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W dniach 18-21 wrześ-
nia br. w Białymstoku odbył się 
już XXII Naukowy Zjazd Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutyczne-
go. Tegoroczne hasło przewod-
nie Zjazdu brzmiało: Farmacja 
- Nauka – Społeczeństwo. Jak 
napisali Organizatorzy: Wybór 
tak ważnego i aktualnego hasła 
przewodniego nie jest przypadko-
wy. Zwraca on bowiem uwagę na 
coraz większe znaczenie rozwoju 
nauk farmaceutycznych i biome-
dycznych w utrzymaniu i popra-
wie zdrowia człowieka. Tegorocz-
ne hasło ma zatem kontekst spo-
łeczny zgodnie z programem na-
ukowym określającym misję Far-
macji w zakresie opieki farmaceu-
tycznej, troski o bezpieczeństwo, 
skuteczność i racjonalizację far-
makoterapii, diagnostykę i pro-
filaktykę chorób oraz kształcenie 
specjalistycznych kadr.

W spotkaniu wzięło udział 
wielu naukowców ze wszystkich 
ośrodków w Polsce, którzy prezen-
towali swoje osiągnięcia w formie 
wykładów lub prezentacji poste-
rów. Jedna z Sesji Zjazdu poświę-
cona była fitoterapii. Nosiła ona 
tytuł: Rola leku pochodzenia 

naturalnego we współczesnej 
terapii (farmakognozja, lek ro-
ślinny, homeopatia). O substan-
cjach roślinnych i ich wpływie na 
zdrowie człowieka pisaliśmy już 
niejednokrotnie na łamach Apte-
karza Polskiego., wskazując wie-
lokierunkowe działanie nie tylko 
roślin uznawanych za lecznicze, 
ale także i przypraw, które również 
mogą nam pomóc w niektórych 
dolegliwościach. 

Spotkanie rozpoczęło się od 
prezentacji nowopowstałej Ogól-
nopolskiej Sekcji Leku Roślinnego 
przy Zarządzie Głównym PTFarm. 
Profesor Kazimierz Głowniak 
wspólnie z mgr Blanką Ulążką – 
przewodniczącą Sekcji, przedsta-
wili dotychczasowe osiągnięcia 
oraz założenia i cele, które przy-
świecać będą w przyszłej działal-
ności. Wszyscy uczestnicy spot-
kania z przychylnością przyjęli 
Sekcję, dając temu wyraz swoim 
wpisem w deklaracjach członkow-
skich. Sekcja planuje zorganizowa-
nie w przyszłym roku Zjazdu po-
święconego roli leku roślinnego 
we współczesnej medycynie.

Wykład inauguracyjny sesji, 
zatytułowany „Produkt leczniczy 

a suplement diety” wygłosiła prof. 
Irena Matławska (Katedra i Za-
kład Farmakognozji, UM w Po-
znaniu). Okazuje się, że niektóre 
z suplementów diety obecnych na 
rynku nie zawierają dokładnie tych 
składników jakie są deklarowane 
przez producentów. Jak podaje 
prof. Matławska: Najwięcej niepra-
widłowości obserwowano w suple-
mentach diety wspomagających 
odchudzanie i usprawniających po-
tencję, pochodzących z Chin i Ame-
ryki Południowej, w których znajdo-
wano substancje niedopuszczalne 
(sibutramina, pochodne sildena-
filu, johimbina). Coraz liczniejsze 
są prace, przedstawiające jakość 
zarówno produktów leczniczych, 
jak i suplementów diety, zawiera-
jących substancje roślinne. Niewąt-
pliwie ten sektor rynku wymaga 
większych uregulowań prawnych. 
Suplementy diety często utożsa-
miane są z lekami pochodzenia 
roślinnego.

Okazuje się, że nasze zaso-
by naturalne surowców roślinnych 
są w kręgu zainteresowań uczo-
nych z Ukrainy. Prof. Roman Ly-
siuk z Danylo Halytsky Lwowskie-
go Narofowego Uniwersytetu Me-

Lek roślinny 
podczas XXII Zjazdu 
Naukowego PTFarm 
w Białymstoku
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dycznego na Ukrainie przedstawił 
ciekawy wykład na temat obiecu-
jących rezultatów badań nad frak-
cją polisacharydową wybranych 
substancji roślinnych rosnących 
w naszym kraju. Z wstępnych ba-
dań wynika, że frakcje polisacha-
rydowe występujące w kokoryczce 
wonnej, tataraku zwyczajnym oraz 
rzęsie drobnej, które dziko rosną 
w Polsce, wykazują efekty farma-
kologiczne.

Grzyby często goszczą na 
naszych stołach, nie do końca zda-
jemy sobie sprawę ile korzystnych 
składników przyjmujemy wraz 
z ich spożywaniem. Jak podała 
dr Bożena Muszyńska (Katedra 
i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, 
UJ Coll. Med. w Krakowie) pod-
czas swojego referatu: W suchej 
masie susz grzybowy zawiera od 
3% - 25% przyswajalnych białek, 
do 5% węglowodanów, 0.5 - 3.5% 
tłuszczu (w postaci oleju zawiera-
jącego kwasy tłuszczowe niena-
sycone w tym NNKT i nasycone), 
a także witaminy (B1, B2, B6, H, 
PP, E, D, F) i prowitaminę witami-
ny A, b-karoten, liczne pierwiastki 
(m. in. chrom, cynk, fosfor, kobalt, 
magnez, mangan, miedź, nikiel, 
potas, sód, srebro, wapń, selen, że-

lazo) oraz enzymy i chitynę (błon-
nik pokarmowy). Bardzo korzyst-
na jest obecność w owocnikach 
enzymów, które pobudzają apetyt, 
ułatwiają trawienie i przyswajanie 
pokarmu. Okazuje się, że związki 
biologicznie czynne występujące 
w grzybach mogą być stosowane 
w terapii wielu chorób cywilizacyj-
nych wywołanych wolnymi rodni-
kami tlenowymi. 

W niektórych suplementach 
diety spotykamy substancje roślin-
ne o których istnieniu dowiaduje-
my się z po raz pierwszy z etykiety 
producenta. Niewątpliwie do ro-
ślin egzotycznych należą rośliny 
z rodzaju Liściokwiaty (Phyllantus), 
które w swoim referacie omówiła 
mgr Barbara Sparzak (Katedra 
i Zakład Farmakognozji, GUMed.). 
Właściwości lecznicze tych roślin 
zauważyła medycyna Ayurwedy 
już ponad 2000 lat temu. Obecnie 
liściokwiaty są stosowane w me-
dycynie tradycyjnej w zaburze-
niach funkcji wątroby oraz układu 
moczowego. W przedstawionym 
wykładzie prelegentka przedsta-
wiła wyniki analizy aktywnych bio-
logicznie metabolitów wtórnych 
występujących w 5 gatunkach liś-
ciokwiatów P. glaucus, P. grandi-

folius, P. juglandifolius, P. multiflo-
rus, P. amarus. Warto podkreślić, 
że skład chemiczny 4 spośród 
ww. gatunków nie był wcześniej 
analizowany. Metody analityczne 
opracowane przez zespół gdań-
skich naukowców posłużyły do 
oceny jakości preparatów zawie-
rających sproszkowane ziele P. ni-
ruri. Jak podała prelegentka wyni-
ki badań wskazują na niską jakość 
lub błędną identyfikację botanicz-
ną surowca stosowanego do ich 
produkcji. 

Wpływ wyciągu wodnego 
z liści ligustra (Ligustrum vulgare 
L.) na mediatory stanu zapalne-
go na modelu ludzkich neutrofi-
li omówiła w swoim referacie dr 
Anna K. Kiss (Katedra Farmakog-
nozji i Molekularnych Podstaw Fi-
toterapii, WUMed.). Ta roślina z ro-
dziny oliwkowatych jest stosowa-
na, zwłaszcza na południu Europy, 
w stanach zapalnych jamy ustnej 
i gardła. Warszawscy naukowcy 
wykazali, że w ekstrakcie wodnym 
występowały m.in. związki z grup 
flawonoidów, fenylopopanoidów 
oraz sekoirydoidów. Jak podano: 
badany wyciąg w stężeniach od 5 
do 50 μg/ml statystycznie znacząco 
hamował wydzielanie reaktywnych 
form tlenu ze stymulowanych neu-
trofili (IC50~20 μg/ml). Wydziela-
nie czynników prozapalnych było 
hamowane w około 20-40%, jed-
nocześnie badany wyciąg zmniej-
szał ekspresją CD11b/CD18 oraz 
zwiększał ekspresję CD62L w sty-
mulowanych neutrofilach. Na-
ukowcy potwierdzili skuteczność 
stosowania wodnych wyciągów 
z liści ligustra pospolitego w sta-
nach zapalnych i zapewne nie było 
to ich ostatnie słowo na temat tej 
substancji roślinnej.

O tym, że owoce maliny 
właściwej są skuteczne w przezię-
bieniu nikogo nie trzeba przeko-
nywać. Ich właściwości prozdro-

Prof. dr hab. Irena Matławska w trakcie swojego wykładu
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wotne poznał chyba każdy z nas 
na sobie lub swoich bliskich. Jed-
nak nie każdy wie, że w medycynie 
ludowej stosowane są także pędy. 
Wykład na temat Badania składu 
chemicznego Rubus idaeus i Ru-
bus occidentalis z oceną aktywno-
ści biologicznej przedstawiła prof. 
Mirosława Krauze-Baranowska 
(Katedra i Zakład Farmakognozji 
z Ogrodem Roślin Leczniczych, 
GUMed.). Naukowcy z Gdańska 
wykazali, że owoce maliny posia-
dały słabszą aktywność przeciw-
drobnoustrojową w porównaniu 
do ekstraktów suchych z pędów, 
zaś aktywność wobec Helicobac-
ter pylori była na zbliżonym po-
ziomie. Być może niedługo na pół-
kach aptecznych pojawią się lecz-
nicze produkty roślinne stanowią-
ce połączenie suchych ekstraktów 
z owoców i pędów malin. 

Tematyka oceny jakościowej 
suplementów diety pojawiła się 
również w referacie wygłoszonym 
przez dr Bogumiłę Kupcewicz 
(Katedra i Zakład Chemii Nieor-
ganicznej i Analitycznej, Wydział 
Farmaceutyczny, Coll. Med. im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 
UMK w Toruniu) Ocena właściwo-
ści przeciwutleniających wybra-
nych leków i suplementów diety 

zawierających ekstrakty roślinne. 
W pracy przedstawiono analizę 
porównawczą ok. 50 dostępnych 
na polskim rynku farmaceutycz-
nym produktów leczniczych oraz 
suplementów diety zawierających 
wybrane wyciągi roślinne (Ginkgo 
biloba, Camellia sinensis, Glycine 
max) oraz substancje (rutyna), któ-
re badano pod kątem zawartości 
związków polifenolowych oraz ich 
aktywności antyoksydacyjnej. Wy-
niki powyższych badań wykazały 
duże zróżnicowanie, co mogło wy-
nikać ze stosowania przez produ-
centów suplemetów diety niestan-
daryzowanych ekstraktów. Podob-
nie jak prof. Matławska, prelegent-
ka zwróciła uwagę na konieczność 
wprowadzenia jasnych regulacji 
prawnych dotyczących wymagań 
jakościowych suplementów diety.

Na mniej znaną grupę ro-
ślin o potencjalnym zastosowa-
niu w fitoterapii zwróciła uwagę 
w swoim referacie dr Agnieszka 
Ludwiczuk (Katedra i Zakład Far-
makognozji z Pracownią Roślin 
Leczniczych, UM w Lublinie). Wą-
trobowce – bogate źródło związków 
biologicznie czynnych. Rośliny te 
pojawiły się na lądzie jako pierw-
sze, mniej więcej 472 miliony lat 
temu, mogą być zatem uważane 

za przodków wszystkich roślin lą-
dowych. Charakteryzują się one 
występowaniem wielu związków 
chemicznych, głównie są to terpe-
noidy, a także związki aromatycz-
ne, których struktury są niespo-
tykane u roślin wyższych. Związki 
zawarte w wątrobowacach wyka-
zują między innymi właściwości 
przeciwdrobnoustrojowe, silnie 
cytotoksyczne wobec komórek 
HL-60, działają także neurotro-
powo, przeciwwirusowo przeciw 
wirusowi HIV-1, a także wiruso-
wi grypy typu H1N1. Niektóre ze 
związków posiadają właściwości 
zwiotczające mięśnie, a także ob-
niżają stężenie frakcji HDL chole-
sterolu bez podnoszenia zawarto-
ści trójglicerydów.

Elagotanoidy są składnikiem 
niektórych produktów spożyw-
czych oraz ekstraktów roślinnych. 
Na pozytywny wpływ ich metabo-
litów – urolityn na układ sercowo-
-naczyniowy zwrócił uwagę w re-
feracie mgr Jakub Piwowarski 
(Katedra Farmakognozji i Moleku-
larnych Podstaw Fitoterapii, Wy-
dział Farmaceutyczny, WUMed.) 
– Wpływ metabolitów elagota-
noidów – urolityn na prozapalną 
aktywność neutrofili w kontekście 
chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Uzyskane przez naukow-
ców wyniki wskazują, że urolityny 
mogą specyficznie wpływać na 
prozapalne funkcje neutrofili i tym 
samym wywierać korzystny wpływ 
na układ sercowo-naczyniowy. 

W pracy analitycznej, szcze-
gólnie z matrycą roślinną, ważny 
jest dobór warunków przeprowa-
dzonych procesów ekstrakcyjnych 
i w późniejszym etapie izolacji 
związków aktywnych. Podczas wy-
głoszonego referatu przez dr Kry-
stynę Skalicką-Woźniak (Katedra 
i Zakład Farmakognozji z Pracow-
nią Roślin Leczniczych, UM w Lub-
linie) nt. Zastosowanie chromato-Członkowie Ogólnopolskiej Sekcji Leku Roślinnego PTFarm. ►
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grafii przeciwprądowej w izolacji 
substancji aktywnych biologicz-
nie uczestnicy sesji zapoznali się 
z możliwościami chromatografii 
przeciwprądowej (ang. countercur-
rent chromatography CCC). Prele-
gentka przedstawiła wyniki izolacji 
związków o charakterze kumaryn 
z roślin z rodziny Apiaceae. Dzięki 
zastosowaniu techniki CCC możli-
we były dalsze badania tych związ-
ków pod kątem określenia ich ak-
tywności biologicznych (głównie 
przeciwdrgawkowych). 

Substancją dotychczas mało 
poznaną w zakresie składu fito-
chemicznego jest marchwica po-
spolita (Mutellina purpurea Poir.). 
Tematem określenia związków lot-
nych w tej aromatycznej roślinie 
zajęli się lubelscy naukowcy. Dr 
Elwira Sieniawska (Katedra i Za-
kład Farmakognozji z Pracownią 
Roślin Leczniczych, UM w Lublinie) 
przedstawiała referat nt. Analiza 
związków lotnych w ekstraktach 
z marchwicy pospolitej (Mutellina 
purpurea Poir.). W wyniku analizy 
ekstraktów z różnych części rośli-
ny stwierdzono, że dominującymi 

frakcjami były w zielu kumaryny 
i seskwiterpeny, w owocach mo-
noterpeny i seskwiterpeny, zaś 
w korzeniu pochodne kumaryno-
we i monoterpeny. To zróżnicowa-
nie składu może mieć wpływ na 
potencjalne wykorzystanie mar-
chwicy w celach terapeutycznych.

Badania nad właściwościami 
przeciwnowotworowymi różnych 
substancji pochodzenia natural-
nego trwają od lat w wielu ośrod-
kach w Polsce i na świecie. Podej-
mowane są próby poznania me-
chanizmów działania składników 
roślin na komórki nowotworowe. 
W swoim referacie: Molekularne 
mechanizmy działania fizetyny – 
efekt angioprewencyjny i proapop-
totyczny w terapii i profilaktyce no-
wotworów dr Piotr Ruszkowski 
(Katedra i Zakład Farmakologii, 
UM w Poznaniu) przedstawił aktu-
alny stan wiedzy na temat fizetyny. 
Ten naturalny flawonoid, który wy-
stępuje w m.in. w truskawkach, ce-
buli, czosnku i jabłkach wydaje się 
mieć silnie właściwości przeciwno-
wotworowe, co zostało potwier-
dzone w badaniach prowadzonych 

wobec linii komórkowych, oraz na 
modelach zwierzęcych. 

