebie 
ludzkiego zdrowia: długi pieprz, 
biały pieprz a czarny. Ten trojaki 
pieprz na iednym drzewie roście 
(…). Pieprz iest rzecz zamorska, 
którego tak się w Polszcze ięli, że 
żaden bogaty y ubogi przez niego 
niechce ieść. Po raz kolejny lektu-
ra „Herbarza” z 1595 roku, napi-
sanego przez Marcina z Urzędo-
wa, dostarcza nam cennych wia-
domości o znaczeniu roślin przy-
prawowych w czasach renesansu. 
Pieprz długi o którym informuje 
nas „Herbarz” to zapewne owo-
ce Piper longum, występującego 
w Indiach. Nie jest to jednak ta 

sama roślina i przyprawa co Pi-
per nigrum, choć pod względem 
zawartości substancji czynnych 
bardzo zbliżona składem. Owoce 
zrośnięte są ze sobą tworząc dłu-
gi kłos, stąd też nazwa: „pieprz 
długi”. 

 Sto lat po odkryciu drogi 
morskiej do Indii pieprz stał się 
przyprawą dostępną nawet ubo-
gim, choć wcześniej znali go je-
dynie najzamożniejsi. Wszystki 
pieprze maia pospolitą moc za-
grzewającą y wysusziącą, moc-
no urynę pobudzaią trawieniu 
pomagają (…). Przeciw ciężkie-
mu zimnu, które bywa w febrach 
dobrze pić – tak pisze o właści-
wościach tej przyprawy Marcin 
z Urzędowa. Pieprz w małych 
dawkach pobudza wydzielanie 
śliny i soku żołądkowego, wpły-
wając tym samym na poprawę 
trawienia. W większych dawkach 
drażniąc nerki działa moczopęd-
nie. Owoc pieprzu czarnego to 
surowiec olejkowy. Głównymi 
składnikami są związki o charak-
terze alkaloidów, między innymi: 
piperyna, piperydyna, chawicyna, 
piperamina, a także monoterpe-
ny i seskwiterpeny. W owocach 
występuje także skrobia i olej. 
Alkaloidy piperydynowe działając 
drażniąco na zakończenia nerwo-
we w jamie ustnej, przyczyniają 
się do zwiększonego wydzielania 
śliny i soku żołądkowego. Związki 
piperydynowe działają drażniąco 
w obrębie całego układu pokar-
mowego. Nawet niewielkie ilo-
ści pieprzu zwiększają ukrwienie 
przewodu pokarmowego, uła-
twiając przenikanie składników 
pokarmowych z jelit do krwi. 

Na początku XIX wieku 
w przypadku niestrawności zale-
cana była kuracja opisana przez 
Krzysztofa Kluka w „Dykcjonarzu 
Roślinnym”: na wiatry i niestraw-
ność, ieżeli od przeziębienia, osła-
bienia i zamulenia żołądka pocho-
dzą, połknione całkiem co rano od 
7 do 10 ziaren pieprzu pewnym są 

Ilustracja 2.1 i 2.2. Handlowe odmiany pieprzu czarnego. 
Fotografia autorstwa Karoliny Czernieckiej.

►
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lekarstwem. Autor w tym samym 
opracowaniu przestrzega jednak: 
pieprzu skutki są gwałtownie krew 
rozpalające, ostrożnieby go więc 
w kuchni zażywać należało; iego 
wielka ostrość i ognistość, moc-
nym tylko osobom, grube ner-
wy maiącym, może być zdatna, 
wiele wilgoci mającym i zimnym. 
Kiedy przecież dlatego, że roz-
grzewa i żołądek utwierdza, iest 
potrzebny do potraw tłustych, wę-
dzonych, miernie go i nie tłuczo-
nego, ale całego zażywać należy. 
Cały pieprz toż sprawi co tłuczo-
ny, a tłuczony, zwłaszcza miałko, 
tym iest niebezpieczniejszy, że się 
w fałdach żołądka i kiszek długo 
zatrzymuje, i niektórych okolicz-
nościach zgubić może. Częste-
go używania pieprzu, zwłaszcza 
w nadmiernych ilościach, po-
winniśmy się wystrzegać. Ciągłe 
pobudzanie i drażnienie żołądka 
do zwiększonej produkcji soków 
trawiennych może skutkować 
zapaleniem błony śluzowej. Bez-
względnie przyprawy tej powinni 
unikać chorzy z wrzodami. Me-
dycyna chińska do dziś poleca 
owoce pieprzu czarnego w przy-

padku kaszlu i zalegającej fleg-
mie. Takie zalecenia odnajdujemy 
również w „Herbarzu” Marcina 
z Urzędowa: kaszlowi i wszystkim 
niedostatkom w piersiach piiąc 
(…) przeciw bolączce w gardle 
z miodem przyprawiwszy maść 
mazać. Autor zachęca także ko-
biety i mężczyzn do stosowania 
tej przyprawy: pożywanie pieprzu 
czyni piękną płeć, wonią z ust 
wdzięczną y rodzaju nasienie 
mnoży.

Właściwości drażniące pie-
przu można wykorzystywać rów-
nież zewnętrznie. Nalewka przy-
gotowana na owocach pieprzu 
czarnego działa rozgrzewająco, 
co pomocne może być w przy-
padku problemów z zimnymi sto-
pami i dłońmi, a także w reuma-
tyzmie.

Owoce pieprzu w połącze-
niu z kwasem arsenowym stoso-
wane był często jako lek wzmac-
niający. Przepisy na takie prepara-
ty odnajdujemy w „Farmakologii 
felczerskiej” z roku 1910, a tak-
że w „Receptarium Polonicum” 
z 1947 roku.

„Pilulae Ferri arsenicosi”

Rp.
Acidi arsenicosi 0,03
Ferri reducti 1,8
Fructus Piperis nigri plv 0,9
Massae pilularum 1,5
M. f. pil. No XXX

D.S. 3 x dziennie 1 pigułkę, 
stopniowo więcej, aż do 3 naraz.

Rp.
Acid. arsenicosi 0,05
Piper nigri
Gummi arabic. pulv. ana 0,5
Aqua dest. ut. f. pil. No 40
Consp. Lycopod.

S. Rano i wieczorem po 1 pigułce 
(przy febrze). 

W 1951 roku profesor Jan 
Muszyński pisał: dziś pieprz jest 
niemodny. Jego skutkom przy-
pisujemy często większość roz-
powszechnionych cierpień na tle 
złej przemiany materii. Nie jest to 
bodaj wina pieprzu, tylko ludzkiej 
niewstrzemięźliwości, albowiem 
pieprz „zaostrza” tylko apetyt i po-
zwala spożyć znacznie więcej niż 
organizm normalnie chce przyjąć. 
A czy dziś pieprz jest modny? Za-
pewne ma swoich zwolenników, 
jak i przeciwników, ale zazwyczaj 
w każdej restauracji, czy w domu 
podawany jest obok soli jako tra-
dycyjna przyprawa. Dla jednych 
jest niezbędny, inni twierdza, że 
niszczy prawdziwy smak potraw… 
Kwestia gustów, ale również od-
powiedniego zastosowania! War-
to mieć na uwadze wskazówki ku-
charzy, aby dodając go w trakcie 
gotowania, robić to pod koniec 
przyrządzania potrawy i używać 
najlepiej świeżo mielony. ■

mgr farm. Joanna Typek 
Piśmiennictwo u autorki

Ilustracje 3.1 i 3.2. Monografie pieprzu czarnego, zamieszczone w „Farmakopei Au-
striackiej VIII” z roku 1907 i „Farmakopei Polskiej II” z 1937. 

Egzemplarze ze zbiorów autorki.
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Określenie trwałości pro-
duktu leczniczego jest 
kwestią złożoną i może 
być rozumiane na róż-

nych płaszczyznach. Po pierwsze 
– w odniesieniu do substancji 
leczniczej zawartej w postaci leku, 
co oznacza, że jej forma i stężenie 
nie uległy zmianie (w określonym 
zakresie) i są zgodne z informacja-
mi podanymi w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego (ChPL). 
Oznacza to, że ilość substancji 
leczniczej nie zmieniła się, nie 
powstały toksyczne produkty 
rozkładu, nie zmieniła się także 
biodostępność, co w praktyce 
oznacza, że produkt zachował 
odpowiednią jakość i będzie także 
odpowiednio skuteczny podczas 
stosowania. Po drugie – trwałość 
możemy odnosić do postaci leku. 
Wówczas oczekujemy, że produkt 
leczniczy nie zmieni swoich właś-
ciwości fizykochemicznych, np. 
roztwór pozostanie przejrzysty, 
tak jak w momencie wytworzenia, 
lek w postaci iniekcji zachowa 

jałowość itd. Po trzecie wreszcie 
– przez trwałość leku możemy 
rozumieć jego stabilność w cza-
sie użycia, na przykład podczas 
rozcieńczania wodą lub łączenia 
z innym lekiem. Ten aspekt odnosi 
się już raczej do zagadnień związa-
nych z niezgodnościami (incompa-
tibilitates) w fazie farmaceutycznej. 

Trwałość produktów leczni-
czych możemy rozważać w aspek-
cie: 

1. fizycznym; 
2. chemicznym;
3. mikrobiologicznym;
4. terapeutycznym;
5. toksykologicznym.

Najczęściej, jeśli zachowana 
jest trwałość w trzech pierwszych 
aspektach, wówczas stabilność 
terapeutyczna i toksykologiczna 
także będzie utrzymana.

Określenie trwałości pro-
duktu leczniczego rozpoczyna się 
już na etapie badań preformula-
cyjnych. Odpowiednie przepisy, na 
przykład wytyczne The Internatio-

nal Conference on Harmonisation 
of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals 
for Human Use (ICH) określają 
w jaki sposób należy prowadzić 
badania trwałości produktów 
leczniczych (warunki normalne, 
pośrednie i przyśpieszone). W za-
sadzie w celu zbadania trwałości 
leku recepturowego można by 
odnieść te same kryteria. Nie ma 
to jednak praktycznego zastoso-
wania. Dla tej grupy leków okre-
ślamy więc raczej termin przydat-
ności do użycia (ang. beyond use 
date). W literaturze, szczególnie 
amerykańskiej, możemy odnaleźć 
następujące wskazówki doty-
czące określania maksymalnego 
terminu przydatności do użycia 
leków recepturowych niejałowych, 
przechowywanych w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, bez 
dostępu światła, w temperaturze 
pokojowej (chyba, że zaznaczono 
inaczej). Zależnie od postaci leku 
wytyczne te są następujące:

Wybrane aspekty 
określania trwałości 
leków recepturowych Fot. Fotolia.com
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zauważyć towarzyszące niektórym 
przemianom chemicznym zmiany 
właściwości organoleptycznych 
leku recepturowego (np. zmianę 
barwy). W określonych sytuacjach 
także wzrost drobnoustrojów, 
czyli niezachowanie trwałości 
mikrobiologicznej, może się ma-
nifestować łatwymi do zaobser-
wowania zmianami fizycznymi 
(np. zmętnieniem). Przykładowe 
oznaki niezachowania stabilności 
recepturowych postaci leku przed-
stawiono w tabeli.

W Polsce nie ma jedno-
znacznych przepisów prawnych 
pozwalających na określanie trwa-
łości leków recepturowych sporzą-
dzanych przez farmaceutę w apte-
ce. W praktyce recepturowej naj-
częściej przyjmujemy następujące 
terminy przydatności do użycia 
dla poszczególnych postaci leku, 
co w zasadzie pokrywa się z da-
nymi przedstawionymi wcześniej. 
W odniesieniu do proszków, jeśli 
nie zawierają substancji higrosko-
pijnych, datę przydatności okre-

ślamy na 30 dni od sporządzenia. 
Z kolei mieszanki mają najczęściej 
siedmiodniową trwałość i powinny 
być przechowywane w chłodnym 
miejscu. Roztwory wodne, jak 
wspomniano wcześniej, powinny 
być zużyte w ciągu 14 dni, jeśli 
są przechowywane w chłodnym 
miejscu. Roztwory etanolowe, 
zależnie od składu, mogą być 
używane do 3 miesięcy od daty 
sporządzenia. Bardziej złożone 
jest zagadnienie trwałości maści 
i kremów. Głównymi czynnikami 
wpływającymi na trwałość tych 
postaci leku jest rodzaj użytego 
podłoża, obecność (lub brak) 
wody w formulacji oraz rodzaj 
zastosowanego opakowania. Naj-
większą trwałością charaktery-
zują się te postaci leku, które nie 
zawierają wody i zapakowane są 
w tuby. Podobnie jest z trwałością 
czopków i globulek. Te, które 
sporządzono z wykorzystaniem 
masła kakaowego jako podłoża, 
powinny być przechowywane 
w chłodnym miejscu i zużyte 

Postać leku Oznaki braku stabilności

Roztwory (Solutiones) Wytrącenie osadu, zmiana barwy.

Zawiesiny

(Suspensiones)

Zbrylanie osadu, wzrost kryształów, 

trudności z ponownym rozproszeniem 

fazy zawieszonej.

Emulsje

(Emulsiones)

Śmietankowanie, złamanie emulsji.

Maści, kremy

(Unguenta, Cremores)

Zmiana konsystencji, wydzielenie jednej z 

faz, powstanie „grudek”.

Proszki

(Pulveres)

Zbrylanie się proszku, zmiana barwy, 

wydzielenie gazu po otwarciu 

opakowania.

Czopki

(Suppositoria)

Wysychanie, twardnienie, topienie się, 

tłuste plamy na opakowaniu.

Roztwory niewodne 
i postaci stałe: 

a. Jeśli lek został wykonany z sub-
stancji „pro receptura” powinien 
być zużyty w ciągu maksymal-
nie 6 miesięcy.

b. Jeśli do wytworzenia leku 
recepturowego użyto leku go-
towego (np. tabletek) termin 
przydatności wyznaczamy jako 
maksymalnie 25% czasu pozo-
stałego do upłynięcia terminu 
ważności gotowego produktu 
leczniczego, którego użyliśmy 
w recepturze lub jako 6 mie-
sięcy, wybierając termin, który 
upłynie wcześniej.

Roztwory wodne 
i postaci zawierające wodę: 

14 dni przy przechowywaniu 
w chłodnym miejscu.

Pozostałe postaci:

Nie dłużej niż wyznaczony przez 
lekarza czas terapii lub 30 dni, 
wybierając czas krótszy.

Danych tych nie możemy 
oczywiście używać bez ograniczeń 
w odniesieniu do wszystkich leków 
recepturowych. Należy więc zwró-
cić uwagę na fakt, że niektóre pre-
paraty ze względu na np. zakres 
stężeń substancji leczniczej, pH, 
dodatek określonych substancji 
leczniczych, zastosowane podłoże 
czy zawartość wody mogą mieć 
krótszy niż podano powyżej ter-
min przydatności do użycia.

Farmaceuta w aptece ma 
pewne możliwości obserwowania, 
czy sporządzona postać leku za-
chowuje odpowiednią stabilność, 
szczególnie w aspekcie fizykoche-
micznym – nie może rzecz jasna 
wykryć na przykład powstających 
produktów rozkładu, jednak może ►

Fot. Fotolia.com
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w ciągu miesiąca. FP podaje nato-
miast wskazówki dotyczące kropli 
do oczu – te, które nie zawierają 
środków konserwujących powinny 
być zużyte w ciągu doby od ot-
warcia, natomiast krople do oczu 
z konserwantami mogą być uży-
wane przez 10 dni od pierwszego 
otwarcia opakowania.

Głównym problemem zwią-
zanym z trwałością leków receptu-
rowych jest dla farmaceutów fakt, 
że stabilność tej grupy preparatów 
nie została w dużej części prze-
badana. Podczas przygotowy-
wania leku recepturowego może 
zachodzić wiele procesów, które 
są trudne do przewidzenia i które 
mogą być niemożliwe do wykrycia 
bez użycia specjalistycznej apara-
tury analitycznej, nie mogą być 
więc wykryte w aptece. Niektórzy 
autorzy sugerują jak podano na 
wstępie pewną ekstrapolację daty 

ważności produktów użytych do 
wytworzenia postaci leku, jednak 
bardzo często nie jest możliwe 
podanie jednoznacznej daty przy-
datności do użycia leku recepturo-
wego, ze względu na stosowanie 
różnych stężeń substancji leczni-
czych, rożnych rozpuszczalników 
oraz stosowanie różnych typów 
opakowań. Należałoby więc przy-
najmniej odszukać w literaturze 
informacje na temat trwałości 
stosowanej substancji leczniczej, 
rozważyć jej rodzaj i możliwe 
mechanizmy rozkładu, właściwo-
ści zastosowanego opakowania, 
przewidywane warunki przecho-
wywania oraz czas trwania terapii. 
Nie zawsze jednak dostępne dane 
literaturowe odnoszą się bezpo-
średnio do zapisanego przez le-
karza składu leku recepturowego 
i bardzo często nie możemy ich 
bezpośrednio zastosować do na-

szego leku. Wtedy powinniśmy się 
odnieść do ogólnych wskazówek 
dotyczących określania terminu 
przydatności do użycia, przedsta-
wionych wcześniej. ■

mgr farm. Łukasz Pałkowski

Katedra Technologii Postaci Leku
Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu
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NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE MEDYCYNY I FIZJOLOGII 

W 2012 roku nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii zosta-
ła przyznana za odkrycie, że dojrzałe komórki organizmu można cofnąć 
w rozwoju do etapu komórek macierzystych, które potem są ponownie 
przekształcane w dowolne komórki organizmu.

Nagrodę otrzymali dwaj uczeni - profesor John B. Gurdon z Wielkiej 
Brytanii i profesor Shinya Yamanaka z Japonii. 

Prof. Yamanaka szukał odpowiedzi na pytanie, czy można zmody-
fikować dojrzałą komórkę w taki sposób, aby odzyskała swoje dawne 
możliwości różnicowania, czyli stała się komórką macierzystą. Prof. Ya-
manaka szukał genów, które podtrzymują niedojrzały stan komórek za-
rodkowych. Zidentyfikował kilka z nich i przeprowadził doświadczenie 
czy wprowadzenie ich do dojrzałej komórki spowoduje jej przeprogra-

mowanie i powrót do stanu komórki macierzystej. Eksperyment zakończył się powodzeniem. Okazało 
się, że wprowadzenie czterech genów do dojrzałej komórki czyni ją na powrót macierzystą i pluripo-
tentną. 

Profesor John B. Gurdon jako pierwszy udowodnił, że nawet dojrzała komórka ciała zdolna jest do 
przekształcenia w inne rodzaje komórek i wskazał drogę do klonowania zwierząt.  Najnowsze badania 
Gurdona skupiały się na analizie sygnałów wymienianych pomiędzy komórkami w trakcie procesu 
ich różnicowania się. Uczony dowiódł, że wyspecjalizowaną komórkę ciała można „cofnąć” w rozwoju 
i sprawić, że rozwinie się z niej cały organizm.  

Wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia w Sztokholmie. ■
Oprac. Z.S., z wykorzystaniem materiałów PAP

Warto wiedzieć

►
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bez recepty, a do tego mają „sil-
ne wsparcie reklamowe”. Są to 
leki bardzo skuteczne i niezwy-
kle szybko działające – już po kil-
ku minutach zakatarzony pacjent 
odczuwa znaczącą ulgę, może 
swobodnie oddychać, a efekt 
utrzymuje się nawet do 12 go-
dzin. Krople sympatykomime-
tyczne do nosa nie leczą wpraw-
dzie przyczyn niedrożności tj. in-
fekcja wirusowa, bakteryjna, aler-
gia czy zmiany organiczne, jed-
nak tak efektywnie likwidują ob-
jawy, że dla wielu pacjentów są 
oczywistym remedium na zatka-
ny nos. Nie ma w tym nic złego 
pod warunkiem, że chory dosto-
suje się do jednego, bardzo istot-
nego, a nie zawsze dość wyraźnie 
wyeksponowanego ostrzeżenia 
– preparatów tych nie powinno 
się stosować na własną rękę dłu-
żej niż 3-5 dni. Nieprawidłowe, 
przewlekłe i nadmierne stosowa-
nie donosowe kropli obkurczają-
cych naczynia krwionośne może 
prowadzić do bardzo uciążliwego 
powikłania – polekowego nieży-
tu nosa.

RHINITIS MEDICAMENTOSA

Odczucie zatkania nosa wią-
że się najczęściej ze zjawiskami 
zachodzącymi w przebiegu reak-
cji nieżytowej – naczynia rozsze-
rzają się i stają się bardziej prze-

Całkowita blokada nosa jest 
stanem trudnym do znie-
sienia. Zakatarzony pacjent 

nie czuje zapachów ani smaków, 
nie może uprawiać sportu, trud-
no mu efektywnie wypoczywać. 
Pojawiają się trudności w pracy 
i nauce, ciężko jest wywiązywać 
się z obowiązków domowych. 
W dzień katar powoduje uczu-
cie przewlekłego zmęczenia, wra-
żenie rozpierania w głowie i roz-
drażnienie. W nocy zatkany nos 
zaburza komfort snu, o ile w ogó-
le uda się spokojnie zasnąć. Ko-
nieczność oddychania ustami 
sprawia, że wargi są spierzchnię-
te i piekące. Pomimo, iż niedroż-
ny nos to dolegliwość pozornie 
błaha, to jednak jest czynnikiem 
silnie obniżającym jakość życia 
pacjentów. Chociaż może się to 
spotkać z niedowierzaniem, nie-
ustanna blokada nozdrzy (np. 
w przebiegu źle reagującej na le-
czenie alergii) i związane z tym 
negatywne postrzeganie swojej 
sytuacji życiowej oraz złe samo-
poczucie mogą prowadzić nawet 
do schorzeń natury psychicznej.

Trudno się dziwić, że pa-
cjenci z katarem bardzo chęt-
nie sięgają po udrażniające kro-
ple do nosa zawierające sub-
stancje z grupy sympatykomi-
metyków. Preparaty te dostęp-
ne są w ogromnej większości 

puszczalne, zachodzi także zwięk-
szona produkcja śluzu. Efekty, 
które temu towarzyszą – kicha-
nie, katar – mają na celu usunięcie 
czynników drażniących śluzów-
kę i zapobieżenie dalszemu wni-
kaniu patogenów. Krople prze-
ciwkatarowe zawierają substan-
cje sympatykomimetyczne – po-
chodne imidazolu (oksymetazo-
lina, ksylometazolina, nafazolina) 
lub aminy sympatomimetyczne 
(fenylefryna). Związki te na skutek 
obkurczenia naczyń krwionoś-
nych w śluzówce nosa zmniejsza-
ją jej obrzęk i wysięk. Dzięki temu 
działaniu po zastosowaniu kropli 
do nosa pacjent odczuwa znaczą-
cą ulgę, nozdrza udrażniają się, 
a oddychanie jest ułatwione. 

Pomimo wspomnianych już 
oczywistych korzyści i wysokiej 
skuteczności, leki te mają także 
swoją „ciemną stronę”. Niepra-
widłowo stosowane mogą być 
przyczyną rhinitis medicamento-
sa (RM), czyli polekowego nieżytu 
nosa. Niestety - na dłuższą metę 
ten sam efekt, który daje efekt te-
rapeutyczny prowadzi do niedo-
krwienia błony śluzowej i jej ane-
mizacji. Uszkodzeniu ulega tak-
że aparat rzęskowy, który reagu-
je cilostazą (zanikiem ruchomości 
rzęsek). 

Na skutek niekorzystnych 
zmian zachodzących pod wpły-

RHINITIS  
MEDICAMENTOSA
– choroba, powikłanie, 

uzależnienie?

►
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wem miejscowego, przewlekłe-
go stosowania sympatykomime-
tyków w obrębie nosa zachodzą 
charakterystyczne dla rhinitis me-
dicamentosa zmiany - zanik ślu-
zówki nosa, która staje się wybit-
nie przesuszona, bardzo obrzęk-
nięta i podatna na krwawienia. 
Na skutek tego pacjenci nie skar-
żą się na wysięk, wręcz przeciw-
nie, doznają wrażenia głębokie-
go „zakorkowania” nosa. U wielu 
chorych na powierzchni śluzów-
ki widoczne są strupki zaschniętej 
wydzieliny. Tym niekorzystnym 
zjawiskom towarzyszy przewlekły 
stan zapalny i – tym razem wtór-
ny – przerost śluzówki prowadzą-
ce do… całkowitej blokady nosa, 
określanej jako zjawisko „z odbi-
cia”. Czasami niedrożność jest tak 
wielka, że nawet kolejna aplikacja 
i „wciągnięcie” płynu do nozdrzy 
jest utrudnione. Zdarzają się tak-
że przypadki stwierdzenia w ba-
daniu rynoskopowym owrzo-
dzeń, a nawet perforacji przegro-
dy nosa. Również same naczynia 
krwionośne tracą swe fizjologicz-
ne właściwości i zdolność samo-
dzielnego obkurczania się. Pa-
cjent, często nieświadomy przy-
czyny tego stanu rzeczy intensy-
fikuje aplikowanie kropli do nosa, 
które muszą być stosowane coraz 
częściej i w coraz wyższych daw-
kach, aby w jakimkolwiek stopniu 
udrożnić jeszcze nos. 

Ciekawe są próby wyjaś-
nienia zjawiska „kataru poleko-
wego” po sympatykomimetykach 
na gruncie farmakologii recep-
torów. Uważa się, że długotrwa-
le stosowane sympatykomimety-
ki pobudzają nie tylko recepto-
ry alfa-1 adrenergiczne w obrę-
bie śluzówki nosa (odpowiedzial-
ne za skurcza naczyń i poprawę 
drożności). Działają także na re-
ceptory beta, będące autorecep-
torami neuronów współczulnych, 
a więc elementami ograniczają-

cymi podaż neuroprzekaźnika. 
Ich pobudzenie z kolei powodu-
je rozkurcz naczyń. Dlatego po 
okresie zwężenia naczyń na sku-
tek wpływu na receptory alfa, na-
stępuje przewaga działania na 
receptory beta, a naczynia pod-
legają wzmożonemu rozszerze-
niu. Dodatkowo na skutek poda-
wania syntetycznych sympatyko-
mimetyków z zewnątrz zmniej-
sza się produkcja endogennych 
amin katecholowych, zatem po 
zakończeniu działania leku bra-
kuje naturalnej substancji, któ-
ra mogą doprowadzić naczynia 
do „normy” skurczowej. Przewle-
kłe stosowanie alfa-mimetyków 
zmniejsza także czułość recepto-
rów alfa. Pogłębia to niemożność 
prawidłowego skurczu naczyń po 
zakończeniu działania leku (nie 
dość, że mniej jest naturalnych 
substancji naczyniozwężających, 
to do tego na skutek down-re-
gulacji receptorów wywierany 
przez nie efekt jest słabszy). Tłu-
maczy to znakomicie, dlaczego 
przy długim stosowaniu rozwija 
się „tolerancja na krople”, które 
aby w ogóle zadziałać muszą być 
podane w ilościach - z punktu 
widzenia wskazań - ogromnych. 
A przy próbie odstawienia kropli 
naczynia nie wracają do swojego 
„normalnego” stanu, ale ulegają 
nadmiernemu rozszerzeniu (re-
bound, obrzęk „z odbicia”), na-
wet jeżeli czynnik będący pier-
wotną przyczyną kataru zniknął. 
Warto zwrócić także uwagę na 
fakt, że dodawany do wielu kropli 
jako składnik konserwujący chlo-
rek benzalkoniowy może dodat-
kowo nasilać objawy choroby lub 
przyspieszać jej wystąpienie.

Ze względu na rozwój tole-
rancji na działanie leku, przewle-
kłość stosowania i duże trudno-
ści z zaprzestaniem aplikacji pre-
paratu w przypadku nadużywania 
kropli do nosa mówi się niekie-

dy o specyficznym rodzaju uza-
leżnienia. „Miesiąc temu miałam 
katar, kupiłam krople, a teraz nie 
potrafię ich odstawić, mam cią-
gle zatkany nos i wrażenie, że za-
raz się uduszę” – tak mniej więcej 
wyglądają relacje pacjentów, któ-
rzy weszli w stadium nadużywa-
nia preparatów sympatykomime-
tycznych w związku z rozwojem 
kataru polekowego. Nie każdy 
szuka szybko pomocy, w niektó-
rych przypadkach aplikacja kropli 
do nosa - nieprzerwana lub na-
wrotowa - może trwać przez wie-
le miesięcy, a nawet lat. Nie za-
wsze chory potrafi powiązać swój 
przewlekle zatkany nos z aplika-
cją kropli, które przecież właśnie 
na tę dolegliwość mają pomóc! 
Niektórzy wiedząc już, że niszczą 
swoje zdrowie i tak nie zaprzesta-
ją aplikacji kropli. 

Z pewnością wchodzi tu-
taj w grę element „nagrody” jaką 
jest wyczekane „psik, uff” w ze-
stawieniu z bardzo złym samo-
poczuciem w okresie niedroż-
ności nosa. Pacjenci sami często 
swój stan określają jako „nałóg”, 
przyznają się do napadów agre-
sji, kiedy krople niespodziewa-
nie się kończą. Niektórzy kupu-
ją kilka buteleczek z myślą o tym, 
aby im nigdy nie zabrakło, roz-
kładają lek po kieszeniach, toreb-
kach, w podręcznych miejscach 
w domu. Brak leku bywa też przy-
czyną nocnych wypraw do apte-
ki. Wpisując w wyszukiwarkę in-
ternetową hasło „uzależnienie od 
kropli do nosa” można z niedo-
wierzaniem stwierdzić, że jest to 
problem bardzo wielu ludzi. 

LECZENIE

Leczenie polega na prze-
rwaniu podawania leków obkur-
czających naczynia, z ewentual-
nym zastąpieniem ich w pierw-
szym etapie doustnymi lekami 

►
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czenie choroby podstawowej. Jak 
się okazuje dość częstą przyczy-
ną dla której pacjenci rozpoczy-
nają i przeciągają samoleczenie 
kroplami obkurczającymi naczy-
nia jest skrzywiona przegroda 
nosowa, a więc stan możliwy do 
korekty chirurgicznej. Pacjenci le-
czeni z powodu RM nie powin-
ni już powracać, nawet do krót-
kotrwałego leczenia preparatami 
obkurczającymi śluzówkę zawie-
rającymi sympatykomimetyki.

