




Felieton Redakcji

Potrzebna jest głęboka reforma 

Mocnym akcentem miesiąca kończącego 2013 rok jest datowany 
na dzień 17 grudnia list Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Mini-
stra Zdrowia, w którym zostały przedstawione i solidnie umotywowane 
postulaty samorządu aptekarskiego de lege ferenda dotyczące praw pol-
skich pacjentów i podstaw funkcjonowania aptek, jako placówek ochrony 
zdrowia publicznego oraz zasad wykonywania zawodu farmaceuty. „Po-
stulujemy przeprowadzenie głębokiej reformy systemu usług farmaceutycz-
nych, połączonej ze zmianą sposobu postrzegania spraw z zakresu farmacji 
oraz problematyki związanej z zaopatrywaniem pacjentów w leki” – z takim 
apelem prezes Grzegorz Kucharewicz zwraca się do ministra Bartosza Ar-
łukowicza. 

Treść listu obejmuje 15 wypunktowanych zagadnień. Punkt trzy-
nasty dotyczy wprowadzenia do porządku prawnego zasady, że aptekę 
mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci lub spółki kontrolowane przez far-
maceutów. „Reguła ta zapewnia faktyczną niezależność wykonywania za-
wodu farmaceuty i jest najlepszym gwarantem bezpiecznej dystrybucji le-
ków, opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy farmaceutów. 
Zastrzeżenie posiadania i prowadzenia apteki wyłącznie dla farmaceuty lub 
spółki aptekarzy zgodne jest z prawem unijnym.” 

•

Staraniem Naczelnej Izby Aptekarskiej ukazało się książkowe wy-
danie Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Książka zawiera 
treść kodeksu oraz eseje i artykuły poświęcone tematyce etycznej i de-
ontologicznej. Całości dopełniają reprodukcje dzieł malarstwa polskiego i 
europejskiego eksponowanych w polskich muzeach poświęconych tema-
tom związanym z medycyną i farmacją. Redaktorem wydania jest Euge-
niusz Jarosik. Tom jest wydaniem bibliofilskim – efektowna oprawa okład-
ki w kolorze burgunda, karty wewnętrzne z papieru koloru ecru. 

Dzięki uprzejmości Wydawcy oraz profesor Iwony Arabas udostęp-
niamy czytelnikom Aptekarza Polskiego esej „Salus aegroti suprema 
lex. Refleksja z pogranicza nauki i sztuki” którego autorką jest Pani 
Profesor. 

• 

Ewa Sito i Magdalena Bucior, autorki dialogu „Satysfakcjonują-
co, dobrze doskonale…” snują refleksje na tematy dotyczące człowieka 
czynu, który nie zwleka odkładając zadanie na później, a podjąwszy się 
jego realizacji konsekwentnie dąży do jego ukończenia. Zagłębiając się 
w lekturę dialogu poznajemy kryjące się pod kryptonimem „6xP” zasady 
dotyczące tego, jak nie stracić inicjatywy i zapału do działania. Tekst koń-
czy się odkryciem czterech reguł nazwanych, „4xN”, wśród których jest 
też taka – „N… jak naucz się świętować, cieszyć się tym, czego dokonujesz, 
bo… Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości”.  

•

Grudzień, ostatni miesiąc roku 2013. Jaki on był? Aptekarze mają 
nadzieję, że rok 2014 będzie lepszy, czego naszym Drogim Czytelnikom 
życzymy. ■
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Spory personalne, wnioski 
o dymisje i towarzyszące 
im burzliwe dyskusje nie 

pozwalają dojrzeć istoty proble-
mów, z jakimi boryka się nie tylko 
polski system ochrony zdrowia. 
Od ponad dwudziestu lat zdro-
wie społeczeństwa jest przed-
miotem permanentnych ekspe-
rymentów. Politycy nieustannie 
próbują znaleźć panaceum na 
wszelkie choroby nękające naszą 
służbę zdrowia. Powstają progra-
my i strategie. Koncepcja reform 
jest jednak na ogół niespójna, 
podporządkowana bieżącym ce-
lom politycznym, a ponadto nie 
uwzględnia rzeczywistych po-
trzeb i oczekiwań pacjentów. Ko-
nieczne są rozwiązania systemo-
we, poprzedzone debatą spo-
łeczną na temat wartości, celów 
i instrumentów umożliwiających 
ich realizację. Musimy zbudować 
system ochrony zdrowia opar-
ty na zasadach transparentności, 
równości i sprawiedliwości spo-
łecznej. Zdrowie nie może być 
dobrem ekskluzywnym, dostęp-
nym tylko dla nielicznych, choć 

trzeba zdawać sobie sprawę, że 
ograniczona pula środków finan-
sowych przeznaczonych w bu-
dżecie państwa na ochronę zdro-
wia w istotny sposób determinuje 
decyzje dotyczące leczenia róż-
nych grup pacjentów. 

Polski system ochrony zdro-
wia jest permanentnie niedofi-
nansowany, a z drugiej strony jest 
w nim wiele ogniw działających 
nieracjonalnie i nieefektywnie. To 
wymaga naprawienia. Skoro pie-
niędzy jest za mało, trzeba je wy-
dawać racjonalnie. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, że nowoczesne 
państwo powinno zadbać o naj-
słabszych, o tych chorych, których 
często nie stać na wykupienie le-
ków, dla których leczenie w pry-
watnych placówkach służby zdro-
wia nie stanowi realnej alternaty-
wy. Szczególną troską państwo 
powinno otoczyć ludzi starszych 
i najmłodszych. Materialnym wy-
razem tej troski byłoby na przy-
kład wydawanie bezpłatnie le-
ków objętych refundacją wszyst-
kim pacjentom poniżej siódme-
go i powyżej siedemdziesiątego 

piątego roku życia. Takie rozwią-
zania zostały już wprowadzone 
w niektórych państwach euro-
pejskich. Na przykład w Wielkiej 
Brytanii leki na receptę wydawa-
ne są bezpłatnie dzieciom do lat 
16, uczniom do 18. roku życia, ko-
bietom w ciąży i osobom powy-
żej 60. roku życia. W Estonii dzieci 
do 10. roku życia, renciści i osoby 
powyżej 63. roku życia otrzymują 
niektóre leki ze zniżką wynoszą-
cą 90%. W Hiszpanii z opłat za 
leki zwolnieni są emeryci i renci-
ści. Decyzja w tej sprawie wyma-
ga jednak zmiany systemu warto-
ści, które odnoszą się zarówno do 
stanowionego prawa, jak i formu-
łowanych założeń polityki leko-
wej. Nie mam wątpliwości, że nie 
można oszczędzać kosztem zdro-
wia i życia obywateli, można na-
tomiast racjonalniej i efektywniej 
zarządzać środkami publicznymi. 

Istotnym elementem poli-
tyki lekowej współczesnego pań-
stwa jest szybki i powszechny 
dostęp do nowoczesnych terapii 
i innowacyjnych leków. Wyma-
ga to opracowania nowych za-

Chrońmy 

najsłabszych
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sad dopuszczania tych leków do 
obrotu na polskim rynku i finan-
sowania ich ze środków publicz-
nych. Powinno to dotyczyć także 
leczenia chorób rzadkich. Żadna 
grupa pacjentów nie może być 
dyskryminowana poprzez fak-
tyczne wyłączenie z systemu fi-
nansowania przez państwo tera-
pii ratujących ich zdrowie i życie.

Poważnym problemem sta-
je się w naszym kraju brak niektó-
rych leków w aptekach. Pod ko-
niec lutego 2013 r. Naczelna Izba 
Aptekarska uruchomiła na swojej 
stronie internetowej formularz, 
dzięki któremu aptekarze z aptek 
ogólnodostępnych, punktów ap-
tecznych oraz aptek szpitalnych 
mogą przekazywać informacje 
dotyczące braków i utrudnionej 
dostępności do leków dopusz-
czonych do obrotu na terenie ca-
łej Polski. Do początku grudnia 
2013 r. napłynęło prawie 1700 
zgłoszeń – większość z nich po-
chodziła z aptek ogólnodostęp-
nych w małych miejscowościach. 
To efekt między innymi wzrostu 
eksportu równoległego refundo-
wanych produktów leczniczych. 
Proces ten przybrał niepokojące 
rozmiary. Ceny wielu leków refun-
dowanych ze środków publicz-
nych są w naszym kraju znaczą-
co niższe niż w innych państwach 
Unii Europejskiej. Konieczne jest 
zatem wprowadzenie mechani-
zmów prawnych chroniących pol-
skich pacjentów przed brakiem 
dostępu do leków wywożonych 
z Polski w ramach eksportu rów-
noległego. Niezbędne są też zde-
cydowane działania Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej, ma-
jące na celu likwidację nielegal-
nego procederu zakupu produk-
tów leczniczych w aptekach przez 
hurtownie farmaceutyczne (tzw. 
odwrócony łańcuch dystrybucji 
leków), które wywożą je z Polski 

i sprzedają w krajach, gdzie leki te 
osiągają wyższe ceny.

Ważną przyczyną braku 
niektórych leków refundowanych 
w aptekach jest także limitowa-
nie ich dostaw do aptek przez 
firmy dystrybuujące leki w ra-
mach tzw. sprzedaży bezpośred-
niej, która – zdaniem samorządu 
aptekarskiego – jest niezgodna 
z obowiązującym w Polsce pra-
wem farmaceutycznym. Niepokój 
budzi fakt, że coraz więcej pro-
ducentów sprzedaje swoje leki 
w systemie tzw. sprzedaży bez-
pośredniej, czyli z pominięciem 
większości hurtowni farmaceu-
tycznych. W związku z tym samo-
rząd aptekarski uważa, że należy 
wprowadzić do polskiego porząd-
ku prawnego normy gwarantu-
jące przestrzeganie ustalonego 
modelu dystrybucji leków: wy-
twórca – obrót hurtowy – obrót 
detaliczny.

Do ważnych zadań państwa 
w zakresie polityki lekowej nale-
ży radykalne ograniczenie obrotu 
pozaaptecznego. Problemem roz-
szerzania pozaaptecznego obrotu 
lekami zajęła się Naczelna Rada Ap-
tekarska, która w stanowisku przy-
jętym 21 listopada 2012 r. wskazała, 
że ze względu na bezpieczeństwo 
zdrowotne obywateli konieczne 
jest wyłączenie sklepów ogólno-
dostępnych z katalogu „placówek 
obrotu pozaaptecznego”, które na 
podstawie ustawy – Prawo farma-
ceutyczne mogą prowadzić obrót 
detaliczny produktami leczniczymi, 
a także istotne ograniczenie wykazu 
produktów leczniczych dopuszczo-
nych do obrotu w pozostałych pla-
cówkach obrotu pozaaptecznego. 
Obserwowane od dawna zjawisko 
rozszerzania obrotu pozaaptecz-
nego stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia obywateli i musi być 
zastąpione obrotem w aptekach. 
Pod tym względem Polska wyróż-

nia się negatywnie na tle innych 
krajów Unii Europejskiej. Tolero-
wanie, a nawet promowanie nie-
profesjonalnej formy wydawania 
produktów leczniczych, bez odpo-
wiedniej informacji o ich stosowa-
niu i działaniu, a więc w warunkach 
pozaaptecznych, stanowi kolejny 
przejaw bezmyślnego komercjali-
zowania sfery, która powinna być 
zastrzeżona wyłącznie dla profesjo-
nalnych pracowników medycznych, 
w tym wypadku dla farmaceutów. 
Trzeba podkreślić, że liczba sklepów 
ogólnodostępnych jest tak duża, że 
uprawnione podmioty nie mogą 
z przyczyn obiektywnych sprawo-
wać nad nimi jakiejkolwiek kontroli, 
zarówno w zakresie przechowywa-
nia produktów leczniczych, jak i ich 
wydawania. 

Komiczność i absurdalność 
obecnej sytuacji najlepiej obrazu-
je jeden z obowiązujących prze-
pisów. Zgodnie z art. 71 ust. 3 
ustawy – Prawo farmaceutyczne, 
minister zdrowia ma obowiązek 
określenia między innymi kwali-
fikacji osób wydających produk-
ty lecznicze w placówkach obro-
tu pozaaptecznego. Ma się kiero-
wać przy tym bezpieczeństwem 
stosowania produktów leczni-
czych oraz wymaganiami doty-
czącymi przechowywania i dys-
trybucji produktów leczniczych 
w tych placówkach. Jakkolwiek 
trudno w to uwierzyć, to par. 2 
rozporządzenia ministra zdrowia 
z dnia 2 lutego 2009 r. w spra-
wie kwalifikacji osób wydających 
produkty lecznicze w placówkach 
obrotu pozaaptecznego, a także 
wymogów, jakim powinien od-
powiadać lokal i wyposażenie 
tych placówek oraz punktów ap-
tecznych, stanowi, że w sklepach 
ogólnodostępnych osoby wy-
dające produkty lecznicze mu-
szą posiadać wiedzę z zakresu 
zastosowania i przechowywania ►
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sprzedawanych produktów lecz-
niczych nabytą z informacji za-
wartych w ulotkach załączanych 
do tych produktów. Należy też 
zadać pytanie, czy sprzedaż le-
ków w obrocie pozaaptecznym, 
biorąc pod uwagę ograniczone 
możliwości sprawowania nadzoru 
i kontroli nad tym obrotem, nie 
sprzyja wprowadzaniu na rynek 
leków sfałszowanych.

W roku 2014 mają być no-
welizowane dwie ważne dla na-
szego samorządu i polskich pa-
cjentów ustawy: ustawa o refun-
dacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, a także ustawa – 
Prawo farmaceutyczne. Przedsta-
wiciele Naczelnej Izby Aptekar-
skiej będą brali udział w pracach 

legislacyjnych, zgłaszając w imie-
niu środowiska aptekarskiego 
postulaty i wnosząc uwagi do 
projektów zmian we wspomnia-
nych ustawach. Będzie to okazja 
do dalszego porządkowania ryn-
ku farmaceutycznego i naprawia-
nia tej części systemu ochrony 
zdrowia, która dotyczy działalno-
ści aptek i zaopatrzenia pacjen-
tów w leki. ■

►
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Filozofia europejska z ety-
ką, jako teorią dobra, ma 
swoje źródło w nauce hel-

lenistycznej. Początkowo cnoty 
znaczyły tyle co wiedza, później 
jednak, zgodnie z platońską te-
orią, wiedza stała się cnotą tylko 
rozumu, a etykę zaczęto pojmo-
wać czysto normatywnie – normy 
wyprowadzano z idei. Arystote-
les jako pierwszy zaczął godzić 
powszechność norm z indywi-
dualną naturą działającego, bio-
rąc za wzór dobrego i mądrego 
człowieka. Ta praktyczna filozo-
fia znalazła uznanie u Sebastiana 
Petrycego (1554-1626), pierw-
szego polskiego autora prac po-
święconych zagadnieniom etyki 
lekarskiej. 

Etyka zawodowa od czasów 
starożytnych istniała obok ety-
ki ogólnej, a uregulowania praw-
ne dotyczące norm zawodowych 
poprzedzane były często norma-
mi etycznymi, które nie powinny 
być z nimi sprzeczne. Etyka zawo-
dowa dotyczy przede wszystkim 
tych profesji, które mają bezpo-
średni wpływ na losy jednost-
ki czy społeczeństwa. Najstarsze 
zasady etyczne były zawarte 

w formułach przysiąg lub ślubo-
wań składanych przez adeptów 
zawodów zaufania publiczne-
go. Obowiązki były i są określane 
przez zasady deontologii, nato-
miast szlachetne postępowanie 
należy już do zachowań etycz-
nych, a więc jest podstawą rów-
nież etyki aptekarskiej.

Farmacja zawsze była na-
uką w służbie człowieka, a za-
wodowe obowiązki pracujących 
w aptece miały służyć dobru 
pacjenta. Farmaceuci, wykonu-
jąc zawód zaufania publicznego, 
zobowiązani są do przestrze-
gania zasad deontologicznych, 
czyli „nauki o obowiązku”, które 
wynikają ze szczegółowej anali-
zy i ustaleń, czym jest farmacja, 
dziedzina, której zadaniem jest 
nie tylko tworzyć, badać i ulep-
szać leki, ale także odpowiednio 
przechowywane wydawać pa-
cjentom. Etyka aptekarza jest od 
zawsze częścią naszego zawodu, 
a dobre obyczaje w wykonywa-
niu czynności zawodowych były 
w polskiej tradycji przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. 

Pierwsze podstawy praw-
ne, które zdecydowały o rozwoju 

aptekarstwa, powstały na połu-
dniu Francji – w miastach Mon-
tpellier, Arles i Marsylia – w XII 
wieku i miały tylko zasięg lokal-
ny. We wszystkich trzech rozpo-
rządzeniach powtarzał się ten 
sam motyw: wszystkie leki ap-
tekarze mieli robić sami, zgod-
nie z przepisami i tylko w myśl 
zaleceń lekarzy. Aptekarze z Ar-
les i Montpellier nie mogli wcho-
dzić w żadne spółki z lekarzami, 
z kolei ci z Montpellier mieli usta-
wowy obowiązek sprzedaży le-
ków zgodnie z taksą aptekarską. 
Wszystkie trzy ustawy miały cha-
rakter przysięgi. Złamanie jej, na 
przykład w Arles, obłożone było 
dotkliwą karą pieniężną. 

Konsekwencją lokalnych 
uporządkowań zagadnień praw-
nych pomiędzy lekarzami i apteka-
rzami było uchwalenie pierwszego 
dokumentu obowiązującego na 
terenie całego państwa, rozdzie-
lającego czynności związane z le-
czeniem i przygotowywaniem le-
ków. Twórcą tego aktu prawnego 
z 1231 roku był Fryderyk II z dy-
nastii Hohenstaufów, a dokument 
znany jest pod nazwą Constitutio-
nes Regni Siciliae (Konstytucji Kró-

Salus aegroti suprema lex
Refleksja z pogranicza nauki i sztuki

Staraniem Naczelnej Izby Aptekarskiej ukazało się książkowe wydanie Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej 
Polskiej. Książka zawiera treść kodeksu oraz eseje i artykuły poświęcone tematyce etycznej i deontologicznej. 
Całości dopełniają reprodukcje dzieł malarstwa polskiego i europejskiego eksponowanych w polskich muzeach 
poświęconych tematom związanym z medycyną i farmacją. Redaktorem wydania jest Eugeniusz Jarosik. Tom jest 
wydaniem bibliofilskim – efektowna oprawa okładki w kolorze burgunda, karty wewnętrzne z papieru koloru ecru. 

Dzięki uprzejmości Wydawcy oraz profesor Iwony Arabas udostępniamy czytelnikom Aptekarza Polskiego esej 
„Salus aegroti suprema lex. Refleksja z pogranicza nauki i sztuki", którego autorką jest Pani Profesor. 

►



Panorama samorządu

8 Aptekarz Polski, 88(66e) grudzień 2013

lestwa Obojga Sycylii). Cytowana 
data jest przyjmowana jako oficjal-
ny moment narodzin naszego za-
wodu. Budzi jednak zastanowie-
nie fakt, dlaczego aptekarstwo 
jeszcze przez kilka wieków pozo-
stawało rzemiosłem cechowym. 
Odpowiedź tkwi w owej Konsty-
tucji, w której zabrakło konkret-
nych uregulowań prawnych do-
tyczących kształcenia aptekarzy, 
a co zostało uwzględnione w sto-
sunku do lekarzy. O tych, którzy 
przygotowują „syropy i powideł-
ka”, zapisano:

„[…] Postanawiamy zobo-
wiązać przysięgą złożoną na ży-
cie tych, którzy przygotowują leki, 
że będą je sporządzać wiernie we-
dług przepisu i sztuki i ludzkich 
zdolności w obecności zaprzysię-
żonych mężów. Jeśliby inaczej ro-
bili, mają być ukarani konfiskatą 
całego swojego majątku ruchome-
go. Ustanawiamy też, że urzędni-
cy, których sumienności powyższe 
zostało powierzone, jeżeliby im 
dowiedziono, że dopuścili się oszu-
stwa na powierzonym urzędzie, 
muszą ponieść karę śmierci”. Leka-
rze zaś mieli bardzo precyzyjnie 
określone warunki kształcenia: 
„Ponieważ nie można osiągnąć 
nigdy pełnej wiedzy medycznej, 
o ile nie zdobyłoby się przedtem 
pewnych wiadomości z logiki, po-
stanawiamy, iż nikt nie może stu-
diować medycyny, jeśli przedtem 
co najmniej przez 3 lata nie stu-
diował logiki; po tym trzyletnim 
okresie może przystąpić, jeśli ze-
chce, do studiowania medycyny 
w ciągu pięciu lat; jednocześnie 
również ma nauczyć się chirurgii, 
która jest częścią medycyny”.

Losy naszego zawodu zo-
stały więc zdeterminowane tym 
„niedopatrzeniem” ustawodaw-
czym na kilka wieków, a zapisy 
zawarte w postanowieniach sycy-
lijskich niewątpliwie miały wpływ 
na prawodawstwo także w innych 
państwach europejskich. W Polsce 
w dobie renesansu doczekaliśmy 

się pierwszych uregulowań deon-
tologicznych dotyczących prowa-
dzenia aptek. Początkowo były 
to dokumenty regulujące nadzór 
nad aptekami. Pierwszy, wydany 
przez Akademię Krakowską, po-
chodził z 1433 roku i wyznaczał 
rewizorów do aptek. Kolejnym 
był statut Zygmunta I z 1523 roku, 
który również dotyczył nadzoru 
nad aptekami: „Apteki doktoro-
wie lekarscy każdego roku oglą-
dać mają. Iż wiele z aptekarzów 
nie mając rzeczy potrzebnych ku 
lekarstwom, jedną rzecz za drugą 
zwykli kłaść, albo z starych i zwie-
trzałych rzeczy lekarstwa czynić; 
skąd wiele ludzi w niebezpieczność 
żywota swego przychodzi: Dlate-
go ustanawiamy i skazujemy; aby 
doktorowie lekarscy w mieściech, 
w których mieszkają, apteki każ-
dego roku z pilnością przegląda-
li: a aptekarze będą im powinni 
wszystko pokazać pod straceniem 
apteki, którzy doktorowie takowe 
aptekarze nieposłuszne i niemają-
ce rzeczy potrzebnych i także świe-
żych, będą powinni nam i Radzie 
Miejskiej oskarżyć i opowiedzieć 
pod łaską naszą”.

Kolejne dokumenty regu-
lujące pracę aptekarza pochodzą 
z czasów panowania Zygmunta 
Augusta i dotyczą „miar i wag” 
oraz przestrzegania ustalonych 
cen. Z kolei za czasów panowania 
Zygmunta III Wazy powstał do-
kument mówiący o konieczności 
posiadania należytych uzdolnień 
przez osobę przygotowującą leki. 

Niezwykłą wagę należy 
przypisać ustawie Pretia rerum 
uchwalonej na Sejmie Koronacyj-
nym Władysława IV w Piotrkowie 
w 1633 roku. Oddawała ona ap-
teki w Małopolsce pod kontrolę 
Akademii Krakowskiej, a ich uru-
chomienie uzależniała od zło-
żenia egzaminu na Wydziale 
Lekarskim Akademii. Powierze-
nie aptekarzy nadzorowi nauko-
wemu Akademii było pierwszym 
krokiem, który pomógł w uzy-

skaniu statusu zawodu wyzwo-
lonego. Pełen sukces został 
odniesiono dopiero w XVIII wie-
ku, kiedy to w Szkole Głównej 
Koronnej w 1783 roku ustano-
wiono Katedrę Farmacji i Mate-
rii Medycznej. Pomimo uznania 
farmacji za naukę uniwersytecką 
nie uzyskały mocy prawnej żad-
ne szczegółowe przepisy, okre-
ślające kwalifikacje farmaceutów. 
Nadal obowiązywał rzemieślni-
czo-akademicki system kształ-
cenia, gdzie o nadaniu stopnia 
prowizora czy magistra nie de-
cydowały władze uniwersyteckie, 
lecz powołana przez rząd Rada 
Lekarska. 

Ówczesne środowiska uni-
wersyteckie nie doceniały zna-
czenia nauk farmaceutycznych. 
Do ugruntowania naszej po-
zycji w tym świecie przyczynił 
się w dużym stopniu Stanisław 
Staszic, który w przemówieniu 
z okazji otwarcia Wydziału Aka-
demicko-Lekarskiego 7 czerwca 
1810 roku powiedział: „Jakiegoż 
starania, jakiej nieustannej bacz-
ności rządów nie wyciąga nad so-
bą farmacji nauka.[…] Rzućmy 
tylko myśl na te wielkie z trzech 
działów natury w farmaceuty po-
wierzone składy, w którym razem 
skupione jest wszystko, w czym 
natura opatrzyła dla uśmierze-
nia cierpień ludzkości pomocy, 
składy, w których tak się blisko 
stykają życie i śmierć, w których 
najmniejsza pomyłka może stać 
się zabójstwem…”.

Otwarcie murów uniwer-
syteckich przed adeptami far-
macji nie było równoznaczne 
z koniecznością odbycia studiów. 
Przepisy administracyjne usta-
lały obowiązek zaliczenia „kursu 
chemiczno-farmaceutycznego” 
według ustaw z 1807 i 1820 ro-
ku, ale dotyczyło to tylko tych 
aptekarzy, którzy pragnęli uzy-
skać zezwolenie na posiadanie 
apteki. Dopiero ustawa z 1844 
roku wprowadzała bezwzględ-

►
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ny warunek ukończenia studiów 
wyższych do zdobycia pełnych 
kwalifikacji zawodowych. Na-
dal jednak po ukończeniu uczel-
ni absolwenci musieli składać 
powtórny egzamin przed orga-
nami administracji państwowej, 
która miała prawo wydawania 
uprawnień zawodowych. Taki 
stan trwał do 1861 roku, kiedy to 
Akademia Medyko-Chirurgiczna 
w Warszawie otrzymała wyłącz-
ne prawo nadawania stopni le-
karskich i farmaceutycznych. Od 
tego czasu wykształcenie far-
maceutyczne potwierdzały już 
tylko władze akademickie, ale 
potrzebna była jeszcze reforma 
studiów. Wykształcenie niewąt-
pliwie miało wpływ na postawę 
etyczną aptekarzy, lecz zawód 
ciągle czekał na przynależny mu 
kodeks. Za pierwszy tego typu 
dokument uznana jest Instruk-
cja dla mojej apteki Karola Fer-
dynanda Eichlera (1792-1855) 
z 1847 roku. Na postawę życio-
wą i doświadczenie zawodowe 
autora niewątpliwie miał wpływ 
jego udział w kampanii napole-
ońskiej 1812 roku, w której do-
wodził ambulansem aptecznym 4 
Dywizji Czwartego Korpusu gen. 
Latour-Maubourga. W czasie po-
wstania listopadowego w Mię-
dzyrzecu był przewodniczącym 
Komitetu Obywatelskiego, któ-
rego obowiązkiem było utrzy-
mywanie porządku w mieście, 
niesienie pomocy zarażonym 
cholerą oraz rannym żołnierzom. 
Pod nieobecność lekarzy wy-
pełniał obowiązki chirurga, po-
dobnie jak podczas kampanii 
moskiewskiej. W 1848 roku pod-
czas kolejnej fali cholery zapisał: 
„Lekarze nie zawsze mogli odda-
lić się od miasta, na mnie więc 
największa czynność przypada-
ła. Co dzień z obowiązku, jako 
członek Komitetu, musiałem być 
raz, a czasami i dwa w lazare-
cie, oprócz tego wołany, proszo-
ny i ciągniony na miłość Boga 

do domów prywatnych”. Jego In-
strukcja zawiera bardzo szczegó-
łowe wytyczne dotyczące zasad 
pracy aptecznej, podyktowane 
troską o utrzymanie wysokiego 
poziomu etyki zawodowej. Pi-
sał: „Dobry byt apteki zależy od 
jej nieprzerwanej czynności pod 
ogólnym względem receptury 
i ręcznej sprzedaży – a zatem sta-
rać się trzeba w zupełnym zaufa-
niu u publiczności, tak miejscowej 
jako też w okolicy, [mieć] również 
zaufanie i wiarę u wszystkich dok-
torów [?] niemniej starać się, aby 
ciągle mieć ufność i opinię najlep-
szą u władz lekarskich” [cytowane 
rękopisy znajdują się w zbiorach 
Muzeum Farmacji im. mgr Anto-
niny Leśniewskiej w Warszawie].