Podczas Sesji miał również 
wystąpienie studenta Sebastia-
na Chłędzika, członka Koła Na-
ukowego przy Zakładzie Chemii 
Medycznej, który zaprezentował 
pracę powstałą wspólnie z Zakła-
dem Chemii Medycznej, Zakładem 
Biochemii Farmaceutycznej, Za-
kładem Farmakognozji – Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Me-
dycyny Laboratoryjnej, UM w Bia-
łymstoku na temat: Wpływ związ-
ków flawonoidowych wyizolowa-
nych z liści ostrożenia błotnego Cir-
sium palustre (L.) Scop. na biosyn-
tezę kolagenu. Nasz organizm jest 
w stanie samodzielnie syntetyzo-
wać kolagen, jednak w niektórych 
stanach chorobowych, na skutek 
nadmiernego wysiłku proces ten 
może zostać zaburzony. Deficyt 
kolagenu może też mieć miejsce 
w procesie starzenia się naszego 
organizmu (menopauza, andro-
pauza), następuje wówczas efekt 
marszczenia się skóry. Jak wykazali 
białostoccy naukowcy na biosyn-
tezę kolagenu mogą mieć wpływ 
związki flawonoidowe wyizolowa-
ne z liści ostrożenia błotnego C. 
palustre, co ma istotne znaczenie 
w procesie regeneracji skóry, czy 
w stanach chorobowych związa-
nych z deficytem tego białka. Po 
sesji wykładowo-referatowej zo-
stały przedstawione postery, na 
których naukowcy prezentowali 
wyniki swoich badań.

W tym miejscu Organizato-
rom należą się wyrazy podzięko-
wania za profesjonalne przygo-
towanie Zjazdu w Białymstoku. ■

Sprawozdanie przygotował
dr Tomasz Baj

Dokumentacja fotograficzna
dr Elwira Sieniawska

Katedra i Zakład Farmakognozji 
z Pracownią Roślin Leczniczych

UM w Lublinie

Szczególne podziękowania od uczestników Sesji otrzymał dr Michał Tomczyk 
- p.o. Kierownika Zakładu Farmakognozji UM w Białymstoku,  

który jako Sekretarz Zjazdu przez cały czas trzymał pieczę nad sprawnym 
przebiegiem obrad.

►
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Ewa Sitko. W ostatnim czasie po 
raz kolejny za sprawą ma-
teriałów dokumentalnych 
prezentowanych w me-
diach, ożyły we mnie wspo-
mnienia czasu słynnych 
wydarzeń sierpnia 1980 
roku. Rocznica podpisania 
pamiętnych porozumień 
skłoniła mnie do refleksji 
nie tylko nad stawianymi 
wówczas postulatami, ale 
wyjątkowymi cechami oso-
bowości, w które wyposa-
żony musi być podejmujący 
walkę społeczną, szczegól-
nie w tak dramatycznych, 
jak ówczesne, okolicznoś-
ciach. Pytam dalej – czy 
w aptekarskiej codzien-
ności hart ducha, odwaga 
i dzielność mają swoje od-
niesienie? Philip Zimbardo, 
bo do jego rozważań dzi-
siaj często będziemy sięga-
ły, wpisuje wymienione ce-
chy i postawy w rozważa-

nia o heroizmie. Ponawiam 
więc pytanie, zawarte w ty-
tule – czy istnieje potrzeba 
cnót heroizmu w zawodzie 
aptekarza?

Magdalena Bucior. W jednej 
z roboczych taksonomii he-
roizmu przyjmuje się dwa-
naście jego kategorii, róż-
nicując dwie podkategorie 
heroizmu ryzyka fizyczne-
go oraz dziesięć podkate-
gorii ryzyka społeczne-
go. [1] Oczywiście jeste-
śmy zgodni co do tego, że 
wspomniana taksonomia 
powstała tylko i wyłącz-
nie na użytek uporządko-
wania refleksji, spostrzeżeń  
i wyników badan nad hero-
izmem (w oczywisty spo-
sób żadnego ludzkiego za-
chowania nie da się jedno-
znacznie zaszufladkować). 
W pierwsze dwie katego-
rie wpisują się osoby, któ-

re realizując sytuacje hero-
iczne narażają się na śmierć 
lub poważne uszkodze-
nie ciała. Definiuje się je 
jako bohaterów ryzyka fi-
zycznego. Ten typ heroi-
zmu pojawia się zazwyczaj  
w szczególnych sytua-
cjach – na przykład wojny, 
konfliktu zbrojnego, klę-
ski żywiołowej. W heroi-
zmie społecznym nie za-
znacza się aż tak wysokie 
ryzyko śmierci lub uszko-
dzenia ciała. Nie zmienia to 
jednak faktu, że i on łączy 
się z ogromnym ryzykiem 
i poświęceniem. Dla boha-
terów heroizmu społecz-
nego istotne są takie ce-
chy jak hart ducha, odwaga 
i dzielność. I choć podkre-
śliłam, że nie mamy tutaj 
bezpośredniego zagroże-
nia życia, to możemy mówić  
o zagrożeniu zdrowia i ży-
cia jako odroczonym na-

Hart ducha, odwaga  
i dzielność 
– czy istnieje 
potrzeba cnót 
heroizmu w 
zawodzie aptekarza?

►
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stępstwie działania hero-
icznego. 

Postawy wpisujące się 
w heroizm społeczny są 
bardzo zróżnicowane, gdyż 
cnoty heroizmu mogą od-
nosić się do praktycznie 
wszystkich obszarów ludz-
kiej działalności. 

W heroizm społeczny 
wpisują się ważne i obecne 
w zbiorowej pamięci posta-
ci religijne, polityczno-reli-
gijne, wyjątkowi eksplora-
torzy i odkrywcy, bohate-
rowie nauki, męczennicy, 
przywódcy polityczni lub 
wojskowi, osoby w szcze-
gólnie niekorzystnej sytua-
cji zdrowotnej, które prze-
zwyciężyły ograniczenia. 
[2] Ich działania, co należy 
podkreślić, często narusza-
ły istniejący porządek spo-
łeczny lub tworzyły kontrę 
dla społecznych oczeki-
wań. Nie należy zapominać 
o tak zwanych dobrych sa-
marytaninach – to jest oso-
bach, które wkraczają aby 
pomóc innym w potrzebie.

(E) Odruch dobrego samarytani-
na to chyba zwyczajnie ludzki 
odruch. Czy określenie „hero-
izm” nie jest tutaj określeniem 
na wyrost?

(M) Przypominam, że mówimy 
o szczególnych uwarunko-
waniach sytuacyjnych, takich, 
które wyraźnie zniechęcają do 
altruizmu, choć nie występu-
je bezpośrednie zagrożenie 
śmiercią. Dobry samarytanin 
niesie pomoc na przykład lu-
dziom ze środowisk wyklu-
czonych. 

(E) Aptekarze, którzy wyko-
nują zawód zaufania spo-

łecznego, mogą znaleźć się  
w sytuacji silnych nacisków np. 
instytucjonalnych, wymusza-
jących działania wbrew stan-
dardom etycznym. Wpraw-
dzie codzienność aptekar-
skiego stołu nie stawia takich 
wyzwań, ale już na poziomie 
tworzenia rozwiązań praw-
nych lub biznesowych, wspo-
mnianych sytuacji nie moż-
na wykluczyć. Czy trwanie 
wybranych decydentów przy 
zasadach, niepodejmowanie 
sprzecznych z nimi decyzji, 
jest heroizmem?

(M) Proponuję, aby opisanych 
decydentów nazwać – oczy-
wiście za Philipem Zimbardo 
– bohaterami biurokracji [3]. 
Aby uzyskać odpowiedź na 
pytanie, czy trwając przy za-
sadach wbrew naciskom, mu-
szą oni wykazywać się hartem 
ducha, odwagą i dzielnoś-
cią, przeanalizujmy straty, na 
które są narażeni. Znaczenie 
ryzyka, jakie ponoszą boha-
terowie biurokracji możemy 
w pełni ocenić dopiero wte-
dy, kiedy uświadomimy sobie, 
jaką wagę my sami przywiązu-
jemy do pomyślnego przebie-
gu kariery, dobrej pozycji spo-
łecznej, wiarygodności i moc-
nego zakotwiczenia w środo-
wisku zawodowym. Osoby, 
które trwają przy zasadach 
pomimo silnych nacisków in-
stytucjonalnych, narażone są 
na utratę tych osiągnięć, czę-
sto na zaprzepaszczenie kil-
kudziesięciu lat pracy lub za-
mknięcie drogi kolejnych 
awansów. Każdy z nas musi 
sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, czy byłby w stanie „robić 
swoje” pomimo opisanego ry-
zyka. W moim przekonaniu to 
jest heroizm. 

 (E) Myślę, że ci wszyscy apteka-
rze, którzy w ramach działań 
Naczelnej Izby Aptekarskiej, 
na poziomie ustawodawczym 
walczą o możliwość realizacji 
etosu zawodu aptekarza są 
przykładem tego rodzaju po-
stawy.

(M) Jeszcze jedna postawa, tak 
na poziomie ustawodaw-
czym, jak i codziennej pra-
cy zasługuje na uwagę. W ba-
daniach i rozważaniach Phi-
lipa Zimbardo wpisuje się 
w szczególną kategorię he-
roizmu społecznego. Oso-
by podnoszące alarm – syg-
naliści, ludzie, które wiedzą  
o nielegalnych lub nieetycz-
nych działaniach swojej insty-
tucji lub organizacji i informują  
o nich, nie oczekując nagro-
dy. Fundacja im. Stefana Ba-
torego doprecyzowuje tę de-
finicję, podkreślając, że sygna-
lista to ktoś, kto działa w do-
brej wierze i w trosce o dobro 
publiczne [4]. Sygnaliści nara-
żeni są na wyjątkowo boles-
ne straty: marginalizację życia 
zawodowego, lobbing w miej-
scu pracy czy nawet jej utratę.

(E) Zastanawiam się nad społecz-
nym odbiorem działań syg-
nalistów. Czy w naszym spo-
łeczeństwie nie są one aby 
kontrowersyjne? W Polsce pa-
nuje bardzo silny lęk przed za-
chowaniem, które niektórym 
kojarzy się donosicielstwem 
i nielojalnością.

(M) Dlatego najwyższa pora, 
abyśmy głośno mówili o tym, 
jak wielkie znaczenie dla do-
brego funkcjonowania pań-
stwa ma dostrzeganie niedo-
ciągnięć instytucji i organiza-
cji. Przypominam, że mówimy 

►
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o działaniach w dobrej wierze 
i w trosce o dobro wspólne. 
Musimy być świadomi, że co-
raz większa transparentność – 
do której mam nadzieję dąży-
my – to między innymi efekt 
działania sygnalistów. Nie jest 
to wymierzone przeciwko kon-
kretnym osobom, a odnosi się 
do nieprawidłowości systemu 
i pozwala na zmiany na tym  
z najważniejszych poziomów. 
Warto podkreślić, jak wiel-
ką rolę odgrywa edukowanie 
społeczeństwa w zakresie po-
zytywnego nastawienia wo-
bec sygnalistów oraz umoco-
wanie ich ochrony w prawie. 

(E) Wspomnijmy o zagrożeniach, 
ryzyku, na jakie narażone są 
osoby podnoszące alarm. Jak 
rozumiem: zachwianie lub 
nawet całkowite załamanie 
kariery, ostracyzm zawodo-
wy, utrata pozycji społecznej 
i straty finansowe. 

(M) Oczywiście, a także (co jest 
szczególnie odrażające) od-
wet fizyczny. Często nie ma 
w nas gotowości do podej-
mowania zachowań sygnali-
zacyjnych, ale to, co na począ-
tek możemy zrobić, to przy-
najmniej dostrzec, jak wielką 
cenę trzeba niekiedy zapła-
cić za zmienianie nieprawid-
łowości i docenić tych, któ-
rzy mają odwagę to robić. 
Jako ilustrację tego zagadnie-
nia pozwolę sobie przywołać 
jedno z najbardziej bulwer-
sujących doniesień informa-
cyjnych ostatnich dni. Młody 
mężczyzna prezentuje wobec 
pracodawcy postawę sygnali-
sty. Nieprawidłowości wystę-
pujące w zakładzie pracy chce 
zgłosić Państwowej Inspek-

cji Pracy. Zostaje przez praco-
dawcę napadnięty, okaleczo-
ny i narażony na utratę życia.

(E) Zastanawiam się, czy w ap-
tekarskiej codzienności po-
trzebne są cechy heroizmu 
społecznego. I coraz głębsze, 
niż początkowo, jest we mnie 
przekonanie, że na przykład 
praca za pierwszym stołem 
także może wymuszać etycz-
ne ustosunkowania. Wydarze-
nia życia codziennego, oso-
biste tragedie, trudności fi-
nansowe, braki, jakie niesie 
z sobą pacjent (brak pienię-
dzy na realizację recept, trud-
ności ze zrozumieniem, jak 
należy przyjmować leki, sła-
bości i małości charakteru) to 
wszystko wyzwania, z którymi 
musi zmierzyć się farmaceu-
ta. To, co niesie życie, wymu-
sza podejmowanie trudnych 
i – jak już wspomniałyśmy – 
nieobojętnych dla naszego 
systemu wartości, decyzji. To, 
co w oczach jednych może 
być tylko standardowym za-
chowaniem, w rzeczywistości 
może nieść znamiona posta-
wy dzielności. Jak widać – od-
waga, dzielność i hart ducha 
aptekarza mogą wyrażać się  
i w bezpośrednim kontakcie 
z pacjentem lub współpra-
cownikiem, i w realizowaniu 
wartości etycznych, niezależ-
nie na przykład od kalkulacji 
biznesowych.

(M) W kontekście pracy apte-
karza warto wrócić do co-
raz częściej obecnego  
w psychologii społecznej po-
jęcia „banalności heroizmu”, 
które należy odczytywać jako 
przekonanie, że każdy zwy-
czajny („banalny”) człowiek 

może zachować się hero-
icznie. „Banalność heroizmu 
oznacza, że my wszyscy jeste-
śmy bohaterami oczekujący-
mi na swoją kolej. Jest to wy-
bór, którego być może wszy-
scy będziemy musieli dokonać. 
(…) Czyniąc heroizm egalitar-
nym atrybutem natury ludz-
kiej, a nie rzadką cechą nie-
wielu wybranych, możemy le-
piej upowszechniać heroiczne 
czyny w każdej społeczności.” 
(Zimbardo, str. 458).

(E) Wielką zasługą Philipa Zim-
bardo jest popularyzowanie 
wiedzy z zakresu czynników 
sytuacyjnych kształtujących 
ludzkie zachowanie. Dostrze-
żenie szerokiego kontekstu  
i heroizmu, i jego przeciwień-
stwa – ludzkiej zdolności do 
niszczenia, zadawania bólu 
i śmierci, pozwala na nazwanie 
czynników dyspozycyjnych, 
sytuacyjnych i systemowych, 
które wspierają określone za-
chowania. [5] Sytuacja i tak 
zwana struktura behawioral-
na wytworzona przez system 
mają potężną moc sprawczą. 
Każdy więc powinien czuć się 
zaproszony do pielęgnowania 
w sobie chociażby uważności, 
odporności na niepożądane 
wpływy i negatywne stereo-
typy. Jednym słowem – rozwi-
jania gotowości do zachowań 
heroicznych. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Fot. Fotolia.com
[1] Philip Zimbardo „Efekt Lucyfera”, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
[2] Philip Zimbardo „Efekt Lucyfera”, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
[3] Philip Zimbardo „Efekt Lucyfera”, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
[4] www.batory.org.pl/
[5] tamże
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Zza pierwszego stołu

Komu wiedzę, 
komu?

Pewnego dnia wszedł do 
mej apteki od lat nie widziany pa-
cjent. Pomyślałem, że przyniósł 
recepty na swe leki. Tymczasem 
rozpoczął opowieść o pewnym 
problemie zdrowotnym. Cóż, 
praca jak co dzień, a więc zaczą-
łem zadawać standardowe py-
tania chcąc zaproponować sku-
teczne lekarstwo. Okazało się, że 
nie sposób uzyskać odpowiedzi, 
bo on pyta w imieniu jakiegoś 
młodego człowieka. 
- To niech ten młodzieniec 

przyjdzie do apteki.
- Nie przyjdzie, bo mieszka kil-

kadziesiąt kilometrów stąd.
- W takim razie co ja niby miał-

bym zrobić?
- NIECH pan napisze na kartce 

nazwę dobrego leku, a on so-
bie TAM kupi.

