




Felieton Redakcji

Samorząd potrzebuje ludzi aktywnych

Wydarzeniem lutego był, bez wątpienia, list prezesa Naczel-
nej Rady Aptekarskiej do premiera Rządu RP. Treść listu została 
opublikowana w internetowym serwisie informacyjnym Naczelnej 
Izby Aptekarskiej i każdy aptekarz ma możliwość dowiedzenia się, 
że głównym celem listu jest prośba o spotkanie Premiera z przed-
stawicielami samorządu aptekarskiego w sprawie reform na rzecz 
przeciwdziałania upadkowi indywidualnego aptekarstwa oraz 
w celu poprawy warunków zaopatrzenia społeczeństwa w produk-
ty lecznicze.

List był napisany 20 lutego i nazajutrz dotarł do kancelarii 
adresata oraz do kancelarii Ministra Zdrowia. Ze względu na wagę 
spraw, o których aptekarze chcą rozmawiać z premierem można 
mieć nadzieję, że odpowiedź z propozycją terminu spotkania na-
dejdzie do nadawcy wkrótce. 

Intencjom napisania listu i zawartemu w tym dokumencie prze-
słaniu poświęcony jest artykuł prezesa Grzegorza Kucharewicza „My, 
aptekarze !”. 

Autor spina klamrą wyborczą podniesione w artykule wątki, 
pisząc, że „aptekarze muszą uwierzyć, że ich przyszłość zależy od 
nich. Dlatego powinni masowo uczestniczyć we wszelkich wyborach 
samorządowych, szczególnie wnikliwie przyglądając się kandyda-
tom do różnych funkcji w samorządzie. Tylko udział w wyborach 
zagwarantuje im, że będą ich reprezentować ludzie, którzy chcą 
ratować polskie aptekarstwo i tak zmieniać prawo, aby było przyja-
zne dla aptekarzy i pacjentów”. W kontekście zbliżających się wy-
borów, począwszy od majowych do Parlamentu Europejskiego na 
przyszłorocznych krajowych wyborach parlamentarnych kończąc, 
autor, będący prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej stwierdza, że 
„samorząd [aptekarski – red.] potrzebuje ludzi aktywnych, zaanga-
żowanych, gotowych bronić wartości, które wiążą się z wykonywa-
niem zawodu farmaceuty”. 

•

W dziale poświęconym historii farmacji i aptekarskim trady-
cjom przedstawiamy barwną opowieść magister Janiny Muraw-
skiej o aptekarskim rodzie Łazowskich, „którzy również przyczynili 
się w swojej działalności do rozwoju farmacji w Polsce”. 

Historia zaczyna się od tego, że „wśród pierwszych słuchaczy 
uniwersyteckiego Studium Farmaceutycznego był Leon Krzywda-
-Łazowski (…), który ukończył studia w 1859 roku. Młodszy jego brat 
Tytus Krzywda-Łazowski praktykę apteczną odbywał w latach 1852 
-1855 w aptekach w Przemyślu i we Lwowie. Studia farmaceutyczne 
ukończył natomiast na Uniwersytecie Lwowskim w dniu 26 lipca 1861 
roku otrzymując dyplom magistra farmacji”. 

Historia aptekarskiego rodu Łazowskich pisze się nieprze-
rwanie. Przedstawicielką rodu jest pani magister Lucyna Łazowska, 
która „aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz społeczności 
aptekarskiej, nie szczędząc czasu i sił w wypełnianiu zadań jej po-
wierzonych. Przez dwie kadencje 21.10.1995 - 11.10.2003 pełniła 
funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie”. Pani 
Magister w dalszym ciągu pracuje w aptece. ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. Redakcja
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Od dawna samorząd apte-
karski konsekwentnie składa pro-
pozycje istotnych zmian w prawie 
farmaceutycznym, analizując do-
świadczenia  innych krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej. Rządy 
tych państw przykładają dużą wagę 
do właściwego funkcjonowania sy-

stemu dystrybucji aptecznej. Regu-
lacje krajowe mają przede wszyst-
kim zagwarantować bezpieczeń-
stwo zdrowotne  obywateli. Polskie 
środowisko aptekarskie dotkliwie 
odczuwa brak regulacji, które od 
dziesięcioleci obowiązują w pań-
stwach unijnych. Domagamy się 

między innymi, aby przy wyda-
waniu zezwoleń na prowadzenie 
apteki uwzględniane były, tak jak 
w innych państwach członkow-
skich Unii, kryteria demograficzne 
i geograficzne. Rynek aptek może 
być regulowany przez państwo, na 
co wskazują wyroki Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwości, na 
przykład z 1 czerwca 2010 r. i 14 
lutego 2014 r. Orzeczenie ETS z 14 
lutego 2014 r. w sprawie C-367/12 
to kolejny wyrok tego sądu, z któ-
rego wynika, że kraje członkowskie 
Unii Europejskiej mogą wprowadzać 
do swojego porządku prawnego 
ograniczenia dotyczące otwierania 
aptek. Tak więc kryteria demogra-
ficzne i geograficzne nie naruszają 
prawa unijnego. Oznacza to, że je-
den z najważniejszych postulatów 
polskiego samorządu aptekarskie-
go nie jest sprzeczny z prawem Unii 
Europejskiej.

Propozycję konkretnego 
przepisu przedstawiłem w piśmie 
z 17 grudnia 2013 r. do ministra 
zdrowia Bartosza Arłukowicza. 
W imieniu samorządu aptekarskie-
go zaproponowałem, żeby w art. 

„Dramatyczna sytuacja ekonomiczna polskich aptek, gro-
żąca destabilizacją systemu dystrybucji aptecznej, wywóz 
leków za granicę w ramach eksportu równoległego, pozba-
wiający polskich pacjentów dostępu do leków ratujących 
zdrowie i życie, limitowanie ich dostaw do aptek w związ-
ku z prowadzeniem przez niektóre firmy farmaceutyczne 
tzw. sprzedaży bezpośredniej, rozszerzający się obrót po-
zaapteczny produktami leczniczymi, nad którym państwo 
nie ma praktycznie żadnej kontroli, brak w polskim prawie 
farmaceutycznym istotnych regulacji, obowiązujących od 
lat w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które 
mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku aptek – 
to problemy wymagające pilnych działań rządu i Pana Pre-
miera” –  napisałem w piśmie z 20 lutego 2014 r. do preze-
sa Rady Ministrów Donalda Tuska, prosząc o pilne spotka-
nie z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej. Są to 
problemy realne, z którymi codziennie zmagają się polscy 
aptekarze. 

My,  
aptekarze! 
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99 po ust. 2 dodać ust. 2a-2d 
w brzmieniu: 
„2a. Zezwolenia, o którym mowa 

w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli 
liczba ubezpieczonych zare-
jestrowanych we właściwym 
terytorialnie oddziale woje-
wódzkim Funduszu, posiada-
jących adres zamieszkania na 
terenie danej gminy, w przeli-
czeniu na jedną aptekę ogól-
nodostępną już funkcjonującą, 
jest mniejsza niż 3000.  

2b. Ograniczenia, o którym 
mowa w ust. 2a, nie stosuje się 
w przypadku:

1) gdy odległość od miejsca pla-
nowanej lokalizacji apteki do 
najbliższej funkcjonującej ap-
teki ogólnodostępnej, liczona 
w linii prostej, wynosi co naj-
mniej 500 metrów;

2) zmiany formy prawnej pod-
miotu prowadzącego aptekę 
ogólnodostępną;

3) gdy z wnioskiem o zezwolenie 
występuje pierwszy następca 
prawny, który nabył całą ap-
tekę ogólnodostępną bezpo-
średnio od podmiotu posia-
dającego zezwolenie.

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się 
także w przypadku przeniesie-
nia lokalizacji apteki. 

2d. Zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej 
na wsi o liczbie mieszkańców 
do 3000 osób nie wydaje się, 
gdy funkcjonuje w niej apteka 
ogólnodostępna. We wsiach, 
w których liczba mieszkańców 
przekracza 3000 osób stosuje 
się odpowiednio przepisy za-
warte w art. 99 ust. 2a niniej-
szej ustawy”.

We wspomnianych pis-
mach do premiera i do ministra 
zdrowia  zwróciłem się o podję-
cie pilnych działań legislacyjnych 
w celu uregulowania kilku, bar-

dzo istotnych – z punktu widze-
nia potrzeb polskiego pacjenta 
oraz osób wykonujących zawód 
farmaceuty – zagadnień. Naj-
ważniejsze postulaty samorządu 
aptekarskiego dotyczą praw pol-
skich pacjentów, podstaw funk-
cjonowania aptek jako placówek 
ochrony zdrowia publicznego 
oraz zasad wykonywania zawo-
du farmaceuty. Podkreśliłem, że 
postulujemy głęboką reformę sy-
stemu usług farmaceutycznych, 
połączoną ze zmianę sposobu 
postrzegania spraw z zakresu 
farmacji oraz problematyki zwią-
zanej z zaopatrywaniem pacjen-
tów w leki. Przedstawiłem listę 
proponowanych przez nas zmian 
w polskim porządku prawnym.

Jako prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej wraz z najbliższymi 
współpracownikami od wielu lat 
konsekwentnie prezentuję sta-
nowisko i punkt widzenia tych 
aptekarzy, którym leży na ser-
cu dalsze porządkowanie rynku 
farmaceutycznego i ratowanie 
polskiego aptekarstwa. Ważne 
jest, aby we wszystkich sprawach 
dotyczących naszego zawodu 
środowisko aptekarskie mówiło 
jednym głosem. Nie dajmy się 
podzielić. Opinia publiczna musi 
otrzymać jasny sygnał, kto jest 
prawdziwym reprezentantem in-
teresów aptekarzy, troszczącym 
się o niezależność wykonywania 
zawodu farmaceuty i wizerunek 
apteki jako placówki ochrony 
zdrowia publicznego, kto wal-
czy o to, by apteki należące do 
indywidualnych aptekarzy miały 
stabilną sytuację ekonomiczną 
i były mocnym ogniwem sytemu 
dystrybucji leków, a kto wykorzy-
stuje farmaceutów w promowa-
niu działań sprzecznych z zasa-
dami etyki i deontologii naszego 
zawodu, reprezentując przede 

wszystkim interesy przedsiębior-
ców (niefarmaceutów) prowadzą-
cych działalność na rynku farma-
ceutycznym.

W ostatni czasie udało się 
zmobilizować nasze środowisko 
wokół kilku ważnych spraw. Aż 
cztery tysiące farmaceutów pod-
pisało się w ubiegłym roku pod 
listem opracowanym przez Na-
czelną Izbę Aptekarska, zawiera-
jącym apel do ministra zdrowia 
o niezmienianie przepisów zaka-
zujących reklamy aptek. Tysiące 
aptekarzy przysłało do NIA infor-
macje na temat braku dostępno-
ści do leków ratujących zdrowie, 
a także dane dotyczące strat po-
niesionych przez apteki w związ-
ku z przeceną leków w wyniku 
zmian cen na listach refundacyj-
nych.  Informacje te są ważnym 
argumentem w rozmowach z Mi-
nisterstwem Zdrowia zarówno na 
temat poprawy zaopatrzenia ap-
tek w leki, jak i rozwiązań pozwa-
lających zrekompensować szkody 
związane z obowiązkową przece-
ną zapasów magazynowych.

Samorząd potrzebuje lu-
dzi aktywnych, zaangażowanych, 
gotowych bronić wartości, które 
wiążą się z wykonywaniem zawo-
du farmaceuty. Aptekarze mu-
szą uwierzyć, że ich przyszłość 
zależy od nich. Dlatego powinni 
masowo uczestniczyć we wszel-
kich wyborach samorządowych, 
szczególnie wnikliwie przygląda-
jąc się kandydatom do różnych 
funkcji w samorządzie. Tylko 
udział w wyborach zagwarantuje 
im, że będą ich reprezentować lu-
dzie, którzy chcą ratować polskie 
aptekarstwo i tak zmieniać prawo, 
aby było przyjazne dla aptekarzy 
i pacjentów, o co apelowałem 
w ostatnich pismach do premiera 
Donalda Tuska i ministra zdrowia 
Bartosza Arłukowicza. ■
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Algorytm prac nad 
receptariuszem szpitalnym

Punktem wyjścia rozwa-
żań nad przygotowaniem recep-
tariusza szpitalnego jest analiza 
rodzaju i ilości oraz ceny i kosz-
tów dotychczas użytkowanych 
w szpitalu leków i środków far-
maceutycznych. Pozwala to za-
równo określić zakres praktycz-
nego zużycia w szpitalu dostęp-
nych na rynku preparatów, jak też 
racjonalne podstawy dla ewentu-
alnych zmian w jego polityce le-
kowej. 

Ponieważ podstawowym 
kryterium podejmowania decy-
zji jest efektywność i bezpieczeń-
stwo procesu terapeutyczne-
go w ramach istniejących możli-
wości ekonomicznych, kolejnym 
etapem prac jest proces konsul-
tacji z poszczególnymi oddziała-
mi i reprezentującymi ich specja-

Wskazówki do 
racjonalnego 
przygotowania 
receptariusza 
szpitalnego
Receptariusz szpitalny jest dokumentem stanowiącym 

wewnętrzną informację o lekach i środkach farmakolo-
gicznych dostępnych w danej jednostce medycznej do 

prowadzenia diagnostyki i terapii pacjentów hospitalizowanych 
i ambulatoryjnych. Tym samym staje się on podstawowym na-
rzędziem pracy lekarzy i farmaceutów oraz administracji szpita-
la, w oparciu o które prowadzone są zarówno procedury diagno-
styczne i terapeutyczne, jak też logistyki i zarządzania. Dlatego 
w procesie zarządzania funkcjonowaniem szpitala jest on doku-
mentem wyższego rzędu, a właściwa organizacja procesu jego 
formułowania ma podstawowe znaczenie dla jego późniejszej 
użyteczności i efektywności. Może on bowiem w sposób bier-
ny odwzorowywać dostępność farmaceutyków na rynku krajo-
wym i siłę przebicia kampanii promocyjnych firm farmaceutycz-
nych, bądź też być narzędziem formułującym w sposób aktywny 
politykę lekową szpitala, w oparciu o racjonalne przesłanki far-
makoekonomiczne. W tym drugim przypadku staje się on rów-
nież jednym z podstawowych narzędzi zarządzania działalnością 
szpitala, którego właściwe wykorzystanie ma podstawowe zna-
czenie dla wyników finansowych jednostki. Jest to szczególnie 
istotne w kontekście odpowiedzialności osób zarządzających 
szpitalem za zachowanie dyscypliny budżetowej oraz efektyw-
ność terapeutyczną i wynik ekonomiczny działalności szpitala.

Fo
t. 
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twierdzonych przez Komitet Te-
rapeutyczny zmian i modyfikacji 
do receptariusza, co tworzy jego 
projekt podstawowy.

Podstawowy projekt recep-
tariusza jest następnie powielany 
i przekazywany członkom Komi-
tetu Terapeutycznego, ordynato-
rom oddziałów i dyrekcji szpitala, 
celem ostatecznej analizy i zgła-
szania wniosków dotyczących 
ewentualnych korekt i zmian.

Kolejne posiedzenie Komi-
tetu Terapeutycznego poświę-
cone jest analizie i ocenie wpły-
wających wniosków oraz dokona-
niu ewentualnych modyfikacji re-
ceptariusza, co pozwala stworzyć 
jego projekt końcowy.

Zatwierdzony przez Komi-
tet Terapeutyczny szpitala pro-
jekt końcowy przedkładany jest 
Dyrekcji szpitala, która wprowa-
dza go do obiegu dokumentacji 
szpitalnej zarządzeniem, nadając 
mu moc wiążącą. Receptariusz 
szpitalny zaczyna obowiązywać 
z datą wydanego przez Dyrekcję 
zarządzenia.

Wykorzystanie 
receptariusza jako narzędzia 
farmakoekonomiki szpitalnej

Oprócz funkcji informacyj-
nych (o dostępnych do zastoso-
wania w terapii preparatach) re-
ceptariusz szpitalny pełni ważną 
funkcję selekcji preparatów udo-
stępnianych w danej jednostce 
do rutynowych zastosowań te-
rapeutycznych oraz umożliwia 
sprawowanie kontroli nad stoso-
waniem preparatów obarczonych 
wysokim ryzykiem i/lub koszta-
mi, poprzez właściwe zdefiniowa-
nie procesu decyzji terapeutycz-
nych (leki do dyspozycji wybra-
nych specjalności medycznych 
lub ordynatorów) oraz możliwość 
objęcia ich szczególnym nadzo-

listami, celem wypracowania po-
prawnej merytorycznie i akcep-
towalnej ekonomicznie formuły 
terapii lekowej w poszczególnych 
dyscyplinach medycznych i jed-
nostkach chorobowych, dosto-
sowanej do profilu działalności 
szpitala. Ma to szczególne zna-
czenie w kontekście braku ogól-
nokrajowych standardów diag-
nostyki i terapii, co może prowa-
dzić do znacznej, często nieuza-
sadnionej merytorycznie i poten-
cjalnie szkodliwej dowolności sto-
sowania farmaceutyków. 