Obowiązek kształcenia aka-
demickiego aptekarzy zmienił po-
ziom wykonywanego zawodu, ale 
Ustawa dla farmaceutów i aptek 
z 1844 roku, z różnymi zmiana-
mi, przetrwała ponad sto lat, aż 
do upaństwowienia aptek w 1951 
roku. Rzemieślniczo-akademi-
cki system kształcenia przeszedł 
zupełnie do historii dopiero po 
I wojnie światowej. W 1920 ro-
ku utworzono oddziały farma-
ceutyczne na uniwersytetach i po 
raz pierwszy warunkiem podjęcia 
studiów było posiadanie matury. 
Kolejnymi przełomami były utwo-
rzenie w 1926 roku pierwsze-
go Wydziału Farmaceutycznego 
na Uniwersytecie Warszawskim 
i ujednolicenie czteroletniego 
programu studiów w 1930 roku. 
Odzyskanie niepodległości było 
impulsem do określenia zasad de-
ontologii i etyki. Dwudziestopara-
grafowy dokument ukazał się pod 
nazwą Małej Konstytucji w „Wia-
domościach Farmaceutycznych” 
z 1927 roku. Trzeba było pocze-
kać kolejnych 66 lat, aby w zu-
pełnie nowej rzeczywistości mógł 
powstać długo oczekiwany przez 
środowisko farmaceutyczne Ko-
deks Etyki Aptekarza Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Dzieje rozwoju aptekarstwa, 
włącznie z tak ważnymi dla nas 
przesłaniami etycznymi, możemy 
prześledzić również dzięki sztuce, 
a szczególnie malarstwu. Czasy 
renesansu, kiedy to powstawa-
ły podwaliny farmacji jako dzie-
dziny nauki, były również ważne 
ze względu na rozwój nowożyt-
nych zasad etycznych, ale prze-
de wszystkim charakterystyczne 
dla tego okresu było utożsamia-
nie nauki i sztuki. Było wówczas 
oczywiste, że uczony interesował 
się zarówno sztuką, jak i nauką, 
techniką, medycyną oraz filozo-
fią. Takie podejście do nauki zo-
stało udokumentowane w formie 
przekazu artystycznego. Powsta-
ło wiele obrazów nawiązujących 
do postaci św. Hieronima (347-
420), przedstawianego w malar-
stwie XV i XVI wieku jako zajętego 
pracą uczonego. Przedstawienia 
późniejsze nawiązywały do ta-
jemniczego świata nauki, który 
reprezentowany był najczęściej 
przez osoby związane z alchemią, 
a tym samym z pierwszymi do-
świadczeniami laboratoryjnymi. 
Przedstawiane postacie w swoim 
otoczeniu miały atrybuty związa-
ne bezpośrednio z wykonywaną 
pracą. Początkowo były to tylko 
książki, jako symbol zdobywanej 
wiedzy, często pojawiała się Biblia 
jako księga prawdy, ale już z po-
czątkiem wieku XVII atrybutami 
stały się utensylia wykorzysty-
wane w doświadczeniach nauko-
wych, których głównym zadaniem 
było odnalezienie kamienia filozo-
ficznego. Miał on zapewnić zdro-
wie, wieczną młodość i bogactwo, 
umożliwiając zamianę meta-
li w złoto. To alchemicy stworzyli 
wówczas podstawy analizy i pro-
cesów chemicznych. Dzięki ich 
marzeniom poznano, między in-
nymi na dworze saskim Augusta 
II, metodę wytwarzania porcelany 
(Johann Böttger). Eksperymenty 
alchemiczne przeprowadzano na 
wielu dworach królewskich i ksią-►
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ki historii sztuki i historii, która 
porusza również problemy zwią-
zane z etyką: Historycy od dłuż-
szego czasu w zasięgu dziś paru 
czynnych pokoleń zamyślają o hi-
storii integralnej, gdzie przeszłość, 
wraz z kulturą i środowiskiem 
człowieka, byłaby stale wyczuwal-
na w każdej prezentacji każdego 
fragmentu dziejów. […] Spotkanie 
historii sztuki i historii jest więc 
w istocie rzeczy codzienne”. ■

dr hab. Iwona Arabas
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Dr hab. Iwona Arabas jest pro-
fesorem w Instytucie Historii Na-
uki Polskiej Akademii Nauk oraz 
kierownikiem Muzeum Farma-
cji im. mgr Antoniny Leśniewskiej 
Oddział Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy. Na Wydziale Far-
maceutycznym Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, któ-
rego jest absolwentką, prowadzi 
wykłady z historii farmacji. 

żęcych, a wielkie nakłady mate-
rialne na te doświadczenia łożyli 
Rudolf II w Pradze i Zygmunt III 
w Krakowie. 

Fascynacja otwierającymi 
się możliwościami badań nauko-
wych miała swoje odbicie szcze-
gólnie w malarstwie holenderskim 
i flamandzkim. Najbardziej typo-
wym było przedstawianie przede 
wszystkim rzeczywistości, dbając 
o detale wyglądu malowanych 
przedmiotów, drugorzędną uwa-
gę przypisywano emocjom por-
tretowanych postaci. Ich profesję 
i zainteresowania uwiarygodnia-
no szczegółowo odwzorowanymi 
utensyliami typowymi dla wyko-
nywanej pracy. Uczony bardzo 
często przedstawiany był w ciem-
nym pomieszczeniu, światło, które 
intensywnie padało na uczone-
go było symbolem oświecenia, 
tajemnicze wnętrze i oświetlone 
również opasłe księgi potęgowa-
ły atmosferę intelektualnej kon-
centracji, okno często widoczne 
z tyłu symbolizowało, pomimo 
izolacji, łączność ze światem ze-
wnętrznym. Możemy dopatrywać 
się przesłań o charakterze filozo-
ficznym, a więc również dotyczą-
cych etyki. 

Powszechna była znajo-
mość klucza interpretacyjnego 
związanego z religijną, etyczną 
i filozoficzną myślą czasów, w któ-
rych powstawały. Do połowy XIX 
wieku obrazy te opisywano jedy-
nie w kontekście doskonałości ar-
tystycznej, podziwiając ich nastrój, 
walory malarskie i dokumenta-
cyjne. Obrazy, skonfrontowane 
z holenderską poezją XVII wieku, 
z książkami emblematycznymi, 
z tradycją przysłów i ikonografii 
ujawniły treści ongiś powszech-
nie czytelne, a później zupełnie 
zapomniane. Dla nas szczegól-
nie są ciekawe obrazy, które mają 
charakter znakowo-alegoryczny, 
traktowane przez współczesnych 
artyście jako rebusy z morałem. 

Ten „pozorny realizm” wymagał 
od artystów i odbiorców sztuki 
„wielkiego światła wiedzy”. Mo-
tywy związane z  przygotowywa-
niem leków były nawiązaniem do 
bezradności nauki wobec śmier-
ci. Takie przesłanie niósł ze so-
bą najbardziej „aptekarski” obraz 
w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, spopularyzowa-
ny dzięki wystawie czasowej pod 
tytułem „Ars emblematica. Ukry-
te znaczenia w malarstwie ho-
lenderskim XVII wieku”. Obraz 
olejny na płótnie Homo bulla, 
nieznanego holenderskiego ma-
larza z przełomu XVI i XVII wie-
ku, przedstawia nagie dziecko ze 
słomką w jednej dłoni i miseczką 
z bańką mydlaną w drugiej. Sym-
bolizował kruchość i nietrwałość 
ludzkiego życia. Przedstawiona 
postać dziecka jedną stopę trzy-
ma na księdze, a tłem jest niespo-
kojny pejzaż otoczony bluszczem, 
co jest dodatkowym motywem 
przemijania. Wokół putta, niczym 
w owalnej ramie, zostały przed-
stawione przyrządy, które bar-
dzo łatwo można zidentyfikować 
jako utensylia apteczne: moź-
dzierze z pistlem, szpryca, słoje, 
drewniane szpatułki, sito, mie-
dziany alembik ze szklaną pokry-
wą, nóż księżycowy do cięcia ziół, 
ceramiczne naczynie, parownicę, 
dzbanek, konwie, lejek, retorta 
do suchej destylacji, marmuro-
wy moździerz, stempel do wyro-
bu pastylek, naczynie mosiężne 
(być może łaźnia), naczynie cy-
nowe, kolba z nakrywką, pojem-
nik na zioła, waga, tłok i naczynie 
miarowe. Budzi oczywiście reflek-
sję przekaz artystów minionych 
wieków, którzy byli przekonani, 
że zajmowanie się dociekaniami 
naukowymi nic nie może zmienić, 
że świat doczesny jest tylko mar-
nością. Współczesna wypowiedź 
Aleksandra Gieysztora jest nam 
oczywiście dużo bliższa i w pro-
sty sposób podsumowuje związ-

►
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Projekt P1 – „Elektroniczna 
Platforma Gromadzenia, 
Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarze-
niach Medycznych” – realizowa-
ny jest przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
(CSIOZ). Celem tego projektu jest 
podniesienie jakości i dostępno-
ści informacji o stanie zdrowia pa-
cjenta i jego danych medycznych 
oraz usprawnienie obsługi pa-
cjenta poprzez umożliwienie rea-
lizacji usług elektronicznych zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych. Będzie to możliwe 
po wdrożeniu elektronicznej plat-
formy usług w zakresie ochrony 
zdrowia umożliwiającej groma-
dzenie, analizę i udostępnianie 
zasobów cyfrowych o zdarze-
niach medycznych. W systemie 
P1 będą gromadzone informa-
cje o zdarzeniach medycznych 
wszystkich polskich pacjentów - 
niezależnie od płatnika.

Projekt P1 jest realizowa-
ny w oparciu o ustawę z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia. Jed-

nak wiele założeń tego projektu 
wymaga nowelizacji tej ustawy, 
dlatego Ministerstwo Zdrowia 
przedstawiło do konsultacji spo-
łecznych Projekt założeń projektu 
ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie informacji w ochronie zdro-
wia oraz niektórych innych ustaw 
z dnia 21 października 2013 r.

Zarówno nowelizowana 
ustawa o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, jak i spo-
sób realizacji projektu P1 będą 
miały kluczowe znaczenie dla wy-
konywania zawodu przez pol-
skich farmaceutów w przyszłości 
oraz prac samorządu aptekar-
skiego nad ustawą o zawodzie 
aptekarza. Wyjątkowo istotne jest, 
aby wdrażanie nowych rozwiązań 
informatycznych w systemie ochro-
ny zdrowia związane było z rów-
noczesnym podnoszeniem pozy-
cji zawodowej farmaceutów. Po-
szczególne etapy wdrażania tych 
rozwiązań powinny być wykony-
wane w odpowiedniej kolejności 
i okresach czasowych. Ponadto 
wdrażanie Projektu P1 nie powin-
no być przyczyną walki konku-

rencyjnej między aptekami – np. 
obecnie w projekcie systemu re-
cept elektronicznych opracowa-
nym przez CSIOZ pacjent będzie 
wybierał aptekę, do której będą 
przesyłane wystawione recepty 
elektroniczne. Samorząd aptekar-
ski powinien stanowczo przeciw-
stawić się tego typu rozwiązaniom.

Projekt P1 obejmuje bar-
dzo szeroki zakres wdrożeń:

a) tworzenie, gromadzenie, anali-
zowanie i udostępnianie elek-
tronicznej dokumentacji me-
dycznej pacjentów,

b) elektroniczną obsługę recept,
c) elektroniczną obsługę skie-

rowań oraz wsparcia rezer-
wacji na porady lekarskie,

d) udostępnienie podmiotom 
nadzorującym i kontrolującym 
system ochrony zdrowia w Pol-
sce wiarygodnych i aktualnych 
informacji statystycznych,

e) wymiana niezbędnych da-
nych medycznych pomię-
dzy poszczególnymi krajami 
członkowskimi UE.

Informatyzacja 
w ochronie 

zdrowia

►
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tychczas recepty elektro-
niczne nie są wypisywane 
przez lekarzy.

Internetowe 
Konto Pacjenta (IKP)

Należy podkreślić, że głów-
nym elementem kompleksowego 
systemu informatycznego w sy-
stemie ochrony zdrowia, którego 
zadaniem jest gromadzenie, ana-
liza i udostępnianie zasobów cy-
frowych, jest Internetowe Kon-
to Pacjenta (IKP) – w literaturze 
anglojęzycznej określane rów-
nież jako Electronic Health Record 
(EHR). Na indywidualnym kon-
cie określonym dla każdego pa-
cjenta będą zapisywane wszyst-
kie dane medyczne związane 
zarówno ze stanem zdrowia pa-
cjenta, jak i przeprowadzanymi 
zabiegami i badaniami laborato-
ryjnymi. Nie oznacza to jednak, 
że dane będą przechowywane 
w jednej centralnej bazie danych. 
Będą one przechowywane w po-
szczególnych bazach danych np. 
zakładów opieki zdrowotnej lub 
szpitali a system informatyczny 
Projektu P1 będzie indeksował 
poszczególne dane i umożliwiał 
dostęp do nich upoważnionym 
pracownikom fachowym systemu 
ochrony zdrowia.

Dla aptekarzy kluczowe 
znaczenie będzie miało umożli-
wienie dostępu do odpowiedniej 
części danych zawartych w Inter-
netowym Koncie Pacjenta, w celu 
zwiększenia kompetencji farma-
ceutów w zakresie prowadzenia 
szeroko pojętej opieki farmaceu-
tycznej. Taki dostęp przewidzia-
ny jest np. w Wielkiej Brytanii, 
Holandii oraz Austrii. W Wielkiej 
Brytanii dane te będą ułatwiać 
farmaceutom również wystawia-
nie w określonych przypadkach 
refundowanych tzw. recept po-

Należy podkreślić, że tak 
szeroki zakres rozwiązań infor-
matycznych nie został dotych-
czas wdrożony w żadnym kraju 
członkowskim Unii Europejskiej 
o liczbie ludności porównywal-
nej z Polską. Najbardziej zaawan-
sowane pod tym względem są 
kraje skandynawskie, ale są to 
kraje o stosunkowo niewielkiej 
liczbie ludności w których ap-
teki, zakłady opieki zdrowotnej 
i szpitale połączone są odrębną 
siecią światłowodową (co znacz-
nie zwiększa bezpieczeństwo 
systemu w porównaniu z prze-
syłaniem danych przez Internet) 
i wdrażanie kolejnych rozwiązań 
informatycznych realizowane by-
ło w ciągu wielu lat.

Obecnie jedynym dużym 
krajem członkowskim Unii Euro-
pejskiej, w którym wdrażany jest 
kompleksowy projekt informa-
tyczny w systemie ochrony zdro-
wia o zakresie analogicznym do 
Projektu P1 jest Wielka Brytania. 
Projekt ten o nazwie National 
Programme for IT in the Natio-
nal Health System realizowany 
jest od roku 2002 i dotychczas 
koszty wdrożenia wynoszą około 
10 miliardów funtów. Pomimo te-
go w styczniu 2013 r. ostateczny 
termin wdrożenia tego systemu 
w Wielkiej Brytanii został przesu-
nięty na rok 2018. Oznacza to, że 
czas wdrożenia kompleksowego 
systemu informatycznego w sy-
stemie ochrony zdrowia w Wiel-
kiej Brytanii będzie obejmował 
ponad 15 lat. Natomiast liczne 
publikacje podsumowujące ko-
rzyści i problemy przy wdraża-
niu tego systemu, np. Looking 
back, moving forward – Captu-
ring lessons and building the evi-
dence base for health informatics 
opracowywany przez University 
of Birmingham na zlecenie NHS 
Connecting for Health wyraźnie 

wskazują, że przyspieszanie pro-
cesu wdrażania poszczególnych 
elementów systemu informa-
tycznego jest możliwe, ale wią-
że się najczęściej ze znacznym 
zwiększeniem ryzyka pojawienia 
się błędów. Możliwe są wówczas 
spektakularne i niebezpieczne 
awarie systemu spowodowane 
również przez niewystarczającą 
kontrolę nadzoru – jak to miało 
miejsce w przypadku wdrażania 
systemu w londyńskim pogoto-
wiu ratunkowym (London Ambu-
lance).

Jedynie w kilku pozostałych 
krajach członkowskich Unii Euro-
pejskiej prowadzone są - w ogra-
niczonym zakresie - prace nad 
wdrożeniem systemów informa-
tycznych w systemie ochrony 
zdrowia:
a) w Niemczech od stycznia 

2014 r. pacjenci będą się po-
sługiwać nową elektroniczną 
kartą ubezpieczenia zdro-
wotnego, jednak recepty bę-
dą nadal wypisywane w for-
mie papierowej,

b) w Austrii elektroniczna karta 
ubezpieczenia zdrowotnego 
będzie obowiązywać od ro-
ku 2016, recepty będą nadal 
wypisywane w formie papie-
rowej,

c) elektroniczna karta ubez-
pieczenia zdrowotnego i sy-
stem recept elektronicz-
nych wdrażane są stopniowo 
w Holandii,

d) w Finlandii i Włoszech reali-
zowane są programy pilota-
żowe dotyczące recept elek-
tronicznych na ograniczo-
nym obszarze,

e) system recept elektronicz-
nych funkcjonuje w regionie 
Andaluzji w Hiszpanii,

f) system recept elektronicz-
nych został wdrożony w ap-
tekach w Czechach, ale do-

►
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wtórnych (repeat prescription) 
dla pacjentów. Właściwe zdefi-
niowanie praw dostępu farma-
ceutów do określonych danych 
zawartych w Internetowym 
Koncie Pacjenta będzie miało 
kluczowe znaczenie dla utrzy-
mania wysokiej pozycji zawo-
dowej farmaceutów w syste-
mie ochrony zdrowia. Nieste-
ty zarówno w dostępnej doku-
mentacji dotyczącej Projektu P1 
jak i w opublikowanym projekcie 
założeń projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia oraz niektó-
rych innych ustaw z dnia 21 paź-
dziernika 2013 r. nie ma żadnych 
zapisów dotyczących uprawnień 
farmaceutów w zakresie dostępu 
do określonych danych w Inter-
netowym Koncie Pacjenta.

W ustawie z dnia 28 kwiet-
nia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia:

Rozdział 3
System Informacji Medycznej
Art. 12 ust. 6:
6. Pracownikom medycznym 
i usługodawcom, w zakresie wyko-
nywanych przez nich zadań i po-
siadanych uprawnień, udostęp-
niane są dane, w tym dane oso-
bowe i jednostkowe dane medycz-
ne usługobiorców, przetwarzane 
w SIM, w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadań, o których mowa 
w ust. 1 pkt 9 i 10, oraz prowadze-
nia list oczekujących na udziele-
nie świadczenia, o których mowa 
w art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

Określone zostały tylko bardzo 
ogólnie zasady dostępu pracow-
ników medycznych do bazy SIM. 
Ponieważ dostęp do bazy SIM jest 
jednym z kluczowych zagadnień 
mających na celu zwiększenie jako-

ści i efektywności funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia, powinny 
już teraz zostać określone założenia 
dostępu do danych różnych grup 
zawodowych w systemie ochrony 
zdrowia.

Założenia te są bardzo ważne 
dla grupy zawodowej farmaceu-
tów, ponieważ powinny uwzględ-
niać zarówno obecne, jak i nowe 
usługi farmaceutyczne i zadania, 
które będą wykonywane przez 
apteki w przyszłości i które będą 
niezbędne przy uwzględnieniu 
nieuniknionych niekorzystnych 
zmian demograficznych następu-
jących również w Polsce.

Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że do dnia dzisiejszego 
żaden akt prawny nie zawiera wy-
kazu zawodów medycznych.  ■

mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu 
Spraw Zagranicznych NRA
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Ewa Sitko – Pani Magdo, zbliża 
się kolejny Nowy Rok. Kiedy 
zapytałam samą siebie, wo-
kół jakich tematów skupia-
ją się rozmowy w tym przeło-
mowym czasie, to stwierdzi-
łam, że najczęściej pytamy za-
równo o plany na przyszłość, 
jak i o poziom satysfakcji z re-
alizacji tych zamierzeń, któ-
re były w sferze planowania 
rok wcześniej. Zadajemy so-
bie pytania o to, co wspiera-
ło i co było przeszkodą w re-
alizacji tych planów. W nowo-
rocznych życzeniach i nowo-
rocznych refleksjach królują 
zamierzenia, marzenia, osiąg-
nięte lub wytyczone cele.

Magdalena Bucior – Tak, to rze-
czywiście chyba najczęściej 
używane sformułowania. Za-
stanawiam się, dokąd tym ra-
zem zaprowadzi nas przyglą-
danie się tym mocno zako-
rzenionym w naszym języku 
i kulturze zwrotom? Czy nasza 
rozmowa skoncentruje się wo-
kół przeżywania pomyślności, 
a więc czy pojawi się pytanie 

o nadawanie znaczenia każ-
demu, nawet najmniejszemu 
zrealizowanemu zamierzeniu, 
wyodrębnionemu z dużych, 
lecz nie zrealizowanych pla-
nów? Czy też może zatrzyma-
my uwagę czytelnika na źród-
łach niepowodzeń? A może 
wyłoni się nam zagadnienie 
konsekwencji – w jej idealnym 
i realnym wymiarze?

– Pani Magdo, bardzo mi bli-
sko do zagadnienia nadawa-
nia znaczeń osobistym (choć-
by najmniejszym) doświadcze-
niom. Zdolność do nadawania 
znaczeń i interpretowania zja-
wisk wykracza bowiem dale-
ko poza obszar logicznego ro-
zumowania. I choć w sensie 
naukowym jest jeszcze ubo-
go opisana, to poznanie in-
tuicyjne nie pozwala wątpić, 
że zdolność, o której mówimy, 
nie wynika jedynie z zasobów 
intelektualnych. Można nawet 
powiedzieć, że rozum jest „na 
usługach”.

– Na „usługach” czego?

– Na pewno jego wykorzystanie 
jest związane z historią, do-
świadczeniem konkretnej oso-
by, wychowaniem, systemem 
jej wartości, potrzebami i na-
jogólniej biorąc przekonania-
mi. Jakość naszego codzien-
nego życia, zadowolenie z re-
alizacji choćby najmniejszego 
z elementów dużych zamie-
rzeń jest właśnie następstwem 
tej jednej z najbardziej wyjąt-
kowych zdolności człowieka – 
zdolności do nadawania zna-
czeń i interpretowania otacza-
jącego osobę świata. Pomimo 
tego, że zdolność ta jest obar-
czona ryzykiem upraszcza-
nia, zawężania, niedointerpre-
towania, nadinterpretowania, 
czyli najogólniej mówiąc su-
biektywizmem, to jest nie do 
przecenienia. Oczywiście jej 
wykorzystywanie niesie z so-
bą także bardzo dużą odpo-
wiedzialność. Rzecz jest o tyle 
złożona, że odpowiednie na-
dawanie znaczeń nie jest wy-
łącznie spontanicznym spo-
sobem reagowania. Domaga 
się ono pogłębionego i kry-

Satysfakcjonująco, 
dobrze, doskonale
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tycznego patrzenia na siebie 
w perspektywie szerszej niż 
tylko własna. 

– Wciąż nie mam jasności co do 
tego, na czym polega nada-
wanie znaczeń. Co znaczy „na-
dać znaczenie?”

– Nadanie znaczenia domaga się 
zadania pytania „Co to zna-
czy?”, jakościowo odmiennego 
od pytania „Co to jest?”. Pyta-
nie o znaczenie wymusza nie 
opis, a interpretację, co jest 
działaniem szerszym i bardziej 
znaczącym. Nadanie znacze-
nia zawsze ma wymiar osobi-
sty, bo nadając znaczenie, od-
powiadamy sobie na pytanie 
„Co to dla mnie oznacza”, „Jak 
ja będę to realizować”. Jeże-
li pytam się na przykład o to, 
co znaczy „bycie dobrym far-
maceutą”, to pytam de facto 
o to „na jakiej drodze będzie 
się to realizowało”, „w czym 
ja będę tę drogę urzeczywist-
niał”. Podany przykład odnosi 
się do pełnienia roli społecz-
nej. W odniesieniu do kon-
kretnego zdarzenia, zarówno 
zamierzonego, jak i całkowicie 
przypadkowego, nadanie zna-
czenia oznacza zinterpretowa-
nie go, odpowiedź na pytanie 
o walor, wartość, treść, swoiste 
przesłanie.

– Czy nadawanie znaczeń odno-
si się także do osobistych do-
konań?

– Oczywiście, i przy tym bardzo 
dobrze się wpisuje w wymie-
nione w tytule poziomy satys-
fakcjonująco, dobrze i dosko-
nale. To konkretna osoba (far-
maceuta, nauczyciel, lekarz, 
gospodyni domowa czy kto-
kolwiek inny) w oparciu o swo-

ją wyjątkowość nadaje znacze-
nie własnemu zrealizowanemu 
postanowieniu, zamierzeniu 
lub jednostkowemu zdarzeniu.

Rozmawiałam niedawno 
z zaprzyjaźnioną Panią farma-
ceutką, która ze zdumieniem, 
ale i z rozczarowaniem opisa-
ła następujące zdarzenie: w ja-
kiejś sytuacji towarzyskiej po-
znała nową osobę. W trak-
cie spotkania została z nią 
sama w pokoju i prowadzi-
ła w jej poczuciu interesującą 
rozmowę – o wartościach, pla-
nach, rozwoju. Po jakimś cza-
sie do pokoju wróciła gospo-
dyni spotkania i wyraziła prze-
konanie, że na pewno wspól-
nie spędzony czas (dla Pani 
farmaceutki i nowego znajo-
mego) był ciekawy. Zanim mo-
ja znajoma zdążyła się do te-
go odnieść, wypowiedział się 
partner rozmowy „E, taka tam 
gadka szmatka”. Nawet na ta-
kim małym elemencie rze-
czywistości widać, jak moc-
no w nas samych tkwi źródło 
nadawania znaczeń. Ten sam 
fakt, a jak różnie zinterpreto-
wany. Jak widać, osobisty wy-
miar znaczenia zaznacza się 
i w tym, że to samo zdarze-
nie może mieć różne znacze-
nie dla różnych osób. 

– Zawarte w tytule stopniowa-
nie satysfakcjonująco, dobrze, 
doskonale odnosi się do oce-
ny planów i ich realizacji. Je-
żeli jakieś zdarzenie opisze-
my jako ważne, to pojawia się 
aspekt jego realizacji. Czy na-
danie znaczenia implikuje de-
terminację w dążeniu do celu?

– Subiektywna ocena ważności 
wpisuje się w przypisywanie 
znaczenia. Czy wymusza de-
terminację w dążeniu do ce-

lu? Można pomyśleć, że walor 
atrakcyjności uruchamia działa-
nia sprawne i szybkie. Nieste-
ty, „konsekwencja w działaniu”, 
bo do niej chciałabym się te-
raz odnieść, nie jest przymio-
tem danym raz na zawsze, a ta-
kim, który trzeba stale rozwijać.

– Jak rozumiem – świadomie dy-
scyplinować się i w perspek-
tywie wykonania konkretne-
go działania, i w perspektywie 
rozwijania postawy rzetelno-
ści, skoncentrowania na celu, 
umiejętności kończenia dane-
go etapu. 

– Tak. Często, kiedy pytamy się 
o przeszkody i szanse w reali-
zacji planów pojawia się poku-
sa dychotomicznego podziału. 
Wspiera nas to, co w nas war-
tościowe, przeszkadzają nam 
czynniki zewnętrzne. Zawsze 
muszę reflektować w sobie ta-
kie przekonanie, ale jest ono 
bardzo kuszące – źródło suk-
cesu tkwi w nas samych, źród-
ło porażki – w okolicznościach 
zewnętrznych. Tymczasem ob-
serwacja pokazuje, że odnie-
sienie się do własnych zaso-
bów i analizowanie ich wpły-
wu na efekt końcowy, zarówno 
w kontekście porażki, jak i suk-
cesu, podnosi zdecydowanie 
poczucie spełnienia i pomyśl-
ności.

– Akcent na czerpane z osobis-
tych źródeł wybrzmiewa ab-
solutnie ponadczasowo. Przy-
pomniał mi się starobiblijny 
tekst: „Radość serca wychodzi 
na zdrowie, duch przygnębio-
ny wysusza kości”.

– Zdanie rzeczywiście otwiera 
szeroką perspektywę reflek-
sji, ale na potrzeby naszej dzi-►
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siejsze rozmowy chcę ją za-
węzić do refleksji nad konse-
kwencją w działaniu. Wyda-
je się, że dojście na drodze re-
alizacji planów do poziomu 
„doskonale” wymaga żelaznej 
konsekwencji. Często zresztą 
jej niedostatek jest uznawany 
za głównego winowajcę braku 
osiągnięć. Czym więc jest owa 
konsekwencja? 

– Konsekwencja na pewno nie 
polega na ślepym, bezmyśl-
nym dążeniu do celu. Dla mnie 
jest raczej zapatrzeniem w cel, 
ale ze zgodą na analizowanie 
tego, czy moje działanie jest 
skuteczne. Cel jest niezmien-
ny, ale sposoby jego osiąga-
nia, nie tylko mogą, ale i po-
winny się zmieniać. W upar-
tym trwaniu przy raz wypra-
cowanych sposobach osiąga-
nia celu dostrzegam na przy-
kład lekceważenie własnego 
organizmu. Tak, jakbyśmy nie 
dostrzegali, że wykonywanie 
podobnych czynności przez 
dłuższy czas w ten sam spo-
sób zabija radość z samego 
działania i „uciechę” na myśl 
o upragnionym celu. To, czym 
jest konsekwencja w działaniu, 
wyraźnie zaznacza się (na za-
sadzie opozycji) w badaniach 
nad zjawiskiem prokrastynacji 
[1], czyli „tendencji do odkład-
nia na później” ważnych zadań. 

– Ciekawe, Pani Magdo na ile od-
kładanie „na później” jest ten-
dencją powszechną? 

– Z badan profesora Josepha Fer-
rari wynika, że ok. 20% Ame-
rykanów chronicznie odkła-
da na później wykonanie waż-
nych zadań i podejmuje za-
mienne (i nieistotne z punktu 
widzenia realizacji tego działa-

nia) czynności. Chroniczni „od-
kładacze” zwlekają nawet z re-
alizacją zazwyczaj tak dyscy-
plinującej powinności jak zło-
żenie w terminie rocznego ze-
znania podatkowego. Bardzo 
ciekawie brzmi charakterysty-
ka osób z mocnymi tendencja-
mi do prokrastynacji. W bada-
niach udało się uchwycić pew-
ne zależności na przykład po-
między takimi tendencjami jak 
ADHD lub zaburzeniami obse-
syjno-kompulsywnymi. 