- W takim razie NIECH on TAM 
idzie do apteki i TAM się poro-
zumie z farmaceutką w spra-
wie dobrego leku.

- TAM się tak nie znają na lekach 
jak pan, więc NIECH pan napi-
sze nazwę tego preparatu.

- O, nie, nic nie napiszę! TAM mu 
doradzą i sprzedadzą, a więc 
TAM wezmą odpowiedzialność 
za swą wiedzę i pracę.

- Ale on [znajomy] CHCE, żeby 
mu napisać nazwę leku.

- Nic nie napiszę.
- A dlaczego???
- A dlatego, że ja swą wiedzę 

przez lata ciężko zdobywałem 
i nie mam najmniejszego za-

miaru rozdawać jej za darmo.
Poszedł i nie wrócił.

A ja nie pierwszy już raz za-
cząłem się zastanawiać nad swo-
im życiem zawodowym. Jakiż to 
złośliwy chochlik podkusił mnie 
do studiowania farmacji i bycia 
traktowanym przez wszystkich 
wkoło, rząd i pacjentów, jak nie-
wolnik do gratisowych usług, czy 
to na przymusowym dyżurze, czy 
do rozdawania swej wiedzy. Ła-
pię się na myślach, które przed 
laty nie przyszłyby mi do głowy. 
Zawsze chętnie pomagałem i po-
magam chorym ludziom wyko-
rzystując swą wiedzę i wykształ-
cenie. Jednakże obecnie zdecy-
dowanie unikam wymieniania 
nazw leków, gdy w podobnych 
do powyższej sytuacjach pa-
cjenci/klienci usiłują ZA DARMO 
skorzystać z mej wiedzy. NIE, nie 
zgadzam się na to!

 Ktoś pewnie może się na 
mnie oburzać. Trudno, jestem 
przekonany, że jasno opisałem 
problem i trzeba bardzo się sta-
rać, żeby nie chcieć go zrozumieć. 
Jednakże w powszechnej opinii 
w aptekach profesjonalna pomoc 
to jedno, a zapłata to drugie. 
Poprzez duże kwoty do zapłaty 
czyli małe zniżki na leki zaszcze-
piono wszystkim błędne przeko-
nanie, że nasze zyski/marże są 
tak ogromne, iż nie trzeba nam, 
farmaceutom, płacić za wiedzę. 
Ale przecież my w cenie leku nie 

mamy za nią zapłaty, a marże 
detaliczne na leki refundowane 
są kpiną z zasad ekonomii! Sko-
ro tak jest, to dlaczego miałbym 
rozdawać swą wiedzę za darmo? 
Ktoś powie: „żeby przyciągnąć 
pacjenta do swej apteki”. Ależ 
nikt nie oczekuje porady od ka-
sjerki z marketu, która sprzedaje 
te same leki, co apteka! Czyli lu-
dzie kupują leki w markecie nie 
kierując się wiedzą o nich lub 
naszą „opieką farmaceutyczną”. 
(o powikłaniach polekowych far-
maceutom nie muszę pisać.) Ja-
cyż to ignoranci doprowadzili do 
tego, że z państwowych funduszy 
kształci się magistrów farmacji, 
a nie korzysta się z ich wiedzy 
i faktycznie zrównuje ich pracę 
z kasjerkami z marketów? Prze-
cież to wysoce absurdalne! 

Patrzę szerzej na swą dość 
emocjonalną reakcję. Szerzej, 
gdyż wiem, że nie jestem w swych 
odczuciach osamotniony. Jeśli nie 
nastąpią zmiany w zasadach funk-
cjonowania i finansowania aptek, 
to zgodnie z prawem Koperni-
ka, apteki i magistrowie farmacji 
zostaną wyparci przez paraleki 
w sklepach wydawane przez przy-
padkowy personel lub w ramach 
samoobsługi, a „wiedzę” o tych 
lekach nabywcy będą czerpać 
z reklam. Wtedy dla nas wszyst-
kich będzie już za późno. ■ 

mgr farm. Mariusz Politowicz 
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Postęp nauk medycznych 
(zwłaszcza patofizjologii 
i epidemiologii chorób), 

jaki dokonał się na przestrze-
ni ostatniego stulecia przyczynił 
się do szczegółowego poznania 
czynników zagrażających zdrowiu 
i życiu ludzi. Medycyna nieroze-
rwalnie wiąże się z farmacją. Obie 
nauki uzupełniają się wzajemnie 
przynosząc korzyści człowiekowi 
poprzez wdrażanie odpowiedniej 
profilaktyki i coraz bardziej sku-
teczne zwalczanie chorób nęka-
jących współczesnych mieszkań-
ców globu. W punkcie, w którym 
zbiegają się ze sobą obie grupy 
nauk (medyczne i farmaceutycz-
ne), znajduje się interdyscypli-
narna dziedzina zwana badania-
mi klinicznymi. Zajmuje się ona 
testowaniem substancji leczni-
czej na ludziach, dostarczając do-
wodów na skuteczność i bezpie-
czeństwo tego leku stosowanego 
w określonym schorzeniu. Aby 
jednak produkt leczniczy mógł 
trafić na apteczne półki, najpierw 
jego cząsteczka chemiczna musi 
zostać odkryta, opracowana, do-

kładnie poznana, a następnie 
poddana badaniom przedklinicz-
nym (in vitro oraz in vivo) i wresz-
cie – testom klinicznym. Gdy ten 
skomplikowany proces powie-
dzie się, podmiot odpowiedzial-
ny stara się o rejestrację prepa-
ratu. Dzięki temu może on trafić 
w ręce aptekarzy, a następnie pa-
cjentów. 

Wyżej opisana procedura 
badawcza (od momentu skon-
struowania leku aż do jego te-
stów na zdrowych i chorych 
ochotnikach) trwa około 8-18 lat 
i kosztuje średnio jeden miliard 
euro. Czas generowania zysku dla 
koncernu farmaceutycznego wy-
nosi od trzech do pięciu lat. Wiele 
firm farmaceutycznych produkuje 
leki odtwórcze, tak zwane gene-
ryki, dla których nie są wymaga-
ne badania kliniczne, ale jedynie 
badania biorównoważności. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że zaledwie 
jedna na tysiąc cząsteczek che-
micznych z testów przedklinicz-
nych „przechodzi” do badań kli-
nicznych, powstawanie nowego 
leku jest niezwykle kosztownym 

przedsięwzięciem. W tym miej-
scu należy również dodać, że sta-
tystycznie tylko jedna na pięć te-
stowanych klinicznie cząsteczek 
dostaje „zielone światło” dla jej 
opatentowania i rejestracji, dzię-
ki czemu może trafić na apteczną 
półkę. Jak zatem wyglądają po-
szczególne etapy powstawania 
nowego leku? 
 

Projektowanie leku
 

Projektowaniem leku, czyli 
opracowaniem cząsteczki mają-
cej potencjalne właściwości lecz-
nicze (tzw. substancji wiodącej), 
zajmują się odpowiednio prze-
szkoleni pracownicy naukowi. Są 
to najczęściej farmaceuci (chemi-
cy leków oraz specjaliści syntezy 
leków) współpracujący z biofizy-
kami, biotechnologami i biolo-
gami molekularnymi lub genety-
kami. Struktura związku chemicz-
nego, który posiada pożądane 
cechy lecznicze może być wie-
lokrotnie modyfikowana w celu 
zwiększenia aktywności farma-
kologicznej substancji oraz zmi-

Jak powstają 
nowe leki? 
Część pierwsza.
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nimalizowania jej działań ubocz-
nych. W procesie „obróbki” czą-
steczki brane są pod uwagę ta-
kie cechy jej struktury chemicz-
nej jak: większa skuteczność od 
leków obecnych już na rynku ap-
tecznym stosowanych w danym 
schorzeniu czy możliwość skon-
struowania bardziej optymalnej 
postaci leku niż taka, która już ist-
nieje. Dzięki staraniom naukow-
ców zajmujących się projektowa-
niem leków, możliwe jest powsta-
nie ogromnej liczby potencjalnie 
nowych farmaceutyków. Podczas 
opracowania związku wiodącego, 
naukowcy najpierw zastanawiają 
się nad określoną jednostką cho-
robową, w jakiej chcą zastosować 
nowy lek oraz docelowym miej-
scu jego działania. Następnie izo-
lują i oczyszczają związek aktywny 
z substancji występujących w na-
turze lub syntetyzują go chemicz-
nie. Za pomocą jądrowego rezo-
nansu magnetycznego (NMR), 
rentgenografii krystalograficznej 
(X), spektrometrii w podczerwie-
ni (IR) lub spektrometrii maso-
wej (MS) można poznać szczegó-
łową fizykochemiczną strukturę 
substancji. W wyniku mozolnego 
procesu chemicznego, naukowcy 
znajdują strukturę wiodącą czą-
steczki, co ma ogromny wpływ 
na kierunek działania przyszłe-
go leku. Następnie dochodzi do 
określenia zależności pomiędzy 
budową fizykochemiczną, a dzia-
łaniem biologicznym związku, 
tzw. analiza QSAR (ang. QS-ARs, 
quantitative structure-activity re-
lationships). Procedura ta umożli-
wia przewidywanie działania far-
makologicznego nowej substan-
cji lub przyczynia się do odkry-
cia jej nowych właściwości, często 
nieoczekiwanie. Po stwierdzeniu 
zależności między budową czą-
steczki, a jej aktywnością, chemi-
cy leków próbują zidentyfikować 

jej grupę funkcyjną odpowie-
dzialną za wiązanie lek – receptor 
(tzw. grupa farmakoforowa). Ana-
liza grup funkcyjnych może przy-
kładowo polegać na zastąpieniu 
chlorowca (np. -Cl) grupą nitro-
wą (-NO2). Dochodzi wówczas do 
zwiększenia aktywności przeciw-
pasożytniczych i przeciwbakte-
ryjnych niektórych leków poprzez 
wzrost ich jonizowalności oraz 
ułatwienie ich przenikania przez 
błony komórkowe. Modyfikacje 
podstawników w celu polepsze-
nia wiązania lek – receptor mogą 
również odbywać się na zasadzie:
−	 wymiany grupy hydroksylo-

wej (-OH);
−	 dealkilacji amin trzeciorzędo-

wych;
−	 uwodornienia wiązań wielo-

krotnych oraz pierścieni aro-
matycznych.

Nowe leki powstają rów-
nież poprzez syntezę analogów. 
Przykładem może być wprowa-
dzenie grupy -O-CH2 do prone-
thalolu (znanego toksykologom 
kancerogennego beta-blokeru), 
co powoduje powstanie czą-
steczki propranololu (beta-bloke-
ru pozbawionego właściwości ra-
kotwórczych, a mającego współ-
cześnie zastosowanie w medycy-
nie).

Testy przedkliniczne in vitro

Po zaprojektowaniu nowej 
substancji leczniczej, jej zsynte-
tyzowaniu oraz chemicznych mo-
dyfikacjach i wreszcie – opatento-
waniu, czas na badania przedkli-
niczne. Pierwszy etap polega na 
testowaniu cząsteczki w warun-
kach in vitro. Odbywa się to za-
zwyczaj na biochemicznych ukła-
dach enzymatycznych, modelach 
hodowli komórkowych lub na 
tkankach wyizolowanych z orga-
nizmów przebadanych wcześniej 

zwierząt. Są to również badania 
dotyczące wpływu substancji na 
kod genetyczny, podczas których 
dokonuje się izolacji określone-
go genu kodującego specyficz-
ny enzym lub receptor. Następnie 
gen jest klonowany i poddawa-
ny ekspresji (najczęściej w szybko 
dzielących się komórkach bakte-
ryjnych). Przykładem jest enzym 
proteaza wirusa HIV, którą pod-
dano klonowaniu, a następnie 
ekspresji w komórkach Escheri-
chia coli. Badania przedkliniczne 
in vitro stanowią niezwykle cenne 
źródło informacji niezbędnych do 
dalszych badań – w warunkach in 
vivo. Testy in vitro mogą dowo-
dzić m.in. o stabilność substan-
cji w osoczu i krwi. Warto wspo-
mnieć, że oddziaływania pomię-
dzy związkiem leczniczym, a en-
zymami obecnymi w osoczu lub 
krwi ludzkiej (esterazy, proteina-
zy, anhydraza węglanowa, hemo-
globina), mogą doprowadzić do 
zmiany właściwości fizykoche-
micznych badanej substancji. Fakt 
ten ma ogromny wpływ na dzia-
łanie farmakologiczne przyszłe-
go leku. W badaniach tych wyko-
rzystuje się metody spektrome-
trii masowej (MS), dzięki którym 
można uzyskać analizy związków 
preinkubowanych z osoczem lub 
krwią. Badania przedkliniczne na 
materiale wyizolowanym przy-
datne są również w celu okre-
ślenia stabilności metabolicznej 
przyszłego medykamentu. Obni-
żenie wspomnianego parametru 
może spowodować wzrost wyda-
lania leku z organizm, co z kolei 
wpływa na zmniejszenie jego bio-
dostępności. W celu określenia 
omawianej cechy, badana sub-
stancja chemiczna preinkubowa-
na jest z mikrosomami wątrobo-
wymi (zawierającymi enzymy me-
tabolizujące większość ksenobio-
tyków), wraz z dodatkiem formy 

►
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zredukowanej kationu fosforano-
wego dinukleotydu nikotynoami-
doadeninowego (tzw. NADPH). 
Jest to nukleotyd pełniący istot-
ną rolę w procesach oddychania 
komórkowego. Techniki spektro-
metrii masowej (MS) i chromato-
grafii cieczowej (LC) umożliwiają 
detekcję badanej substancji i jej 
metabolitów po uprzednim kon-
takcie z mikrosomami wątrobo-
wymi. Ponadto, jedynie w tej fazie 
badań nad potencjalnie nowym 
lekiem określa się prawdopodob-
ny wpływ podawania substancji 
leczniczej w okresie ciąży (od-
działywanie na płód) – genotok-
syczność i działanie mutagenne. 
Związki chemiczne badane w kie-
runku przeciwnowotworowym 
poddawane są również dodatko-
wej analizie zmian apoptycznych 
i nekrotycznych. Weryfikowany 
jest także stopień zahamowania 
wzrostu komórek rakowych przez 
różne stężenia związku aktywne-
go. Badania przedkliniczne wy-
konywane w warunkach in vitro 
testują również wpływ cząstecz-
ki na zmiany w narządach śród-
miąższowych (np. w płucach).

Testy przedkliniczne in vivo

Szczegółowa analiza wszyst-
kich najbardziej istotnych cech 
wpływających na biologię orga-
nizmów daje możliwość przepro-
wadzenia kolejnych badań. Teraz 
już w warunkach in vivo. Do roz-
poczęcia testów na organizmach 
żywych, podmiot odpowiedzialny 
musi najpierw złożyć odpowied-
ni wniosek do Komisji Bioetycznej 
Badań na Zwierzętach. Po uzyska-
niu akceptacji wspomnianej insty-
tucji, badania mogą zostać roz-
poczęte. Czas ich trwania wyno-
si około 2-8 lat. Testy przeprowa-
dzane są na co najmniej dwóch 
gatunkach zwierząt. Substancje 

lecznicze testowane są zazwyczaj 
na gryzoniach (króliki, szczury, 
myszy, świnki morskie), rzadziej na 
psach i kotach. Warto wspomnieć 
również o wykorzystaniu zwierząt 
transgenicznych w testach przed-
klinicznych. Są to organizmy, któ-
rych kod genetyczny został zmie-
niony. Przykładem tego typu ba-
dań jest wymiana genów mysich 
na geny ludzkie. Dzięki temu or-
ganizm myszy produkuje ludz-
kie enzymy i receptory stanowią-
ce punkt uchwytu związku bada-
nego. Nadrzędnym celem badań 
przedklinicznych in vivo jest usta-
lenie bezpieczeństwa leku, zanim 
rozpoczną się badania na organi-
zmie człowieka. Na etapie testów 
na modelach zwierzęcych in vivo, 
dokonuje się badania czterech 
podstawowych procesów, które 
określają losy badanej substancji 
leczniczej (po spożyciu) w ustro-
ju. Są to reakcje farmakokine-
tyczne opisywane schematem 
ADME (ang. absorption. distribu-
tion, metabolism, excretion): ab-
sorpcja, dystrybucja, metabolizm 
oraz wydalanie. Procesy te po-
zwalają określić czy i w jaki spo-
sób substancja badana dostaje się 
do krwiobiegu, osiąga zamierzo-
ny cel, jest właściwie rozkładana 
i wydalana przez organizm. Poza 
tym określana jest toksyczność tej 
cząsteczki (ostra, podostra i prze-
wlekła), ewentualne efekty terato-
genne, onkogenne i mutagenne. 
Badania na zwierzętach dostar-
czają również informacji na temat 
wpływu substancji badanej na po-
szczególne narządy żywego orga-
nizmu, w tym narządy zmienione 
chorobowo. Ustalane są również 
dawki śmiertelne dla określonych 
odsetków zwierząt laboratoryj-
nych. Jeżeli wszystkie wyniki ba-
dań przedklinicznych na zwierzę-
tach dostarczą wystarczającą ilość 
dowodów uzasadniających dalszy 

rozwój substancji leczniczej i jego 
zastosowanie w leczeniu określo-
nej choroby, produkt testowany 
jest następnie na ludziach. ■

mgr farm. Michał Mańka
 
Fot. Fotolia.pl 
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Czym zajmowałby się dziś 
Łukasiewicz?