ROLA FARMACEUTY

Rola farmaceuty powin-
na polegać przede wszystkim na 
informowaniu o ograniczeniach 
czasowych w stosowaniu kropli 
do nosa oraz na pomocy w pra-
widłowym doborze formy prepa-
ratu i jego stężenia.

Warto zwrócić uwagę, że 
niektóre preparaty mają nawet 
wyższy niż ogólnie przyjęty na 
granicy 12 roku życia pułap wie-
kowy oddzielający dzieci od mło-
dzieży i dorosłych – na przy-
kład zestawienie xylometazoliny 
z ipratropium do nosa zalecane 
jest powyżej 18 roku życia.

PODSUMOWANIE

Do swoistego standardu 
obsługi pacjentów weszło już in-
formowanie chorych o potrzebie 
uzupełniania diety o probiotyki 
w czasie antybiotykoterapii, po-
dawanie krótkiego napomnienia 
o właściwej instrukcji zażywania 

sympatykomimetycznymi (np. 
tabletkami z pseudoefedryną), 
często w połączeniu z doustny-
mi antyhistaminikami. Aby zła-
godzić pierwszy okres odsta-
wiania kropli, można podzielić 
go na etapy, w których stosuje 
się zmniejszenie dawki z aplika-
cją tylko do jednej dziurki. Dzię-
ki temu druga dziurka w tym cza-
sie może się zregenerować, a pa-
cjent może w miarę normalnie 
oddychać. Do czasu ustąpienia 
objawów zaleca się także przyj-
mowanie donosowych glikokor-
tykosteroidów (co najmniej od  
2 do 6 tygodni, niektórzy zalecają 
kilka miesięcy), przy czym należy 
zwrócić uwagę, iż są to prepara-
ty dostępne na receptę. W przy-
padku braku skuteczności tego 
leczenia rozważa się włączenie 
donosowych leków przeciwhi-
staminowych, a jako ostatnią in-
stancję – krótkotrwałe leczenie 
glikokortykosteroidami doustny-
mi. O ostatecznym kształcie le-
czenia powinien zdecydować le-
karz specjalista laryngolog. 

Wydaje się, że korzyst-
ne jest również stosowanie roz-
tworów soli fizjologicznej i wody 
morskiej. Płukanie nimi nosa po-
woduje mechaniczne oczysz-
czenie nosa, nawilżenie i popra-
wę funkcji rzęsek. Warto zwró-
cić uwagę na preparaty wspo-
magające nawilżenie i gojenie 
śluzówki, na przykład zawierają-
ce dekspantenol, olej sezamowy, 
czy kwas hialuronowy. Tam, gdzie 
jest to możliwe, wskazane jest le-

podczas wydawania bifosfonia-
nów, czy przypominanie o ko-
nieczności przechowywania za-
pasu insuliny w lodówce. Pa-
cjenci, nawet znając te informa-
cje, wydają się doceniać fakt za-
angażowania farmaceutów w ich 
przekazywanie, jest on bowiem 
wyrazem życzliwego zaintereso-
wania ich zdrowiem i powodze-
niem ich leczenia. Do tego kano-
nu dobrego kontaktu z pacjen-
tem należałoby dopisać zwyczaj 
przekazywania informacji o nie-
przekraczaniu okresu aplikacji 
preparatów obkurczających ślu-
zówkę poza czas wskazany przez 
producenta jako bezpieczny. Do-
brze rozumianym nadzorem ze 
strony farmaceuty będzie tak-
że zwrócenie uwagi tym pacjen-
tom, którzy krople do nosa ku-
pują w sposób systematyczny 
lub w ilości przekraczającej jed-
no opakowanie. Rhinitis medi-
camentosa to problem występu-
jący w przewadze u młodzieży 
i młodych dorosłych. Jest to gru-
pa pacjentów często „żyjących 
szybko”, niecierpliwych, którzy 
nie chcą „tracić cennych chwil na 
katar”. Nie liczmy na to, że pa-
cjent przeczyta ulotkę, albo że 
sam zdiagnozuje u siebie prob-
lem lekowy. To personel apte-
ki ma wiedzę i sposobność, aby 
uchronić chorych przed niepo-
żądanym działaniem nadużycia 
leku.  ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

oxymetazolina 0,01%
>3 miesiąca życia

0,025%
1-6 roku życia

[niektórzy zalecają > 3 roku życia]

0,05%
>6 roku życia

xylometazolina 0,05%
2-11 roku życia

[niektórzy zalecają > 6 roku życia]

0,1%
>12 roku życia

Tabela. Dobór stężenia leku w zależności od wieku pacjenta dla oxy- i xylometazoliny
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eWa: Okoliczności życiowe, jak 
Pani wie Pani Magdo, zmusi-
ły mnie ostatnio do bezruchu. 
Doświadczyłam, że ten fakt 
bardzo sprzyja skupieniu uwa-
gi na wybranym problemie. 
Nic nie rozprasza. Ja skupiłam 
się na zagadnieniu informa-
cji w procesie funkcjonowania 
apteki. Najpierw dostrzegłam 
tytuł ulotki – „Każdy ma prawo 
wiedzieć więcej”. Myślę: więcej  
w stosunku do kogo? Więcej 
o czym? Więcej po co? I tak 
wyłoniły mi się obszary, wokół 
których mógłby się skoncen-
trować nasz dialog.

magdalena: Pani Ewo, propo-
nuję więc, aby przedmiotem 
naszych dzisiejszych analiz 
stała się informacja, ale nie in-
formacja w ogóle, tylko w kon-
tekście przydatności dla pa-
cjenta. Sparafrazujmy przywo-
łane przez Panią zdanie. „Każ-
dy pacjent ma prawo wiedzieć 
więcej”. Czy więcej od farma-
ceuty? Nie, więcej w odniesie-
niu do samego siebie. Waż-

ne staje się, które informacje, 
z punktu widzenia pacjenta, są 
dla niego szczególnie istotne. 
Określenie „istotne” niesie od-
powiedź na postawione przez 
Panią kolejne pytania. Istot-
ne ze względu na podniesie-
nie jakości życia, zachowanie 
zdrowia lub jego podtrzyma-
nie. Wiedzieć więcej o lekach, 
o ich interakcjach i działaniu 
pozwala ten cel osiągnąć.

(E) Informacją na pewno również 
istotną dla pacjenta jest cena 
leku. Pacjent nie poszuku-
je natomiast informacji zwią-
zanych z prawnym funkcjo-
nowaniem apteki, w tym na 
przykład jej relacji z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Ta-
kimi informacjami zazwyczaj 
nie jest zainteresowany. 

(M) Myślę, że trzeba podkreślić 
jeszcze jeden aspekt sprawy. 
Stałe poszerzanie oferty aptek 
nakłada na aptekarza obowią-
zek posiadania wiedzy na te-
mat prawa konsumenckiego. 

Do aptek coraz częściej bo-
wiem trafiają pacjenci świa-
domi swoich uprawnień tak-
że i w tym obszarze. Nakła-
da to na aptekarzy obowią-
zek szczególnej troski o prze-
kazywanie rzetelnej informa-
cji i o stałe poszerzanie swo-
ich kompetencji w tym zakre-
sie. Farmaceuta nie dzieli się 
swoją wiedzą mimochodem. 
Ustawa Prawo farmaceutycz-
ne określa, że udzielanie infor-
macji i porad, odnoszących się 
do działania i stosowania pro-
duktów leczniczych i wyro-
bów medycznych jest usługą 
farmaceutyczną, równorzęd-
ną na przykład ze sporządza-
niem i wytwarzaniem produk-
tów leczniczych czy wydawa-
niem produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. 

Również sprawowanie opie-
ki farmaceutycznej, której jak 
już wielokrotnie podkreślali-
śmy ważnym elementem są 
porady i konsultacje, traktowa-
ne jest jako usługa farmaceu-
tyczna.

Każdy ma prawo 
wiedzieć więcej 

– informacja w aptece Fot. ©
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Aptekarz dzieli się z pa-
cjentem także szczegółową 
wiedzą w zakresie realizacji re-
cepty (począwszy od termi-
nów jej ważności, a na możli-
wości zakupienia zamienników 
skończywszy). 

(E) Obszary, których może doty-
czyć informacja są więc bar-
dzo rozległe. Tym bardziej war-
to parę zdań wypowiedzieć na 
temat zarządzania informacją. 
Twierdzi się, że we współczes-
nym świecie, który zdefiniowa-
ny jest przez informację, stosu-
nek do tego zagadnienia może 
mieć wpływ nie tylko na rozwój 
apteki, ale również na jej prze-
trwanie na coraz bardziej nasy-
conym rynku. Przede wszyst-
kim należy podkreślić, że infor-
macja w aptece to nie tylko wy-
eksponowane (ulotki, plakaty), 
sformalizowane dane na temat 
leku, czy szerzej – komplekso-
wej terapii farmakologicznej, 
ale również (o czym często się 
zapomina) wiedza i doświad-
czenie aptekarzy. Dane sta-
tystyczne wskazują, że około 
70% kluczowych dla funkcjo-
nowania apteki informacji jest 
w posiadaniu zatrudnionych 
w niej farmaceutów. Stąd ich 
rola w upowszechnianiu zaso-
bów informacji jest nie do prze-
cenienia. Farmaceuta jednak 
to tylko (wprawdzie najistot-
niejszy), ale jeden z kilku „ele-
mentów” sytemu informacji, 
które może wprowadzić apte-
ka. Wypracowanie takiego sy-
temu musi się odbywać w od-
niesieniu do potrzeb. Potrzeby 
zaś, trzeba pamiętać, weryfiku-
je pacjent. Czego więc pacjent 
potrzebuje, aby mógł wiedzieć 
więcej? Potrzebuje komplekso-
wej, aktualnej i łatwo dostęp-
nej wiedzy.

(M) W nawiązaniu do wcześniej-
szych przemyśleń, wiedzieć 
więcej o lekach, interakcjach 
pomiędzy nimi i o ich działa-
niu wydaje się w pełni moż-
liwe wyłącznie przy wykorzy-
staniu wiedzy i doświadczenia 
farmaceuty. Z punktu widze-
nia pacjenta „sucha” informa-
cja, niepodparta wiedzą apte-
karza, wydaje się mało istot-
na. Nawet, jeżeli pacjent nie 
zadaje pytań dotyczących 
otrzymywanych leków lub in-
nych produktów to już sama, 
stworzona przez system moż-
liwość skorzystania ze specja-
listycznej wiedzy jest dla nie-
go cenna.

Wszystkie możliwe do za-
kupienia w aptece produk-
ty lecznicze zaopatrzone są 
w obszerne (stopień uszcze-
gółowienia tych informacji 
jest określony prawem) infor-
macje pisemne. Ale dla wie-
lu osób mogą być one mało 
czytelne. Farmaceuta jest tym 
specjalistą, który dostosowu-
je język przekazu do pacjen-
ta, oraz, co najistotniejsze – 
indywidualizuje ten przekaz. 
Omawia z pacjentem infor-
macje, które są najważniejsze 
oraz odnosi się do jego kon-
kretnej sytuacji zdrowotnej. 
Uczynienie informacji czytel-
ną powinno również zachę-
cić aptekarzy do stosowania 
w tym celu nowoczesnych 
nośników. Strona interneto-
wa apteki, instalacja monito-
rów przekazujących informa-
cję pozwala uniknąć „szumu 
informacyjnego”, który czę-
sto występuję na przykład na 
skutek prezentacji wielu róż-
nych ulotek rozłożonych na 
stoliku lub blatach w aptece.

 

(E) Na tym tle widać wyraźnie, 
dlaczego identyfikatory pra-
cowników apteki są tak waż-
nym nośnikiem informacji. 
Trudno nam sobie wyobrazić 
np. udział w badaniu lekarskim 
bez pozyskania informacji, kim 
jest badający nas specjalista. 
Tym bardziej należy zatrosz-
czyć się i o to, aby podob-
ny standard był realizowany 
w obszarze pracy aptekarza. 

Identyfikatory przekazują 
informację nie tylko o tym, czy 
pacjent kontaktuje się z far-
maceutą czy z technikiem far-
maceutycznym, ale również, 
poprzez zamieszczenie imie-
nia i nazwiska specjalisty, po-
zwalają budować relację oso-
bistej odpowiedzialności za 
podejmowane w stosunku do 
pacjenta działania lecznicze. 
Identyfikatory pracowników 
apteki stały się już standar-
dem. Sytuacja, w której kon-
sultujemy się ze specjalistą, 
który nie posiada identyfikato-
ra, wzbudza dyskomfort i nie-
jako mimochodem, wzmac-
nia zagubienie pacjenta. Dla 
chorego ma znaczenie nie tyl-
ko zaznaczone już pozyskanie 
profesjonalnej porady. Rów-
nie ważne jest poczucie osobi-
stego spotkania ze specjalistą 
i pozyskanie informacji, za któ-
re bierze on etyczną odpowie-
dzialność. 

Zakres informacji udziela-
nych pacjentowi określa pra-
wo. Na przykład nowa usta-
wa refundacyjna nałożyła na 
aptekarza zarówno obowią-
zek poinformowania pacjen-
ta o możliwości dokonania za-
miany leku refundowanego 
na tańszy odpowiednik, jak 
i obowiązek wydania tego za-
miennika na prośbę pacjen-
ta. Dotychczas w aptece infor-►
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macja o tego typu działaniach 
była prezentowana w formie 
pisemnej, teraz aptekarz zo-
stał zobligowany przepisami 
prawa do przekazywania jej 
ustnie każdemu pacjentowi. 
Bardzo wyraźny staje się więc 
nurt poszerzania odpowie-
dzialności specjalisty.

 
(M) Próbuję wejść w sytuację pa-

cjenta. O tym, co aktualne, co 
właśnie zostało opracowane 
w laboratoriach farmaceutycz-
nych, (przy czym nie mówimy 
o faktach, tylko o informacji 
medialnej) dowiaduje się z re-
klam w środkach masowego 
przekazu.

Ten rodzaj, często bardzo 
nachalnej i manipulacyjnej re-
klamy, nie jest w aptece do-
puszczony. Zabroniona jest 
reklama leków wydawanych 
z przepisu lekarza, w tym le-
ków refundowanych. Pacjent 
powinien mieć przekonanie, 
że kupuje taki lek, który jest 
mu potrzebny, a nie taki, do 
którego kupienia został za-
chęcony poprzez działania re-
klamowe. 

Równocześnie nie odbie-
ra się pacjentowi prawa do 
wiedzy (wiedza ta może być 
prezentowana wyłącznie we-
wnątrz apteki) na temat pro-
mocji leków dostępnych bez 
recepty, kosmetyków, wyro-
bów medycznych i suplemen-
tów diety.

(E) Zakazana jednak została re-
klama zarówno apteki, jak 
i jej działalności (informacja 
o lokalizacji i godzinach pra-
cy apteki lub punktu aptecz-
nego nie stanowi reklamy). 
Znamiennym jest, że potrzeba 
wprowadzenia takiego zakazu 
wyszła od samego środowiska 

aptekarskiego, które uznało, 
że kluczowe jest wzmacnia-
nie relacji między pacjentem 
a aptekarzem oraz przywró-
cenie aptekom statusu placó-
wek ochrony zdrowia. Ta po-
trzeba winna jednak skutko-
wać konkretnymi działaniami. 
Muszę powiedzieć, że w żad-
nej z odwiedzanych przeze 
mnie aptek nie zauważyłam 
innej informacji poza informa-
cją o lekach.

(M) Zastanawiam się w takim ra-
zie, w czym może wyrażać się 
kompleksowy charakter oferty 
apteki?

(E) Myślę, że warto zatrzymać się 
ponownie nad zapisami praw-
nymi. Każda apteka może wy-
pracować właściwą dla siebie 
wartość dodaną swojej ofer-
ty, coś, co będzie ją wyróżniać 
i pozwoli pacjentowi z nią się 
identyfikować. Ta wartość do-
dana mogłaby wyrażać się na 
przykład w szczególnej uwa-
dze, jaką aptekarz obdarza pa-
cjenta (wprowadzenie wywia-
du z pacjentem do standardu 
pracy) lub sprawowanie opie-
ki farmaceutycznej w odnie-

sieniu do konkretnej jedno-
stki chorobowej. Uczynienie 
przedmiotem informacji takiej 
usługi jest dopuszczone przez 
prawo i warto, aby ta prze-
strzeń została przez aptekarzy 
wykorzystana. 

(M) Podsumowując naszą rozmo-
wę chcę wyprowadzić wnio-
sek, który – mam nadzieję – 
pozwoli farmaceutom docenić 
znaczenie świadomego zarzą-
dzania informacją. Działanie 
to nie jest czynnością prostą, 
ale we współczesnym świecie 
staje się powoli koniecznoś-
cią. Jego ostatecznym celem 
jest zysk wyrażony wzrostem 
efektywności działania apte-
ki. Informacja to wiadomość 
rozszerzająca naszą wiedzę 
o otaczającej nas rzeczywisto-
ści. Dla pacjenta sprowadza 
się to do zrealizowania ocze-
kiwania – „wiedzieć więcej”. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

(Endnotes)
1. Ustawa Prawo farmaceutyczne, Dz.U. 

2008 nr 45 poz. 271
2. Nowelizacja do Ustawy Prawo farmaceu-

tyczne: art. 94a.

►
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Z  WOKANDY  
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO

Właściciel i kierownik 
apteki w jednej osobie 
umieścił na zewnątrz 

swojej apteki neon reklamowy 
o treści „Najtańsze leki z mojej je-
dynej apteki”. Skutkiem powzięcia 
wiadomości o tym zdarzeniu Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej wszczął postępowanie 
wyjaśniające mające na celu usta-
lić, czy autor powyższej reklamy 
dopuścił się przewinienia zawo-
dowego. Postępowanie rzecznika 
potwierdziło domniemane prze-
winienie aptekarza, co stało się 
podstawą sporządzenia wniosku 
o jego ukaranie i skierowania go 
do sądu aptekarskiego. Rzecznik 
uznał, że sposób reklamowania 
apteki obwinionego pozostaje 
w sprzeczności z art. 33 ust. 1 i 2 
pkt 4 i 5 w związku z art. 21 pkt 
1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Okręgowy Sąd Aptekarski 
po przeprowadzeniu na rozprawie 
postępowania dowodowego po-
dzielił tezę oskarżenia co do winy 
aptekarza i ukarał go upomnie-
niem.    

Obwiniony wniósł od po-
wyższego orzeczenia odwołanie 
do Naczelnego Sądu Aptekarskie-
go. W apelacji podnosił, że jego 
zachowanie było konieczną obro-
ną – stanem wyższej konieczności 
przed działaniami apteki, która 
powstała nieopodal i na swoim 
lokalu umieściła panel świetlny 
o treści „Najtańsze leki z naszej 
apteki…” oraz prowadziła kolpor-
taż ulotek reklamujących aptekę. 
Naganne działanie obwinionego 
było jego zdaniem jedyną obro-
ną przed agresywną konkurencją 
i sposobem na uniknięcie ban-
kructwa jego apteki. W konkluzji 
apelacji obwiniony wniósł o unie-
winnienie, względnie za uznanie 
jego działania za mało szkodliwe 
i odstąpienie od wymierzania kary.

Naczelny Sąd Aptekarski 
rozpoznając powyższe odwołanie 
uznał, że nie jest ono zasadne. 
Zgodnie z przepisami Kodeksu 
Karnego stan wyższej konieczno-
ści reguluje art. 26. Według jego 
zapisu nie popełnia przestępstwa, 
kto działa w celu uchylenia bez-

pośredniego niebezpieczeństwa 
grożącego jakiemukolwiek dobru 
chronionemu prawem, jeżeli nie-
bezpieczeństwa nie można inaczej 
uniknąć, a dobro poświęcone 
przedstawia wartość niższą od 
dobra ratowanego. Wystąpienie 
stanu wyższej konieczności wyłą-
cza bezprawność czynu, a w przy-
padku określonym w § 2 art. 26 KK, 
wyłącza winę.

Znamionami stanu wyższej 
konieczności w świetle przepi-
sów KK są: niebezpieczeństwo 
zagrażające innemu dobru, bez-
pośredniość niebezpieczeństwa, 
subsydialność stanu wyższej ko-
nieczności (stan wyższej koniecz-
ności zachodzi tylko wtedy, gdy 
niebezpieczeństwa nie można 
inaczej uniknąć), poświęcenie 
dobra prawem chronionego i pro-
porcjonalność dóbr. Stan wyższej 
konieczności, jako okoliczność 
wyłączająca bezprawność lub 
wyłączająca winę, zachodzi tylko 
w przypadku zaistnienia wszyst-
kich wyżej wymienionych zna-
mion. Niespełnienie któregokol-

stan w yższej 
konieczności ?

►
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wiek ze znamion powoduje, że 
czyn jest bezprawny oraz że nie 
zachodzi okoliczność wyłączająca 
winę, a więc czyn stanowi prze-
stępstwo.

Przyjmując nawet, że do-
brem chronionym była ochrona 
apteki przed bankructwem, której 
właścicielem i kierownikiem był 
obwiniony, a niebezpieczeństwem 
grożącym dobru chronionemu, 
w następstwie którego groziło 
zaistnienie ujemnych skutków 
aptece chronionej było rozdawa-
nie ulotek reklamujących aptekę 
konkurencyjną i zainstalowanie 
wspomnianego wyżej hasła rekla-
mowego, to brak było w świetle 
przytoczonych zapisów prawa 
karnego elementów niezbędnych 
do uznania działania obwinionego 
jako w stanie wyższej konieczno-
ści. Zachowanie się obwinione-
go, polegające na niezgodnym 
z zapisami KEA RP reklamowaniu 
swojej apteki nie było bowiem 
jedynym i ostatecznym działaniem 
uniemożliwiającym uniknięcia 
niebezpieczeństwa ewentualnego 
bankructwa.

Obwiniony zamiast podej-
mować działania, które naruszały 
zapisy KEA RP powinien bronić się 
przed niekorzystnymi dla siebie 
skutkami działań osób trzecich 
w sposób prawnie dozwolony. 
Drogą postępowania którą winien 
obrać obwiniony w celu oddalenia, 
jak to określił „grożącego jego 
aptece niebezpieczeństwa” było 
podjęcie działań z wykorzysta-
niem zapisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
nr 153 poz. 1503 z późniejszymi 
zmianami). Zgodnie bowiem z art. 
16 tej ustawy czynem nieuczciwej 
konkurencji jest reklama sprzeczna 
z przepisami prawa, dobrym oby-
czajem lub uchybiająca godności 
człowieka, a także reklama wpro-
wadzająca w błąd.

W razie dopuszczenia się 
czynu o znamionach nieuczciwej 
konkurencji, przedsiębiorca któ-
rego interes został zagrożony lub 
naruszony, może żądać: zaniecha-
nia niedozwolonych działań, usu-
nięcia skutków niedozwolonych 
działań, złożenia jednokrotnego 
lub wielokrotnego oświadczenia 
odpowiedniej treści i w odpo-
wiedniej formie, naprawienia 
wyrządzonej szkody i wydania 
bezprawnie uzyskanych korzyści 
na zasadach ogólnych oraz zasą-
dzenia odpowiedniej sumy pie-
niężnej na określony cel społeczny 
związany ze wspieraniem kultury 
polskiej lub ochroną dziedzictwa.

Mając powyższe na wzglę-
dzie i zestawiając to z okolicznoś-
ciami rozpoznawanej sprawy, Na-
czelny Sąd Aptekarski nie podzielił 
tezy odwołania, że w powyższej 
sprawie istniały uzasadnione 
przesłanki do uprawnienia działań 
obwinionego jako dokonanych 
w stanie wyższej konieczności.

Ponadto w świetle przepi-
sów ustawy o izbach aptekarskich, 
a w szczególności art. 62 ust. 
2 w zakresie dotyczącym reguł 
wymiaru kary nie stosuje się prze-
pisów kodeksu karnego. Zgodnie 
bowiem z § 31 ust. 2 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dn. 31 mar-
ca 2003 r. o postępowaniu w spra-
wach odpowiedzialności zawodo-
wej farmaceutów, sąd aptekarski 
wymierza karę biorąc pod uwagę 
stopień winy, naruszenie zasad ety-
ki i deontologii zawodowej, naru-
szenie przepisów o wykonywaniu 
zawodu farmaceuty, skutki czynu 
nagannego oraz zachowanie się 
obwinionego przed popełnieniem 
przewinienia zawodowego i po 
jego popełnieniu.

Zadaniem Naczelnego Sądu 
Aptekarskiego działającego jako 
sąd drugoinstancyjny nie jest 
prowadzenie postępowania do-

wodowego w sprawie, lecz me-
rytoryczna ocena prawidłowości 
postępowania procesowego sądu 
okręgowego (z urzędu), oraz 
odniesienie się do argumentów 
apelacji wniesionych przez strony 
postępowania. Orzecznictwo są-
dów aptekarskich nie zna pojęcia 
„małej szkodliwości czynu” (nie 
ma w tej mierze odniesienia do 
kodeksu karnego). Ocena sądu ap-
tekarskiego sprowadza się zatem 
do orzeczenia, czy w przedmioto-
wej sprawie doszło do naruszenia 
przepisów, jeżeli tak - to wymie-
rzenie kary jest obligatoryjne.

W przedstawianej sprawie 
Naczelny Sąd Aptekarski po roz-
poznaniu tez apelacji podzielił 
stanowisko sądu I instancji co do 
oceny prawnej zachowania się 
obwinionego i uznał, że zebrany 
w sprawie materiał dowodowy, 
prawidłowo oceniony przez sąd 
orzekający, dawał pełne podsta-
wy do przypisania obwinionemu 
popełnienia przewinienia zawo-
dowego. Kwalifikacja przewinienia 
z punktu widzenia zasad etyki 
i deontologii zawodowej nie na-
suwała zastrzeżeń. Orzeczona 
kara była karą współmierną do 
przewinienia.

Mając powyższe na wzglę-
dzie Naczelny Sąd Aptekarski 
uznał apelację za bezzasadną i po-
dzielając trafność rozstrzygnięć 
sądu I instancji utrzymał zaskar-
żone orzeczenie w mocy.

P.S. Opisywane przewinienie 
zawodowe popełniono w czasie obo-
wiązywania poprzedniego KEA RP 
i przed wejściem w życie tzw. ustawy 
refundacyjnej. Aptekarz, przeciwko 
którego działaniom w sposób nie-
zgodny z prawem występował „nasz 
obwiniony”, został również ukarany 
przez sąd aptekarski w odrębnym 
postępowaniu. ■

 
mgr farm. Kazimierz Jura

Przewodniczący
Naczelnego Sądu Aptekarskiego

►
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Dwieście sześćdzie-
siąt osób zasiadło 28 
września 2012 roku 
w sali warszawskiego 

teatru Sabat, żeby uczestniczyć 
w uroczystych obchodach świę-
ta aptekarzy zorganizowanego 
przez Naczelną Izbę Aptekar-
ską, która była - jak w latach po-
przednich - organizatorem Ogól-
nopolskiego Dnia Aptekarza.  

Do stolicy zjechali przed-
stawiciele wszystkich okręgo-
wych izb aptekarskich. Szczegól-
nymi gośćmi tej uroczystości byli 
laureaci odznaczeń państwowych 
i wyróżnień samorządowych. 
Kto był uczestnikiem tych uro-
czystości miał rzadki przywilej 
spotkać ludzi, których nazwiska 
i ich chlubne czyny wpisują się na 
trwałe do złotej księgi samorzą-
du aptekarskiego. 

Stało się zwyczajem, że uro-
czyste spotkanie z okazji Ogól-
nopolskiego Dnia Aptekarza po-
przedza msza święta odbywająca 
się w znanym szeroko w świecie 
kościele pod wezwaniem Święte-
go Krzyża położonym przy Kra-
kowskim Przedmieściu. Msza 
rozpoczęła się w samo południe. 
Mszę w intencji aptekarzy oraz 
ich rodzin odprawiało czterech 
księży - ksiądz Józef Jachimczak, 
były Krajowy Duszpasterz Służby 
Zdrowia, wraz ze swoim następ-
cą w Krajowym Duszpasterstwie 

Służby Zdrowia księdzem Stani-
sławem Warzeszakiem, księdzem 
Grzegorzem Boraczewskim, ka-
nonikiem honorowym Kolegia-
ckiej Kapituły Sokólskiej oraz 
księdzem prałatem Mirosławem 
Mikulskim, byłym proboszczem 
parafii św. Floriana w Warszawie 
i prezesem Katolickiego Stowa-
rzyszenia Sportowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Homilię wygłosił ksiądz Sta-
nisław Warzeszak. Wątki homi-
lii były zbieżne z refleksjami księ-
dza Stanisława Warzeszaka, które 
opublikowaliśmy w poprzednim 
numerze Aptekarza Polskiego.

Piątek, 28 września był sło-
necznym i ciepłym, jak na tę porę 
roku, dniem. Uczestnicy mszy 
mieli więc okazję do przejścia 
spacerem po warszawskim Trak-
cie Królewskim na ulicę Foksal, 
przy której mieści się teatr Sabat.

Pierwsze spotkania w foy-
er teatru były okazją do przywi-
tania się ze znajomymi. Słyszało 
się słowa – Tyle lat się nie widzie-
liśmy. Co u Ciebie słychać? Ser-
deczna atmosfera pełna gestów 
przyjacielskich powitań udzieliła 
się gęstniejącej z minuty na mi-
nutę grupie uczestników spot-
kania, którzy mieli czas na chwi-

OGÓLNOPOLSKI 
DZIEŃ APTEKARZA ‘2012  

– relacja wydarzeń
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lę rozmowy przy lampce powital-
nego szampana. 

Kiedy wszyscy goście zaję-
li miejsca pani Małgorzata Poto-
cka, szefowa teatru Sabat prze-
kazała honory gospodarza spot-
kania Grzegorzowi Kucharewi-
czowi, prezesowi Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. 