– W perspektywie naszej rozmo-
wy jestem ciekawa, jakie cechy 
sprzyjają punktualnej (a w sze-
rokiej perspektywie konse-
kwentnej) realizacji zadań? 

– Przyznam się, że zestaw pożą-
danych cech nie był dla mnie 
zaskoczeniem, gdyż to często, 
w kontekście różnych analiz, 
wymieniane atrybuty. Oso-
by „niezwlekające” koncen-
trują się na zadaniu, mają sil-
ną tożsamość osobistą oraz 
przywiązują mniejszą wagę 
do „uznania społecznego”. [2] 
Spostrzegane są jako osoby, 
które po prostu mają zaufanie 
zarówno do swoich sił, umie-
jętności, jak i impulsów, które 
podpowiadają im, co w danej 
chwili mają robić. Natomiast 
wśród powodów zwlekania 
wymieniane są: lęk przed po-
rażką, niska samoocena i brak 
poczucia własnej wartości, ni-
ska samoregulacja i podat-
ność na czynniki rozprasza-
jące, a także, co nie powinno 
być zaskakujące, perfekcjo-
nizm. Odwlekanie na później 
może być też sposobem regu-
lowania nastroju.

– Zastanawiam się, czy i na ile wy-
niki opisywanych badań mo-

gą być pomocne we wskaza-
niu sposobów na konsekwen-
tne realizowanie wytyczonych 
celów?

– Oczywiście, że mogą, choć 
znów odwołamy się do zasa-
dy negatywu i pozytywu, bo 
zasady, które chcę przedsta-
wić odwołują się nie tyle do 
wzmacniania konsekwencji 
w działaniu, co do wygasza-
nia chęci zwlekania. Zasady te 
zostały opisane skrótem 6xP.  
P jak przerwij (…myśl o zwle-
kaniu), P jak powstrzymaj (…
już być może rozpoczęte dzia-
łania zamienne), P jak przyjrzyj 
się (wizualizacja tego, co dzie-
je się, gdy zaczynamy zwle-
kać). Wreszcie P jak przyłap (…
umysł na jego „sztuczkach” – 
czyli zdemaskuj to, w jaki spo-
sób twój umysł zaczyna zwle-
kać lub później usprawiedli-
wiać zwlekanie), P jak planuj 
i popatrz (…na efekty) swoich 
dotychczasowych działań [3]. 
Ten ostatni element wzmacnia 
naszą motywację do niepod-
dawania się zwlekaniu. Pozwa-
la nam dostrzec, że jesteśmy 
skuteczni i że udaje nam się 
osiągnąć cel.

– Intrygujące jest bogactwo po-
wodów, dla których zwlekamy. 

– Tak, ten wachlarz pokazuje, że 
w przypadku różnych osób 
zwlekanie może wynikać z zu-
pełnie innych powodów. I zno-
wu – na zasadzie przeciwień-
stwa – pokazuje, jak praca 
w obszarze własnego rozwo-
ju może wzmocnić nas w dzia-
łaniach konsekwentnych. Zdy-
scyplinowanie lęku przed po-
rażką może zostać ułatwio-
ne przez „oswojenie” poraż-
ki, wpisanie jej w element 

►
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każdego działania. Popular-
ne „nie myli się tylko ten, kto 
nic nie robi” pokazuje, że po-
rażka wpisana jest w aktyw-
ność i ze nie ma osób, które 
by jej nie doświadczyły. Da-
lej – praca nad adekwatną sa-
mooceną zawsze przynosi do-
bre efekty. Może warto pod-
kreślić, że wykonanie działa-
nia – na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego – wpływa na na-
sze poczucie mocy i spraw-
stwa, a przez to kształtuje do-
brą samoocenę. Ograniczenie 
podatności na czynniki roz-
praszające to rzecz, od której 
możemy zacząć. Jest czytelna 
(np. uporządkowanie biurka, 
w miarę łatwo to zorganizo-
wać). Może tylko warto pod-
kreślić, że bardzo często nie-
słusznie bagatelizujemy nie-
korzystny wpływ „odrywania 
się” od pracy przed jej zakoń-
czeniem. Tymczasem powrót 
do stopnia skoncentrowania 
na zadaniu i poziomu twór-
czego myślenia (np. podczas 
pisania artykułu) po przerwie, 
wymuszonej na przykład ode-
braniem maila, trwa nawet do 
kilkunastu minut. 

– Jak widać, w konsekwentnym 
dążeniu do zakończenia dzia-
łania przeszkodą może być, co 
brzmi paradoksalnie, perfek-
cjonizm. Perfekcjonista ma po-
czucie że coś może być jeszcze 
doskonalsze i nie tylko nie jest 
w pełni zadowolony z efektów 
swojej pracy, ale i próbuje cią-
gle je zmieniać. Perfekcjoniści 
są na przykład odsuwani do fi-
nalizowania dużych projektów, 
bo już na finiszu gotowi byliby 
wprowadzać zmiany. O perfek-
cjonizmie warto mówić w per-
spektywie nie tylko realizowa-
nia krótkofalowych działań, ale 

i opracowywania działań dłu-
goterminowych. Perfekcjoni-
sta może mieć kłopot na przy-
kład z planowaniem swojej ka-
riery zawodowej, bo ciągle od-
nosi się do wymarzonych (ide-
alnych), a nie realnych, rzeczy-
wistych rezultatów. 

A wracając do zasady 6xP. 
Mam pokusę (po zapoznaniu 
się z nią) wprowadzenia ja-
kiejś zasady, reguły opisującej 
doświadczenie pomyślności 
w aspekcie zamykania zadań, 
finalizowania planów i nada-
wania znaczeń temu, co już za 
nami. Może 4xN.

N… jak nie bagatelizuj żad-
nego z Twoich osiągnięć, bo 
choćby najmniejsze zawsze 
jest osiągnięciem. N… jak nie 
wyrażaj zgody, aby ktoś inny 
poza Tobą nadawał znaczenie 
wydarzeniom na drodze Two-

jej życia. N… jak nie zaniedbuj 
własnego rozwoju, bo doce-
nienie tego, kim się jest i co 
się osiągnęło wymaga pogłę-
bionej refleksji. N… jak naucz 
się świętować, cieszyć się tym, 
czego dokonujesz bo… „Ra-
dość serca wychodzi na zdro-
wie, duch przygnębiony wysu-
sza kości”. [4] ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

1. Badania Profesora Josepha Fer-
rari, w: „O odkładaniu na ostatnią 
chwilę”, Psychologia w szkole, nr 
4(40)/2013

2. Badania Profesora Josepha Fer-
rari, w „O odkładaniu na ostatnią 
chwilę”, Psychologia w szkole, nr 
4(40)/2013

3. „Zwlekaniu mówimy 6XP”, w „O od-
kładaniu na ostatnią chwilę”, Psy-
chologia w szkole, nr 4(40)/2013

4. Księga Przysłów 17,22
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WITAMINY 

W RECEPTURZE 

APTECZNEJ  
– Część III

W dwóch poprzednich artykułach skupili-
śmy naszą uwagę na witaminie A, w bie-
żącym artykule chcemy przedstawić 

i jednocześnie przypomnieć Czytelnikom zasadni-
cze zagadnienia dotyczące kolejnej witaminy roz-
puszczalnej w tłuszczach, stosowanej zarówno we-
wnętrznie jak i zewnętrznie, czyli witaminy E.

Witamina E to grupa związków chemicznych, 
do której zaliczają się tokoferole i tokotrienole. Jest 
ona stosowana jako dodatek do żywności, pod na-
zwą E306 (oprócz tego syntetyczne tokoferole wy-
stępują pod numerami E307–309). Jest kluczowym 
przeciwutleniaczem występującym w komórkach, 
zalicza się ją do witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach. Dla ludzkiego organizmu najistotniejszą rolę 
odgrywa α–tokoferol.

Witamina E (tokoferol) jest czynnikiem ok-
sydacyjno–redukcyjnym, bierze udział w przeno-
szeniu wodoru z flawoprotein na cytochrom C. 
W aspekcie fizjologicznym powyższy mechanizm 
wpływa na wzrost syntezy prostaglandyn, które 
rozszerzają naczynia krwionośne. Tokoferol stabi-
lizuje błony komórkowe i lizosomalne oraz wpływa 
stabilizująco na aktywność peroksydazy glutatio-
nu. Znanych jest kilka typów tokoferoli, największą 
aktywność wykazuje powszechnie stosowany to-
koferol alfa. Witamina E znana jest jako powszech-
ny przeciwutleniacz. W takiej funkcji bierze udział 

w wielu ważnych z punktu widzenia fizjologii czło-
wieka procesach, na przykład zapobiega utlenia-
niu frakcji LDL lipidów krwi do postaci nadtlenków. 
Jest to bardzo istotna funkcja, ponieważ nadtlen-
ki frakcji LDL lipidów stanowią czynniki patogene-
tyczne miażdżycy, cukrzycy i chorób nowotworo-
wych. Tokoferol zapobiega również powstawaniu 
toksycznych nadtlenków nienasyconych kwasów 
tłuszczowych i aktywnych rodników tlenowych.

Trzeba pamiętać zarówno w aspekcie we-
wnętrznego jak i zewnętrznego stosowania, że 
witamina E nie jest syntetyzowana w organizmie 
i musi być dostarczana z pokarmem. Awitaminoza 
E u ludzi praktycznie nie występuje, natomiast hi-
perwitaminoza w aspekcie działań patologicznych 
nie została do końca poznana i wyjaśniona. Jest to 
tym bardziej istotne, że w przypadku stosowania 
zewnętrznego trudno mówić o przedawkowaniu, 
ale mamy na rynku produkty lecznicze o statusie 
OTC przyjmowane wewnętrznie oraz bardzo dużo 
różnych suplementów diety również przyjmowa-
nych wewnętrznie, w których obecna jest witami-
na E. Przy niedostatecznej informacji płynącej od 
lekarza i farmaceuty pacjent może powielać dawki 
przy przyjmowaniu preparatów o różnych nazwach 
handlowych.

W naturze witaminę E spotykamy w olejach 
roślinnych, nieoczyszczonych produktach zbożo-
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►

wych i jajach, zarodkach pszenicy, grochu, marchwi, 
sałacie, szparagach, margarynie, maśle, algach, mig-
dałach, orzechach ziemnych, owocach dzikiej róży, 
kwiatach lipy (tabela 1). Podczas stosowania przez 
dłuższy czas w ciągu doby 400–800 j.m. tokoferolu 
zauważono występowanie działań niepożądanych. 
Należą do nich: zaburzenia widzenia, biegunki, bóle 
głowy i żołądka, osłabienie, zaburzenia hormonal-
ne. U zwierząt stwierdzono zaburzenia układu roz-
rodczego, krwiotwórczego oraz mięśni. 

Jako praktykujący aptekarze powinniśmy 
również pamiętać o witaminie E jako substancji 
czynnej wpływającej w różny sposób na przyjmo-
wane równocześnie inne substancje lecznicze, i tak: 
• witamina E nasila działanie pochodnych kuma-

ryny i indandionu;
• potęguje hipoprotrombinemię w niedoborze 

witaminy K;
• zwiększa wchłanianie, obrót w organizmie i ma-

gazynowanie witaminy A (recepturowe stoso-
wanie połączeń różnych produktów leczniczych 
witaminy A i E lub stosowane łączne w jednym 
produkcie witaminy A+E);

• jako przeciwutleniacz działa synergistycznie 
z selenem i witaminą C (suplementy diety).

Witamina E wpływa na normalizację tkanki 
łącznej i stąd znalazła zastosowanie w leczeniu róż-
nych dermatoz (choroby skóry) – przede wszystkim 
w chorobach tkanki łącznej i zaburzeniach troficz-

nych (przebarwienia, ścieńczenia skóry, zmiany roz-
padowe z tworzeniem trudno gojących się owrzo-
dzeń). Wskazania do stosowania obejmują: twardzi-
nę skóry, troficzne zaburzenia skóry i przydatków 
(włosów, paznokci), choroby łojotokowe, zwłaszcza 
trądzik różowaty i trądzik pospolity, choroby zani-
kowe skóry. W związku z powyższymi wskazaniami 
znajdujemy witaminę E w leku dermatologicznym, 
szczególnie w postaci recepturowego leku złożo-
nego.

W przebiegu niektórych chorób może nastą-
pić wzrost zapotrzebowania na witaminę E. Na przy-
kład duże dawki żelaza stosowane w niedokrwi-
stości niedobarwliwej zwiększają zapotrzebowanie 
na witaminę E. Analizując piśmiennictwo można na-
trafić na cały szereg danych związanych z korzyst-
nym wpływem witaminy E na organizm człowieka. 
I tak niektórzy specjaliści postulują przyjmowanie 
zwiększonej dawki witaminy E – do około 400 mili-
gramów, z kolei inni podają, iż zapotrzebowanie na 
tokoferol jest uzależnione od wieku. Na przykład 
u dzieci w przedziale 1-4 lata stosuje się 10 j.m., dla 
porównania u dorosłych 16,7 j.m. Zapotrzebowanie 
wzrasta u kobiet w ciąży, u osób mających większą 
masę ciała, intensywnie uprawiających sport, u pa-
laczy tytoniu, u tych, którzy mieszkają w zadymio-
nym środowisku lub przebywają w otoczeniu che-
mikaliów.

Normy żywieniowe zalecają pokrywanie 
dziennego zapotrzebowania na witaminę E na po-
ziomie co najmniej 100 miligramów. Znajdują się 
także głosy, że normy są zaniżone, ponieważ nie 
uwzględniają stężeń niezbędnych do wypełnia-
nia przez te witaminy swoich funkcji biologicznych, 
a tylko zastały opracowane w oparciu o wystę-
powanie objawów deficytu. Żyjemy w czasach in-
tensywnej chemizacji życia oraz wszechobecnego 
tempa generującego stres. Jeżeli w tej kwestii nic 
się nie zmieni, a nie zanosi się, to można przypusz-
czać, że z każdym rokiem spożycie tokoferoli będzie 
wzrastać, ponieważ nadreaktywnego tlenu dociera 
do komórek coraz więcej, powodując powstawanie 
wolnych rodników.

Warto również przytoczyć wyniki amery-
kańskich badań, które wykonywano w ciągu 8 lat 
z udziałem ponad 80 000 zdrowych kobiet w wie-
ku 34-59 lat, oraz ok. 40 000 zdrowych mężczyzn 
w wieku 40-75 lat. W obu przypadkach ryzyko wy-
stąpienia choroby wieńcowej u przyjmujących wyż-
sze dawki witaminy E było o około 40% niższe 
w porównaniu z grupą nie zażywającą tej witaminy. 

Tabela 1. Zawartość witaminy E w wybranych 
produktach (na 100g produktu).

Produkt [mg]

Olej słonecznikowy 75

Olej sojowy 69

Migdały 29

Margaryna 23

Orzechy 20

Masło 2,8

Jajko 1,2

Mleko 0,1
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►Niedobór witaminy E niekorzystnie wpływa na funk-
cjonowanie układu odpornościowego, gdyż zmniej-
sza się stabilność błon komórek tego układu i nasila 
synteza prostaglandyn obniżających sprawność im-
munologiczną organizmu. Również regularne po-
dawanie mężczyznom w wieku 50–69 lat zwiększo-
nych dawek witaminy E i prowitaminy A zmniejsza 
ryzyko raka prostaty o 32%. 

Działanie dermatologiczne witaminy E od-
bywa się poprzez zapobieganie autoutlenianiu ko-
mórek, co w konsekwencji prowadzi do opóźnienia 
procesu starzenia się skóry. Obok tego powszechnie 
znane jest oddziaływanie witaminy E na włosy, bo-
wiem powoduje ona ograniczenie wypadania wło-
sów oraz przyczynia się do poprawy kondycji zdro-
wotnej. Alfa–Tokoferol odpowiedzialny jest także za 
odżywianie komórek, gdyż bierze udział w zaopa-
trywaniu ich w tlen. Poza tym witamina ta pozytyw-
nie wpływa na wygląd blizn i powoduje, że oparze-
nia goją się szybciej, przeciwdziała stanom zapal-
nym i przyspiesza gojenie się ran, efektywnie od-
działując na odtwarzanie nowej tkanki. Wpływa na 
wszystkie etapy gojenia rany: hamuje powstawanie 
stanów zapalnych wywołanych zranieniem, norma-
lizuje powstawanie kolagenu, powstrzymując w ten 
sposób zbyt duży wzrost tkanki łącznej i jej tzw. sie-
ciowanie, czyli tworzenie zgrubień zwanych blizna-
mi. Zahamowanie tego procesu powoduje skutecz-
ne gojenie rany i zmniejszanie powstającej blizny. 
Witamina E z racji swoich właściwości przeplata się 
w aplikacji dermatologicznej w dwóch aspektach: 
leczniczym w produktach leczniczych, a także pie-
lęgnacyjnym w kosmetykach.

Witamina ta działa odżywczo na naczynia 
kapilarne skóry, poprawiając tym samym ukrwie-
nie skóry i zmianę jej kolorytu. Przyspiesza ponad-

to procesy regeneracyjne skóry, co w efekcie po-
prawia jej kondycję. Wpływa również korzystnie na 
włosy. Kumuluje się w nich, poprawiając ich struk-
turę. Neutralizuje wolne rodniki, które niszczą ko-
lagen i elastynę w tkance łącznej skóry właściwej. 
Destrukcyjne działanie wolnych rodników powoduje 
utratę elastyczności i sprężystości skóry, co w kon-
sekwencji prowadzi do przyspieszenia powstawania 
zmarszczek, a tym samym postępowania procesu 
starzenia komórek skóry. Z powyższych właściwo-
ści korzystamy wykonując w szerokim zakresie re-
cepturowe postaci leków na skórę z różnym udzia-
łem witaminy w wariantowych podłożach zarówno 
o charakterze maści jak i kremu. 

Wszechstronne działanie witaminy E jest 
bardzo praktyczne i szeroko wykorzystywane do 
ochrony skóry, włosów, jak i samego produktu po-
przez działanie antyoksydacyjne (substancja po-
mocnicza). Już po kilku godzinach od zastosowa-
nia dochodzi do zahamowania zmian rumienio-
wych. Dlatego często dodawana jest do kosmety-
ków regenerujących skórę po opalaniu. Jej obec-
ność w preparatach do opalania z faktorem SPF 
może nawet dwukrotnie zwiększyć wartość fakto-
ra w zakresie odporności na niekorzystne działanie 
promieniowania UVB. Witamina E stosowana jest 
w leczeniu skutków zbyt długiego opalania lub też 
urazów wywołanych czynnikami mechanicznymi jak 
i termicznymi.

W Ur zędow ym Wykaz ie  Produk tów 
Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 31 stycznia 2013 
roku występują dwa preparaty zawierające witaminę E 
w płynie o równoczesnym charakterze produktu lecz-
niczego i surowca farmaceutycznego (tabela 2):

Tabela 2. Preparaty witaminy E (all-rac-alfa-tokoferylu octan).

Rodzaj preparatu
zawartość

w 1ml
1 ml

1 kropla 
zawiera

Dodatkowa substancja 
pomocnicza

Preparat nr 1: Vitaminum E Medana 
10ml – płyn doustny

300 mg około 27 
kropli

11 mg olej arachidowy 
oczyszczony

Preparat nr 2: Vitaminum E Hasco 
10ml – krople doustne, roztwór

300 mg 
300 j.m.

około 30 
kropli

10 mg
10 j.m.

olej arachidowy 
oczyszczony
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Preparat 1 zawiera informację o utrzymywa-
niu kąta 45° podczas odmierzania produktu w for-
mie kropli, preparat 2 tego typu informacji nie po-
siada. Również ciekawostką, jednakże wytłumaczal-
ną typem kroplomierza, jest fakt istnienia różnej 
ilości kropli w jednym mililitrze preparatów. Istnieje 
także drobna różnica w zawartości witaminy E w 1 
kropli. I o ile w preparacie nr 2: 10mg x 30 kropli da-
je nam 300mg w 1 ml, to w preparacie nr 1: 11mg x 
27 kropli daje nam 297mg w 1ml. Różnica niewiel-
ka, wynikająca z przybliżeń, ale z edytorskiego obo-
wiązku zauważamy i zwracamy uwagę. Na szczęście 
w przeciwieństwie do tożsamych preparatów wita-
miny A z substancji dodatkowych mamy tylko olej 
arachidowy.  

Należy również zwrócić uwagę na surowiec 
farmaceutyczny witaminy E typowy „pro receptu-
ra” o 100% zawartości octanu tokoferylu (all–rac–
alf–tokoferylu octan). Surowiec praktycznie nie roz-
puszcza się w wodzie, łatwo rozpuszcza się w ole-
jach tłustych i bezwodnym etanolu. Nie występują 
w produkcie również żadne dodatkowe substancje 
pomocnicze. Parametry technologiczne surowca są 
następujące:

• zawartość witaminy E: 952mg/ml, czyli 99,9%;
• 1mg all–rac–alfa–tokoferylu octanu jest rów-

ny 1 j.m. witaminy E;
• 1 kropla zawiera około 28mg (28j.m.) witami-

ny E.

 Należy pamiętać o sposobie odmierzania su-
rowca z opakowania jednostkowego: przed użyciem 
przechylić butelkę o 180° i oczekiwać odpowietrze-
nia kroplomierza, podczas dozowania utrzymywać 
butelkę w taki sam sposób. 

Również pamiętajmy, że omawiane wcześniej 
preparaty nr 1 i nr 2 zawierają w 1ml 300mg witami-
ny E, czyli z pewnym przybliżeniem 700mg stanowi 
olej arachidowy. W przypadku surowca „pro recetu-
ra” 300mg witaminy E to 300mg surowca.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, jaki lek go-
towy, traktowany jako surowiec farmaceutyczny 
możemy użyć do sporządzenia leku recepturowego 
w świetle rozporządzenia MZ z 6 listopada 2012 r.
1. Vitaminum E (Tocopheroli acetas), płyn doustny.
2. Vitaminum E Hasco (Tocopheroli acetas), krople 

doustne roztwór,
3. Vitaminum E (int–rac–alfa–Tocopheroli acetas), 

krople doustne, roztwór. ■

dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk 
Specjalista Farmacji Aptecznej 

Starszy Wykładowca 
Zakład Technologii Postaci Leku,Katedra Farmacji Stosowanej 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

dr n. farm. Michał J. Nachajski 
adiunkt 

Zakład Technologii Postaci Leku,  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Piśmiennictwo u autorów.
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Współczesny człowiek kon-
sumuje około tony żyw-
ności rocznie. Z badań 

brytyjskich instytucji naukowych 
wynika, iż 5-7 kilogramów stano-
wią szeroko pojęte zanieczyszcze-
nia, których wartość odżywcza jest 
równa zeru, a na dodatek często 
mogą one wywoływać niepożądane 
skutki dla naszego organizmu. Kon-
taminanty (zanieczyszczenia z ang. 
contaminants, łac. contamino, con-
taminatus) żywności to za Codex 
Alimentarius, „(…) każda substancja 
nie dodawana w sposób zamierzony 
do środków spożywczych, wystę-
pująca jako wynik produkcji przy: 
wytwarzaniu, przygotowywaniu, 
pakowaniu, transporcie oraz prze-
chowywaniu albo też w wyniku za-
nieczyszczenia środowiska (…).” Ze 
względu na czynnik wywołujący 
zanieczyszczenie można podzie-
lić je na zanieczyszczenia: fizyczne, 
chemiczne i biologiczne. Obecność 
kontaminantów w żywności uzależ-
niona jest w znacznym stopniu od 
miejsca i sposobu uprawy roślin, 
chowu zwierząt, elementów wy-
twarzania i magazynowania pro-
duktów. Rodzaje niepożądanych 
substancji w pożywieniu podzie-
lić możemy również na podsta-

wie ich źródła pochodzenia. Jedną 
z grup są substancje pobierane 
przez organizmy wykorzystywane 
w produkcji rolno-spożywczej, ze 
środowiska w wyniku naturalnych 
procesów życiowych (np. odżywia-
nie, oddychanie). Pozostałości che-
micznych środków ochrony roślin  
(ś. o. r. – Środki Ochrony Roślin) oraz 
nawozów mineralnych używanych 
w uprawie roślin stanowią kolejną 
grupę. W ramach zabiegów wete-
rynaryjno-hodowlanych zwierzę-
tom również podawane są związki 
(wzbogacanie pasz, leki), które 
mogą wywoływać toksyczny efekt 
w organizmie człowieka. Powstające 
w wyniku działalności drobnoustro-
jów związki to następna z grup po-
działu. Ostatnią są substancje, które 
dostają się do pożywienia w wyniku 
ich migracji z urządzeń, sprzętu, 
opakowań czy naczyń. Każda żyw-
ność, bez względu na jej rodzaj, 
jest niestety zwykle narażona na 
zanieczyszczenia różnymi szkod-
liwymi związkami, dlatego też za-
pewnienie żywności bezpiecznej 
konsumentowi to jeden z podsta-
wowych celów działania jednostek 
administracyjnych, naukowych jak 
i producentów rolno-spożywczych. 
Z tego też względu istnieje szereg 

uregulowań prawnych, wprowa-
dzono dopuszczalne poziomy za-
nieczyszczeń (MRL, ang. maximum 
residue limit dla pozostałości pesty-
cydów, ML, ang. maximum levels dla 
pozostałych), ADI (ang. acceptable 
daily intake). Na poziomie produkcji 
opracowano jednolity system za-
rządzania jakością i w ten oto spo-
sób powstały zasady GAP (Good 
Agricultural Practice), GMP (Good 
Manufacture Practice), GHP (Good 
Hygienic Practice) oraz HACCP (Ha-
zard Analysis Critical Control Points). 
Ich zadaniem jest ujednolicenie oraz 
określenie norm będących gwa-
rantem, iż żywność docierająca do 
konsumenta jest możliwie wysokiej 
jakości i maksymalnie bezpieczna 
dla zdrowia.

Niniejszy artykuł ma na ce-
lu przedstawienie podstawowych 
zagrożeń związanych z występo-
waniem w artykułach spożyw-
czych zanieczyszczeń pochodze-
nia chemicznego, biologiczne-
go, w tym mikrobiologicznego, 
jak również fizycznego oraz ich 
wpływu na organizm człowieka – 
konsumenta.

Bardzo dużym zagroże-
niem obecnych czasów są wy-
korzystywane powszechnie sub-

Zagrożenia związane 
z zanieczyszczeniami 

żywności

Fot. Fotolia.com
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stancje o dużej aktywności biolo-
gicznej i szerokim spektrum po-
tencjalnego szkodliwego działa-
nia dla człowieka, naturalne lub 
syntetyczne środki ochrony roślin 
(pestycydy). W zależności od ich 
przeznaczenia wyróżnia się zo-
ocydy (związki służące do zwal-
czania szkodników zwierzęcych), 
herbicydy (środki chwastobój-
cze), fungicydy (środki grzybo-
bójcze) jak również bakteriocydy. 
Początki chemizacji rolnictwa po-
legającej na używaniu sztucznych 
nawozów oraz stosowaniu środ-
ków ochrony roślin i upraw sięga-
ją dawnych czasów, jednakże jej 
rozkwit to już czasy współczesne, 
a konkretnie początek lat 50-tych 
XX wieku – wówczas to dążono 
do intensyfikacji produkcji żyw-
ności, niekoniecznie zwracając 
uwagę na jej wymiar zdrowotny. 
Pestycydy to związki o szczegól-
nie niebezpiecznym dla człowie-
ka charakterze, które mogą być 
przyczyną ostrych zatruć, po-
chodzące ze środowiska, jak rów-
nież przyjęte na skutek omyłko-
wego lub świadomego spożycia. 
Środki te mają zdolność do ku-
mulowania się w łańcuchu pokar-
mowym (zjawisko biomagnifika-
cji), bioakumulacji w organizmie, 
a także kumulacji czynnościowej. 
Mogą być przyczyną występowa-
nia neurotoksycznych, genotok-
sycznych, embriotosycznych i im-
munotoksycznych skutków odle-
głych. Ze względu na zdrowotną 
jakość artykułów spożywczych 
szczególną uwagę należy zwrócić 
również na ich wpływ na gospo-
darkę hormonalną (część pesty-
cydów jest ksenoestrogenami – 
EDC`s – ang.: Endocrine Disrupting 
Compounds), przebieg procesów 
enzymatycznych oraz potencjal-
ną indukcję wielu chorób, np. 
Creutzfeldta-Jakoba, Alzheimera 
czy Parkinsona. Pestycydy mo-

gą również prowadzić do nasile-
nia alergii pokarmowych. Środki 
ochrony roślin zawarte w żyw-
ności mogą wykazywać działanie 
antagonistyczne i synergistyczne, 
np. wpływają na skład chemiczny 
żywności poprzez utratę skład-
ników prozdrowotnych, głównie 
witamin. Obecność pestycydów 
lub ich pozostałości w pożywie-
niu, świadczyć może o niepra-
widłowym zastosowaniu wybra-
nych preparatów, zaniedbaniach 
sprzętowych, braku świadomo-
ści skutków nadmiernego uży-
cia środków ochrony roślin lub 
nie stosowaniu się do okresu ka-
rencji po ich użyciu. Szkodliwość 
pestycydów uzależniona jest 
w znacznym stopniu od budowy 
chemicznej związków, tu szcze-
gólnie niebezpieczne są środki 
których substancje aktywne na-
leżą do grup insektycydów fo-
sforoorganicznych, karbaminia-
nowych, chloroorganicznych oraz 
pyretoridów syntetycznych. Tak-
że w przypadku glifosatu – naj-
popularniejszego na świecie her-
bicydu, do niedawna uważane-
go za bezpieczny, coraz częściej 
w kręgach naukowych podnoszo-
ny jest temat jego szkodliwości. 
Mimo, iż istnieją normy, określo-
ne limity zawartości zanieczysz-
czeń pestycydowych żywności 
(dla niemowląt i małych dzie-
ci zwykle MRL wynosi 0,01 
mg/kg) w wielu wypadkach, 
co wykazują badania mo-
nitoringowe prowadzone 
przez akredytowane labora-
toria, żywność w naszym kra-
ju nie spełnia wyznaczonych 
wymagań formalno-prawnych, 
czego konsekwencją jest po-
wszechne narażenie konsu-
mentów na pozostałości pe-
stycydów w spożywanych su-
rowych i przetworzonych pro-
duktach.