Ignacy Łukasiewicz jako ap-
tekarz miał bardzo wysoką pozy-
cję w społeczności lokalnej, ale 
mimo to w pewnym momencie 
całkowicie odstąpił od działalno-
ści farmaceutycznej. Pochłonęła 
go całkowicie praca w przemyśle 
naftowym oraz działalność filan-
tropijna. Nowe obszary działania 
uniemożliwiały pełne oddanie 
sprawom pacjentów – klientów 
apteki. 

– Gdyby Łukasiewicz żył 
dziś, z pewnością angażowałby się 
w rozwiązywanie współczesnych 
problemów społecznych. Takim 
zagadnieniem jest dziś demogra-
ficzne starzenie się społeczeń-
stwa – stwierdził Maciej Zdziarski, 
prezes Instytutu Łukasiewicza, 
współorganizatora konferencji, 
wprowadzając zebranych w te-
matykę konferencji.

Jak chorują seniorzy?

Naukową część konferencji 
rozpoczął wykład dr med. Alicji 
Klich-Rączki, geriatry z Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Wystąpienie poświęcone 

Na czym polegała praca 
aptekarza w czasach Łu-
kasiewicza, a jakie wy-

zwania stoją przed współczes-
nymi farmaceutami? Na te pyta-
nia odpowiedzi szukali uczestnicy 
konferencji „Apteka Łukasiewicza, 
czyli człowiek w centrum uwagi”. 
W spotkaniu poświęconym wpły-
wowi zmian demograficznych 
na opiekę medyczną i farmaceu-
tyczną wzięli udział lekarze i far-
maceuci z całego regionu, a tak-
że przedstawiciele władz miasta 
oraz społeczności lokalnej – słu-
chacze Jasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz uczniowie 
szkół średnich. 

Konferencję zorganizował 
Urząd Miasta Jasła oraz Fundacja 
Instytut Łukasiewicza. Partnerami 
wydarzenia była Fundacja PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza oraz 
Naukowa Fundacja Polpharmy. 

Patronat honorowy nad spotka-
niem objął Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, a także 
Podkarpacka Okręgowa Izba Ap-
tekarska i Politechnika Rzeszow-
ska im. Ignacego Łukasiewicza.

Aptekarz w XIX wieku

O tym, co znaczyło być ap-
tekarzem w XIX wieku – czasach 
Łukasiewicza, opowiedziała Lidia 
Czyż, zastępca prezesa Podkar-
packiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej, historyk farmacji. – Aptekarz 
był w centrum uwagi mieszkań-
ców, udzielał porad. Wszystkie leki 
wytwarzał sam – mówiła Lidia 
Czyż. Jak dodała, ówczesna ap-
teka była daleka od tego, co dziś 
często traktowane jest po prostu 
jak „sklep z lekami”.

– Lek wykonywany dla indy-
widualnego pacjenta różnił się od 
tego, który dziś jest robiony w fa-
bryce, dla wszystkich. W tamtych 
czasach nie było aptek czy punk-
tów aptecznych na każdym kroku. 
Apteka powstawała za zezwole-
niem wydawanym przez wysokich 
namiestników, nie było łatwo ją 
założyć. W całej Galicji było tylko 
16 takich miejsc! – podkreślała 
wiceprezes POIA.

Opieka farmaceutyczna 
wyzwaniem w starzejącym 
się społeczeństwie

 Materiał prasowy Fundacji Instytutu Łukasiewicza 
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rodzaju leków np. w przypadku 
choroby niedokrwiennej, nie-
wydolności serca czy cukrzycy. 
– Stwarza to ogromne wyzwanie 
dla lekarza zajmującego się pa-
cjentem. Musimy pamiętać, że 
przy jednoczesnym zażywaniu 5 
leków ryzyko wystąpienia interak-
cji wynosi 50%, a w przypadku 8 – 
100%. Jeżeli podajemy pacjentowi 
10 leków, szkodzimy mu – pod-
kreślała dr Klich-Rączka.

Niebezpieczna 
farmakoterapia

Kwestię błędów w farma-
koterapii podjęła także dr farm. 
Agnieszka Neumann-Podczaska 
z Katedry Geriatrii i Gerontologii 
Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu. Opowiedziała o zjawisku 
kaskady preskrypcji. – W geriatrii 
bardzo często leczymy nie same 
schorzenia, ale skutki działań nie-
pożądanych leków. Często nie roz-
poznajemy tych działań i leczymy 

było problemowi wielochoro-
bowości i wielolekowości w ge-
riatrii. Specjalistka przedstawiła 
katalog chorób swoistych w sta-
rości, zmian inwolucyjnych oraz 
chorób, które w przypadku osób 
starszych mają inny przebieg. 
Trudności diagnostyczne wynika-
ją z atypowych symptomów (np. 
braku objawów, masek chorobo-
wych), braku wyraźnych zmian 
w badaniach laboratoryjnych, 
a także mniejszej wiarygodności 
wywiadu i utrudnionej współpra-
cy przy badaniach dodatkowych.
Część prelekcji poświęcona zo-
stała tzw. „wielkim zespołom 
geriatrycznym”, czyli chorobom 
swoistym w geriatrii. Należą do 
nich otępienia, majaczenie, nie-
trzymanie zwieraczy, upadki oraz 
tzw. zespół słabości (Frailty). – 
Człowiek starszy rzadko jest zdro-
wy. Osoby do 69. roku życia mają 
średnio 2,8 schorzeń. Najstarsi, po 
80. roku życia – 3,7 schorzeń – za-
uważyła dr Klich-Rączka. 

Starsi pacjenci „lubią” leki

Wielość chorób pociąga za 
sobą konieczność przyjmowania 
dużych ilości leków. – Problemem 
jest nie tylko ich ilość, ale też fakt, 
że działają na zmieniony w sta-
rości organizm – podkreślała ge-
riatra. – W starszym wieku zwięk-
sza się ilość tkanki tłuszczowej, 
zmniejsza się zawartość wody. 
Występuje skłonność do obrzęków, 
pogarsza się wątrobowy metabo-
lizm leków. Są one także słabiej 
wydalane przez nerki. Ten sam lek 
może zupełnie inaczej zadziałać 
ze względu na wiek pacjenta.

Jak dodała, zadaniem leka-
rza leczącego starszego pacjenta 
z wielochorobowością często jest 
wybór „mniejszego zła”. Standar-
dy postępowania narzucają le-
karzom stosowanie określonego 

je jako chorobę – mówiła dr Neu-
mann-Podczaska. 

Specjalistka zaprezentowa-
ła kilka przykładów niebezpiecz-
nych interakcji i działań niepożą-
danych leków, które są popularne 
wśród starszych pacjentów, m.in. 
wyciągów z grejpfruta, dziurawca, 
a także niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych. Pokazywała, 
jakiego typu kroki może podjąć 
farmaceuta, by zapobiec błędom 
w farmakoterapii seniorów.

Opieka farmaceutyczna

Odpowiedzią na proble-
my z farmakoterapią starszych 
pacjentów jest opieka farmaceu-
tyczna. Katedra Geriatrii i Geron-
tologii UM w Poznaniu realizuje 
projekt opieki farmaceutycznej 
w geriatrii, finansowany przez 
Narodowe Centrum Nauki. – 
Chcemy pokazać, jak praktycznie 
oceniać poprawność farmakotera-
pii. Mamy nadzieje, ze to, co uda 

Wspólna fotografia wykładowców, w kolejności od prawej:  
dr Wojciech Kuźmierkiewicz, dr hab. med. Przemysław Kardas,  

dr med. Alicja Klich-Rączka, dr farm. Agnieszka Neumann-Podczaska, 
Agnieszka Turkot oraz prowadzący spotkanie Maciej Zdziarski.

►
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nam się stworzyć, będzie docelo-
wo narzędziem pracy wszystkich 
farmaceutów – mówiła dr Neu-
mann-Podczaska.

Temat opieki farmaceu-
tycznej podjął także dr Wojciech 
Kuźmierkiewicz, prezes Nauko-
wej Fundacji Polpharmy. – O po-
trzebie świadczenia takiej opie-
ki przekonuje nas przykład innych 
krajów. Stworzenie tego mode-
lu w Stanach Zjednoczonych wy-
nikało z potrzeby lepszego wyko-
rzystania farmaceuty i zmiany roli 
apteki. Farmaceuta może pomóc 
pacjentowi uniknąć problemów 
odlekowych w sytuacji, gdy ten 
chodzi do kilku lekarzy. To, czym 
może wygrać dziś aptekarz, to 
opieka farmaceutyczna – stwier-
dził dr Kuźmierkiewicz.

Przestrzeganie zaleceń 
lekarskich jako wyzwanie

Uczestnicy konferencji zgod-
nie przyznali, że w opiece farma-
ceutycznej kluczową kwestią jest 
wsparcie przestrzegania zaleceń 
lekarskich przez pacjentów (com-
pliance). Sprawą tą od lat zajmu-
je się Naukowa Fundacja Polphar-
my, na zlecenie której kilka lat 
temu przeprowadzono badania 
dotyczące poziomu przestrzega-
nia zaleceń lekarskich przez pa-
cjentów. – Próbowaliśmy odpo-
wiedzieć na pytanie, co pacjentów 
motywuje do przestrzegania za-
leceń lekarskich, a co jest barierą, 
nie pozwalającą stosować się do 
nich – wyjaśniała Bożenna Płatos, 
kierownik biura Fundacji.

Dr hab. med. Przemysław 
Kardas, profesor Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, przedsta-
wił wyniki badań dotyczących 
przestrzegania zaleceń lekarskich 
przez pacjentów. Według tych 
danych jedna czwarta recept ni-
gdy nie jest realizowana, a poło-

wa pacjentów, którzy wykupują 
przepisane leki, nie przestrzega 
zaleceń co do ich stosowania. 
Ocenia się, że blisko jedna piąta 
hospitalizacji osób starszych jest 
uwarunkowana nieprzestrzega-
niem zaleceń terapeutycznych.

Jak dowodził prof. Kardas, 
Polacy lekceważą zalecenia tera-
peutyczne zarówno w chorobach 
bezobjawowych ( jak nadciśnienie 
czy cukrzyca), jak i objawowych 
(np. infekcje, padaczka, astma). 
Według specjalisty kluczowa jest 
edukacja pacjentów i uświado-
mienie im szkodliwości takiego 
działania. – Lek, którego nie biorę, 
nie działa. Lek, który biorę niesy-
stematycznie, nie działa tak do-
brze, albo nie działa w ogóle – za-
uważył prof. Kardas.

Komunikacja z pacjentem

Ekspert zwrócił uwagę na 
rozwiązania sprzyjające systema-
tycznemu leczeniu, które są lub 
wkrótce będą do dyspozycji le-
karzy i pacjentów. Należą do nich 
Zintegrowany Informator Pacjen-
ta, system Internetowego Konta 
Pacjenta oraz e-recepta. – Kiedy 
pacjent leczy się niesystematycz-
nie, cała nasza działalność lekar-
ska i farmaceutyczna jest nic nie 

warta. Nie da się leczyć wbrew 
pacjentowi. Skutecznie można le-
czyć tylko razem z nim – podsu-
mował prof. Kardas.

Na wagę dobrej komunika-
cji ze starszym pacjentem zwró-
ciła uwagę także Agnieszka Tur-
kot, psycholog z Kliniki Psychiatrii 
Dorosłych Collegium Medicum 
UJ. – Choroba jest częścią historii 
życia, którą warto poznać, choć 
często ani lekarz, ani farmaceuta 
nie mają na to czasu – zauważyła. 
– Tymczasem często pacjent przy-
chodzący do lekarza wcale nie 
przychodzi po lek. Oczekuje raczej 
zrozumienia, wsparcia – tego, że 
ktoś zada mu pytanie, dlaczego 
cierpi.

Konferencję zakończyła dys-
kusja, podczas której prelegenci 
mówili o istocie opieki farmaceu-
tycznej i szansach jej zaistnienia 
w polskich warunkach. Spotkanie 
odbywało się pod patronatem 
edukacyjnym „Czasopisma Apte-
karskiego”. Patronat medialny nad 
konferencją objęły tytuły branżo-
we: „Aptekarz Polski”, „Farmacja 
Praktyczna”, „Świat farmacji” oraz 
„Zdrowie Seniora”, a także media 
regionalne, m.in. Polskie Radio 
Rzeszów oraz „Gazeta Codzienna 
Nowiny”. ■

Autor Krzysztof Kmieć

►
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Rynek farmaceutyczny w sierpniu br. zanotował sprzedaż na poziomie 
2 128 mln PLN. To o 58,5 mln PLN (+2,83%) więcej niż w analogicznym 
okresie 2012r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość sprze-
daży zmalała o 92,6 mln PLN (-4,17%). 

Sierpień 2013: 

rynek nadal rośnie 
lepiej niż przed 
rokiem

►

W sierpniu 2013 naj-
większy wzrost zano-
tował segment sprze-

daży odręcznej, którego wartość 
zwiększyła się o 37,1 mln PLN 
(+4,59%) wobec analogicznego 
okresu ub.r. Segment leków re-
fundowanych wzrósł o 20,9 mln 
PLN (+2,70%), natomiast seg-
ment leków pełnopłatnych na 
receptę zanotował spadek o 0,3 
mln PLN (-0,06%). W porówna-
niu do poprzedniego miesiąca 
br. spadek wartości sprzedaży 
dotknął wszystkie segmenty ryn-
ku. Sprzedaż odręczna zmalała 
o 22,3 mln PLN, wartość sprze-

daży leków pełnopłatnych spadła 
o 27,9 mln PLN, a w przypadku 
leków refundowanych sprzedaż 
zmniejszyła się o 39,2 mln PLN. 

Po 8 miesiącach 2013 r. 
rynek apteczny zwiększył swoją 

wartość o 991 mln PLN (+5,80%) 
względem wyników osiągniętych 
w analogicznym okresie ub. r. Naj-
więcej, bo 471 mln PLN (+6,93%) 
wzrosła sprzedaż odręczna. 

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

Tabela 1: sierpień 2013 vs sierpień 2012

 

sierpień 
2012

sierpień 
2013 zm. (%)

Leki Refundowane 776 797 2,70%

Leki Pełnopłatne 470 470 -0,06%

Sprzedaż Odręczna 808 845 4,59%

Całkowity obrót 2 070 2 128 2,83%

Tabela 2: sierpień 2013 vs lipiec 2013

 
lipiec 2013 sierpień 

2013 zm. (%)

Leki Refundowane 836 797 -4,68%

Leki Pełnopłatne 498 470 -5,60%

Sprzedaż Odręczna 868 845 -2,57%

Całkowity obrót 2 221 2 128 -4,17%
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niego miesiąca średnia cena była 
niższa o 0,56%, a wobec sierp-
nia 2012 r. (16,15 PLN) wzrosła 
o 1,36%. Natomiast średnia mar-
ża apteczna w sierpniu 2013r. wy-
niosła 28.01%. To o 0,84 pp więcej 
niż przed miesiącem i o 0,86 pp 
więcej niż w analogicznym okre-
sie ub. r. (27,15%).