Odświętny i uroczysty cha-
rakter spotkania podkreśliło wpro- 
wadzenie sztandaru Naczelnej 
Rady Aptekarskiej oraz zbiorowe 
odśpiewanie hymnu państwowe-
go. Wybrzmiały wszystkie zwrotki 
Mazurka Dąbrowskiego. 

Następnie, po powitaniu 
gości prezes Grzegorz Kuchare-
wicz wygłosił przemówienie, któ-
rego obszerne fragmenty cytuje-
my: 

– „W dniu Święta Kos-
my i Damiana chciałbym przede 
wszystkim podziękować apteka-
rzom, którzy z pełnym poświęce-
niem pracują w aptekach, zawsze 
gotowi nieść pomoc i służyć swo-
im pacjentom zarówno wiedzą, 
jak i doświadczeniem. Praca apte-
karzy, wykonywana w duchu służ-
by cierpiącym, ma na względzie 
nade wszystko potrzeby pacjen-
ta, z którym łączy ich więź oparta 
na zaufaniu. Aptekarz musi mieć 
nie tylko profesjonalną wiedzę, 
zdobytą podczas wieloletnich stu-
diów i stale uzupełnianą w trakcie 
szkoleń, ale i serce, czułe i wrażli-
we na cierpienie, otwarte na prob-
lemy, z którymi zgłaszają się do 
niego pacjenci. Z wykonywaniem 
tego zawodu wiążą się też okre-
ślone powinności etyczne, zawar-
te w przyjętym w tym roku na VI 
Krajowym Zjeździe Aptekarzy Ko-
deksie Aptekarza Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Chroniąc godność za-
wodu aptekarza, samorząd apte-
karski sprzeciwia się nieuczciwym 
praktykom biznesowym, znie-
kształcającym wizerunek farma-
ceuty i apteki. Żadne prawa rynku 
nie mogą uchylić norm etycznych 
i moralnych wynikających z prze-

pisów i zasad kodeksu deontolo-
gicznego. Samorząd zdecydowa-
nie sprzeciwia się wszelkim pró-
bom uprzedmiotowienia roli apte-
karza”.

–  „Chciałbym wyrazić wdzię- 
czność wszystkim farmaceutom 
odznaczonym Medalem im. prof. 
Bronisława Koskowskiego. Meda-
le te zostały przyznane przez Na-
czelną Radę Aptekarską za za-
sługi dla polskiego aptekarstwa. 
Dziękuję za Waszą pracę i za-
angażowanie w działalność od-
rodzonego samorządu aptekar-
skiego, który w zeszłym roku ob-
chodził jubileusz dwudziestolecia. 
Cieszycie się ogromnym zaufa-
niem i uznaniem w swoim środo-
wisku, a dla młodych farmaceu-
tów jesteście przykładem profe-
sjonalizmu i ofiarności w działa-
niu dla dobra wspólnoty zawodo-
wej. 

Serdecznie gratuluję ap-
tekarzom, którzy otrzymali od-
znaczenia państwowe przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej za zasługi na rzecz 
rozwoju samorządu zawodu far-
maceuty. Gratuluję farmaceutom 
uhonorowanym odznaką Ministra 

Zdrowia „Za zasługi dla ochrony 
zdrowia”. Dziękuję osobom i fir-
mom, którym Naczelna Rada Ap-
tekarska przyznała tytuł „Straż-
nik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa 
Polskiego” i wyróżnienie „Mece-
nas Samorządu Aptekarskiego”. 
Dziękuję za to, że wspieracie ap-
tekarzy i przyczyniacie się do roz-
woju naszego samorządu. Wyróż-
nionym wydawnictwom i zespo-
łom redakcyjnym dziękuję za in-
formowanie o przedsięwzięciach, 
celach i osiągnięciach samorządu 
aptekarskiego”.

– „Dziękuję posłom i sena-
torom, a zwłaszcza członkom par-
lamentarnych komisji zdrowia za 
interpelacje i inicjatywy w spra-
wach dotyczących farmacji i pol-
skiego aptekarstwa. Mam nadzie-
ję, że dzieło naprawy i porząd-
kowania rynku farmaceutyczne-
go będzie kontynuowane. Wierzę 
też, że prawo w naszym kraju bę-
dzie stanowione dla aptekarzy, po 
zasięgnięciu ich opinii, a nie prze-
ciw nim.

Dziękuję Ministrowi Zdro-
wia za wybranie drogi dialo-
gu z aptekarzami, za przynoszą-
cą coraz lepsze efekty współpra-

►
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cę z naszym samorządem, cze-
go dowodem jest między innymi 
korzystne dla naszego środowi-
ska rozporządzenie z dnia 8 mar-
ca 2012 r. w sprawie recept lekar-
skich. Znalazły się w nim regula-
cje, o które od dawna bezskutecz-
nie zabiegali aptekarze. Rozpo-
rządzenie to wprowadziło istotne 
zmiany zmierzające do odforma-
lizowania procesu realizacji re-
cept. Wierzę, że pełne zrozumie-
nie i poparcie Ministra Zdrowia 
znajdą inne postulaty samorzą-
du aptekarskiego. Pilnej zmiany 
wymaga przecież ustawa - Pra-
wo farmaceutyczne. Powinny się 
w nim znaleźć przepisy dotyczą-
ce „apteki dla aptekarza”. Trze-
ba przywrócić tę regułę polskie-
mu aptekarstwu. Jest ona wszak 
najlepszym gwarantem bezpiecz-
nej dystrybucji leków, opartej na 
rzeczywistych potrzebach pacjen-
tów i ogromnej wiedzy farmaceu-
tów wykonujących zawód zaufa-
nia publicznego. Zmieniona usta-
wa Prawo farmaceutyczne po-
winna również zawierać regulacje 
dotyczące ustanowienia kryteriów 
demograficznych i geograficz-
nych, które winny być uwzględ-
niane przy wydawaniu zezwoleń 
na prowadzenie apteki. Obydwa 
postulaty samorządu aptekar-
skiego nie są sprzeczne z prawem 
Unii Europejskiej. Z tych dobrych 
rozwiązań już od wielu lat korzy-
stają aptekarze z wielu krajów 
wspólnoty. Wierzę, że w harmo-
nogramie prac legislacyjnych rzą-
du znajdzie się wreszcie ustawa 
o zawodzie farmaceuty. Nie mam 
wątpliwości, że w drodze dialo-
gu z rządzącymi uda się również 
zmienić tabelę marż i przepis do-
tyczący sposobu naliczania urzę-
dowej marży detalicznej. Apte-
ka musi mieć silne podstawy eko-
nomiczne. Permanentne dążenie 
do obniżenia rentowności aptek 
przez obniżanie marży to nie jest 
dobra droga. Zarówno marże de-
taliczne, jak i ceny leków w Pol-

sce należą do najniższych w Unii 
Europejskiej. W tych warunkach 
utrzymanie apteki jest naprawdę 
trudne”.

– „Dziękuję tym przedstawi-
cielom Państwowej Inspekcji Far-
maceutycznej, którzy skutecznie 
starają się przeciwdziałać łama-
niu przepisów zakazujących re-
klamy aptek i ich działalności. Dla 
naszego samorządu jest to jed-
na ze spraw priorytetowych. Za-
kaz reklamowania aptek stano-
wi gwarancję prawidłowego funk-
cjonowania aptek jako placówek 
ochrony zdrowia publicznego”.

Po wystąpieniu Prezesa 
NRA głos zabrał Bartosz Arłuko-
wicz, minister zdrowia. Z jego ust 
padły takie, między innymi, sło-
wa: -„Bardzo się cieszę, że mogę 
z Wami być. Chce podziękować 
za to, że dyskusja z Wami jest 
dyskusją merytoryczną. To dys-
kusja trudna, ale w duchu odpo-
wiedzialności za pacjenta”. W po-
przednim numerze opublikowali-
śmy list Pana Ministra do apteka-
rzy i farmaceutów. 

Następnym mówcą był po-
seł Bolesław Piecha, przewod-
niczący Komisji Zdrowia Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, któ-

ry w nawiązaniu do wystąpienia 
prezesa NRA powiedział: -„Życzę 
prezesowi, żeby spełniły się jego 
życzenia legislacyjne. W imieniu 
posłów tu przybyłych (od redak-
cji - gośćmi spotkania byli tak-
że posłowie: Andrzej Orzechow-
ski, Krzysztof Jurgiel, Tomasz La-
tos) zapewniam, że będziemy nad 
tymi projektami pracować”.

Następnie wystąpił Woj-
ciech Matusewicz, prezes Agen-
cji Oceny Technologii Medycz-
nych, który uznał współpracę sa-
morządu aptekarskiego z AOTM 
za wzorową. Prezes Matusewicz 
przekazał list okolicznościowy.

 Po wystąpieniach gości 
odbyła się ceremonia wręcze-
nia odznaczeń i wyróżnień. Listę 
odznaczonych osób i instytucji 
publikowaliśmy w poprzednim 
numerze. Odznaczenia państwo-
we i resortowe wręczał minister 
Bartosz Arłukowicz. Medale i wy-
różnienia samorządowe wręczał 
prezes Grzegorz Kucharewicz.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej uczestnicy uroczystości 
obejrzeli widowisko baletowo - 
muzyczne pt. „Pocałunki Europy”. 

Z.S.
Fot. Eliza Blicharska
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Czy rośliny lub owoce mogą budzić skojarze-
nia i to skojarzenia erotyczne? Czemu nie. 
Często w mowie potocznej, aby wzmocnić 
nasze słowa, pięknie opisać jakieś zjawisko 

czy osobę korzystamy ze skojarzeń. W tym też celu 
przywołujemy owoce, drzewa, kwiaty czy też rośliny 
lecznicze. Jednym słowem wykorzystujemy wszech-
obecną przyrodę. Niektóre porównania weszły już na 
stałe do naszego języka. Wszyscy przecież wiedzą, 
co oznacza chłop jak dąb, oczy jak jagody, włosy jak 
kasztany, cera jak płatek różany, czy słodkie usta jak 
maliny.

I właśnie o te maliny chodzi.
A jakie funkcje w literaturze pełniły i pełnią 

rośliny? Głównie dekoracyjne, służą do opisywania 
sielskiego krajobrazu. Pojawiają się jako metafora 
i przenośnia, oddają stan umysłu, uczucia, nastrój 
chwili i emocje. Najważniejsze są właśnie emocje 
i związane z nimi uczucia.

Właściwości lecznicze

A jakie właściwości ma malina z medycznego 
czy farmaceutycznego punktu widzenia? Jak pisał 
pięknie ks. Jan Twardowski ( już bez żadnych pod-
tekstów erotycznych, a jedynie pod względem zdro-
wotnym)

Malina
Malina dzieciństwo przypomina
Dom rodzinny z chorobą kłopoty
Babcię co dawała na poty.

Nie są to jedyne właściwości malin. Mają one 
bardzo różnorodne działanie lecznicze, nie tylko na-
potne. Zawarte w malinach salicylany to nic innego 
jak naturalna aspiryna. Działają zatem przeciwza-
palnie, pomagają uporać się z bakteriami i wirusami. 
Maliny są również bogatym źródłem witaminy C, E, 
B1, B2, B6 oraz potasu, magnezu, wapnia i żelaza. 
Osoby cierpiące na anemię powinny spożywać ich 
jak najwięcej, w postaci świeżych owoców. Malina 
wspomaga również przemianę materii i jest poleca-
na w diecie odchudzającej. Zaleca się maliny także 
z uwagi na to, że posiadają błonnik, który jest nie-
zbędny do skutecznej regulacji metabolizmu. Mali-
nowe olejki eteryczne działają natomiast rozgrzewa-
jąco i antyseptycznie, co pomaga pokonać uciążliwe 
infekcje objawiające się gorączką. Innym cennym 
składnikiem malin są polifenole – związki o właści-
wościach antyutleniających, które neutralizują działa-
nie wolnych rodników, przez co działają antyrakowo 
i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry. 
Sok ma dużą zawartość potasu, magnezu i wapnia – 
pierwiastków, które wzmacniają serce i obniżają ciś-
nienie i mają działanie przeciwmiażdżycowe. Od stu-
leci maliny odgrywały również znaczącą rolę w me-
dycynie ludowej. Herbatka z liści malin ma łagodne 
działanie ściągające, nadaje się do płukania jamy 
ustnej, napar z liści malin łagodzi bóle miesiączko-
we, a malinowy susz niweluje trudności w trawieniu.  
Ze świeżych owoców nasze prababki przygotowywały 
przetwory takie jak nektary, dżemy, konfitury i to, co 
ich mężowie lubili najbardziej, czyli nalewki i wino.

Maliny w 
literaturze  
i nie tylko...
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Trochę historii, a może legendy

Według legend wywodzących się z Rzymu, 
wszystkie maliny na początku były białe. Pięknie 
czerwone, czy wręcz o rubinowym kolorze stały się 
za sprawą Jowisza (boga nieba i burzy). Będąc dzie-
ckiem chciał on swym głośnym krzykiem wyprowa-
dzić z równowagi korybantów – kapłanów bogini 
urodzaju. Jedna z Nimf, Ida będąca córką króla Kre-
ty chcąc uspokoić niesfornego Jowisza, karmiła go 
malinami. Schylając się, aby zerwać kolejne owoce, 
ukłuła się w pierś o ostry kolec. Spadająca kropla 
krwi zabarwiła owoc na czerwono. I od tego czasu 
wszystkie maliny są czerwone. 

Tyle dalsza historia, a ta bliższa mówi, iż mali-
na jest bliską kuzynką jeżyn i podobnie jak ona po-
chodzi z Europy. Rośnie głównie w ogrodach, w lesie 
znaleźć ją trudniej choć rośnie i dziko. Z lasu została 
do ogrodów przeniesiona w średniowieczu. Stało się 
to jak zresztą z większością roślin za sprawą zakon-
ników, którzy zaczęli uprawiać je w ogrodach przy-
klasztornych. W stanie naturalnym rośnie na polanach 
i obrzeżach lasu, a nawet wysoko w górach. W Szwaj-
carii można ją spotkać w Alpach na wysokościach 
nawet 2300 m nad poziomem morza.

Jej przyjemny, słodki smak, a także aromat wy-
korzystywany był od najdawniejszych czasów. W XV 
wieku niemiecki lekarz i botanik, a co najważniejsze 
aptekarz Valerius Kordus, za pomocą syropu z malin 
osładzał wszelkiego rodzaju mikstury i inne gorzkie 
lekarstwa.

Wróćmy do malin i literatury

Maliny pojawiły się w literaturze polskiej już 
w XVIII w. za sprawą Franciszka Karpińskiego – naj-
wybitniejszego przedstawiciela sentymentalizmu 
w Polsce ( jego nazwa pochodzi z angielskiego „sen-
timental”, czyli uczuciowy). Były delikatnie wplecione 
w utwór „Laura i Filon”. Nic dziwnego, że wykorzy-
stał je właśnie przedstawiciel tego nurtu. To przecież 
sentymentalizm uważał, że świat należy postrzegać 
przez pryzmat uczuć i doznań zmysłowych. Utwory 
sentymentalizmu przedstawiają zazwyczaj miłość 
spokojną, pozbawioną tragizmu. Na plan pierwszy 
wysuwają się tu uczucia na tle przyrody i z atrybutami 
natury, stąd i nasze maliny, które mają dać kochan-
kom rozkosz delektowania się słodkimi owocami. 

Franciszek Karpiński – "Laura i Filon"

Laura
Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły, 
I coś tam klaszcze za borem. 
Pewnie mnie czeka mój Filon miły 
Pod umówionym jaworem...
Wezmę z koszykiem maliny moje 
I tę plecionkę różowę; 
Maliny będziem jedli oboje, 
Wieniec mu włożę na głowę...

Motyw malin pojawia się w kolejnych utwo-
rach o tej parze kochanków, ale już u współczesnych 
poetów takich jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
(najwybitniejsza poetka dwudziestolecia międzywo-
jennego). Ona również upodobała sobie tych boha-
terów i nieodłączne maliny, które figlarnie, lecz po 
cichu śmiały się w koszyku. Przeczuwały bowiem, 
w jakim celu spotykają się kochankowie. Pawlikowska 
pisze o malinach różowych, a nie czerwonych. Czy to 
oznacza, że miłość kochanków była jeszcze niedojrza-
ła? A może już zwiędła, wszak autorka naśmiewa się 
z czułości? Uważa sentymentalizm za nienaturalny, 
kpi z kochanków. Pawlikowska podważa szczerość 
uczuć, sielskość i uczuciowość, a także porywczość 
kochanków Karpińskiego z utęsknieniem czekających 
na schadzkę. Jej Laura jest smutna i chuda, a Filon 
przygnębiony, nawet jawor jest ponury i siny. Jedynie 
maliny mają żywy kolor, choć tylko różowy.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria  
– "Laura i Filon"

A jawor był szumiący, ponury i siny, 
miał dużo, dużo liści, jak drzewo na sztychu.  
– Koszyk miły pleciony był z cienkiej wikliny,  
maliny w nim różowe śmiały się po cichu... 

Filon w zielonym fraczku był jak pasikonik,  
Laura miała łzy w oczach i przepaskę modrą,  
wśród książkowej, pożółkłej i francuskej woni  
leżała, chudą rękę oparłszy o biodro...

Niezależnie od tego, jakie są nurty w literaturze 
– czy to sentymentalizm, klasycyzm, naturalizm, czy 
jak inaczej go nazwiemy – maliny budzą skojarze-
nia. Dlatego też poeci z upodobaniem wykorzystują 
ten owoc w swoich utworach, zarówno w erotykach, 
gdzie porównują maliny do kobiecych ust jak Bole-
sław Leśmian, jak i w bardziej tragicznych historiach, 
jak Juliusz Słowacki w swojej Balladynie. ►
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Bolesław Leśnian – „W malinowym chruśniaku”

W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzro-
kiem  
Zapodziani po głowy, przez długie godziny  
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.  
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.  
Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,  
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,  
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory  
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.  
 
Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,  
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,  
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni  
Owoce, przepojone wonią twego ciała.  
 
I stały się maliny narzędziem pieszczoty  
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie  
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,  
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.  
 
I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu,  
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,  
Porwałem twoje dłonie – oddałaś w skupieniu,  
A chrusniak malinowy trwał wciąż dookoła. 

Maliny w utworze tym są wszechobecne 
i „kipią” erotyzmem, jeśli można tak rzecz o ma-
linach – „duszno było od malin”, „maliny narzę-
dziem pieszczoty”, „maliny przepojone wonią cia-
ła” – nic dodać, nic ująć. Przyroda odgrywa tu bar-
dzo ważną rolę – jest osłoną kochanków, stwarza 
niepowtarzalny klimat, żywi ich i daje pretekst do 
zbliżenia się ku sobie – wszak wyrywają sobie ma-
liny z dłoni. Malinowy chruśniak jest symbolem 
szczęścia zakochanych. Wyeksponowana zostaje 
ich barwa, a jest nią silna czerwień i soczystość, co 
w przeciwieństwie do malin Pawlikowskiej oznacza 
miłość prawdziwą, szczerą i w pełnym rozkwicie. 

Magii malin nie oparł się również Konstanty 
Ildefons Gałczyński. Pojawiają się one u niego w roz-
mowie lirycznej, choć są wymienione łącznie z inny-
mi roślinami.

Konstanty Ildefons Gałczyński 
– „Rozmowa liryczna”

– Powiedz mi jak mnie kochasz. 
– Powiem. 
– Więc? 
– Kocham cie w słońcu. I przy blasku świec. 
Kocham cię w kapeluszu i w berecie. 
W wielkim wietrze na szosie i na koncercie. 
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.

Motyw malinach wykorzystał także nasz wieszcz 
narodowy, Adam Mickiewicz w jednej ze swoich bal-
lad, Świteziance, gdzie na schadzce kochanków ona 
karmi go malinami.

Adam Mickiewicz – „Świtezianka” 

Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody  
Idą przy świetle księżyca.  
Ona mu z kosza daje maliny,  
A on jej kwiatki do wianka;  
Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,  
Pewnie to jego kochanka...

Motyw malin i wywoływane nimi skojarzenia 
wykorzystywane są przez poetów na całym świecie. 
Odnajdujemy je na przykład w erotyku Oliviera de 
Magny „Do Anny o całowaniu”, gdzie usta porówna-
ne są do właśnie do malin. 

Olivier de Magny – „Do Anny o całowaniu”

Anno, zaklinam, naucz się całować,  
Całować naucz się, Anusiu, proszę,  
Bo umiejętność w tej sztuce rozkosz  
Usokrotnione potrafi darować.
Nie mnie jednemu przychodzi dziwować,  
Że usta mając nad maliny słodsze  
I oddech wonny jak pachnący groszek,  
Pocałowaniem tyle możesz psować...

Jak widać maliny urzekały i urzekają poetów, 
a także ludzi twardo stąpających po ziemi. Do tych 
drugich zaliczyć należy lekarzy i farmaceutów, któ-
rzy również wykorzystują maliny, ale w całkiem in-
nym celu... ■

Elżbieta Łacina
Fot. Autorki

►
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HOMO CHEMICUS

Jako chemik wiem, 
ile we mnie kwasów nienasyconych tobą.
Ile zasad niekoniecznie dobrego wychowania.
Wiem,
w jakim chłodzie topi się złoto ślubnej obrączki.
Wiem,
jakie musi być stężenie złości,
by ulotnił się z twarzy uśmiech.
Wiem,
jak nietrwałe są związki
między tym co jest, a tym co miało być.
Wiem,
że obojętność działa trująco,
a miłość
najlepiej rozpuszcza się w winie.
Wiem jak trudno ustalić składniki szczęścia,
a jak łatwo otrzymać spirytus
z tych sfermentowanych rajskich jabłek.

Liryki
– magister farmacji Walter Pyka

PRZEZROCZYSTOŚĆ

Bywa, że z rozstania
najbardziej cieszy się miłość.
Może już teraz 
bez krzyków,
pretensji,
trzaskania drzwiami,
zająć się ponownie
prasowaniem pomiętej bluzki
nakładaniem tuszu na sińce,
cerowaniem podartej nadziei
i z lustrzaną rozkoszą
wpatrywać się 
w przezroczystość słowa KOCHAM.
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Kolejny odcinek „Migawek 
z dziejów polskich izb ap-
tekarskich” zaczniemy od 

obszernego i wiele mówiącego 
cytatu, pochodzącego ze sprawo-
zdania z działalności Okręgowej 
Izby Aptekarskiej we Wrocławiu 
z roku 1949, zamieszczonego na 
łamach „Farmacji Polskiej”, cza-
sopisma wydawanego wówczas 
przez Naczelną Izbę Aptekarską. 
Ówczesne władze Izby wspomi-
nały pierwsze powojenne miesią-
ce: obok starostów i nielicznych 
patroli Milicji Obywatelskiej, far-
maceuci byli pierwszymi Polaka-
mi wśród wrogiego elementu nie-
mieckiego. W tym okresie Dolny 
Śląsk przedstawiał teren, dla które-
go nazwa „Dziki Zachód” nie była  
bynajmniej przesadą. Spalone 
i opustoszałe wsie i miasteczka, 
dymiące jeszcze pola niedawnych 
bitew, po lasach pojedyńczo i ban-
dami Niemcy z Wermachtu, S.S., 
policji i batalionów szturmowych, 
linie telekomunikacyjne jak rów-
nież i koleje nieczynne, szosy i drogi 
zaminowane i zatarasowane lejami 
oraz bombami lotniczymi. Bezpie-
czeństwo w tym okresie – żadne, 
brak najkonieczniejszych środków 
żywności i komunikacji sprowadza-

ją problem pokonywania dużych 
odległości do wędrówek pieszych. 
(…) W tych warunkach przed przy-
byłymi farmaceutami rysowało się 
ciężkie i odpowiedzialne zadanie. 
Kolejne miesiące pokazały, że za-
danie to polegać miało nie tylko 
na graniczącym z niemożliwością 
uruchamianiu całkowicie zniszczo-
nych poniemieckich aptek i utwo-
rzeniu samorządu zawodowego, 
ale także – na finansowaniu Od-
działu Farmaceutycznego organi-
zującego się Uniwersytetu Wroc-
ławskiego!

Przed wybuchem II wojny 
światowej we Wrocławiu działał 
niemiecki Śląski Uniwersytet im. 
Fryderyka Wilhelma. Nauczano na 
nim także farmacji, jednak żadne 
elementy wyposażenia tej uczelni 
nie przetrwały walk niemiecko-
-radzieckich, w wyniku których – 
przypomnijmy – zrównanych z zie-
mią zostało ponad 70% zabudowy 
miasta. Tymczasem do Wrocławia 
zaczęły napływać rzesze przesied-
leńców ze zniszczonej Warszawy, 
z Kielecczyzny i Łódzkiego, a także 
z polskich terenów, włączonych do 
Związku Radzieckiego. We Wroc-
ławiu, już na stałe, zatrzymało się 
także wielu Polaków powracają-

cych z niemieckich obozów jenie-
ckich i koncentracyjnych. Znisz-
czone miasto potrzebowało nie 
tylko aptek, ale także – fachowej 
kadry farmaceutów, a tych cią-
gle bardzo brakowało! Działacze 
wrocławskiego samorządu apte-
karskiego doskonale zdawali so-
bie sprawę z tego, że apteki po-
zbawione fachowców prędzej czy 
później staną się zarzewiem kon-
fliktu z opinią publiczną, której 
krytyczne nastawienia do zawodu 
aptekarskiego wspominane było 
już na łamach „Aptekarza Polskie-
go” wielokrotnie.

Dnia 24 sierpnia 1945, nie-
wiele ponad trzy miesiące od ka-
pitulacji niemieckiej „twierdzy 
Wrocław”, władze polskie zdecy-
dowały o przekształceniu dwóch 
niemieckich uczelni, uniwersytetu 
i politechniki, w Uniwersytet Wroc-
ławski przy którym powstał Wy-
dział Lekarski. Także rozpoczęcie 
nauczania farmacji wydawało się 
naglącą potrzebą. Pomimo obcią-
żenia inną, niezwykle absorbującą 
i wytężoną pracą, działacze Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej czuwali. 
Jak wspominano w cytowanym 
już powyżej sprawozdaniu z roku 
1949 prace Izby w pierwszej fa-
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zie jej działalności szły w kierunku 
uruchamiania aptek, sporządzania 
remanentów poniemieckich i two-
rzenia wśród ruin i zgliszcz nowych 
aptek. W roku 1946 magister Leon 
Obrowicz, komisarz Dolnośląskiej 
Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, 
wspominał na łamach „Farmacji 
Polskiej”: apteki wrocławskie po-
zbawione były drzwi, frontowych 
okien i szyb, światła, wody; portale 
aptek zabite były przeważnie de-
skami, wśród niesłychanego kurzu, 
sadzy, zwałów rozbitych szyb, przy 
świeczkach aptekarze dzień i noc 
zabezpieczali majątek państwowy, 
trwali na swych posterunkach. Naj-
większą troską było zabezpieczenie 
i możliwe śpieszne uruchomienie 
aptek miejskich, by ludność nie po-
zostawała bez lekarstw. 

Równolegle do heroicznej 
walki o ratowanie i uruchamianie 
kolejnych aptek, z inicjatywy cyto-
wanego powyżej magistra Leona 
Obrowicza oraz profesora Wydzia-
łu Lekarskiego Tadeusza Baranow-
skiego, w oparciu o ogół członków 
Izby doceniających w pełni koniecz-
ność szkolenia nowych kadr far-
maceutycznych i zapewniających 

jednocześnie poparcie finansowe, 
niezbędne na odbudowę i urządze-
nie gmachu farmacji zdecydowano 
o przyjęciu na barki Izby Aptekar-
skiej ciężaru urządzenia Oddziału 
Farmaceutycznego. Decyzje takie 
zapadły na zwołanym przez OIA 
spotkaniu farmaceutów, na któ-
rym postanowiono zwrócić się do 
rektora Uniwersytetu, profesora 
Stanisława Kulczyńskiego z pro-
pozycją, zapewniając jednocześ-
nie poparcie finansowe niezbęd-
ne na odbudowę i urządzenie bu-
dynku Farmacji. Inicjatywa została 
przez rektora zaakceptowana i już 
6 grudnia 1945 roku powstała Ko-
misja Organizacyjna Studium Far-
maceutycznego. W jej skład wcho-
dzili przedstawiciele wrocławskiej 
Izby oraz Uniwersytetu, a rezul-
tatem działalności było powoła-
nie Oddziału Farmaceutycznego 
w styczniu 1946.

Utworzenie Oddziału nie 
było dla władz większym proble-
mem, jednak jego zorganizowanie 
okazało się zadaniem ponad siły 
uczelni: sal wykładowych i ćwicze-
niowych nie było w ogóle, a cóż 
dopiero powiedzieć o ich wypo-

sażeniu! Co gorsza: nie było na-
wet miejsca, by je urządzić, gdyż 
większość kamienic w centrum 
miasta było całkowicie zrujnowa-
nych. Na siedzibę Oddziału władze 
przeznaczyły budynek dawnego, 
niemieckiego Instytutu Farmaceu-
tycznego przy ulicy Szewskiej 38-
39, zniszczonego w 75%!

Z powziętych zobowiązań 
Dolnośląska Izba Aptekarska wy-
wiązała się wzorowo. Jej wsparcie 
dla powstającego Oddziału wyra-
ziło się w niezliczonych dotacjach 
pieniężnych i w darach w posta-
ci sprzętu laboratoryjnego. Wy-
łącznie dzięki pomocy finansowej 
dwóch izb aptekarskich: wroc-
ławskiej i katowickiej w ciągu kil-
ku miesięcy odbudowano i przy-
stosowano do zajęć całe skrzyd-
ło wspomnianego budynku przy 
ulicy Szewskiej 38-39. W pracach 
odgruzowywania i urządzania sal 
brali udział także przyszli studenci 
i pracownicy Oddziału, w znako-
mitej większości zatrudnieni przed 
wojną we lwowskim Oddziale Far-
maceutycznym. Sale ćwiczeniowe 
dwóch pierwszych zakładów wy-
posażane zostały dzięki ofiarności 

Ilustracja 1.1 i 1.2 
Wschodnie skrzydło siedziby Oddziału Farmaceutycznego przed i po odbudowie, sfinansowanej całkowicie przez okręgowe izby 

aptekarskie we Wrocławiu i Katowicach („Farmacja Polska” 1949, nr 11-12, s. 445). 
►
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dolnośląskich farmaceutów, któ-
rzy pomimo powszechnej biedy 
i prowizorycznego wyposażenia 
własnych aptek, z chęcią oddawa-
li utensylia i sprzęt laboratoryjny!