Kolejne z zanieczyszczeń, 
które dostarczone wraz z żyw-
nością mogą przedostać się do 
organizmu człowieka i wywoły-
wać niepożądane skutki są azo-
tany (III, V). Szczególnie wrażli-
we na działanie azotanów są nie-
mowlęta i małe dzieci. Obecność 
związków z tej grupy głównie po-
dyktowana jest stosowaniem na-
wozów mineralnych w uprawie 
roślin użytych jako surowiec żyw-
nościowy. Związki te są pobiera-
ne z gleby i transportowane do 
organów roślin, ich źródło stano-
wić również mogą spaliny komu-
nikacyjne jak i przemysłowe oraz 
opady atmosferyczne. Natężenie 
skażenia warzyw jest ściśle sko-
relowane z transportem przez 
nie substancji odżywczych i tu 
największą zawartość stwierdza 
się w warzywach korzeniowych, 
na przykład burakach, rzodkiew-
ce czy marchwi, również narażo-
ne są kapusty oraz sałata, gdzie 
w skrajnych przypadkach zawar-
tość osiąga poziom 7000 mg/
kg. Omawiane związki stosuje się 
również w serowarstwie i w prze-
twórstwie surowców mięsnych. 
Wystąpienie wyższego stężenia 
azotanów (III) w organizmie, nie-
jednokrotnie za pośrednictwem 
azotanów (V), powoduje powsta-

►
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wanie methemoglobiny poprzez 
zmianę stopnia utlenienia żelaza 
z dwu- na trójwartościowe. Zmia-
ny z tym związane doprowadza-
ją do utraty zdolności wiązania 
i transportu tlenu, obniżeniu tak-
że ulega przyswajanie tłuszczów 
oraz następuje zniszczenie wi-
tamin z grupy B oraz witaminy 
A. Objawami zatruć są w formie 
lekkiej podrażnienie błony ślu-
zowej przewodu pokarmowego, 
ból brzucha, duszności i wzdę-
cia, zaś gdy jest to stopień ostry 
(ponad 1g) w przeciągu 30 minut 
pojawiają się ból brzucha oraz 
wymioty, z czasem skóra zaczy-
na sinieć, pojawiają się bardzo 
uciążliwe duszności, zawroty gło-
wy i omdlenia, obserwuje się tak-
że znaczny spadek ciśnienia krwi. 
Najnowsze badania dowiodły, 
że azotany również w znacznym 
stopniu ułatwiają syntezę tok-
sycznych substancji podczas pro-
cesów produkcji przemysłowej 
żywności, szczególnie o charak-
terze rakotwórczym – N-nitrozo-
amin.

Polichlorodibenzodioksyny 
(PCDD) oraz polichlorodibenzo-
furany (PCDF) to grupa związków 
określana w języku potocznym 
dioksynami, wśród nich wyróżnia 
się 75 izomerów PCDD oraz 135 
izomerów PCDF. Są to substan-
cje chemiczne, które nie znajdu-
ją zastosowania w żadnych pro-
cesach technologicznych i nie są 
wytwarzane, stanowią one pro-
dukt uboczny w procesach spala-
nia w temperaturze 200 – 500°C. 
Duże ilości tych związków wy-
dzielane są podczas produkcji 
pestycydów i tworzyw sztucz-
nych, równie duży udział w ich 
emisji mają przemysł papierni-
czo-celulozowy oraz metalowy. 
Szacuje się że 97% całkowitego 
przyjęcia tych toksyn odbywa 
się z pożywieniem. Dostają się 

do organizmu przeważnie z żyw-
nością pochodzenia zwierzęcego, 
z mięsem, przetworami mleczny-
mi oraz rybami. PCDD/F wchła-
niane są w ponad 90% w prze-
wodzie pokarmowym i odkłada-
ne w tkance tłuszczowej. Objawy 
zatrucia dioksynami w począt-
kowym etapie to podrażnienie 
oczu, światłowstręt, sinica, utra-
ta wagi, po kilku dniach wysyp-
ka alergiczna (trądzikowe zmiany 
skórne, hiperpigmentacja – chlo-
racnosa). W wyniku dalszego na-
rażenia mogą wystąpić zmiany 
w funkcjonowaniu wątroby, ne-
rek, trzustki, porfiria, oraz zmia-
ny składników chemicznych krwi. 
Niezmiernie istotnym jest rów-
nież fakt, iż związki te z niezwykłą 
łatwością pokonują barierę łoży-
skową, przez co wpływają bezpo-
średnio na embrion. Czas w ja-
kim następuje połowiczny rozpad 
tych związków w organizmie do-
rosłego człowieka trwa nawet 10 
lat. Skutki ich oddziaływania, nie-
jednokrotnie ujawniają się dopie-
ro po kilku latach i głównie do-
tyczą narządów wewnętrznych. 
Istnieją również dowody nauko-
we świadczące o kancerogennym 
działaniu PCDD/F. Kumulację tych 
związków łączy się z powstawa-
niem mięśniaków tkanki miękkiej, 
raka wątroby oraz niektórych ro-
dzajów białaczek.

Równie niebezpiecznymi co 
PCDD/F zanieczyszczeniami żyw-
ności są polichlorowane bifenyle 
(PCB), jest to grupa 209 chemicznych 
związków organicznych. Pochodzą-
ce z przemysłu o charakterze che-
micznym, produkowane są głównie 
jako dodatki do środków klejąco-
-uszczelniających, farb, płynów hy-
draulicznych oraz tworzyw sztucz-
nych. W środowisku znajdują się je-
dynie jako zanieczyszczenia, trafiają 
do niego wraz ze ściekami, a do at-
mosfery przedostają się na skutek 

spalania odpadów. Człowiek nara-
żony jest głównie na ich szkodliwy 
wpływ poprzez skażoną żywność. 
PCB charakteryzują się niemalże cał-
kowitą odpornością na degradację, 
niezależnie od czynnika oddziały-
wującego, bardzo dobrze rozpusz-
czają się w tłuszczach, co stano-
wi o ich kumulacji w organizmach 
w miarę wydłużania się łańcucha 
pokarmowego. Głównym źródłem 
zatruć PCB jest spożywanie w szcze-
gólności mięsa, konserw, marynat 
z bezkręgowców morskich, tłustych 
ryb, a ich zawartość w nabiale jest 
zróżnicowana. Łatwo wchłaniają się 
one z przewodu pokarmowego. In-
dukują enzymy odpowiedzialne za 
utlenianie, znajdujące się w siatecz-
ce śródplazmatycznej wątroby. Za-
trucie tymi związkami zazwyczaj 
objawia się podobnie jak w przy-
padku dioksyn. Wykazano również 
iż istnieje często związek pomiędzy 
zatruciami związkami z tych dwóch 
grup. Długoterminowe konsumo-
wanie żywności z dużą zawartością 
rakotwórczych PCB skutkować mo-
że powstawaniem guzów, wpływa 
również na obniżenie przyswajania 
wapnia. U osób narażonych na PCB 
w żywności stwierdza się także za-
burzenia układu immunologicznego 
oraz rozrodczego.

Pojęcie mikrobiologicznych 
zanieczyszczeń żywności związa-
ne jest w głównej mierze ze ska-
żeniem surowców, nieprawidło-
wym przetwarzaniem i magazy-
nowaniem surowców. Znaczący 
wpływ również ma jakość opa-
kowań. Źródłami skażenia mikro-
biologicznego pokarmów są z re-
guły bakterie, drożdże oraz sa-
profityczne grzyby (pleśnie). Za-
grożenie stanowią nie tylko same 
drobnoustroje lecz również ich 
metabolity, a do najgroźniejszych 
należy zaliczyć pałeczki jadu kieł-
basianego (Clostridium botuli-
num), pałeczki salmonelli (Sal-

►
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monella sp.), przecinkowca chole-
ry (Vibrio cholerae), wirusa zapa-
lenia wątroby typ B (Hepatitis B) 
oraz mykotoksyny. Skażenie bak-
teryjne zachodzi bardzo szybko, 
dzięki bardzo prostemu proceso-
wi namnażania się tych organi-
zmów, przy sprzyjających warun-
kach proces podziału potrafi się 
zakończyć w około 20 min. Zanie-
czyszczenia pokarmów w więk-
szości przypadków zauważalne są 
dzięki zmianom organoleptycz-
nym, świadczącym o ich zepsu-
ciu. Drożdże, powszechnie stoso-
wane w przemyśle spożywczym, 
mogą – jednocześnie będąc nie-
zbędnym elementem – podczas 
wytwarzania i przerobu surow-
ców stanowić poważne zagro-
żenie toksykologiczne. Zazwy-
czaj jednak infekują niewłaściwie 
przetworzone artykuły o wyso-
kiej zawartości cukru, powodując 
ich psucie poprzez tzw. kożucho-
wanie, wytwarzanie nalotów oraz 
doprowadzając do zmiany sma-
ku. Zwykle zmiany te nie są groź-
ne dla człowieka, jednak drożdże 
z rodzaju Cryptococcus, Rhodo-
torula (czerwone drożdże) oraz 
niektóre z Candida powodować 
mogą dolegliwości żołądkowe 
u ludzi. Najbardziej niebezpiecz-
nymi zanieczyszczeniami mi-
krobiologicznymi w żywności są 
produkty metabolizmu licznych 
gatunków grzybów pleśniowych 
z rodzaju Aspergillus, Penicillum 
i Fusarium, powszechnie nazy-

w a n e 
myko-

toksynami (mikotoksynami). Do-
tychczas zidentyfikowano blisko 
400 miktoksyn, pośród tej gru-
py naturalnych zanieczyszczeń 
najczęściej występują aflatoksy-
ny, ochratoksyny, trichoteceny, 
fumonizyny, zearaleon oraz pa-
tulina. Zagrożenie zanieczysz-
czeniem mykotosynami dotyczy 
przede wszystkim produktów ro-
ślinnych (zbóż, orzechów, nasion 
roślin oleistych, owoców, warzyw, 
kawy, kakao), pasz oraz surowców 
pochodzenia zwierzęcego – mle-
ka i jego przetworów oraz mięsa. 
Należy także podkreślić, że duże 
ilości mykotoksyn mogą zawierać 
produkty importowane. Żywność 
może również być skażona przez 
różne rodzaje grzybów, produku-
jące toksyny. Dlatego też symp-
tomy mykotoksynoz mogą su-
mować się lub dochodzić może 
do działania synergistycznego 
lub antagonistycznego pomię-
dzy nimi. Z tego też względu opi-
sywane substancje mogą być nie-
zwykle niebezpieczne dla czło-
wieka i przez to zagrażać jego 
zdrowiu. W wyniku zatrucia na-
stąpić mogą zaburzenia działania 
układu pokarmowego, uszkodze-
nia nerek i wątroby, dowiedziono 
również, iż wraz ze spożywaniem 
żywności zanieczyszczonej my-
kotoksynami zwiększa się praw-
dopodobieństwo zachorowa-
nie na raka. Toksyny te posiadają 
również właściwości immunotok-
syczne, neurotoksyczne, a tak-
że mutagenne, embriotoksyczne, 
teratogenne. Wpływają na go-
spodarkę hormonalną, oraz 
przebieg procesów enzy-
matycznych. Znany jest 

– z Serbii – przypadek śmierci 
100 000 ludzi w wyniku spożywa-
nia zboża przechowywanego na 
wolnym powietrzu (w latach 1942 
– 1947), w wyniku czego doszło 
do infekcji Fusarium sp. Spoży-
wanie pokarmów zanieczyszczo-
nych mykotoksynami może pro-
wadzić do obrzęku płuc, uszko-
dzenia nerek i wątroby, deforma-
cji układu kostnego, bezpłodno-
ści oraz dystrofii mięśni. Jednak 
zazwyczaj zatrucia mają przebieg 
lekki i kończą się głównie wymio-
tami i bólem brzucha, a to szcze-
gólnie przez fakt przetwarzania 
pokarmów. Pocieszającym jest 
fakt, iż stan obecnej wiedzy tech-
nologicznej, wykorzystanie tech-
nik i metod służących do szybkiej 
identyfikacji zagrożeń, oraz nor-
my sanitarne pozwoliły w zna-
czącym stopniu ograniczyć eks-
pozycję człowieka na zanieczysz-
czenia mikrobiologiczne, jednak-
że w dalszym ciągu stanowią one 
źródło wielu zatruć ostrych jak 
i przewlekłych powikłań w orga-
nizmie konsumenta.

Obecność metali w żywności 
jest niezwykle wielkim problemem 
dzisiejszych czasów, wszechobecna 
emisja do atmosfery, gleby i wód 
stanowi o ich znacznej obecności 
w naszych pokarmach. Ważnym 
źródłem są nawozy fosforowe, wap-
niowe, obornik, ścieki komunalne, 
środki ochrony roślin. Przed rozwo-
jem syntetycznych związków orga-
nicznych na szeroką skalę stosowa-
no pestycydy zawierające metale, 
np. „mikstura Bordeaux” wykorzy-
stywana na winorośl zawierała dużą 
ilość miedzi (nadal szeroko stoso-
wana w tropikach jako środek grzy-
bobójczy). Dodatkowe źródła zanie-
czyszczenia metalami mogą stano-
wić naczynia, maszyny i aparatura 
stosowana do produkcji, środki de-
zynfekujące, komponenty paszowe, 
substancje dodatkowe niezbędne ►
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►

techno-
logicznie oraz same opakowania. 
Spożywanie skażonej żywności mo-
że być przyczyną zatruć zarówno 
ostrych (m.in. As, Zn, Cd, Cu i Hg) 
jak i przewlekłych (m.in. As, Zn, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Pb, Sn, Co, Ni, Mn, Se, 
Fe, Ag.), a ich toksyczność w dużym 
stopniu uzależniona jest od rodza-
jów związków, w jakich metale wy-
stępują, od formy w jakiej zostały 
przyjęte, rozpuszczalności w pły-
nach ustrojowych i lipidach, czasu 
narażenia organizmu, jak również 
cech osobniczych. Z tego też wzglę-
du w większości krajów limituje się 
dopuszczalność metali ciężkich 
w środkach spożywczych. W Polsce 
takie normy obowiązują dla Cd, Pb, 
As, Hg, Cu, Zn, Sn, Fe. Do najbar-
dziej szkodliwych pierwiastków zali-
cza się rtęć, kadm, arsen i ołów. Do 
organizmu człowieka metale cięż-
kie dostają się zwykle drogą pokar-
mową wraz z zanieczyszczoną nimi 
żywnością. Skutki zdrowotne regu-
larnego spożywania produktów za-
wierających nawet niewielkie ilości 

tych 
p ie r -

wiastków mogą 
ujawnić się nawet po 

wielu latach. Wywołują zwykle 
zmiany w syntezie białka i zaburze-
nia wytwarzania ATP, w konsekwen-
cji czego może dochodzić do po-
ważnych zmian chorobowych (rtęci-
ca – Minamata – 1956 r.; Irak – 1971 
r.; kadmica – Itai– Itai 1964 r., maso-
we zatrucia arszenikiem w Bangla-
deszu; ołowica z charakterystyczną 
cerą, „rąbkiem ołowianym” na dzią-
słach). Metale ciężkie głównie ata-
kują wątrobę i nerki, często stwier-
dza się ich kumulację w kościach, 
mózgu i mięśniach. Wpływają na 
układ sercowo-naczyniowy, układ 
moczowy, nerwowy oraz immu-
nologiczny, potencję, poronienia, 
przedwczesne porody. Istnieją rów-
nież badania naukowe potwierdza-
jące związek wysokiego stężenia 
metali ciężkich w organizmie osób 
chorych na Alzheimera czy Parkin-
sona. Wiele związków metali cięż-
kich zakwalifikowanych zostało do 
czynników prawdopodobnie dzia-
łających rakotwórczo na organizm 
ludzki. Sole metali ciężkich bardzo 
łatwo przenikają przez błony ślu-
zowe, dostając się do narządów 
wewnętrznych, układu nerwowego 
czy nawet płodu. Obecność meta-
li uszkadza nabłonki cewek nerko-
wych, ściany naczyń włosowatych, 
mięsień serca, jednak nie pozosta-
ją także obojętne dla pozostałych 
tkanek. Metale także bardzo ła-
two wchodzą w reakcje z enzyma-

mi i grupami karboksylowymi ami-
nokwasów.

Wśród zanie-
czyszczeń, które mo-

gą wystąpić w żyw-
ności i mieć szkodliwy 
wpływ na zdrowie kon-
sumenta należy także 

wymienić wielopierście-
niowe węglowodory aromatycz-
ne, powszechnie określane skrótem 
WWA. Do tej grupy należy oko-
ło 200 związków i są one do naj-
bardziej rakotwórcze pośród za-
nieczyszczeń mogących występo-
wać w żywności. Dostają się do niej 
z powietrza (emitowane przez prze-
mysłowe przetwarzanie w wyso-
kiej temperaturze w szczególności 
ropy naftowej i węgla), gleby, wo-
dy oraz poprzez stosowanie zabie-
gów obróbki termicznej w wysokich 
temperaturach (prażenie, wędze-
nie). Rośliny (sałata, szpinak) łatwo 
syntetyzują, wchłaniają i rozkładają 
WWA. Dużą ich ilość można zna-
leźć również w surowych rybach, 
mięczakach, oraz planktonie. Nale-
ży pamiętać, iż poza inicjowaniem 
mutacji, które mogą stać się przy-
czyną powstania raka, WWA mo-
gą również w dużym stopniu zmie-
niać szybkość i kierunek procesów 
biotransformacji leków i przez to 
konwertować ich działanie farma-
kologiczne. Toksyczne działanie na 
organizm mogą również wywierać 
zanieczyszczenia HAA oraz akryla-
mid powstające podczas przetwa-
rzania żywności.

Spoglądając na ogół nie-
bezpieczeństw jakie „oferuje” 
nam przyroda oraz jakie sami 
często nieświadomie sobie „ge-
nerujemy”, możemy zastanawiać 
się czy w ogóle istnieje bezpiecz-
na żywność. Dzięki prawidłowo 
prowadzonym uprawom, cho-
wie zwierząt, procesom techno-
logicznym, normom, zapewniają-
cym nam konsumentom, a przy-
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najmniej mającym pełnić ta-
kie zadanie powinniśmy sądzić, 
iż żywność nam oferowana jest 
czysta i wolna od jakichkolwiek 
toksyn, oraz spełnia warunki bez-
pieczeństwa zdrowotnego. Jed-
nakże niebezpieczeństwo spoży-
wania zanieczyszczonej żywności 
istnieje i niestety istnieć będzie 
– pewne ryzyko jest nieuniknio-
ne, czy to ze strony nieuczciwych 
producentów, czy to wynikające 
z błędów technologicznych, lecz 
przede wszystkim my – konsu-
menci powinniśmy podejmować 
świadome decyzje, nabywać pro-
dukty z tzw. sprawdzonego źród-
ła, aby to co jemy było nie tylko 
smaczne, ale zawsze winno być 
przede wszystkim... zdrowe.  ■

mgr Michał Stawarczyk
Ilustracje Michał Stawarczyk
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Jak rozpoznać 
przeziębienie?

Niemowlęta z uwagi na 
niewykształcony w pełni układ 
odpornościowy są bardziej na-
rażone na infekcje górnych 
dróg oddechowych, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym. 
Przeziębienie zazwyczaj począt-
kowo objawia się zmniejszonym 
apetytem, dziecko bywa apa-
tyczne i senne. Pierwszym z ob-
jawów wskazujących dodatkowo 
na przeziębienie może być pod-
wyższona temperatura ciała.

Gorączka – jak ją mierzyć  
i jak ją zwalczać?

 
Pamiętajmy, że gorączka jest re-
akcją obronną układu odpornoś-
ciowego na infekcję, sygnałem 

organizmu, że stara się zwalczyć 
chorobę. W podwyższonej tem-
peraturze ciała układ odpornoś-
ciowy ma większą zdolność do 
zwalczania choroby. Z uwagi na 
fakt, że najczęstsza przyczyna 
przeziębienia – wirusy namnaża-
ją się w niższych temperaturach, 
nie zawsze należy od razu zwal-
czać farmakologicznie stan pod-
gorączkowy i gorączkę. Z tego 
powodu pediatrzy nie zalecają 
szybkiego obniżania gorączki. 
Za wartość graniczną, od której 
należy podać środek przeciwgo-
rączkowy uważa się temperaturę 
38°C.

Jaki termometr wybrać  
i jak zmierzyć temperaturę

Obecnie na rynku nie są 
już dostępne termometry rtę-

ciowe, zgodnie z zaleceniami UE 
(dnia 3 kwietnia 2009 zniknęły 
z produkcji). Miejsce termome-
trów rtęciowych zajęły termome-
try z alkoholem, które wyglądem 
nie różnią się od rtęciowych. Po-
nadto dostępne są także:
– termometr smoczek – pomiar 

wykonywany w jamie ustnej 
trwa około 3 minuty, wartość 
zazwyczaj jest zaniżona o 0,5-
1°C w stosunku do temperatu-
ry mierzonej w odbycie,

– termometr cyfrowy – można 
nim wykonać pomiar w jamie 
ustnej, w odbycie lub pod pa-
chą. Czas trwania pomiaru to 
około 30-60 sekund. Dostęp-
ne są modele z giętką koń-
cówką, są także takie, które 
mają jednorazowe końcówki – 
gdy jest to konieczne. Pamię-
tajmy aby nigdy nie używać 

Przeziębienie, czyli infekcja górnych dróg oddechowych wywoływana przez wirusy jest częstym proble-
mem z jakim zaniepokojeni  rodzice zgłaszają się do apteki celem uzyskania fachowej porady farmaceuty. Jak 
zaradzić  temu problemowi  nie szkodząc maluchowi? Przede wszystkim stosujemy leczenie objawowe.

Fot. Fotolia.com
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IBUPROFEN – NLPZ o działaniu 
przeciwbólowym, przeciwgo-
rączkowym i przeciwzapalnym. 
Stosujemy go u dzieci powyżej 
3 miesiąca życia, i powyżej 6 ki-
logramów masy ciała. 

Dawkowanie to dla dzie-
ci od szóstego miesiąca do 12 
roku życia: przeciwgorączkowo 
5-10 mg/kg masy ciała (w zależ-
ności od wyniku pomiaru tem-
peratury), maksymalna dawka 
dobowa to 40 mg/kg masy ciała. 
Pamiętajmy, że dzieciom do 12 
roku życia nie można podawać 
kwasu acetylosalicylowego ze 
względu na działania niepożąda-
ne takie jak Zespół Rey á – bardzo 
niebezpieczną chorobę powodu-
jącą patologiczne zmiany w OUN 
i w wątrobie.

Który lek wybrać  
paracetamol czy ibuprofen?

Paracetamol i ibuprofen 
występują w postaci czopków, 
syropu, kropli, zawiesiny. W za-
leżności od objawów towarzyszą-
cych wybieramy jedną z dostęp-
nych postaci. Paracetamol zaleca 
się stosować w dawkach określo-
nych przez producenta zazwy-
czaj w dawkach podzielonych co 
4 godziny, natomiast ibuprofen 
wystarczy aplikować co 6-8 go-
dzin. Lekiem pierwszego rzutu ►

tego samego termometru do 
pomiaru w odbycie i w jamie 
ustnej,

– termometr do ucha – pomiar 
jest bardzo krótki i trwa kilka 
sekund. Jednak ze względu 
na to, że przewód słuchowy 
noworodka jest bardzo wą-
ski, z pomiarem temperatury 
w uchu należy poczekać do 
ukończenia trzeciego miesiąca 
życia,

– termometr na podczerwień – 
temperatura jest mierzona 
na skroni, nie ma ograniczeń 
wiekowych, pomiar jest szybki 
i bezproblemowy. 

Miejsca pomiaru tempe-
ratury:
Odbyt – mierząc temperaturę 

w odbycie należy posma-
rować termometr wazeliną 
i wsunąć do odbytu na głę-
bokość do 1,5 cm i doko-
nać pomiaru przez około 2 
minuty.

Pod pachą – pamiętajmy aby za-
wsze sprawdzić czy skóra 
pod pachą jest sucha.

Jak prawidłowo odczytać  
temperaturę?

Temperatura w odbycie 
jest zawsze o 0,5- 1°C wyższa niż 
w jamie ustnej, natomiast pod 
pachą o 1°C od niej niższa.

Jeżeli temperatura wyno-
si 38°C, co uznajemy za wartość 
graniczną należy zastosować lek, 
wartości poniżej stanowią stan 
podgorączkowy co nie zawsze 
wymaga interwencji farmakolo-
gicznej. 

Leki przeciwgorączkowe 
stosowane w populacji 

pediatrycznej

PARACETAMOL – jest głównym 
lekiem przeciwgorączkowym 
i przeciwbólowym stosowanym 
w populacji pediatrycznej. Dzia-
łanie przeciwgorączkowe jest 
związane z hamowaniem syntezy 
prostaglandyn w podwzgórzu. 
Natomiast działanie przeciwbó-
lowe wynika z działania ośrodko-
wego i obwodowego hamowania 
syntezy prostaglandyn.

Fizjologiczna temperatura ciała 
u niemowląt i dzieci Gorączka

jama ustna - 37°C 38,4°C

pod pachą - 37,3°C 37,9°C

w odbycie - 37,6°C 39°C

Tabela. Dawkowanie paracetamolu u dzieci od 3 mż. Do 12 rż.

3–12 
miesięcy

jednorazowo 10 mg/kg masy ciała  
4–6 razy/dobę

60 mg 2–4 razy/dobę  
dla dzieci o wadze ciała 3–5,5 kg; 

120–125 mg 2–3 razy/dobę  
przy wadze ciała 5,5–10 kg

1–2 lata 120 mg 4–6 razy/dobę 240–250 mg 2–3 razy/dobę

2–4 lata 120–180 mg 4–6 razy/dobę 240–250 mg 3 razy/dobę

4–6 lat 180 mg 4–6 razy/dobę 240–250 mg 4 razy/dobę

6–9 lat 240–250 mg 4–6 razy/dobę 500 mg 2–3 razy/dobę

9–12 lat 360–375 mg 4–6 razy/dobę 500 mg 3 razy/dobę

Tabela.  Temperatura ciała u niemowląt i dzieci

Fot. Fotolia.com
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infekcję wirusową towarzyszącą 
przeziębieniu. Jeżeli kaszel wy-
stępuje bez podwyższonej tem-
peratury, nie wymaga zwykle le-
czenia innego niż objawowe i na 
ogół ustępuje samoistnie. Jeżeli 
ten rodzaj kaszlu pojawia się nag-
le, bez innych objawów infekcji 
może to wskazywać na kontakt 
z alergenem i świadczyć o alergii 
lub początku astmy.

Kaszel mokry zazwyczaj 
występuje po kaszlu suchym. Po-
wstaje na skutek gromadzenia się 
w oskrzelach wydzieliny. Często 
wydzielina z nosa, przy towarzy-
szącym katarze, spływając po tyl-
nej ścianie gardła wywołuje ten 
rodzaj kaszlu.

Jak leczyć kaszel  
u najmłodszych?

Przede wszystkim należy 
pamiętać, że prawidłowa diag-
noza rodzaju kaszlu u najmłod-
szych jest możliwa przy osłucha-
niu przez pediatrę! W przypadku 
kaszlu suchego zalecane (po kon-
sultacji z lekarzem) są substancje 
takie jak bromowodorek dextro-
metorfanu lub butamirat. 

u niemowląt i małych dzieci jest 
paracetamol. Do 3 miesiąca ży-
cia ibuprofen nie jest zalecany, 
nie podajemy go też, gdy dzie-
cko wymiotuje, jest odwodnione 
lub cierpi na bóle brzucha – ze 
względu na możliwość dodat-
kowego podrażnienia przez ten 
NLPZ. Paracetamol można poda-
wać już od pierwszych dni życia. 

Objawy przeziębienia 
i sposoby leczenia

Gorączka powinna obni-
żyć się do godziny po zastosowa-
niu leku, jeżeli tak się nie stanie 
można zastosować produkt alter-
natywny (np. jeżeli po godzinie 
od podania paracetamolu tem-
peratura nie obniży się, u dzieci 
powyżej 3 miesiąca życia i ważą-
cych ponad 6 kilogramów poda-
jemy ibuprofen).

Dodatkowo można zasto-
sować:
•	 Schłodzenie ciała (kąpiel 

o 1-2°C chłodniejsza od tem-
peratury ciała lub chłodne 
okłady na szyję, kark, czoło, 
łydki, brzuch);

•	 Stałe uzupełnienie płynów 
(woda, herbatki);

•	 Dietę bogatokaloryczną.