Praktycznym problemem, 
często występującym na tym eta-
pie prac, jest trudność w nawią-
zaniu współpracy pomiędzy róż-
nymi jednostkami organizacyjny-
mi szpitala. Pomocne w nawiąza-
niu właściwej współpracy mogą 
być kontakty nieformalne, ale 
warto też skorzystać z możliwo-
ści jakie oferuje funkcjonowanie 
Komitetu Terapeutycznego szpi-
tala – w skład którego wchodzą 
przedstawiciele wszystkich od-
działów. Ponieważ jego członko-
wie są osobami formalnie wyty-
powanymi przez ordynatorów 
i kierowników poszczególnych 
oddziałów jako odpowiedzialne 
za formułowanie zasad racjonal-
nej farmakoterapii, ich aktywi-
zacja ma podstawowe znacze-
nie nie tylko dla procesu formu-
łowania receptariusza szpitalne-
go, ale także efektywności pracy 
Komitetu Terapeutycznego. Bar-
dzo nośnym argumentem, ak-
tywizującym wielu terapeutów, 
jest formalne ostrzeżenie o utra-
cie wpływu na politykę lekową 
szpitala i możliwym niedostoso-
waniu receptariusza do potrzeb 
terapeutycznych reprezentowa-
nego przez daną osobę oddzia-
łu. W przypadku braku możliwo-
ści nawiązania właściwej współ-
pracy z reprezentantami niektó-

rych oddziałów, celowe jest zaan-
gażowanie w proces konsolidacji 
współpracy dyrekcji szpitala, któ-
ra powinna być żywotnie zainte-
resowana uzyskiwanymi wynika-
mi prac. Ostatecznością jest ko-
respondencja w formie pisemnej, 
gdyż na tym etapie prac w istot-
ny sposób zawęża ona komuni-
kację, jednak w przypadku braku 
możliwości uzyskania współpra-
cy innymi metodami, jest to uży-
teczny sposób uzyskania kluczo-
wych dla podejmowanych decyzji 
opinii.

Kolejnym etapem prac jest 
stworzenie wstępnego projektu 
receptariusza w oparciu o wyni-
ki uzyskanych konsultacji i opinii. 
Tak przygotowany projekt powi-
nien zostać zaopatrzony w ko-
mentarz ekonomiczny dotyczą-
cy istotnych pozycji, zwłaszcza 
w przypadku współwystępowa-
nia preparatów analogicznych, 
o zróżnicowanej cenie lub wa-
runkach dostawy. Osobą od-
powiedzialną za sformułowanie 
wstępnego projektu receptariu-
sza szpitalnego wraz z komenta-
rzem ekonomicznym jest z uwagi 
na posiadane kwalifikacje kierow-
nik apteki szpitala.

Wstępny projekt recepta-
riusza powinien być przedsta-
wiony i poddany formalnej dys-
kusji na posiedzeniu Komitetu 
Terapeutycznego szpitala. Aby 
ułatwić i usprawnić dyskusję 
nad projektem, celowe jest jego 
wcześniejsze udostępnienie, wraz 
z komentarzem ekonomicznym, 
członkom Komitetu Terapeutycz-
nego, dyrekcji szpitala i ordyna-
torom oddziałów. Z reguły dys-
kusja podczas wprowadzania re-
ceptariusza lub jego głębokich 
modyfikacji wymaga więcej niż 
jednego spotkań Komitetu Tera-
peutycznego. Efektem dyskusji 
jest wprowadzenie formalnie za- ►
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rem (wniosek o zgodę do Dyrek-
cji szpitala). Zastosowanie roz-
działu leków w receptariuszu na 
kategorie dostępności w oparciu 
o wybrane właściwości farmako-
logiczne i farmakoekonomiczne 
czyni z niego podstawowe narzę-
dzie kontroli zarządczej nad ob-
rotem lekami w szpitalu, umoż-
liwiając połączenie optymalizacji 
farmakoekonomiki procesu tera-
peutycznego z poprawą bezpie-
czeństwa i efektywności terapii. 
Należy pamiętać, iż ChPL (cha-
rakterystyki produktów leczni-
czych), określające wskazania do 
stosowania poszczególnych pre-
paratów dotyczą ogółu chorych 
i często nie uwzględniają specy-
fiki zastosowań klinicznych w po-
szczególnych jednostkach choro-
bowych. Ponadto ocena skutecz-
ności i kosztów terapii powin-
na być dokonywana komplekso-
wo, w oparciu o wszystkie istot-
ne jej elementy, co często nie 
jest uwzględniane w rutynowych 
analizach udostępnianych przez 
producentów, a ma podstawowe 
znaczenie dla optymalizacji far-
makoekonomicznej procesu te-
rapeutycznego. Również dekla-
rowane przez producentów właś-
ciwości preparatów z różnych 
względów nie zawsze znajdują 
potwierdzenie w praktyce klinicz-
nej, co powinno być uwzględnio-
ne zarówno w procesie decy-
zji terapeutycznych, jak też kon-
strukcji receptariusza szpitalne-
go. Otwarta, multidyscyplinarna 
dyskusja nad powyższymi prob-
lemami pozwala zazwyczaj wy-
pracować optymalne rozwiąza-
nia, stanowiące często istotne 
udoskonalenie dotychczas obo-
wiązującej praktyki. 

Często niedocenianym przez 
klinicystów praktycznym aspektem 
farmakoekonomiki są problemy lo-

gistyczne i praktyczna dostępność 
poszczególnych preparatów, co na-
leży brać pod uwagę w konstrukcji 
receptariusza. Przykładowo koszt 
sprowadzenia preferowanego przez 
klinicystę preparatu, nie posiadają-
cego istotnej wyższości działania, 
może znacznie przekraczać cenę 
jego dostępnego odpowiednika – 
lub też warunki dostawy podob-
nych preparatów, oferowane przez 
hurtownię farmaceutyczną mogą 
się różnić w istotny sposób, rzutując 
nie tylko na ich cenę, ale także za-
chowanie stałej dostępności dla po-
trzeb terapii. Wszystkie te aspekty, 
związane z zaopatrzeniem szpitala 
w leki powinny zostać przedyskuto-
wane, aby wybrać rozwiązania naj-
lepsze zarówno z punktu widzenia 
zachowania ciągłości i skuteczności 
terapii, jak też optymalizacji kosztów 
procesu terapeutycznego.

Osobnym problemem jest 
merytoryczne uzasadnienie ko-
nieczności stosowania, zwłaszcza 
bardzo drogich preparatów. Wie-
lu klinicystów prowadzi proces 
terapeutyczny raczej w oparciu 
o własne przekonania i przyzwy-
czajenia, niż materialne dowody 
EBM (EvidenceBasedMedicine – 
Medycyny Opartej na Faktach). 
Pomimo ciągłego aktywnego 
szkolenia fachowego persone-
lu medycznego, celem obiek-
tywizacji procesu terapeutycz-
nego i uzyskania poprawy sku-
teczności farmakoterapii, często 
niezbędne jest określenie ramo-
wych jej założeń na poziomie Ko-
mitetu Terapeutycznego szpitala, 
poprzez proces selekcji prepara-
tów wprowadzanych do recep-
tariusza szpitalnego. W tym wy-
padku poprawę efektów farma-
koekonomicznych uzyskuje się 
poprzez poprawę efektywności 
terapii, co jest szczególnie ko-
rzystne zarówno dla pacjentów, 
jak też szpitali.

Formuła zarządzania 
procesem powstawania 

receptariusza

P3onieważ receptariusz 
szpitalny może być istotnym na-
rzędziem pozwalającym na kon-
trolę obrotu lekami w szpitalu 
i optymalizację farmakoekono-
miczną procesu terapeutyczne-
go, proces jego powstawania ma 
istotne znaczenie dla uzyskiwa-
nych rezultatów. Uzyskany po-
przez wprowadzenie receptariu-
sza szpitalnego efekt optyma-
lizacji terapii zależy w najwięk-
szej mierze od rodzaju i zakresu 
selekcji wprowadzanych do nie-
go preparatów oraz określone-
go w nim zakresu ich dostępno-
ści (do powszechnego zastoso-
wania, do decyzji specjalistów 
z wybranych dziedzin, do decy-
zji ordynatorów, do decyzji dy-
rektora szpitala na uzasadniony 
wniosek). Aby uzyskać optymal-
ny efekt ekonomiczny i terapeu-
tyczny niezbędne jest zarówno 
wstępne określenie właściwych 
celów stawianych konstrukcji re-
ceptariusza przez Dyrekcję szpi-
tala, jak również ciągłe zarządza-
nie procesem jego powstawania 
– zwłaszcza z uwagi na możliwe 
konflikty poglądów i interesów 
w czasie prac nad jego przygo-
towaniem – celem zapewnienia 
właściwego tempa prac i uzyska-
nia zadowalającego efektu osta-
tecznego.

Zarządzanie procesem po-
wstawania receptariusza polega 
na monitorowaniu postępu prac 
zgodnie z algorytmem jego kon-
struowania, bieżącej ocenie po-
wstających rozwiązań z uwzględ-
nieniem komentarzy i opinii za-
równo ekonomicznych, jak też 
klinicznych oraz ingerencji w pro-
ces – poprzez wprowadzanie mo-
dyfikacji i poprawek, poddawa-

►
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ne są tutaj techniki informatycz-
ne – stałe kontakty mailowe, we-
wnątrzszpitalna lista dyskusyjna 
– dostępna w systemie informa-
tycznym szpitala po zalogowa-
niu i automatycznie identyfikują-
ca użytkowników. Użyteczna jest 
też formuła okresowych spotkań, 
najczęściej w ramach posiedzeń 
Komitetu Terapeutycznego szpi-
tala, celem omówienia występu-
jących problemów i wypracowa-
nia optymalnych rozwiązań. 

Kluczowe znaczenie dla efek-
tywności takich spotkań ma po-
ziom zaangażowania ich uczestni-
ków, dlatego niezbędna jest właś-
ciwa selekcja reprezentantów po-
szczególnych oddziałów. W prak-
tyce można zaobserwować istot-
ny wzrost zainteresowania pracą 
Zespołu Terapeutycznego i wzrost 
zaangażowania w jego prace, wraz 
ze wzrostem znaczenia i ilości po-
dejmowanych przez niego decy-
zji, co tworzy korzystne dodat-
nie sprzężenie zwrotne. Im więcej 
istotnych decyzji podejmuje Komi-
tet Terapeutyczny – tym większe 
zaangażowanie w jego prace wy-
kazują jego członkowie. Niestety 
często obserwowany jest również 
mechanizm odwrotny – niewielka 
skuteczność prac Komitetu Tera-
peutycznego skutkuje brakiem za-
angażowania jego członków oraz 
marginalizacją jego znaczenia i roli 
w funkcjonowaniu szpitala.

Najmniej efektywną, cho-
ciaż niekiedy niezbędną formą 
współpracy jest korespondencja 
pisemna – z uwagi na ubogość 
przekazu informacyjnego i czę-
sto formalny charakter. 

Procedura weryfikacji 
i zatwierdzania receptariusza

Przeprowadzana przez Ko-
mitet Terapeutyczny szpitala pro-

niu wybranych aspektów dysku-
sji w gronie specjalistów, oraz dy-
scyplinowaniu uczestników prac, 
zwłaszcza w przypadku powsta-
wania istotnych opóźnień lub 
trudności. Celem nadzoru jest 
nie tylko usprawnienie procesu 
powstawania receptariusza, ale 
także zapewnienie jego zgodno-
ści z wstępnie określonymi cela-
mi jego funkcjonowania. Posze-
rzenie zakresu dyskusji dotyczą-
cej kontrowersyjnych elementów 
receptariusza nie tylko ułatwia 
późniejszą akceptację wypraco-
wanych rozwiązań, ale zapew-
nia także ich lepsze dostosowa-
nie do aktualnego stanu wiedzy 
medycznej i realiów ekonomicz-
nych funkcjonowania konkretne-
go szpitala oraz współpracują-
cych z nim podmiotów.

Zasady współpracy 
i komunikacji z oddziałami 

szpitala

Optymalnym z punktu wi-
dzenia zarówno konstrukcji re-
ceptariusza, jak też codziennej 
współpracy jest model sta-
łych lub okresowych kontaktów 
przedstawicieli poszczególnych 
oddziałów (najczęściej członków 
Komitetu Terapeutycznego) i kie-
rownictwa apteki – co pozwala na 
zachowanie pełnego i swobod-
nego przepływu informacji oraz 
bieżącą dyskusję i rozwiązywanie 
powstających w praktyce tera-
peutycznej problemów. W prak-
tyce jednak ideał ten jest często 
nieosiągalny z uwagi na wielo-
etatowość, ogromne obciążenie 
pracą i niedostateczną ilość per-
sonelu na oddziałach szpitalnych. 
Dlatego istotnego znaczenia na-
biera wypracowanie efektywnych 
form współpracy, nie wymaga-
jących stałego zaangażowania 
i ram czasowych. Bardzo pomoc-

cedura weryfikacji oraz zatwier-
dzenie receptariusza przez dy-
rekcję szpitala nie jest jedynie 
procedurą formalną, lecz ma klu-
czowe znaczenie dla zachowa-
nia bezpieczeństwa i efektyw-
ności terapii. Mylny jest bowiem 
pogląd, iż skoro większość lub 
wszystkie istotne zagadnienia zo-
stały przedyskutowane, to w za-
sadzie problem został rozwiąza-
ny. Zgłaszane w późniejszej fazie 
prac wnioski o dokonanie zmian 
i korekt mogą nie tylko powodo-
wać istotne modyfikacje wcześ-
niej ustalonych treści, ale mogą 
także zasadniczo zmieniać sens 
i znaczenia wcześniejszych decy-
zji i ustaleń. Procedura weryfikacji 
ma nie tylko na celu zatwierdze-
nie, bądź odrzucenie propono-
wanych poprawek do podstawo-
wej wersji receptariusza, ale tak-
że krytyczną analizę wpływu tych 
zmian na funkcjonowanie całego 
receptariusza i procedur farma-
koterapii – w aspekcie ich zgod-
ności z pierwotnie wyznaczony-
mi przez dyrekcję szpitala celami 
konstrukcji receptariusza oraz ak-
tualnie obowiązującą wiedzą me-
dyczną.

Zatwierdzenie przez Dyrek-
cję projektu końcowego recep-
tariusza nadaje mu moc wiążącą 
i czyni jednym z podstawowych 
dokumentów regulujących zasa-
dy terapii farmakologicznej w da-
nym szpitalu. Dlatego przed za-
twierdzeniem tego dokumentu 
dyrektor szpitala lub upoważnio-
na przez niego osoba (zazwyczaj 
dyrektor ds. medycznych) powin-
ni uzyskać pewność, iż dokument 
ten jest zgodny z wcześniej sfor-
mułowanymi celami oraz przepi-
sami prawa i uzgodnieniami, wy-
nikającymi z umów i kontraktów, 
zawartych przez szpital. W przy-
padku zaistnienia wątpliwości, 
jest to moment w którym nale-►
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ży skorzystać z konsultacji i opinii 
– zarówno wewnętrznych, jak też 
zewnętrznych – a w razie potrze-
by należy zwrócić dokument do 
Komitetu Terapeutycznego, ce-
lem dalszego przedyskutowania 
oraz dokonania niezbędnych po-
prawek i modyfikacji, we wskaza-
nym przez dyrektora zakresie.

Procedury okresowych 
przeglądów i aktualizacji 

receptariusza

Rozwój wiedzy medycznej, 
zmiany zachodzące w zakresie za-
sad prowadzenia terapii poszcze-
gólnych jednostek chorobowych, 
zmiany w zakresie produkcji, do-
puszczenia do obrotu, dostępno-
ści oraz obecności na listach re-
fundacyjnych i ceny poszczegól-
nych preparatów farmakologicz-
nych wymuszają konieczność do-
konywania okresowych przeglą-
dów i aktualizacji receptariusza 
szpitalnego. Wydaje się, iż opty-
malnym okresem, oddzielającym 
dokonywanie takich przeglądów 
jest okres jednego roku, gdyż po-
zwala to na zebranie dostatecz-
nej liczby obserwacji i opinii za-
równo odnośnie nowych prepa-
ratów, jak też uprzednio wprowa-
dzonych do receptariusza.  