Pierwszy etap urządzania 
Oddziału Farmaceutycznego za-
kończył się z dniem 22 czerwca 
1946, kiedy to przekazano uro-
czyście do użytku część budynku 
przy ulicy Szewskiej, mieszczącą 
Zakłady Chemii Farmaceutycznej 
i Farmacji Stosowanej oraz biu-
ra dyrekcji Oddziału. Dodajmy, że 
wykłady dla studentów farmacji 
trwały już ponad trzy miesiące, od 
dnia 6 marca 1946, konieczność 
posiadania przez Wydział włas-
nych pomieszczeń była więc nag-
ląca. Uroczystość połączono z ob-
chodami rocznicy powstania samej 
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we 
Wrocławiu i oddaniem do użytku 
jej siedziby przy ulicy Szewskiej 
19-21. Jednocześnie trwały ob-
rady Zjazdu Farmaceutów Dolne-
go Śląska. Do Wrocławia przybyli 
znakomici goście, m.in. dyrektor 
Departamentu Farmaceutyczne-
go Ministerstwa Zdrowia, gene-
ralny inspektor farmaceutyczny, 
rektor Uniwersytetu Wrocławskie-
go, dziekani wydziałów tej uczelni, 
delegaci ościennych izb aptekar-
skich i Naczelnej Izby Aptekarskiej 
oraz przedstawiciele władz woje-
wódzkich i miejskich. Uroczystość 
otworzyło przemówienie prezesa 
Izby, cytowanego już dwukrotnie 
magistra Leona Obrowicza. Mówił 
on m.in., że powodem wyjątkowej 
ofiarności OIA na cele powstające-
go Oddziału była chęć wyszkolenia 
młodych sił fachowych i skupienia 
naukowców we Wrocławiu. Dlate-
go właśnie z 80 studentów, przy-
jętych wiosną 1946 na pierwszy 
rok studiów, aż 20 otrzymało od 
Izby stypendia, pozwalające utrzy-
mać się w zrujnowanym mieście. 
Członkowie Izby fundowali ponad-

to jeszcze jedno stypendium oraz 
5 obiadów dziennie studentom far-
macji. Okazją do wspomożenia or-
ganizującego się Oddziału i jego 
studentów był także sam Zjazd, 
na którym zebrano kwotę 300 000 
złotych, z której 150 000 prze-
znaczono na potrzeby Oddziału, 
a 50 000 dla młodzieży studiują-
cej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po przemówieniu magistra 
Leona Obrowicza głos zabrał pro-
fesor Baranowski, dyrektor nowo-
powstałego Oddziału. Wygłosił on 
wykład pt. „Penicylina”, poświęco-
ny jednej z najnowszych zdobyczy 
ówczesnej nauki. Następnie – jak 
relacjonowała redakcja „Farma-
cji Polskiej” – uczestnicy udali się 
do Gmachu Oddziału Farmaceu-
tycznego przy ul. Szewskiej 38-39, 
gdzie aktu poświęcenia dokonał ks. 

kanonik K. Lagosz. Po serdecznym 
przemówieniu księdza kanonika 
i Rektora Uniwersytetu prof. dr St. 
Rajkowski oprowadził zebranych 
po zakładach, udzielając wyjaś-
nień o urządzeniach zakładów far-
maceutycznych. Kolejnym etapem 
uroczystości było poświęcenie lo-
kalu Dolnośląskiej Izby Aptekar-
skiej przy ulicy Szewskiej 19-21, 
gdzie studenci farmacji zgotowali 
owacje Rektorowi Uniw. prof. Ba-
ranowskiemu, prof. Rajkowskiemu 
i prezesowi Obrowiczowi. Dzień za-
kończył wspólny obiad w salonach 
hotelu „Monopol”. „Farmacja Pol-
ska” donosiła, że podczas obiadu 
złożyli życzenia i wygłosili przemó-
wienia przedstawiciele Minister-
stwa Zdrowia, Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej oraz miejscowych władz 
państwowych i samorządowych.

Ilustracja 2
Pierwsza, prowizoryczna sala wykładowa, urządzona w korytarzu odbudowanego 
gmachu Oddziału Farmaceutycznego („Farmacja Polska” 1949, nr 11-12, s. 445).

►
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Dolnośląska Izba Aptekar-
ska nie poprzestała na sfinanso-
waniu odbudowy całego skrzyd-
ła budynku przy Szewskiej. Na 
organizujący się Oddział przeka-
zywano nadal, z żelazną konse-
kwencją, pokaźne środki finan-
sowe, wypłacane w postaci co-
miesięcznych subwencji. Dzięki 
temu, już od czerwca 1947 roku, 
pierwsi studenci wrocławskiej far-
macji mogli uczęszczać na zajęcia 
do nowoczesnych pracowni ćwi-
czeniowych, zaś od nowego roku 
akademickiego 1947/1948 – słu-
chać wykładów w nowych salach 
wykładowych. Było to konieczne 
tym bardziej, że od roku akade-
mickiego 1946/47 w Oddziale re-
alizowany był program wszystkich 
czterech lat studiów farmaceutycz-
nych (rok II, III i IV uruchomiono 
z myślą o studentach, którzy naukę 
rozpoczęli przed wybuchem woj-
ny), a w prowizorycznych, małych 
salkach, większość studentów mu-
siała słuchać wykładów na stojąco!

W tym samym czasie, oczy-
wiście przy wsparciu izby wroc-
ławskiej i katowickiej, rozpoczęto 

odbudowę dalszej części gmachu 
przy Szewskiej nakrywając da-
chem pozostałą część wschod-
niego skrzydła i urządzając na 
parterze pracownię chemii far-
maceutycznej, oddaną do użyt-
ku 23 czerwca 1947. Tym razem 
inwestycję wspomogło Minister-
stwo Zdrowia i Ministerstwo Od-
budowy.

Łącznie, w latach 1945-1949, 
na cele wrocławskiego Wydziału 
Farmaceutycznego, Dolnośląska 
Izba Aptekarska przekazała astro-
nomiczną jak na owe czasy kwo-
tę prawie czterech milionów zło-
tych! Władze Izby stale fundowały 
stypendia, przekazując na ten cel 
blisko dwa miliony złotych. Ilość 
studentów otrzymujących środ-
ki finansowe wzrosła z 20 w 1946 
roku do 27 w roku 1947. W 1948, 
w zamieszczonym na łamach 
„Farmacji Polskiej” sprawozdaniu 
z działalności władz Izby, z sa-
tysfakcją odnotowano, że dzięki 
(…) tak wydatnemu poparciu Izby 
– Wrocławski Oddział Farmaceu-
tyczny ma dziś jeden z najlepszych 

budynków, a może i najlepiej wy-
posażone laboratoria ze wszystkich 
Wydziałów Farmaceutycznych pol-
skich uniwersytetów. W cytowa-
nym sprawozdaniu podkreślono, 
że w bieżącym roku akademickim 
Studium wypuści ze swych murów 
pierwszy zespół absolwentów, któ-
rzy dzięki posiadanym praktykom 
mogą od razu objąć pracę w apte-
kach, zapobiegając choć w części 
brakowi personelu fachowego, któ-
ry tak dotkliwie daje się odczuwać.

Przedstawiona powyżej hi-
storia powstania Oddziału Far-
maceutycznego we Wrocławiu 
w pełnym świetle pokazuje dzia-
łaczy samorządu aptekarskiego, 
którzy potrafili sprostać nie tylko 
codziennym, o ileż poważniejszym 
od dzisiejszych, problemom zawo-
dowym, ale także – poświęcać się 
zadaniom daleko wykraczającym 
poza codzienne, aptekarskie i sa-
morządowe obowiązki. Nasi daw-
ni, wielcy poprzednicy, byli w każ-
dej chwili gotowi do poświęceń 
w imię pięknego i głęboko przez 
nich rozumianego hasła: „ad glo-
riam pharmaciae”! ■

dr n. farm. Maciej Bilek
piśmiennictwo u autora

Ilustracja 3
Pracownia galenowa Zakładu Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
urządzona z darów aptek dolnośląskich („Farmacja Polska” 1949, nr 11-12, s. 446). 
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Przedmiotem rozważań 
będzie Art. 5 Kodeksu: 
„Obowiązkiem Aptekarza 
jest… pozytywne kształto-

wanie jego wizerunku wśród człon-
ków zawodu i w społeczeństwie”. 

Chciałbym zauważyć, że 
w środowisku białostockim żywa 
była idea przedstawiania sylwetek 
ludzi kształtujących pozytywny 
wizerunek aptekarza w społe-
czeństwie. Przykładem może być 
w tym przypadku działalność mgr 
Ireny Kałłaur, która już w 1985 roku 
na II Sympozjum Historii Farmacji 
w Kielcach, odkryła dla współkole-
gów postać, którą panujący wów-
czas reżim najchętniej zepchnąłby 
w niepamięć, a zasługuje ona na 
to, by wieść o niej przekazywały 
pokolenia pokoleniom. Jest to 
postać aptekarza Feliksa Filipo-
wicza. Choć mógłby być wyróż-
niony jako wybitny fachowiec, dla 
Białegostoku stał się bohaterem 
jako działacz niepodległościowy 
i samorządowy. Pochodził z Kiej-
dan (obecnie Litwa), gdzie urodził 
się w 1869 r. Dyplom prowizora 
farmacji uzyskał na cesarskim uni-
wersytecie warszawskim w 1898 r. 

W latach 1901 – 1905 prowadził 
aptekę w Chełmie Lubelskim. Fi-
lipowicz był z przekonania socjal-
demokratą i jako nieprawomyślny 
został w 1907 r. aresztowany 
przez policję. Prawdopodobnie 
w 1909 r. osiedlił się w Białymsto-
ku, a w 1910 r. objął zarząd apteki 
mieszczącej się w istniejącym 
dotąd domu u zbiegu ul. Sienkie-
wicza i Rynku Kościuszki, należącej 
do Zofii Narkiewicz-Jodko. Aptekę 
tę w 1915 r. odkupił i prowadził 
samodzielnie do 1921 r., poczym 
zawarł spółkę z Czesławem Mo-
skalewskim, któremu odprzedał 
swe udziały w 1927 r.

Feliks Filipowicz uznany jest 
przez historyków za jednego z naj-
czynniejszych działaczy niepodle-
głościowych Białegostoku. W 1915 
r. wszedł w skład siedmioosobo-
wego Zarządu Towarzystwa Po-
mocy Szkołom Polskim. Ówczesny 
okupant niemiecki początkowo 
zliberalizował politykę oświato-
wą zezwalając m.in. na otwarcie 
w Białymstoku dwóch polskich 
gimnazjów – męskiego i żeńskie-
go. Wszakże już w 1917 r. nastąpił 
zwrot w kierunku germanizacji 

– językiem wykładowym miał 
być niemiecki. Ta i inne szykany 
wywołały protesty Towarzystwa, 
co spowodowało aresztowanie 
i uwięzienie liderów, w tym Felik-
sa Filipowicza. Nie nauczyło go 
to jednak pokory. Brał udział we 
wszelkich inicjatywach i tworzeniu 
struktur konspiracyjnych skie-
rowanych przeciw okupantowi. 
Kiedy zawiązano w Białymstoku 
miejscową komendę Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW), 
Filipowicz stanął na czele Towa-
rzystwa Przyjaciół POW, wspierają-
cego finansowo podziemną armię. 
Kiedy w czerwcu 1917 r. powstał 
w Białymstoku Centralny Komi-
tet Narodowy (CKN) na obwód 
ziemi białostockiej, obrany został 
jego wiceprezesem. Choć była to 
organizacja legalna, konszachty 
jej z warszawskim CKN uznane 
zostały przez władze okupacyjne 
za separatystyczne zagrożenie dla 
integralności państwa. Nadmienić 
wypada, że Warszawa była wów-
czas stolicą utworzonego przez 
okupantów niemieckiego i austro-
-węgierskiego marionetkowego 
Królestwa Polskiego, nawiązu-

Kodeks Etyki 
Aptekarza RP 

a wzorce 
osobowe 

„A że praca ludzka nigdy nie ginie bez pożytku, a potęga tradycji dostarczającej pokarmu dla umysłu i tradycji jest wielka, 
przeto dorobek ojców będzie zawsze przyświecał następnym pokoleniom, uczył i krzepił”. Ten to cytat autorstwa ojca 
polskiej farmacji, Bronisława Koskowskiego z jego podręcznika „Propedeutyka farmaceutyczna” poświęconego m.in. 
etyce, niechaj posłuży jako motto do rozważań o zastosowaniu w życiu niektórych obowiązków nałożonych przez 
uchwalony w 2012 r. Kodeks Aptekarza RP.
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jącego nazwą do Królestwa Pol-
skiego, zwanego potocznie Kon-
gresowym, istniejącego w latach 
1815 – 1832 tworu, pozostającego 
w unii personalnej z imperium 
rosyjskim, o ograniczonej auto-
nomii, zlikwidowanej w odwecie 
za powstanie listopadowe. Na 
terenach Królestwa Kongreso-
wego powołano wówczas Kraj 
Przywiślański. Wracając do sytuacji 
z roku 1917, w efekcie podejrzenia 
o dążność do połączenia z Króle-
stwem Polskim, na kierownictwo 
CKN spadły represje – Filipo-
wicz został ponownie uwięziony 
i osadzony w Hawelbergu, gdzie 
w tamtejszym obozie przebywał 
do stycznia 1918 r. Następnie 
przewieziono go do twierdzy 
modlińskiej i tam przetrzymywano 
do września.  
 22 lutego 1919 r, okupant 
niemiecki oficjalnie przekazał 
władzę wojskową i cywilną przed-
stawicielom polskim miasta Białe-
gostoku. Filipowicz był już wtedy 
(od 19 lutego) prezesem Polskiego 
Centralnego Komitetu Narodowe-
go Obwodu Białostockiego i włą-
czył się w działania Tymczasowego 

Komitetu Miejskiego. Jako Prezes 
Centralnego Komitetu przewod-
niczył delegacji, która wręczyła 
Naczelnikowi Państwa – Józefowi 
Piłsudskiemu memoriał w spra-
wie wcielenia ziemi białostockiej 
do Państwa Polskiego. Filipowicz 
wziął udział w wyborach do Rady 
Miejskiej Białegostoku, startując 
z ramienia Polskiego Komitetu 
Wyborczego. Wybory odbyły się 
7 września 1919 r., a wyłoniona 
Rada ukonstytuowała się 15 paź-
dziernika. Filipowicza wybrano do 
Prezydium Rady, następnie zaś, 
przy ogólnym aplauzie radnych, 
stanął na czele Rady jako jej Pre-
zes. Nie pretendował natomiast 
do stanowiska prezydenta miasta, 
choć uchodził za najpoważniej-
szego kandydata. Uzasadniał to 
„natłokiem spraw obywatelskich”. 
Na pierwszym posiedzeniu Rady 
19 listopada 1919r., uchwalono 
nadanie Józefowi Piłsudskie-
mu honorowego obywatelstwa 
Białegostoku. Na kolejnych po-
siedzeniach w 1919 i 1920 roku 
Rada protestowała przeciwko 
przyznaniu Niemcom Górnego 
Śląska i przeznaczyła poważne 

kwoty pieniężne na pomoc Śląza-
kom i wyposażenie wojsk walczą-
cych z bolszewikami. Realizację 
uchwały o nadaniu Naczelnikowi 
obywatelstwa honorowego opóź-
niły wypadki polityczne. Nawała 
bolszewicka przeszła przez nasze 
miasto. Od 28 lipca do 22 sierp-
nia 1920 r. Białystok znajdował 
się w rękach najeźdźców. Stał się 
siedzibą Tymczasowego Komitetu 
Rewolucyjnego Polski – namiastki 
rządu przyszłej, komunistycznej 
republiki radzieckiej. Po rozgro-
mieniu i odparciu bolszewików 
przez polskie wojsko, działacze 
miejscy przystąpili niezwłocznie 
do organizacji biur i urzędów, mo-
gących zaspokoić potrzeby miesz-
kańców. Została też zrealizowana 
uroczystość nadania Piłsudskiemu 
obywatelstwa honorowego. Feliks 
Filipowicz 21 sierpnia 1921 r. witał 
i towarzyszył Naczelnikowi Pań-
stwa w czasie odbytej z tej okazji 
wizyty jego w Białymstoku. Radzie 
Miejskiej przewodził do 1927 r. 
Wiele troski poświęcał aprowizacji 
miasta, czego przykładem może 
być wyjednanie 42 wagonów ame-
rykańskiej mąki na użytek jego 
mieszkańców. Białystok w pierw-
szej połowie lat dwudziestych 
borykał się z ogromnymi trud-
nościami ekonomicznymi i spo-
łecznymi. Władze miasta udzielały 
pomocy materialnej bezrobotnym, 
a w miesiącach zimowych wy-
dawano bezpłatne posiłki i opał. 
Filipowicz uzyskiwał też od władz 
centralnych pożyczki dla miasta. 
W 1920 r. jako reprezentant Rady 
Miejskiej wszedł do ścisłego za-
rządu Komitetu Wojewódzkiego 
Propagandy Pożyczki Państwowej. 
Do znaczących inicjatyw Rady na-
leży powołanie Wydziału Oświaty 
i Kultury. Obok działań z urzędu, 
Filipowicz pełnił różne funkcje 
społeczne, np. był jednym z zało-
życieli i pierwszym prezesem Rady 

Fot. Tablica ku czci Feliksa Filipowicza (fot. W. Miltyk)

►
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Nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Zdobycz Robotnicza”, 
szefował też „Bratniej Pomocy”. 
Kolejne wybory do Rady Miejskiej 
odbyły się 11 grudnia 1927r. i Fi-
lipowicz ponownie wszedł w jej 
skład, zostając po ukonstytuo-
waniu się jej 26 stycznia 1928 r., 
bezfunkcyjnym radnym. Była to 
Rada wyjątkowo skonfliktowana. 
Stała się areną scysji i utarczek 
słownych, a był to czas kryzy-
su i okoliczności te skutecznie 
uniemożliwiały wprowadzanie 
w życie programów korzystnych 
dla miasta. Trwałą pamiątką tej 
kadencji jest gmach teatru im. 
A. Węgierki, będący realizacją jej 
uchwały, podjętej dla uczczenia 
10-tej rocznicy odzyskania nie-
podległości. Filipowicz jesienią 
1930 r. został powołany w skład 
komitetu wyborczego wspiera-
jącego Bezpartyjny Blok Współ-
pracy z Rządem i bezskutecznie 

kandydował do senatu z listy 
BBWR. Rada Miejska została roz-
wiązana 1 sierpnia 1932 r. i wów-
czas zakończyła się działalność 
Filipowicza jako samorządowca. 
Jako uwieńczenie jej otrzymał od 
władz miejskich podziękowanie 
„za pełną godności i patriotyzmu 
pracę w samorządzie”. Działalność 
jego została oficjalnie uznana za 
owocną i przynoszącą duże ko-
rzyści społeczeństwu i miastu. Była 
ona bezinteresowna i obliczona na 
dobro Państwa. Potwierdzały to 
wysokie odznaczenia państwowe. 
Współczesny mu, cieszący się 
wielkim autorytetem działacz spo-
łeczny – ks. Stanisław Hałko przy-
pomniał, że Filipowicz już przez 
Rosjan był karany za wyrażanie 
swego patriotyzmu, zaś w czasie 
okupacji niemieckiej „silnie i męż-
nie, z narażeniem osobistych inte-
resów bronił polskości, za co został 
aresztowany”. Resztę życia spędził 

Filipowicz pracując w Urzędzie 
Likwidacyjnym w Białymstoku. 
Udzielał się też w zarządzie klubu 
„Ognisko”, skupiającym nauczy-
cieli społecznie zaangażowanych 
i współpracował z organizacją 
YMCA. Prywatnie Filipowicz był 
ojcem licznej rodziny – miał sied-
mioro dzieci. Kolejne pokolenia tej 
rodziny żyją dziś rozproszone po 
całym świecie.

Feliks Filipowicz zmarł wsku-
tek choroby 21 stycznia 1941 r. Był 
to czas wojny, a Białystok znajdo-
wał się pod okupacją sowiecką. Na 
nagrobku rodziny Filipowiczów na 
cmentarzu farnym, gdzie spoczął 
zmarły nie zamieszczono żadnej 
wzmianki ani o profesji, ani o funk-
cjach przez niego pełnionych. 
Wymieniona na wstępie mgr Irena 
Kałłaur wytrwale zabiegała o przy-
pomnienie swymi publikacjami 
człowieka, o życiorysie – wzorcu, 
który my z kolei przekazać mo-

Fot. Odsłonięcie tablicy. Prezes NRA – dr Grzegorz Kucharewicz odsłania tablicę wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Białegostoku Włodzimierzem Kusakiem i prof. Jerzym Pałką (fot. W. Miltyk)

►
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żemy jako dziedzictwo przyszłym 
farmaceutom. Kiedy więc na ła-
mach lokalnej prasy ukazała się 
wzmianka o zaniedbanych gro-
bach zasłużonych Białostoczan, 
w tym o grobie Filipowicza, przy-
gotowany był grunt do działania. 
W 90. rocznicę wyboru, w 2009 
r., na uporządkowanym grobie 
umieszczona została staraniem 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego w Białymstoku 
tablica informująca kim był leżący 
tam Zmarły. Na uroczystym zebra-
niu, które zorganizowało z tej oka-
zji Towarzystwo, przedstawiona 
została postać Filipowicza i zapro-
ponowano projekt uczczenia go 
ufundowaniem stosownej tablicy. 
Wówczas to obecny na zebraniu 
prezes Okręgowej Izby Aptekar-
skiej w Białymstoku – dr Grzegorz 
Kucharewicz zadeklarował reali-
zację tego projektu. Zobowiąza-
nie dr Kucharewicza potwierdził 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 

Aptekarzy OIA w grudniu 2010 r. 
Nowo wybrany prezes OIA – mgr 
Wacław Korzeniowski energicznie 
podjął inicjatywę. Powołany został 
Społeczny Komitet z udziałem 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
– Włodzimierza Kusaka i prezesa 
Oddziału PTFarm – prof. Jerzego 
Pałki. Działając w imieniu Komi-
tetu prezes Korzeniowski zdołał 
pokonać przeszkody formalne 
i w 70-tą rocznicę śmierci Feliksa 
Filipowicza w reprezentacyjnym 
punkcie miasta – u zbiegu ul. 
Sienkiewicza i Rynku Kościuszki, 
na budynku Centrum „Astoria”, 
w którym ongiś mieściła się apte-
ka Filipowicza, odsłonięta została 
tablica pamiątkowa. Uroczystość 
odbyła się 7 października 2011 r., 
w oprawie, którą zapewniła Rada 
Miejska, w obecności osobistości 
oficjalnych, pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Medycznego 
i licznych farmaceutów. W wyda-
nym w 2012 r. „Farmaceutycznym 

szlakiem – Przewodniku po Polsce” 
Marii Pietrusiewicz i Ilony Pietru-
siewicz, jako jeden z dwu obiektów 
wartych odwiedzenia w Białym-
stoku wymieniony jest „Feliks 
Filipowicz – aptekarz i prezes Rady 
Miejskiej. Centrum „Astoria” ul. 
Sienkiewicza 4 i Cmentarz farny, 
ul. Raginisa 8”.

Postać Feliksa Filipowicza 
skłoniła do refleksji etycznej, jako 
wzorca „farmaceuty doskonałego” 
obecnego prezesa OIA w Białym-
stoku – mgr Jarosława Mateuszu-
ka. I on to właśnie zainspirował 
autora do opisu „przygody z Fi-
lipowiczem” na tle historycznym, 
jako jednej ze znaczących form 
działalności OIA. Oby ten, który 
w każdej sytuacji znajdował spo-
sób, aby być pożytecznym dla 
Ojczyzny, mógł dać odpowiedź na 
pytanie: co po nas pozostanie? ■

dr Stefan Rostafiński
Okręgowa Izba Aptekarska  

w Białymstoku

Fot. Poczet sztandarowy i warta przed tablicą ku czci Feliksa Filipowicza (fot. W. Miltyk)
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Rynek farmaceutyczny we wrześniu br. zanotował sprzedaż na poziomie 2 160 
mln PLN. Podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach trzeciego kwartału 
rynek farmaceutyczny zanotowała słabszy wynik niż w analogicznym okresie ub. r. 
Wartość sprzedaży dla całego ryku zmniejszyła się bowiem o 8,11%, tj. o 191 mln 
PLN. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż wzrosła o 
5,15%, tj. o 106 mln PLN. 

Wyniki trzeciego kwarta-
łu były słabsze od ana-
logicznego okresu ub.r. 

o 5,36% (-352 mln PLN). Wrześ-
niowe spadki wartości sprzeda-
ży były wyższe razem niż w lipcu 
i sierpniu, co pogłębiło różnice 
wobec ubiegłorocznych wyników. 
Po trzech kwartałach br. wartość 
sprzedaży całego rynku była 
niższa o 863 mln PLN (-4,32%) 
względem wyników w 2011 r.

Wrzesień niestety kontynu-
uje niekorzystny trend spadkowy 
rynku wobec wartości sprzedaży 
rynku z ub. r. Ponownie na wy-
nikach całego rynku zaważyła 
sytuacja w segmencie leków re-
fundowanych, który to w ciągu 
dziewięciu miesięcy br. roku nie 
odnotował ani razu wzrostu wo-
bec analogicznego okresu 2011r. 
We wrześniu wartość sprzedaży 
leków refundowanych była o 245 
mln PLN (-23,74%) mniejsza niż 
we wrześniu ub. r. Segment le-
ków pełnopłatnych na receptę 

wykazał wzrost o 7,66% (+34 mln 
PLN), a sprzedaż odręczna zano-
towała wzrost o 2,34% (+20 mln 
PLN), co nie wystarczyło, aby zni-
welować różnicę wobec znacznie 
słabszych wyników segmentu le-
ków refundowanych. 

Natomiast w porównaniu 
do sierpnia br. nastąpił wzrost 
wartości sprzedaży całego ryn-
ku. Ale jedynie segment sprze-
daż odręcznej uzyskał zauwa-
żalny wzrost, bo o 88 mln PLN 

(+5,15%). Segment leków re-
fundowanych osiągnął sprze-
daż większą tylko o 11 mln PLN 
(+1,45%), a segment leków peł-
nopłatnych na receptę wzrósł  
o 7 mln PLN (+1,48%). 

Statystyczna apteka

We wrześniu 2012 r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 157,8 tys. PLN.  
W porównaniu do września ub.r. 

Wrzesień 2012: -8,11%,

III kwartał: -5,36%

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

Tabela 1: wrzesień 2011 vs wrzesień 2012

 

wrzesień 
2011

wrzesień 
2012 zm. (%)

Leki Refundowane 1 032 787 -23,74%

Leki Pełnopłatne 443 477 7,66%

Sprzedaż Odręczna 875 896 2,34%

Całkowity obrót 2 351 2 160 -8,11%

Tabela 2: sierpień 2012 vs wrzesień 2012

 

sierpień 
2012

wrzesień 
2012 zm. (%)

Leki Refundowane 776 787 1,45%

Leki Pełnopłatne 470 477 1,48%

Sprzedaż Odręczna 808 896 10,84%

Całkowity obrót 2 055 2 160 5,15%

Statystyczna apteka
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Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach 
we wrześniu 2012 r. była tylko 
o 0,01% wyższa niż sierpniu br. 
Względem analogicznego okresu 
ub. r. ceny wzrosły, choć również 
w niewielkim stopniu (+0,17%). 
Średnia marża apteczna we wrześ-
niu 2012 r. wzrosła względem 
poprzedniego miesiąca o 0,17 
pp i wyniosła 27,31%. Marża we 
wrześniu br. była również wyższa 
od marży w analogicznym okresie 
ub. r. Wzrost był nieznaczny, bo 
o 0,03%. 

Refundacja a współpłacenie

We wrześniu poziom współ-
płacenia pacjentów za leki refun-
dowane wyniósł 27,08%. Wskaź-
nik ten obniżył się względem 
sierpnia br. o 0,46 pp. Udział 

Refundacja a współpłacenie

statystyczna apteka osiągnęła 
o 15,59 tys. PLN (-8,99%) mniej-
szą wartości sprzedaży. Nato-
miast względem sierpnia br. war-
tość sprzedaży wzrosła o 7,94 tys. 
PLN (+5,30%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. wartość 
sprzedaży statystycznej apte-
ki znacznie spadła w segmencie 
leków refundowanych (-24,47%). 
Natomiast wzrosła w seg-
mentach sprzedaży odręcz-
nej (+1,36%) i leków pełnopłat-
nych (+6,63%). W porównaniu 
do sierpnia br. wzrosła wartość 
sprzedaży wszystkich segmen-
tów, najwięcej sprzedaży odręcz-
nej, której wartość zwiększyła się 
o 11,00%. Leki na receptę zano-
towały niewielkie wzrosty: leki 
refundowane o 1,59%, a leki peł-
nopłatne o 1,62%. 

pacjenta w dopłacie do leków 
refundowanych w porównaniu 
do analogicznego miesiąca ubie-
głego roku (26,74%) zwiększył się 
o 0,34 pp. We wrześniu pacjenci 
wydali na leki refundowane 213 
mln PLN, tj. tylko o 1 mln PLN 
mniej niż w poprzednim miesiącu 
br., a o 63 mln PLN mniej niż we 
wrześniu ub. r. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach, we wrześniu pacjenci 
zapłacili 73,42% z 2 160 mln 
PLN (pozostałą część stanowi 
refundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do sierpnia br. 
udział ten był wyższy o 0,80 pp. 
Wartościowo wydatki pacjentów 
były wyższe niż w sierpniu br. 
o 94 mln PLN. 