KATAR – jak mu zaradzić?

W przypadku dolegli-
wości kataralnych ważne jest 
uzupełnianie płynów. Nawilża-
nie powietrza ułatwia oddycha-
nie i przynosi ulgę przy katarze, 
kaszlu oraz bólach gardła. Istot-
ne jest również systematyczne 
oczyszczanie nosa na przykład 
poprzez odsysanie – za pomocą 
gruszki lub specjalnych aspirato-
rów wydzieliny. 

Ważne jest także rozrze-
dzanie zalegającej wydzieliny za 
pomocą izotonicznego roztworu 

wody morskiej (po 18 miesiącu 
życia można stosować roztwór 
hipertoniczny) lub 0,9% roztwo-
ru soli fizjologicznej. Dodatkowo 
korzystna może być aromatera-
pia, gdy maluch cierpi z powodu 
zatkanego nosa, zalecana jest dla 
dzieci powyżej 3 roku życia. Ulgę 
może przynieść także dodanie do 
tradycyjnej kąpieli naparu z me-
lisy i lawendy. Stosuje się także 
smarowanie zewnętrznej strony 
nosa maścią majerankową lub 
wazeliną.

Przy pomocy nebulizatora 
można wykonać inhalację solą 
fizjologiczną, co ułatwi nie tyl-
ko oddychanie przy katarze, ale 
także będzie pomocne przy od-
krztuszaniu wydzieliny.

KASZEL – jak mu zaradzić?

Kaszel jest reakcją obron-
ną organizmu mającą na celu 
usunięcie zalegającej wydzieliny. 
Pamiętajmy, że występują róż-
ne rodzaje kaszlu i w zależności 
od prawidłowej diagnozy jego 
rodzaju powinniśmy podjąć od-
powiednie leczenie. Kaszel suchy 
może być spowodowany przez 

Ważne jest także rozrzedzanie 

zalegającej wydzieliny za pomocą 

izotonicznego roztworu wody morskiej 

(po 18 miesiącu życia można stosować 

roztwór hipertoniczny) lub 0,9% 

roztworu soli fizjologicznej. 

►
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Bromowodorek dextrome-
torfanu (DXM) jest opioidowym 
lekiem przeciwkaszlowym niepo-
wodującym uzależnienia. Wyka-
zuje działanie przeciwkaszlowe 
przez depresyjny wpływ na ośro-
dek kaszlu w rdzeniu przedłużo-
nym. Wchłania się z przewodu po-
karmowego, zaczyna działać po 
10-30 minutach, a działanie utrzy-
muje się do 6 godzin. Nie zaleca 
się stosowania tego leku u dzieci 
do ukończenia pierwszego roku 
życia. Nie powoduje on depresji 
ośrodka oddechowego i jest to 
środek uważany za bezpieczny, 
niemniej ze względu na silne dzia-
łanie dawkę powinien dobrać le-
karz prowadzący dziecko.

Drugim lekiem najczęściej 
stosowanym w hamowaniu upor-
czywego suchego kaszlu jest cy-
trynian butamiratu – nieopioido-
wy lek przeciwkaszlowy działają-
cy ośrodkowo przez blokowanie 
ośrodka kaszlu w rdzeniu prze-
dłużonym. Cytrynian butamiratu 
zmniejsza natężenie kaszlu, dzia-
ła po około 1,5 godziny. Uważa-
ny jest jednak za słabszy w dzia-
łaniu niż DXM i częściej dający 
działania niepożądane takie jak 
wysypka, biegunka, wymioty, 
bóle i zawroty głowy. Ponadto 
należy pamiętać o ważnym prze-
ciwwskazaniu do stosowania te-
go leku jakim jest niewydolność 
oddechowa, której często podło-
żem może być POCHP lub astma. 

Jeżeli kaszel zostanie zdiag-
nozowany jako kaszel mokry można 
zastosować jedną z następujących 
substancji mukolitycznych: chloro-
wodorek ambroksolu, acetylocy-
steinę lub bromheksynę. 

Chlorowodorek ambrokso-
lu jest popularnym mukolitykiem. 

Zwiększa biosyntezę surfaktan-
tu, pobudza ruch rzęsek nabłon-
ka oddechowego, co powoduje 
usuwanie zalegającej wydzieliny 
w drogach oddechowych. Jego 
działanie rozpoczyna się dopiero 
po około 2,5 godziny i jest uza-
leżnione od prawidłowej podaży 
płynów. Może być stosowany po 
2 roku życia, poniżej tego wieku 
jedynie na polecenie lekarza. Pa-
miętajmy, że nie zaleca się stoso-
wania leku u astmatyków i przy 
schorzeniach żołądka. 

Acetylocysteina zmniejsza 
lepkość wydzieliny poprzez rozry-
wanie wiązań disiarczkowych śluzu 
i powoduje jej upłynnienie. Zastoso-
wanie nieodpowiedniej dawki może 
powodować paradoksalny skurcz 
oskrzeli, głównie u chorych na dy-
chawicę oskrzelową.

Najbardziej bezpiecznym 
mukolitykiem jest bromheksyna. 
Jest syntetyczną pochodną alka-
loidu wazycyny, wyodrębnionej 
z rośliny Adhatoda vasica. Działa 
przez zwiększanie ilości wydzie-
liny i upłynniania jej. Jest lekiem 
bezpiecznym i w postaci kropli 
doustnych może być stosowa-
na pod kontrolą lekarza już od 
pierwszego miesiąca życia. Pa-
miętajmy jednak o odpowiedniej 
podaży płynów, co stanowi zasa-
dę przy większości mukolityków.

DODATKOWE ZALECENIA 

•	 PRAWIDŁOWA DIETA – kasz-
ki wzbogacone w witaminy, 
prebiotyki i probiotyki, a jeżeli 
dziecko ma już rozszerzoną 
dietę należy zadbać o do-
starczenie naturalnych źródeł 
witaminy C.

•	 HARTOWANIE ORGANIZMU 
– należy dbać o wietrzenie 
pomieszczeń w których prze-
bywa dziecko.

•	 ODPORNOŚĆ W ZASTRZY-
KU – zaleca się wykonywanie 
szczepień uzupełniających – 
przeciwko grypie, przeciwko 
meningokokom, przeciwko 
pneumokokom, przeciwko 
rotawirusom.

•	 LAKTACJA – warto dbać o jak 
najdłuższy czas laktacji, gdyż 
w mleku matki znajdują się 
przeciwciała chroniące nie-
mowlę przed chorobotwór-
czymi drobnoustrojami.

•	 WAŻNE KĄPIELE – przeziębio-
ne niemowlę często się poci, 
dlatego tak ważna jest prawid-
łowa higiena także w okresie 
infekcji.

•	 PROBIOTYK – w odpowiedniej 
postaci zwiększa odporność.

Najnowsze badania infor-
mują, że mleko może zwiększyć 
gęstość zalegającej wydzieliny 
jednak w przypadku niemowląt 
karmionych piersią o zmianie die-
ty decyduje zawsze lekarz. ■

mgr farm. 
Mirella Kowalcze-Kokolus 
Specjalista Farmacji Aptecznej

Fot. Fotolia.com
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W lecznictwie stosuje się 
tlen medyczny, który 
może mieć postać cie-

kłą lub sprężoną. Tlen medycz-
ny jest stosowany między innymi 
jako część procesu resuscytacji, 
w leczeniu różnego rodzaju za-
burzeń oddychania, a także w te-
rapii oparzeń dróg oddechowych 
oraz jako standardowy składnik 
postępowania w przebiegu za-
trucia tlenkiem węgla. Tlen me-
dyczny jest stosowany również 
w anestezjologii przed zabiegami 
chirurgicznymi i po nich.

W szpitalach tlen dystry-
buowany jest najczęściej poprzez 
sieć gazów medycznych, której 
końcówki znajdują się przy łóż-
kach chorych. Tlen stosowany 
może być także w warunkach do-
mowych (DLT – domowe leczenie 
tlenem), wówczas jego źródłem 
mogą być koncentratory tleno-
we (urządzenie wyłapujące tlen 
z powietrza), pojemniki z ciekłym 
tlenem, lub rzadziej sprężonym 
w butlach. Istotnym elementem 

tej instalacji są tzw. reduktory – 
przepływomierze z możliwością 
regulacji. Reduktor podłączony 
do gniazda centralnej instalacji 
tlenowej, butli lub koncentratora, 
pozwala uzyskać pożądane stę-
żenie tlenu w mieszaninie wdy-
chanych gazów.

Niedobór tlenu – hipoksja

Tlen jest stosowany przede 
wszystkim w sytuacjach niedo-
boru tego pierwiastka w organi-
zmie, czyli w przypadku hipoksji. 
Hipoksja może mieć różne przy-
czyny, jednak jednakowy skutek 
na poziomie komórkowym – de-
ficyt syntezy ATP. 

Dyfuzja tlenu zależy od ciś-
nienia parcjalnego, z tego powo-
du na dużych wysokościach jego 
wychwyt i podaż jest zmniejszo-
na. Niedobór tlenu w otoczeniu 
na dużych wysokościach wywo-
łuje niedotlenienie określane ja-
ko hipoksja hipoksyczna. Inne 
przyczyny to niedobór hemoglo-

biny, która mogłaby tlen rozpro-
wadzać po organizmie, mówimy 
wówczas o hipoksji anemicznej. 
W przypadku zaburzeń krążenia, 
kiedy wprawdzie poziom hemo-
globiny jest w normie, ale krew 
krąży zbyt powoli, lub niedosta-
tecznie dociera do niektórych 
części ciała mówimy o hipoksji 
krążeniowej. Wreszcie problem 
może tkwić w błonie kapilarno-
-pęcherzykowej, przez którą tlen 
przenika z powietrza do organi-
zmu. Utrudnienie w przenikaniu 
gazów na tym etapie wiąże się 
z tzw. hipoksją dyfuzyjną. Wresz-
cie można jeszcze wyróżnić hi-
poksję cytotoksyczną, kiedy or-
ganizm nie wykorzystuje należy-
cie dostępnego bez ograniczeń 
tlenu na skutek zatrucia i unie-
czynnienia enzymów biorących 
udział w wykorzystaniu tlenu (np. 
zatrucie cyjankami). Tlen jest le-
kiem w leczeniu hipoksemii, ale 
warto zwrócić uwagę, iż nie jest 
to leczenie przyczynowe.

Tlen odkrył - podczas znanego doświadczenia z ogrzewaniem w zamkniętym naczyniu czerwonego tlenku 
rtęci  - Joseph Priestley w 1774 roku. Pierwiastek ten – jak wiadomo – jest kluczowym dla oddychania skład-
nikiem powietrza.

Fot. Fotolia.com
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►

Hipoksja hipoksyczna

„Najciekawszym”, najbar-
dziej bowiem „życiowym” przy-
padkiem niedotlenienia jest hi-
poksja hipoksyczna. Może ona 
wystąpić w postaci umiarkowanej 
już na poziomie 2400 m n.p.m. 
(przeciętny człowiek nie odczu-
wa żadnych zmian na wysokości 
do 1000-1500 metrów), powyżej 
5500 metrów niedotlenienie jest 
już bardzo duże. Organizm może 
się zaadaptować do przebywania 
na znacznych wysokościach (tak 
jak na przykład mieszkańcy gór, 
którzy od urodzenia żyją w wa-
runkach obniżonego ciśnienia at-
mosferycznego). Dla osoby nie-
zaadoptowanej w sytuacji nagłe-
go przejścia z warunków normal-
nych na znaczną wysokość rozwi-
ja się ostra hipoksja. Może mieć 
to miejsce na przykład podczas 
zdobywania szczytu bez należytej 
aklimatyzacji lub w sytuacji nagłej 
dehermetyzacji kabiny samolotu.

Hipoksja hipoksyczna mia-
ła bardzo duży wpływ na rozwój 
lotnictwa. Pierwsze konstrukcje 
samolotów z otwartą kabiną pilo-
ta uniemożliwiały osiąganie wyż-
szych wysokości. Barierę tę po-
konano wprowadzając aparaturę 
dostarczającą tlen, a w lotnictwie 
pasażerskim – konstruując sa-
moloty wyposażone w zamknię-
te kadłuby zdolne do utrzymania 
wystarczająco wysokiego ciśnie-
nia atmosferycznego. Ciśnienie 
w kabinie samolotu odpowiada 
zwykle wysokości 1500-2400 m 
– oznacza to, że chociaż samo-
lot leci na przykład na wysokości 
11 000 m, pasażerowie czują się 
tak, jakby znajdowali się na wyso-
kości 2400 m ( jest to „wysokość 
kabiny” – cabin altitude). Ciśnie-
nie w kabinie jest więc dużo wyż-
sze niż na zewnątrz samolotu, ale 

jednak niższe niż „na ziemi”. Jak 
napisano już powyżej takie ciś-
nienie na ogół nie powoduje żad-
nych zaburzeń fizjologicznych, 
jednak przy długim locie (np. 
transkontynentalnym) w zależ-
ności od cech osobniczych mo-
że przyczyniać się do nasilonego 
zmęczenia. Bardziej wrażliwe mo-
gą być także osoby ze schorze-
niami układu krążenia, u których 
nawet nieznaczne zmniejszenie 
utlenowania hemoglobiny może 
skutkować niedostatecznym na-
tlenowaniem tkanek. Charakte-
rystyczne jest także rozszerzenie 
gazów obecnych w jamach cia-
ła, co może skutkować tak zwa-
nym lotniczym zapaleniem ucha 
środkowego, aerodentalgią (ból 
zęba spowodowany obecnością 
gazu), meteoryzmem wysokoś-
ciowym (rozszerzenie się gazów 
jelitowych).

Nagłe narażenie człowieka 
na warunki niedoboru tlenu po-
woduje wystąpienie szeregu ob-
jawów, które obejmują zarówno 
narządy zmysłów, procesy umy-
słowe, cechy osobowościowe, jak 
i czynności psychomotoryczne 
o różnym nasileniu. Nieodmien-
nie jednak w stadium krytycz-
nym dochodzi do utraty przy-
tomności. Najczęściej wyróżnia 
się cztery etapy głodu tlenowego 
w zależności od zawartości tlenu 
w powietrzu. 

Patofizjologia ostrej cho-
roby wysokościowej jest złożo-
na. Wiadomo jednak, że są oso-
by zarówno podatne, jak i rela-
tywnie odporne na jej wystąpie-
nie. Pierwszego współczesnego 
opisu tej choroby dokonał jezuita 
o. José de Acosta, stąd choroba 
ta zwana bywa także jego imie-
niem. Już wcześniej jednak ludzie 
zaobserwowali negatywny wpływ 
dużej wysokości na zdrowie – 
o czym świadczą takie przekazy, 

jak ten, który donosi, iż Himalaje 
zwane były „Górami Silnych Bó-
lów Głowy”. Choroba wysokoś-
ciowa jest także wpisana w wie-
le dramatycznych historii związa-
nych ze wspinaczką wysokogór-
ską, stanowiąc jedno z głównych 
zagrożeń dla człowieka na du-
żych wysokościach.

Podawanie tlenu

Można zastosować róż-
ne metody tlenoterapii. Podsta-
wowy podział to na tlenotera-
pię bierną (tlen pobierany jest 
dzięki własnemu oddechowi pa-
cjenta) i czynną (tlen jest wtła-
czany poprzez tak zwany od-
dech zastępczy). W tlenoterapii 
biernej można zastosować róż-
ne sposoby podaży tlenu. Rur-
ki donosowe przeznaczone są 
do dostarczania pacjentowi mie-
szaniny o koncentracji tlenu  
około 24-35%, gdzie jama no-
sowo-gardłowa działa jak rezer-
wuar magazynujący tlen. Cewnik 
perforowany, zwany również „wą-
sami” wprowadza się przez noz-
drze na głębokość od 1 do 3 cen-
tymetrów. Zwykłe maski twarzo-
we z otworami po bokach prze-
znaczone są do dostarczania pa-
cjentowi mieszaniny o koncen-
tracji tlenu maksymalnie do 50%, 
maski takie nie dają możliwości 
regulacji stężenia gazów. Maski 
tlenowe do podawania wysokich 
stężeń posiadają dodatkowy wo-
rek oddechowy, który stanowi 
zbiornik, z którego pobierany jest 
tlen podczas wdechu. Wydech 
następuje do otoczenia poprzez 
specjalną zastawkę. Maska taka 
umożliwia uzyskanie 100% stę-
żenia tlenu w mieszaninie odde-
chowej i stosowana jest w lecze-
niu ostrego niedotlenienia. Maski 
tlenowe ze zwężkami Venturie-
go, przeznaczone są do stosowa-
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nia w terapii tlenowej ze zmien-
ną koncentracją tlenu. Zwężki te 
produkowane są w różnych ko-
lorach symbolizujących wielkość 
przepływu tlenu.

Monitorowanie  
utlenienia

Podstawowym badaniem 
monitorującym ilość tlenu jest 
pulsoksymetria przezskórna – nie-
inwazyjna metoda pomiaru satu-
racji krwi tętniczej tlenem, w któ-
rej saturację mierzy się na pod-
stawie różnicy absorpcji światła 
przez oksyhemoglobinę (hemo-
globinę utlenowaną) i dezoksy-
hemoglobinę (hemoglobinę od-
tlenowaną). Pulsoksymetry są wy-
posażone w czujniki zakładane na 
palec, małżowinę uszną, czoło lub 
skrzydełka nosa.

Drugim badaniem jest ga-
zometria krwi tętniczej. Jest to 
badanie laboratoryjne krwi tęt-
niczej lub kapilarnej, oceniające 
równowagę kwasowo-zasadową 
i wymianę gazową w organizmie.

Zasady bezpieczeństwa

Przemysłowo tlen otrzymu-
je się przez frakcyjną destylację 
skroplonego powietrza lub przez 
elektrolizę wody. Tlen jako gaz nie 
ma zapachu, smaku ani koloru – 
nie ma zatem możliwości „orga-
noleptycznego” stwierdzenia, czy 
powietrze wokół ma np. na sku-
tek nieszczelności zwiększoną za-
wartość tlenu. Natomiast atmo-
sfera wzbogacona w tlen stwarza 
ryzyko pożarowe. Nie wolno po-
dawać tlenu w pobliżu otwarte-
go płomienia lub zapalonego pa-
pierosa, ponieważ istnieje ryzyko 
wybuchu. 

Do oddychania podawać 
należy jedynie tlen medyczny, 
posiadający odpowiednie atesty. 
Niedopuszczalne jest używanie 
do tego celu tańszego tlenu tech-
nicznego. Gazy medyczne nieod-
powiedniej jakości (skażone, za-
nieczyszczone), przechowywane 
w złej jakości pojemnikach mogą 
być źródłem zakażenia lub tzw. 

powikłań technicznych (pomyłki 
przy podłączeniu, rozszczelnienie 
instalacji).

Instalacja dostarczająca ga-
zy medyczne do poszczególnych 
komórek szpitala zwana jest fa-
chowo „systemem sprężonych 
gazów medycznych i próżni”. 
W odróżnieniu jednak od cho-
ciażby instalacji elektrycznej czy 
wodnej jest wyrobem medycz-
nym, a co za tym idzie – jej jakość 
musi być dostosowana do odpo-
wiednich przepisów prawa. War-
to zwrócić uwagę, że wyrobem 
medycznym jest całość instalacji, 
a więc nie tylko butle z gazem, 
ale również system rurociągów, 
reduktorów i końcówek podaw-
czych. Wykonawca takiej insta-
lacji oddając ją do użytkowania 
powinien dostarczyć deklarację 
jej zgodności z PN-EN ISO 7396-
1:2006. Jej elementy powinny po-
siadać oznakowanie znakiem CE. 
Producent oznaczając swój wyrób 
znakiem CE deklaruje, że wyrób 
ten spełnia wymagania wszyst-
kich odnoszących się do niego 

►
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dyrektyw związanych z bezpie-
czeństwem użytkowania, ochro-
ną zdrowia i ochroną środowiska. 

Powikłania tlenoterapii

Tlen w nadmiarze jest 
toksyczny, o czym donieśli już 
w 1789 roku Lavoisier i Seguin, co 
zresztą zahamowało próby wyko-
rzystania tego gazu w medycynie 
na kilkadziesiąt lat. Toksyczność 
tlenu wynika prawdopodobnie 
ze zwiększenia wytwarzania nad-
tlenku wodoru i związków reak-
tywnych. W organizmie człowie-
ka wytworzyły się mechanizmy 
zabezpieczające przed nadmier-
ną ekspozycją na tlen – takim za-
bezpieczeniem jest zmniejszanie 
się prężności tlenu w drodze od 
pęcherzyków płucnych do poje-
dynczych komórek, a konkretnie 
do mitochondriów, w którym ma 
miejsce metabolizm z wykorzy-
staniem tlenu. Zjawisko to nosi 
nazwę kaskady tlenowej. 

Niezbyt długie (kilka go-
dzin) podawanie tlenu pod nor-
malnym ciśnieniem jest nie-
szkodliwe. Długotrwałe, niekon-
trolowane, pod zwiększonym ciś-
nieniem może powodować powi-
kłania – przede wszystkim płucne 
i ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego. Może to powodo-
wać takie reperkusje jak zmia-
ny w tkance płucnej, zaburzenia 
oddychania, jak również ślepotę 
u noworodków. Złota reguła gło-
si, że należy stosować najniższe 
stężenie tlenu, które utrzymuje 
pożądane nasycenie tlenem krwi 
pacjenta.

Ponadto duży przepływ 
suchego tlenu może wysuszać 
i drażnić śluzówkę oraz zmniej-
szać ruchomość rzęsek i utrud-
niać ewakuację wydzieliny. Zale-
ca się (zwłaszcza przy dłuższym 

stosowaniu) podawanie tlenu nie 
tylko nawilżonego, ale również 
ogrzanego do temperatury cia-
ła. Nieprzestrzeganie tych zale-
ceń może wiązać się z powstawa-
niem owrzodzeń śluzówki, skur-
czem oskrzeli i predestynacją do 
zakażeń.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Istota zastosowania terapii 
hiperbarycznej polega na zwięk-
szeniu dostarczenia tlenu do 
uszkodzonych tkanek. Tlenote-
rapia hiperbaryczna (HBO – hy-
perbaric oxygenation) jest lecze-
niem uzupełniającym w terapii 
między innymi owrzodzeń, odle-
żyn, ran oparzeniowych i po lecze-
niu napromieniowaniem, a także 
po przeszczepach skóry. Wskaza-
nia obejmują ponadto zatory po-
wietrzne i gazowe, urazy (szcze-
gólnie zmiażdżenia) i zakażenia 
tkanek miękkich, zatrucie tlenkiem 
węgla, ropnie wewnątrzczaszko-
we, jak również oporne na lecze-
nie zapalenie kości i stany po utra-
cie dużej ilości krwi. Ta metoda le-
czenia wykorzystuje 100% tlen pod 
zwiększonym ciśnieniem atmosfe-
rycznym (min. 1,4 ATA – atmosfer 
absolutnych – do 3 ATA), znajdują-
cy się w tak zwanej komorze hiper-
barycznej. Panujące w niej warunki 
umożliwiają efektywne dostarcza-
nie tlenu nawet do trudno dostęp-
nych (źle ukrwionych) miejsc. 

Badania nad wpływem HBO 
na organizm pozwoliły stwierdzić 
szereg dobroczynnych efektów, 
jakie ta procedura wywiera m.in.:
•	 zmniejsza się obrzęk tkanek 

po urazie;
•	 następuje przyspieszenie pro-

cesów gojenia się dzięki pro-
liferacji fibroblastów i pobu-
dzeniu tworzenia się naczyń 
włosowatych;

•	 następuje ograniczenie za-
każeń dzięki zahamowaniu 
rozwoju bakterii beztleno-
wych i pobudzeniu aktywno-
ści przeciwbakteryjnej komó-
rek układu odpornościowego;

•	 poprawia się ukrwienie w ob-
szarze uszkodzonym poprzez 
zwężenie naczyń central-
nych, a zwiększenie przepły-
wu przez tkanki uszkodzone.

Pierwsza komora hiperba-
ryczna, nazwana „domicilium” zo-
stałą zbudowana już w 1662 roku 
przez brytyjskiego lekarza Hens-
hawa, który leczył w niej choro-
by płuc. Niemniej za prekursora 
nowoczesnej medycyny hiperba-
rycznej uważa się Holendra, kar-
diochirurga Ide Boerema. Wraz 
ze swoimi współpracownikami 
przeprowadził on w 1959 roku hi-
storyczne doświadczenie polega-
jące na tym, że układ krwionoś-
ny świni pozbawiono elementów 
komórkowych (nie zawierała ona 
zatem przenoszącej tlen hemo-
globiny), w zamian umieszcza-
jąc ją w komorze hiperbarycznej, 
w której oddychała ona przez 45 
minut 100% tlenem przy ciśnie-
niu 3 ATA. Eksperyment ten do-
wiódł, że do życia w warunkach 
hiperbarii tlenowej wystarcza tlen 
rozpuszczony w surowicy krwi.

Stosowanie HBO może wią-
zać się z ryzykiem powikłań zwią-
zanych z toksycznością samego 
tlenu, o czym była mowa już po-
wyżej, jak również z ryzykiem ura-
zów ciśnieniowych (barotraumy 
ucha środkowego, zatok przyno-
sowych i płuc). W prawie wszyst-
kim ośrodkach tlen 100% podaje 
się w sposób przerywany z zasto-
sowaniem tak zwanej „przerwy 
powietrznej”. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska
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Jednym z podstawowych pro-
duktów spożywczych, a jed-
nocześnie przyprawą, bez któ-

rej wielu z nas nie wyobraża sobie 
herbaty czy też kawy jest… cukier! 
Choć może zakwalifikowanie cukru 
do przypraw jest nadużyciem, to 
jednak każdy się zgodzi, że jego 
dodatek zmienia smak zarówno 
napojów jak i pokarmów. Trudno 
stwierdzić na czym ta zmiana pole-
ga, czy cukier wydobywa właściwy 
smak kawy, herbaty, przetworów 
i potraw, czy też zagłusza ich na-
turę? Odpowiedzi jak zwykle będą 
podzielone. Obserwując chociażby 
znajomych: są tacy, którzy nie sło-
dzą herbaty w ogóle, tacy, którym 
wystarczy parę ziarenek, standar-
dem jest chyba łyżeczka, ale nie-
którzy preferują dwie. Szereg za-
mykają chyba najwięksi wielbiciele 
cukru – słodzący dziesięć łyżeczek! 
Ci ostatni mają szczęście, że cukier 
dziś nie jest tak drogim towarem, 
jak kilkaset lat temu, a chcąc go za-

kupić idziemy do sklepu, a nie jak 
w XVI wieku do… apteki!

Najczęściej kupujemy cu-
kier otrzymywany z buraków cu-
krowych. Lecz kariera buraczane-
go cukru, czyli sacharozy to zale-
dwie 200 lat. O obecności słodkiej 
substancji  w burakach wiadomo 
było  już w XVI wieku. Ale dopie-
ro rozwój chemii i nadejście „ery 
przemysłowej” na początku XIX 
wieku, umożliwiły wyodrębnienie 
cukru z buraka i otrzymywanie go 
na szerszą skalę. 

Jednak zanim sacharoza z bu-
raka stałą się powszechnym dobro-
dziejstwem, jednym z bardziej ce-
nionych towarów był cukier pozyski-
wany z trzciny cukrowej. Ze względu 
na wysokie ceny dostępny był po-
czątkowo najzamożniejszym oraz 
służył jako składnik do przygoto-
wania leków. W  „Botanice stosowa-
nej” Stanisława Jundziłła z 1799 ro-
ku, czytamy: na końcu wieku ostat-
niego cukier w Europie tak jeszcze był 

rzadki i drogi, iż zamiast niego w ca-
łych Niemczech najwięcej moskowa-
dy, syropu i miodu  jeszcze zażywano. 
Miód oraz cukier były substancjami 
niezbędnymi w każdej aptece. Słu-
żyły nie tylko do przygotowywa-
nia syropów, ale także były pod-
stawą do takich  wyrobów jak: kon-
fekty, powidełka, marcepany, koła-
czyki. Początkowo były to produkty 
lecznicze, ale z czasem niektóre ze 
smaczniejszych receptur wprowa-
dzono jako łakocie dostępne najza-
możniejszym. Zwłaszcza marcepany, 
którym nadawano rozmaite kształty 
i barwiono roślinnymi barwnikami, 
były pożądanym towarem każdego 
szlachcica i bogatego rzemieślnika. 
Na specjalne zamówienie apteka-
rze ozdabiali marcepany rodowy-
mi lub cechowymi herbami. A pra-
wa i wyłączność do handlu cukrem 
oraz słodyczami wynikały z królew-
skich nadań.

Trzcina cukrowa znana tak-
że jako cukrowiec lekarski (Sac-

Miód trzcinny

Fot. Fotolia.com
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charum officinarium) to roślina 
występująca w tropikalnych kra-
jach Azji Wschodniej, głównie 
w Indiach. W Europie pojawiła 
się dzięki wyprawom krzyżowym. 
Korzystne warunki klimatycz-
ne pozwoliły na wprowadzenie 
upraw na Sycylii w XII wieku. Jed-
nak najsłynniejszym ośrodkiem 
cukrowniczym stałą się w XIV wie-
ku Wenecja. Tam powstały pierw-
sze europejskie rafinerie cukru, 
a produkt, czyli cukier trzcinowy 
znany był jako „wenecki chleb” 
i rozprowadzany po wielu krajach 
w postaci „głów cukru”. W XVI 
wieku uprawy wprowadzono na 
terenach Ameryki. Plony z brazy-
lijskich plantacji okazały się być 
o wiele bardziej obfite niż uprawy 
europejskie.