Zbyt częste przeglądy skut-
kują dużą zmiennością recepta-
riusza, co w równej mierze utrud-
nia prowadzenie terapii, jak też 
ewaluację farmakoekonomiczną 
zastosowanych rozwiązań. Zbyt 
rzadkie przeglądy receptariusza 
skutkują dezaktualizacją przy-
jętego modelu farmakoterapii 
w obliczu postępów wiedzy me-
dycznej, oraz utratą skuteczności 
farmakoekonomicznej z uwagi na 
zmiany dokonujące się na rynku 
farmaceutyków.

Prace związane z okreso-
wym przeglądem receptariusza 

powinny odbywać się zgodnie 
z algorytmem analogicznym do 
zastosowanego przy jego kon-
struowaniu. Jedynie zakres nie-
zbędnych analiz i dyskusji jest 
często węższy, co pozwala zazwy-
czaj na zamknięcie całokształtu 
dyskusji w ramach 1-2 posiedzeń 
Komitetu Terapeutycznego. Do-
brą podstawą formalną do takiej 
dyskusji jest korzystanie z wnio-
sków, zatwierdzonych przez or-
dynatorów oddziałów lub osoby 
upoważnione, o wprowadzenie 
poszczególnych farmaceutyków 
do receptariusza szpitalnego – 
oraz kierownika apteki szpitalnej, 
o wycofanie preparatów z recep-
tariusza. Wnioski te powinny być 
nawzajem zaopiniowane, co two-
rzy merytoryczną podstawę do 
sprawnego ich przedyskutowa-
nia na posiedzeniu Komitetu Te-
rapeutycznego. 

Istotnym elementem tej 
dyskusji jest możliwość jej mode-
rowania oraz składania wniosków 
przez Dyrekcję szpitala, co umoż-
liwia aktywne kształtowanie ak-
tualnej polityki terapeutycznej 
i farmakoekonomicznej szpitala. 
Równocześnie poddawanie no-
wych propozycji Dyrekcji szpita-
la multidyscyplinarnej dyskusji 
w ramach Komitetu Terapeutycz-
nego, podwyższa zarówno samą 
jakość podejmowanych decyzji, 
jak też nadaje im znamię decy-
zji kolegialnych w istotny spo-
sób ograniczając personalną od-
powiedzialność indywidualnych 
osób za ich skutki oraz wyczerpu-
jąc znamiona dołożenia należytej 
staranności w procesie podejmo-
wania decyzji. Jest to zagadnienie 
szczególnie istotne wobec szero-
kiego zakresu odpowiedzialno-
ści dyrektora szpitala oraz osób 
przez niego upoważnionych za 
jego funkcjonowanie i ogół po-
dejmowanych decyzji.

Wnioski

1. Receptariusz szpitalny jest 
podstawowym narzędziem 
pracy lekarzy i farmaceutów 
oraz administracji szpitala, 
w oparciu o które prowadzone 
są zarówno procedury diag-
nostyczne i terapeutyczne, jak 
też logistyki i zarządzania.

2. Receptariusz szpitalny może 
być istotnym narzędziem, po-
zwalającym na kontrolę obro-
tu lekami w szpitalu i optyma-
lizację farmakoekonomiczną 
procesu terapeutycznego.

3. Właściwie wykorzystany re-
ceptariusz szpitalny jest na-
rzędziem pozwalającym na ak-
tywne kształtowanie aktualnej 
polityki terapeutycznej i far-
makoekonomicznej szpitala. ■

dr n. med. Andrzej Wieczorek
Specjalista Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii,
Przewodniczący Komitetu 

Terapeutycznego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 

im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

mgr farm. Zdzisława Cywińska
Kierownik Apteki Szpitalnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 
im. Norberta Barlickiego

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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Celem stworzenia takiego 
systemu było dostarczenie narzę-
dzia służącego mierzeniu zuży-
cia leków w sposób statystyczny 
i porównywalny. Początki syste-
mu sięgają roku 1960, kiedy pod-
czas sympozjum w Oslo poświę-
conemu zużyciu leków pojawiły 
się głosy, że potrzebny jest mię-
dzynarodowy system klasyfikacji. 
Ostatecznie Norwescy badacze 
skonstruowali system nazwa-
ny ATC (Anatomical Therapeutic 
Chemical). W klasyfikacji tej każ-
da substancja lecznicza otrzymu-

je kod literowo-liczbowy. Kod ten 
dla większości substancji jest uni-
kalny. Może się jednak zdarzyć, że 
jeżeli lek posiada więcej niż jedno 
wskazanie i oba te wskazania są 
równoważne może on otrzymać 
dwa różne kody ATC (np. hydro-
kortyzon, nystatyna), do których 
przypisane będę odrębne dawki 
DDD. Klasyfikacja ATC jest wy-
korzystywana przede wszystkim 
przez osoby zajmujące się ba-
daniem rynku farmaceutycznego 
(np. publikowane w Aptekarzu 
Polskim zestawienia nowych reje-

stracji i nowości na rynku tworzo-
ne są z wykorzystaniem tej klasy-
fikacji). Podział leków wg ATC jest 
również dobrym punktem wyjścia 
do skonstruowania receptariusza 
szpitalnego. Według potrzeb 
i uznania można tak uporządko-
waną listę leków wzbogacić np. 
w oznaczenia dotyczące kosztu, 
czy dostępności (na przykład lek 
dostępny „od ręki”, na zamówie-
nie z hurtowni, lek wydawany na 
specjalne zamówienie itp.).

DDD (defined daily dose) 
to średnia dobowa dawka pod-
trzymująca dla leku stosowane-
go w swoim głównym wskazaniu 
u człowieka dorosłego. Wiel-
kość DDD dla poszczególnych 
substancji można sprawdzić na 
stronie: http://www.whocc.no/
atc_ddd_index/. DDD nie jest 
przypisywane substancji przed 
wprowadzeniem jej na rynek 
przynajmniej w jednym kraju.

DDD nie może być mylo-
na ani uważana za dawkę reko-
mendowaną, ani nawet zwykle 
przepisywaną. Należy pamiętać, 

Definiowana 
dawka 

dobowa jako 
statystyczna 

miara ilości leku

Do opisania i oceny zużycia i kosztów leków używa się 
wielu wskaźników. Każdy z nich ma swoje zalety, ale 
również i ograniczenia. Najpopularniejszym systemem 

jest system DDD/ATC, wykorzystujący jako miarę leku tzw. defi-
niowane dawki dobowe i korzystający z klasyfikacji anatomicz-
no-terapeutyczno-chemicznej. Zaletą systemu DDD opracowa-
nego przez WHO jest jego powszechność, dzięki czemu analizy 
spożycia leków są porównywalne, również pomiędzy różnymi 
krajami, bez względu na rodzaj i wielkość zarejestrowanych 
w poszczególnych państwach opakowań. Pozwala on ponadto 
na porównywanie pomiędzy sobą zużycia danej substancji lecz-
niczej bez względu na zastosowaną dawkę, a nawet postać.

►
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że DDD jest tworem sztucznym, 
czasami jej wielkość to doza leku 
rzadko, o ile w ogóle przepisywa-
na, co jest skutkiem tego, iż jest 
to wartość uśredniona. Przykła-
dowo DDD dla esomeprazolu wy-
nosi 30 mg, a więc jest to dawka 
w ogóle w naszym kraju niedo-
stępna (są preparaty w dawkach 
20 i 40 mg). 

DDD przypisana dla leku 
złożonego oparta jest na jego 
głównym składniku (przykłado-
wo dla preparatów zawierających 
amoksycylinę z inhibitorem en-
zymatycznym podane DDD od-
nosi się do amoksycyliny). Różne 
sole tej samej substancji na ogół 
nie mają przypisanych różnych 
wartości DDD, natomiast zróżni-
cowanie to może być zrobione 
dla stereoizomerów. DDD może 
także być celowo nieprzypisane 
substancji stosowanej w leczeniu 
rzadkich schorzeń, gdzie dawko-
wanie jest wysoce indywidualne. 
DDD mogą mieć różne wielkości 
w zależności od drogi podania 
(w szczególności kiedy biodo-
stępność różni się znacznie lub 
jeżeli różne postaci danego leku 

mają różne wskazania). Przykła-
dowo dla klindamycyny pod ko-
dem J01FF01 mamy DDD=1,2g 
dla podania doustnego i 1,8g dla 
podania pozajelitowego. Jeszcze 
większa różnica jest pomiędzy 
preparatami amoksycyliny z kwa-
sem klawulanowym, dla postaci 
podawanych doustnie DDD wy-
nosi 1g, a dla pozajelitowo – 3g. 
Dla tych antybiotyków rozpatry-
wanie zużycia leku w gramach 
bez zróżnicowania dróg podania 
dostarczyłoby fałszywych danych 
na temat ich konsumpcji. Znajo-
mość liczby DDD w konkretnym 
preparacie i jego ceny pozwala na 
wyliczenie ceny 1 DDD i porów-
nanie z np. preparatem alterna-
tywnym. 

Posiadając wyliczenia doko-
nane z wykorzystaniem DDD można 
dokonać szeregu analiz retrospek-
tywnych. Przykładowo śledzić moż-
na zarówno strukturę jak i dynamikę 
zużycia leków oraz można doko-
nywać analizy trendów. Może ona 
dotyczyć nie tylko nadmiernego, ale 
również niedostateczngo stoso-
wania konkretnych preparatów lub 
grup preparatów. 

Główną grupą leków, któ-
rych zużycie jest (a przynajmniej 
powinno być) kontrolowane 
są antybiotyki. Analizy takie są 
szczególnie pożądane w leczni-
ctwie zamkniętym, gdzie weryfi-
kowane powinny być na podsta-
wie zestawień przygotowywanych 
przez aptekę szpitalną. Punktem 
wyjścia może być zidentyfikowa-
nie tzw. kluczowych antybioty-
ków, a więc tych, których zużycie 
jest największe (np. często są to 
amoksycylina z kwasem klawula-
nowym i cefuroksym). Istotne jest 
również wydzielenie antybioty-
ków rezerwowych (np. wankomy-
cyna, teikoplanina). Antybiotyki 
mogą być analizowane indywidu-
alnie, jak również po połączeniu 
w grupy farmakologiczne (peni-
cyliny, karbapenemy, makrolity, 
tetracykliny itd., kluczem może 
być także klasyfikacja ATC). W ze-
stawieniu mogą być uwzględnio-
ne także chemioterapeutyki oraz 
leki przeciwgrzybiczne. 

Analizie będzie podlegać 
przede wszystkim ilość zużytych an-
tybiotyków, jednak posiadając takie 

Ryc. 1. Przykładowa konstrukcja receptariusza szpitalnego dokonana z wykorzystaniem klasyfikacji ATC.►
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dane wyjściowe można dokonywać 
dalszych, wartościowych wyliczeń. 
Na przykład analizie procentowej 
może podlegać sposób prowadze-
nia terapii ilość antybiotyków poda-
wanych pozajelitowo, ilość antybio-
tyków podawanych doustnie oraz 
dokonane na tej podstawie wylicze-
nia dotyczące prowadzenia terapii 
sekwencyjnej. Wyniki pozyskany 
z wyliczeń mogą służyć także kon-
troli profilaktyki okołooperacyjnej. 
Korzystne jest porównywanie zuży-
cia antybiotyków z ilością wykony-
wanych badań mikrobiologicznych. 
Analizując zużycie antybiotyków 
można również brać pod uwagę ich 
procentowy udział w stosunku do 
całości leków wydanych do danej 
jednostki. Więcej na temat wykorzy-
stania systemu do monitorowania 
zużycia antybiotyków można prze-
czytać w publikacjach Narodowego 
Programu Ochrony Antybiotyków 
np. w Biuletynie 3/2013 („Monito-
rowanie zużycia antybiotyków za 
pomocą metodologii ATC/DDD jako 
jedno z narzędzi walki z antybioty-
koopornością”).

Wady systemu DDD/ATC

Dla pewnych typów leków 
DDD nie ma zastosowania. Przy-
kładem są leki do stosowania 
miejscowego, wlewy dożylne, 
szczepionki, osocze, leki przeciw-
nowotworowe, ekstrakty alerge-
nów, ogólne i miejscowe aneste-
tyki czy środki kontrastowe. 

DDD nie nadaje się tak-
że do porównywania pomiędzy 
sobą oddziałów pediatrycznych 
z oddziałami, które leczą doro-
słych. Weźmy dla przykładu po-
pularny paracetamol, DDD dla 
niego wynosi 3 gramy. Za pomo-
cą tej wielkości zmuszeni byliby-
śmy wyliczać ilość DDD również 

w syropach czy czopkach z tym 
składnikiem przeznaczonych dla 
dzieci. 

Z samej definicji DDD wyni-
ka, że przy jej ustalaniu pod uwa-
gę bierze się wartości przeciętne. 
Dlatego też porównywanie zuży-
cia danego leku na przykład po-
między oddziałem, gdzie leczy się 
przypadki średnio ciężkie, a od-
działem intensywnej terapii może 
nie dawać użytecznych i wiary-
godnych wyników. Należy wresz-
cie pamiętać, że DDD stanowi je-
dynie referencyjną jednostkę ob-
liczeniową, umożliwiającą standa-
ryzację pomiarów. Przypisywanie 

jej szerszego wykorzystania (np. 
jako przewodnika medycznego) 
może prowadzić do błędów de-
cyzyjnych. Również klasyfikacja 
ATC nie zawiera żadnych infor-
macji dotyczących skuteczności, 
a przypisanie do tej samej grupy 
ATC nie oznacza równoważności 
w działaniu, czy zarejestrowanych 
wskazaniach. Podsumowując na-
leży również podkreślić, iż wy-
liczenia nie mają służyć jedynie 
zmniejszeniu wydatków na leki, 
ale przede wszystkim optymali-
zacji farmakoterapii.  ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

Fot. ©
 apops - Fotolia.com
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Obowiązująca Ustawa Pra-
wo farmaceutyczne pozwala 
na realizację niektórych za-

dań przypisanych aptekom szpital-
nym przez działy farmacji szpitalnej 
(art. 87 ust. 4 „W szpitalach i innych 
przedsiębiorstwach podmiotów lecz-
niczych, w których nie utworzono 
apteki szpitalnej, tworzy się dział 
farmacji szpitalnej, do którego nale-
ży wykonywanie zadań określonych 
w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 
5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4, który pełni 
funkcję apteki szpitalnej”) nie precy-
zuje jednak jakie wymogi powinien 
spełniać dział farmacji. 

Co prawda inspekcja far-
maceutyczna posiada kompe-
tencje do ich kontroli, jednak nie 
może im stawiać wymogów, gdyż 
ich brak w obowiązującym pra-
wie. Niewiele wniosły do sprawy 
wydane przez Głównego Inspek-
tora Farmaceutycznego dwa ko-
munikaty (nr 3 z dnia 15 XI 2011r. 
i 1 z dnia 12 III 2012 r.), gdyż nie 
stanowią one źródła prawa. 

Niestety, wraz z wejściem 
w życie ustawy - O działalności 
leczniczej, zostały uchylone drzwi 
do powstawania działów farma-
cji szpitalnej w szpitalach. Dyrek-
tor na podstawie zmiany w regu-
laminie organizacyjnym szpita-

la i po powiadomieniu właściwe-
go inspektora farmaceutycznego 
może dokonać przekształcenia 
apteki szpitalnej w dział farmacji 
szpitalnej. Wartym podkreślenia 
jest fakt, że musi posiadać albo 
aptekę szpitalną albo dział far-
macji szpitalnej (nie może ich cał-
kowicie zlikwidować).

Powyższe zmiany w pra-
wie doprowadziły w ostatnich la-
tach do niepokojącego procesu 
przekształcania w szpitalach ap-
tek szpitalnych w działy farmacji 
szpitalnej. 

W mojej opinii po doprecy-
zowaniu niektórych zapisów pra-
wa, działy farmacji mogłyby być 
tworzone np. w hospicjach, zakła-
dach opiekuńczo leczniczych itp. 
podmiotach leczniczych (z wyłą-
czeniem szpitali), gdzie nie ma 
potrzeby tak rozbudowanej ko-
mórki organizacyjnej jaką powin-
na być apteka szpitalna, a będzie 
zachowana piecza farmaceuty 
nad produktem leczniczym i wy-
robem medycznym.