We wrześniu 2012 r. pa-
cjenci wydali na produkty lecz-
nicze zakupione w aptekach 
1 586 mln PLN, tj. o 8 mln PLN 
mniej niż w analogicznym okresie 
ub. r., jednocześnie odnotowu-
jąc wzrost udziału w całkowitej 
sprzedaży o 5,59 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012 

Według prognozy ana-
lityków PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farma-
ceutycznego na koniec 2012 
roku wyniesie 26,6 mld PLN. 
W porównaniu do ubiegłego 
roku wartość rynku w 2012 bę-
dzie niższa od 4% do 6%. Nato-
miast refundacja na koniec 2012 
roku osiągnie wartość 7,1 mld 
PLN, tj. będzie od 17% do 19% 
mniejsza niż w ubiegłym roku. 
Podobnie jak w poprzednich 
dwóch miesiącach nastąpił spa-
dek wartości rynku oraz refunda-
cji wobec analogicznego okresu 
ub. r. W efekcie nastąpiło dalsze 
obniżenie prognozy dla rynku na 
koniec bieżącego roku (spadek 
prognozy o 0,1 mld PLN). ■
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Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012
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Nowe rejestracje – PL – CZERWIEC 2012

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane 
w zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w choro-
bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Esomeprazolum: Esomeprazol 
Renantos to 16. zarejestrowana 
marka ezomeprazolu. Na rynek 
wprowadzono 3 leki: Nexium 
(AstraZeneca; lek oryginalny), od 
października 2010 Emanera (Krka) 
i od stycznia 2012 Helides (Zenti-
va; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Ethypharm pod na-
zwą Prazectol). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Esomeprazol +Pharma, Esomepra-
zole Polpharma inj., Esomeprazol 
Teva, Feprasol (Specifar), Mapresol 
(Specifar), Meprene (Ethypharm), 
Nexpes (Specifar), Prospes (Spe-
cifar), Spemeprol (Specifar), Sto-
mezul (Sandoz), Texibax (Ran-
baxy) i Zoleprin (Hygia). Skreślono 
z Rejestru: Eranoprazol (Ranbaxy), 
Esomeprazol-Ratiopharm i Eso-
ranban (Ranbaxy). 
Lansoprazolum: Lansoprazol 
Qualitec to aktualnie 9. zareje-
strowana marka lansoprazolu. 
Na rynek wprowadzono 7 marek 
leków: Lanzul/Lanzul S (Krka), od 
maja 2007 Lanzostad (Stada), od 

października 2007 Zalanzo (Te-
mapharm), od grudnia 2007 Lant-
rea (Teva), od stycznia 2008 Lanbax 
(Ranbaxy), od marca 2009 Lanzo-
gen (Kromme Rijn Apotheek) i od 
czerwca 2012 Lansoprazolum 
123ratio (lek wprowadzony od 
grudnia 2008 pod wcześniejszą 
nazwą Lansoprazolum Farmacom; 
pierwotne nazwy rejestracyjne: 
Lansoprazole, Lansoprazole Far-
macom). Nie zostały jeszcze wpro-
wadzone preparaty: Lansoprazole 
Jenson (Jenson Pharmaceutical 
Services) i Lantrea ODT (Teva). 
Skreślono z Rejestru: LansoHexal 
(1A Pharma), Lansoprazole-1A 
Pharma, LansoLek (Sandoz; prepa-
rat był na rynku od października 
2006), Lansone (Gedeon Richter), 
Opatin (Teva), Rapilazole (Actavis; 
lek był obecny na rynku od lipca 
2008), Renazol (ICN Polfa Rzeszów; 
lek był obecny na rynku).
Pantoprazolum: Gastrowell (Sun-
-Pharm) z przepisu lekarza to 
rozszerzenie względem zarejestro-
wanego wcześniej bezreceptowe-
go preparatu Gastrowell Control. 
Zarejestrowano 50 marek panto-
prazolu. Na rynek wprowadzono 
21 marek: Controloc i od czerw-
ca 2009 dostępny bez recepty 
Controloc Control (Nycomed; lek 
oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 
2007 Nolpaza (Krka), od września 

2008 Panogastin (Jelfa), od paź-
dziernika 2008 IPP (Sandoz) oraz 
Noacid (Egis), od listopada 2008 
Panzol (Apotex) oraz Pantoprazol 
Sandoz, od sierpnia 2009 Contra-
cid (Farma-Projekt), od lipca 2010 
Pantogen (Generics), od sierpnia 
2010 Gastrostad (Stada; lek zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Tifizol przez firmę Alfred E. Tie-
fenbacher) i Xotepic (Farmacom; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Zipantola, a następnie 
wprowadzony na rynek w listopa-
dzie 2008 pod nazwą Pantoprazo-
lum Farmacom), od października 
2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca 
2011 Contix ZRD (Lekam), od 
czerwca 2011 Panrazol (Actavis), 
od października 2011 Prazopant 
(Actavis), od lutego 2012 Panto-
prazole Arrow (Arrow Poland), od 
marca 2012 Pantopraz (Biofarm) 
i od sierpnia 2012 Pantoprazol 
123ratio (lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Pharmafile pod 
nazwą Neutroflux), Pantoprazole 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals) 
i Prazolacid (ICN Polfa Rzeszów). 
W postaci iniekcji wprowadzono 
4 leki: Controloc, Nolpaza, Panto-
prazol Sandoz i Prazopant.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Acidwell 
(Sandoz), Adozol (+Pharma), 
Dialoc (Diamed), Dyspex I.V. (Ny-
comed Pharma), Gastronorm 
(+Pharma), Gastropant (Mepha), 

W czerwcu 2012 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 159 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów 
leczniczych, w tym 158 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku 
już wcześniej zarejestrowanego (Płyn Burowa Coel - Coel), 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 kresko-
we), 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 Lecz-
niczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w czerwcu 2012, został udostępniony przez Urząd 17 
września 2012.
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Gastrowell Control (Sun-Farm), 
Nelgast (Glenmark Pharmaceuti-
cals), Ozzion (Vale Pharmaceuti-
cals), Pamyl (Jenson Pharmaceuti-
cal Services), Panglen (Glenmark), 
Pantodia (Diamed), Pantoprazole 
Olinka, Pantoprazole Phargem, 
Pantoprazole Reig Jofre inj., Pan-
toprazole Wockhardt, Pantoprazol 
Krka, Pantoprazol Mepha, Panto-
prazol-Ratiopharm inj., Pantopra-
zol Tecnimede, Pompec (Adamed), 
Prazafile (Pharmafile), Previfect 
(Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Pantomol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher, a następnie 
pod nazwą Prasec 20 mg przez fir-
mę Mepha), Zolepharm (Pharmafi-
le), a także 4 leki OTC z centralnej 
rejestracji unijnej: Somac Control, 
Pantozol Control, Pantecta Con-
trol i Pantoloc Control (wszystkie: 
Nycomed). W postaci iniekcji nie 
pojawiły się jeszcze w obrocie 4 
leki: Dyspex I.V., Panprazox, Pan-
toprazole Reig Jofre i Pantoprazol-
-Ratiopharm.
Skreślono z Rejestru: Gastrostad Inj 
(Stada), Panprazox tabl. (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus jako Zoramyl; 
lek obecny na rynku od marca 
2010), Pantomed (Ratiopharm), 
Pantoprazol BMM Pharma, Pan-
toprazol Polfa Łódź, Pantoprazol-
-Ratiopharm tabl. (lek był obecny 
na rynku od czerwca 2008), Pantul 
(Gerot), Prasec (Ratiopharm; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Pantomol przez firmę Alfred E. 
Tiefenbacher), Zipantola inj. (Teva 
Kraków).

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

Pioglitazonum: Zipion (Zenti-
va) to 16. zarejestrowana marka 
pioglitazonu – następnie jednak 
skreślona z Rejestru. Na rynku 
w Polsce pojawił się 1 lek: Actos 

(Takeda). Nie zostało jeszcze wpro-
wadzone do sprzedaży w Polsce 9 
leków z centralnej rejestracji unij-
nej: Glidipion (lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Piogli-
tazone Actavis Group), Glustin 
(Takeda), Paglitaz (Krka), Pioglita-
zone Accord (Accord Healthcare), 
Pioglitazone Actavis, Pioglitazone 
Krka, Pioglitazone Teva, Piogli-
tazone Teva Pharma i Sepioglin 
(Vaia) oraz 5 leków zarejestrowa-
nych w Polsce: Cetoglitazone (Al-
chemia), Sympion (SymPhar) oraz 
Lispecip, Piodiglin i Meglispes 
(wszystkie trzy: Specifar).

B – KREW I UKłAD 
KRWIOTWóRCZY

B05 – Substytuty krwi i płyny 
do wlewów; B05A – Krew 
i preparaty krwiozastępcze; 
B05AA – Substytuty krwi 
i frakcje białek osocza krwi

Albuminum humanum: Fortalbia 
(Biomed Lublin) to aktualnie 10. 
zarejestrowany preparat z albumi-
ną ludzką. Spośród nich 8 zostało 
wprowadzonych do sprzedaży: 
Human albumin Baxter, Human 
albumin Biotest, Human albumin 
Grifols, Human albumin Behring 
(CSL Behring), od października 
2009 Albunorm (Octapharma) 
i Uman albumin Kedrion, od listo-
pada 2010 Flexbumin (Baxter) i od 
lipca 2012 Alburex (CSL Behring). 
Nie został wprowadzony na ry-
nek preparat Albiomin (Biotest 
Pharma). Skreślono z Rejestru: 
Albumina ludzka (Imed Poland), 
Albumina ludzka do stosowania 
dożylnego (Biomed Warszawa) 
i Albumin human Octapharma.

C – UKłAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C04/C04A – Leki rozszerza-
jące naczynia obwodowe; 
C04AX – Inne leki rozsze-
rzające naczynia obwodowe

Ginkgo bilobae folii extractum: 
Bilobil Intense (Krka) to rozsze-
rzenie względem preparatów 

Bilobil i Bilobil forte w niższych 
dawkach. Zarejestrowanych jest 
7 leków z wyciągiem z liści miło-
rzębu japońskiego. Do sprzedaży 
wprowadzono 6 marek leków: 
Bilobil, Bilobil forte i od sierpnia 
2012 Bilobil Intense (Krka), Fla-
vobil (Medana Pharma), Ginkgofol 
(Labofarm), Ginkofar (Biofarm), 
Tanakan (Ipsen) i od sierpnia 2012 
Bilomag (NP Pharma). Nie poja-
wił się jeszcze na rynku Tebokan 
(Schwabe; lek był wprowadzo-
ny do obrotu pod wcześniejszą 
nazwą Memoplant). Skreślono 
z Rejestru: Ginkgomax (Dansk 
Droge), Ginkofar forte (Biofarm), 
Herbabiloba (Herbapol Poznań). 
Ponadto na rynek wprowadzono 
co najmniej 15 marek suplemen-
tów diety o podanym składzie: 
Bilobal (Farmapia), Bio-Biloba 
(Pharma-Nord), Ginkgo biloba 
(Solgar), Ginkgo biloba (Now 
Foods), Ginkgo biloba i Ginkgo 
biloba forte (Ozone), Ginkgo bi-
loba (Domowa Apteczka), Ginkgo 
Generica, Ginkgo Intensiv (Natu-
rell), Ginko-Bio (Biomed Warsza-
wa), Ginkobon forte (Bonimed), 
Ginkodiag (Diagnosis), Ginkoflav 
forte (Olimp Labs), Ginkomax 
(Esi), Labovital Ginkgo (Optivit), 
Zioła w tabletkach Ginkgo biloba 
(Colfarm).

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

Metoprololum: Metoprolol tar-
trate Accord (Accord Healthcare) 
to aktualnie 13. zarejestrowana 
marka preparatów metoprololu. 
Do sprzedaży wprowadzono 7 
marek: Betaloc i Betaloc ZOK 
(AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), 
Metocard i Metocard ZK (Polphar-
ma), MetoHexal ZK (1A Pharma), 
Metoprolol VP (ICN Polfa Rze-
szów), od lutego 2011 Metostad 
(Stada) i od października 2011 
Metogen SC (Yes Pharmaceutical ►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

54 Aptekarz Polski, 74(52e) październik 2012

Development Services). Nie poja-
wiły się jeszcze na rynku preparaty: 
Mecorlong (Actavis), Metoprolol 
Biofarm ZK (SymPhar), Metoprolol 
succinate Farmaprojects, Metora-
tio ZK (Ratiopharm) i Symlok SR 
(SymPhar). Skreślono z Rejestru: 
Metocard prolongatum (Polphar-
ma), Metoprolol-1A Pharma, 
Metoprolol-Egis (zarejestrowany 
wcześniej jako Egilok) i Metoprolol 
PR-Ratiopharm.

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

Perindoprilum: Erbugen (Jen-
son Pharmaceutical Services), 
Presomyl (Generics) i Tensinor 
(Generics) to odpowiednio 19., 20 
i 21. zarejestrowana marka peryn-
doprylu. Na rynek wprowadzono 
9 leków: Peryndopryl Anpharm 
(obecna nazwa: Irpax; jednak pre-
parat o nowej nazwie nie pojawił 
się jeszcze na rynku), Prestarium 
(Servier), Prenessa (Krka Polska), 
od lutego 2009 Vidotin (Gedeon 
Richter), od marca 2009 Apo-
-Perindox (Apotex; zarejestrowa-
ny wcześniej jako Perindox), od 
kwietnia 2009 Lextril (Glenmark) 
i Stopress (Polpharma), od kwiet-
nia 2010 Cardipen (Lekam; zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Presdopril) i od czerwca 2012 
Perindopril Pfizer.
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Abapter (Pol-Nil), Coverex 
(Egis), Ikarium i Ikarium forte 
(Polfarmex), Percarnil (Actavis), 
Perindopril Krka, Perindopril Ar-
row (Arrow Generics), Perindopril 
Medana (Medana Pharma), Peryl 
(ICN Polfa Rzeszów), Pritnox (Galex 
d.d.).
Skreślono z Rejestru: Perilan (San-
doz), Perindopril BMM Pharma, 
Perindopril-Ratiopharm (dawka 
8 mg zarejestrowana wcześniej 
przez Krka Polska pod nazwą Pe-
rotens), Perindoran (Ranbaxy; lek 
obecny na rynku od października 
2009) i Rindolex (Galex d.d.).

C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BB - Inhibitory 
ACE i blokery kanału wap-
niowego; C09BB07 – Rami-
pryl i amlodypina

Ramiprilum+amlodipinum: Su-
milar (Sandoz) w 5 zestawieniach 
dawek to 2. zarejestrowany lek 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
od kwietnia 2012 został wprowa-
dzony Egiramlon (Egis).

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Candesartan 
Arrow (Arrow Poland) to 13. zare-
jestrowana marka kandesartanu. 
Na rynek wprowadzono 4 leki: 
Atacand (AstraZeneca; lek orygi-
nalny), od czerwca 2010 Karbis 
(Krka), od listopada 2011 Can-
depres (Sandoz) i od lipca 2012 
Ranacand (Ranbaxy). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Akanid (+Pharma), Candesartan-
-1A Pharma, Candesartan Actavis, 
Candesartan cilexetil Teva, Cande-
zek (Adamed), Carzap (Zentiva), 
Hyposart (Polpharma) i Kandesar 
(Orion). Skreślono z Rejestru: Can-
dertan (Gedeon Richter Polska), 
Candesartan-Ratiopharm, Cande-
sartan Teva.
Telmisartanum: Angioton (M.R. 
Pharma), Telmisartan M.R. Pharma 
i Telmisartan Apotex to odpowied-
nio 20., 21. i 22. zarejestrowana 
marka telmisartanu. Na rynek 
w Polsce zostało wprowadzonych 
7 leków: Micardis (Boehringer In-
gelheim), Pritor (Bayer Schering), 
od października 2010 Tolura (Krka), 
od lutego 2012 Tezeo (Zentiva), od 
kwietnia 2012 Telmizek (Adamed; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Zmertan), od maja 2012 Ac-
telsar (Actavis) i od sierpnia 2012 
Telmix (Biofarm). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Dinortes (Li-
consa), Kinzalmono (Bayer Sche-
ring), Mirpresoc (Liconsa), Telmark 
(Glenmark), Telmisartan +Pharma, 
Telmisartan Actavis, Telmisartan-
-Ratiopharm, Telmisartan Sandoz, 

Telmisartan Sigillata, Telmisartan 
Teva, Telmisartan Teva Pharma 
i Zanacodar (PharmaSwiss). Skre-
ślono z Rejestru: Tanydon (Gedeon 
Richter).
Valsartanum: Valsartan Orion 
i Valsartan Aurobindo to odpo-
wiednio 31. i 32. zarejestrowa-
na marka walsartanu. Na rynku 
pojawiło się 15 leków: Diovan 
(Novartis; lek oryginalny), od 
marca 2008 Valsacor (Krka), od 
marca 2009 Valzek (Celon), od 
października 2009 Tensart (Egis; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Nucleus pod nazwą Ramartan), 
od marca 2010 Nortivan (Gedeon 
Richter Polska) i Zelvartan (Galex 
d.d.), od lipca 2010 Bespres (Teva), 
od listopada 2010 Valtap (Zentiva), 
od lutego 2011 Avasart (Polfar-
mex), Valsotens (Actavis; lek zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Valsartan Nucleus) oraz Vanatex 
(Polpharma), od czerwca 2011 
Axudan (Sandoz), od lutego 2012 
Valsargen (Generics), od kwietnia 
2012 Apo-Valsart (Apotex) i od 
maja 2012 Valsartan Arrow (Arrow 
Poland).
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne do obrotu preparaty: Avalsan 
(Liconsa), Cezoryn (Labormed; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Yosovaltan), Metrival 
(Sigillata), Nuclaval (Sigillata), 
Simaldoz (Liconsa), Valcatuna 
(Liconsa), Valitazin (Mepha), Val-
sanorm (+Pharma), Valsargamma 
(Wörwag), Valsartan-1A Pharma, 
Valsartan Bluepharma, Valsartan 
Pfizer, Valsartan Ranbaxy, Valsar-
tan Teva i Valsavil (Stada).
Skreślono z Rejestru: Anartan 
(Ratiopharm; lek był obecny na 
rynku od grudnia 2009), Valpress 
(Actavis), Valsaran (Sun-Farm), 
Valsartan-Ratiopharm, Valsartan 
Tecnimede.

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii; 

►
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D01A – Leki przeciwgrzybi-
cze stosowane miejscowo; 
D01AE – Inne leki przeciw-
grzybicze stosowane miej-
scowo

Terbinafinum: Terbinafina Ziaja 
w postaci kremu to 12. zareje-
strowana marka terbinafiny do 
stosowania miejscowego. Na 
rynek wprowadzono 8 leków: 
Lamisilatt (Novartis) w postaci 
aerozolu płynnego, kremu i żelu 
oraz Tenasil (Homeofarm), Terbi-
derm (Gedeon Richter), Undofen 
Max (GlaxoSmithKline, Poznań), 
od października 2007 Terbistad 
(Stada), od lipca 2011 Myconafine 
(Axxon; lek zarejestrowany wcześ-
niej przez firmę Temapharm pod 
nazwą Zelefion), od maja 2012 
Tersilat (Sun-Farm) i od czerwca 
2012 Terbilum (Oceanic). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży: krem Dermogen 
(Generics), Erfinazin (Polfarmex) 
w postaci roztworu na skórę oraz 
Scholl krem przeciwgrzybiczny do 
stóp (Scholl Consumer Products). 
Wygasło pozwolenie na Lamisilatt 
1 (Novartis) w postaci płynu do 
stosowania na skórę.

G – UKłAD MOCZOWO-
PłCIOWY I HORMONY 

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

Dienogestum+ ethinylestradio-
lum: Sibilla (Gedeon Richter Pol-
ska) to 5. zarejestrowany środek 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 preparaty: Jeani-
ne (Bayer), od grudnia 2010 Atywia 
(Temapharm) i od sierpnia 2012 
Bonadea (Zentiva). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku preparat Dionelle 
(Regiomedica).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie; J01D – 
Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DC 
– Cefalosporyny drugiej ge-
neracji 

Cefuroximum: Cefuroxime Arrow 
(Arrow Poland) to 14. zarejestro-
wana doustna marka cefuroksymu. 
Do sprzedaży wprowadzono 8 le-
ków doustnych: Bioracef (Polphar-
ma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef 
(ICN Polfa Rzeszów), Xorimax 
(Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKli-
ne; lek oryginalny), od sierpnia 
2006 Zamur (Mepha), od listopa-
da 2008 Cefuroxime-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej jako 
CefuHexal) i od września 2009 Zi-
noxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty 
doustne: Cefuroxime Ceft Limited, 
Cefuroxime Glob, Cefuroxim Teva, 
Tarsime (Polfa Tarchomin) i Xelacef 
(Actavis). Skreślono z Rejestru do-
ustny Cefuroxime-Ratiopharm. Za-
rejestrowanych jest 8 iniekcyjnych 
marek cefuroksymu. Na rynek 
wprowadzono 6 leków iniekcyj-
nych: Biofuroksym (Polpharma), 
Tarsime (Polfa Tarchomin), Xorim 
(Sandoz), Zinacef (GlaxoSmithKli-
ne; lek oryginalny), od grudnia 
2008 Cefuroxim-MIP (MIP Phar-
ma) i od lutego 2012 Cefuroxim 
Kabi (Fresenius Kabi). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży iniekcyjne 
Cefuroksym Hospira i Cefuroxime 
Actavis.

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOśCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe;
L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidy-
ny; L01BC52 – Fluorouracyl, 
preparaty złożone

Fluorouracilum+acidum salicy-
licum: Actikerall (Almirall Hermal) 

w postaci roztworu na skórę to 1. 
zarejestrowany lek o podanym 
składzie, w nowym zestawieniu 
substancji czynnych. Actikerall jest 
wskazany w miejscowym leczeniu 
lekko wyczuwalnego dotykiem i/
lub umiarkowanie zgrubiałego 
hiperkeratotycznego rogowacenia 
słonecznego (starczego) stopnia 
I/II, u dorosłych pacjentów z pra-
widłową odpornością.

L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XX – Inne 
leki przeciwnowotworowe

Topotecanum :  Topotecanum 
Accord (Accord Healthcare) to 
13. zarejestrowana marka topo-
tekanu. Na rynek wprowadzono 
6 preparatów: Hycamtin (SmithKli-
neBeecham; lek oryginalny), od 
kwietnia 2010 Topotecan Teva, od 
grudnia 2010 Topotecan Accord 
(Accord Healthcare), od listopada 
2011 Potactasol (Actavis) oraz od 
kwietnia 2012 Topotecan Kabi 
(Fresenius Kabi Oncology) i To-
potecan Medac. Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Topotecan Actavis, Topotecan 
Eagle, Topotecan-Ebewe, Topote-
can Hospira, Topotecan Logenex 
i Topotecan Mylan.

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

Tacrolimusum: Tacrolimus Accord 
(Accord Healthcare) w dawce 5 mg 
to rozszerzenie względem zare-
jestrowanych wcześniej niższych 
dawek tego leku. Zarejestrowano 
10 marek takrolimusu. Na rynku 
pojawiło się dotychczas 5 leków: 
Advagraf (Astellas Pharma), Pro-
graf (Astellas Pharma), od czerwca 
2011 Taliximun (ICN Polfa Rze-
szów), od lipca 2011 Tacni (Teva) 
i od września 2011 Cidimus (San-
doz). Nie wprowadzono jeszcze 
do sprzedaży: Modigraf (Astellas 
Pharma), Tacroligen (PharOs), 
Tacrolimus Accord (Accord Health-
care), Tacrolimus Intas i Tacrolimus 
Lambda (Lambda Therapeutics). ►
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M – UKłAD MIęśNIOWO-
SZKIELETOWY

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

Ibuprofenum: Ibuprofen Lysine 
Perrigo (Wrafton) to 26. zare-
jestrowana marka preparatów 
ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na ry-
nek zostały wprowadzone: Ibum 
i Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabiani-
ce), Ibuprofen AFL (Aflofarm), 
Ibuprofen Polfarmex, Ibufen Total 
(Polpharma), Ibuprom, Ibuprom 
Duo i Ibuprom Max (US Pharma-
cia), Nurofen, Nurofen Express, 
Nurofen Forte, Nurofen Topss, 
Nurofen Ultra (zarejestrowany 
początkowo jako Nurofen Ex-
press KAP), Nurofen Ultra Forte, 
Nurofen Ultrafast i Nurofen dla 
dzieci czopki (Reckitt Benckiser) 
oraz wprowadzone w maju 2006 
Ibuprom Sprint Caps (US Pharma-
cia, Wrocław), w lipcu 2006 Nuro-
fen Ultra Forte (Reckitt Benckiser), 
w lutym 2008 Ibuprofen Aflofarm 
(następnie zmiana nazwy prepa-
ratu na Opokan Express, po czym 
w lutym 2012 zmiana powrotna na 
Ibuprofen Aflofarm), w październi-
ku 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin 
Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte 
Express (Reckitt Benckiser), we 
wrześniu 2009 Aprofen i Aprofen 
forte (Polfarmex), w październiku 
2009 Iburion (Orion), w listopa-
dzie 2009 MIG (Berlin-Chemie), 
w styczniu 2010 Nurofen Express 
Tab (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony we wrześniu 
2007 pod nazwą Nurofen Migre-
nol Forte i w listopadzie 2008 
pod nazwą Nurofen Migrenol), 
w maju 2010 Nurofen na ból ple-
ców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nurofen Menstrual), 

w grudniu 2010 Spedifen (Zam-
bon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast 
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen 
Junior (Polpharma), od maja 2011 
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin 
forte (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin forte), 
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vi-
tabalans), od lipca 2011 Ibuprofen 
Hasco (Hasco-Lek), od sierpnia 
2011 Brufen (Abbott), od lutego 
2012 Ibufen Baby czopki (Polphar-
ma) i od lipca 2012 Ibuprofen LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn).
Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 9 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum o smaku malinowym 
(Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci 
zawiesina 2% (o smaku pomarań-
czowym i truskawkowym; Reckitt 
Benckiser), od marca 2009 Kido-
fen (Aflofarm), od sierpnia 2009 
Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin 
Baby (Zentiva), od lipca 2010 Nu-
rofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Reckitt Benckiser), od czerwca 
2011 Ibufen dla dzieci forte zawie-
sina 4% (Polpharma), od sierpnia 
2011 Nurofen dla dzieci Junior 
pomarańczowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla 
dzieci 4% pomarańczowy) i Nuro-
fen dla dzieci Junior truskawkowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza 
nazwa: Nurofen dla dzieci 4% 
truskawkowy), od października 
2011 Milifen (Pinewood), od lute-
go 2012 Ibum zawiesina o smaku 
bananowym (Hasco-Lek), od mar-
ca 2012 MIG dla dzieci zawiesina 
(Berlin-Chemie) i od sierpnia 2012 
Brufen zawiesina 2% (Abbott).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Brufen retard (Abbott), 
Ibum forte zawiesina (Hasco-Lek), 
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen 
Banner i Ibuprofen Banner Phar-
macaps (Banner Pharmacaps), 
Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany 

wcześniej pod nazwą Ibunin), 
Kidofen czopki (Aflofarm), Nuro-
fen Ultra Forte do rozpuszczania 
i Nurofen Ultra Forte rozpuszczal-
ny (oba: Reckitt Benckiser).
Skreślono z Rejestru: Pabi-Ibupro-
fen tabl. powl. 400 mg (Polfa 
Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmi-
thKline).

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

Acidum alendronicum: Steo-
vess (Nycomed) w dawce 70 mg 
w nowej dla tej substancji czyn-
nej postaci tabletek musujących 
to aktualnie 23. zarejestrowana 
marka preparatów kwasu alen-
dronowego. Leki w dawce 70 mg 
przyjmuje się raz w tygodniu. Na 
rynek wprowadzono 11 leków 
w dawce 70 mg: Fosamax (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
Ostemax 70 Comfort (Polpharma), 
Ostenil 70 (Teva), Ostolek (Lekam), 
od kwietnia 2006 Alendronat-
-Ratiopharm 70, od lutego 2007 
Alendromax (Arrow Generics), od 
stycznia 2008 Sedron (Gedeon 
Richter Polska; poprzednia na-
zwa: Ostalon 70 mg), od czerwca 
2008 Alendran 70 (Ranbaxy), od 
stycznia 2010 Alendronate Arrow 
(Arrow Poland), od sierpnia 2010 
Alendronat Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals) i od marca 2012 
Alendronatum 123ratio (poprzed-
nia nazwa: Alendronatum Farma-
com; przed zmianą nazwy prepa-
rat został wprowadzony na rynek 
w maju 2007 przez Plivę Kraków 
pod nazwą Alenotop).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Alendronat Au-
robindo (Zentiva), Alendronate 
Medana (Medana Pharma), Alen-
dronate sodium Accord (Accord 
Healthcare), Alendronat Pharma-
bill (Pharmabill), Alendronic acid 
Polfarmex (lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Akost), 
Kwas alendronowy 70 mg (Phar-

►
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gem), Lendrate (Actavis) i Rekostin 
(Biofarm). Do sprzedaży wprowa-
dzono ponadto 3 leki w dawce 10 
mg: Alenato (ICN Polfa Rzeszów), 
Ostenil (Teva) i Ostolek (Lekam). 
Natomiast nie zostały jeszcze 
wprowadzone: Alendronate Arrow 
(Arrow Poland) i Alendronate so-
dium Accord (Accord Healthcare), 
Alenotop (Teva Kraków).
Skreślono z Rejestru: Aldron 70 
(Sandoz), Alendrion (Orion), Alen-
drogen (Billev Pharma; preparat 
był na rynku od maja 2007), 
Alendronate Teva 70 mg, Bisfozen 
(Zentiva), Ostodronic (Apotex; lek 
był obecny na rynku od kwietnia 
2010).

N – UKłAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy;
N02AB – Pochodne fenylo-
piperydyny

Fentanylum: Fentanyl Orion sy-
stem transdermalny to aktualnie 
17. zarejestrowana marka fenta-
nylu. Do sprzedaży wprowadzono 
10 leków: Durogesic (Janssen), od 
kwietnia 2007 Fentanyl-Ratiop-
harm (ale dawki obecne na rynku 
zostały już skreślone z Rejestru, 
a pozostała w Rejestrze daw-
ka 12,5 mcg/h nie pojawiła się 
w sprzedaży), od sierpnia 2007 
Matrifen (Nycomed), od paździer-
nika 2007 Fentanyl Actavis, od 
sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) 
i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon 
Richter) w postaci systemów trans-
dermalnych oraz Fentanyl WZF inj. 
(Polfa Warszawa), od marca 2009 
Effentora (Cephalon) w postaci 
tabletek podpoliczkowych, które 
musują w wilgotnym środowisku 
ulegając rozpadowi i uwalniając 
substancję czynną (zarejestrowany 
centralnie w Unii Europejskiej), 
od października 2010 Lunaldin 
(Gedeon Richter; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Rapinyl przez firmę ProStrakan) 
w postaci tabletek podjęzykowych 
i od września 2011 Instanyl (Nyco-

med) w postaci aerozolu do nosa 
(zarejestrowany centralnie w Unii 
Europejskiej).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: systemy transdermalne 
Algogesic (Renantos), Fenta-
nyl Novosis (Acino) i Fentanyl 
Stada, system transdermalny 
jontoforetyczny Ionsys (Janssen; 
zarejestrowany centralnie w UE 
w styczniu 2006, zalecany do sto-
sowania wyłącznie w warunkach 
szpitalnych - Komisja Europejska 
16 stycznia 2009 zawiesiła pozwo-
lenie na dopuszczenie do obrotu 
tego preparatu), PecFent (Archi-
medes Development) w postaci 
aerozolu do nosa (zarejestrowany 
centralnie w UE w sierpniu 2010) 
i Breakyl (Meda) w postaci lamelek 
podpoliczkowych.
Skreślono z Rejestru: Fentagesic 
(Teva; preparat wprowadzony na 
rynek od września 2007), Fentanyl 
Chesi inj. (wprowadzony pierwot-
nie pod nazwą Fentanyl Torrex), 
Fentanyl MX Sandoz.

N02AX – Inne opioidy; 
N02AX52 – Tramadol, pre-
paraty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
Parcotram (Glenmark) to 17. za-
rejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 leków: Zaldiar 
i Zaldiar Effervescent (Grünenthal), 
od stycznia 2010 Doreta (Krka), od 
maja 2010 Acutral (Grünenthal; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Primiza), od marca 2011 
Poltram Combo (Polpharma), od 
kwietnia 2011 Padolten (Teva), od 
lutego 2012 Delparan (Sandoz; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tramadol/Paracetamol 
Sandoz) i od czerwca 2012 Tra-
mapar (Polfarmex). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Azemdol (La-
bopharm), Bacizol (Substipharm), 
Calone (Substipharm), Exbol (ICN 
Polfa Rzeszów), Sedoloris (Actavis), 
Tracemol (Substipharm), Tramapa-
rastad (Stada), Traparac (Disphar) 
i Zaldiar Retard (Labopharm).

N02B – Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe;
N02BB – Pirazolony

Metamizolum: Re-Algin tabl. 
(Sopharma) to aktualnie 4. zare-
jestrowana marka metamizolu. 
Do sprzedaży wprowadzono pre-
paraty: Pyralginum GSK czopki 
(GlaxoSmithKline Poznań), Py-
ralgin inj. (Polpharma), Pyralgina 
tabl. 500 mg (Polpharma) oraz 
od czerwca 2011 Pyralgina Sprint 
(Polpharma; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Pyralgina 
Aqua). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku Amizolmet inj. (Sanitas). 
Skreślono z Rejestru: Pyrahexal 
tabl. musujące (Sandoz).

N02BE – Anilidy
Paracetamolum: Paracetamol B. 
Braun iniekcje do wlewów to 35. 
zarejestrowana marka paraceta-
molu. Na rynek zostało wpro-
wadzonych 27 marek o różnych 
drogach podania (doustnie, dood-
bytniczo i w iniekcjach), jednodaw-
kowych i wielodawkowych: Acenol 
i Acenol forte (Galena), Apap i od 
sierpnia 2012 Apap Direct i Apap 
Junior (US Pharmacia), Calpol (Mc-
Neil), Codipar (Medagro), Efferal-
gan i Efferalgan forte (Bristol-My-
ers Squibb), Etoran (Polpharma), 
Gemipar (Gemi), Grippostad (Sta-
da), Paracetamol Aflofarm czopki 
(lek wprowadzony wcześniej jako 
Paracetamol przez firmę Farmjug, 
następnie jako Paracetamol Aflo-
farm, potem Malupar, a obecnie 
znów jako Paracetamol Aflofarm), 
tabletki i zawiesina, Panadol, 
Panadol dla dzieci, Panadol Max 
(lek wprowadzony na rynek od 
kwietnia 2010 pod wcześniejszą 
nazwą Panadol Strong) i Panadol 
Rapid (GlaxoSmithKline), Paraceta-
mol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. 
(Bristol-Myers Squibb), preparaty 
o nazwie międzynarodowej Para-
cetamol wytwarzane przez wielu 
producentów (Biofarm, Farmina, 
Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Her-
bapol Wrocław, Marcmed, Polfa-
-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca ►
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2011 Pedicetamol (Sequoia; pre-
parat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Ionfarma pod nazwą 
Apiredol), od października 2011 
Paracetamol Actavis (iniekcje), od 
stycznia 2012 Paracetamol Kabi 
(Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, 
od marca 2012 Paracetamol LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn) 
tabletki i Paracetamol Panpharma 
(Panmedica) roztwór do infuzji 
oraz od sierpnia 2012 Paracetamol 
123ratio.
Nie pojawiły się dotychczas: Apap 
Direct Max (US Pharmacia), Galpa-
mol (Galpharm Healthcare), Para-
cetamol Accord (Accord Healthca-
re) tabletki musujące, Paracetamol 
Actavis tabl. (lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Para-
cetamol Sigillata), Paracetamol 
APC (APC Instytut), Paracetamol 
Hospira inj. (lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Combino 
Pharm pod nazwą Paracetamol 
Vancombex), Paralen Sus (Zenti-
va), Paramax Rapid (Vitabalans) 
i Tespamol (Galpharm Healthcare).
Skreślono z Rejestru syropy Pa-
racetamol o smaku malinowym 
i o smaku truskawkowym (Unia), 
Apap zawiesina (US Pharmacia, 
Wrocław), Plicet syrop (Teva Kra-
ków), Amipar (Amilek), Benuron 
(Bene), Efferalgan Odis (Bristol-
-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-
-Lek), Paracetamol (Ozone), Para-
cetamol (Polpharma), Paracetamol 
Accord (Accord Healthcare), Taza-
mol (Polfa Tarchomin).

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

Levetiracetamum :  Pterocyn 
(SVUS Pharma), Levetiracetam 
Astron (Astron Research), Levebon 
(G.L.Pharma) i Levetiragamma 
(Wörwag) to odpowiednio 35., 
36., 37. i 38. zarejestrowana marka 
lewetyracetamu. Na rynek wpro-
wadzono 7 marek: Keppra (UCB; 
lek oryginalny), od października 
2011 Levetiracetam Teva, od mar-
ca 2012 Levetiracetam Actavis, od 

kwietnia 2012 Vetira (Adamed), od 
maja 2012 Trund (Glenmark), od 
czerwca 2012 Levetiracetam GSK 
(GlaxoSmithKline) i od sierpnia 
2012 Cezarius (Hasco-Lek). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Altein (Tabuk Poland), 
Dretacen (Sandoz), Eliptus (Bio-
farm), Epiletam (Egis), Etibral (Polfa 
Warszawa), Kapidokor (Vipharm), 
Levelept (Sun-Farm), Levetira-
cetam Accord (Accord Healthca-
re), Levetiracetam Actavis Group 
(Actavis), Levetiracetam Apotex, 
Levetiracetam Aurobindo, Leveti-
racetam Bluefish, Levetiracetam 
FGX (FirstGenerixInternational), 
Levetiracetam Lupin, Levetira-
cetam Orion, Levetiracetam Pfi-
zer, Levetiracetam PharmaSwiss, 
Levetiracetam Ratiopharm, Le-
vetiracetam Stada, Levetiracetam 
Sun inj. (Sun Pharmaceuticals 
Industries Europe), Levetiracetam 
Zdrovit (Natur Produkt Zdrovit), 
Lewetyracetam Ewopharma, Lewe-
tyracetam-Neuraxpharm, Matever 
(Pharmathen), Noepix (Sigillata), 
Symetra (SymPhar) i Zelta (Axxon).

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

Ropinirolum: Repirol SR (Phar-
maSwiss), Raponer (Actavis), Pol-
pix SR (Polpharma), Nironovo SR 
(Adamed) i Skonnerop (Sigillata) to 
odpowiednio 13., 14., 15., 16. i 17. 
zarejestrowana marka ropinirolu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 
7 marek: lek oryginalny Requip 
i Requip-Modutab o przedłużo-
nym uwalnianiu (GlaxoSmithKline), 
od czerwca 2008 Adartrel (GlaxoS-
mithKline), od stycznia 2010 Aro-
pilo (Vipharm), od sierpnia 2010 
Parnirol (Glenmark), od listopada 
2010 Aropix (Temapharm) i Ceuro-
nex (Orion) oraz od sierpnia 2011 
Rolpryna SR (Krka). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Aparxon PR (Teva), Nironovo (Blau 
Farma Group), Ropinirole Arrow 
(Arrow Poland), Ropinstad (Stada) 

i Ropodrin (Egis). Skreślono z Re-
jestru: Aparxon (Teva), Contexine 
(Ranbaxy), Lirona (Teva), Ropinir 
(Axxon), Ropitor (Torrent Pharma).

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

Quetiapinum: Quetiapine Lu-
pin to 35. zarejestrowana marka 
kwetiapiny. Na rynek wprowadzo-
no 23 marki: Seroquel i Seroquel 
XR (AstraZeneca; lek oryginalny), 
Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 
2007 Ketipinor (Orion), od marca 
2008 Ketilept (Egis) i Kventiax 
(Krka), od lipca 2008 Nantarid 
(Gedeon Richter), od października 
2008 Loquen (Teva), od lipca 2009 
Symquel (SymPhar; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetiapine 
Tiefenbacher), od sierpnia 2009 
Kwetaplex (Adamed), od listopada 
2009 Gentiapin (Biogened), od 
grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa 
Rzeszów), od stycznia 2010 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) 
i od maja 2012 ApoTiapina (Apo-
tex).
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne preparaty: Geldoren (Gedeon 
Richter Polska), Ketiap (Polphar-
ma), Kwetax XR (Teva), Kwetiapina 
Neuropharma (Neuraxpharm), 
Quepsan (Pro.Med), Quetiapi-
ne Accord (Accord Healthcare), 
Quetiapine Actavis, Quetiapine 
Arrow (Arrow Poland), Quetiapine 
Medis, Quetiapine Pfizer, Quetia-
pinum Invent Farma, Quetiapinum 
Viketo (Invent Farma) i Quetilis 
(Medis).

►
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Skreślono z Rejestru: Hedonin 
(Lannacher), Kvelux (Sandoz), 
Kwetinor (Lekam; lek był obecny 
na rynku od października 2011), 
Quetap (Ratiopharm), Quetiapine-
-Ratiopharm (lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetifi).

N05B – Leki przeciwlękowe;
N05BA – Pochodne benzo-
diazepiny

Alprazolamum: Alprazolam San-
doz to 7. zarejestrowana marka 
preparatów alprazolamu. Na rynek 
wprowadzono 3 leki o przedłu-
żonym uwalnianiu: Neurol SR 
(Zentiva), Xanax SR (Pfizer, lek 
oryginalny) i Zomiren SR (Krka), 
a także 6 preparatów o standar-
dowym uwalnianiu: Afobam (Egis), 
Alprox (Orion), Neurol (Zentiva), 
Xanax (Pfizer, lek oryginalny), Zo-
miren (Krka) i od września 2011 
Alpragen (Generics; lek wprowa-
dzony wcześniej pod nazwą Alpra-
zomerck). Skreślono z Rejestru: 
Frontin (Egis).

N05BB – Pochodne difenylo-
metanu

Hydroxyzinum: Hydroxyzinum 
VP (ICN Polfa Rzeszów) w postaci 
syropu to uzupełnienie w stosun-
ku do wprowadzonych wcześniej 
tabl. powlekanych. Na rynek 
zostało wprowadzonych 6 ma-
rek: lek oryginalny Atarax (UCB) 
w postaci iniekcyjnej oraz doustnej 
jednodawkowej (2 dawki) i wielo-
dawkowej (syrop), Hydroxyzinum 
Teva inj., Hydroxyzinum Biogened 
syrop, Hydroxyzinum VP (ICN 
Polfa Rzeszów) w postaci doust-
nej jednodawkowej (2 dawki), od 
września 2008 syrop Hydroxyzi-
num Aflofarm i od listopada 2008 
syrop Hydroxyzinum Espefa, a po-
nadto Hydroxyzinum Espefa tabl. 
powlekane.

N05C – Leki nasenne i uspo-
kajające; N05CF – Leki dzia-
łające podobnie jak benzo-
diazepiny

Zolpidemum: Zolpidem IPCA to 
19. zarejestrowana marka zol-
pidemu. Do sprzedaży zostało 

wprowadzonych 11 leków: Hypno-
gen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), 
Sanval (Sandoz), Stilnox (Sanofi-
-Aventis), Xentic (United Pharma), 
Zolpic (Polpharma), Zolsana (Krka), 
od października 2006 Polsen (Polfa 
Pabianice), od lutego 2007 Oni-
rex (Orion) i ZolpiGen (Generics) 
oraz od grudnia 2009 Apo-Zolpin 
(Apotex). Nie wprowadzono do-
tychczas na rynek preparatów: 
Insom (Vulum; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Zolpidem 
Walmark), Noxizol (Actavis), So-
nirem (ITF Pharma), Zolpidem 
Pfizer, Zolpidem Vitabalans, Zoltis 
(Biofarm) i Zonadin (Teva Kraków). 
Skreślono z Rejestru: Sendimol 
(Egis) i Zoratio (Ratiopharm; lek 
wprowadzony na rynek od paź-
dziernika 2006).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne;
N06AB – Selektywne inhi-
bitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny

Citalopramum: Citalopram Vita-
balans to aktualnie 12. zarejestro-
wana marka citalopramu. Na rynek 
wprowadzono 8 leków: Aurex 
(Sandoz), Cilonast (Sandoz; prepa-
rat zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Cilon), Cipramil (Lundbeck; 
lek oryginalny), Cital (Glenmark), 
od maja 2006 Oropram (+Phar-
ma), od maja 2007 Citabax (Ran-
baxy), od stycznia 2010 Citalopram 
Teva (123ratio) i od października 
2011 Citalopram Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Citaxin (ICN Polfa Rzeszów; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Citactil), Citalostad (Stada) 
i Pram (G.L. Pharma).
Skreślono z Rejestru: Apo-Cito-
pram (Apotex), Citalec (Zentiva), 
Citalopram BMM Pharma (Lefarm; 
lek obecny na rynku od paździer-
nika 2009), Citalopram Egis, Cita-
lopram-Ratiopharm, Citalopram-
-Pliva (Teva Kraków; lek wprowa-
dzony w maju 2006 pod nazwą 

Citaxin – zmiana nazwy nastąpiła 
w maju 2010, a skrócenie pozwo-
lenia w grudniu 2010), Citaratio 
(Ratiopharm), Citronil (Orion; lek 
obecny na rynku od października 
2007), Mooylec (Gedeon Richter 
Polska) i Starcitin (Teva Kraków).
Fluoxetinum: Fluoxetine Vitaba-
lans to aktualnie 8. zarejestrowana 
marka fluoksetyny. W sprzeda-
ży pojawiło się 7 leków: Ande-
pin (Synteza), Bioxetin (Sanofi-
-Aventis), Deprexetin (ICN Polfa 
Rzeszów), Fluoxetin Polpharma, 
Seronil (Orion), od listopada 2010 
Fluoksetyna Egis (lek wprowadzo-
no wtedy pod pierwotną nazwą 
Fluoksetyna Anpharm) i od lipca 
2011 Fluxemed (Pro.Med.CS). 
Skreślono z Rejestru: Apo-Flox 
(Apotex), FluoxoLek (Lek, Stryków 
i Sandoz), Prozac (Eli Lilly; lek 
oryginalny; był obecny na rynku), 
Salipax (Mepha; lek był obecny 
na rynku) i Xetiran (Ranbaxy; lek 
wprowadzony na rynek od kwiet-
nia 2008).

N06AX – Inne leki przeciw-
depresyjne

Venlafaxinum: Depretaxer (NP 
Pharma) to 27. zarejestrowana 
marka wenlafaksyny. Do obrotu 
wprowadzono 15 marek leków: 
Efectin ER (Pfizer), Velafax (Farma-
com), od grudnia 2006 Venlectine 
kaps. o przedłużonym uwalnianiu 
(ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia 
2007 Symfaxin ER (SymPhar), 
od października 2007 Alventa 
(Krka), od listopada 2007 Velaxin 
ER (Egis), od października 2008 
Axyven (Axxon; po zmianie nazwy 
i podmiotu odpowiedzialnego 
z Venlafaxine Liconsa), od maja 
2009 Lafactin (Apotex), od wrześ-
nia 2009 Prefaxine (Polpharma), od 
listopada 2009 Faxolet ER (Polfa 
Pabianice), od grudnia 2009 Faxi-
gen XL (Generics), od lutego 2010 
Venlabax MR (Ranbaxy), od kwiet-
nia 2010 Efevelon SR (Actavis), od 
lutego 2011 Venlafaxine Bluefish 
XL (Bluefish Pharmaceuticals) i od 
kwietnia 2011 Oriven (Orion). ►
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Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Afaxine (PharOS), Efexi-
va (Sandoz; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Venlafaxin 
Sandoz), Jarvis (Gedeon Richter), 
Nopekar (Labormed; wcześniejsza 
nazwa: Estaq), Paxifar ER (Biofarm), 
Tavex (Krka), Tifaxin PR (Stada), 
Tonpular PR (Wockhardt), Ven-
lagamma (Wörwag), Venlax XL 
(Celon Pharma) i Zaredrop (ITF 
Pharma).
Skreślono z Rejestru: Lanvexin (G.L. 
Pharma; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Venlafaxine Gerot), 
Velafax XL (Farmacom; lek obecny 
na rynku od września 2007), Vela-
hibin (Actavis), Velaxiran MR (Ran-
baxy), Venlafaxine Arrow (Arrow 
Poland), Venlafaxin-Ratiopharm 
PR, Venlafaxinum XL Farmacom, 
Venlectine tabl. o standardowym 
uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), 
Xaveksin ER (Tabuk Poland).

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

Rivastigminum: Rywastygmina-
-Neuraxpharm, Rivoder (Welding), 
Rivastigmin Welding i Kerstipon 
(Pharmathen) to odpowiednio 26., 
27., 28. i 29. zarejestrowana mar-
ka rywastygminy. Do sprzedaży 
wprowadzono 15 leków: Exelon 
(Novartis Europharm), od sierpnia 
2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 
2009 Rivastigmine Teva, od maja 
2010 Prometax (Novartis Europ-
harm), od sierpnia 2010 Ristidic 
(ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 
2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon 
(Biogened) i Riveka (Unia), od 
marca 2011 Symelon (SymPhar; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Rivaller), od czerwca 
2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Velastina), od lipca 2011 
Rivastigmine Teva Pharma, od 
sierpnia 2011 Rivastigmin Stada 
(lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Niddastig), od wrześ-
nia 2011 Rivastigmine Mylan, od 
stycznia 2012 Signelon (Synteza) 

i od lutego 2012 Rivastigmine 
Actavis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Ivagalmin (Galex d.d.), Loristiven 
(Blau Farma Group), Rivalong 
(Farma-Projekt), Rivastigmin Ci-
pla, Rivastigmine 1A Pharma, 
Rivastigmine Hexal, Rivastigmine 
Sandoz, Rivastigmine Synthon 
Hispania, Rivastin (Polpharma) 
i Rivastinorm (+Pharma).
Skreślono z Rejestru: Evertas (Zen-
tiva), Rivastigmine Genthon, Riva-
stigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ra-
tiopharm, Rivastigmine Synthon, 
Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred 
E. Tiefenbacher), Rivastigmine 
Torrent.

R – UKłAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane 
w chorobach nosa; R01A 
– Środki udrażniające nos 
i inne preparaty stosowane 
miejscowo do nosa; R01AA 
– Sympatykomimetyki, leki 
proste

Xylometazolinum: Ksylometazo-
liny Chlorowodorek Basic Pharma 
to aktualnie 10. zarejestrowana 
w tej klasie marka ksylometazoliny. 
Na rynek wprowadzono 7 leków 
w różnych postaciach: Otrivin 
(Novartis), Xylogel (Polfa War-
szawa), Xylometazolin WZF (Polfa 
Warszawa), Xylometazolin VP (ICN 
Polfa Rzeszów), Xylorin (GlaxoS-
mithKline, Poznań), od kwietnia 
2010 Nasorin (Orion) oraz Sudafed 
XyloSpray i Sudafed XyloSpray HA 
(McNeil). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty Xyladur 
(Premier Research) i Xylo-Mepha. 
Skreślono z Rejestru: Donosan 
(Ratiopharm), Sudaxyl i Sudaxyl 
HA (McNeil).

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

Montelukastum: Montak (Glen-
mark), Montelukast Aurobindo 
i Montelukast Pfizer to odpowied-
nio 49., 50. i 51. zarejestrowana 
marka montelukastu. Do sprze-
daży wprowadzono 21 leków: Sin-
gulair (Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), od października 2008 
Drimon (Teva), od stycznia 2009 
Astmirex (Temapharm), Hardic 
(Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 
2009 Montest (Genexo), od kwiet-
nia 2009 Milukante (Adamed) 
i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), 
od maja 2009 Asmenol (Polphar-
ma), od października 2009 Eonic 
(Gedeon Richter) i Montelak (Me-
dreg), od grudnia 2009 Montessan 
(Apotex; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Montekast), 
od czerwca 2010 Montespir (Bio-
farm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez Synthon pod nazwą Mont-
Syn), od listopada 2010 Mon-
tenorm (+Pharma) i Symlukast 
(SymPhar), od marca 2011 Monte-
lukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), 
od października 2011 Montelukast 
Stada, od lutego 2012 Astmodil 
(Polfarmex), od czerwca 2012 
Orilukast (Orion) i od sierpnia 
2012 Montelukast Bluefish (lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Helm pod nazwą Montelu-
kast Helm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Actamone (Actavis), 
Airuno (Blubit), Alvokast (Alvogen; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Arti Farma pod nazwą 
Montekast), Astmontex (Farma-
-Projekt), Brogalast (Galex d.d.), 
Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa 
Pabianice), Miralust (Adamed), 
Montelukast-1A Pharma, Monte-
lukast Accord (Accord Healthcare), 
Montelukast Apotex, Montelukast 
Invent Farma, Montelukast Miklich, 
Montelukast MSD (Merck Sharp & 
Dohme), Montelukast Pharmat-
hen, Montelukast Polpharma, 
Montelukast-Ratiopharm, Monte-
lukastum Accord (Accord Health-

►
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care), Montelukastum Synthon, 
Montetrinas (Sigillata), Montexal 
(ICN Polfa Rzeszów), Montulind 
(Sigillata), Sigilukad (Sigillata), 
Sitemortak (Sigillata), Telumantes 
(Sigillata) i Telumyl (Generics).
Skreślono z Rejestru: Monteflow 
(Sun-Farm; lek zarejestrowany po-
czątkowo pod nazwą Montelukast 
Sunfarm), Polmonte (Merck Sharp 
& Dohme; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Airathon).

R05 – Leki stosowane w kasz-
lu i przeziębieniach; R05X 
– Różne preparaty na prze-
ziębienie

Acidum acetylsalicylicum+chlor
phenaminum+phenylephrinum: 
Polopiryna Complex (Polpharma) 
preparat jednodawkowy (w toreb-
kach) to aktualnie jedyny zareje-
strowany lek o podanym składzie, 
w nowym zestawieniu substancji 
czynnych.
Chlorphenaminum+paracetam
olum+phenylephrinum: FluCon-
trol Max (Aflofarm) to 2. zareje-
strowany lek o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono: od 
marca 2010 FluControl Hot (Aflo-
farm) i od lipca 2012 FluControl 
Max (Aflofarm). Skreślono z Reje-
stru: Maxflu syrop (Teva Kraków).

R06/R06A – Leki przeciwhi-
staminowe działające ogól-
nie; R06AX – Inne leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie

Desloratadinum: Desada (Ada-
med), Rodispes (Specifar), Tahistol 
(Specifar), Denovals (Specifar), 
Hitaxa (Adamed), Lorinespes (Spe-
cifar), Deloriar (Specifar), Goldesin 
(Tactica Pharmaceuticals), Yosqiero 
(Sandoz) i Jovesto (Sandoz) to 
odpowiednio 19.-28. zarejestro-
wana marka desloratadyny. Na 
rynku pojawiły się 4 leki: Aerius 
(Merck Sharp & Dohme), Azomyr 
(Merck Sharp & Dohme) oraz od 
sierpnia 2012 Dehistar (Galena) 
i Deslodyna (Hasco-Lek). Nie 
wprowadzono jeszcze do sprzeda-
ży leków: Dasselta (Krka), Delortan 

(Polfa Warszawa), Desloratadine 
+Pharma, Desloratadine Actavis, 
Desloratadine Glenmark, Deslo-
ratadine Labormed, Desloratadine 
Ratiopharm, Desloratadine Teva, 
Dynid (Glenmark), Lordestin (Ge-
deon Richter Polska), Neoclarityn 
(Merck Sharp & Dohme), Sigtalaz 
(Sigillata), Suprodeslon (S-Lab), 
Symdes (SymPhar). 
Rupatadinum: Rupafin (Uriach) 
w postaci roztworu doustnego to 
rozszerzenie względem tabletek 
wprowadzonych na rynek od maja 
2011.

S – NARZĄDY ZMYSłóW
S01 – Leki okulistyczne;
S01E – Leki przeciw jaskrze 
i zwężające źrenicę;
S01ED – Leki blokujące re-
ceptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, prepa-
raty złożone

Timololum+latanoprostum: La-
tim POS (Ursapharm) to 11. zareje-
strowana marka leków o podanym 
składzie. Na rynek zostały wpro-
wadzone 3 leki: Xalacom (Pfizer) 
i od września 2011 Latacom (Blau 
Farma Group) oraz Xaloptic Com-
bi (Polpharma). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: ApoLatimol 
(Apotex), Latanoprost + Timolol 
Stada, Latanoprost Timolol Teva 
Pharma, Polprost Plus (Sandoz), 
Tevioplus (Teva), Timlatan (Jelfa) 
i Xalaprost Combi (ICN Polfa Rze-
szów).

S01EE – Analogi prostaglan-
dyn

Latanoprostum: Akistan (Phar-
maselect) to 22. zarejestrowana 
marka latanoprostu. Na rynek 
wprowadzono 7 leków: Xalatan 
(Pfizer; lek oryginalny), od marca 
2010 Xaloptic (Polpharma), od 
kwietnia 2010 Latanoprost Ar-
row (Arrow Poland), od grudnia 
2010 Latalux (Jelfa), od kwietnia 
2011 Rozaprost (Adamed), od 
czerwca 2011 Latanost (Blau 
Farma Group) i od października 
2011 Apo-Lataprox (Apotex). Nie 

pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Arrowprost (Arrow Generics), 
Arulatan (Mann), Hyxazin (Acta-
vis; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Latanoprost Actavis), 
Latacris (Sun-Farm), Latano-POS 
(Ursapharm), Latanoprost-1A 
Pharma, Latanoprost Mylan (My-
lan; lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Premier Research pod 
nazwą Prolasol), Latanoprost NTC, 
Latanoprost Premier Research, 
Ocumer (Farma-Projekt), Opto-
press (NTC), Polprost (Sandoz), 
Teviop (Teva; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Premier 
Research pod nazwą Solusin) i Xa-
laprost (ICN Polfa Rzeszów).

V – PREPARATY RóżNE
V03/V03A – Inne środki 
stosowane w lecznictwie; 
V03AF – Środki odtruwające 
stosowane w czasie leczenia 
cytostatykami

Dexrazoxanum: Cyrdanax (Cyat-
hus Exquirere Pharmaforschungs) 
to 3. zarejestrowana marka deksra-
zoksanu. Na rynek wprowadzono 
preparat Cardioxane (Novartis) 
zarejestrowany w procedurze na-
rodowej. Nie pojawił się jeszcze 
w Polsce zarejestrowany centralnie 
w UE preparat Savene (TopoTar-
get), oznaczony jako lek sierocy.

V09 – Radiofarmaceuty-
ki diagnostyczne; V09I – 
Wykrywanie nowotworów; 
V09IX – Inne radiofarma-
ceutyki do wykrywania no-
wotworów

Fludeoxyglucosum [18F]: Flu-
deoxyglucose (18F) Biont jest 4. 
zarejestrowanym radiofarma-
ceutykiem zawierającym flu-
dezoksyglukozę znakowaną 
izotopem fluoru 18F. Wcześniej 
zarejestrowano preparaty: Efde-
ge (IASON), Fludeoksyglukoza 
Euro-PET (Eckert&Ziegler Radio-
pharma) i Gluscan PL (Advanced 
Accelerator Applicati).