O znaczeniu i historii cukru 
możemy nieco się dowiedzieć 
przeglądając dawne podręczniki 
i herbarze: cukier, który mianowi-
cie od wprowadzenia Kawy i Her-
baty, stał się nieodbicie  potrzeb-
nym, był dawnym Grekom i Rzy-
mianom wcale nieznajomym, za-
miast niego miodu tylko używano 
do słodzenia lekarstw, napojów, 
pokarmów. Dopiero na początku 
wieku siódmego poznano niejakiś 
gatunek soli trzcianej, pod nazwi-
skiem mel arundinaceum, o której 
pierwszy Paweł Egineta roku 625 
wspomina; ale tej długo do samych 
tylko lekarstw zażywano. W wieku 
dwunastym sprowadzono trzci-
nę cukrową z Azji do Cypru, stąd 
do Sycylii, a stamtąd do Madery, 
Wysp Kanaryjskich, Brazylii i in-
nych południowych Ameryki kra-
jów – czytamy w przytaczanej już 
powyżej „Botanice stosowanej”. 
Ponieważ  Rzymianie znali i sto-
sowali miód (mel) jako substancje 
słodzącą, dlatego też indyjski cu-
kier nazwano miodem trzcinnym 
(mel canne), wspomina o tym już 
w XVI wieku Marcin z Urzędowa, 

autor jednego z pierwszych Ziel-
ników pisanych w języku polskim: 
Cukier, który miewamy z innych 
stron w pospolitym obyczaju zo-
wią Łacinnicy Mel canne to jest 
miodem trzcinnym, albowiem we 
trzcinach rośnie. Z opisów rene-
sansowego uczonego dowiadu-
jemy się również dlaczego cukier 
nazywany był niegdyś „indyjską 
solą”: Dioskorydes zowie Mel can-
ne albo Sal Indii, to jest sól Indyj-
ska. Starzy nie znali do końca cu-
krowego rodzaju, jedno tylko zbie-
rali przy takich trzcinach zsiadły 
cukier, który wychodził jako sok, 
a iż był podobny oczkowatej so-
li, więc przezwali solą indyjską. 
W Zielniku odnajdujemy również 
medyczne wskazówki, które Mar-
cin z Urzędowa przytacza według 
nauk Dioskorydesa, zalecając 
cukier w przypadku: osłabienia, 
boleściach pęcherza moczowe-
go, zamglonych oczach u dzieci 
oraz w „niedostatkach wszelakich 
w piersiach”. Te medyczne zalece-
nia potwierdza również Krzysztof  

Kluk w „Dykcyonarzu roślinnym” 
z 1805 roku: Cukier rozumnie za-
żyty ma wielkie skutki lekarskie. 
Osobliwszym sposobem flegmę 
rozdziela i rozwalnia i słusznie mu 
niektórzy lekarze najgłówniejszą 
skuteczność przypisują w choro-
bach, które z zgęstnienia soków 
pochodzą i z zamulenia żołąd-
ka. Cukier jeszcze sprzeciwia się 
zgniliźnie, jako na owocach nim 
przyprawianych widzimy, a sło-
dyczą swoją ostrości w sokach 
uśmierza, a stąd użytecznym jest 
w chorobach piersiowych i sucho-
tach. Cukier zalecany był także 
w przypadku zatruć pochodzą-
cych od używanych wówczas na-
czyń miedzianych: na strucie się 
przez gryszpan naczyń miedzia-
nych źle powielonych, jeść cukier 
lub pić w wodzie pewne lekar-
stwo. Krzysztof Kluk zaleca jed-
nak umiar w stosowaniu cukru: 
z tym wszystkim niepomiarkowa-
ne i marnotrawne zażywanie nie 
tylko zęby psuje, ale i wielorako 
może być szkodliwe.

Fot. Fotolia.com
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Dokładny opis farmako-
logicznego działania cukru oraz 
uzasadnienie zastosowania tej 
substancji w lecznictwie, odnaj-
dujemy w „Farmakologii ogólnej 
i szczegółowej” autorstwa Juliu-
sza Wyrzykowskiego z 1874 ro-
ku. Cukier w wyniku zetknięcia 
się z błonami śluzowymi w nie-
wielkim stopniu działa drażniąco, 
pobudzając czynności wydziel-
nicze, dzięki czemu w  oskrze-
lach dochodzi do rozpuszczania 
i usuwania zalegającej wydzie-
liny. Dlatego też wskazane jest 
podawanie słodkich syropów 
w nieżytach dróg oddechowych. 
Zbyt duże ilości cukru powodują 
jednak podrażnienie błon śluzo-
wych żołądka i jelit przyczyniając 
się do zwiększonej produkcji ślu-
zu, a następstwem tego jest bie-
gunka. Wewnętrzne stosowanie 
cukrowych roztworów jest nam 
wszystkim znane. Jak dowiaduje-
my się jednak z „Farmakologii...” , 
równie częste było niegdyś uży-
cie zewnętrzne. Drażniące działa-
nie wykorzystywane było w przy-
padku zaparć u dzieci, którym 
podawano lewatywy z roztworów 
cukru. Roztwory lub sypki drob-
ny proszek stosowane były także 
na pleśniawki w jamie ustnej oraz 
w przypadku owrzodzeń przeły-
ku, krtani i rogówki. W recepturze 
aptecznej dostępna była wów-
czas najczystsza postać cukru – 
saccharum albissimum.

Skład i wykonanie syropu 
prostego (Sirupus Simplex) jest 
niezmienny od kilkuset lat i znany 
wszystkim farmaceutom. Ale ma-
ło kto zna sposób przygotowania 
kołaczyków, które do końca XIX 
wieku były popularną postacią 
leku. Szczegółowy opis odnajdu-
jemy między innymi w „Komen-
tarzu do VII wydania Farmakopei 
Austryjackiej” z 1895 roku:

Trochisci. Kołaczyki.
Kołaczyki przyrządza się 

w ogóle w sposób następujący: 
Lek przepisany ma być dokładnie 
zmieszany z wystarczającą iloś-
cią sproszkowanego cukru, ażeby 
każdy pojedynczy kołaczyk ważył 
jeden gram. Potem ma się go za-
mienić z odpowiednią ilością roz-
cieńczonego wyskoku na proszek 
tak wilgotny, ażeby przy tłoczeniu 
utworzyła się masa spoista, z któ-
rej przepisana ilość kołaczyków 
ma być uformowaną.

Zastosowanie cukru w róż-
nych postaciach leku, prócz wy-
mienionych wcześniej zaleceń, 
odgrywało bardzo istotną rolę, 
a mianowicie służyło zamasko-
waniu gorzkiego smaku substan-
cji czynnych. Do dziś wykorzysty-
wane są te właściwości, zwłaszcza 
w przypadku leków przeznaczo-
nych dla dzieci. Również i tabletki 
z cukrowymi otoczkami są nadal 
powszechna formą leku.

Cukier (saccharum album) 
jako produkt spożywczy,  już od 
kilkudziesięciu lat cieszy się ra-
czej złą reputacją. Obarczany go 
winą za tak zwane choroby cywi-
lizacyjne. Szukamy w zastępstwie 

innych środków słodzących, które 
pozwoliłyby bez przeszkód cie-
szyć się słodkością pokarmów. 
Gdyby jednak wprowadzić więcej 
racjonalności do codziennej die-
ty i stosować cukier, jak dawniej, 
w ilościach „jak na lekarstwo”, 
może odzyskałby swoją niegdy-
siejszą rangę? 

Choć pierników ani marce-
panów w aptece już nie kupimy, 
odświętnie można trochę poła-
suchować i wypróbować przepisy 
pamiętające czasy, kiedy apteka-
rze byli również sprzedawcami 
pierników:

Pierniki osobliwe
Weź mąki pszennej funtów 

trzy, cukru utuczonego i przesia-
nego funtów 2, migdałów na mą-
kę utłuczonych funt, cynamonu 
łotów 4, imbiru półtora łota, gałek 
muszkatowych 3 łoty, żółtków ja-
jowych dziesięć, wina ile potrzeba, 
zagnieć ciasto, formuj pierniki, 
pozynguj cukrem i piecz.

„Compendium Medicum 
Auctum” 1789 roku (1 funt = 
405gramów, zaś 1łut = 13gra-
mów). ■

mgr farm. Joanna Typek
Fot. Karolina Czerniecka
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Japoński rynek farmaceutycz-
ny jest drugim co do wielko-
ści na świecie. Udział gene-

ryków w ogólnej sprzedaży waha 
się w tamtejszych aptekach na 
poziomie jedynie kilkunastu pro-
cent. Kraj Kwitnącej Wiśni słynie 
z respektowania zasad, dbałości 
o jakość oraz z lojalności – z za-
chowań tak odmiennych od obo-
wiązujących w krajach szeroko 
pojmowanego „zachodu” (dla 
Japończyków styl ‘Western style’ 
tyczy się również kultury amery-
kańskiej). Wobec powyższego, 
Japończycy pozostają wierni ory-
ginalnym lekom. 

Medycyna konwencjonalna 
wydaję się wieść prym w Japonii, 
niemniej coraz częściej spoty-
ka się pacjentów sięgających po 
receptury opisane w japońskiej 
medycyny ludowej, tak bliskiej 
tradycyjnej medycynie chińskiej. 
W VII-IX w. n.e. Chińczycy przeka-
zali Japończykom podstawy TCM. 
Od tego czasu zaobserwowano 
szybki rozwój opartej na aku-
punkturze i leku roślinnym me-
dycyny naturalnej. Wykorzystuje 
ona ciekawe farmakognostycznie 
mieszanki ziołowe zawierające 
gatunki roślin rosnących w kraju 

wschodzącego słońca. Szacuje 
się, że niemal połowa flory pora-
stającej wyspy japońskie to rośli-
ny endemiczne dla tego terenu. 

Coraz częściej organizowa-
ne są w Japonii konferencje ma-
jące na celu rozszerzanie wiedzy 
z zakresu medycyny naturalnej 
(Kampo), a sami pacjenci sięgają 
po pomoc zielarzy i znachorów, 
rezygnując z konwencjonalnej far-
makoterapii. Niezwykle ciekawie 
wyglądają sklepy zielarskie zloka-
lizowane w większych japońskich 
miastach, w których można nabyć 

m.in. korzenie żeń-szenia, eleute-
rokoka, traganka mongolskiego, 
kłącza imbiru czy ostryżu, wysu-
szone koniki morskie, trudne do 
zidentyfikowania węże, czy też 
dziwnego pochodzenia nalewki. 
Japońska medycyna naturalna 
oparta jest na aplikacji pacjen-
tom mieszanek ziołowych o ściśle 
określonym składzie i standary-
zowanej zawartości ciał czynnych. 
Podczas mojego pobytu na sty-
pendium naukowym na uniwer-
sytecie Tokushima Bunri Universi-
ty zastosowałam Kampo jedynie 

Japonia 
oczami 
farmaceuty

Mała prywatna apteka na prowincji. W tle widoczna dokumentacja związana z pro-
wadzona tu opieka farmaceutyczna. ►
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raz, walcząc z uporczywym kata-
rem. Mimo dużego uprzedzenia 
i wątpliwości przed wypiciem 
poleconego naparu o nieznanym 
mi składzie, wielkie było moje 
zaskoczenie, gdy okazało się, że 
w ciągu dwóch godzin objawy 
obłożenia zatok oraz uporczywe-
go kataru zniknęły i nie powróciły 
już więcej. 

W Japonii rozwinięto opie-
kę farmaceutyczną. Każdy pacjent 
przypisany jest do wybranej przez 
niego apteki, w której znajdują 
się jego karty chorobowe i dane 
osobowe. Dzięki tej praktyce 
zmniejszono ryzyko występowa-
nia interakcji lekowych i obciąże-

nie finansowe tamtejszego fun-
duszu zdrowia (refundacja leków 
ustalona jest w Japonii na pozio-
mie 70 % w przypadku większości 
substancji leczniczych). 

Co więcej, rząd japoński 
inwestuje znaczne kwoty w pro-
gram kontroli masy ciała obywa-
teli. Przekroczenie dopuszczal-
nego obwodu talii przez pacjen-
ta kwalifikuje go do spotkania 
z dietetykiem i psychologiem. 
Otyli pacjenci, których w Japonii 
jest wciąż niewielu, zobowiązani 
są do wykonywania ćwiczeń, sto-
sowania odpowiedniej diety i jak 
najszybszej redukcji masy ciała. 
Rząd japoński unika tym samym 

kosztownej hospitalizacji, a liczba 
zgonów wywołanych powikłania-
mi sercowo-naczyniowymi jest 
redukowana do minimum. 

Półki w drogeriach i apte-
kach japońskich uginają się pod 
licznymi suplementami diety for-
tyfikowanymi witaminami. Więk-
szość napojów słodzonych posia-
da także ich dodatek. To właśnie 
Japończycy zapoczątkowali trend 
suplementacji diety związkami 
mineralnymi i witaminami. Być 
może związane jest to z niewiel-
ką podażą tych ostatnich z dietą. 
Zdecydowana większość potraw 
kuchni japońskiej opiera się na 
gotowanych, marynowanych lub 
blanszowanych warzywach, co 
uwidacznia się dużą zapadalnoś-
cią na cukrzycę. 

Japończycy to ludzie ży-
jący najdłużej na świecie. Śred-
nia wieku mężczyzn sięga 79 lat, 
a kobiet aż 86. Recepta na długo-
wieczność to ponoć dyscyplina 
w ograniczaniu porcji żywnoś-
ciowych, codzienne spożywanie 
alg morskich, sfermentowanej 
soi i tofu, jak również aktywność 
fizyczna. Widok jeżdżących na 
rowerze bez względu na pogodę 
starszych ludzi nikogo tam nie 
dziwi. Dlaczego nam, Polakom, 
wciąż tak daleko do tego stylu 
życia…? ■

dr n. farm. Wirginia Kukuła-Koch
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fot. Autorka

W sklepach zielarskich można kupić wysuszone i rozdrobnione pojedyncze substancje 
roślinne bądź standaryzowane mieszanki ziołowe.

Autorka czekając na poradę farmaceutyczną w nowoczesnej aptece w centrum Osaki.

►
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słabiej niż przed 
rokiem

Rynek farmaceutyczny 

Listopad 2013: 

W listopadzie 2013 r. 
wzrost zanotował 
jedynie segment 

sprzedaży odręcznej, którego war-
tość zwiększyła się o 4,6 mln PLN 
(+0,50%) wobec analogicznego 
okresu ub. r. Segment leków re-
fundowanych zmniejszył wartość 
sprzedaży o 1,6 mln PLN (-0,18%), 
a sprzedaż segmentu leków peł-
nopłatnych na receptę obniżyła 
się o 17,9 mln PLN (-3,39%) wobec 
wyników z listopada ub. r. W po-
równaniu do poprzedniego mie-
siąca br. nastąpił większy spadek 
wartości sprzedaży, który dotknął 

wszystkie segmenty rynku. Seg-
ment leków refundowanych obni-
żył wartość sprzedaży o 85,7 mln 
PLN. Podobny spadek zanotowała 
sprzedaż odręczna, której wartość 
zmniejszyła się o 83,2 mln PLN wo-

bec października br. Nieco mniejszy 
spadek (ale i tak duży) przypadł 
sprzedaży leków pełnopłatnych. 
Wartość sprzedaży dla tego seg-
mentu spadła o 58,2 mln PLN wo-
bec poprzedniego miesiąca. 

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

Tabela 1: listopad 2013 vs listopad 2012

 

listopad 
2012

listopad 
2013 zm. (%)

Leki Refundowane 860 858 -0,18%

Leki Pełnopłatne 527 509 -3,39%

Sprzedaż Odręczna 929 933 0,50%

Całkowity obrót 2 332 2 318 -0,61%

Tabela 2: listopad 2013 vs październik 2013

 

październik 
2013

listopad 
2013 zm. (%)

Leki Refundowane 944 858 -9,07%

Leki Pełnopłatne 568 509 -10,26%

Sprzedaż Odręczna 1 016 933 -8,18%

Całkowity obrót 2 547 2 318 -9,02% ►
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Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach w li-
stopadzie 2013 r. wyniosła 16,53 
PLN. W porównaniu do poprzed-
niego miesiąca średnia cena była 
niższa o 0,84%, a wobec listopa-
da 2012 r. (16,45 PLN) wzrosła 
o 0,48%. Natomiast średnia marża 
apteczna w listopadzie 2013r. wy-
niosła 27.50%. To o 0,30 pp mniej 
niż przed miesiącem i o 0,72 pp 
więcej niż w analogicznym okre-
sie ub. r. (27,05%).

Refundacja a współpłacenie

W listopadzie poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane wyniósł 29,29%. 
Wskaźnik ten obniżył się wzglę-
dem października br. o 0,35 
pp. Udział pacjenta w dopłacie 
do leków refundowanych był 
na tym samym poziomie, co 
w analogicznym miesiącu ubie-
głego roku. W listopadzie pa-
cjenci wydali na leki refundowa-
ne 251,4 mln PLN, tj. o 28,3 mln 
PLN mniej niż w październiku br. 
i o 0,4 mln PLN mniej niż w listo-
padzie 2012 r. 

W listopadzie pacjenci za-
płacili 73,81% z 2 318 mln PLN, 
stanowiących całkowitą wartość 
sprzedaży w aptekach (pozosta-
łą część stanowi refundacja ze 
strony Państwa). Względem paź-
dziernika br. udział ten zmniej-
szył się o 0,11 pp. Wartościowo 
wydatki pacjentów zmniejszyły 
się o 172,3 mln PLN. W listopa-
dzie 2013r. pacjenci wydali na 
wszystkie produkty lecznicze za-
kupione w aptekach 1 711 mln 
PLN. To o 13,1 mln PLN mniej niż 
w analogicznym okresie 2012 r. 
Udział pacjentów w zapłacie za 
leki obniżył się w tym okresie 
o 0,31 pp. 

Po 11 miesiącach 2013r. 
rynek apteczny zwiększył swoją 
wartość o 1 180 mln PLN (+4,91%) 
względem wyników osiągnię-
tych w analogicznym okresie ub. 
r. Najwięcej, bo o 564 mln PLN 
(+5,86%) wzrosła w tym okresie 
wartość sprzedaży odręcznej.  

Statystyczna apteka

W listopadzie 2013 r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 169,5 tys. PLN.  
W porównaniu do listopada 2012 
r. statystyczna apteka zmniejszyła 
wartość sprzedaży o 1,5 tys. PLN 
(-0,88%). Natomiast względem 
października br. wartość sprzeda-
ży spadła o 17,0 tys. PLN (-9,12%). 

►

Statystyczna apteka

Refundacja a współpłacenie

W porównaniu do analo-
gicznego okresu z 2012 r. wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
zwiększyła się nieznacznie tylko 
w segmencie sprzedaży odręcznej 
(+0,22%). Natomiast dla leków na 
receptę nastąpił spadek wartości: 
w przypadku leków refundowa-
nych statystyczna sprzedaż apteki 
obniżyła się o 0,45%, a dla leków 
pełnopłatnych wartość sprzeda-
ży spadła o 3,65%. Względem 
października br. spadek objął 
już wszystkie segmenty rynku.  
Leki pełnopłatne zanotowały spa-
dek o 10,36%, leki refundowane 
o 9,17%, a produkty w sprzedaży 
odręcznej obniżyły w tym okresie 
czasu swą wartość o 8,28%. 
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Sprzedaż:                     27,7 mld    
Refundacja:                   7,1  mld
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Prognoza refundacji:    od +2% do +4%  (względem 2012 r.)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY PROGNOZA REFUNDACJI
REALIZACJA REFUNDACJI REALIZACJA SPRZEDAŻY POPRZEDNI ROK REALIZACJA REFUNDACJI POPRZEDNI ROK
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Prognozowane ceny i marże na 
koniec bieżącego roku

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,43 PLN, co 
oznacza wzrost wobec cen z ubie-
głego roku o 1,6%. Za wzrost cen 
sprzedaży odpowiadają segmen-
ty produktów nierefundowanych 
(zarówno dostępne na receptę, 
jak i w sprzedaży odręcznej). Na-
tomiast średnia cena leków re-
fundowanych będzie na tym sa-
mym poziomie, co przed rokiem. 
Szacunkowa wielkość marży na 
koniec roku wyniesie 27,53%. Bę-

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2013 

W listopadzie prognoza 
wartości dla całego rynku i refun-
dacji nie uległa istotnej zmianie.  
Na koniec 2013 r. rynek po-
winien osiągnąć wartość 27,7 
mld PLN. To o 4,5% więcej niż 
wartość rynku za poprzedni rok 
(prognoza bez zmian). Nato-
miast wartość refundacji na ko-
niec 2013 roku osiągnie poziom 
7,1 mld PLN, tj. będzie o 2,5% 
większa niż w roku 2012 (wzrost 
prognozy o 0,1 pp).

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2013

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

dzie ona większa o 3,2% od ubie-
głorocznej (wzrost marży dotyczy 
wszystkich segmentów rynku). 
Średnia wartość sprzedaży na 
pacjenta na koniec br. wyniesie 
46,63 PLN (+4,2%). Liczba pacjen-
tów w aptece wzrośnie o 0,8% 
względem ubiegłego roku.

Już kolejny rok reformy rynku 
farmaceutycznego kończy się. Cze-
kają nas wszystkich nowe wyzwania. 
Chciałbym życzyć Państwu spokoj-
nych, pogodnych i pełnych ciepła 
Świat Bożego Narodzenia oraz po-
myślności i sukcesów w Nowym 
Roku 2014. ■

Rozpoczynamy przygo-
towania do Mistrzostw Nar-
ciarskich. Celem naszych 
wspólnych działań jest, jak 
zawsze, integracja środowi-
ska farmaceutycznego i ich 
rodzin z różnych regionów 
Polski, a także wspania-
ła zabawa, podczas której 
można podszkolić umiejęt-
ności narciarskie, uczestni-

czyć w zawodach profesjonalnie przygotowanych, 
a także pobawić się w gronie przyjaciół i miłośni-
ków narciarstwa.

Przewidujemy następujący harmonogram:
Spotkanie integracyjne przed zawodami, w pią-

tek 24 stycznia 2014 w „Chacie Karkonoskiej” 
w Karpaczu, ulica Wolna 4, o godz. 19.00 (rozdanie 
numerów startowych dla obecnych i ostatnie ko-
munikaty związane z zawodami).

Sobota - dzień zawodów. Spotykamy się na 
stoku „Karpatka” przy ul. Myśliwskiej w Karpaczu 

(sztucznie naśnieżny w razie potrzeby). Tam ro-
zegrane zostały ostatnie Mistrzostwa (dojazd we 
własnym zakresie).

Od strony techniczno sportowej pieczę nad 
wszystkim trzymać będą instruktorzy narciarscy ze 
„Szkoły Zdobywców Horyzont".

Wieczorem uroczyste rozdanie nagród i za-
kończenie zawodów, a następnie kolacja i zabawa 
do białego rana w „Chacie Karkonoskiej”.

Opłaty, konto do wpłat, rejestracja, dane do 
rejestracji, ilość startujących w tym osoby towarzy-
szące – podobnie jak w latach ubiegłych.

Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakre-
sie. Pełna oferta miejsc noclegowych na 

www.karpacz.pl.
Potwierdzenie wpłaty wraz z pisemnym 

zgłoszeniem uczestnictwa wysyłacie Państwo 
do dnia 10 stycznia 2014 r

Bliższe informacje znajdą Państwo na 
stronie internetowej DIA: http://www.dia.com.
pl/pl/zapraszamy_na_xiv_mistrzostwa_polski_
farmaceutow_w_narciarstwie_alpejskim/4101/

Zapraszamy na XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów 

w Narciarstwie Alpejskim – Karpacz 2014

sport to zdrowie
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Czytelnicy cyklu „Migawki 
z dziejów Naczelnej Izby 
Aptekarskiej” przyzwycza-

jeni są już zapewne do lektury ar-
tykułów na temat bardzo istot-
nych dla zawodu i zwieńczonych 
sukcesem inicjatyw NIA w latach 
1945-1951. Były to działania skie-
rowane na dobro umiłowanego 
przez działaczy samorządowych 
zawodu – miały budować ko-
rzystny wizerunek polskiego ap-
tekarstwa i gwarantować pacjen-
tom najwyższą jakość leków oraz 
usług. Tym razem omówione zo-
stanie nieco inne, bardziej „ludz-
kie” pole działalności Izby Na-
czelnej: opieka i prowadzenie… 
Domu Wypoczynkowego Dla Far-
maceutów w Czarnieckiej Górze! 

Uzdrowisko w Czarnieckiej 
Górze powstało pod koniec XIX 
wieku, a zasłynęło w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego, 
ściągając sławy ówczesnego świa-
ta kultury i polityki. Część budynków 
była wspólną własnością organizacji 
zawodowych: aptekarskich i lekar-
skich. Pod koniec okupacji zosta-
ły one – jak relacjonowała w roku 

1949 redakcja „Farmacji Polskiej” 
– doszczętnie wyszabrowane, głów-
nie z bardzo cennego sprzętu me-
dycznego. Wedle sprawozdania 
„Naczelna Izba Aptekarska w la-
tach 1945-1949”, zamieszczonego 
na łamach „Farmacji Polskiej”, dzię-
ki usilnym działaniom NIA, która 
wspomagała działania izb okręgo-
wych w Warszawie i Łodzi, udało się 
przywrócić budynek szybko do stanu 
używalności. 

Pierwszą informację na te-
mat tej placówki odnaleźć moż-
na było w czasopiśmie Naczelnej 
Izby Aptekarskiej „Farmacja Pol-
ska” z maja 1946. W krótkiej no-
tatce, będącej również zgrabnie 
skomponowaną reklamą, można 
było przeczytać, że gmach główny 
Domu Wypoczynkowego składa 
się z 40 pokojów, jest oświetlony 
elektrycznością i skanalizowany, 
położony w ogrodzonym pięknym 
parku o obszarze 15 ha. Zachwa-
lano oszklone werandy na każdym 
piętrze oraz interesujące i pięk-
ne spacery w okolicy. Zastrzegano 
również, że kuchnia Domu Wypo-
czynkowego jest smaczna i ob-

fita, a na wypoczywających cze-
kają aż 4 posiłki dziennie. Zachę-
cająco charakteryzowano rów-
nież samą Czarniecką Górę, jako 
uzdrowisko położone u podnóża 
gór Ś-to Krzyskich (340 m. nad po-
ziomem morza), otoczone olbrzy-
mimi obszarami leśnymi. Nadmie-
niano również, że miejscowość 
posiada klimat łagodnie-bodźco-
wy, wskazany przy niedomogach 
serca i układu krążenia. Wspomi-
nano także, że w parku znajduje 
się źródło leczniczej wody hipoto-
nicznej. Dom Wypoczynkowy Dla 
Farmaceutów i Lekarzy w Czar-
nieckiej Górze dostępny był dla 
wszystkich farmaceutów i ich ro-
dzin, a aptekarze z okręgowych 
izb aptekarskich w Warszawie 
i Łodzi korzystali z dodatkowych 
zniżek.

Te być może dla wielu czy-
telników „Farmacji Polskiej” enig-
matyczne informacje, znalazły 
swe wyczerpujące wyjaśnienie już 
w kolejnym numerze czasopisma, 
w którym zamieszczono niezwy-
kle interesujące, urocze wspo-
mnienie jednego z gości Domu 

Dom Wypoczynkowy 
Czarniecka Góra

Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej
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Wypoczynkowego, zatytułowane 
„Wakacje u siebie”. Jak wygląda-
ły pokoje gościnne? Umeblowa-
ne skromnie, ale z myślą o zapew-
nieniu niezbędnej wygody – więc 
sprężynowe łóżko z idealnie mięk-
kim materacem (…), przy nim noc-
na szafka z lampką („parę stronic 
do poduszki”), przed łóżkiem wzo-
rzysty dywanik, spora szafa bie-
liźniano-ubraniowa, pozwalają-
ca na wygodne rozlokowanie rze-
czy. Z niezwykle drobiazgowej re-
lacji gościa podpisanego trud-
nymi do rozszyfrowania inicjała-
mi „J.C.” dowiadujemy się także, 
że w rogu każdego pokoju znaj-
duje się umywalnia z półeczką na 
przybory toaletowe, nad nią lu-
stro. Umeblowania dopełnia sto-
lik, krzesełko i fotel trzcinowy. 
Zarząd Domu Wypoczynkowe-
go nie zapominał o najdrobniej-
szych szczegółach: pogodny na-
strój wprowadzają kretonowe fi-
ranki i świeże kwiaty w wazoni-
ku na stole, przykrytym kolorową 
serwetką. (…) Porządek i czystość 
wzorowa. „J.C.” zachwycał się tak-
że olbrzymimi, oszklonymi we-
randami, które umożliwiają wdy-

chanie balsamicznego powietrza 
nawet w dni chłodne lub słotne. 
W takim czasie sytuację ratowa-
ło także dobre radio, bridże i nie-
co jeszcze zbyt szczupła bibliote-
ka. Szczegółowo opisano otocze-
nie Domu Wypoczynkowego: ca-
łość położona w pięknym i obszer-
nym parku, przechodzącym stop-
niowo od trawników, klombów 
i rabatów kwietnych – w leśne po-
lanki, a w końcu starodrzew, pe-
łen jagód i grzybów. Przepływają-
ca przez teren parku rzeka Czar-
na zapewniała przyjemność kaja-
kowania. Innymi sportami, które 
można było uprawiać na terenie 
parku, były: siatkówka oraz staro-
świecki, ale zawsze miły krokiet. 
Część terenu, jak relacjonował 
„J.C.”, zajęta była pod dość obszer-
ny ogród warzywny z cieplarnią, 
już dziś dostarczają na stół pen-
sjonatowy doskonałych ogórków, 
pomidorów i innych nowalii. Spe-
cjalnością sadu są maliny. Ponad-
to w parku znajdowało się sztucz-
ne jeziorko, bardzo malownicze, 
zasilane wodą hipotoniczną z po-
bliskiego źródła „Stefana”, ujętego 
w formę symbolicznego serca.