Refundacja a współpłacenie

W sierpniu poziom współ-
płacenia pacjentów za leki refun-
dowane wyniósł 29,07%. Wskaź-
nik ten spadł względem lipca br. 
o 0,10 pp. Udział pacjenta w do-
płacie do leków refundowanych 
w porównaniu do analogicz-
nego miesiąca ubiegłego roku 
(27,54%) zwiększył się o 1,53 pp. 
W sierpniu pacjenci wydali na leki 
refundowane 231,7 mln PLN, tj. 
o 12,3 mln PLN mniej niż w lip-
cu br. i o 17,9 mln PLN więcej niż 
w sierpniu 2012r. 

W sierpniu pacjenci za-
płacili 73,43% z 2 128 mln PLN, 
stanowiących całkowitą wartości 
sprzedaży w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). Względem lipca br. 
udział ten zmniejszył się o 0,10 
pp. Wartościowo wydatki pacjen-
tów zmniejszyły się o 65,6 mln 
PLN. W sierpniu 2013r. pacjen-
ci wydali na wszystkie produkty 
lecznicze zakupione w aptekach 
1 563 mln PLN. To o 55,5 mln PLN 
więcej niż w analogicznym okre-
sie 2012r. Udział pacjentów w za-
płacie za leki wzrósł w tym okre-
sie o 0,61 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2013 

W sierpniu prognoza war-
tości dla całego rynku i refun-
dacji nie uległa istotnej zmianie, 
dokonano jedynie korekty dla 
wskaźników zmiany wyrażonej 

Statystyczna apteka

W sierpniu 2013r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 156,0 tys. PLN.  
W porównaniu do sierpnia 2012r. 
statystyczna apteka zwiększy-
ła wartość sprzedaży o 5,0 tys. 
PLN (+3,31%). Natomiast wzglę-
dem lipca br. wartość sprze-
daży spadła o 7,0 tys. PLN  
(-4,29%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu z 2012r. wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
najbardziej zwiększyła się w seg-
mencie sprzedaży odręcznej 
(+5,09%) i leków refundowanych 
(+3,18%). Segment leków peł-

Statystyczna apteka

Refundacja a współpłacenie

►

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2013

nopłatnych zanotował tylko nie-
znaczny wzrost (+0,41%). Wzglę-
dem lipca br. wartość sprzedaży 
była niższa w przypadku wszyst-
kich segmentów. Dla statystycz-
nej apteki zmniejszyła się war-
tość sprzedaży odręcznej o 2,70% 
wobec poprzedniego miesią-
ca. Mniejszą wartość sprzedaży 
osiągnęła również statystyczna 
apteka w przypadku leków na re-
ceptę, w przypadku leków refun-
dowanych o 4,81% mniej, a dla le-
ków pełnopłatnych o 5,72% mniej 
niż w lipcu br.

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach 
w sierpniu 2013 r. wyniosła 16,37 
PLN. W porównaniu do poprzed-
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Prognoza sprzedaży:      27,6 mld    
Prognoza refundacji:        7,1  mld
Zmiana sprzedaży:         od +3% do +5%  (względem 2012 r.)
Zmiana refundacji:          od +2% do +4%  (względem 2012 r.)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY PROGNOZA REFUNDACJI
REALIZACJA REFUNDACJI REALIZACJA SPRZEDAŻY POPRZEDNI ROK REALIZACJA REFUNDACJI POPRZEDNI ROK

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2013
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w procentach. Na koniec 2013 r. 
rynek powinien osiągnąć wartość 
27,6 mld PLN. To o 4,0% więcej 
niż wartość rynku za poprzedni 
rok (wzrost prognozy 0,1 pp). Na-
tomiast wartość refundacji na ko-
niec 2013 roku osiągnie poziom 
niespełna 7,1 mld PLN, tj. będzie 
o 2,0% większa niż w roku 2012 
(spadek prognozy o 0,5 pp).

Prognozowane ceny i marże na 
koniec bieżącego roku

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,55 PLN, co 
oznacza wzrost wobec cen z ubie-
głego roku o 2,4%. Za wzrost cen 
sprzedaży odpowiadają segmen-
ty produktów nierefundowanych 
(zarówno dostępnych na receptę, 
jak i w sprzedaży odręcznej). Na-
tomiast średnia cena leków re-
fundowanych będzie o 0,6% niż-
sza od ubiegłorocznej. Szacun-
kowa wielkość marży na koniec 
roku wyniesie 27,62%. Będzie ona 
większa o 3,5% od ubiegłorocznej 
(wzrost marży dotyczy wszyst-
kich segmentów rynku). Średnia 
wartość sprzedaży na pacjenta 
na koniec br. wyniesie 46,53 PLN 
(+3,9%). Liczba pacjentów będzie 
nieznacznie większa niż w ubie-
głym roku (+0,5%). ■

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert

 
fot. z archiwum Autora

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

Warto wiedzieć

Monitorowanie bezpieczeństwa 

produktów leczniczych

Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych wydał komunikat, w którym przypomina, że od 

1 września 2013 r. mogą pojawić się w lecznictwie leki, których ulotki 

dla pacjenta i charakterystyki produktu leczniczego będą oznaczone 

symbolem czarnego odwróconego trójkąta.

Dodatkowe monitorowanie obejmuje przede wszystkim leki od 

niedawna stosowane. Nie oznacza to, że są to leki, których używanie 

obarczone jest większym ryzykiem. W procedurze dopuszczania do 

obrotu dane na ich temat oceniane były według obowiązujących 

przepisów i standardów naukowych, jednakże ze względu na krótki 

okres obserwacji wiedza o tych lekach jest niepełna.

Dodatkowe monitorowanie ma na celu zwiększenie skuteczności 

systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i szybsze niż 

dotychczas zgromadzenie pełnej wiedzy o leku. W ulotce i charakterystyce 

produktu leczniczego każdego leku dodatkowo monitorowanego, obok 

symbolu czarnego odwróconego trójkąta znajduje się apel o zgłaszanie 

działań niepożądanych związanych z jego stosowaniem. Standardowy 

okres takiej obserwacji to 5 lat.

Pełna wiedza o leku służy pacjentowi i pomaga podejmować decyzje 

terapeutyczne lekarzowi sprawującemu nad nim opiekę. Chory ma prawo 

znać potencjalne zagrożenia, jakie mogą towarzyszyć terapii, a gdy takie 

wystąpią umieć powiązać je z lekiem. Pozwala to w wielu przypadkach 

na ograniczenie ryzyka i zapobieżenie niekorzystnym reakcjom na dany 

produkt leczniczy. 

źródło: http://www.urpl.gov.pl/aktualnosci/informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-2-wrzesnia-
2013-w-zwiazku-z-wejsciem-w-zycie-od-dnia-1-wrzesnia-br-nowych-regulacji-w-zakresie-

monitorowania-bezpiecz
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W regatach farmaceutów, które odbywały 
się na jeziorze Mamry wzięło udział 16 
załóg, które reprezentowały 9 Okręgo-

wych Izb Aptekarskich. 
Najwięcej drużyn (5) wystawiła - jak przystało 

na gospodarza - Okręgowa Izba Aptekarska w Ol-
sztynie. Po dwie załogi wystawiły Okręgowe Izby 
Aptekarskie w Katowicach, Warszawie i Białymstoku 
oraz po jednej załodze Okręgowe Izby Aptekarskie 
z Krakowa, Dolnego Śląska, Łodzi, Gdańska i Izba 
Pomorsko-Kujawska. 

Regaty odbywały się w dwóch klasyfikacjach: 
Całość Regat i główna nagroda – Puchar Prezesa 
Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz specjalna klasyfi-
kacja w tzw. biegu długim wokół wyspy Upałty na 
jeziorze Mamry o puchar Prezesa Olsztyńskiej Rady 
Aptekarskiej. 

Całość Regat składała się z czterech krótkich 
wyścigów po tzw. śledziu, zgodnie z bojkami rozsta-
wionymi przez komisję regatową. 

Regaty rozpoczęły się o godz. 9.00 odprawą 
sterników, podczas której sędzia regat – pani Ewa 
Wesołowska – przekazała niezbędne informacje or-
ganizacyjne i meteorologiczne. Ze względu na słaby 
wiatr regaty wystartowały o godz. 11:00. Wprawdzie 
rozegrano tylko trzy wyścigi, ale i tak emocji nie 
brakowało. O godz. 14:00 załogi spłynęły do portu 
w Kietlicach na obiad. Po szybkim posiłku ok. godz. 
16:00 regaty kontynuowano. Rozegrano jeszcze je-
den krótki bieg i załogi wystartowały do biegu dłu-
giego. Wszystkie jachty ruszyły prawie jednocześnie 
przy lekkim wietrze. Ale problemy zaczęły się na 
pierwszej bojce, kiedy to wiatr systematycznie słabł. 
Część załóg pokonała boję i wyruszyła dalej, druga 
część natomiast, z powodu braku sterowności, mia-
ła problem z pokonaniem pierwszej przeszkody.

Pogoda zmieniała się radykalnie; brak wiatru 
uniemożliwiał pokonanie przesmyku między wyspą 
a lądem. Ale to była cisza przed burzą. Pierwsze 
krople poinformowały nas, że czekają nas ciężkie 
chwile. I tak też się stało. Wiatr był coraz silniejszy, 
deszcz coraz większy, a załogi musiały zmagać się 
z zawodami. Emocje były coraz większe, przetaso-

wania w klasyfikacji również. Na szczęście pogoda 
wróciła do normy, a załogi dopłynęły do portu. 

Załogi ukończyły wyścigi w następującej ko-
lejności:

Całość Regat
1. Jacht „Macieja” sternik Joanna Nazarko-Sa-

dowska (OIA Białystok) (J. Nazarko-Sadowska,  
M. Sadowski, M. Dziemian, K. Monieta)

2. Jacht „Laguna” sternik Wiktor Napióra (OIA 
Łódź) (W. Napióra, E. Rutkowska, K. Sobczak, A. 
Mateusiak) 

3. Jacht „Dorotka” sternik Ewa Ochota (OIA Ka-
towice) (E. Ochota, E. Orzeł, R. Breguła, T. Kloc,  
P. Kusiak) 

4. Jacht „Błękitna” sternik Jacek Szwed (DIA 
Wrocław) (J. Szwed, M. Repelewicz, M. Polak,  
A. Polak) 

ZAŁOGI 
DOPŁYNĘŁY 
DO PORTU
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5. Jacht „Idol” sternik Katarzyna Martyniuk (OIA 
Olsztyn) (K. Martyniuk, W. Łazowski, M. Stan-
kiewicz, J. Łukaszewicz, K. Rółkowski) 

6. Jacht „Wind II – Król ” sternik Janusz Łazar-
czuk (OIA Olsztyn) (J. Łazarczuk, I. Grzechnik,  
M. Dudka, W. Naruszewicz ) 

7. Jacht „Kołomyjka” sternik Aleksander Koło-
dziejczak (OIA Warszawa) (A. Kołodziejczak,  
T. Uchimiak, R. Majewski, M. Papaj) 

8. Jacht „Palinka” sternik Wojciech Kazior (OIA Ol-
sztyn) (W. Kazior, J. Kotynia, M. Zyśk, A. Kwiat-
kowski) 

9. Jacht „Grenlandia” sternik Małgorzata Lelito 
(OIA Kraków) (M. Lelito, M. Lech, C. Duliasz,  
T. Wójcicki, W. Sancewicz) 

10. Jacht „Grom” sternik Joanna Naruszewicz (OIA 
Olsztyn) (J. Naruszewicz, M. Gozdan, P. Marty-
niuk, R. Grzechnik) 

11. Jacht „Mekenos” sternik Dariusz Pedowski (OIA 
Olsztyn) (D. Pedowski, M. Niedżwiecki, C. Kwaś-
ny, Z. Brzyski) 

12. Jacht „OJA” sternik Maciej Drogowski (OIA 
Warszawa) (M. Drogowski, A. Leskiewicz-Szko-
pańska, W. Szkopański, A. Fornal, M. Byliniak) 

13. Jacht „Toro” sternik Wojciech Rykaczewski 
(PKIA Bydgoszcz) (W. Rykaczewski, W. Maka-
rewicz, M. Wysocka, L. Borys, P. Chwiałkowski, R. 
Kamiński) 

14. Jacht „Utopia” sternik Paweł Chrzan (OIA 
Gdańsk) (P. Chrzan, A. Kołomyjska, A. Gołębiew-
ska, M. Pietrzykowski, P. Migas) 

15. Jacht „Ventor” sternik Piotr Szoka (OIA Biały-
stok) (P. Szoka, B. Kocięcka, A. Teterycz, A. Wir-
kowska, J. Teterycz, R. Harasim) 

16. Jacht „La Madame” – nieklasyfikowany 

Bieg długi wokół wyspy Upałty 
(Puchar Prezesa Olsztyńskiej Rady Aptekarskiej)

1. Jacht „Macieja” sternik Joanna Nazarko-
Sadowska (OIA Białystok) 

2. Jacht „Dorotka” sternik Ewa Ochota  
(OIA Katowice) 

3. Jacht „Błekitna” sternik Jacek Szwed  
(DIA Wrocław) 

4. Jacht „Grom” sternik Joanna Naruszewicz  
(OIA Olsztyn) 

5. Jacht „Mekenos” sternik Dariusz Pedowski 
(OIA Olsztyn) 

6. Jacht „Grenlandia” sternik Małgorzata Lelito 
(OIA Kraków) 

7. Jacht „Utopia” sternik Paweł Chrzan  
(OIA Gdańsk) 

8. Jacht „Idol” sternik Katarzyna Martyniuk  
(OIA Olsztyn ) 

9. Jacht „Wind II – Król” sternik Janusz Łazarczuk 
(OIA Olsztyn) 

10.  Jacht „Toro” sternik Wojciech Rykaczewski 
(PKIA Bydgoszcz)

11. Jacht „Oja” sternik M.Drogowski  
(OIA Warszawa) 

12. Jacht „Laguna” sternik Wiktor Napióra  
(OIA Łodź) 

13. Jacht „Palinka” sternik Wojciech Kazior  
(OIA Olsztyn) 

14.  Jacht „Kołomyjka” sternik Aleksander 
Kołodziejczak (OIA Warszawa) 

15. Jacht „Ventor” sternik Piotr Szoka  
(OIA Białystok) 

16. Jacht „La Madame” - nieklasyfikowany 

Wyniki regat ogłosiła sędzia regat pani Ewa 
Wesołowska razem z organizatorem technicznym 
właścicielem stanicy wodnej w Kietlicach Zbignie-
wem Sawickim.

Nagrody wręczali przedstawiciele Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, wiceprezesi NRA Marek Jędrzej-
czak i Michał Pietrzykowski oraz prezes Olsztyńskiej 
Rady Aptekarskiej Roman Jan Grzechnik.

Obok Pucharów przyznano również nagrody 
specjalne:
1. Statuetkę dla najlepszego nawigatora regat 

ufundowaną przez redakcję pisma Aptekarz 
Polski przyznano Joannie Nazarko Sadowskiej 
Jacht Macieja (OIA Białystok).

2. Statuetkę dla najlepszej sterniczki regat przy-
znano Joannie Naruszewicz jacht Grom (OIA 
Olsztyn).

3. Statuetkę dla najmłodszego uczestnika regat 
przyznano Magdzie Gozdan jacht Grom (OIA 
Olsztyn). 

Regaty zakończyły się wspólną zabawą przy 
szantach. Wieczór umilał żeglarzom zespół „Biały 
Patyk” który grał muzykę szantową, folkową i ta-
neczną. ■

Roman Jan Grzechnik 
Komandor regat
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Nowe rejestracje – PL – CZERWIEC 2013

A – PRZEWóD POKARMOWY  
I METABOLIZM

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

Esomeprazolum: Esomeprazole Arrow (Arrow 
Poland) to 22. zarejestrowana marka ezome-
prazolu. Na rynek wprowadzono 3 leki: Nexium 
(AstraZeneca; lek oryginalny), od października 
2010 Emanera (Krka) i od stycznia 2012 Helides 
(Zentiva; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę 
Ethypharm pod nazwą Prazectol). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: Emepradis (Sigillata), 
Esogasec (Regiomedica), Esolifa (Sigillata), 
Esomeprazol Actavis, Esomeprazole Polpharma 
inj., Esomeprazol Renantos, Esomeprazol Teva, 
Feprasol (Specifar), Mapresol (Specifar), Meprene 
(Ethypharm), Nuclazox (ICN Polfa Rzeszów), Prospes 
(Specifar), Refluxend (Alvogen), Remesolin (Actavis), 
Spemeprol (Specifar), Stomezul (Sandoz), Texibax 
(Ranbaxy) i Zoleprin (Hygia). Skreślono z Rejestru: 
Eranoprazol (Ranbaxy), Esomeprazol +Pharma, 
Esomeprazol-Ratiopharm, Esoranban (Ranbaxy), 
Nexpes (Specifar).