Na szczęście Prezes Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
po wielu staraniach wprowadził 
z dniem 23 stycznia 2014 dla nas 
farmaceutów pracujących w ap-
tekach szpitalnych/zakładowych 

niezmiernie ważne Zarządze-
nie. Zarządzenie nr 3/2014DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. 
w sprawie określenia kryte-
riów oceny ofert w postępowa-
niu w sprawie zawarcia umowy 
o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, do którego w imie-
niu Departamentu Farmacji Szpi-
talnej NRA składałem propozycje 
zapisów, które w kluczowych dla 
nas kwestiach zostały uwzględ-
nione. 

W tym Zarządzeniu wysoka 
liczba punktów jednostkowych 
(5 punktów) za posiadanie apte-
ki szpitalnej/zakładowej, będzie 
motywować dyrektorów szpita-
li do ich tworzenia, co stawia ap-
tekę na równi na przykład z od-
działem chirurgii naczyniowej, 
czy oddziałem udarowym. 

Należy mieć nadzieję, iż 
fakt ,,zarobienia" dodatkowych 
punktów będzie motywować do 
tworzenia aptek szpitalnych, co 
powinno powstrzymać, a nawet 
odwrócić negatywny trend ostat-
nich lat przekształcania aptek 
szpitalnych w działy farmacji.

Podążając dalej tym tokiem 
rozumowania Naczelna Izba Ap-
tekarska zwróciła się do Ministra 

Apteka szpitalna, 
a dział farmacji 

szpitalnej
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Zdrowia Bartosza Arłukowicza 
o zmianę w Rozporządzeniu MZ 
z dnia 17 maja 2012 roku w spra-
wie systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych oraz szczegó-
łowego sposobu ich nadawania.

Wnioskujemy o rozdziele-
nie kodu resortowego, dotychczas 
wspólnego dla apteki szpitalnej/za-
kładowej i działu farmacji szpitalnej, 
bowiem w załączniku nr 2 wspo-
mnianego wyżej Rozporządzenia, 
zatytułowanym „Kody charaktery-
zujące specjalność komórki organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego”, w rozdziale 4 „Oddzia-
ły szpitalne i inne komórki opieki 
szpitalnej” apteka i dział występują 
w rejestrze pod jednym wspólnym 
kodem resortowym „4920”.

Nadanie odrębnego ko-
du resortowego dla apteki szpi-
talnej/zakładowej i odrębnego 
dla działu farmacji szpitalnej ma 
kluczowe znaczenie, gdyż będzie 

wtedy możliwa prawidłowa iden-
tyfikacja podmiotu leczniczego 
przez płatnika.

Różnica w tym zakresie po-
winna mieć duże znaczenie dla 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
szczególnie w części dotyczącej 
kontraktowania świadczeń. Bar-
dzo istotna jest bowiem informa-
cja, czy w danym szpitalu moż-
liwa jest pełna realizacja usług 
farmaceutycznych, na przykład 
sporządzania leków cytotoksycz-
nych, do żywienia pozajelitowe-
go i dojelitowego przez perso-
nel fachowy upoważniony do ich 
sporządzania w pomieszczeniach 
spełniających wymogi lokalowe, 
właściwie wyposażonych.

Narodowy Fundusz Zdro-
wia na podstawie uzyskanej wie-
dzy, będzie miał pewność, że da-
ne świadczenie (tutaj usługa far-
maceutyczna) będzie wykona-
ne. Rozdział kodu resortowego 

„4920” na dwa odrębne, dla ap-
teki szpitalnej/zakładowej i dla 
działu farmacji szpitalnej jest 
więc bardzo ważny i konieczny.

Reasumując chciałbym pod-
kreślić, że w moim przekonaniu 
w każdym szpitalu powinna być 
utworzona wyłącznie apteka szpi-
talna, z odpowiednią ilością perso-
nelu fachowego, gdyż tylko wtedy 
będzie możliwe udzielanie pełno-
zakresowej usługi farmaceutycznej, 
co ma znaczący wpływ na udziela-
nie świadczeń zdrowotnych. Nato-
miast działy farmacji szpitalnej po 
doprecyzowaniu pewnych zapisów 
prawa (na przykład dotyczących 
pomieszczeń, czy personelu) mo-
głyby spełniać swoje zadania u in-
nych niż szpital, mniejszych Świad-
czeniodawców. ■

mgr farm. Dariusz Smoliński
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14 lutego 2014 r. ETS w wy-
roku wydanym pod sygnaturą 
C-367/12 uznał, że specyficzne 
kryteria demograficzne stoso-
wane w Austrii przy wydawaniu 
zezwoleń na otwieranie nowych 
aptek są niezgodne z unijną swo-
bodą przedsiębiorczości (art. 49 
TU). Trybunał nie zakwestionował 
jednak ustawodawstwa krajowe-
go, ustalającego kryteria geogra-
ficzne i demograficzne przy kon-
cesjonowaniu aptek jako zasady 
ogólnej. W Austrii otwarcie nowej 
apteki wymaga uprzedniego wy-
dania zezwolenia (otrzymanego 
od Izby Aptekarskiej), które uza-
leżnione jest od istnienia „potrze-
by” w tym zakresie. Poprzez po-
jęcie „potrzeby” należy w świet-
le prawa austriackiego rozumieć 
taką sytuację, w której liczba pa-
cjentów zamieszkujących w pro-
mieniu czterech kilometrów od 
istniejącej apteki jest wyższa niż 
5500 osób. Jeżeli liczba miesz-

Orzeczenia ETS 
wytyczną dla prawa 

farmaceutycznego

Po raz kolejny w odstępie kilku lat Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości potwierdził, że istnieją obszary, w któ-
rych każdy kraj należący do Wspólnoty może wprowa-

dzać ograniczenia i limity swobód stanowiących podstawowe 
kanony funkcjonowania Unii Europejskiej. Takim obszarem jest 
z pewnością ochrona zdrowia obywateli, którego nieodzownym 
elementem jest system zaopatrywania pacjentów w niezbędne 
do leczenia i utrzymywania prawidłowego stanu zdrowia pro-
dukty lecznicze, czyli system apteczny. Prawo unijne kształto-
wane przez precedensy sądu w Luksemburgu, jak również wy-
nikające z treści dyrektyw unijnych dość jednoznacznie wska-
zuje, że materia wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowa-
dzenia apteki nie jest skoordynowana i jednakowa, a państwa 
członkowskie UE mają zapewnioną daleko idącą w tej dziedzi-
nie kompetencję wyłączną. Wystarczy w tym miejscu odwo-
łać się do treści samego Traktatu o Funkcjonowaniu UE, który 
w art. 168 ust. 7 przyznaje ustawodawstwu krajowemu samo-
dzielność w dziedzinie regulowania systemu usług służby zdro-
wia i funkcjonowania aptek. Wyłączenia te są powielone m.in. 
w tzw. dyrektywie usługowej Bolkensteina (2006/123/WE; mo-
tyw 22) oraz dyrektywie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 
(2005/36/WE; motyw 26). 
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kańców jest mniejsza, koniecznie 
należy brać pod uwagę potrzeby 
lokalnej społeczności. W związku 
z tym ETS uznał,  że pacjenci nie 
powinni być zmuszani do poko-
nywania zbyt dużych odległości 
przy pomocy środków transpor-
tu, aby móc skorzystać z usług 
aptek usytuowanych w innych 
miejscowościach, znacznie odda-
lonych od ich miejsca zamiesz-
kania. Trybunał stanął zatem na 
stanowisku zdroworozsądko-
wym. Stwierdził mianowicie, że 
rola aptekarza jest rolą służebną 
wobec pacjenta. Stosowanie zaś 
każdorazowo sztywnego kryte-
rium geograficznego przy otwie-
raniu nowej apteki może wyraź-
nie kłócić się z nadrzędnym ce-
lem wykonywania zawodu far-
maceuty, jakim jest pomoc pa-
cjentom (i przy okazji naruszać 
unijną swobodę przedsiębior-
czości). Austriackie prawo zakła-
da bowiem, że nie ma „potrzeby” 
otwarcia nowej apteki w każdej 
sytuacji, w której fakt ten spowo-
dowałby zmniejszenie liczby pa-
cjentów do zaopatrzenia na sta-
łe w już istniejącej aptece poniżej 
pewnego, ustalonego ustawowo 
progu. Przepisy te, co wytknął 
Austrii Trybunał, nie przewidy-
wały jakiegokolwiek odstępstwa 
od tak określonego ogranicze-
nia geograficznego, co w konse-
kwencji działać może ze szkodą 
dla samych pacjentów. 

W cytowanym orzeczeniu 
ETS nie pierwszy zresztą raz po-
twierdził, że nie w każdej dziedzi-
nie gospodarki znajdują zastoso-
wanie reguły wolnorynkowe. Ich 
wprowadzenie do sektora ochro-
ny zdrowia publicznego osłabia 
system, który ma niebagatelne 
znaczenie dla sytuacji zdrowot-
nej samego społeczeństwa. Dzie-
je się to między innymi poprzez 
zmuszanie poszczególnych pod-

miotów na rynku tym funkcjonu-
jących do konkurowania na za-
sadach ogólnych, czyli – będąc 
ścisłym – ceną, a nie w sposób 
w tym wypadku najwłaściwszy, 
tj. poprzez jakość świadczonych 
usług. Większość państw euro-
pejskich uwzględnia te możliwo-
ści, na jakie Traktat Unijny zezwa-
la, i w sposób prawidłowy chro-
ni swoich obywateli przed nieko-
rzystnym wpływem deregulacji 
w segmencie ochrony zdrowia, 
stawiając ponad wszystko na ja-
kość, co w wypadku sektora far-
maceutycznego oznacza choćby 
pozostawienie aptek w rękach 
farmaceutów (czyli daleko idą-
cą regulację rynku). Tymczasem 
w Polsce, nie widząc żadnych 
w tym temacie zagrożeń, optuje 
się za całkowicie wolnorynkowym 
obrotem detalicznym produkta-
mi leczniczymi, przekazując ap-
teki w ręce ludzi spoza zawodu, 
nie zdając sobie do końca spra-
wy z tego, jak ogromną przez to 
wyrządza społeczeństwu krzyw-
dę. Takie postępowanie polskich 
władz dziwi, jeśli dla porównania 
spojrzymy na to, co robią inne 
kraje europejskie, które gospo-
darkę wolnorynkową w sekto-
rze zdrowotnym dawno odłoży-
ły do lamusa, bądź też czym prę-
dzej pragną od niej odstąpić. Dla 
przykładu można tu wskazać rząd 
Łotwy, który jako pierwszy po 
okresie totalnej liberalizacji ryn-
ku farmaceutycznego ponownie 
z początkiem roku 2011 wprowa-
dził odpowiednie regulacje, czy 
jakże znamienny przypadek dere-
gulacji sektora farmaceutycznego 
w Norwegii, gdzie w konsekwen-
cji oddania sektora farmaceutycz-
nego w prywatne ręce, wbrew za-
powiedziom pogorszeniu uległa 
dostępność oraz spadła jakość 
świadczonych usług farmaceu-
tycznych. Z kolei znacząco wzro-

sły ceny wszystkich PL. Można też 
wskazać na Szwecję, która mimo 
zapowiedzi prywatyzacji aptek 
z początkiem 2009 r. postanowi-
ła zweryfikować swe stanowisko 
i w konsekwencji prywatyzację 
przeprowadziła później, jednak 
już w zupełnie inny sposób, bo na 
kompetencjach opartych wyłącz-
nie na farmaceutach. Przykładów 
można by mnożyć. Większość 
krajów Unii Europejskiej stosuje 
kryteria geograficzne bądź de-
mograficzne jako warunek wy-
dania zezwolenia na prowadze-
nie apteki (np. Grecja, Hiszpania, 
Włochy, Finlandia, czy wspomnia-
na wcześniej Austria). W Finlan-
dii ustawa o lekach wprowadza 
ograniczenia ilościowe, dzięki 
którym jeden farmaceuta prowa-
dzić może co najwyżej trzy apte-
ki. Z kolei w Niemczech w „czystej 
postaci” obowiązuje reguła „ap-
teka dla aptekarza”, która oprócz 
wprowadzenia kryterium ilościo-
wego, podobnego do tego, które 
funkcjonujące w Finlandii ( jeden 
aptekarz – maksymalnie trzy ap-
teki lub filie apteczne), sankcjo-
nuje zasadę, że apteka może być 
prowadzona jedynie przez apte-
karzy skupionych w spółce cywil-
nej bądź w spółce jawnej. Regu-
lowanie rynku farmaceutycznego 
tak dzisiaj, jak i od wielu lat, jest 
po prostu europejską normą.

Warto też w tym miejscu 
odwołać się do opisywanej na 
początku tekstu słynnej dyrek-
tywy Bolkensteina z 12 grudnia 
2006 r., 2006/123/WE, która była 
efektem francuskiego „nie” w re-
ferendum z 2005 r. a która jasno 
odpowiadała na pytanie, czy za-
wody i usługi medyczne są usłu-
gami takimi, jak wszystkie inne, 
i z tego tytułu powinny podlegać 
wspólnym przepisom, bądź też 
winny zostać spod ujednolicenia 
wyłączone. Wynik francuskiego 
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referendum dobitnie wskazał wy-
jątkowość i rangę usług medycz-
nych; pokazał również mentalno-
ści i dojrzałość społeczeństw za-
chodnich.

Mając na względzie decy-
zję Parlamentu Europejskiego, 
który postanowił wyłączyć z całe-
go pakietu usług usługi i zawody 
medyczne, w tym obrót detalicz-
ny produktami leczniczymi oraz 
wykonywanie zawodu aptekarza, 
nie dziwią naszego (farmaceu-
tów) środowiska kolejne orzecze-
nia ETS, w których sąd ten stwier-
dza, że w celu zapewnienia od-
powiedniego poziomu zdrowia 
oraz usług sektora zdrowotnego 
na najwyższym poziomie, moż-
na, a nawet należy wprowadzać 
ograniczenia, limity i zakazy. Ma-
my nadzieję, że krajowi decyden-
ci przestaną w końcu nasłuchiwać 
ekspertów ds. wolnego rynku, 
czy innych osób, nienakierowa-
nych na uzdrowienie segmentu 
zdrowia publicznego i uświado-
mią sobie zawczasu, że wolny ry-
nek nie jest tym, co dla samego 
pacjenta jest najkorzystniejsze. 
Na rozregulowanym i przez niko-
go efektywnie niekontrolowanym 
rynku produktów leczniczych 
i aptek działających na zasadzie 
supermarketów pacjent zawsze 
traci, a wraz z nim – traci całe 
społeczeństwo. Regułę tę poję-
ła, zrozumiała i zaakceptowała 
w swoim czasie Komisja Europej-
ska, kiedy przegrała boje o sek-
tor zdrowotny w Parlamencie Eu-
ropejskim i zmuszona została do 
wyłączenia usług zdrowotnych 
z całego segmentu usług na ryn-
ku wewnętrznym. 

 W Polsce przedstawicie-
le kolejnych rządów, zasłaniając 
się swoiście i najczęściej mylnie 
rozumianymi wartościami kon-
stytucyjnymi, sprawy widzą dia-
metralnie inaczej. Twierdzą oni, 

że wolny rynek i wolna konku-
rencja rozwiążą wszystkie proble-
my związane z funkcjonowaniem 
systemu ochrony zdrowia społe-
czeństwa, zapominając, że wol-
ność gospodarcza nic nie znaczy 
bez wysokiej etyki zawodowej, 
poszanowania dla wartości na-
czelnych i samej litery prawa. Na 
szczęście dla innych rządów eu-
ropejskich polskie podejście do 
tej sprawy nie znalazło większe-
go poparcia, gdyż jedynie przed-
stawiciele Czech i Holandii opo-
wiedzieli się za podobnymi jak 
w Polsce rozwiązaniami. Dobrze, 
że ogromna większość członków 
UE, w tym duże i liczące się kra-
je europejskie, stanowczo popar-
ły tradycyjny europejski model 
aptekarstwa, oparty na kompe-
tencjach zawodowych farmaceu-
tów, historycznie uwarunkowany 
i zaspokajający potrzeby, a także 
oczekiwania społeczeństwa.