 Według „J.C.” na szczegól-
ną uwagę w Domu Wypoczyn-
kowym zasługiwała dobra kuch-
nia: wyjątkowo smaczna, zdrowa 
i obfita. Serwowane cztery po-
siłki dziennie były obliczone na 
miejskich „głodomorów”, którzy 
początkowo bronią się (…) przed 
obfitością posiłków, ale już paro-
dniowy pobyt na świeżym powie-
trzu zaostrza apetyt i sprawia, że 
protesty przeciw nadmiernym po-
siłkom milkną. W zakończeniu 
swej obszernej relacji „J.C.” za-
strzegał, że koszt pobytu skalku-
lowany jest na zasadzie pokrycia 
kosztów własnych zakładu, co już 
samo wyjaśnia, że trudnoby gdzie 
indziej znaleźć lepsze i tańsze lo-
cum wakacyjne. 

Temat Domu Wypoczynko-
wego Dla Farmaceutów i Lekarzy 
w Czarnieckiej Górze zaczął poja-
wiać się na łamach „Farmacji Pol-
skiej” coraz częściej, a sam Dom 
stał się przysłowiowym „ocz-
kiem w głowie” zawodu. Dbano 
o najdrobniejsze szczegóły urzą-
dzenia i funkcjonowania Domu. 
W czerwcu 1946 roku, na łamach 
„Farmacji Polskiej”, Zarząd Domu 
apelował do polskich aptekarzy 
o przesyłanie 1-2 książek, o ile 
możności treści belletrystycznej, 
do sanatoryjnej biblioteki.

 Z Domu Wypoczynkowe-
go korzystali nie tylko czynni za-
wodowo aptekarze. Ze „Sprawo-
zdania z działalności Zarządu Na-
czelnej Izby Aptekarskiej za rok 
1946” dowiedzieć można było 
się, że NIA uczestniczyła w kosz-
tach utrzymania weteranów za-
wodu, przebywających w schroni-
sku Czarniecka Góra. W sprawo-
zdaniu o rok późniejszym władze 
Izby informowały, że w związku 
z przejęciem przez N.I.A. Sanato-
rium w Czarnieckiej Górze i zor-
ganizowania tam schroniska we-
teranów zawodu w lipcu 1947 

Ilustracja 1. Dom Wypoczynkowy Dla Farmaceutów w Czarnieckiej Górze.  
„Farmacja Polska” 1946, nr 6, s. 207. ►
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zobligowano każdą z izb okręgo-
wych do comiesięcznego wpłaca-
nie na ten cel kwoty od 2000 do 
3000 złotych. 

W roku 1947 działalność 
Domu Wypoczynkowego roz-
winęła się już w pełni, o czym 
świadczyć mogły zamieszczane 
na łamach „Farmacji Polskiej” re-
klamy.

W numerze ze stycznia-lu-
tego polecano wczasy zimowe 
w Czarnieckiej Górze, zachwala-
no towarzyszący im idealny spo-
kój i odpoczynek oraz możli-
wość… werandowania. Nie mo-
gło obejść się bez przypomnienia 
o doskonałej kuchni i obowiązko-
wych czterech posiłkach. W ogło-
szeniu wspomniano także o tym, 
iż tereny Czarnieckiej Góry sta-
nowią tereny dla początkujących 
narciarzy. Z cytowanej reklamy 
dowiadujemy się także, że Zarząd 
Domu Wypoczynkowego dla Far-
maceutów mieścił się wówczas 
w siedzibie Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej 9, przy ulicy Złotej 9, 
i tam też należało kierować zgło-
szenia i ubiegać się o wszelkie in-
formacje. Uwagę zwraca również 
nieco zmieniona nazwa Domu, 
z której usunięto „lekarzy”. Z ko-
lei w numerze czerwcowym, wy-

dawanym tuż przed okresem wa-
kacyjnym, zamieszczono fotogra-
fię Domu Wypoczynkowego opa-
trzoną nagłówkiem „Idealny od-
poczynek w Czarnieckiej Górze”. 
Pod nią można było przeczytać: 
Dom Wypoczynkowy w Czarnie-
ckiej Górze, dzięki prześlicznemu 
położeniu, wybitnym warunkom 
klimatyczno-leczniczym oraz ob-
fitej i smacznej kuchni, gromadzi 
w sezonie obecnym co raz licz-
niejsze grono członków naszego, 
znajdujących tam prawdziwe wy-
tchnienie po całorocznych trudach 
życia miejskiego. Reklamy Domu 
Wypoczynkowego nie mogło za-
braknąć i w kolejnym, lipcowo-
-sierpniowym numerze „Farmacji 
Polskiej”: spędź swój urlop wrześ-
niowy w Domu Wypoczynkowym 
dla Farmaceutów w Czarnieckiej 
Górze. W cytowanej reklamie za-
strzegano, że wrzesień to miesiąc 
tradycyjnej pogody w Czarnieckiej 
Górze. 

W roku 1948 ogłoszenia, 
zachęcające do odwiedzin Czar-
nieckiej Góry, były jeszcze cie-
kawsze. W numerze z kwietnia 
1948 informowano o otwarciu 
nowego sezonu z dniem 1 maja. 
Prowadzony przez Naczelną Izbę 

Aptekarską Dom Wypoczynko-
wy, rozporządzał około 30 po-
kojami pojedyńczymi i dwuoso-
bowymi, wygodnie i estetycznie 
urządzonymi. Do odwiedzin za-
chęcało położenie piękne, zaś kli-
mat wybitnie wskazany przy nie-
domogach serca i ogólnym wy-
czerpaniu. Ogłoszenie zachęca-
ło do korzystania z opłat zniżko-
wych w miesiącach maju, wrześ-
niu i październiku. Informowano 
ponadto, że każdy członek, każ-
dej izby aptekarskiej, może starać 
się o przyznanie specjalnych ulg 
na pobyt dwutygodniowy. 

O rozpoczynającym się 1 
maja sezonie „Farmacja Polska” 
informowała jeszcze kilkukrot-
nie, precyzując: informacje i za-
pisy w N.I.A. Natomiast w lipcu 
1948 roku redakcja przypominała 
o możliwości doskonałego spędze-
nia urlopu w Domu Wypoczynko-
wym dla Farmaceutów i Lekarzy 
w Czarnieckiej Górze (podnóże 
Gór Świętokrzyskich, linia kolejo-
wa Skarżysko-Koluszki).

 W roku 1949 reklamy, za-
chęcające do odwiedzenia Czar-
nieckiej Góry, były jeszcze ob-
szerniejsze. W numerze majowym 
czytelnicy mogli odnaleźć infor-
mację, że wzorem lat ubiegłych 
i w tym sezonie będą prowadzone 
przez NIA w Domu Wypoczynko-
wym w Czarnieckiej Górze wcza-
sy dla farmaceutów i ich rodzin. 
Zalety Domu zachwalano jesz-
cze bardziej przekonywująco, jak 
w roku poprzednim: urocze po-
łożenie (podnóża Gór Świętokrzy-
skich), piękny park, klimat ideal-
ny dla ozdrowieńców i chorych 
sercowo (340 m. n. p. m.), smacz-
ne i obfite odżywienie, rozrywki 
(siatkówka, ping-pong, szachy, ra-
dio, biblioteka) gwarantują przy-
jemny i wartościowy wypoczy-
nek. Co ciekawe – po raz pierw-
szy podany został cennik poby-

Ilustracja 2. Dom Wypoczynkowy Dla Farmaceutów w Czarnieckiej Górze.  
„Farmacja Polska” 1947, nr 6, s. 259.

►
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tów w Domu Wypoczynkowym. 
Otóż dla właścicieli, dzierżawców 
aptek i ich rodzin wynosił on 900 
złotych dziennie, zaś dla pracow-
ników i ich rodzin – 700 złotych. 
Zastrzegano także, że dzieci od-
powiednio do wieku korzystają ze 
zniżek. Ponownie proponowa-
no ubieganie się w okręgowych 
izbach aptekarskich o przyzna-
nie pokaźnych indywidualnych 
zniżek na pobyt dwutygodniowy 
(zniżka 200 złotych dziennie). Re-
klamy o identycznej treści powtó-
rzono także w numerach czerw-
cowym i lipcowym. 

W roku 1949 pojawiły się 
pierwsze niepokojące zwiastuny, 
zapowiadające wyrugowanie NIA 
z zarządzania Czerniecką Górą. 
W cytowanym we wstępie do ni-
niejszego artykułu sprawozdaniu 
„Naczelna Izba Aptekarska w la-
tach 1945-1949” można było bo-
wiem odnaleźć informację, że 
sprawa dalszego przeznaczenia 
Zakładów Leczniczych Czarnie-
cka Góra, jak najbardziej odpo-
wiadających celom i możliwoś-
ciom, jest przedmiotem rozważań 
i w najbliższym czasie będzie roz-

strzygnięta. Sprawa Domu Wypo-
czynkowego w Czarnieckiej Gó-
rze została ostatecznie rozstrzyg-
nięta już w roku 1949, czego je-
dynym niestety świadectwem jest 
„Sprawozdanie z działalności Na-
czelnej Izby Aptekarskiej za rok 
1949”. Można było w nim od-
naleźć typową dla ówczesnych 
czasów, wymuszoną przez poli-
tyczną koniunkturę, wewnętrz-
nie sprzeczną informację: Naczel-
na Izba Aptekarska na podstawie 
4-letniego doświadczenia doszła 
do przekonania, iż nie jest w moż-
ności wykorzystać w pełni tego 
obiektu, przez co zaprzepaszcza 
się duże możliwości z punktu wi-
dzenia społecznego i postanowiła 
postawić Czarniecką Górę do dys-
pozycji i wykorzystania przez Mi-
nisterstwo Zdrowia; odnośne roz-
mowy w tej sprawie zostały już 
wszczęte. Jest to ostatnia infor-
macja, jaką na temat Domu Wy-
poczynkowego dla Farmaceutów 
w Czarnieckiej Górze udało się 
odnaleźć. Dodać można jedynie, 
że obecnie Czarniecka Góra zna-
na jest jako siedziba Świętokrzy-
skiego Centrum Rehabilitacji.

 Na koniec niniejszego opraco-
wania nadmienić należy, że Dom 
Wypoczynkowy Dla Farmaceutów 
i Lekarzy w Czarnieckiej Górze nie 
był jedynym tego typu obiektem. 
Poznańska Okręgowa Izba Apte-
karska wraz z Sekcją Aptekarską 
Związku Zawodowego Pracowni-
ków Służby Zdrowia i Spółdziel-
nią Farmaceutyczną w Strykowie, 
przy pomocy Ministerstwa Zdro-
wia, odremontowały i wyposażyły 
kompletnie pomieszczenia zde-
wastowanego pałacyku w Stry-
kowie, który od roku 1946 przyj-
mował stale 25-30 pracowników 
aptek wraz z rodzinami. Ponadto 
członkowie samorządu aptekar-
skiego, dzięki układowi zawarte-
mu pomiędzy Naczelną Izbą Ap-
tekarską, a Naczelną Radą Adwo-
kacką, mogli korzystać z wczasów 
w Domu Leczniczo-Wypoczynko-
wego w Polanicy (Dolny Śląsk). 
Przekazująca tę wiadomość re-
dakcja „Farmacji Polskiej” zastrze-
gała, że oferta ta jest niezależna 
od Czarnieckiej Góry. ■

dr n. farm. Maciej Bilek 
Piśmiennictwo u autora
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Nowe rejestracje – PL – WRZESIEŃ 2013

B – KREW I UKłAD KRWIOTWóRCZy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; 
B05B – Roztwory do podawania dożylnego; 
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego; 
B05BA01 – Aminokwasy

Nutrimentum: Aminoplasmal Paed (Braun) to roz-
szerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześ-
niej preparatu Aminoplasmal Hepa. Do sprzedaży 
wprowadzono 8 marek preparatów aminokwasów 
podawanych dożylnie: Aminomel Nephro (Baxter), 
Aminoplasmal Hepa (Braun), Aminosteril N-Hepa 
(Fresenius Kabi), Aminoven Infant (Fresenius Kabi), 
Nephrotect (Fresenius Kabi), Primene (Baxter), Va-
min Electrolyte-Free (Fresenius Kabi), Vaminolact 
(Fresenius Kabi).

C – UKłAD SERCOWO-NACZyNIOWy
C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – 
Środki przywracające elastyczność naczyń wło-
sowatych; C05CX – Inne środki przywracające 
elastyczność naczyń włosowatych

Vitis viniferae folii extractum: VenoProtect (Wal-
mark) to jedyny zarejestrowany produkt leczniczy 
o podanym składzie, przewidziany do stosowania 
w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej z taki-
mi objawami, jak: obrzęk kończyn dolnych, żylaki, 
uczucie ciężkości nóg, zmęczenie, bolesność oraz 
uczucie napięcia i skurcze łydek. Na rynku był obec-
ny środek spożywczy zawierający te same składniki: 
Redwinol (Herbapol Poznań).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, 
leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensy-
ny II i leki moczopędne; C09DA07 – Telmisar-
tan i leki moczopędne

Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmisar-
tan/Hydrochlorothiazide Billev to 11. zarejestrowa-
na marka leków o podanym składzie, uwzględniając 
5 wcześniejszych rejestracji w procedurze central-
nej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 
marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor 
Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Actelsar HCT (Actavis), 
Gisartan (Sigillata), Kinzalkomb (Bayer), Simirtan (Si-
gillata), Tegizide (Adamed), Telmisartan/hydrochlo-
rothiazide Egis, Telmisartan/Hydrochlorothiazide 
Sandoz.

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

Rosuvastatinum: Rosutrox (Biofarm) to 20. zareje-
strowana marka rosuwastatyny. Na rynek wprowa-
dzono 11 marek: Crestor (AstraZeneca; lek oryginal-
ny), od czerwca 2010 Zaranta (Gedeon Richter Pol-
ska), 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 (Polphar-
ma), 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 preparaty: Ac-
tarosin (Actavis), Arterios (Farma-Projekt), Rosugen 
(Generics), Rosuvastatin Aurobindo, Rosuvasta-
tin Krka, Rosuvastatin Sigillata, Surval (Glenmark) 
i Uwatin (+Pharma).
Skreślono z Rejestru: Rosuvastatin Medana (Meda-
na Pharma), Rosuvastatin Pfizer, Rosuvastatin-Ra-

We wrześniu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 69 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, w tym 67 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 2 nowe pozwolenia dla 
leku już wcześniej zarejestrowanego (Zinoxx - Polfarmex), który został pominięty w niniejszym 
zestawieniu,  obejmującym 24 jednostki klasyfikacyjne 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 we wrześniu 2013 r.” został opublikowany przez Urząd 10 
października 2013.



Nowe rejestracje i nowości na rynku

49Aptekarz Polski, 88(66e) grudzień 2013

►

tiopharm (lek był obecny na rynku od października 
2012), Tintaros (Actavis).

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10A - Leki 
przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowe-
go; D10AF – Preparaty przeciwzakaźne stoso-
wane w leczeniu trądziku; D10AF51 – Klinda-
mycyna w połączeniach

Clindamycinum+tretinoinum: Acnatac (Meda) to 
1. rejestracja leku o podanym składzie.

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIOWy I HORMONy 
PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki antykoncepcyj-
ne działające ogólnie; G03AA – Progestageny 
i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA12 
– Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Altforalle 
(Egis) w 2 zestawieniach dawek to 26. zarejestro-
wana marka środków antykoncepcyjnych o poda-
nym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 ma-
rek tych środków: Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 
Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od 
lipca 2010 Asubtela (Temapharm), Midiana (Gede-
on Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 
2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod 
nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 
3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez 
Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 
Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 
Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subte-
liv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowa-
ny początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie 
Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temap-
harm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 
2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pier-
wotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol) i od 
sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 
mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon 
Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter 
Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 
0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma 
pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma).
Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bay-
er), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Gede-

on Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera (Bayer; 
preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Ivo-
wen), Palandra (Bayer) i Mywy (Leon Farma).
Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Róż-
nice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności 
tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etyny-
lestradiolu zawierają: Aliane, Altforalle (z placebo), 
Aneea, Belusha (z placebo), Daylette (z placebo), 
Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, 
Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z place-
bo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vi-
bin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle 
i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu 
zawierają: Altforalle (z placebo), Asubtela, Cortelle, 
Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin 
(z placebo) i Yasmin.

G03C – Estrogeny; G03CA – Estrogeny natural-
ne i półsyntetyczne, leki proste

Estriolum: Oekolp (Kade) globulki w nowej dawce 
0,03 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzo-
nego wcześniej preparatu Oekolp forte w dawce 0,5 
mg oraz kremu dopochwowego Oekolp. Zarejestro-
wano 2 marki preparatów estriolu. Na rynek wpro-
wadzono Oekolp krem dopochwowy i Oekolp forte 
globulki (Kade) oraz Ovestin (Organon) w postaci 
kremu dopochwowego, globulek i tabletek doust-
nych. Skreślono z Rejestru: Ortho-Gynest D (Jans-
sen-Cilag).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XX 
– Inne leki przeciwbakteryjne

Fosfomycinum+trometamolum: Afastural (Te-
mapharm) to 3. zarejestrowana marka fosfomycy-
ny z trometamolem. Do sprzedaży wprowadzono 
Monural (Zambon). Nie pojawił się jeszcze na rynku 
Fosfomol (Infectopharm).

J06 – Surowice odpornościowe i immunoglo-
buliny; J06B – Immunoglobuliny;
J06BA – Immunoglobuliny ludzkie (nieswoiste)

Immunoglobulinum humanum normale: Intratect 
(Biotest) w dawce 100 mg/ml to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonej wcześniej niższej dawki 50 mg/
ml. Zarejestrowano 11 preparatów immunoglobu-
lin podawanych dożylnie. Na rynek wprowadzono 
10 z nich: Flebogamma I.V. pasteryzowany roztwór 
(Grifols), Gammagard S/D (Baxter), Octagam (Oc-
tapharma), Pentaglobin (Biotest), Sandoglobulin P 
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►(Imed Poland), od listopada 2006 Kiovig (Baxter), od 
kwietnia 2007 Intratect (Biotest), od lipca 2010 Ig 
Vena (Kedrion), od września 2011 Flebogamma DIF 
(Grifols) i od czerwca 2012 Privigen (CSL Behring). 
Dotychczas nie pojawił się w sprzedaży: Gamunex 
(Pharma Innovations).
Ponadto zarejestrowano 5 preparatów immunoglo-
bulin podawanych podskórnie lub domięśniowo. 
Na rynek wprowadzono 3 leki o tej drodze podania: 
od października 2006 Subcuvia (Baxter), od marca 
2010 Vivaglobin (CSL Behring) i od maja 2011 Gam-
manorm (Octapharma). Dotychczas nie pojawiły 
się w sprzedaży preparaty Hizentra (CSL Behring) 
i HyQvia (Baxter Innovations).
Skreślono z Rejestru: Endobulin S/D (Baxter), Gami-
mune N (Bayer), Gamma globulina ludzka (Biomed 
Lublin) i Venimmun N (Centeon).

J07 – Szczepionki; J07A – Szczepionki bakte-
ryjne; J07AJ – Szczepionki przeciw krztuścowi; 
J07AJ52 – Krztusiec - oczyszczony antygen 
w połączeniach z toksoidami

Diphtheriae+pertussis+tetani vaccinum: Tdap 
Szczepionka SSI (Statens Serum Institut) to 5. zare-
jestrowana szczepionka przeciw błonicy, krztuśco-
wi i tężcowi. Do sprzedaży zostały wprowadzone 4 
preparaty: Infanrix DTPa (GlaxoSmithKline), Tripacel 
(Sanofi Pasteur), od marca 2010 Boostrix (GlaxoSmi-
thKline) i od kwietnia 2011 Adacel (Sanofi Pasteur).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłyWAJąCE NA UKłAD ODPORNOśCIOWy

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościo-
wy; L04AD – Inhibitory kalcyneuryny

Ciclosporinum: Ciqorin (Teva) to 4. zarejestrowana 
marka cyklosporyny. Do sprzedaży wprowadzono 
3 marki: Equoral (Teva), Sandimmun inj. i Sandim-
mun Neoral (Novartis; lek oryginalny) oraz od lipca 
2011 Cyclaid (Apotex). Skreślono z Rejestru: Cispo-
ral (Hexal).

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

Acidum zoledronicum: Zoledronic acid Noridem 
(Noridem Enterprises) to 23. zarejestrowana marka 
leków z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowa-
dzono 8 leków: Zometa (Novartis Europharm), od 
września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 
Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glen-
mark) i Zoledronic acid Actavis oraz od października 

2013 Osporil (Egis) i Symdronic (SymPhar), wskazane 
w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz w lecze-
niu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową, 
a także Aclasta (Novartis Europharm) stosowany 
w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desino-
bon (Alvogen), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), 
Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid Ho-
spira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid Mylan, 
Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, 
Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledro-
nic 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; N02AB – Pochodne fenylopi-
perydyny

Fentanylum: Fentanyl Pfizer w postaci systemu 
transdermalnego w 5 dawkach to aktualnie 12. za-
rejestrowana marka fentanylu. Do sprzedaży wpro-
wadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 
2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fen-
tanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) 
i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci 
systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. 
(Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) 
w postaci tabletek podpoliczkowych, które mu-
sują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi 
i uwalniając substancję czynną, od września 2011 
Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od 
października 2012 PecFent (Archimedes Develo-
pment) w postaci aerozolu do nosa.
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Breakyl 
(Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych i Vello-
fent (Angelini) tabl. podjęzykowe.
Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fen-
tagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od 
września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony 
pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX 
Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, 
Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od 
kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system transdermal-
ny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; zarejestrowany 
centralnie w UE w styczniu 2006, zalecany do stoso-
wania wyłącznie w warunkach szpitalnych - Komisja 
Europejska 16 stycznia 2009 zawiesiła pozwolenie 
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►

na dopuszczenie do obrotu tego preparatu; pod-
miot odpowiedzialny nie zgłosił wniosku o przedłu-
żenie rejestracji), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był 
obecny na rynku od października 2010; preparat za-
rejestrowany wcześniej przez firmę ProStrakan pod 
nazwą Rapinyl).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Para-
cetamol, preparaty złożone z wyłączeniem le-
ków psychotropowych

Paracetamolum+caffeinum: Paracetamol + Caf-
feine Galpharm (Galpharm Healthcare) zawierający 
500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny to aktualnie 
7. zarejestrowana marka leków o podanym skła-
dzie. Na rynek wprowadzono: 4 leki zawierające 500 
mg paracetamolu i 65 mg kofeiny – Apap Extra (US 
Pharmacia), Panadol Extra (GlaxoSmithKline), od lip-
ca 2013 Paramax Comp (Vitabalans) i od sierpnia 
2013 Pabialgin Neo (Polfa Pabianice; lek wprowa-
dzony pierwotnie na rynek pod nazwą Pabitan, na-
stępnie pod nazwą Kofepar, z kolei zmiana nazwy 
znów na Pabitan i ostatecznie na Pabialgin Neo) 
oraz 1 lek zawierający 500 mg paracetamolu i 50 
mg kofeiny – od stycznia 2008 Gripex Control (US 
Pharmacia; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Dolores przez firmę Curtis Healthcare). Nie poja-
wił się jeszcze w sprzedaży Paralen Extra (Zentiva) 
zawierający 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny. 
Skreślono z Rejestru: Acenol cum Coffeino (Galena; 
lek był obecny na rynku), Codipar Plus (GlaxoSmi-
thKline, Poznań; lek był obecny na rynku), Etoran 
Extra (Polpharma; lek był obecny na rynku), Paraco-
fen (Polfa Tarchomin).

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

Levetiracetamum: Ticepro (PharmaSwiss) to 45. 
zarejestrowana marka lewetyracetamu. Na rynek 
wprowadzono 19 marek: Keppra (UCB; lek orygi-
nalny), od października 2011 Levetiracetam Teva, 
od marca 2012 Levetiracetam Actavis, od kwietnia 
2012 Vetira (Adamed), od maja 2012 Trund (Glen-
mark), od czerwca 2012 Levetiracetam GSK (GlaxoS-
mithKline), od sierpnia 2012 Cezarius (Hasco-Lek), 
od listopada 2012 Eliptus (Biofarm), Levetiracetam 
Actavis Group (Actavis) i Levetiracetam Apotex, od 
stycznia 2013 Symetra (SymPhar), od lutego 2013 
Levetiracetam Zdrovit (Natur Produkt Zdrovit), od 
kwietnia 2013 Levetiracetam PharmaSwiss, od maja 
2013 Levetiragamma (Wörwag), od czerwca 2013 
Levetiracetam Stada, od lipca 2013 Levetiracetam 
Bluefish i Levetiracetam Orion, od sierpnia 2013 Le-

vebon (G.L. Pharma) i od września 2013 Levetira-
cetam Ranbaxy.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Al-
tein (+Pharma), Dretacen (Sandoz), Epiletam (Egis), 
Eprilexan (Pharmaselect), Etibral (Polfa Warszawa), 
Levelanz (Abbott), Levelept (Sun-Farm), Levetira-
cetam Accord (Accord Healthcare), Levetiracetam 
Astron (Astron Research), Levetiracetam Aurobindo, 
Levetiracetam FGX (FirstGenerixInternational), Le-
vetiracetam Lupin (Generics), Levetiracetam Mylan, 
Levetiracetam Pfizer, Levetiracetam Ratiopharm, 
Levetiracetam Sanovel, Levetiracetam Sun inj. (Sun 
Pharmaceuticals Industries Europe), Lewetyracetam 
Ewopharma (Pro.Med.CS), Lewetyracetam-Neu-
raxpharm, Matever (Pharmathen), Noepix (Actavis), 
Normeg (Zentiva), Polkepral (Polfa Tarchomin), Pte-
rocyn (SVUS Pharma) i Zelta (Axxon).
Skreślono z Rejestru: Kapidokor (Vipharm), Levetira-
cetam Arrow.

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diaze-
piny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny

Quetiapinum: Quetiapine Krka i Quetiapine Intas to 
odpowiednio 31. i 32. zarejestrowana marka kwetia-
piny, zaś Kvelux SR (Sandoz) i Quetiapine Accord 
(Accord Healthcare) w dawce 50 mg o przedłużo-
nym uwalnianiu to rozszerzenia względem wpro-
wadzonych wcześniej 3 wyższych dawek. Na rynek 
wprowadzono 20 marek: Ketrel (Celon Pharma), od 
grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ke-
tilept (Egis) i Kventiax (Krka), od października 2008 
Loquen (Teva), od lipca 2009 Symquel (SymPhar; 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapine 
Tiefenbacher), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Ada-
med), od listopada 2009 Gentiapin (Biogened), od 
grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa Rzeszów), od 
stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od maja 2010 Poe-
tra (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Medis pod nazwą Quemed), od sierpnia 
2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pi-
nexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od lu-
tego 2011 Stadaquel (Stada), od czerwca 2011 Etia-
gen (Generics), Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma) 
i od maja 2012 ApoTiapina (Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Gel-
doren (Gedeon Richter Polska), Kvelux SR (San-
doz), Kwetax XR (Teva), Kwetiapina Neuropharma 
(Neuraxpharm), Quepsan (Pro.Med.CS), Quetiapi-
ne Accord (Accord Healthcare), Quetiapine Actavis, 
Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapine Fair-
-Med (Fair-Med Healthcare), Quetiapine Lambda 
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► (Lambda Therapeutics), Quetiapine Lupin, Quetia-
pine Medis. 
Skreślono z Rejestru: Hedonin (Lannacher), Ketiap 
(Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetinor (Lekam; lek 
był obecny na rynku od października 2011), Nan-
tarid (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od 
lipca 2008), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine Pfizer, 
Quetiapine-Ratiopharm (lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Quetifi), Quetiapinum Invent Farma, 
Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis (Me-
dis), Quetiser (Sun-Farm; lek był obecny na rynku 
od grudnia 2010; zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Quetiapin Sunfarm;), Seroquel i Seroquel XR 
(AstraZeneca; lek oryginalny, był obecny na rynku).

N05B – Leki przeciwlękowe;
N05BA – Pochodne benzodiazepiny

Alprazolamum: Xanax XL (Pfizer) w w nowej posta-
ci tabletek podjęzykowych to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonych wcześniej innych postaci tego 
leku. Zarejestrowano 6 marek alprazolamu. Na ry-
nek wprowadzono 3 leki o przedłużonym uwalnia-
niu: Neurol SR (Zentiva), Xanax SR (Pfizer, lek ory-
ginalny) i Zomiren SR (Krka), a także 6 preparatów 
o standardowym uwalnianiu: Afobam (Egis), Alprox 
(Orion), Neurol (Zentiva), Xanax (Pfizer, lek orygi-
nalny), Zomiren (Krka) i od września 2011 Alpragen 
(Generics; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Alprazomerck). Skreślono z Rejestru: Alprazolam 
Sandoz, Frontin (Egis).