2012-10-06►
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Nowe rejestracje – PL – LIPIEC 2012

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane 
w zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w choro-
bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Esomeprazolum: Nuclazox (ICN 
Polfa Rzeszów) to 17. zarejestro-
wana marka ezomeprazolu. Na ry-
nek wprowadzono 3 leki: Nexium 
(AstraZeneca; lek oryginalny), od 
października 2010 Emanera (Krka) 
i od stycznia 2012 Helides (Zenti-
va; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Ethypharm pod nazwą 
Prazectol). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Esome-
prazol +Pharma, Esomeprazole 
Polpharma inj., Esomeprazol Re-
nantos, Esomeprazol Teva, Fepra-
sol (Specifar), Mapresol (Specifar), 
Meprene (Ethypharm), Nexpes 
(Specifar), Prospes (Specifar), 
Spemeprol (Specifar), Stomezul 
(Sandoz), Texibax (Ranbaxy) i Zole-
prin (Hygia). Skreślono z Rejestru: 
Eranoprazol (Ranbaxy), Esome-
prazol-Ratiopharm i Esoranban 
(Ranbaxy).
Pantoprazolum: Pantoprazol 
PharmaHeads to 51. zarejestrowa-
na marka pantoprazolu. Na rynek 
wprowadzono 22 marki: Controloc 

i od czerwca 2009 dostępny bez 
recepty Controloc Control (Nyco-
med; lek oryginalny), od listopada 
2006 Anesteloc (Adamed), od 
listopada 2007 Contix (Lekam), od 
grudnia 2007 Nolpaza (Krka), od 
września 2008 Panogastin (Jelfa), 
od października 2008 IPP (Sandoz) 
oraz Noacid (Egis), od listopada 
2008 Panzol (Apotex) oraz Panto-
prazol Sandoz, od sierpnia 2009 
Contracid (Farma-Projekt), od 
lipca 2010 Pantogen (Generics), 
od sierpnia 2010 Gastrostad (Sta-
da; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Tifizol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic 
(Farmacom; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Zipan-
tola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod 
nazwą Pantoprazolum Farmacom), 
od października 2010 Ranloc (Ran-
baxy), od marca 2011 Contix ZRD 
(Lekam), od czerwca 2011 Panra-
zol (Actavis), od października 2011 
Prazopant (Actavis), od lutego 
2012 Pantoprazole Arrow (Arrow 
Poland), od marca 2012 Panto-
praz (Biofarm), od sierpnia 2012 
Pantoprazol 123ratio (lek zareje-
strowany pierwotnie przez firmę 
Pharmafile pod nazwą Neutroflux), 
Pantoprazole Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals) i Prazolacid (ICN 
Polfa Rzeszów) oraz od września 
2012 Pantoprazole Reig Jofre. 

W postaci iniekcji wprowadzono 
5 leków: Controloc, Nolpaza, Pan-
toprazole Reig Jofre, Pantoprazol 
Sandoz i Prazopant.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Acidwell 
(Sandoz), Adozol (+Pharma), 
Dialoc (Diamed), Dyspex I.V. (Ny-
comed Pharma), Gastronorm 
(+Pharma), Gastropant (Mepha), 
Gastrowell i Gastrowell Control 
(Sun-Farm), Nelgast (Glenmark 
Pharmaceuticals), Ozzion (Vale 
Pharmaceuticals), Pamyl (Jenson 
Pharmaceutical Services), Panglen 
(Glenmark), Pantodia (Diamed), 
Pantoprazole Olinka, Pantoprazole 
Phargem, Pantoprazole Wockhar-
dt, Pantoprazol Krka, Pantoprazol 
Mepha, Pantoprazol-Ratiopharm 
inj., Pantoprazol Tecnimede, Pom-
pec (Adamed), Prazafile (Pharm-
afile), Previfect (Sandoz), Zgaton 
(Ratiopharm; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Pantomol 
przez firmę Alfred E. Tiefenbacher, 
a następnie pod nazwą Prasec 
20 mg przez firmę Mepha), Zo-
lepharm (Pharmafile), a także 4 
leki OTC z centralnej rejestracji 
unijnej: Somac Control, Pantozol 
Control, Pantecta Control i Panto-
loc Control (wszystkie: Nycomed). 
W postaci iniekcji nie pojawiły się 
jeszcze w obrocie 3 leki: Dyspex 
I.V., Panprazox i Pantoprazol-
-Ratiopharm.

W lipcu 2012 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydał 96 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów 
leczniczych, w tym 95 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla 
leku już wcześniej zarejestrowanego (Fitoven – Herbapol Warszawa), 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 lipcu 2012, został udostępniony 
przez Urząd 17 września 2012.
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Skreślono z Rejestru: Gastrostad Inj 
(Stada), Panprazox tabl. (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus jako Zoramyl; 
lek obecny na rynku od marca 
2010), Pantomed (Ratiopharm), 
Pantoprazol BMM Pharma, Pan-
toprazol Polfa Łódź, Pantoprazol-
-Ratiopharm tabl. (lek był obecny 
na rynku od czerwca 2008), Pantul 
(Gerot), Prasec (Ratiopharm; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Pantomol przez firmę Alfred E. 
Tiefenbacher), Zipantola inj. (Teva 
Kraków).

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

Pioglitazonum: Pioglitazone Bio-
ton i Piobetos (Jelfa) to odpowied-
nio 16. i 17. zarejestrowana marka 
pioglitazonu. Na rynku w Polsce 
pojawił się 1 lek: Actos (Takeda). 
Nie zostało jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży w Polsce 9 leków 
z centralnej rejestracji unijnej: 
Glidipion (lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Piogli-
tazone Actavis Group), Glustin 
(Takeda), Paglitaz (Krka), Pioglita-
zone Accord (Accord Healthcare), 
Pioglitazone Actavis, Pioglitazone 
Krka, Pioglitazone Teva, Piogli-
tazone Teva Pharma i Sepioglin 
(Vaia) oraz 5 leków zarejestrowa-
nych w Polsce: Cetoglitazone (Al-
chemia), Sympion (SymPhar) oraz 
Lispecip, Piodiglin i Meglispes 
(wszystkie trzy: Specifar). Skreślo-
no z Rejestru: Zipion (Zentiva).

C – UKłAD SERCOWO
-NACZYNIOWY

C01 – Leki stosowane w cho-
robach serca;
C01B – Leki przeciwaryt-
miczne, klasa I i III; C01BC 
– Leki przeciwarytmiczne 
klasy I C 

Propafenonum: Propafenone 
Orion to 3. zarejestrowana mar-

ka propafenonu. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: Polfenon 
(Polpharma) i Rytmonorm (Ab-
bott). Skreślono z Rejestru: Prole-
kofen (Lek).

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

Bisoprololum: Borez (Alkaloid) to 
22. zarejestrowana marka bisopro-
lolu. Do sprzedaży wprowadzono 
13 leków: Bisocard (ICN Polfa 
Rzeszów), BisoHexal (Sandoz), 
Bisopromerck (Merck), Bisoratio 
(123ratio), Concor i Concor Cor 
(Merck, leki oryginalne), Corec-
tin (Biofarm), od września 2007 
Antipres (Jelfa), od października 
2008 Coronal (Zentiva), od sierp-
nia 2010 Bisoprolol Ozone, od 
stycznia 2011 Bibloc (Sandoz), 
od listopada 2011 Bidop (Arrow 
Poland) i Bilokord (Actavis) oraz 
od sierpnia 2012 Bisoprolol Vita-
balans (preparat zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Bisprotin). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Bicardef (Hasco-Lek), 
BisoAuro (Aurobindo), Bisogamma 
(Wörwag), Bisoprolol-1A Pharma 
(1A Pharma), Bisoprolol Accord 
(Accord Healthcare), Bisoprolol 
Aurobindo, Enilor (Pfizer) i Tisderol 
(Pfizer). Skreślono z Rejestru: Bi-
soblock (Keri Pharma) i Bisoprolol 
Polpharma.

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

Perindoprilum: ApoPerindox 
(Apotex) w dawkach 5 mg i 10 mg 
oraz Perindopril Aurobindo to od-
powiednio 22. i 23. zarejestrowana 
marka peryndoprylu. Na rynek 
wprowadzono 9 leków: Peryn-
dopryl Anpharm (obecna nazwa: 
Irpax; jednak preparat o nowej 
nazwie nie pojawił się jeszcze 
na rynku), Prestarium (Servier), 
Prenessa (Krka Polska), od lutego 

2009 Vidotin (Gedeon Richter), 
od marca 2009 Apo-Perindox 
(Apotex; zarejestrowany wcześniej 
jako Perindox) w dawkach 4 mg i 8 
mg, od kwietnia 2009 Lextril (Glen-
mark) i Stopress (Polpharma), od 
kwietnia 2010 Cardipen (Lekam; 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Presdopril) i od czerwca 2012 
Perindopril Pfizer.
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Abapter (Pol-Nil), Coverex 
(Egis), Erbugen (Jenson Pharma-
ceutical Services), Ikarium i Ika-
rium forte (Polfarmex), Percarnil 
(Actavis), Perindopril Krka, Per-
indopril Arrow (Arrow Generics), 
Perindopril Medana (Medana 
Pharma), Peryl (ICN Polfa Rze-
szów), Presomyl (Generics), Pritnox 
(Galex d.d.), Tensinor (Generics).
Peryndopryl w dawkach 2 mg, 4 
mg i 8 mg dostępny jest w po-
łączeniu z tert-butyloaminą, zaś 
w dawkach 2,5 mg, 5 mg i 10 mg 
w połączeniu z argininą, przy czym 
rejestrowane dawki dotyczą tych 
połączeń, a nie zawartości samego 
peryndoprylu. Większość zareje-
strowanych marek peryndoprylu 
zawiera jego połączenie z tert-
-butyloaminą. Połączenie z argini-
ną zawierają 4 marki: ApoPerindox, 
Presomyl, Prestarium i Prestarium 
Oro (w dawkach 2,5 mg, 5 mg i 10 
mg), Tensinor.
Skreślono z Rejestru: Perilan (San-
doz), Perindopril BMM Pharma, 
Perindopril-Ratiopharm (dawka 
8 mg zarejestrowana wcześniej 
przez Krka Polska pod nazwą Pe-
rotens), Perindoran (Ranbaxy; lek 
obecny na rynku od października 
2009) i Rindolex (Galex d.d.).

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

P e r i n d o p r i l u m  t e r t -
-butylaminum+amlodipinum: 
Beatil (Gedeon Richter Polska) w 4 
dawkach to 3. zarejestrowany lek 
o tym składzie, zawierający amlo-►
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dypinę w dawce 5 mg lub 10 mg 
oraz 4 mg lub 8 mg połączenia 
peryndoprylu z tert-butyloaminą. 
Do sprzedaży wprowadzono od 
listopada 2011 preparat Amlessa 
(Krka). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku preparat Perindopril/Am-
lodipine Krka.

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AX 
– Inne leki wpływające na 
stężenie lipidów;

Ezetimibum: Lipegis (Egis) to ak-
tualnie 2. zarejestrowana marka 
ezetymibu. Na rynek wprowadzo-
no lek oryginalny Ezetrol (Merck 
Sharp & Dohme). Skreślono z Re-
jestru: Ezetimibe Teva.

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii; 
D01A – Leki przeciwgrzybi-
cze stosowane miejscowo; 
D01AE – Inne leki przeciw-
grzybicze stosowane miej-
scowo

Ciclopiroxum: Ciclolack (Sun-
-Pharm) w postaci 8% leczni-
czego lakieru do paznokci to 6. 
zarejestrowana w tej klasie mar-
ka cyklopiroksu. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 leków: Batrafen 
(Sanofi-Aventis; lek oryginalny), 
Hascofungin (Hasco-Lek), Myco-
sten (Pierre Fabre), Pirolam (Me-
dana Pharma) i od lutego 2011 
Polinail (Polichem).

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

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almi-
rall Hermal) to 5. zarejestrowana 
w tej klasie marka mometazonu. 
Do sprzedaży wprowadzono 4 leki: 
Elocom (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), Elosone (ICN Polfa 
Rzeszów), Momederm (Jelfa) i od 

sierpnia 2010 Momarid (Nepen-
tes; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Eztom). Skreślono 
z Rejestru: Biometazon (Biomed 
Warszawa).

G – UKłAD MOCZOWO-
PłCIOWY I HORMONY 

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

Gestodenum+ ethinylestra-
diolum: Gefemin (Temapharm) 
zawierający w zestawie (28 tabl. 
powl.) 60 mcg gestodenu i 15 
mcg etinylestradiolu (24 tabl. 
powl.) oraz placebo (4 tabl.) to 14. 
zarejestrowana marka środków 
o podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 5 środków 
zawierających 75 mcg gestodenu 
i 20 mcg etinylestradiolu - Har-
monet (Pfizer), Logest (Schering), 
od maja 2008 Kontracept (Polfa 
Pabianice), od kwietnia 2009 Sylvie 
20 (SymPhar) i od października 
2010 Artizia (Zentiva). Do sprze-
daży wprowadzono także 4 środki 
zawierające 75 mcg gestodenu 
i 30 mcg etinylestradiolu - Fe-
moden (Bayer Schering), Minulet 
(Pfizer), od maja 2008 Femipol 
(Polfa Pabianice) i od kwietnia 
2009 Sylvie 30 (SymPhar).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Kostya (Gedeon Richter 
Polska) zawierający 75 mcg gesto-
denu i 20 mcg etinylestradiolu, 
Lindynette (Gedeon Richter) oraz 
Zulfija (Gedeon Richter Polska) 
zawierające 75 mcg gestodenu 
i 30 mcg etinylestradiolu, a także 
Gestodene/Ethinylestradiol Acta-
vis w obu zestawieniach dawek. 
Nie pojawił się także w sprzedaży 
preparat Vendiol (Gedeon Rich-

ter) o składzie identycznym jak 
Gefemin.
Skreślono z Rejestru: Mirelle (Bayer 
Schering; preparat był na rynku).

G03AA12 – Drospirenon 
i estrogen

Drospirenonum+ethinylestra
diolum: Pirestrol (Leon Farma) 
w 2 zestawieniach dawek to 21. 
zarejestrowana marka środków 
antykoncepcyjnych o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono 10 marek tych środków: 
Yasmin (Bayer Schering), od stycz-
nia 2007 Yasminelle (Schering), od 
grudnia 2008 Yaz (Bayer Schering), 
od lipca 2010 Asubtela (Temap-
harm), Midiana (Gedeon Richter 
Polska) i Naraya (Temapharm), od 
lutego 2011 Lesine (Teva; prepa-
rat w dawkach 3 mg + 0,03 mg 
zarejestrowany wcześniej przez 
Leon Farma pod nazwą Drosiol) 
i Lesinelle (Teva; preparat w daw-
kach 3 mg + 0,02 mg zarejestro-
wany wcześniej przez Leon Farma 
pod nazwą Drosiol), od listopada 
2011 Daylette (Gedeon Richter 
Polska) i od sierpnia 2012 Vibin 
(Polpharma; preparat zarejestro-
wany początkowo pod nazwą Sub-
telineight, a następnie Subteliv) 
i Vibin Mini (Polpharma; preparat 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Narayeight, a następnie 
Naravela).
Nie ma jeszcze na rynku pre-
paratów: Aliane (Bayer), Aneea 
(Gedeon Richter Polska), Belusha 
(Gedeon Richter Polska), Dronin 
(Teva; preparat w dawkach 3 mg 
+ 0,03 mg zarejestrowany wcześ-
niej przez Leon Farma), Linatera 
(Bayer; preparat zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Ethiny-
lestradiol/Drospirenon Bayer), 
Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer 
Schering), Teenia (Gedeon Richter 
Polska), Varenelle (Teva; preparat 
w dawkach 3 mg + 0,02 mg zare-
jestrowany wcześniej przez Leon 
Farma pod nazwą Dronin).
Wszystkie środki zawierają 3 mg 
drospirenonu. Różnice dotyczą 

►
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zawartości estrogenu. Dawkę 0,02 
mg etynylestradiolu zawierają: 
Aliane, Aneea, Belusha, Day-
lette, Lesinelle, Linatera, Naraya, 
Pirestrol, Teenia, Varenelle, Vibin 
Mini, Yasminelle i Yaz. Dawkę 0,03 
mg etynylestradiolu zawierają: 
Asubtela, Dronin, Lesine, Lulina, 
Midiana, Palandra, Pirestrol, Vibin 
i Yasmin.

G04 – Leki urologiczne; G04B 
– Inne leki urologiczne, w tym 
przeciwskurczowe; G04BX – 
Inne leki urologiczne

Dapoxetinum: Priligy (Janssen-
-Cilag) to 1. zarejestrowana marka 
dapoksetyny. Lek jest wskazany 
w leczeniu przedwczesnego wy-
trysku u mężczyzn w wieku od 
18 do 64 lat. Produkt leczniczy 
Priligy powinien być przepisywany 
wyłącznie pacjentom spełniającym 
wszystkie poniższe kryteria: czas 
wewnątrzpochwowego opóź-
nienia wytrysku krótszy niż dwie 
minuty; chroniczna lub nawraca-
jąca ejakulacja przy minimalnej 
stymulacji seksualnej lub krótko 
po penetracji oraz niezależnie od 
kontroli mężczyzny; znaczny nie-
pokój osobisty lub interpersonalny 
jako konsekwencja przedwczesne-
go wytrysku; słaba kontrola nad 
wytryskiem; przedwczesne wytry-
ski podczas większości stosunków 
seksualnych w czasie ostatnich 6 
miesięcy w wywiadzie. Produkt 
Priligy powinien być stosowany 
wyłącznie jako lek na żądanie 
przed rozpoczęciem stosunku sek-
sualnego. Nie powinno się prze-
pisywać produktu Priligy w celu 
opóźnienia wytrysku u pacjentów, 
u których nie zdiagnozowano 
przedwczesnego wytrysku.
Dapoksetyna jest silnym wy-
biórczym inhibitorem wychwy-
tu zwrotnego serotoniny, a jej 
główne metabolity w organizmie 
ludzkim desmetyoldapoksety-
na i didesmetylodapoksetyna 
są równie silne lub słabsze. Do 
wytrysku u człowieka dochodzi 
za pośrednictwem współczul-

nego układu nerwowego. Szlak 
odruchu odpowiedzialnego za 
wytrysk bierze swój początek 
w rdzeniowym ośrodku odru-
chu, jest przewodzony przez pień 
mózgu, będący początkowo pod 
wpływem wielu jąder mózgu ( ją-
dro przedwzrokowe boczne oraz 
jądro przykomorowe). Przypusz-
cza się, że mechanizm działania 
dapoksetyny w przedwczesnym 
wytrysku związany jest z hamo-
waniem neuronalnego wychwytu 
zwrotnego serotoniny i wynikają-
cym z tego nasileniem działania 
neuroprzekaźnika na receptory 
pre- i postsynaptyczne.

H – LEKI HORMONALNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE, 

Z WYłĄCZENIEM 
HORMONóW PłCIOWYCH 

I INSULIN
H01 – Hormony przysad-
ki i podwzgórza oraz ich 
analogi; H01C – Hormony 
podwzgórza; H01CB – So-
matostatyna i analogi

Octreotidum: Octreotide CSC 
(CSC Pharmaceuticals Handels) to 
4. zarejestrowana marka oktreoty-
du. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Sandostatin i San-
dostatin LAR (Novartis). Nie po-
jawiły się jeszcze na rynku: Octrin 
(Sandoz) i Siroctid (Chemi).

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOśCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe;
L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny;

C a p e c i ta b i n u m :  Sy m l o d a 
(SymPhar) to 5. zarejestrowany 
preparat kapecytabiny. Na rynek 
wprowadzono lek oryginalny 
Xeloda (Roche). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Capecitabine 
Accord, Capecitabine Krka i Cape-
citabine Teva.
Gemcitabinum: Gemcitabine 

Strides (Strides Arcolab) i Gemci-
tabine CSC (CSC Pharmaceuticals 
Handels) to odpowiednio 26. 
i 27. zarejestrowana marka leków 
z gemcytabiną. Na rynku pojawiło 
się 15 leków: Gemzar (Eli Lilly; lek 
oryginalny), od lipca 2009 Dercin 
(Egis), od września 2009 Gemcita-
bin-Ebewe, od października 2009 
Gitrabin (Actavis), od kwietnia 
2010 Gemcitabine Polpharma, od 
lipca 2010 Gemcitabine Medac, od 
października 2010 Gemcit (Frese-
nius Kabi) i Gemliquid (Ebewe), od 
lutego 2011 Gemcitabine Accord 
(Accord Healthcare), od listopada 
2011 Symtabin (SymPhar), od 
marca 2012 Gemsol (Ebewe), od 
czerwca 2012 Gemcitabine Ho-
spira, od lipca 2012 Gemcitabine 
Polfa Łódź i Gemcitabine Teva 
(preparat zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Sigillata pod nazwą 
Getmisi) oraz od września 2012 
Gembin (Actavis).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Gemalata 
(Sigillata), Gemcel (Celon), Gem-
citabin Cancernova, Gemcitabine 
Caduceus Pharma, Gemcitabine 
Egis, Gemcitabine Mylan, Gemci-
tabine Pharma-Data, Gemcitabine 
Sandoz, Gemcitabinum Accord 
(Accord Healthcare) i Gemstad 
(Stada).
Skreślono z Rejestru: Gemcitabine 
Vipharm, Gemcitabin-Ratiopharm, 
Gemciteva (Teva), Gemcitin (ICN 
Polfa Rzeszów).

L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XA – Związki 
platyny

Carboplatinum: Carboplatin Kabi 
(Fresenius Kabi) jest aktualnie 7. 
zarejestrowanym preparatem kar-
boplatyny. Do sprzedaży wprowa-
dzono 5 leków: Carboplatin Pfizer, 
Carboplatin-Ebewe, Cycloplatin 
(Pliva-Lachema), od marca 2012 
Carbomedac (Medac) i od wrześ-
nia 2012 Carboplatin Actavis (lek 
zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę ESP Pharma pod nazwą Car-
bosol). Nie pojawił się jeszcze na ►
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rynku preparat Carboplatin Accord 
(Accord Healthcare). Skreślono 
z Rejestru: Carboplatin Agguet-
tant, Carboplatin BMM Pharma 
(Lefarm), Carboplatin-Ratiopharm, 
Carboplatin Teva (Pharmachemie; 
lek wprowadzony do sprzedaży 
od sierpnia 2007), Carplat (Hexal) 
i Paraplatin (Bristol-Myers Squibb).
Cisplatinum: Cisplatin Strides 
(Strides Arcolab) to aktualnie 5. 
zarejestrowana marka preparatów 
cisplatyny. Do sprzedaży wprowa-
dzono 3 leki: Cisplatin-Ebewe, od 
stycznia 2010 Cisplatin Teva i od 
maja 2012 Cisplatinum Accord 
(Accord Healthcare). Nie pojawił 
się jeszcze na rynku Cisplatin AP 
(Alliance Pharma). Skreślono z Re-
jestru: Platidiam (Pliva-Lachema).

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

Tacrolimusum: Tacrolimus Lam-
bda  (Lambda Therapeutics) 
w dawce 5 mg to rozszerze-
nie względem zarejestrowanych 
wcześniej niższych dawek tego 
leku. Zarejestrowano 10 marek 
takrolimusu. Na rynku pojawiło 
się dotychczas 5 leków: Advagraf 
(Astellas Pharma), Prograf (Astel-
las Pharma), od czerwca 2011 
Taliximun (ICN Polfa Rzeszów), od 
lipca 2011 Tacni (Teva) i od wrześ-
nia 2011 Cidimus (Sandoz). Nie 
wprowadzono jeszcze do sprze-
daży: Modigraf (Astellas Pharma), 
Tacroligen (PharOs), Tacrolimus 
Accord (Accord Healthcare), Tac-
rolimus Intas i Tacrolimus Lambda 
(Lambda Therapeutics).

M – UKłAD MIęśNIOWO-
-SZKIELETOWY

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

Acidum zoledronicum: Zomikos 
i Zolako (oba: Vipharm) to od-
powiednio 8. i 9. zarejestrowany 
lek z kwasem zoledronowym. 

Zomikos i Zolako są wskazane 
w zapobieganiu powikłaniom 
kostnym (złamania patologiczne, 
złamania kompresyjne kręgów, 
napromienianie lub operacje kości 
lub hiperkalcemia wywołana cho-
robą nowotworową) u dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym pro-
cesem nowotworowym z zajęciem 
kości oraz w leczeniu hiperkalcemii 
wywołanej chorobą nowotworową 
u dorosłych pacjentów.
Na rynek wprowadzono 3 leki: 
Zometa (Novartis Europharm) i od 
września 2012 Zomikos (Vioharm) 
wskazane w zapobieganiu powi-
kłaniom kostnym oraz w leczeniu 
hiperkalcemii wywołanej chorobą 
nowotworową, a także Aclasta 
(Novartis Europharm) stosowany 
w osteoporozie. Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku preparaty: 
Zoledronic acid Actavis, Zoledro-
nic acid Teva, Zoledronic acid 
Medac i Zoledronic acid Mylan 
o wskazaniach odpowiadających 
lekowi Zometa oraz Zoledronic 
acid Teva Pharma o wskazaniach 
odpowiadających lekowi Aclasta.

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

Propofolum: Nylosed (Polfa War-
szawa) to 10. zarejestrowana 
marka preparatów propofolu. Na 
rynek zostało wprowadzonych 
6 leków: Diprivan (AstraZeneca), 
Plofed (Polfa Warszawa), Propo-
fol Fresenius (Fresenius Kabi), od 
marca 2007 Propofol MCT/LCT 
Fresenius (Fresenius Kabi), od 
września 2009 Propofol-Lipuro 
(Braun) i od czerwca 2011 Provive 
(Claris Lifesciences). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Curtega 
(Pfizer), Propofol Norameda i Pro-
pofol Pfizer.

N01B - Środki znieczulające 
działające miejscowo;
N01BB – Amidy; N01BB52 – 

Lidokaina, preparaty złożone
Lidocainum+tetracainum : 
Pliaglis (Galderma) w postaci 
kremu to 2. zarejestrowana mar-
ka leku o podanym składzie. Do 
sprzedaży wprowadzono od maja 
2011 Rapydan (Eurocept) w posta-
ci plastrów leczniczych.

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

Oxycodonum: Oxycodone Vita-
balans w nowej dla tej substancji 
czynnej postaci tabletek o stan-
dardowym uwalnianiu w dawkach 
5 mg i 10 mg to 6. zarejestrowana 
marka preparatów oksykodonu. 
Na rynek wprowadzono 2 marki: 
od czerwca 2008 tabletki o prze-
dłużonym uwalnianiu OxyContin 
(Norpharma) i od listopada 2010 
iniekcje OxyNorm (Norpharma). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu: Oxycodon Acino, 
Oxycodone hydrochloride Accord 
(Accord Healthcare) i Oxydolor 
(Lannacher). Do 1997 r. Polfa War-
szawa wytwarzała lek iniekcyjny 
Eucodalum.

N02AX – Inne opioidy;
Tapentadolum: Palexia Retard 
(Grünenthal) w dawce 25 mg to 
rozszerzenie względem zareje-
strowanych wcześniej 5 wyższych 
dawek o przedłużonym uwalnia-
niu oraz 3 dawek Palexia o stan-
dardowym uwalnianiu. Skreślono 
z Rejestru: Yantil i Yantil Retard 
(Grünenthal).

N02AX52 – Tramadol, pre-
paraty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
Curidol (Gedeon Richter Polska) 
to 18. zarejestrowana marka pre-
paratów o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono 7 
leków: Zaldiar i Zaldiar Efferve-
scent (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 

►
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2011 Padolten (Teva), od lutego 
2012 Delparan (Sandoz; lek zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Tramadol/Paracetamol Sandoz) 
i od czerwca 2012 Tramapar (Pol-
farmex). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Azemdol (Labopharm), 
Bacizol (Substipharm), Calone 
(Substipharm), Exbol (ICN Polfa 
Rzeszów), Parcotram (Glenmark), 
Sedoloris (Actavis), Tracemol (Sub-
stipharm), Tramaparastad (Stada), 
Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard 
(Labopharm).

N02B – Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe; 
N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Men-
thol Active (GlaxoSmithKline) 
w postaci jednodawkowego 
proszku do sporządzania roztworu 
doustnego to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonych wcześniej 
innych postaci tej marki, zaś Para-
cetamol Biofarm w dawce 1 g to 
rozszerzenie w stosunku do wpro-
wadzonej wcześniej dawki 500 mg. 
Zarejestrowano 35 marek para-
cetamolu. Na rynek wprowadzo-
no 27 marek o różnych drogach 
podania (doustnie, doodbytniczo 
i w iniekcjach), jednodawkowych 
i wielodawkowych: Acenol i Ace-
nol forte (Galena), Apap i od sierp-
nia 2012 Apap Direct i Apap Junior 
(US Pharmacia), Calpol (McNeil), 
Codipar (Medagro), Efferalgan 
i Efferalgan forte (Bristol-Myers 
Squibb), Etoran (Polpharma), Ge-
mipar (Gemi), Grippostad (Stada), 
Paracetamol Aflofarm czopki (lek 
wprowadzony wcześniej jako Pa-
racetamol przez firmę Farmjug, 
następnie jako Paracetamol Aflo-
farm, potem Malupar, a obecnie 
znów jako Paracetamol Aflofarm), 
tabletki i zawiesina, Panadol, 
Panadol dla dzieci, Panadol Max 
(lek wprowadzony na rynek od 
kwietnia 2010 pod wcześniejszą 
nazwą Panadol Strong) i Panadol 
Rapid (GlaxoSmithKline), Paraceta-
mol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. 
(Bristol-Myers Squibb), preparaty 

o nazwie międzynarodowej Para-
cetamol wytwarzane przez wielu 
producentów (Biofarm, Farmina, 
Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Her-
bapol Wrocław, Marcmed, Polfa-
-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 
2011 Pedicetamol (Sequoia; pre-
parat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Ionfarma pod nazwą 
Apiredol), od października 2011 
Paracetamol Actavis (iniekcje), od 
stycznia 2012 Paracetamol Kabi 
(Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, 
od marca 2012 Paracetamol LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn) 
tabletki i Paracetamol Panpharma 
(Panmedica) roztwór do infuzji 
oraz od sierpnia 2012 Paracetamol 
123ratio.
Nie pojawiły się dotychczas 
w sprzedaży: Apap Direct Max (US 
Pharmacia), Galpamol (Galpharm 
Healthcare), Paracetamol Accord 
(Accord Healthcare) tabletki mu-
sujące, Paracetamol Actavis tabl. 
(lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Paracetamol Sigillata), 
Paracetamol APC (APC Instytut), 
Paracetamol B. Braun (iniekcje do 
wlewów), Paracetamol Hospira 
inj. (lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Combino Pharm pod 
nazwą Paracetamol Vancombex), 
Paralen Sus (Zentiva), Paramax 
Rapid (Vitabalans) i Tespamol 
(Galpharm Healthcare).
Skreślono z Rejestru syropy Pa-
racetamol o smaku malinowym 
i o smaku truskawkowym (Unia), 
Apap zawiesina (US Pharmacia, 
Wrocław), Plicet syrop (Teva Kra-
ków), Amipar (Amilek), Benuron 
(Bene), Efferalgan Odis (Bristol-
-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-
-Lek), Paracetamol (Ozone), Para-
cetamol (Polpharma), Paracetamol 
Accord (Accord Healthcare), Taza-
mol (Polfa Tarchomin).