Wyrok ETS z 14 lutego 2014 
r. pomaga zrozumieć dominują-
ce w Unii Europejskiej pojmowa-
nie właściwie zorganizowanego 
oraz prawidłowo funkcjonują-
cego systemu ochrony zdrowia. 
Należy też wspomnieć o innych 
wyrokach tego sądu. Najdonio-
ślejszym z nich jest z pewnością 
orzeczenie z 2009 r., w którym 
Trybunał uszanował obowiązują-
cą w niemieckim prawie zasadę 
„apteka dla aptekarza”, stwier-
dzając jej niesprzeczność z zasa-
dą swobody przedsiębiorczości 
(wyrok z 19 maja 2009 r., połączo-
ne sprawy C 171/07 i C 172/07, 
Apothekerkammer des Saarlan-
des). Ale hołdowanie przez unijny 
sąd tradycyjnemu modelowi ap-
tekarstwa, jak również wyłącze-
nie przezeń materii prowadze-
nia apteki spod reguł wolnego 
rynku funkcjonowało w jego li-
nii orzeczniczej tak wcześniej, jak 
i później. Ostatnie orzeczenia ETS 

odnoszące się do kwestii prowa-
dzenia aptek przesądzają dobit-
nie, że stosowanie przez państwo 
członkowskie kryteriów geogra-
ficznych, demograficznych, iloś-
ciowych czy „jakościowych” przy 
koncesjonowaniu aptek nie naru-
sza wyrażonej w art. 49 TU zasady 
swobody przedsiębiorczości (por. 
wyrok z 1 czerwca 2010 r. w po-
łączonych sprawach C 570/07 
i C 571/07, odnoszący się do hi-
szpańskich przepisów farmaceu-
tycznych, bardzo podobnych do 
przedstawionego powyżej casusu 
austriackiego; wyrok z 21 czerw-
ca 2012 r. w sprawie C-84/11 do-
tyczący przepisów fińskich; wyrok 
ETS z 29 września 2011 r. w spra-
wie C-315/08 Grisoli przeciw-
ko Regione Lombardia, wyrok 
z 17 grudnia 2010 r. w sprawie 
C-217/09 czy też ubiegłoroczne 
orzeczenie ETS-u z dnia 5 grud-
nia 2013 r. w połączonych spra-
wach C-159/12 do C-161/12, od-
noszące się do włoskich przepi-
sów regulujących funkcjonowa-
nia aptek). W tym miejscu i nie-
jako na marginesie należy dodać, 
że skarżąca w październiku 2013 
r. Polskę do Komisji Europejskiej 
Konfederacja „Lewiatan” w swojej 
skardze całkowicie pominęła wy-
mienione powyżej orzecznictwo 
Trybunału w Luksemburgu doty-
czące prowadzenia aptek, cho-
ciaż kwestionowała ona właśnie 
przepis art. 94a ustawy – Prawo 
farmaceutyczne, który przecież 
wprost odnosi się do funkcjono-
wania aptek. Daje to wyobrażenie 
o intencjach twórców skargi.

Polska, funkcjonująca w fi-
lozofii gospodarki wolnorynko-
wej i jej implementacji do ob-
szaru systemu ochrony zdrowia 
publicznego, jako kraj ponosi 
z tytułu takiego wyboru ogrom-
ne straty. Trzeba mieć na uwadze 
to, że przez takie działanie pań-

►



Lex ApothecAriorum

19Aptekarz Polski, 90(68e) luty 2014

stwo samo ubezwłasnowolnia się 
w zakresie kontroli nad obrotem 
produktami leczniczymi. Sytua-
cja prawna rynku aptecznego na 
dzień dzisiejszy wygląda bowiem 
tak, że mamy zbyt słabo egze-
kwowany przepis oddzielający 
hurt od detalu, przez co tracimy 
kontrolę nad podmiotami zajmu-
jącymi się tym obrotem. Zawar-
ty w art. 99 ustawy – Prawo far-
maceutyczne przepis antykon-
centracyjne jest skomplikowany 
i w praktyce niestosowany przez 
organy nadzoru farmaceutycz-
nego w procesie wydawania ze-
zwolenia aptekom. Ten aspekt 
sprawił, że wbrew deklaracjom 
i wcześniejszym intencjom ry-
nek aptekarski, faktycznie został 
zmonopolizowany po 2001 r. Po-
chodną tego jest szerokie naru-
szenie zasady równości, w tym – 
równego traktowania podmiotów 
prowadzących apteki, pomimo że 
prawo takie gwarantuje każdemu 
przedsiębiorcy aptecznemu nie 
tylko ustawa o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (art. 6 ust. 
1), ale przede wszystkim Konsty-
tucja RP (art. 32 ust. 1). Ta nierów-
ność znajduje swój finał w różno-
rodności cen (w hurcie i w detalu) 
oraz uniemożliwia pacjentom do-
stęp do pełnej gamy produktów 
leczniczych zarejestrowanych na 
terenie RP.

Porządkowanie rynku ap-
tek nie jest zatem „fanaberią” far-
maceutów, lecz koniecznością. 
To, że de lege lata nie mamy na 
wzór niemiecki czy fiński obowią-
zującej zasady „apteka dla apte-
karza” jest przejawem błędnego 
wyboru koncepcji ze strony usta-
wodawcy, ale również brakiem 
świadomości o tym, że produkty 
lecznicze nie są i nigdy nie będą 
zwykłym towarem rynkowym, na 
co farmaceuci zwracają uwagę od 

lat. Odpowiedzialność za zdro-
wie społeczeństwa nie ciąży tylko 
na barkach kolejnych ministrów 
zdrowia; ciąży przede wszystkim 
na pracownikach medycznych, 
w tym na farmaceutach, ludziach 
specjalnie do tego przygotowy-
wanych i wyszkolonych przez la-
ta nauki i praktyki. W miejscu ich 
pracy – w aptekach – wymagane 
są wysokie standardy jakości (nie 
tylko w odniesieniu do lokalu ap-
teki, ale i personelu. Nie bez zna-
czenia są również uwarunkowa-
nia etyczne i zawodowe). W re-
aliach wolnego rynku – a więc 
żywiołowego wydawania kolej-
nych zezwoleń aptecznych – nie 
można osiągnąć wymagań sta-
wianych przez założenia polityki 
zdrowotnej, prawo farmaceutycz-
ne i etykę aptekarską. Zrozumiały 
to już dawno temu bogate i upo-
rządkowane kraje tzw. starej Unii, 
które jako normę stosują zasa-
dy demografii i geografii, czemu 
hołduje w zacytowanych powyżej 
orzeczeniach ETS (pomimo faktu, 
że sąd ten na co dzień wyrokuje 
bardzo liberalnie, ukracając naj-
drobniejsze nawet próby ochro-
ny własnego rynku przez pań-
stwa członkowskie). Pauperyzacja 
aptek, będąca m.in. skutkiem ich 
nadmiernej ilości sprawia, że nie 
są one w tanie wypełnić właści-
wych im zadań w sektorze zdro-
wotnym wobec społeczeństwa. 
W naszym kraju deprecjonowa-
ny jest zawód farmaceuty, który 
– dla odmiany – w odbiorze spo-
łecznym mieszkańców zachod-
niej Europy budzi podziw i szacu-
nek.

Cytowane powyżej wyro-
ki ETS odnoszące się do spraw 
farmaceutycznych powinny być 
dobrze znane decydentom, do 
czego w tym miejscu i korzysta-
jąc z okazji zachęcamy. Stanowi-

sko farmaceutów w omawianych 
kwestiach nie musi być popiera-
ne wyrokami, które orzekane są 
przez sądy unijne. Niemniej jed-
nak orzeczenia te mają swoje głę-
bokie uzasadnienie aksjologicz-
ne, są racjonalne i poparte do-
świadczeniami polityki zdrowot-
nej państw zachodnich z ostat-
nich kilkudziesięciu lat. I bez nich 
jednak wiemy, że w każdym ele-
mencie systemu gospodarki pro-
duktami leczniczymi wymagana 
jest precyzyjna organizacja op-
arta na planowaniu i obwarowa-
niu licznymi ograniczeniami oraz 
właściwą regulacją. Bez niej sze-
reg wyrosłych na rynku farmaceu-
tycznym patologii, związanych 
z jego rozregulowaniem, nie zo-
stanie zlikwidowanych. A podjęte 
w tym kierunku działania, wdro-
żone tzw. ustawą refundacyjną, 
pozostaną jedynie półśrodkami, 
sprawią, że efektywna, a prze-
de wszystkim racjonalna polityka 
w obszarze zdrowia publiczne-
go, pozostanie na etapie założeń 
czy niedoścignioną mrzonką. Co 
najważniejsze jednak, najbardziej 
ucierpią z tego powodu pacjenci, 
a w szerszej perspektywie – spo-
łeczeństwo. ■

Dr n. farm. Tadeusz Bąbelek  

Dr n. farm. Grzegorz Pakulski 

Mgr Piotr Sędłak,  
aplikant radcowski 
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WITAMINY 

W RECEPTURZE 

APTECZNEJ  
– Część V

Na początek bardzo prosta, typowa recepta 
z którą spotykamy się bez mała na co dzień w na-
szej praktyce aptekarskiej na typową maść z wita-
miną A.

Rp. 1 
Vit. A liq. 7500 j.m.
Lanolini 30,0
Vaselini albi 45,0
Aquae 15,0

 M.f. ung.
 D.S. zewnętrznie

Pierwszym zadaniem, które stoi przed wyko-
nującym tę receptę jest przeliczenie ilości jednostek 
witaminy A na gramy. Oczywiście wcześniej musimy 

podjąć decyzję z jakiego dostępnego rodzaju wi-
taminy chcemy lub raczej z jakiego możemy sko-
rzystać. W naszym mniemaniu najstosowniej bę-
dzie do wykonania powyższej recepty użyć witami-
nę A w roztworze olejowym zarejestrowaną jako su-
rowiec farmaceutyczny. Wybór dyktowany jest cha-
rakterem podłoża składającego się z lanoliny i wa-
zeliny – czyli podłoża o charakterze absorpcyjnym 
dającym emulsję woda w oleju. Zastosowanie pre-
paratów witaminy w roztworze wodnym solubilizo-
wanym mogłoby spowodować niezgodności mię-
dzy emulgatorami i „ważenie” się emulsji. 

Niestety ilość witaminy A jest nieznaczna na 
tyle, że używając witaminy A w roztworze olejowym 
musimy wykonać roztwór pomocniczy. Najlepiej 
będzie zastosować olej taki jak w preparacie miano-
wicie arachidowy, ale równie dobrym rozwiązaniem 
będzie zastosowanie oleju rzepakowego. W tym 
konkretnym przykładzie możemy do zlewki odmie-
rzyć np. 2 krople witaminy A (1 MJU/g) i dopełnić 
olejem rzepakowym do 9,0 gramów. Z tak wykona-
nego rozcieńczenia do recepty odważymy  0,99 gra-
ma mieszaniny, czyli ilość potrzebną do wykonania 
naszej recepty. Jeśli w perspektywie nie mamy do 
wykonania podobnych recept – z niewielką ilością 
witaminy A, to możemy te ilości zredukować o po-
łowę np. jedna kropla witaminy A i dopełnić olejem 
do 4,5 grama. Szczegóły obliczenia ilości witaminy 
prezentują się następująco:

Surowiec recepturowy zawiera 1.000.000 j.m. 
w 1,0 gramie.

Po kilku kolejnych artykułach, w których 
przedstawialiśmy Państwu porcję teorii 
niezbędnej do wykonywania leków recep-

turowych z witaminami winniśmy naszym Czytel-
nikom garść konkretnej praktyki. W dzisiejszym 
artykule chcielibyśmy zaprezentować kilka przy-
kładów recept wraz z omówieniem ich wyko-
nania i przeliczeniem potrzebnej ilości witamin. 
Zdajemy sobie bowiem sprawę, że nawet najle-
piej przedstawiona teoria nijak się ma do prakty-
ki w myśl sentencji Seneki: „verba docent exempla 
trahunt”, czyli: „słowa uczą, przykłady pociągają”.

Fo
t. 

Fo
to

lia
.p

l 



Wszechnica aptekarska

21Aptekarz Polski, 90(68e) luty 2014

►

Do wykonania naszej recepty potrzebujemy 
7.500 j.m. 
Czyli potrzeba nam:

 =7,5mg

Jest to ilość trudna w warunkach aptecznych 
do odważenia szczególnie, że mamy do czynienia 
z roztworem. Przygotowujemy więc roztwór po-
mocniczy. Kryteria takie jak zwykle w tego typu sy-
tuacjach: po pierwsze roztworu pomocniczego nie 
powinno być dużo, szczególnie jeśli brak perspek-
tyw na jego dalsze wykorzystanie, a po drugie po-
winien być przygotowany tak, aby maksymalnie 
ułatwić nam pracę – po to właśnie jest. Z pomocą 
przychodzi nam producent, podający ilość jedno-
stek w jednej kropli. Z opakowania bezpośredniego 
odczytujemy, że w jednej mamy 34000 j.m. Oblicza-
my tak, aby w okolicy 1,0 grama była interesująca 
nas ilość witaminy. Masa 1,0 grama daje nam wygo-
dę pracy i precyzję odważania. 

Tak więc: 
7.500 j.m. które potrzebujemy, mają się znaleźć 

w 1,0 gramie 
2 krople surowca czyli 68.000j.m. - x (g)
Z obliczeń wychodzi 9,066 g, ale dla wygody do-

pełniamy do 9,0 g 

Ponieważ po dopełnieniu do 9,0 g otrzyma-
my roztwór odrobinkę bardziej stężony potrzeba 
aby do recepty odważyć odrobinkę mniej, co mu-
simy dokładnie wyliczyć, odwracając obliczenia we-
dług następującego sposobu:  

68.000j.m.  - 9,0 g 
to nasze 7.500 – x (g) 

otrzymamy x=0,99 g i tyle przygotowanego przez 
nas roztworu pomocniczego użyjemy do wykona-
nia recepty. 

Pozostałe wykonanie to już tylko formalność. 
Stapiamy – upłynniamy odważoną wazelinę białą 
i lanolinę tak, aby otrzymać jednolite podłoże, do 
podłoża dodajemy 0,99g roztworu pomocniczego 
witaminy i na koniec wkręcamy 15 g wody. Całość 

można oczywiście przygotować w moździerzu albo 
w unguatorze według uznania. 

Gdyby jednak sytuacja zmusiła nas do wyko-
nania recepty 1 z wykorzystaniem witaminy A jako 
solubilizatu wodnego, to zarówno obliczenia jaki 
i sposób wykonania recepty przedstawiałby się 
odrobinkę inaczej. I tak: do recepty potrzebujemy 
7500 j.m. witaminy A, musimy zatem policzyć w ja-
kiej ilości preparatu mieści się nasza dawka wita-
miny A przepisana przez lekarza. Producent podaje 
dla pierwszego preparatu (patrz artykuł: „Witaminy 
w recepturze aptecznej – część I” oraz „Witaminy 
w recepturze aptecznej – część II” – tabela 1), że w 1 
kropli mieści się w 1670 j.m.
Co daje:

7500 j.m. : 1670 j.m. = 4,491 kropli
  

Dla drugiego preparatu witaminy A w roz-
tworze wodnym w 1 kropli jest  1607 j.m.
Stąd też:

7500 j.m. : 1607 j.m. = 4,667 kropli
 

W obu przypadkach mamy do odważenia ilo-
ści nieodmierzalne. Oczywiście możemy dodać po 
pięć kropli do wykonywanej recepty, ale wówczas 
powinniśmy mieć świadomość, że popełniamy pe-
wien błąd w dawce/stężeniu substancji biologicznie 
czynnej.  W pierwszym przypadku jest to 0,509 kro-
pli czyli: 
1 kropla – 1670 j.m.
0,509 kropli - x j.m.

Stanowi to 11,33% dawki, lub jeśli damy nie 
pięć, tylko cztery krople to będzie 10,93% dawki.

W drugim przypadku jest to 0,33 kropli, czyli: 
1 kropla – 1607j.m. 
0,33 kropli – x j.m.

Tabela 1. Zawartości witaminy A w wodnych solubilizatach preparatów rynkowych.

Rodzaj preparatu Ilość  j.m. w 1ml 1 ml 1 kropla zawiera

Preparat 1 50 000 j.m. około 30 kropli 1670 j.m.

Preparat 2 45 000 j.m. około 28 kropli 1607 j.m. 
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Jest to 7,0708% dawki substancji leczniczej 
z tej recepty.