N05BB – Pochodne difenylometanu
Hydroxyzinum: Hydroxyzinum Espefa tabl. powl. 
10 mg to uzupełnienie w stosunku do wprowadzo-
nej wcześniej dawki 25 mg. Na rynek wprowadzo-
no 6 marek: lek oryginalny Atarax (UCB) w postaci 
doustnej jednodawkowej (2 dawki) i wielodawkowej 
(syrop), Hydroxyzinum Teva inj., Hydroxyzinum Bio-
gened syrop, Hydroxyzinum VP (ICN Polfa Rzeszów) 
tabl. powlekane i syrop, od września 2008 syrop 
Hydroxyzinum Aflofarm i od listopada 2008 syrop 
Hydroxyzinum Espefa, a ponadto Hydroxyzinum 
Espefa tabl. powlekane. Skreślono z Rejestru: Atarax 
(UCB) w postaci iniekcyjnej (preparat był obecny na 
rynku).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CX – 
Leki nasenne i uspokajające, preparaty złożone 
z wyłączeniem barbituranów

Melissae folii extractum+Passiflorae herbae 
extractum+Valerianae radicis extractum: Valben 
(Walmark) to aktualnie jedyny zarejestrowany pro-
dukt leczniczy o podanym składzie, przewidziany 
do stosowania w celu łagodzenia objawów chwilo-

wego stresu i napięcia nerwowego oraz jako środek 
ułatwiający zasypianie. Skreślono z Rejestru prepa-
rat Waleriana na noc (Vitamex). Na rynku był obec-
ny środek spożywczy zawierający te same składniki: 
Zdrovit Herba Relaxvita Noc (Natur Produkt Zdrovit).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB – Se-
lektywne inhibitory zwrotnego wychwytu sero-
toniny

Escitalopramum: Depralin ODT (Polpharma) w po-
staci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 
to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześ-
niej tabletek powlekanych. Zarejestrowano 20 marek 
escitalopramu. Do sprzedaży wprowadzono 14 ma-
rek: Lexapro i od marca 2012 Lexapro Meltz (Lund-
beck; lek oryginalny), od stycznia 2010 Depralin 
(Polpharma), od lutego 2010 Elicea (Krka) i Mozarin 
(Adamed), od czerwca 2010 Escitil (Egis) i Lenuxin 
(Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2010 Pramatis 
(Sandoz), od kwietnia 2011 Servenon (Glenmark), 
od lipca 2011 Escitalopram Actavis (lek zarejestro-
wany początkowo przez firmę Alchemia pod nazwą 
Escitalopram Alchemia), od listopada 2011 Aciprex 
(Biofarm), od grudnia 2011 Nexpram (Lekam), od 
stycznia 2013 Escitalopram PharmaSwiss, od maja 
2013 Symescital (SymPhar) i od października 2013 
Elicea Q-Tab (Krka) i Pralex (Orion).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Benel 
(Farmalider), Betesda (Axxon), Deprigen (Biogened), 
Escipram (G.L. Pharma), Escitasan (Stada) i Pramo-
gen (Generics).
Skreślono z Rejestru: Andepram (Alchemia), Escertal 
(Zentiva; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Esoprex), Escitalopram-1A Pharma, Escitalopram 
Pfizer, Escitalopram Teva (Teva; lek zarejestrowany 
początkowo przez Vera Pharma pod nazwą Escita-
lopram Vera), Esprolan (Medana Pharma), Laprides 
(Teva), Miraklide (Vipharm).

N06D – Leki przeciw demencji; N06DX - Inne 
leki przeciw otępieniu starczemu

Memantinum: Merandex (Pol-Nil), Memantine 
Teva, Polmatine (Polpharma), Memantyna Neurop-
harma (Neuraxpharm) i Memantyna Abdi to odpo-
wiednio 14., 15., 16., 17. i 18. zarejestrowana marka 
memantyny. Na rynek wprowadzono 5 leków: Axura 
(Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Bio-
mentin (Biofarm), od sierpnia 2013 Nemdatine (Ac-
tavis) i od października 2013 Marixino (Consilient 
Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Krka pod nazwą Maruxa). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Memantine Lek (Pharma-
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then), Memantine Merz, Memantine Mylan (Ge-
nerics), Memantine Orion, Memantine Ratiopharm, 
Memigmin (Egis), Mirvedol (Gedeon Richter Polska) 
i Xapimant (Sandoz).

R – UKłAD ODDECHOWy
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działa-
jące ogólnie;
R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Contrahist Allergy (Adamed) to 
19. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zasto-
sowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia 
zmniejszenie o połowę stosowanych dawek, a tym 
samym działań niepożądanych. Na rynek wprowa-
dzono 11 leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od 
stycznia 2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Ze-
naro (Zentiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) 
oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Ada-
med), od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od 
lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx 
Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Levocetirizine-Biofarm), od maja 2013 Votrezin 
(Sandoz) i od października 2013 Nossin (Apotex). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Gene-
rics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizine Bristol La-
boratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, 
Lewocetyryzyna Glenmark Generics, Medtax (Syn-
thon), Zilola (Gedeon Richter Polska). Bez recepty 
dopuszczone są 3 marki : Contrahist Allergy, Lirra 
Gem i Zyx Bio.
Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek pre-
paratowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemicz-
ną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na 

Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty 
Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

S – NARZąDy ZMySłóW
S01 – Leki okulistyczne;
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę; 
S01EE – Analogi prostaglandyn

Bimatoprostum: Glabrilux (PharmaSwiss) to 1. za-
rejestrowany lek generyczny. Na rynek wprowadzo-
no lek oryginalny Lumigan (Allergan).

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

Olopatadinum: Nolodon (Polpharma) to 1. zareje-
strowany lek generyczny. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Opatanol (Alcon).

2013-12-16
Źródła:
- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collabora-
ting Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC 
Classification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC In-
dex with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami 
mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów lecz-
niczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nad-
syłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów lecz-
niczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane 
IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Pro-
duktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje – UE – LISTOPAD 2013

A – PRZEWóD POKARMOWy I METABOLIZM
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłą-
czeniem insulin; A10BX – Inne leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin

Canagliflozinum: Invokana (Janssen-Cilag) jest 
wskazany do stosowania u dorosłych w wieku od 18 
lat z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glike-
mii jako: monoterapia - gdy sama dieta i ćwiczenia 
nie zapewniają właściwej kontroli glikemii u pacjen-
tów, u których nie można zastosować metforminy 
z powodu braku tolerancji lub przeciwwskazań; te-
rapia skojarzona z innymi produktami leczniczymi 
zmniejszającymi glikemię, w tym insuliną - gdy ra-
zem z dietą i ćwiczeniami nie zapewniają właściwej 
kontroli glikemii.
Kotransporter 2 glukozy sodowej (SGLT2), ulegają-
cy selektywnej ekspresji w kanalikach nerkowych, 
jest w głównej mierze odpowiedzialny za wchłania-
nie zwrotne filtrowanej glukozy ze światła kanali-
ków. U pacjentów z cukrzycą występuje zwiększo-
ne zwrotne wchłanianie glukozy, co może wpływać 
na utrzymujące się podwyższone stężenia glukozy. 
Kanagliflozyna jest doustnym czynnym inhibitorem 
SGLT2. Poprzez hamowanie SGLT2 kanagliflozy-
na zmniejsza reabsorpcję przefiltrowanej glukozy, 
zmniejsza próg nerkowy dla glukozy (RTG) i w ten 
sposób zwiększa UGE, co skutkuje u pacjentów 
z cukrzycą typu 2 zmniejszeniem podwyższonego 
stężenia glukozy w tym niezależnym od insuliny 
mechanizmie. Zwiększenie UGE przez hamowanie 
SGLT2 przekłada się także na diurezę osmotycz-
ną, z działaniem osmotycznym prowadzącym do 
zmniejszenia skurczowego ciśnienia krwi; zwiększe-
nie UGE związane jest z wydatkiem kalorii i zmniej-
szeniem masy ciała, co wykazano w badaniach u pa-
cjentów z cukrzycą typu 2. Działanie kanagliflozyny 
zwiększające wydzielanie glukozy do moczu (UGE) 
bezpośrednio zmniejszające glikemię jest nieza-

leżne od insuliny. W badaniach klinicznych kana-
gliflozyny stwierdzono poprawę wskaźnika HOMA 
beta-cell (model oceny homeostazy dla czynności 
komórek beta) oraz poprawę odpowiedzi wydziel-
niczej komórek beta po obciążeniu mieszanym po-
karmem. W badaniach fazy 3, poposiłkowe podanie 
300 mg kanagliflozyny skutkowało większym ob-
niżeniem hiperglikemii poposiłkowej niż po dawce 
100 mg. To działanie dawki 300 mg kanagliflozyny 
może częściowo wynikać z hamowania jelitowego 
enzymu SGLT1 (ważnego jelitowego transportera 
glukozy) związanego z przejściowym dużym stęże-
niem kanagliflozyny w świetle jelita przed wchło-
nięciem produktu leczniczego (kanagliflozyna jest 
słabym inhibitorem SGLT1). Badania nie wykazały 
zaburzeń wchłaniania glukozy po podaniu kanagli-
flozyny.

B – KREW I UKłAD KRWIOTWóRCZy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki 
krzepnięcia krwi

Turoctocogum alfa: NovoEight (Novo Nordisk) jest 
wskazany do leczenia i profilaktyki krwawień u cho-
rych na hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika 
VIII), może być stosowany we wszystkich grupach 
wiekowych.
NovoEight jest preparatem zawierającym ludzki 
czynnik krzepnięcia VIII (rDNA) otrzymywany w wy-
niku rekombinacji DNA w komórkach jajnika cho-
mika chińskiego. Turoktokog alfa jest oczyszczonym 
białkiem zawierającym 1445 aminokwasów o przy-
bliżonej masie cząsteczkowej 166 kDa. Zawiera skró-
coną domenę B (która składa się z 21 aminokwasów 
domeny B naturalnego czynnika VIII), bez jakichkol-
wiek innych modyfikacji sekwencji aminokwasowej. 
Ta glikoproteina ma budowę taką samą jak ludzki 
czynnik VIII po aktywacji, a jej modyfikacje potrans-
lacyjne są podobne do występujących w cząstecz-

W listopadzie 2013 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji o 
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one: 6 nowych substancji czynnych (dichlorek radu-223, elwitegrawir, kanagliflozyna, 
trastuzumab emtanzyna, turoktokog alfa, wilanterol) i 7 substancji czynnych już stosowanych 
w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej 
preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu 

Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów 
Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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ce osoczopochodnej. Stwierdzono, że w cząsteczce 
turoktokogu alfa występuje całkowite przyłączenie 
grup siarczanowych do reszty tyrozynowej obecnej 
w Tyr1680 (naturalna pełnołańcuchowa), która ma 
istotne znaczenie dla wiązania czynnika von Wil-
lebranda. Po podaniu leku choremu na hemofilię, 
czynnik VIII wiąże się z endogennym czynnikiem 
von Willebranda krążącym we krwi pacjenta. Kom-
pleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda składa 
się z dwóch cząsteczek (czynnika VIII i czynnika von 
Willebranda) pełniących różne funkcje fizjologiczne. 
Aktywowany czynnik VIII pełni rolę kofaktora akty-
wowanego czynnika IX, przyspieszając konwersję 
czynnika X do aktywowanego czynnika X. Aktywo-
wany czynnik X przekształca protrombinę w trom-
binę. Z kolei trombina przekształca fibrynogen w fi-
brynę, co umożliwia powstanie skrzepu.
Hemofilia jest dziedzicznym, sprzężonym z płcią za-
burzeniem układu krzepnięcia, w którym występuje 
obniżona aktywność czynnika VIII:C, w wyniku cze-
go dochodzi do nasilonych krwawień do stawów, 
mięśni lub narządów wewnętrznych. Krwawienia 
mogą pojawiać się samoistnie lub w wyniku urazów 
po wypadkach lub po zabiegach chirurgicznych. 
Leczenie substytucyjne pozwala na zwiększenie ak-
tywności czynnika VIII w osoczu, wskutek czego do-
chodzi do czasowego wyrównania niedoboru czyn-
nika i zmniejszenia skłonności do krwawień.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGóLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwi-
rusowe; J05AX – Inne leki przeciwwirusowe

Elvitegravirum: Vitekta (Gilead Sciences), podawa-
ny równocześnie z inhibitorem proteazy wzmocnio-
nym rytonawirem i z innymi lekami przeciwretrowi-
rusowymi, jest wskazany do stosowania w leczeniu 
zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności 
typu 1 (HIV-1) u dorosłych, zakażonych HIV-1 bez 
stwierdzonych mutacji związanych z opornością na 
elwitegrawir.
Elwitegrawir jest inhibitorem transferu łańcucha 
integrazy (ang. integrase strand transfer inhibitor, 
INSTI) HIV-1. Integraza to enzym kodowany przez 
HIV-1, konieczny do replikacji wirusa. Hamowanie 
integrazy zapobiega integracji DNA HIV-1 do ge-
nomowego DNA gospodarza, blokując tworzenie 
się prowirusa HIV-1 i szerzenie zakażenia wirusowe-
go. Elwitegrawir nie hamuje ludzkich topoizomeraz 
I lub II. 

W maju 2013 zarejestrowano centralnie w UE trój-
składnikowy preparat Stribild (Gilead Sciences) za-
wierający elwitegrawir, emtrycytabinę i disoproksyl 
tenofowiru.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłyWAJąCE NA UKłAD ODPORNOśCIOWy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe; L01XC – Przeciw-
ciała monoklonalne

Trastuzumabum emtansine: Kadcyla (Roche) sto-
sowany w monoterapii, jest wskazany w leczeniu 
dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim, nieopera-
cyjnym miejscowo zaawansowanym lub przerzuto-
wym rakiem piersi, poddanych wcześniej terapii tra-
stuzumabem (Herceptin) i taksanem, w połączeniu 
lub oddzielnie. Pacjenci kwalifikowani do terapii: po 
wcześniejszym leczeniu z powodu miejscowo za-
awansowanej lub uogólnionej postaci choroby no-
wotworowej lub u których wystąpił nawrót choroby 
w trakcie lub przed upływem sześciu miesięcy od 
zakończenia leczenia uzupełniającego.
Trastuzumab emtanzyna jest kowalencyjnym koniu-
gatem przeciwciała (trastuzumab) z lekiem (DM1), 
które są związane poprzez stabilny łącznik tioetero-
wy MCC (4-[N-maleimidometylo]cykloheksano-1-
-karboksylan). Trastuzumab jest humanizowanym 
przeciwciałem monoklonalnym IgG1 przeciwko 
receptorowi 2 ludzkiego epidermalnego czynnika 
wzrostowego (HER-2: human epidermal growth 
factor receptor 2), wytwarzanym w hodowli zawiesi-
ny komórek jajnika chomika chińskiego. Emtanzyna 
jest kompleksem MCC-DM1. Pochodna majtanzyny 
DM1 jest inhibitorem mikrotubul. Średnio 3,5 czą-
steczki DM1 jest sprzężonych z każdą cząsteczką 
trastuzumabu.
Sprzężenie DM1 z trastuzumabem powoduje selek-
tywne działanie leków cytotoksycznych przeciw ko-
mórkom nowotworowym wykazującym nadmierną 
ekspresję HER2, a tym samym zwiększa wewnątrz-
komórkowe stężenie DM1 bezpośrednio w komór-
kach rakowych. Po połączeniu z HER2, trastuzumab 
emtanzyna ulega internalizacji za pośrednictwem 
receptora, a następnie degradacji lizosomalnej, 
powodując uwolnienie katabolitów zawierających 
DM1 (przede wszystkim lizynę-MCC-DM1). Me-
chanizm działania trastuzumabu emtanzyny wynika 
z aktywności trastuzumabu i DM1.
Trastuzumab emtanzyna, tak jak trastuzumab, łą-
czy się z domeną IV zewnątrzkomórkowej domeny 
(ECD) receptora, a także z receptorami Fcγ i dopeł-►
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niaczem C1q. Poza tym trastuzumab emtanzyna, tak 
jak trastuzumab, hamuje aktywność domeny ECD 
receptora HER2, hamując przekazywanie sygnału 
szlaku kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (PI3-K) i po-
średniczy w cytotoksyczności komórkowej zależnej 
od przeciwciał (ADCC) w ludzkich komórkach raka 
piersi wykazujących nadmierną ekspresję HER2.
DM1, cytotoksyczny składnik trastuzumabu emtan-
zyny, łączy się z tubuliną. Hamując polimeryzację 
tubuliny zarówno DM1, jak i trastuzumab emtanzy-
na, powodują zatrzymanie komórek w fazie G2/M 
cyklu komórkowego, co ostatecznie prowadzi do 
śmierci komórek na drodze apoptozy. Wyniki badań 
przeprowadzonych w warunkach in vitro dotyczą-
cych wpływu cytotoksycznego wykazały, że DM1 
jest 20–200 razy bardziej skuteczny niż taksany i al-
kaloidy barwinka.
Łącznik MCC ogranicza ogólnoustrojowe uwalnia-
nie DM1 i zwiększa jego stężenie w miejscu docelo-
wym, co wykazano stwierdzając bardzo małe stęże-
nie wolnego DM1 w osoczu.

N – UKłAD NERWOWy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki 
znieczulające działające miejscowo; N01BB – 
Amidy; N01BB20 – Połączenia

Lidocainum+prilocainum: Lidocaine/Prilocaine 
Plethora (Plethora Solutions) w postaci aerozolu to 
3. zarejestrowany lek o podanym składzie, lecz 1. 
zarejestrowany centralnie w UE. Na rynek wprowa-
dzono preparat Emla (AstraZeneca) w postaci kre-
mu i plastrów. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
krem Prilocaine-Lidocaine Diapharm (Diapharm Re-
gulatory Services).
Produkt leczniczy Lidocaine/Prilocaine Plethora jest 
wskazany do stosowania w leczeniu pierwotnego 
przedwczesnego wytrysku u dorosłych mężczyzn. 
Zalecana dawka to 3 naciśnięcia pompki wykonane 
w celu pokrycia żołędzi prącia. Każda dawka zawie-
ra łączną ilość 22,5 mg lidokainy oraz 7,5 mg prylo-
kainy, przypadającą na pojedyncze zastosowanie (1 
dawka odpowiada 3 naciśnięciom pompki). W ciągu 
24 godzin można zastosować maksymalnie 3 dawki 
produktu z zachowaniem co najmniej 4-godzinne-
go odstępu między dawkami. Pojemnik zawiera co 
najmniej 20 dawek.
Produkt leczniczy Lidocaine/Prilocaine Plethora 
wywołuje miejscowe znieczulenie żołędzi prącia. 
Substancje czynne, lidokaina i prylokaina, bloku-
ją przewodzenie impulsów nerwowych w żołędzi, 
zmniejszając jej wrażliwość. Działanie to przekłada 

się na wydłużenie czasu opóźnienia wytrysku bez 
negatywnego wpływu na odczuwanie wytrysku. 
Badania kliniczne wykazały, że produkt Lidocaine/
Prilocaine Plethora wydłuża czas wewnątrzpochwo-
wego opóźnienia wytrysku (ang. intra-vaginal eja-
culatory latency time, IELT), zwiększa kontrolę nad 
wytryskiem oraz obniża dystres pacjentów z przed-
wczesnym wytryskiem, co zmierzono za pomocą 
wskaźnika przedwczesnego wytrysku (ang. Index of 
Premature Ejaculation, IPE). Produkt ten charaktery-
zuje się szybkim początkiem działania i osiąga sku-
teczność w ciągu 5 minut od zastosowania. Wyka-
zano, że skuteczność produktu w przypadku wielo-
krotnego stosowania utrzymuje się przez cały czas.

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona; N04B 
– Leki dopaminergiczne; N04BA – Dopa i jej 
pochodne; N04BA03 – Lewodopa, inhibitor de-
karboksylazy i inhibitor COMT

Levodopum+carbidopum+entacaponum: Levo-
dopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz (Orion) w 7 
zestawieniach dawek (7 różnych zestawień dawek 
lewodopy i karbidopy + 200 mg entakaponu) to 
3. zarejestrowany lek o tym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono Stalevo (Orion). Nie pojawił się jesz-
cze na rynku preparat Levodopa/Carbidopa/Enta-
capone Orion.
Produkt Levodopa/Carbidopa/Entacapone San-
doz wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów 
z chorobą Parkinsona, u których występują fluktu-
acje motoryczne końca dawki, których nie można 
ustabilizować leczeniem lewodopą/inhibitorem de-
karboksylazy dopa (DDC).
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy objawy choro-
by Parkinsona spowodowane są przez utratę dopa-
miny w ciele prążkowanym. Dopamina nie przenika 
przez barierę krew-mózg. Lewodopa, prekursor do-
paminy, przenika przez barierę krew-mózg i łagodzi 
objawy choroby. Ponieważ lewodopa jest w dużej 
części metabolizowana na obwodzie, jedynie mała 
jej część z podanej dawki dociera do ośrodkowego 
układu nerwowego, jeżeli lewodopę podaje się bez 
inhibitorów enzymów metabolicznych.
Karbidopa jest obwodowym inhibitorem DDC, re-
dukującym obwodowy metabolizm lewodopy do 
dopaminy, dzięki czemu więcej lewodopy może 
przedostać się do mózgu. Gdy dekarboksylacja 
lewodopy zostaje zmniejszona przez podawanie 
łącznie z inhibitorem DDC, zastosowana może być 
mniejsza dawka lewodopy. Zmniejszeniu ulega też 
częstość występowania działań niepożądanych, ta-
kich jak nudności.

►
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Podczas hamowania aktywności dekarboksylazy 
przez inhibitor DDC, metylotransferaza-O-katecho-
lowa (COMT) staje się głównym obwodowym szla-
kiem metabolicznym katalizującym przemianę le-
wodopy do 3-O-metyldopy (3-OMD), potencjalnie 
szkodliwego metabolitu lewodopy. Entakapon jest 
odwracalnym, specyficznym i działającym głównie 
obwodowo inhibitorem COMT, przeznaczonym do 
jednoczesnego podawania z lewodopą. Entakapon 
opóźnia klirens lewodopy w krwiobiegu, co powo-
duje zwiększenie powierzchni pod krzywą (AUC) 
w farmakokinetycznym profilu lewodopy. W konse-
kwencji reakcja kliniczna na każdą dawkę lewodopy 
jest zwiększona i wydłużona.

N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neu-
roleptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne

Aripiprazolum: Abilify Maintena (Otsuka) w postaci 
iniekcji o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie 
względem wprowadzonych wcześniej iniekcji Abilify 
o standardowym uwalnianiu oraz postaci doustnych.

Abilify Maintena jest wskazany w leczeniu pod-
trzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów ze 
stabilizacją choroby za pomocą doustnej postaci 
arypiprazolu.

Przyjmuje się, że skuteczność arypiprazolu w le-
czeniu schizofrenii związana jest ze skojarzonym 
działaniem częściowo agonistycznym wobec recep-
tora dopaminowego D2 i receptora serotoninowego 
5-HT1A oraz z działaniem antagonistycznym wobec 
receptora serotoninowego 5-HT2A. W warunkach in 
vitro arypiprazol wykazuje silne powinowactwo do 
receptorów dopaminowych D2 i D3, serotoninowych 
5HT1a i 5HT2a oraz umiarkowane powinowactwo 
do receptorów dopaminowych D4, serotonino-
wych 5HT2C i 5HT7, a także adrenergicznych alfa-1 
i histaminowych H1. Arypiprazol wykazuje także 
umiarkowane powinowactwo do miejsc wychwytu 
zwrotnego serotoniny, nie wykazuje natomiast istot-
nego powinowactwa do cholinergicznych receptorów 
muskarynowych. Interakcje z receptorami innymi niż 
podtypy receptorów dopaminowych i serotonino-
wych pozwalają na wyjaśnienie niektórych innych 
właściwości klinicznych arypiprazolu. Lek podawany 
doustnie w dawkach od 0,5 mg do 30 mg raz na dobę 
przez 2 tygodnie zdrowym ochotnikom powoduje 
zależne od dawki zmniejszenie wiązania rakloprydu 
znakowanego 11C, ligandu receptora D2/D3, w jądrze 
ogoniastym i skorupie, co można wykryć za pomocą 
pozytronowej tomografii emisyjnej.

R – UKłAD ODDECHOWy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych choro-
bach dróg oddechowych; R03A – Leki adrener-
giczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki ad-
renergiczne i inne leki stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg oddechowych; R03AK10 
– Wilanterol i inne leki stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg oddechowych

Vilanterolum+fluticasoni furoas: Relvar Ellipta 
(Glaxo) jest wskazany do systematycznego lecze-
nia astmy u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat 
i powyżej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowa-
nie długo działającego beta2-mimetyku i wziewne-
go kortykosteroidu, u pacjentów z niewystarczającą 
kontrolą astmy mimo stosowania kortykosteroidu 
wziewnego oraz krótko działającego beta2-mimety-
ku, stosowanego doraźnie. Relvar Ellipta jest także 
wskazany w objawowym leczeniu dorosłych z prze-
wlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) z natężo-
ną objętością wydechową pierwszosekundową FEV1 
<70% wartości należnej (po podaniu leku rozsze-
rzającego oskrzela), z zaostrzeniami w wywiadzie 
pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzają-
cymi oskrzela.
Furoinian flutykazonu jest syntetycznym, trójflu-
orowanym kortykosteroidem o silnym działaniu 
przeciwzapalnym. Dokładny mechanizm działania 
flutykazonu furoinianu na objawy astmy i POChP 
nie jest znany. Wykazano, że kortykosteroidy mają 
szeroki zakres działań na wiele rodzajów komórek 
(np. eozynofile, makrofagi, limfocyty) i mediatorów 
(np. cytokin i chemokin biorących udział w reakcji 
zapalnej).
Trifenylooctan wilanterolu jest selektywnym, długo 
działającym agonistą receptora beta2 (LABA). Far-
makologiczne działania agonistów receptorów be-
ta2-adrenergicznych, w tym trifenylooctanu wilante-
rolu, przynajmniej w części wynikają z pobudzenia 
wewnątrzkomórkowej cyklazy adenylowej, enzymu, 
który katalizuje konwersję adenozyno-trójfosforanu 
(ATP) do cyklicznego adenozyno-3’,5’-monofosfo-
ranu (cyklicznego AMP). Zwiększone stężenie cy-
klicznego AMP powoduje rozluźnienie mięśni gład-
kich oskrzeli i hamowanie uwalniania mediatorów 
wczesnej fazy reakcji alergicznej z komórek, zwłasz-
cza z komórek tucznych.
Między kortykosteroidami i LABA występują od-
działywania na poziomie molekularnym, w wyni-
ku których steroidy aktywują gen receptora beta2, 
zwiększając wrażliwość i liczbę receptorów, a LABA 
wstępnie aktywują receptor glikokortykosteroidowy ►
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dla dalszej aktywacji w obecności steroidu, i nasilają 
translokację do jądra komórki. Te synergiczne in-
terakcje znajdują odzwierciedlenie w zwiększonym 
działaniu przeciwzapalnym, co wykazano in vitro 
i in vivo dla różnych komórek zapalnych związanych 
z patofizjologią zarówno astmy, jak i POChP. Bada-
nia biopsyjne dróg oddechowych z zastosowaniem 
furoinianu flutykazonu i wilanterolu również wyka-
zały synergię między kortykosteroidami i LABA po 
zastosowaniu leczniczych dawek leków u pacjentów 
z POChP.

V – PREPARATy RóżNE
V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze; V10X – 
Inne radiofarmaceutyki lecznicze; V10XX – 
Różne radiofarmaceutyki lecznicze

Radium [223Ra] dichloride: Xofigo (Bayer) jest 
wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z opor-
nym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z ob-
jawowymi przerzutami do kości bez stwierdzonych 
przerzutów trzewnych.
 Xofigo jest terapeutycznym produktem radiofar-
maceutycznym emitującym cząstki alfa. Jego aktyw-
na część, rad-223 (w postaci dichlorku radu-223), 
naśladuje wapń i selektywnie obiera za cel kości, 
zwłaszcza obszary przerzutów do kości, poprzez 

tworzenie kompleksów z minerałem kostnym - hy-
droksyapatytem. Wysoce liniowy transfer energii 
emiterów alfa (80 keV/mikrometr) prowadzi do 
wysokiej częstości pęknięć podwójnych łańcuchów 
DNA w sąsiadujących komórkach nowotworowych, 
co prowadzi do silnego działania cytotoksycznego. 
Dodatkowe skutki działania produktu na mikrośro-
dowisko guza, w tym osteoblasy oraz osteoklasty, 
mogą przyczynić się do skuteczności obserwowanej 
in vivo. Zasięg cząstek alfa radu-223 wynosi poniżej 
100 mikrometrów (mniej niż 10 średnic komórek), 
co minimalizuje uszkodzenie otaczających tkanek 
prawidłowych.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 25 XI 2013 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza z 17 IX 2013, pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi Clopidogrel Ratiopharm 
(Archie Samuel), zarejestrowanego 23 IX 2009 – 
substancja czynna: klopidogrel, klasa B01AC.
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Źródła:
- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Clas-
sification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Community list of not active medicinal prod-
ucts for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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