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B03 – Preparaty stosowane w niedokrwistości; 
B03A – Preparaty żelaza; B03AC – Preparaty 
żelaza trójwartościowego podawane pozajeli-
towo

Ferrum: Diafer (Pharmacosmos) zawierający kom-
pleks żelaza z izomaltozydem to 8. zarejestrowany 
preparat z żelazem do podawania pozajelitowe-
go. Na rynek wprowadzono 5 tego typu leków: 

Venofer (Vifor) zawierający polisacharynian że-
lazowy, CosmoFer (Pharmacosmos) zawierający 
kompleks wodorotlenku żelazowego z dekstranem, 
Ferrum Lek (Sandoz) zawierający kompleks wodo-
rotlenku żelazowego z poliizomaltozą, od września 
2010 Ferinject (Vifor) zawierający kompleks żelaza 
z karboksymaltozą i od kwietnia 2011 Monover 
(Pharmacosmos) zawierający kompleks żelaza z izo-
maltozydem. Nie zostały jeszcze wprowadzone 2 
preparaty zawierające polisacharynian żelazowy: 
Ferion (Orion) i FerroLogic (Fresenius Medical Care).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C 
– Selektywne blokery kanału wapniowego 
z głównym działaniem na naczynia krwionoś-
ne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Amlodipinum: Alneta (Krka) to 25. zarejestrowana 
marka amlodypiny. Na rynek wprowadzono 19 le-
ków: Aldan (Polfarmex), Amlopin (Sandoz), Amlozek 
(Adamed), Cardilopin (Egis), Normodipine (Gedeon 
Richter Polska), Norvasc (Pfizer; lek oryginalny), 
Tenox (Krka Polska), Vilpin (Teva), Amlodipinum 
123ratio (lek wprowadzony na rynek w XI 2008 
pod nazwą Amlodipinum Farmacom; w XI 2010 
zmiana nazwy na Amlodipine Teva Pharma, a w VIII 
2011 zmiana nazwy na Amlodipinum 123ratio), 
od sierpnia 2006 Agen (Leciva), od stycznia 2007 
Apo-Amlo (Apotex), od września 2007 Amlonor 
(Polfa Pabianice), od lipca 2008 Amlodipine Arrow 
(Arrow Poland), od sierpnia 2008 Adipine (ICN 
Polfa Rzeszów), od grudnia 2008 Lofral (Mepha), 
od kwietnia 2011 Finamlox (Orion), od lipca 2011 
Amlomyl (Generics), od lutego 2012 Amlaxopin 
(Actavis) i od sierpnia 2012 Amlodipine Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals).

W czerwcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 56 pozwoleń na dopuszczenie produktów 
leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 55 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych 
i 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Sterovag - SecFarm), który 
został pominięty w niniejszym zestawieniu, obejmującym 26 jednostek klasyfikacyjnych na 5. 
poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). 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 czerwcu 2013, został 
opublikowany przez Urząd ok. 15 lipca 2013.
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Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzeda-
ży: Amlodigamma (Wörwag), Amlodipine Accord 
(Accord Healthcare), Amlodipine Aurobindo, 
Amlodipine Vitabalans, Normapina (Medicplast).
Skreślono z Rejestru: Alozur (Ozone), Amlodipinum 
123ratio w dawce 10 mg (lek wprowadzony na ry-
nek od czerwca 2010 pod nazwą Amlodipine Teva), 
Amloratio (Ratiopharm; lek był obecny na rynku), 
Suplar (Vedim; lek był obecny na rynku od listopada 
2007), Zeppeliton (+Pharma; lek był obecny na ryn-
ku od listopada 2010).

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

Ramiprilum: Ramipril Billev to 22. zarejestrowa-
na marka ramiprylu. Do obrotu wprowadzono 14 
preparatów: Mitrip (123ratio), Piramil (Sandoz), 
Ramicor (Ranbaxy), Tritace (Sanofi-Aventis; lek 
oryginalny), od grudnia 2006 Axtil (Adamed), od 
lutego 2007 Vivace (Actavis), od kwietnia 2007 
Polpril (Polpharma), od października 2007 Ramve 
(Farma-Projekt), od grudnia 2007 Ramistad (Stada), 
od listopada 2008 Apo-Rami (Apotex), od marca 
2009 Ampril (Krka), od października 2010 Ramipril 
Actavis, od lutego 2012 Ramipril Pfizer i od czerwca 
2012 Rami-A (Arrow Poland).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży prepara-
ty: Ramigamma (Woerwag), Ramipril +Pharma, 
Ramipril Accord (Accord Healthcare), Ramipril 
Aurobindo, Ramipril-Lupin, Ramipril Teva, Ramipril 
Teva Pharma. Skreślono z Rejestru: Ramipril Ozone 
(Labormed) i Ramipril-Ratiopharm (zarejestrowany 
pierwotnie przez Galex d.d. jako Ramilex; lek był 
obecny na rynku od czerwca 2008).

C09B - Inhibitory ACE, leki złożone; C09BA – 
Inhibitory ACE i leki moczopędne; C09BA15 – 
Zofenopryl i leki moczopędne

Zofenoprilum+hydrochlorothiazidum: Zofenil 
Plus (Menarini) to 1. zarejestrowany lek o podanym 
składzie.

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

Rosuvastatinum: Rosuvastatin Sigillata to 21. 
zarejestrowana marka rosuwastatyny. Na rynek 
wprowadzono 11 marek: Crestor (AstraZeneca; lek 
oryginalny), od czerwca 2010 Zaranta (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2010 Rosucard (Zentiva) 
i Suvardio (Sandoz), od grudnia 2010 Zahron 
(Adamed), od maja 2011 Rosuvastatin Teva, od 
października 2011 Roswera (Krka), od grudnia 
2011 Romazic (Polpharma), od marca 2013 Ridlip 
(Ranbaxy) i od lipca 2013 Crosuvo (PharmaSwiss) 

oraz Rosuvastatin Ranbaxy (lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Pharma-EU pod nazwą 
Rosuvastatin Pharma).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży prepara-
ty: Actarosin (Actavis), Arterios (Farma-Projekt), 
Rosugen (Generics), Rosuvastatin Aurobindo, 
Rosuvastatin Krka, Rosuvastatin Medana (Medana 
Pharma), Rosuvastatin Pfizer, Surval (Glenmark) 
i Uwatin (+Pharma).
Skreślono z Rejestru: Rosuvastatin-Ratiopharm (lek 
był obecny na rynku od października 2012), Tintaros 
(Actavis).

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D08/D08A – Środki antyseptyczne i dezynfe-
kujące; D08AC – Biguanidy i amidyny

Chlorhexidinum: Chlorheksydyny Diglukonian 
Baggerman (Baggerman FarmaNet) w postaci tam-
ponu nasyconego 2% roztworem to 4. rejestracja 
produktu leczniczego z chlorheksydyną do stoso-
wania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono w tej 
klasie: - jako produkty lecznicze, do dezynfekcji 
skóry: Hydrex S (Ecolab), Spirytus hibitanowy 0,5% 
ATS (Labpharm-ATS) i Spirytus skażony hibita-
nem 0,5% Coel; - jako surowce farmaceutyczne: 
Chlorheksydyny diglukonian roztwór 20% (Amara); 
- jako produkty biobójcze: Cha-ha (Ravimed); - jako 
wyrób medyczny: Chlorhexidinum gluconicum 
(Aflofarm).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

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

Sildenafilum: Sildenafil Liconsa i Sildenafil Jubilant 
to odpowiednio 36. i 37. zarejestrowana marka 
syldenafilu. Na rynek wprowadzono 16 prepara-
tów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra 
(Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 
Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od 
września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 
Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycz-
nia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra 
(Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm 
i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), 
od października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od 
grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 
Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 
2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Syldenafil Jubilant) i od stycznia 2013 
Sildenafil Ranbaxy.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
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Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestro-
wany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą 
Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), 
Rosytona (Actavis), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil 
Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Ajanta 
Pharma, Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, 
Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildenafil Macleods, 
Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil 
Stada, Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica 
Pharmaceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).
Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil 
Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil 
BMM Pharma.
Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio 
(Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez 
WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburze-
niach erekcji, choć według wskazań dla tego prepa-
ratu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym 
sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek 
stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; 
wykazano skuteczność działania leku w pierwot-
nych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtór-
nych związanych z chorobami tkanki łącznej) bar-
dziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE, 
Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW PŁCIOWYCH 

I INSULIN
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz 
ich analogi; H01C – Hormony podwzgórza; 
H01CB – Somatostatyna i analogi

Octreotidum: Octreotide Kabi (Fresenius Kabi) 
to 5. zarejestrowana marka oktreotydu. Do sprze-
daży wprowadzono lek oryginalny Sandostatin 
i Sandostatin LAR (Novartis). Nie pojawiły się jesz-
cze na rynku: Octreotide CSC (CSC Pharmaceuticals 
Handels), Octrin (Sandoz) i Siroctid (Chemi).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie;
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptogrami-
ny, J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Azithromycin Advisors (@vi-
sors) to 21. zarejestrowana marka azytromycyny, 
zaś Azitrox Z (Zentiva) w postaci doustnej wielo-
dawkowej to rozszerzenie względem wprowadzo-
nych wcześniej tabletek powlekanych. Na rynek 
wprowadzono 17 leków: Azibiot (Krka Polska), 
Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox (Zentiva), 
Oranex (Farmacom), Sumamed (Teva; lek oryginal-
ny) i Sumamed forte (Teva), Azithromycinum 123ra-
tio (wprowadzony wcześniej na rynek: od grudnia 

2006 pod nazwą Azithromycin Teva i od maja 2008 
pod nazwą AziTeva), od lipca 2006 Azithromycin-
Ratiopharm, od sierpnia 2006 Macromax (ICN Polfa 
Rzeszów), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od 
lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od czerwca 2008 
Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 
Azitrin (Genexo), od września 2009 Zetamax (Pfizer), 
od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox), od 
marca 2011 Bactrazol (Farmacom), od lutego 2012 
Azigen (Generics) i od grudnia 2012 Azithromycin 
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Azithromycin Advisors).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azithromycin-
1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako 
AzitroHexal), Azithromycin Actavis i Azitrogen 
(Generics).
Skreślono z Rejestru: Azitro-Mepha (Mepha; lek był 
obecny na rynku od października 2009).

J01X/J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Fosfomycinum trometamolum: Fosfomol 
(Infectopharm) to 2. zarejestrowana marka fosfomy-
cyny z trometamolem. Do sprzedaży wprowadzono 
Monural (Zambon).

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wiruso-
we; J07BB – Szczepionki przeciw grypie

Influenzae vaccinum: Influvac Junior (Abbott) to 
rozszerzenie względem wprowadzonej na rynek 
szczepionki Influvac.
Zarejestrowano (łącznie: w Polsce i centralnie w UE) 
9 szczepionek przeciw grypie sezonowej. Do sprze-
daży w Polsce zostało wprowadzonych 6 szczepio-
nek iniekcyjnych: Fluarix (GlaxoSmithKline), Influvax 
(Abbott), Vaxigrip i Vaxigrip Junior (Sanofi Pasteur), 
od września 2009 Agrippal (Novartis) i od wrześ-
nia 2010 IDflu (Sanofi Pasteur). Nie pojawiły się na 
rynku w Polsce preparaty iniekcyjne Intanza (Sanofi 
Pasteur MSD), Preflucel (Baxter) i Optaflu (Novartis 
Vaccines & Diagnostics; zawiera inaktywowane an-
tygeny powierzchniowe [hemaglutyninę i neurami-
nidazę] wirusa namnażane w komórkach psiej nerki 
Madin-Darby’ego [Madin Darby Canine Kidney 
– MDCK], a nie na zarodkach kurzych, jak w pozo-
stałych szczepionkach) oraz Fluenz (MedImmune) 
w postaci zawiesiny podawanej jako aerozol do 
nosa. Skreślono z Rejestru: Begrivac (Novartis; pre-
parat był obecny na rynku), Inflexal V (Crucell; pre-
parat był obecny na rynku od października 2006).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOśCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi piry-
midyny

►
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Capecitabinum: Capecitabine Sandoz to 20. zare-
jestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowa-
dzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), 
Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis, 
Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, 
Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, 
Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, 
Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Capecitabine 
Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestro-
wany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), 
Lorpeda (PharOs Generics), Symloda (SymPhar), 
Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki natural-
ne; L01CB – Pochodne podofilotoksyny

Etoposidum: Etoposid Actavis to aktualnie 2. za-
rejestrowany preparat etopozydu. Na rynek wpro-
wadzono Etoposid-Ebewe. Skreślono z Rejestru: 
Etomedac (Medac), Etoposide (Vipharm), Etoposide 
(Pharmacia), Etoposid-Ratiopharm, Lastet (Nippon 
Kayaku; lek był obecny na rynku), Sintopozid 
(Sindan; lek był obecny na rynku), Vepesid (Bristol-
Myers Squibb).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XA 
– Związki platyny

Cisplatinum: Cisplatin Actavis to aktualnie 6. zareje-
strowana marka preparatów cisplatyny. Do sprzeda-
ży wprowadzono 3 leki: Cisplatin-Ebewe, od stycz-
nia 2010 Cisplatin Teva i od maja 2012 Cisplatinum 
Accord (Accord Healthcare). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Cisplatin AP (Ebewe) i Cisplatin Strides 
(Strides Arcolab). Skreślono z Rejestru: Platidiam 
(Pliva-Lachema).

M – UKŁAD MIĘśNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreu-
matyczne; M01A – Niesterydowe leki prze-
ciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – 
Pochodne kwasu propionowego

Ibuprofenum: Ibuprofen Farmalider i Ibuprofen 
Liderfarm (Farmalider) w postaci zawiesiny doustnej 
to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana marka pre-
paratów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek zostały wprowad-
zone: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar 
Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa 
Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen 
Polfarmex, Ibufen Total (Polpharma), Ibuprom, 
Ibuprom Duo i Ibuprom Max (US Pharmacia), 
Nurofen, Nurofen Express, Nurofen Forte, Nurofen 
Ultrafast i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt 
Benckiser) oraz wprowadzone od maja 2006 
Ibuprom Sprint Caps (US Pharmacia), od lutego 
2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana nazwy 

preparatu na Opokan Express, po czym w lutym 
2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm), 
od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin 
Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt 
Benckiser), od września 2009 Aprofen i Aprofen forte 
(Polfarmex), od października 2009 Iburion (Orion), 
od listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycz-
nia 2010 Nurofen Express Tab (Reckitt Benckiser; 
preparat został wprowadzony we wrześniu 2007 
pod nazwą Nurofen Migrenol Forte i w listopadzie 
2008 pod nazwą Nurofen Migrenol), od maja 2010 
Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen 
Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), 
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 (Vitabalans), od lipca 
2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od sierpnia 
2011 Brufen (Abbott), od lutego 2012 Ibufen Baby 
czopki (Polpharma), od lipca 2012 Ibuprofen LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn), od listopada 
2012 Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki 
(Aflofarm), od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzieci 
(Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express 
Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany 
początkowo jako Nurofen Express KAP, następnie 
zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą 
Nurofen Ultra) i od lipca 2013 Nurofen Express Forte 
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży 
od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 9 marek: Ibufen (Medana Pharma i Ibufen dla 
dzieci o smaku truskawkowym (Medana Pharma; lek 
wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą 
Ibufen D), Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek), 
Nurofen dla dzieci zawiesina 2% (o smaku poma-
rańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), 
od marca 2009 Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 
2009 Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; preparat za-
rejestrowany wcześniej jako Ibusir), od maja 2010 
Ibalgin Baby (Zentiva), od lipca 2010 Nurofen dla 
dzieci Forte zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), od 
czerwca 2011 Ibufen dla dzieci forte zawiesina 4% 
(Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci 
Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser; wcześniej-
sza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) 
i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy (Reckitt 
Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 
4% truskawkowy), od października 2011 Milifen 
(Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku bana-
nowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla dzieci 
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zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen 
zawiesina 2% (Abbott), od września 2012 Ibum for-
te o smaku malinowym (Hasco-Lek) i od maja 2013 
Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-Lek).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Brufen 
retard (Abbott), Buscofem (Boehringer Ingelheim), 
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen 
Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), 
Ibuprofen Forte Hasco (Hasco-Lek), Ibuprofen 
Lysine Perrigo (Wrafton), Ibuprofen Rockspring 
(Rockspring Healthcare), Irfen (Mepha), zawiesi-
na MIG dla dzieci forte (Berlin-Chemie), Nurofen 
Express Forte rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nurofen 
Ultra Forte rozpuszczalny) i Nurofen Ultra Forte do 
rozpuszczania (Reckitt Benckiser).
Skreślono z Rejestru: Ibuprofen Banner Pharmacaps, 
Nurofen Topss (Reckitt Benckiser), Pabi-Ibuprofen 
tabl. powl. 400 mg (Polfa Pabianice) i Solpaflex 
(GlaxoSmithKline).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – 
Środki zwiotczające mięśnie działające obwo-
dowo; M03AC – Inne czwartorzędowe związki 
amoniowe

Cisatracurium: Cisatracurium Mylan to 5. zareje-
strowany lek z cisatrakurium. Do sprzedaży wprowa-
dzono 4 leki: Nimbex (GlaxoSmithKline; lek oryginal-
ny), od sierpnia 2012 Cisatracurium Kabi (Fresenius 
Kabi), od października 2012 Cisatracurium Actavis 
i od grudnia 2012 Cisatracurium Hospira. Skreślono 
z Rejestru: Cisatracurium Teva.