Jak widać z przedstawionych obliczeń nie-
zależnie od tego, czy damy pięć czy cztery krople 
to lub zmniejszamy lub zwiększamy ilość substan-
cji biologicznie czynnej o ok 10%. Chyba wszyscy 
przyznają nam rację, że jest to duża niedokładność. 
W związku z powyższym należy jednak przeliczyć 
podawane przez producenta ilości mililitrów na gra-
my i spróbować odważyć dokładnie ilość witaminy.
Dla 1 preparatu obliczenia będą wyglądały nastę-
pująco:
gęstość podawana przez producenta wynosi 
d=1,083.
W 1 ml mamy 50.000 j.m., a jeden ml to 1,083 g 
czyli 
W 1,083 g – 50.000 j.m.
x g - 7500 j.m.

Jest to jak najbardziej ilość odważalna w wa-
runkach aptecznych. 

Dla drugiego preparatu problem stanowi gę-
stość preparatu, która nie jest podawana przez pro-
ducenta i należałoby ją każdorazowo wyznaczać, co 
jest zajęciem czasochłonnym i uciążliwym. Dla po-
trzeb artykułu wyznaczyliśmy gęstość konkretnej 
serii preparatu i wyniosła ona: d=1,12

W 1 ml mamy 45.000j, a jeden ml to 1,12 g, 
czyli 
1,12 g – 45.000 j.m.
x g - 7500 j.m.

Wykonanie naszej recepty przy użyciu pre-
paratów solubilizatów wodnych witaminy A będzie 
wyglądało następująco i inaczej niż w przypad-
ku witaminy A z roztworu olejowego. Po przygo-
towaniu podłoża przez stopienie wazeliny i lanoliny 
„wkręcamy” do niego wodę. Po uzyskaniu emulsji 
w/o dodajemy odważone dokładnie ilości witami-
ny A. Ponieważ dodawane przez nas ilości roztwo-
ru witaminy A są niewielkie, to niezgodności wyni-
kające z różnego rodzaju emulgatorów nie powin-
ny wystąpić i preparat powinien być wystarczająco 
stabilny.

Kolejnym przykładem jest lek recepturowy, 
także dość często wykonywany w aptece preparat 
z witaminą A w postaci roztworu glicerolowego:

Rp. 2 
Vit. E liq. 20,0
Vit. A liq. 20,0
Gliceroli 200, 0
M.f. sol.
D.S. do płukania 

Pierwszy problem, z którym musimy się upo-
rać to problem zapisu. Zgodnie z obowiązującymi 
zasadami zapisu recepturowego mamy użyć po 20,0 
g witaminy A i witaminy E. W podejściu czysto ju-
rystycznym taka recepta nie powinna być zrealizo-
wana, ponieważ zupełnie nie wiadomo o jaką ilość 
witaminy A chodzi (ile czystej witaminy A, ile jedno-
stek międzynarodowych?). Oczywiście domyślamy 
się iż przepisującemu chodziło prawdopodobnie 
o 20,0 g roztworu wodnego witaminy A, ale wów-
czas do dyspozycji mamy dwa preparaty 50.000j 
i 45.000j w 1ml. Biorąc pod uwagę wymogi prawne, 
jedyny do wykorzystania jest preparat 45.000j.

I chyba tylko taka istnieje możliwość  wykona-
nia recepty w takiej postaci. Ewentualne wyjście to 
zmiana recepty tak, aby ilość witaminy była zapisa-
na w jednostkach.

Z podobnym problemem mamy do czynienia 
w recepcie 3

Rp. 3 
Hydrocortisoni 0,5
Gentamycyni sulfas 0,04
Vit A liq. 0,4
Vit E liq. 0,4
3% sol. Acidi Borici 5,0
Glyceroli 5,0
Eucerini ad 50,0

 M.f. ung.
 D.S. zewnętrznie

Przy recepcie Nr 3 oprócz problemu z ilością 
witaminy, pojawia się jeszcze pokusa skorzystania 
z gotowej iniekcji siarczanu gentamycyny. Absolut-
nie jest to błąd w sztuce – jeśli możemy skorzystać 
z substancji, to nie wolno nam korzystać z leków 
gotowych. ■

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

Fot. Fotolia.pl
Piśmiennictwo u autorów
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Nowa 
żywność

►

Tematyka Nowej Żywności 
(z ang. Novel Food) szero-
ko podejmowana jest w li-

teraturze, mediach, dyskusjach 
społecznych. Pojęcie to zostało 
zdefiniowane w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego jako 
żywność, która nie była w znacz-
nym stopniu wykorzystywana do 
spożycia przez ludzi w Unii przed 
dniem 15 maja 1997 roku, jako 
żywność pochodzenia roślinne-
go lub zwierzęcego, do wytwo-
rzenia której wykorzystano nie-
tradycyjne metody hodowli, czyli 
takie których niestosowane były 
przed 15 maja 1997 roku. Pra-
wo to stosuje się do roślin i zwie-
rząt z wyjątkiem żywności pocho-
dzącej ze sklonowanych zwierząt 
i ich potomstwa, jeżeli ten pro-
ces produkcji powoduje istotne 
zmiany w składzie lub strukturze 
żywności, co z kolei ma wpływ 
na jej wartość odżywczą, sposób 
w jaki podlega metabolizmowi 
lub na poziom substancji niepo-
żądanych, mówi także o żywno-
ści zawierającej nanomateriały 

techniczne lub też będącą nimi. 
W pierwotnej formie tego ak-
tu prawnego za nową żywność 
uważano również artykuły zawie-
rające lub składające się z gene-
tycznie zmodyfikowanych orga-
nizmów (GMO) jak również takie, 
które zostały wytworzone na ich 
bazie, choć ich niezawierające. 
Obecnie ta grupa produktów zo-
stała wyłączona i nie jest objęta 
zakresem stosowania omawiane-
go aktualnego rozporządzenia. 
Proces wprowadzenia tego typu 
składników żywieniowych obe-
jmuje pełną ocenę bezpieczeń-
stwa i ryzyka dopuszczenia do ich 
do obrotu, szczegółowe wytycz-
ne na ten temat zawarte są w od-
powiednim rozporządzeniu Unii 
Europejskiej, które mówi o har-
monizacji zasad wprowadzania 
na rynek towarów określonych 
mianem Nowej Żywności, ma to 
na celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy jednoczes-

nym zapewnieniu przejrzysto-
ści i sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz po-
budzaniu innowacji w przemy-
śle rolno-spożywczym. W pro-
cesie zatwierdzenia Nowej Żyw-
ności szczególną rolę odgrywają 
działania i procedury obejmujące 
w bardzo szerokim zakresie kwe-
stię oceny bezpieczeństwa. Decy-
zje takie jak zatwierdzenie i do-
puszczenie nowej substancji po-
dejmowane są po bardzo szcze-
gółowej weryfikacji i wnikliwej 
analizie pod kątem ochrony zdro-
wia publicznego oraz środków, 
kosztów i korzyści jakie mogą 
być związane z wprowadzeniem 
produktu na rynek. Na obszarze 
naszego kraju organem właści-
wym do zapewnienia prawidło-
wego przeprowadzenia postępo-
wania dotyczącego oceny nauko-
wej oraz sporządzenia wstępnego 
sprawozdania odnośnie nowego 
składnika żywnościowego wpro-
wadzanego do obrotu jest Głów-
ny Inspektor Sanitarny, działa on 
w zakresie określonym przepisa-
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►mi zawartymi w rozporządzeniu 
Unii Europejskiej nr 258/97, odpo-
wiedzialny jest on także za przyj-
mowania od Komisji Europejskiej 
wstępnych sprawozdań przygoto-
wanych przez inne Państwa człon-
kowskie, w stosunku do których 
może zgłaszać uwagi i uzasadnio-
ny sprzeciw. Z końcem roku 2013 
(18.12.2013) Komisja Europejska 
przedstawiła wniosek w sprawie 
Nowej Żywności, w którym to za-
proponowano rozszerzenie defi-
nicji Nowej Żywności, wymogów, 
procedur wprowadzania jej na 
rynek, dodatkowe przepisy i wy-
magania proceduralne. Przedsta-
wione przez Komisję projekty zo-
staną rozpatrzone przez inne in-
stytucje Unii Europejskiej, które 
przyjmą swoje stanowiska w tej 
sprawie i zgłoszą ewentualne po-
prawki, zgodnie z procedurami, 
jednak spodziewać się można, 
iż wspomniane przepisy wejdą 
w życie nie wcześniej niż w 2016 
roku. Powyżej przedstawione in-
formacje dają świadectwo duże-
mu zainteresowaniu i aktualności 
tematu zjawiska na arenie mię-
dzynarodowej, co wiąże się z ko-
niecznością budowy dokumenta-
cji i uwarunkowań prawnych, ma-
jących przede wszystkim na celu 
precyzowanie procedur wpro-
wadzania innowacji na rynek, 
jak również odpowiedź na pyta-
nie o bezpieczeństwo zdrowotne 
„Nowej Żywności”.

Postęp naukowo-technicz-
ny, który nastąpił w ostatnich la-
tach w przemyśle spożywczym 
stwarza możliwości wprowadze-
nia na rynek nowych produk-
tów spożywczych lub też no-
wych składników spożywczych. 
Głównym celem i inspiracją tych 
przedsięwzięć jest poprawa war-
tości żywieniowych i jakości żyw-
ności tradycyjnej (np. poprzez 
zmniejszenie zawartości chole-

sterolu w produkcie), zapropo-
nowanie konsumentom nowych 
artykułów żywnościowych wy-
tworzonych z dotychczas niesto-
sowanych niekonwencjonalnych 
surowców, zastosowanie nowo-
czesnych technologii produkcji, 
przetwarzania i utrwalania (np. 
High Pressure Processing - tech-
nologii wysokociśnieniowej, Pul-
sed Magnetic Field – pulsujące-
go pola magnetycznego, Pulsed 
Light – pulsującego światła, IR – 
promieniowania podczerwone-
go). I tu pojawia się Nowa Żyw-
ność do której zaliczyć możemy 
na przykład olej z zarodków ku-
kurydzy lub rzepaku o wysokiej 
zawartości substancji niezmyd-
lających się; olej z heterotroficz-
nych mikroalg Schizochytrium; 
olej rzepakowy o wysokiej za-
wartości substancji niezmydla-
jących się; likopen z roślin tropi-
kalnych Blakeslea trispora; alfa-
-cyklodekstrynę, której spożycie 
w ramach posiłku zawierające-
go skrobię pomaga ograniczyć 
wzrost poziomu glukozy we krwi 
po tym posiłku; rafinowany olej 
ze żmijowca (Echium vulgare L); 
suszony miąższ z owoców Adan-
sonia Digitala - źródło antyoksy-
dantów oraz błonnika; sucromalt 
– mieszaninę sacharydów pro-
dukowaną z sacharozy i hydroli-
zatu skrobi łączonych enzymem 
wytwarzanym przez Leuconostoc 
citreum lub dzięki rekombino-
wanemu szczepowi organizmu 
produkcyjnego Bacillus licheni-
formis; olej z grzybów Mortierel-
la alpina o wysokiej zawartości 
kwasu arachidonowego (również 
z przeznaczeniem dla niemowląt 
i małych dzieci); olej z nasion Al-
lanblackia; witaminę K uzyskiwa-
ną z Bacillus subtilis natto; białko 
opóźniające zamarzanie typu III 
HPLC 12; wyciągi z liści z Morin-
da citrifolia; EDTA; fosforan amo-

nowy żelaza (II); glukan chityno-
wy z Aspergillus niger; ekstrakt 
z grzybni Lentinula edodes; eks-
trakt lipidowy z Euphausia super-
ba. W związku z rosnąca ilością 
substancji tego typu, stworzony 
został przez instytucje Unii Eu-
ropejskiej Katalog Nowej Żyw-
ności, który opublikowano na 
stronie internetowej Komisji Eu-
ropejskiej, w którym znajdują się 
ogólne informacje i przedsta-
wione są aktualnie obowiązują-
ce akty prawne. Na tej też stronie 
umieszczony jest wypis zezwoleń 
dla nowych produktów i nowych 
składników żywności oraz alfabe-
tyczny spis, w którym odnaleźć 
możemy produkty pochodzenia 
zarówno roślinnego jak i zwierzę-
cego oraz inne substancje objęte 
wspomnianym rozporządzeniem.

Badania konsumenckie pro-
wadzone wśród mieszkańców Eu-
ropy pokazują, iż respondenci po-
siadają niski poziom wiedzy i wy-
soki poziom sceptycyzmu wobec 
najbardziej radykalnych innowacji 
technologicznych, w szczególno-
ści jeśli chodzi o technologię pro-
dukcji z wykorzystaniem technik 
biotechnologicznych czy mikro-
organizmów. Wszystko co „nowe” 
w przemyśle spożywczym zazwy-
czaj postrzegane jest przez kon-
sumentów poprzez pryzmat nie-
naturalnego, niebezpiecznego, 
a w szczególności niezdrowego. 
Pojawia się więc zjawisko narasta-
jącego niepokoju, który powoduje 
znaczy wzrost liczby konsumen-
tów poszukujących minimalnie 
przetworzonych produktów spo-
żywczych. Jednak związane z tym 
faktem badania naukowe wskazu-
ją iż, kluczowym czynnikiem de-
terminującym akceptację Nowej 
Żywności, jest brak dostatecznej 
wiedzy, jak również problem zro-
zumienia samego pojęcia. Często 
termin Nowa Żywność pośród eu-
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►

ropejczyków kojarzony jest, a nie-
jednokrotnie równany z terminem 
genetycznie modyfikowanych or-
ganizmów, inżynierią genetyczną, 
transgenicznymi roślinami, zwie-
rzętami, a nawet klonowaniem. 
Konsumenci obawiają się rów-
nież nieprzewidzianych zagrożeń 
dla zdrowia wynikających z dłu-
gotrwałego stosowania. Kolejnym 
zbiorem uwarunkowań mających 
znaczący wpływ na ostrożny sto-
sunek społeczeństwa do Nowej 
Żywności są czynniki kulturowo 
- historyczne, psychospołeczne, 
styl życia oraz wiek podejmują-
cego decyzje o wyborze produk-
tu spożywczego. Według badań 
prowadzonych wśród młodzieży, 
której stosunek do tej kwestii jest 
ambiwalentny, głównym czyn-
nikiem decydującym o postawie 
względem Nowej Żywności, jest 

niewielkie doświadczenie związa-
ne z konsumpcją i dostępnością 
tego typu produktów oraz po-
ziom wiedzy, która pozwoliłaby na 
samodzielną ocenę sytuacji. Lite-
ratura fachowa w odniesieniu do 
Nowej Żywności przedstawia zja-
wisko „neofobii żywieniowej”, któ-
ra definiowana jest jako niezdecy-
dowanie w stosunku do spożywa-
nia i nabywania produktów właś-
nie tego typu, gdzie czynnikiem 
decydującym jest strach przed 
nowymi pokarmami.

Jak można zauważyć, na-
ukowcy w chwili obecnej opiera-
jąc się na dowodach naukowych, 
nie są w stanie jednoznacznie 
potwierdzić lub zaprzeczyć, czy 
wprowadzenie Nowej Żywno-
ści jest w pełni bezpieczne. Jed-
nak niezaprzeczalnym jest fakt, 
iż spożywanie pokarmów takie-

go typu narazić może organizm 
na kontakt ze znacznie większą 
niż przy tradycyjnych pokarmach 
ilością i różnorodnością antyge-
nów, co znacznie przyczynić się 
może z kolei do podwyższenia 
ryzyka wystąpienia reakcji aler-
gicznych. Rozważając nową żyw-
ność w aspekcie potencjału aler-
gennego należy mieć świado-
mość, że częstość występowania 
reakcji alergicznych jest zależ-
na od wielu czynników, a wpro-
wadzenie nowych substancji lub 
białek pochodzących z alterna-
tywnych źródeł do łańcucha po-
karmowego i diety człowieka 
może spowodować całkiem no-
we przypadki alergii. Orzechy 
Nangai (Canarium indicum L.), 
spożywane przez ludność żyją-
cą na wyspach Pacyfiku zostały 
zaopiniowane negatywnie przez 

Fot. ©
 Jacek Chabraszew
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► Komisję Europejską w roku 2000. 
Dopiero w roku 2002 pojawiły 
się doniesienia, iż mogą być one 
przyczyną występowania alergii 
na skutek reakcji występujących 
między różnymi gatunkami orze-
chów dodawanych do produktów 
spożywczych, często także z pył-
kami różnych roślin. Wykazano, 
że przyczyną reakcji krzyżowych 
alergii na orzechy nangai, z pył-
kami traw, brzozy i chwastów mo-
gą być epitopy białek zawierają-
cych krzyżowo reagujące deter-
minanty węglowodanowe. Rów-
nież według badań prowadzo-
nych w 2012 roku mąka wypro-
dukowana z suszonych i zmie-
lonych Chlorelli, może być przy-
czyną występowania lekkich aler-
gii pokarmowych. W 2013 roku 
opublikowano również badania, 
w których udowodniono, iż liście 
rukoli (mającej status nowej żyw-
ności) spożywane w formie świe-
żej mogą także być przyczyną 
wystąpienia reakcji alergicznych 
u konsumentów. Banany chińskie 
(Musa acuminata) natomiast mo-
gą zawierać takie same alerge-
ny, jakie zawarte są w bananach 
zwyczajnych i avokado. Dodatko-
wo na podstawie badań u dzieci, 
które spożywały banany chińskie 
odkryto, iż banany chińskie mogą 
także wywoływać alergie. Niepo-
kojącym jest fakt, że te konkretne 
banany zawierają w miąższu lek-
tyny, których znaczenie kliniczne 
i bezpieczeństwo w szczególno-
ści dla osób podatnych na alergie 
jest dotąd niepoznane.