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

Zolmitriptanum: Zolmitryptan 
Renantos to 6. zarejestrowana 

marka zolmitryptanu. Na rynek 
wprowadzono 2 leki: oryginalny 
Zomig (AstraZeneca) i od mar-
ca 2012 Zolmiles (Actavis). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Triptex (Mepha), Zolmi-
triptan Actavis, Zolmitriptan Stada. 
Skreślono z Rejestru: Zolmitriptan 
Teva.

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

Levetiracetamum: Normeg (Zen-
tiva) to 39. zarejestrowana marka 
lewetyracetamu. Na rynek wpro-
wadzono 7 marek: Keppra (UCB; 
lek oryginalny), od października 
2011 Levetiracetam Teva, od mar-
ca 2012 Levetiracetam Actavis, od 
kwietnia 2012 Vetira (Adamed), od 
maja 2012 Trund (Glenmark), od 
czerwca 2012 Levetiracetam GSK 
(GlaxoSmithKline) i od sierpnia 
2012 Cezarius (Hasco-Lek). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Altein (Tabuk Poland), 
Dretacen (Sandoz), Eliptus (Bio-
farm), Epiletam (Egis), Etibral (Polfa 
Warszawa), Kapidokor (Vipharm), 
Levebon (G.L.Pharma), Levelept 
(Sun-Farm), Levetiracetam Accord 
(Accord Healthcare), Levetira-
cetam Actavis Group (Actavis), 
Levetiracetam Apotex, Levetira-
cetam Astron (Astron Research), 
Levetiracetam Aurobindo, Leveti-
racetam Bluefish, Levetiracetam 
FGX (FirstGenerixInternational), 
Levetiracetam Lupin, Levetira-
cetam Orion, Levetiracetam Pfi-
zer, Levetiracetam PharmaSwiss, 
Levetiracetam Ratiopharm, Le-
vetiracetam Stada, Levetiracetam 
Sun inj. (Sun Pharmaceuticals 
Industries Europe), Levetiracetam 
Zdrovit (Natur Produkt Zdrovit), 
Levetiragamma (Wörwag), Lewe-
tyracetam Ewopharma, Lewety-
racetam-Neuraxpharm, Matever 
(Pharmathen), Noepix (Sigillata), 
Pterocyn (SVUS Pharma), Symetra 
(SymPhar) i Zelta (Axxon).

N04 – Leki przeciw chorobie 
Parkinsona; N04B – Leki ►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

68 Aptekarz Polski, 74(52e) październik 2012

dopaminergiczne; N04BC – 
Agoniści dopaminy

Pramipexolum : Pramipexole 
Aurobindo to 15. zarejestrowana 
(łącznie: w Polsce i UE) mar-
ka pramipeksolu. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 leki: Mirapexin 
(Boehringer Ingelheim), od listo-
pada 2010 Pramipexole Orion i od 
czerwca 2012 Pexopar (Biogened). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Meroximer (Actavis), Oprymea 
(Krka), Praminorm (+Pharma), Pra-
mipeksol Synthon, Pramipexole 
Accord (Accord Healthcare), Pra-
mipexole Teva, Pramipexol Stada 
(lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Emwepel), Pramipexolum 
Arti Farma (lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Neliprax), 
Ramixole (Temapharm), Ritmo-
rest (Helm) i Sifrol (Boehringer 
Ingelheim). Skreślono z Rejestru: 
Miparkan (Zentiva), Pramipexole 
Arrow (Arrow ApS), Pramipexole 
CSC (CSC Pharmaceuticals Han-
dels; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Pramixil).
Ropinirolum: Elozrol i Valzorol 
(oba: Sigillata) to odpowiednio 
18. i 19. zarejestrowana marka 
ropinirolu, w tym w nowej dla tej 
substancji czynnej dawce 6 mg 
o przedłużonym uwalnianiu. Na 
rynek zostało wprowadzonych 
7 marek: lek oryginalny Requip 
i Requip-Modutab o przedłużo-
nym uwalnianiu (GlaxoSmithKline), 
od czerwca 2008 Adartrel (GlaxoS-
mithKline), od stycznia 2010 Aro-
pilo (Vipharm), od sierpnia 2010 
Parnirol (Glenmark), od listopada 
2010 Aropix (Temapharm) i Ceuro-
nex (Orion) oraz od sierpnia 2011 
Rolpryna SR (Krka). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży prepara-
ty: Aparxon PR (Teva), Nironovo 
(Blau Farma Group), Nironovo SR 
(Adamed), Polpix SR (Polphar-
ma), Raponer (Actavis), Repirol 
SR (PharmaSwiss), Ropinirole 
Arrow (Arrow Poland), Ropinstad 
(Stada), Ropodrin (Egis), Skonne-
rop (Sigillata). Skreślono z Reje-

stru: Aparxon (Teva), Contexine 
(Ranbaxy), Lirona (Teva), Ropinir 
(Axxon), Ropitor (Torrent Pharma).

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

Quetiapinum: Quetiapine Fair-
Med (Fair-Med Healthcare) to 36. 
zarejestrowana marka kwetiapiny. 
Na rynek wprowadzono 23 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) 
i od maja 2012 ApoTiapina (Apo-
tex).
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne preparaty: Geldoren (Gedeon 
Richter Polska), Ketiap (Polphar-
ma), Kwetax XR (Teva), Kwetiapina 
Neuropharma (Neuraxpharm), 
Quepsan (Pro.Med), Quetiapi-
ne Accord (Accord Healthcare), 
Quetiapine Actavis, Quetiapine 
Arrow (Arrow Poland), Quetia-
pine Lupin, Quetiapine Medis, 
Quetiapine Pfizer, Quetiapinum 
Invent Farma, Quetiapinum Viketo 
(Invent Farma) i Quetilis (Medis).

Skreślono z Rejestru: Hedonin 
(Lannacher), Kvelux (Sandoz), 
Kwetinor (Lekam; lek był obecny 
na rynku od października 2011), 
Quetap (Ratiopharm), Quetiapine-
-Ratiopharm (lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetifi).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX – Inne leki 
przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Atinepte (Polphar-
ma) to 8. zarejestrowana marka 
tianeptyny. Na rynek wprowa-
dzono 2 leki: Coaxil (Servier) i od 
marca 2012 Tianesal (Blau Farma 
Group). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Aneptinex (Temap-
harm), Lyxit (Liconsa), Neluptin 
(Lupin), Tianeptine-Lupin i Tian-
eptine Sandoz (lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Neptinox).

N06B – Leki psychostymulu-
jące, stosowane w leczeniu 
ADHD i nootropowe; N06BX 
– Inne leki psychostymulują-
ce i nootropowe

Vinpocetinum: Vinpotaxer (Natur 
Produkt Zdrovit) to 6. zarejestro-
wana marka winpocetyny. Do 
sprzedaży wprowadzono 5 marek: 
lek oryginalny Cavinton i Cavinton 
forte (Gedeon Richter), Vicebrol 
i Vicebrol forte (Biofarm), Vinpo-
cetine Espefa, Vinpocetine Hasco 
(Hasco-Lek) i Vinpoton (Gedeon 
Richter Polska). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Vinpoton forte 
(Gedeon Richter Polska).

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

Montelukastum: Montelukast 
Arrow (Arrow Poland) to 52. zare-
jestrowana marka montelukastu, 
zaś Montelukast Pfizer w dawkach 
4 mg i 5 mg dla dzieci to rozsze-

►
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rzenie względem zarejestrowanej 
miesiąc wcześniej dawki 10 mg dla 
dorosłych. Do sprzedaży wprowa-
dzono 21 leków: Singulair (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
od października 2008 Drimon 
(Teva), od stycznia 2009 Astmirex 
(Temapharm), Hardic (Teva) i Mon-
kasta (Krka), od lutego 2009 Mon-
test (Genexo), od kwietnia 2009 
Milukante (Adamed) i Promonta 
(ICN Polfa Rzeszów), od maja 
2009 Asmenol (Polpharma), od 
października 2009 Eonic (Gedeon 
Richter) i Montelak (Medreg), od 
grudnia 2009 Montessan (Apotex; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Montekast), od czerw-
ca 2010 Montespir (Biofarm) i Vi-
zendo (GlaxoSmithKline; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą MontSyn), 
od listopada 2010 Montenorm 
(+Pharma) i Symlukast (SymPhar), 
od marca 2011 Montelukast San-
doz i Spirokast (Zentiva), od paź-
dziernika 2011 Montelukast Stada, 
od lutego 2012 Astmodil (Polfar-
mex), od czerwca 2012 Orilukast 
(Orion) i od sierpnia 2012 Monte-
lukast Bluefish (lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Helm pod 
nazwą Montelukast Helm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Actamone (Actavis), 
Airuno (Blubit), Alvokast (Alvogen; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Arti Farma pod nazwą 
Montekast), Astmontex (Farma-
-Projekt), Brogalast (Galex d.d.), 
Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa 
Pabianice), Miralust (Adamed), 
Montak (Glenmark), Montelukast-
-1A Pharma, Montelukast Accord 
(Accord Healthcare), Montelukast 
Apotex, Montelukast Aurobindo, 
Montelukast Invent Farma, Mon-
telukast Miklich, Montelukast MSD 
(Merck Sharp & Dohme), Monte-
lukast Pfizer, Montelukast Phar-
mathen, Montelukast Polpharma, 
Montelukast-Ratiopharm, Monte-
lukastum Accord (Accord Health-
care), Montelukastum Synthon, 

Montetrinas (Sigillata), Montexal 
(ICN Polfa Rzeszów), Montulind 
(Sigillata), Sigilukad (Sigillata), 
Sitemortak (Sigillata), Telumantes 
(Sigillata) i Telumyl (Generics).
Skreślono z Rejestru: Monteflow 
(Sun-Farm; lek zarejestrowany po-
czątkowo pod nazwą Montelukast 
Sunfarm), Polmonte (Merck Sharp 
& Dohme; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Airathon).

R06/R06A – Leki przeciwhista-
minowe działające ogólnie;
R06AE – Pochodne pipera-
zyny

Cetirizinum: Cetirizine Galpharm 
(Galpharm Healthcare) bez recep-
ty to aktualnie 20. zarejestrowana 
marka preparatów cetyryzyny. Bez 
recepty wprowadzono 10 prepa-
ratów: Alerzina (Lekam), Allertec 
WZF (Polfa Warszawa), Amertil Bio 
(Biofarm; wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Zyx), Cetyryzyna Egis 
tabl. powl., od listopada 2009 
Amertil Biotabs (Biofarm), CetAler-
gin Ten (ICN Polfa Rzeszów) i Zyr-
tec UCB (Vedim; lek oryginalny), od 
maja 2007 Alero (Sandoz), od maja 
2010 Alerton (Sun-Farm; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Cetiozone Lab.) i od lipca 2011 
Acatarick Allergy (US Pharmacia; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Cetelerik). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Amefar (Bio-
farm), Cetip (Ipca) i Ubercet (Alfa 
Wassermann). Na receptę wpro-
wadzono 8 preparatów: Alermed 
(Lekam), Allertec (Polfa Warszawa), 
Amertil (Biofarm), CetAlergin (ICN 
Polfa Rzeszów), Cetyryzyna-Egis 
krople, Letizen (Krka), Zyrtec (Ved-
im; lek oryginalny) i od lipca 2010 
Cetigran (Axxon; preparat zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą 
Cetyryozone, a wprowadzony 
wcześniej na rynek przez firmę 
Ozone pod nazwą Cetiozone). 
Do sprzedaży nie trafiły jeszcze: 
Artizin (Tabuk Poland), Cetirizine 
Aurobindo, Cetirizine Ipca i Cetrix 
(Vitabalans). Skreślono z Rejestru: 
Zodac (Zentiva).

Levocetirizinum: Lecetax (Axxon) 
to 12. zarejestrowana marka le-
wocetyryzyny. Zastosowanie ak-
tywnego izomeru cetyryzyny 
umożliwia zmniejszenie o połowę 
stosowanych dawek, a tym samym 
działań niepożądanych. Na rynek 
wprowadzono 6 leków: Xyzal (Ve-
dim; lek oryginalny), od stycznia 
2010 Cezera (Krka), od sierpnia 
2010 Zenaro (Zentiva), od wrześ-
nia 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx 
(Biofarm) i od lutego 2012 Con-
trahist (Adamed). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: L-Cetirinax 
(Synthon), Levocetirizine dihydro-
chloride Zentiva, Levocetirizine-
-Biofarm, Votrezin (Sandoz) i Zilola 
(Gedeon Richter Polska).
Uwaga: wprowadzonemu onegdaj 
na rynek preparatowi Zyx 7 (Bio-
farm) zawierającemu racemiczną 
cetyryzynę w lipcu 2008 zmienio-
no nazwę na Amertil Bio. Obecny 
aktualnie na rynku preparat Zyx 
zawiera lewocetyryzynę.

R06AX – Inne leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie

Desloratadinum: Desloraphar 
(Disphar), Deslix (Medana Phar-
ma) i Desloratadine Zentiva to 
odpowiednio 29., 30. i 31. zare-
jestrowana marka desloratadyny, 
zaś Symdes (SymPhar) w postaci 
roztworu doustnego to rozszerze-
nie względem zarejestrowanych 
wcześniej tabletek powlekanych. 
Na rynku pojawiło się 5 leków: 
Aerius (Merck Sharp & Dohme), 
Azomyr (Merck Sharp & Dohme), 
od sierpnia 2012 Dehistar (Galena) 
i Deslodyna (Hasco-Lek) oraz od 
września 2012 Dynid (Glenmark). 
Nie wprowadzono jeszcze do 
sprzedaży leków: Dasselta (Krka), 
Deloriar (Specifar), Delortan (Polfa 
Warszawa), Denovals (Specifar), 
Desada (Adamed), Desloratadine 
+Pharma, Desloratadine Actavis, 
Desloratadine Glenmark, Deslo-
ratadine Labormed, Desloratadine 
Ratiopharm, Desloratadine Teva, 
Goldesin (Tactica Pharmaceuti-►
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Nowe rejestracje – UE – WRZESIEŃ 2012

B – KREW I UKłAD 
KRWIOTWóRCZY

B02 – Leki przeciwkrwotocz-
ne; B02B – Witamina K i inne 
hemostatyki; B02BD – Czyn-
niki krzepnięcia krwi

Catridecacogum: NovoThirteen 
(Novo Nordisk) jest preparatem 
zawierającym rekombinowany 
czynnik krzepnięcia XIII. Preparat 
jest wskazany do długotrwałego 
leczenia mającego na celu za-
pobieganie krwawieniom u pa-
cjentów w wieku 6 lat i powyżej 
z wrodzonym niedoborem pod-
jednostki A czynnika XIII. Lecze-
nie powinno być rozpoczęte pod 
kontrolą lekarza doświadczonego 

w leczeniu rzadkich skaz krwo-
tocznych. Wrodzony niedobór 
podjednostki A czynnika XIII 
powinien być potwierdzony od-
powiednimi procedurami diagno-
stycznymi obejmującymi badanie 
aktywności czynnika XIII, badania 
immunologiczne oraz, jeżeli do-
tyczy, genotypowanie. Aktywność 
leku wyrażana jest w jednostkach 
międzynarodowych ( j.m.). Dawko-
wanie produktu NovoThirteen jest 
różne od schematu dawkowania 
innych produktów zawierających 
czynnik XIII, mimo iż wyrażone jest 
w tych samych jednostkach ( j.m.).
Czynnik XIII występuje w osoczu 
w postaci heterotetrameru [A2B2] 

składającego się z dwóch pod-
jednostek A oraz dwóch podjed-
nostek B utrzymywanych razem 
za pomocą silnych oddziaływań 
niekowalencyjnych. Podjednost-
ka B pełni rolę białka nośnikowe-
go dla podjednostki A w osoczu 
i jest w nim obecna w nadmia-
rze. Po związaniu podjednostki 
A z podjednostką B [A2B2] okres 
półtrwania podjednostki A [A2] 
wydłuża się. Czynnik XIII jest pro-
enzymem (protransglutaminazą) 
aktywowanym przez trombinę 
w obecności jonów Ca2+. Za ak-
tywność enzymatyczną odpo-
wiedzialna jest podjednostka 
A. Po aktywacji podjednostka 

We wrześniu 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 6 decyzji 
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania 
u ludzi. Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (w tym 1 leku sierocego) oraz 1 substancji 
czynnej o nowych wskazaniach i drodze podania (bromek glikopironium). Produkty omówiono 
w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań 
i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, 

które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

cals), Hitaxa (Adamed), Jovesto 
(Sandoz), Lordestin (Gedeon Rich-
ter Polska), Lorinespes (Specifar), 
Neoclarityn (Merck Sharp & Doh-
me), Rodispes (Specifar), Sigtalaz 
(Sigillata), Suprodeslon (S-Lab), 
Symdes (SymPhar), Tahistol (Spe-
cifar), Yosqiero (Sandoz).

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

Timololum+dorzolamidum : 
Dortim-POS (Ursapharm) to 14. 
zarejestrowana marka leków o po-
danym składzie. Na rynek wpro-
wadzono 5 preparatów: Cosopt 

(Merck Sharp & Dohme), od 
kwietnia 2010 Rozacom (Adamed), 
od stycznia 2011 Dotiteva (Teva) 
w postaci kropli wielodawkowych, 
od marca 2012 Tymolamid (Blau 
Farma Group) i od sierpnia 2012 
Oftidorix (Jelfa). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Arutidor 
(Mann), Cosopt PF (Merck Sharp 
& Dohme), Dolopt Plus (San-
doz), Dorzolamide/Timolol NTC, 
Dorzolamid/Timolol Stada, Doti-
gen (Generics), Dotiteva Minims 
(Teva), Dozopres Combi (ICN Polfa 
Rzeszów), Oculamid (Blau Farma 
Group) i Venturax (S-Lab).

V – PREPARATY RóżNE
V09 – Radiofarmaceuty-
ki diagnostyczne; V09I – 
Wykrywanie nowotworów; 

V09IX – Inne radiofarma-
ceutyki do wykrywania no-
wotworów

Fludeoxyglucosum [18F]: Steri-
pet (GE Healthcare) jest 5. zareje-
strowanym radiofarmaceutykiem 
zawierającym fludezoksyglukozę 
znakowaną izotopem fluoru 18F. 
Wcześniej zarejestrowano prepa-
raty: Efdege (IASON), Fludeoksyg-
lukoza Euro-PET (Eckert&Ziegler 
Radiopharma), Fludeoxyglucose 
(18F) Biont i Gluscan PL (Advanced 
Accelerator Applicati).
Fluoromethylcholinum [18F]: 
IASOcholine (IASON) to 1. za-
rejestrowany radiofarmaceutyk 
zawierający fluorometylocholinę 
znakowaną izotopem fluoru 18F.

2012-10-23

►
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►

A odłącza się od podjednostki B, 
przez co następuje odsłonięcie 
miejsca aktywnego podjednost-
ki A. Aktywna transglutaminaza 
tworzy wiązania między fibryną 
i innymi białkami, co skutkuje 
zwiększoną wytrzymałością me-
chaniczną skrzepu fibrynowego 
i jego opornością na fibrolizę 
oraz sprzyja adhezji płytek krwi 
i skrzepu do uszkodzonej tkanki. 
NovoThirteen jest rekombinowa-
nym czynnikiem krzepnięcia XIII, 
podjednostką A, produkowanym 
w komórkach drożdży (Saccharo-
myces cerevisiae) metodą rekom-
binacji DNA. Jest strukturalnie 
identyczny z ludzkim czynnikiem 
XIII, podjednostką A [A2]. Pro-
dukt NovoThirteen (podjednost-
ka A) wiąże się z wolnym ludzkim 
czynnikiem XIII, podjednostką B, 
tworząc heterotetramer [rA2B2] 
o podobnym okresie półtrwania 
do endogennego heterotetrame-
ru [A2B2].

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOśCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe;
L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny

Decitabinum: Dacogen (Janssen-
-Cilag) jest wskazany do leczenia 
pacjentów dorosłych w wieku co 
najmniej 65 lat z nowo rozpoznaną 
po raz pierwszy lub kolejny ostrą 
białaczką szpikową (ang. acute 
myeloid leukaemia, AML), zgodnie 
z klasyfikacją Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO), którzy nie 
kwalifikują się do standardowej 
indukcji chemioterapii.
D e c y t a b i n a  ( 5 - a z a - 2 ′ -
deoksycytydyna) jest analogiem 
deoksynukleozydowym cytydyny, 
który w małych dawkach hamuje 
selektywnie metylotransferazy 
DNA, powodując hipometylację 
promotorów genów, co może 

skutkować reaktywacją genów 
supresorowych nowotworów, 
indukcją różnicowania komórko-
wego lub starzenia się komórek 
z następującą zaprogramowaną 
śmiercią komórki.
Decytabina została 8 czerwca 2006 
oznaczona przez Komisję Europej-
ską jako sierocy produkt leczniczy.

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

Axitinibum: Inlyta (Pfizer) jest 
wskazany w leczeniu dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym 
rakiem nerkowokomórkowym, po 
niepowodzeniu wcześniejszego 
leczenia sunitynibem lub cytokiną.
Aksytynib jest silnym i selektyw-
nym inhibitorem kinazy tyrozy-
nowej receptorów czynnika wzro-
stu śródbłonka naczyń VEGFR-1, 
VEGFR-2 i VEGFR-3. Uważa się, że 
receptory te biorą udział w pro-
cesie patologicznej angiogene-
zy, wzrostu guza i powstawania 
przerzutów. Wykazano, że aksy-
tynib silnie hamuje proliferację 
i przeżycie komórek śródbłonka, 
zależne od VEGF. W naczyniach 
krwionośnych obcogatunkowo 
przeszczepionego guza aksyty-
nib hamuje fosforylację VEGFR-2, 
który ulega ekspresji w miejscu 
docelowym in vivo, oraz powo-
duje opóźnienie wzrostu guza, 
regresję i hamowanie przerzutów 
w wielu eksperymentalnych mo-
delach guzów nowotworowych.

R – UKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg 
oddechowych; R03B – Inne 
leki stosowane w obtura-
cyjnych chorobach dróg 
oddechowych, preparaty 
wziewne; R03BB – Leki an-
tycholinergiczne

Glycopyrronii bromidum: Seeb-
ri Breezhaler, Enurev Breezhaler 
i Tovanor Breezhaler (wszystkie: 
Novartis Europharm) są wskazane 

do stosowania w podtrzymującym 
leczeniu rozszerzającym oskrze-
la w celu złagodzenia objawów 
choroby u dorosłych pacjentów 
z przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc (POChP).
Glikopironium jest długo dzia-
łającym, wziewnym antagonistą 
receptorów muskarynowych (le-
kiem przeciwcholinergicznym), 
przeznaczonym do stosowania 
raz na dobę w leczeniu podtrzy-
mującym polegającym na rozsze-
rzeniu oskrzeli u pacjentów z PO-
ChP. Głównym szlakiem przewo-
dzenia bodźców wywołujących 
zwężenie oskrzeli są nerwy przy-
współczulne, a nadmierne na-
pięcie mięśni oskrzeli wywołane 
działaniem układu cholinergicz-
mego jest jedynym odwracalnym 
elementem obturacji dróg odde-
chowych w POChP. Glikopironium 
działa poprzez blokowanie zwę-
żającego oskrzela działania ace-
tylocholiny na mięśnie gładkie 
dróg oddechowych, powodując 
w ten sposób ich rozszerzenie. 
Bromek glikopironiowy jest anta-
gonistą receptorów muskaryno-
wych wykazującym do nich duże 
powinowactwo. W badaniach 
wiązania radioligandów wyka-
zano ponad 4-krotną selektyw-
ność dla ludzkich receptorów M3 
względem ludzkich receptorów 
M2. Lek charakteryzuje się szyb-
kim początkiem działania, o czym 
świadczą kinetyczne parametry 
asocjacji/dysocjacji w obrębie re-
ceptora oraz początek działania 
po inhalacji leku obserwowany 
w badaniach klinicznych. Długi 
czas działania leku można częś-
ciowo przypisać utrzymywaniu 
się stężenia substancji czynnej 
w płucach, co znajduje odzwier-
ciedlenie w przedłużonym okre-
sie półtrwania glikopironium 
w fazie końcowej po wziewnym 
podaniu przez inhalator w odróż-
nieniu od okresu półtrwania po 
podaniu dożylnym.
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Niektóre decyzje porejestracyjne 
Komisji Europejskiej:
•	 decyzja z 23 VIII 2012 doty-

cząca wycofania, na wniosek 
posiadacza (Meda) z 6 VI 2012, 
pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu produktu lecznicze-

go stosowanego u ludzi „Zere-
ne – zaleplon”, zarejestrowane-
go 12 III 1999 – klasa N05CF;

•	 decyzja z 30 VIII 2012 doty-
cząca wycofania, na wniosek 
posiadacza (Novartis Europ-
harm) z 26 VII 2012, pozwolenia 

na wprowadzenie do obrotu 
produktu leczniczego stoso-
wanego u ludzi „Riprazo HCT 
– aliskiren/hydrochlorotiazyd”, 
zarejestrowanego 13 IV 2011 – 
klasa C09XA52.

2012-10-16

We wrześniu 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 13 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. 
rejestracji

A02BC Pantoprazolum Pantoprazole 
Reig Jofre

Reig Jofre PL 02.2012

A04AA Ondansetronum Ondansetron 
Claris

Claris 
Lifesciences

PL 12.2009

A06AB Sennae folii extractum Verolax Krka PL 09.2009 Herbion 
Senna, zm. 06.2010 
Verolax

B05AA Calcii chloridum + 
gelatinum + kalii 
chloridum + magnesii 
chloridum + natrii acetas 
+ natrii chloridum

Gelaspan Braun PL 08.2011

C01DA Isosorbidum 
mononitricum

Isosorbide 
mononitrate 
Vitabalans

Vitabalans PL 02.2008 Isocor, zm. 
11.2010 Isosorbide 
mononitrate Vitabalans

L01BC Gemcitabinum Gembin Actavis PL 01.2011

L01XA Carboplatinum Carboplatin 
Actavis

Actavis PL 06.2010 Carbosol, 
zm. 09.2010 Carboplatin 
Actavis

L02BG Letrozolum Trozebax Ranbaxy PL 11.2011

M02AA Ibuprofenum Ibuprom żel US Pharmacia PL 07.1996 Ibutop*, zm. 
Dolgit*, zm. 02.2012 
Ibuprom żel

M02AA Ketoprofenum Opokan-keto Aflofarm PL 07.2011 Opokanketo 
Pro, zm. 08.2012 
Opokan-keto

M05BA Acidum zoledronicum Zomikos Vipharm PL 07.2012

R05X Acidum acetylsalicylicum 
+ chlorphenaminum + 
phenylephrinum

Polopiryna 
Complex

Polpharma PL 06.2012

R06AX Desloratadinum Dynid Glenmark PL 05.2012
* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

NOWOŚCI NA RYNKU – WRZESIEŃ 2012

►
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Ponadto we wrześniu 2012 
r. wprowadzono do sprzedaży  
2 nowe wersje marek już obec-
nych na rynku:
•	 Nicorette Coolmint (McNeil) – 

N07BA, nicotinum;
•	 Olimel N5E (Baxter) – B05BA, 

nutrimentum.

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane w za-
burzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B 
– Leki stosowane w choro-
bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

A04/A04A – Leki przeciw wymio-
tom i nudnościom; A04AA 
– Antagoniści serotoniny 
(5HT3)

A06/A06A – Środki przeczyszcza-
jące; A06AB – Środki prze-
czyszczające drażniące

B – KREW I UKłAD 
KRWIOTWóRCZY

B05 – Substytuty krwi i płyny 
do wlewów; B05A – Krew 
i preparaty krwiozastępcze; 
B05AA – Substytuty krwi 
i frakcje białek osocza krwi

C – UKłAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C01 – Leki stosowane w choro-
bach serca; C01D – Leki 
rozszerzające naczynia 
stosowane w chorobach 
serca; C01DA – Azotany 
organiczne

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOśCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny
L01X – Inne leki przeciw-
nowotworowe; L01XA – 
Związki platyny

L02 – Leki hormonalne; L02B – 
Antagoniści hormonów i leki 

o zbliżonym działaniu; L02BG 
– Inhibitory aromatazy

M – UKłAD MIęśNIOWO-
-SZKIELETOWY

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

M05 – Leki stosowane w choro-
bach kości; M05B – Leki 
wpływające na struktu-
rę i mineralizację kości; 
M05BA - Bifosfoniany

R – UKłAD ODDECHOWY
R05 – Leki stosowane w kaszlu 

i przeziębieniach; R05X – 
Różne preparaty na prze-
ziębienie

R06/R06A – Leki przeciwhistami-
nowe działające ogólnie; 
R06AX – Inne leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie

2012-10-23

■

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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Piotra Rogowskiego