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

Acidum zoledronicum: Zoledronic acid Strides 
(Strides Arcolab) to 22. zarejestrowany lek z kwasem 
zoledronowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: 
Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 
Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid 
Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic 
acid Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom 
kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej 
chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis 
Europharm) stosowany w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: 
Desinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic 
(SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), 
Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid 
Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid 
Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic 
acid Sandoz, Zoledronic acid Strides, Zoledronic 
acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med o wskazaniach 
odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta 

(SymPhar), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid 
Sandoz, Zoledronic acid Teva Pharma i Zoledronic 
acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających leko-
wi Aclasta.

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;
N02AA – Naturalne alkaloidy opium

Oxycodonum: Oxycodone hydrochloride Teva 
w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 
w 2 dawkach, w tym w nowej dawce 30 mg, to 8. 
zarejestrowana marka preparatów oksykodonu. 
Na rynek wprowadzono 3 marki: od czerwca 2008 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 
(Norpharma), od listopada 2010 iniekcje OxyNorm 
(Norpharma) i od lipca 2013 doustny Oxydolor (G.L. 
Pharma) o przedłużonym uwalnianiu. Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu Oxycodon Acino, Oxycodone hydro-
chloride Accord (Accord Healthcare) i Xancodal 
(Sandoz), a także tabletki o standardowym uwalnia-
niu Oxycodone Vitabalans oraz preparat OxyNorm 
(Norpharma) w postaci roztworu doustnego. Do 
1997 r. Polfa Warszawa wytwarzała lek iniekcyjny 
Eucodalum.

N02AE – Pochodne orypawiny
Buprenorphinum: Kennaf (Actavis) w postaci syste-
mu transdermalnego w 3 dawkach to 6. zarejestro-
wana w tej klasie marka buprenorfiny. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki: Bunondol (Polfa Warszawa) 
inj. i tabl. podjęzykowe, Temgesic (Reckitt Benckiser) 
tabl. podjęzykowe i Transtec (Grünenthal) system 
transdermalny. Nie pojawiły się jeszcze na rynku sy-
stemy transdermalne Nermin (Polpharma; lek zare-
jestrowany pierwotnie przez firmę Acino pod nazwą 
Buprenorphin Acino) i Norspan (Norpharma).

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

Topiramatum: Eptimal (Polfa Warszawa) to 26. za-
rejestrowana marka topiramatu. Na rynek wprowa-
dzono 14 preparatów: Topamax (Janssen-Cilag; lek 
oryginalny), od grudnia 2007 Epiramat (Farmacom), 
od stycznia 2008 Etopro (ICN Polfa Rzeszów), od lu-
tego 2008 TopiLek tabl. powl. (Sandoz), od września 
2008 Erudan (Unia), od października 2008 Epitoram 
(Apotex), od lutego 2009 Toramat (Glenmark 
Generics), od kwietnia 2009 Topiramate Arrow 
(Arrow Poland), od października 2009 Topigen 
(Biogened), od kwietnia 2010 Oritop (Orion), od 
czerwca 2010 Topimatil (Jelfa), od lutego 2011 
Topiran (Ranbaxy), od maja 2012 Topiramat Pfizer 
i od maja 2013 Topiramat Bluefish.
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Epinar (Axxon), Folprexin (Adamed), 

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

59Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

►

Monotop (Pharmathen), Tomalex (Galex d.d.), 
Topiegis (Egis; zarejestrowany wcześniej jako 
Topiragis - Alfred E. Tiefenbacher), Topinitial 
(Axxon), Topiramate Tecnimede, Topiramate Torrent, 
Topiramatum Accord (Accord Healthcare), Topistad 
(Stada) i Zidoxer (Labormed).
Skreślono z Rejestru: Droplete (Temapharm), 
Epilania (Vipharm; lek wprowadzony na rynek od 
stycznia 2010), Epimaxan (Polpharma), Epitop (G.L. 
Pharma), Jactigen (Generics; poprzednia nazwa: 
Topimerck), Ramatop (Teva), Symtopiram (SymPhar; 
lek był obecny na rynku od października 2008), 
Talopam (Actavis), Tidian (Zentiva), Topifar (Biofarm; 
wcześniejsza nazwa: Topiral), TopiLek kaps. (Sandoz), 
Topiramat-1A Pharma, Topiramate-AET (Alfred E. 
Tiefenbacher), Topiramate Farmacom, Topiramat-
Ratiopharm (lek wprowadzony na rynek od grudnia 
2006).

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

Galantaminum: Galamir (Orion) w 3 dawkach to 
3. zarejestrowana marka galantaminy. Do sprze-
daży został wprowadzony Nivalin inj. (Sopharma). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Galsya 
SR (Krka). Skreślono z Rejestru: GalLek (Sandoz) 
i Reminyl (Janssen-Cilag).

N07 – Inne leki działające na układ nerwo-
wy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; 
N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od 
nikotyny

Nicotinum: Exmo Fruit i Exmo Mint (Actavis) w po-
staci gumy do żucia to rozszerzenie w stosunku do 
zarejestrowanych wcześniej systemów transdermal-
nych Exmo. Zarejestrowano 6 marek preparatów 
z nikotyną. Na rynku pojawiły się następujące pro-
dukty lecznicze:
- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 
smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tab-
letek do ssania Nicorette Freshdrops i od września 
2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego 
(od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat 
był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette 
Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła 
w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz 
od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ust-
nej Nicorette Spray;
- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do 
ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin 
Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin Mini;
- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pa-
stylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo 
(Actavis) system transdermalny, Nico Fruit i Nico 
Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz 
(Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach 
i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass 
(Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do 
ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe 
listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpada-
jących się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak wiś-
niowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.
Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon 
(McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell 
(Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu trans-
dermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transder-
malny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).
Ponadto na rynek wprowadzono kosmetyk Nicofix 
w postaci żelu do wcierania do rąk dla palaczy, za-
wierający wyciągi z liścia tytoniu szlachetnego i liś-
cia aloesu.

R – UKŁAD ODDECHOWY
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działają-
ce ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistami-
nowe działające ogólnie

Emedastinum: Eurodastin (Geymonat) to 1. zareje-
strowany w tej klasie lek z emedastyną. Jest wska-
zany do stosowania w objawowym leczeniu sezo-
nowego alergicznego nieżytu nosa (w tym objawów 
ze strony oczu), całorocznego alergicznego nieżytu 
nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki okulistyczne;
S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych 
z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia 
kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrosopt-
DEX (Polfa Warszawa) to 2. zarejestrowana marka 
leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono Tobradex (Alcon).

S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i prze-
ciwalergiczne; S01GX – Inne preparaty prze-
ciwalergiczne

Azelastinum: Astrolastin (Kohne) to 5. zarejestro-
wany w tej klasie preparat azelastyny. Do sprzedaży 
wprowadzono Allergodil (Meda) i od grudnia 2011 
Azelastin POS (Ursapharm). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży Azelastine-Brown (Brown & Burk) 
i Azelastin Ursapharm (Ursapharm).

2013-09-14
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Nowe rejestracje – UE – SIERPIEŃ 2013

A – PRZEWóD POKARMOWY I METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki sto-
sowane w chorobie wrzodowej i refluksie żo-
łądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

Esomeprazolum: Nexium Control (AstraZeneca) to 
rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej 
leku oryginalnego Nexium, a zarazem 1. lek zawie-
rający ezomeprazol dostępny bez recepty, wskaza-
ny w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żo-
łądkowo-przełykowego (np. zgagi i kwaśnego odbi-
jania – zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u do-
rosłych.
Zarejestrowano 22 marki ezomeprazolu. Na rynek 
wprowadzono 3 leki: Nexium (AstraZeneca; lek ory-
ginalny), od października 2010 Emanera (Krka) i od 
stycznia 2012 Helides (Zentiva; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Ethypharm pod nazwą Pra-
zectol). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży prepa-
raty: Emepradis (Sigillata), Esogasec (Regiomedica), 
Esolifa (Sigillata), Esomeprazol Actavis, Esomepra-
zole Arrow (Arrow Poland), Esomeprazole Polphar-
ma inj., Esomeprazol Renantos, Esomeprazol Teva, 
Feprasol (Specifar), Mapresol (Specifar), Meprene 
(Ethypharm), Nuclazox (ICN Polfa Rzeszów), Prospes 
(Specifar), Refluxend (Alvogen), Remesolin (Actavis), 
Spemeprol (Specifar), Stomezul (Sandoz), Texibax 
(Ranbaxy) i Zoleprin (Hygia). Skreślono z Rejestru: 
Eranoprazol (Ranbaxy), Esomeprazol +Pharma, Eso-
meprazol-Ratiopharm, Esoranban (Ranbaxy), Nex-
pes (Specifar).

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – 
Witamina K i inne hemostatyki; B02BD – 
Czynniki krzepnięcia krwi

Factor VIII coagulationis humanus+factor hum-
anus von Willebrandi: Voncento (CSL Behring) to 

4. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Fanhdi (Grifols) 
i Haemate P (CSL Behring). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku preparat Wilate (Octapharma).
Lek Voncento jest wskazany do stosowania:
- w chorobie von Willebranda (VWD) w leczeniu 
krwotoków lub zapobieganiu i leczeniu krwawień 
powstających w trakcie zabiegów operacyjnych 
u pacjentów z VWD w przypadkach, gdy lecze-
nie wyłącznie desmopresyną jest nieskuteczne lub 
przeciwwskazane;
- w profilaktyce i leczeniu krwawień u pacjentów 
z hemofilią A (niedoborem czynnika krzepnięcia 
VIII).
W przypadku choroby von Willebranda egzogen-
nie podawany VWF pochodzący z osocza ludzkie-
go działa w taki sam sposób jak endogenny VWF. 
Podawanie VWF pozwala na skorygowanie niepra-
widłowości hemostatycznych, powstałych u pacjen-
tów cierpiących na niedobór VWF (VWD) na dwóch 
poziomach: 
- VWF przywraca prawidłową adhezję płytek do 
tkanki podśródbłonkowej naczynia w miejscu jego 
uszkodzenia (ponieważ wiąże się z tkanką podśród-
błonkową naczynia i membraną płytkową), zapew-
niając wstępną hemostazę, co widać poprzez skró-
cenie czasu krwawienia. Ten efekt ma miejsce na-
tychmiast i wiadomo, że zależy w dużej mierze od 
poziomu polimeryzacji białka. 
- VWF powoduje opóźnioną poprawę towarzyszą-
cego niedoboru FVIII. Podawany dożylnie VWF wią-
że się z endogennym FVIII (naturalnie wytwarzanym 
przez organizm pacjenta), i poprzez stabilizowanie 
tego czynnika, przeciwdziała jego szybkiej degrada-
cji. Z tego względu efektem wtórnym pierwszej infu-
zji czystego VWF (produkt VWF z niskim poziomem 
FVIII) jest przywrócenie, z niewielkim opóźnieniem, 
normalnego poziomu FVIII:C. Podawanie preparatu 
FVIII:C zawierającego VWF przywraca normalny po-

W sierpniu 2013 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 4 nowych substancji czynnych (dabrafenib, pomalidomid - oznaczony jako lek 
sierocy, regorafenib, teryflunomid) oraz 7 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie, 
w tym nowego ich zestawienia (symwastatyna + fenofibrat). Produkty omówiono w ramach 
klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i me-

chanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć 
w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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ziom FVIII:C natychmiast po pierwszej infuzji.
W przypadku hemofilii A egzogennie podawany 
pochodzący z osocza ludzkiego czynnik VIII zacho-
wuje się w taki sam sposób jak endogenny FVIII. 
Kompleks F VIII/VWF składa się z dwóch cząste-
czek (F VIII i VWF) o różnych funkcjach fizjologicz-
nych. U pacjentów z hemofilią po infuzji dożylnej 
czynnik VIII wiąże się z czynnikiem VWF w układzie 
krążenia. Aktywowany czynnik VIII działa jako ko-
faktor aktywowanego czynnika IX przyspieszając 
przekształcanie czynnika X w jego aktywowaną po-
stać. Aktywowany czynnik X przekształca protrom-
binę w trombinę. Trombina przekształca fibrynogen 
w fibrynę, co prowadzi do uformowania skrzepu. 
Hemofilia A jest to związane z płcią dziedziczne za-
burzenie krzepnięcia krwi spowodowane zmniej-
szonym poziomem czynnika VIII, które powoduje 
rozległe krwotoki do stawów, mięśni lub organów 
wewnętrznych, samoistne bądź będące wynikiem 
wypadku lub urazu chirurgicznego. Poprzez tera-
pię zastępczą poziom F VIII w osoczu zwiększa się, 
pozwalając na tymczasowe wyrównanie niedoboru 
czynnika i ustąpienie tendencji do krwawień.

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; 
C10B - Leki wpływające na stężenie lipidów, 
leki złożone; C10BA - Inhibitory redukta-
zy HMG CoA w zestawieniu z innymi lekami 
wpływającymi na stężenie lipidów; C10BA04 – 
Symwastatyna i fenofibrat

Simvastatinum+fenofibratum: Cholib (Abbott) 
jest wskazany do stosowania jako terapia wspoma-
gająca dietę i ćwiczenia fizyczne u dorosłych pacjen-
tów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, 
z mieszaną dyslipidemią, w celu zmniejszenia stę-
żenia trójglicerydów i zwiększenia stężenia HDL-C, 
jeśli stężenie LDL-C jest odpowiednio kontrolowane 
za pomocą monoterapii symwastatyną.
Fenofibrat jest pochodną kwasu fibrynowego dzia-
łającą w sposób modyfikujący stężenie lipidów u lu-
dzi za pośrednictwem aktywacji receptora akty-
wowanego przez proliferatory peroksysomów alfa 
(ang. peroxisome proliferator activated receptor 
type alpha, PPARα). Poprzez aktywację PPARα feno-
fibrat aktywuje wytwarzanie lipazy lipoproteinowej 
i zmniejsza wytwarzanie apoproteiny CIII. Aktywacja 
PPARα powoduje też zwiększenie syntezy apopro-
tein AI i AII.
Symwastatyna będąca nieaktywnym laktonem jest 
hydrolizowana w wątrobie do odpowiedniej aktyw-
nej postaci beta-hydroksykwasu, który wykazuje sil-
ne działanie hamujące reduktazę HMG-CoA (reduk-

taza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A). 
Enzym ten katalizuje przekształcenie HMG-CoA do 
mewalonianu, co stanowi wczesny etap biosyntezy 
cholesterolu ograniczający jej szybkość.