Istnieją również w środowi-
sku naukowym opinie, że nowa, 
z założenia bezpieczna żywność 
może nieść za sobą potencjalne 
zagrożenie w postaci zanieczysz-
czeń, takich jak metale ciężkie, 
mykotoksyny, pozostałości pesty-
cydów oraz patogeny. Podnosi się 
również, że niektóre aspekty bez-

pieczeństwa Novel Food są nie-
rozerwalnie związane z samym 
produktem, lecz istnieje również 
wiele zagrożeń, które mogą być 
i są determinowane poprzez sam 
sposób wytwarzania i warun-
ki przechowywania. Wnioskiem, 
który pojawia się w wielu opraco-
waniach naukowych jest problem 
niejasności obowiązującego pra-
wa europejskiego, w szczególno-
ści jeśli dotyczy to zdrowotno-
ści interpretowanej w kontekście 
maksymalnych poziomów zanie-
czyszczeń. Liczne badania poka-
zują, że wprowadzona na rynku 
Nowa Żywność, jak i ta na nim już 
funkcjonująca, może być co naj-
mniej w tym samym stopniu, co 
żywność konwencjonalna skażo-
na toksynami, metalami ciężkimi 
czy pestycydami. Badania opub-
likowane w 2013 roku o produk-
tach z wodorostów morskich ma-
jących status Novel Food, dowo-
dzą faktu wykrywania metali cięż-
kich, radioaktywnych izotopów, 
środków ochrony roślin, a nawet 
dioksyn, wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych 
(WWA) i polichlorowanych bi-
fenyli (PCB). 

Często także Nowa Żyw-
ność postrzegana jest jako zagro-
żenie dla łańcucha pokarmowego 
i środowiska. Z jednej strony oba-
wa spowodowana jest nadmier-
nym wykorzystywaniem rzad-
kich roślin i ziół egzotycznych 
jako naturalnych matryc, co do-
prowadzić może do wyniszcze-
nia dzikich terenów i zasiedlenia 
nowych, co grozi nadmierną eks-
pansją gatunków obcych. Z dru-
giej zaś strony należy wspomnieć 
o całkowicie nowych systemach 
produkcji, które pozwalają chro-
nić środowisko naturalne, a co 
za tym idzie pośrednio i zdro-
wie. Bardzo dobrym przykładem 
uzasadniającym powyższe twier-

dzenie jest produkcja DHA przez 
Schizochytrium sp. Organizm 
ludzki nie potrafi syntetyzować 
tego niezbędnego do prawidło-
wego wzrostu i rozwoju, w szcze-
gólności młodego organizmu, 
kwasu. Na chwilę obecną naj-
bogatszym źródłem tego związ-
ku są ryby morskie. Z uwagi na 
nadmierne wędkarstwo, kłusow-
nictwo, zanieczyszczenia, zmiany 
klimatu oraz zjawisko biokumu-
lacji, alternatywne źródło NNKT 
(omega-3) wydaję się być pożą-
danym rozwiązaniem w skali glo-
balnej. Wykazano, że ze względu 
na łatwość prowadzenia produk-
cji, szybkiego namnażania i pro-
duktywność, olej z Schizochy-
trium może z powodzeniem słu-
żyć jako zamiennik dla kwasów 
omega-3 pochodzących z ryb 
i być wykorzystany do wzbogaca-
nia produktów spożywczych. 

Procedury oceny, a zwłasz-
cza przewidywanie potencjal-
nych zagrożeń nie są całkowicie 
wiarygodne, dlatego też prak-
tyczne konsekwencje prowadze-
nia oceny ryzyka są wciąż przed-
miotem dyskusji, podobnie jak 
procedury i zasady udzielania li-
cencji Nowej Żywności, etykie-
towania jasno sprecyzowanych 
informacji na temat oferowane-
go asortymentu dostępnych dla 
nabywcy (konsumenta). W oce-
nie bezpieczeństwa Nowej Żyw-
ności należy racjonalnie podejść 
do innowacji. Winny one być sze-
rzej kontrolowane, przez krajo-
we i/lub europejskie instytucje 
do spraw ochrony konsumentów 
i samego bezpieczeństwa żyw-
ności. A same procedury powin-
ny być ratyfikowane przez róż-
ne sektory agrobiznesu, od pro-
ducentów, poprzez przetwórców 
i dystrybutorów, a skończywszy 
na konsumentach. Prognozowa-
nie potencjału alergennego no-
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wej żywności powinno być ściśle 
związane z obowiązkowym wpro-
wadzeniem w życie bieżącego 
monitorowania wpływu tego ty-
pu produktów na zdrowie społe-
czeństwa. Natomiast prawidłowy 
nadzór, przewidziany wyraźnie 
w aktach prawnych dotyczących 
wykorzystania Nowej Żywności 
powinien być wprowadzony po-
przez rozwój i organizację pro-
cedur w ramach polityki zapew-
niania jakości, w postaci prezen-
towania obszernych i pełnych in-
formacji, być może zastosowania 
charakterystycznych opakowań 
czy miejsc na półkach sklepo-
wych. Istotne jest również czyta-
nie oświadczeń zdrowotnych i ży-
wieniowych, typu „bez dodatków 
cukru”, „nie zawiera tłuszczu”, 
Wapń jest niezbędny dla prawid-
łowego wzrostu i rozwoju ko-
ści u dzieci” itp., umieszczanych 
w przekazach o charakterze ko-
mercyjnym, które zostały ujedno-
licone na szczeblu europejskim, 
aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony konsumentów i dotyczą 
również nowej żywności. Każde-
mu odbiorcy przysługuje swo-
boda wyboru, dlatego też oprócz 
prawnie uregulowanych powin-
ności winny być prowadzone ak-
cje informacyjne, popularyzujące, 
edukacyjne, które wpłynęłyby na 
świadome podejmowanie decy-
zji przez nabywających. Nie po-
winno się jej jednocześnie dys-
kwalifikować lub dyskryminować, 
przedstawiając na pozycji mniej 
korzystnej w stosunku do pro-
duktów konwencjonalnych, które 
już się znajdują w obrocie – prze-
cież i te nie zawsze przynoszą tyl-
ko same korzyści odżywcze kon-
sumentom.

Obawy związane z wpro-
wadzaniem na rynek Nowej Żyw-
ności budzą wielkie emocje. Po-
stulaty, argumenty wysuwane są 

przez jej zwolenników, a przez 
przeciwników podnoszone są 
słowa krytyki. Wiadomym jest, 
iż rozwój cywilizacyjny, techno-
logiczny, umożliwia osiąganie 
celów, kilka lat temu nieosiągal-
nych. Standardowe procesy prze-
twórcze zastępowane są nowymi, 
szybszymi metodami, innowacyj-
nymi procesami syntezy, zastoso-
wana do nich aparatura chemicz-
na pozwala na ekstrakcję dotąd 
nieodkrytych substancji natural-
nych, zbadanie ich właściwości, 
oraz wprowadzenie do produk-
tów spożywczych w celu pod-
niesienia ich wartości odżywczej 
i konsumpcyjnej. Mikroorgani-
zmy, dzięki zastosowaniu metod 
i technik molekularnej diagnosty-
ki stanowią studnie bez dna na 
polu odkrywania ich właściwości, 
co w konsekwencji często prowa-
dzi do przemysłowych innowacji. 
Oczywiście, ostrożność jest wska-
zana, ale winna być ona realizo-
wana w szczególności na etapie 
prowadzenia oceny bezpieczeń-
stwa nowego produktu i szcze-
gółowo zawarta w dokumentach 
legislacyjnych. ■

mgr Michał Stawarczyk
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Drukiem informacyjnym 
przeznaczonym dla pacjenta zawie-
rającym niezbędne dane dotyczące 
skuteczności i bezpieczeństwa sto-
sowania produktu leczniczego jest 
Ulotka dla pacjenta. Projekt ulotki 
stanowi element dokumentacji reje-
stracyjnej i musi spełniać określone 
wymagania zawarte m.in. w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

20 lutego 2009 r. w sprawie wyma-
gań dotyczących oznakowania opa-
kowań produktu leczniczego i treści 
ulotki. Wytyczne ustawodawstwa 
polskiego i europejskiego (Dyrekty-
wa 2001/83/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do pro-
duktów leczniczych stosowanych 

u ludzi) określają szczegółowe wy-
magania dotyczące wyglądu i za-
wartych treści we wszystkich dru-
kach informacyjnych. 

Pod względem technicz-
nym treść ulotki musi być na-
pisana odpowiedniej wielkości 
czcionką (co najmniej 8 punk-
tów Didota) z odległością miedzy 
poszczególnymi wierszami wy-
noszącą co najmniej 3 mm. Ro-
dzaj wybranej czcionki musi być 
w kolorze wyraźnie odróżniają-
cym się od tła, najczęściej jest to 
kolor czarny, a wielkie litery po-
winny być zarezerwowane tylko 
dla podkreślenia bardzo ważnych 
informacji. Nagłówki można wy-
różniać stosując inny kolor bądź 
pogrubienie, natomiast format 
ulotek o rozbudowanej treści to 
A4 lub A5. Określona jest również 
grubość stosowanego papieru, 
którego gramatura nie może być 
mniejsza niż 40 g/m2. Gęstość 
leksykalna powinna zapewnić 
swobodne czytanie tekstu i dla-
tego zdania nie powinny zawie-
rać więcej niż 20 słów, a w wier-
szu nie powinno być więcej niż 70 
liter. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w ulotkach 
stosuje się formę bezosobową 
w stronie czynnej, choć wytyczne 
europejskie mówią o stosowaniu 

Badanie 
czytelności 

ulotki

Produkt leczniczy, który uzyskał pozwolenie na dopusz-
czenie do obrotu posiada zatwierdzone przez Urząd Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych druki informacyjne, tj. Charakterysty-
kę Produktu Leczniczego, Ulotkę dla pacjenta oraz oznakowanie 
opakowania. Dokumentem zawierającym niezbędne informa-
cje dotyczące wskazań, dawkowania, profilu bezpieczeństwa (tj. 
działania niepożądane, interakcje, przeciwwskazania, ostrzeżenia 
i środki ostrożności), właściwości farmakologicznych, farmakoki-
netycznych i toksykologicznych przeznaczonym dla osób wyko-
nujących zawód medyczny (lekarz, farmaceuta, stomatolog) jest 
Charakterystyka Produktu Leczniczego, natomiast dokumentem 
przeznaczonym dla pacjenta jest Ulotka informacyjna. Taki po-
dział druków informacyjnych ma swoje uzasadnienie w przedsta-
wionych treściach obu dokumentów. Dane dotyczące leku prze-
znaczone do wiadomości osób z wykształceniem medycznym są 
stosunkowo obszerne, napisane językiem fachowym, zawierają-
cym terminologię medyczną, której przeciętny pacjent nie jest 
w stanie zrozumieć. Poza tym, informacje na temat właściwości 
farmakologicznych, farmakokinetycznych czy toksykologicznych 
(badania prowadzone na zwierzętach) są zrozumiałe i tak na-
prawdę przydatne tylko osobom z wykształceniem medycznym.
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formy osobowej. Szablony dru-
ków informacyjnych (QRD) we 
wszystkich językach krajów Unii 
Europejskiej znajdują się na stro-
nie Europejskiej Agencji Leków 
(www.ema.europa.eu). Treść za-
warta w ulotce dla pacjenta musi 
być zgodna z informacjami znaj-
dującymi się w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego, jednak 
zastosowane sformułowania mu-
szą być zrozumiałe dla pacjenta. 
W przypadku konieczności stoso-
wania terminów naukowych lub 
medycznych należy przedstawić 
ich wyjaśnienie.

Powody, dla których ist-
nieje szereg regulacji prawnych 
i wytycznych dotyczących za-
równo kwestii technicznych, jak 
i treści merytorycznych to zapro-
jektowanie takiego druku, który 
będzie stanowił źródło podsta-
wowej wiedzy pacjenta na temat 
stosowanego leku oraz przedsta-
wi informacje w sposób zachę-
cający pacjenta do aktywnego 
uczestniczenia w farmakoterapii 
i zapewnienia compliance. Aby 
pacjent chętnie współpracował 
z lekarzem (w przypadku leków 
zaordynowanych przez specja-
listę) lub postępował zgodnie 
z zalecanym przez podmiot od-
powiedzialny schematem dawko-
wania, ulotka dołączona do leku 
musi budzić zaufanie pacjenta. 
Skuteczne przekazywanie infor-
macji zawartych w ulotce jest 
uzależnione przede wszystkim od 
tego w jaki sposób sama ulotka 
jest zaprojektowana, jak również 
od predyspozycji samego pacjen-
ta (zdolność czytania i rozumie-
nia tekstów pisanych, profil psy-
chologiczny). I właśnie dlatego, 
każda ulotka przed ostatecznym 
zatwierdzeniem przez Urząd Re-
jestracji, musi być poddana tzw. 
badaniu czytelności ulotki (Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 26 kwietnia 2010 w sprawie 
badania czytelności ulotki). Pod-
miot odpowiedzialny musi tak 

zaprojektować ulotkę, aby wynik 
ostateczny prowadzonych badań 
potwierdził, że jest ona napisa-
na i opracowana w sposób jasny 
i czytelny dla pacjenta zapewnia-
jący właściwe postępowanie. 

Badanie czytelności ulot-
ki składa się z dwóch etapów. 
Pierwszy z nich zwany badaniem 
pilotażowym, w którym bierze 
udział co najmniej 3 ochotników, 
stanowi wstępną ocenę projek-
tu ulotki oraz zrozumienia zada-
wanych pytań, która pozwala na 
wprowadzenie zmian zarówno 
w samej ulotce, jak i w kwestiona-
riuszu oceny. Kwestionariusz oce-
ny zawiera co najmniej 15 pytań 
otwartych, zadających pytania 
w kolejności niezgodnej z treścią 
zawartą w ulotce. Muszą one do-
tyczyć kwestii kluczowych zwią-
zanych z bezpieczeństwem oraz 
zrozumieniem wskazań i dawko-
wania ocenianego produktu lecz-
niczego. Drugi etap badania skła-
da się z dwóch tur, gdzie w każdej 
z nich bierze udział co najmniej 10 
ochotników. Dobór osób uczest-
niczących w badaniu jest kluczo-
wy, bowiem jak pokazują badania 
około 40% społeczeństwa nie ro-
zumie czytanego testu, a blisko 
30% rozumie go w niewielkim 
stopniu. Probanci powinni repre-
zentować przeciętnego pacjen-
ta i dlatego muszą to być osoby 
w różnym wieku (ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych), 
posiadające różne wykształcenie 
(głównie podstawowe bądź śred-
nie), które nie przyjmują regular-
nie leków, nie mają na co dzień 
do czynienia z tekstami pisanymi 
oraz nie posiadają wykształcenia 
medycznego bądź pokrewnego. 
Jeśli wyniki uzyskane w pierwszej 
turze sugerują, że ulotka nie jest 
czytelna należy ją odpowiednio 
zmodyfikować i w wersji zmie-
nionej poddać ocenie w turze 
drugiej. Pozytywny wynik bada-
nia oznacza, że w odniesieniu do 
każdego pytania 90% uczestni-

ków badania znajduje właściwe 
informacje w ulotce, z których 
90% może potwierdzić ich zrozu-
mienie oraz udzieliło prawidłowej 
odpowiedzi. Czas trwania rozmo-
wy nie powinien być dłuższy niż 
30-45 minut. Całość badania jest 
nagrywana i sporządzany jest 
raport, który stanowi część do-
kumentacji rejestracyjnej wyma-
ganej dla produktu leczniczego 
ubiegającego się o pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu. 