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE, 
Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW PŁCIOWYCH 

I INSULIN
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza 
oraz ich analogi; H01A – Hormony przednie-
go płata przysadki oraz ich analogi; H01AC – 
Somatropina i agoniści somatropiny

Somatropinum: Somatropin Biopartners to 6. zare-
jestrowana marka somatropiny. Na rynek wprowa-
dzono 3 preparaty: Genotropin (Pfizer), Norditropin 
SimpleXx (Novo Nordisk) i Omnitrope (Sandoz). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty 
Norditropin FlexPro (Novo Nordisk), Nutropinaq 
(IPSEN Pharma Biotech) i Saizen 8 mg Click.Easy 
(Merck Serono). Skreślono z unijnego Rejestru: 
Valtropin (BioPartners).
Produkt leczniczy Somatropin Biopartners jest 
wskazany w terapii zastępczej endogennym hormo-
nem wzrostu u osób dorosłych z niedoborem hor-
monu wzrostu (ang. growth hormone deficiency, 
GHD) o początku w wieku dziecięcym lub w wieku 
dorosłym.
Somatropina zawarta w tym produkcie leczniczym 
jest hormonem polipeptydowym syntetyzowanym 
z rekombinowanego DNA w komórkach drożdży 
(Saccharomyces cerevisiae). Składa się ze 191 amino-
kwasów, a jego masa cząsteczkowa wynosi 22125 dal-
tonów. Sekwencja aminokwasowa substancji czynnej 
jest identyczna z sekwencją hormonu wzrostu (hGH) 
wytwarzanego w przysadce. Działanie biologiczne 
somatropiny jest równoważne z działaniem hGH wy-
twarzanego w przysadce. Somatropina sprzyja synte-
zie białek komórkowych i retencji azotu. Najbardziej 
widocznym skutkiem działania u dzieci jest pobudza-
nie płytek wzrostowych kości długich. Somatropina 
stymuluje metabolizm tłuszczów; zwiększa stężenie 
w osoczu kwasów tłuszczowych i cholesterolu trans-
portowanego przez lipoproteiny o wysokiej gęstości 
(HDL), zmniejsza również stężenie cholesterolu cał-
kowitego w osoczu. Leczenie somatropiną korzystnie 
wpływa na skład ciała u pacjentów z GHD, przy czym 
zapasy tłuszczu ulegają zmniejszeniu, a beztłuszczo-
wa masa ciała wzrasta. Leczenie długoterminowe 
pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu zwiększa 
gęstość mineralną kości. Somatropina może wywołać 
oporność na insulinę. Duże dawki mogą niekorzystnie 
wpływać na tolerancję glukozy.
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► L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOśCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory 
kinazy białkowej

Dabrafenibum: Tafinlar (GlaxoSmithKline) jest 
wskazany w monoterapii u dorosłych pacjentów 
z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniakiem 
z przerzutami z mutacją genu BRAF V600. Przed 
rozpoczęciem stosowania dabrafenibu u pacjentów 
należy potwierdzić przy użyciu walidowanego testu 
obecność mutacji genu BRAF V600 w guzie nowo-
tworowym. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeń-
stwa stosowania dabrafenibu u pacjentów z czer-
niakiem z genem BRAF typu dzikiego - nie należy 
stosować dabrafenibu w grupie pacjentów z genem 
BRAF typu dzikiego.
Dabrafenib jest inhibitorem kinaz RAF. Mutacje on-
kogenne BRAF prowadzą do konstytutywnej ak-
tywacji szlaku RAS/RAF/MEK/ERK. Mutacje BRAF 
obserwuje się często w określonych nowotwo-
rach, w tym w około 50% przypadków czerniaka. 
Najczęściej obserwowaną mutacją BRAF jest V600E, 
która stanowi około 90% mutacji BRAF występują-
cych w czerniaku. Dane niekliniczne uzyskane w ba-
daniach biochemicznych wykazały, że dabrafenib 
hamuje kinazy BRAF z aktywującymi mutacjami ko-
donu 600. Dabrafenib wykazuje działanie hamują-
ce dalszy biomarker farmakodynamiczny (fosforylo-
wany ERK) i hamuje wzrost komórek linii czernia-
ka z mutacją BRAF V600, zarówno w warunkach in 
vitro, jak i w modelach zwierzęcych. U pacjentów 
z czerniakiem z mutacją BRAF V600 podanie dabra-
fenibu powodowało zahamowanie fosforylowane-
go ERK w guzie w porównaniu z oceną wyjściową.
Regorafenibum: Stivarga (Bayer) jest wskazany do 
leczenia dorosłych pacjentów z przerzutowym ra-
kiem jelita grubego (ang. colorectal cancer, CRC), 
uprzednio leczonych lub u których nie rozważa się 
zastosowania którejkolwiek innej dostępnej meto-
dy leczenia tj. chemioterapii opartej na fluoropiry-
midynie, leczenia z zastosowaniem leku anty-VEGF 
lub z zastosowaniem leku anty-EGFR. Regorafenib 
jest doustnym lekiem przeciwnowotworowym, któ-
ry silnie blokuje wiele kinaz białkowych, w tym ki-
nazy biorące udział w angiogenezie nowotworowej 
(VEGFR1, -2, -3, TIE2) i onkogenezie (KIT, RET, RAF-1, 
BRAF, BRAFV600E) oraz należące do mikrośrodowi-
ska nowotworu (PDGFR, FGFR). W badaniach przed-
klinicznych regorafenib wykazał silną aktywność 
przeciwnowotworową w szerokim spektrum modeli 
nowotworów, w tym w modelach nowotworów jeli-
ta grubego; aktywność ta obejmuje zarówno dzia-
łanie przeciwangiogenne, jak i przeciwproliferacyj-

ne regorafenibu. Ponadto w warunkach in vivo re-
gorafenib wykazał właściwości przeciwprzerzutowe. 
Główne metabolity u człowieka (M-2 i M-5) w mo-
delach in vitro oraz in vivo odznaczały się podobną 
skutecznością jak sam regorafenib.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościo-
wy;
L04AA – Selektywne leki hamujące układ od-
pornościowy

Teriflunomidum: Aubagio (Sanofi-Aventis) jest 
wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów ze stward-
nieniem rozsianym (ang. multiple sclerosis, MS) 
o przebiegu rzutowo-ustępującym. Teryflunomid 
jest środkiem immunomodulującym o właściwoś-
ciach przeciwzapalnych, który w sposób wybiórczy 
i odwracalny hamuje aktywność mitochondrialnego 
enzymu - dehydrogenazy dihydroorotanowej (ang. 
dihydroorotate dehydrogenase, DHO-DH), wyma-
ganego do syntezy pirymidyny de novo. W rezul-
tacie teryflunomid zmniejsza proliferację podzielo-
nych komórek, które do ekspansji potrzebują syn-
tezy pirymidyny de novo. Dokładny mechanizm te-
rapeutycznego działania teryflunomidu w leczeniu 
MS nie jest do końca wyjaśniony, ale może on obej-
mować redukcję liczby limfocytów.

L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowo-
tworów alfa (TNFα)

Infliximabum: Remsima (Celltrion) to 2. zarejestro-
wana marka infliksymabu. Na rynek wprowadzono 
Remicade (Janssen).
Remsima jest produktem leczniczym biopodob-
nym. Preparat jest wskazany w leczeniu następu-
jących chorób: reumatoidalne zapalenie stawów 
(RZS), choroba Crohna u dorosłych, choroba Crohna 
u dzieci i młodzieży, wrzodziejące zapalenie jeli-
ta grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
u dzieci i młodzieży, zesztywniające zapalenie sta-
wów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, 
łuszczyca.
Infliksymab jest chimerycznym ludzko-mysim prze-
ciwciałem monoklonalnym IgG1, wytwarzanym 
przez mysią linię komórkową hybridoma przy za-
stosowaniu technologii rekombinacji DNA, wiążą-
cym się z dużym powinowactwem zarówno z roz-
puszczalną, jak i transbłonową formą ludzkiego 
czynnika martwicy nowotworu alfa (TNFα - tumour 
necrosis factor), ale nie wiążącym się z limfotoksyną 
α (TNFß).

L04AX – Inne leki hamujące układ odpornoś-
ciowy

Pomalidomidum: Pomalidomide Celgene (Celgene 
Europe) w skojarzeniu z deksametazonem jest 
wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawro-
towym i opornym szpiczakiem mnogim, u których 
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►

stosowano uprzednio co najmniej dwa schematy le-
czenia, obejmujące zarówno lenalidomid i bortezo-
mib, i u których w trakcie ostatniego leczenia nastą-
piła progresja choroby.
Pomalidomid wykazuje bezpośrednie działanie 
przeciwnowotworowe na szpiczaka, działanie im-
munomodulujące oraz hamuje wzrost szpiczaka 
mnogiego poprzez zahamowanie wzrostu guza. 
Pomalidomid hamuje w szczególności proliferację 
i indukuje apoptozę nowotworowych komórek he-
matopoetycznych. Ponadto hamuje proliferację li-
nii komórkowych szpiczaka mnogiego opornych 
na lenalidomid i wykazuje działanie synergistyczne 

z deksametazonem w indukowaniu apoptozy ko-
mórek guza, zarówno na linie komórkowe wrażli-
we na lenalidomid, jak i na linie komórkowe opor-
ne na lenalidomid. Pomalidomid zwiększa odpor-
ność komórkową zależną od komórek T i komórek 
NK (Natural Killer) oraz hamuje wytwarzanie cyto-
kin prozapalnych (np. TNF-α i IL-6) przez monocyty. 
Pomalidomid hamuje angiogenezę przez hamowa-
nie migracji i adhezji komórek śródbłonka.
Decyzją Komisji Europejskiej z 8 X 2009 produkt 
leczniczy został oznaczony jako lek sierocy.

2013-09-20

NOWOŚCI NA RYNKU – SIERPIEŃ 2013

W sierpniu 2013 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 24 nowe marki produktów 
leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji

A06AD Lactulosum Lactulose Abbott Abbott PL 11.2005 Lactecon*, zm. 
07.2012 Lactulose Abbott

A07XA Racecadotrilum Tiorfan Bioprojet PL 11.2011 Hidrasec, zm. 
09.2012 Tiorfan

B03XA Epoetinum zeta Retacrit Hospira UE 12.2007

C01EB Ranolazinum Ranexa Menarini UE 07.2008 Latixa, zm. 
02.2009 Ranexa

C01EB Trimetazidinum Triacyt MR Biofarm PL 03.2013

C07AB57 Bisoprololum 
+ acidum 
acetylsalicylicum

Concor ASA Merck PL 07.2011 Betapres, zm. 
05.2013 Concor ASA

C09AA Perindoprilum Erbugen Jenson 
Pharmaceutical 
Services

PL 06.2012

C09CA Telmisartanum Telmisartan Egis Egis PL 01.2013

D01AE Amorolfinum Amorolak Sun-Farm PL 04.2013

D01AE Terbinafinum Lamifortan Active PharmaSwiss PL 04.2013
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G03AA12 Drospirenonum + 
ethinylestradiolum

Cortelle Teva PL 02.2010 Dronin, zm. 
07.2010 Cortelle

G03AA12 Drospirenonum + 
ethinylestradiolum

Teenia Gedeon Richter 
Polska

PL 06.2011

G03AA12 Drospirenonum + 
ethinylestradiolum

Varenelle Teva PL 02.2010 Dronin, zm. 
07.2010 Varenelle

G03AA12 Drospirenonum + 
ethinylestradiolum

Vixpo Polpharma PL 03.2013

G03AC Desogestrelum Limetic Polpharma PL 03.2013

G04BD Mirabegronum Betmiga Astellas UE 12.2012

G04BX Dapoxetinum Priligy Janssen-Cilag PL 07.2012

G04CA Tamsulosinum Tamispras Apotex PL 05.2012

J05AG Rilpivirinum Edurant Janssen-Cilag UE 11.2011

M01AE51 Ibuprofenum + 
paracetamolum

Kidofen Duo Aflofarm PL 05.2013

N02BE51 Paracetamolum + 
caffeinum

Pabialgin Neo Polfa Pabianice PL 09.1996 Pabitan*, zm. 
04.2005 Kofepar*, zm. 
08.2010 Pabitan, zm. 
05.2013 Pabialgin Neo

N03AX Levetiracetamum Levebon G.L. Pharma PL 06.2012

N06DX Memantinum Nemdatine Actavis UE 04.2013

R01AA Xylometazolinum Xylometazolin 
Vibrocil

Novartis PL 07.2002 Otrivin*, zm. 
05.2013 Xylometazolin 
Vibrocil

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w sierpniu 2013 r. wprowadzono do 
sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 M01AE, ibuprofenum – MIG dla dzieci forte 

(Berlin-Chemie; PL 04.2013);
•	 M01AE, ibuprofenum – Nurofen Express forte 

rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; PL 02.2012 
Nurofen Ultra forte rozpuszczalny, zm. 02.2013 
Nurofen Express forte rozpuszczalny);

•	 R06AX, loratadinum – Claritine Allergy (Merck 
Sharp & Dohme; PL 04.2013).

A – PRZEWóD POKARMOWY I METABOLIZM
A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AD - Środki 

przeczyszczające działające osmotycznie

A07 – Leki przeciwbiegunkowe o działaniu prze-
ciwzapalnym/przeciwzakaźnym stosowane 
w chorobach jelit; A07X/A07XA – Inne środki 
przeciwbiegunkowe

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B03 – Preparaty stosowane w niedokrwistości; B03X/

B03XA – Inne leki stosowane w niedokrwistości

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E/

C01EB – Inne leki stosowane w chorobach ser-
ca;

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; 
C07A – Leki blokujące receptory b-adrener-

►
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giczne; C07AB – Selektywne leki blokujące re-
ceptory b-adrenergiczne; C07AB57 – Bisopro-
lol, preparaty złożone

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory ACE, leki proste
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, 
leki proste

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermato-

logii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane 
miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego; G03A - Hormonalne 
środki antykoncepcyjne działające ogólnie;
G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estro-
gen
G03AC – Progestageny

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciw-
skurczowe

G04BD – Urologiczne leki przeciwskur-
czowe
G04BX – Inne leki urologiczne

G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście 
gruczołu krokowego; G04CA – Antagoniści re-
ceptorów α-adrenergicznych

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A 
– Bezpośrednio działające leki przeciwwiruso-
we; J05AG – Nienukleozydowe inhibitory od-
wrotnej transkryptazy

M – UKŁAD MIĘśNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatycz-

ne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapal-
ne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego;
M01AE51 – Ibuprofen, leki złożone

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki przeciw-

bólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy; 
N02BE51 – Paracetamol, preparaty złożone 
z wyłączeniem leków psychotropowych

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

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw de-
mencji; N06DX - Inne leki przeciw otępieniu 
starczemu

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A 

– Środki udrażniające nos i inne preparaty sto-
sowane miejscowo do nosa; R01AA – Sympaty-
komimetyki, leki proste

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające 
ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistamino-
we działające ogólnie

2013-09-25

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Poland
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)



Zapraszam na kolejną piątą już Konfe-
rencję, tym razem poświęconą diagnostyce 
i terapii chorób nowotworowych płuc i jelita 
grubego, terapii dwóch największych „zabój-
ców”. 

Nowotwory są efektem oddziaływania 
trzech czynników: genów, na które nie mamy 
wpływu, niekorzystnych czynników środowi-
skowych, których możemy w dużym stopniu 
unikać oraz coraz dłuższego życia.

Polscy chorzy mają ograniczony dostęp 
do nowoczesnych celowanych leków, lecz nie 
da się tego zrzucić wyłącznie na naszą kondy-
cję finansową, choć na leczenie raka wydaje-
my niecałe 30% tego co inni.

Nie mogą do nas „przebić się” leki no-
watorskie, mimo iż Agencja Oceny Technolo-
gii Medycznych potwierdziła opłacalność ich 
stosowania.

Preparaty zarejestrowanie zaś czekają 
długo na decyzję refundacyjną resortu oraz 
na programy lekowe kontraktowane w szpi-
talach.

Część chorych mogłaby otrzymać nowe, 
oczekujące na rejestrację leki bezpłatnie w ra-
mach tzw. programów rozszerzonego dostę-
pu, realizowane w większości europejskich 
krajów, ale nie w Polsce, ponieważ brakuje 
ustawowych rozwiązań.

Walka z rakiem powinna być prioryte-
tem nie tylko dla onkologów, ale również dla 
najważniejszych polityków w państwie.

mgr Janina Pawłowska

Ekspert w Departamencie Farmacji Szpitalnej 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Fundator Fundacji "Bezpieczna Farmakoterapia"

"Bezpieczna Farmakoterapia"
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