Choć obowiązek przepro-
wadzenia badania czytelności 
ulotki został nałożony na pod-
mioty odpowiedzialne w Polsce 
dopiero w 2005 roku, to zdecy-
dowana większość leków znaj-
dujących się na naszym rynku 
posiada już tzw. czytelną ulotkę. 
Dążeniem odnośnych władz, za-
równo na szczeblu narodowym, 
jak i europejskim jest dostoso-
wanie prawa tak, aby w jak naj-
większym stopniu zachęcić pa-
cjenta do uczestniczenia w te-
rapii. Przykładem takiej postawy 
jest nie tylko stworzenie druków 
o odpowiedniej czytelności, ale 
np. umożliwienie pacjentowi na 
równi z osobami wykonujący-
mi zawód medyczny zgłaszania 
działań niepożądanych. W naj-
nowszych ulotkach w punkcie 4 
znajduje się zapis mówiący o tym, 
gdzie należy zgłaszać podejrze-
nie wystąpienie działania niepo-
żądanego. Ponadto, pod koniec 
2013 roku na podmioty odpo-
wiedzialne we wszystkich pań-
stwa członkowskich UE nałożono 
obowiązek oznakowania ulotek 
oraz charakterystyk produktów 
leczniczych, których bezpieczeń-
stwo podlega intensywnemu 
monitorowaniu przez umieszcze-
nie symbolu czarnego odwróco-
nego trójkąta wraz z informacją, 
że „Ten produkt leczniczy podlega 
dodatkowemu monitorowaniu”.  ■

dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance
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Standardem w handlu jest 
fakt, że produkty posiadają 
interesujące, często wręcz 

intrygujące opakowania. Firmy 
prześcigają się w atrakcyjności 
form oraz grafiki opakowań. Ale 
czy zastanawialiście się, jakie 
funkcje spełnia opakowanie? Czy 
jest ono tylko po to, by wizualnie 
przyciągnąć uwagę klienta i skło-
nić go do zakupu? Jakie funkcje 
spełnia opakowanie leków i czy 
faktycznie nie można by sprze-
dawać tabletek jak popularnych 
suszonych winogron w czekola-
dzie na wagę w papierowym lub 
foliowym opakowaniu? Nie trud-
no też wyobrazić sobie aptekarza 
fasującego tabletki do pudełek 
z tworzywa. No właśnie, o ile tań-
sze byłoby to rozwiązanie – więc 
dlaczego firmy farmaceutyczne, 
konkurując cenowo nie spoglą-
dają na oszczędności w sferze 
opakowań… dlaczego aptekarz 
nie odważa ilości tabletek do to-
rebki czy pojemniczka?

Nic bardziej mylnego. Każ-
da z firm farmaceutycznych wy-

puszczając nowy produkt na ry-
nek poświęca ogrom uwagi już 
na etapie badań nad produktem 
leczniczym tematyce opako-
wania. Najczęściej, a dokładnie 
w 85% stałe formy leków pako-
wane są w blistry. Najczęściej od 
jednego do kilku blistrów table-
tek obejmuje ulotka, a to wszyst-
ko zapakowane jest w atrakcyjne 
opakowanie kartonowe. Pierwsza 
maszyna do pakowania table-
tek w blistry została wynaleziona 
we wczesnych latach sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku przez 
Karla Kleina, który bez powodze-
nia próbował nią zainteresować 
przemysł farmaceutyczny. Wy-
nalazek do tego stopnia nie miał 
powodzenia, że nie został przez 
Karla opatentowany. Dopiero 
w momencie upowszechnienia 
się tabletek antykoncepcyjnych 
z oczywistych względów sprzeda-
wanych właśnie w blistrach, opa-
kowania te stały się popularne. 
W tamtym czasie najważniejszym 
atutem blistra była identyfiko-
walność pojedynczej dawki leku. 

Atuty takie jak ochrona przed wa-
runkami zewnętrznymi nie miały 
wielkiego znaczenia. Z upływem 
czasu blistry zaczęto wykorzysty-
wać do pakowania różnych form 
leków. Obecnie także wiele wyro-
bów, z których korzystamy w ży-
ciu codziennym pakowanych jest 
w swoiste blistry – choćby baterie 
lub żarówki. 

Opakowania leków muszą 
zapewniać:
•	 jego identyfikowalność choć-

by poprzez nazwę; 
•	 identyfikowalność dawki leku; 
•	 możliwość weryfikacji naru-

szenia opakowania, a najlepiej 
naruszenia integralności opa-
kowania pojedynczej dawki 
leku (to właśnie daje blister);

•	 obniżyć prawdopodobieństwo 
nieuzasadnionego zastoso-
wania leku (choćby poprzez 
informację o leku lub wpro-
wadzenie systemów ograni-
czających dostęp do dawek 
dla dzieci). 

Przejdźmy przez elemen-
ty opakowania standardowych 

Blistry – 
najpopularniejsze 
opakowania leków
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tabletek, by zrozumieć specyfi-
kę opakowań farmaceutycznych. 
Kartonik – te farmaceutyczne dla 
leków nie różnią się zasadniczo 
od zewnętrznych opakowań w in-
nych branżach. Mają za zadanie 
ochronić i to tylko mechanicz-
nie swoją zawartość. Dokładnie 
tak jak w innych gałęziach prze-
mysłu, im więcej kolorów i im 
bardziej atrakcyjna grafika, tym 
droższe opakowanie jednostko-
we. W farmacji znaczenia karto-
nika nie sprowadza się jedynie do 
wstępnej ochrony i kosztu, a co 
za tym idzie – w ostatnich latach 
znacząco ono wzrosło. To na kar-
toniku „wybita” jest seria lub par-
tia produktu po której producent 
jest w stanie zidentyfikować z ja-
kich materiałów, zgodnie z jakim 
procesem technologicznym, kto 
i kiedy wykonał preparat leczni-
czy znajdujący się wewnątrz. Tak-
że na kartoniku znajduje się data 
ważności – krytyczna informacja 
dla pacjenta ze względów zdro-
wotnych, ale także dla aptekarza 
– nikt nie chce preparatów o krót-
kich terminach ważności na ma-
gazynie. Część opakowań leków 
posiada etykietę – przeźroczystą 
folię uniemożliwiającą otwarcie 
kartonika bez jej uszkodzenia – 
jest to etykieta zwana temper evi-
dent, naklejana by chronić prepa-
rat przed nieautoryzowanym ot-
warciem. Ostatnio bardzo mocno 
dyskutowanym elementem, ale 
jeszcze nie wdrożonym jest nu-
mer serializacyjny. Jest to numer 
(inny niż numer serii) umożliwia-
jący identyfikację pojedynczego 
opakowania – każde opakowanie 
będzie posiadało swój unikalny 
numer po którym producent, jak 
również urzędowy nadzór będą 
w stanie zidentyfikować opako-
wanie. Pamiętajmy – numer serii 
jest identyczny dla wielu, czasami 
tysięcy opakowań, które podle-

gały procesowy produkcji w tym 
samym przedziale czasowym. 
Numer serializacyjny to identy-
fikacja pojedynczego opakowa-
nia. Ktoś zapyta po co? Ano po 
to by uniemożliwić podrabianie 
leków i upłynnianie ich w legal-
nym obrocie aptecznym. Numer 
serializacyjny będzie przydzielany 
przez urząd w danym państwie 
tylko dla określonego produ-
centa i jego produktu indywidu-
alnie dla opakowania. Aptekarz 
wydając lek sczyta kod czytni-
kiem i w ten sposób poinformuje 
urząd i producenta, że sprzedano 
lek o konkretnym numerze se-
rializacyjnym z danej serii, co ma 
zapewnić bezpieczeństwo obrotu 
lekami. Niestety, wdrożenie takie-
go systemu będzie wymagało od 
aptek zaopatrzenia się w odpo-
wiednie czytniki oraz oprogramo-
wanie, co zapewne nie obejdzie 
się bezkosztowo.

Ulotka znajdowana jest 
najczęściej w formie złożonej, 
obejmującej blistry w kartoniku. 
Czasami bywa w postaci książe-
czek – tak zwanych „booklet” le-
żących na blistrach w kartoniku. 
Po rozłożeniu do formatu gazety 
jest ona podstawowym źródłem 
informacji o leku dla każdego, 
kto bez szkła powiększającego 
jest w stanie przeczytać „drob-
ny maczek”. Co ciekawe, ulotka 
przechodzi wcześniej tak zwane 
badanie czytelności, które jest 
elementem dokumentacji reje-
stracyjnej produktu leczniczego. 
Z jednej strony urzędy wymaga-
ją jak najpełniejszej informacji 
o leku, z drugiej zaś strony firmy 
podają tak obszerne informacje 
również po to, by zabezpieczyć 
swoje interesy. Z punktu widzenia 
zaspokojenia wymagań formal-
nych – najważniejsze jest udoku-
mentowanie, że pacjent rozumie 
treść ulotki.

Blister składa się z dwóch 
rodzajów folii: folii bazowej, poli-
merowej w której tłoczy się kubki 
pod tabletki oraz folii pokrywo-
wej – aluminiowej. Folia polime-
rowa jest podstawowym skład-
nikiem opakowania preparatu 
leczniczego. To od niej zależy czy 
lek nie straci swoich właściwo-
ści, czy nie powstaną substancje 
szkodliwe czy wreszcie tabletka 
nie straci na walorach wizual-
nych. Ten rodzaj folii determinuje 
się w drodze badań stabilności 
produktu leczniczego. Jest wiele 
rodzajów folii. Najpopularniejsze 
to folie termoformowalne zbudo-
wane z polimerów. Mogą to być 
na przykład polipropylen (PP), 
polichlorek winylu (PVC) czysty 
lub z domieszką diafonu (a do-
kładnie PVC powleka polichlore-
kwinylidenu od zewnątrz – PVC/
PVDC). Folią najbardziej barie-
rową z termoformowalnych jest 
PVC/CTFE – chlorotrifluoroetylen. 
Każda z wymienionych rodzajów 
folii różni się jedną zasadniczą 
funkcją – przepuszczalnością wil-
goci. Wilgoć w postaci pary wod-
nej migrujaca przez opakowania 
leków to podstawowy problem 
technologów. Powoduje ona 
rozkład substancji aktywnej leku 
przez co zmniejsza się efektywna 
dawka jak i powstają toksyczne 
produkty rozkładu. Wilgoć po-
woduje też zmiany kosmetyczne 
takie jak pękanie, odbarwienie 
koloru, ciemnienie i puchnięcie 
tabletek. Zastosowanie folii ba-
rierowej podnosi i to znacznie 
koszty produktu – im wyższa ba-
riera tym wyższy koszt. Charak-
terystykę przepuszczalności pre-
zentuje tabela. Folie mleczno bia-
łe lub oranżowe – to te same typy 
folii, które wymieniłem powyżej 
ale barwione, by nie dopuścić 
promieniowania UV do preparatu 
w nie zapakowanego. ►
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Folia aluminiowa służy do 
pokrycia, zamknięcia produktu 
w kubkach folii polimerowej. Jest 
nieprzepuszczalna dla wilgoci 
i światła. Co ciekawe, jest świet-
nym nośnikiem informacji. To na 
niej drukuje się nazwy preparatów 
często z nazwą substancji aktyw-
nej, czy też nazwę firmy produ-
kującej tabletki. Folia pokrywowa 
występuje w rożnych wariantach, 
najczęściej jest to oczywiście fo-
lia aluminiowa, ale coraz częściej 
można spotkać połączenie foli 
aluminiowej z papierem lub połą-
czenie trzech składników papieru, 
poliestru i aluminium. Zalety tych 
pozostałych zostały docenione 
w preparatach, które należy chro-
nić przed dziećmi. Poprzez po-
krycie tymi typami folii powstały 
opakowania typu push-through 
(opakowania z których trudno 
wycisnąć tabletkę dziecku) oraz 
pull-push (opakowania z których 
najpierw należy zerwać ochronną 
warstwę zewnętrzną a następnie 
wycisnąć tabletkę). Te rodzaje 
opakowań noszą nazwę child re-
sistant i mają chronić dzieci przed 
zażyciem preparatu na własną 
rękę.

Często można spotkać pre-
paraty zapakowane w blistry – jak 
się wydaje – tylko z folii alumi-
niowej. Mają one duże kubki na 

tabletki (co wynika z technologii 
pakowania) i są nieprzeźroczyste. 
Ten rodzaj blisterów określany 
potocznie jako ALU/ALU jest naj-
droższym sposobem pakowania 
tabletek, jednak najlepiej chro-
ni on produkt przed warunkami 
zewnętrznymi. Folia bazowa bli-
strów AL./AL. jest trójwarstwowa 
i składają się z poliamidu, alumi-
nium i PVC, czyli OPA/AL/PVC, 
a w niej wytłoczone są kubki. Fo-
lia pokrywowa jest identyczna jak 
dla innych typów blistrów. Takie 
rodzaje folii nieprzepuszczalne 
dla promieni UV są także całkowi-
cie nieprzepuszczalne dla wilgo-
ci. Preparaty najbardziej wrażliwe 
bezpiecznie są w nich przecho-
wywane przed długi okres cza-
su. Minusem tego typu blistrów 
jest brak możliwości stwierdzenia 
przez pacjenta jakości tabletek 
przed uszkodzeniem blistra.

Co robią firmy farmaceu-
tyczne, skoro opakowania mają 
tak istotny wpływ na właściwości 
lecznicze leku? No cóż – przede 
wszystkim optymalizują je. Mia-
nowicie:
• wprowadzają standardowe 

wielkości blistrów i kartoni-
ków na obszary produkcyjne 
by nie przezbrajać maszyn 
pomiędzy różnego rodzaju 
wielkościami opakowań;

Tabela przepuszczalności pary wodnej.

Typ folii Przepuszczalność pary wodnej g/m2/dzień

PVC 1,1

PVC/PVDC 0,17

PP 0,2

PVC/CTFE 0,07

OPA/AL./PVC 0

• standaryzują kształt i wielkość 
tabletek, by nie musieć projek-
tować nowych opakowań;

• zmniejszają ilość kolorów na 
opakowaniach i upraszczają 
szatę graficzną (im mniej ko-
lorów i opakowanie graficznie 
jest uboższe, tym tańszy pre-
parat leczniczy);

• standaryzują folię na przy-
kład na PVC z diafonem i pa-
kują w nią leki, które tego wy-
magają jak i te, które byłyby 
stabilne także w folii o gor-
szych właściwościach (folia 
jest droższa ale przy dużych 
ilościach można wynegocjo-
wać lepsze ceny);

A my aptekarze pamiętajmy, 
że całość opakowania preparatu 
leczniczego – jego opakowanie 
zewnętrzne, jak i zawartość, szata 
graficzna, jak i to co jest napisane 
na kartoniku i ulotce podlegają 
rejestracji w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych Wyro-
bów Medycznych i Materiałów 
Biobójczych. Przy jakichkolwiek 
wątpliwościach co do autentycz-
ności zewnętrznego opakowania 
nie wahajcie się zgłosić tego do 
dostawcy lub producenta. ■

mgr farm. Tomasz Nawrocki 
specjalista w dziedzinie  
Farmacja przemysłowa
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Ewa Sitko. Pani Magdo, mocne 
przeziębienie skierowało moje 
kroki do apteki. Popołudnio-
wa godzina, kolejka i czas, 
aby poprzyglądać się Paniom 
farmaceutkom, pacjentom  
i sobie. Trudno oprzeć mi się 
myśli, że jestem na ten mo-
ment obywatelem mikroświa-
ta, w którym występują takie 
same interakcje i mechanizmy 
jak w świecie na zewnątrz.

Przyglądam się trzem Pa-
niom farmaceutkom. Jedna 
cierpliwa, uśmiechnięta. Dru-
ga z obliczem pełnym powagi 
i surowości, trzecia – realizuje 
recepty szybko i z pewnym 
zniecierpliwieniem. Pierwszą 
spostrzegam jako wcielenie 
idealnego aptekarza – taki jest 
mój „wzorzec” tego specjali-
sty. Kiedy patrzę na dwie po-
zostałe panie nie pojawia się 
myśl, że one nie są wzorem. 
Coś mnie jednak uwiera. Pa-
nie, niezależnie od moich od-

czuć, sprawnie realizują swoje 
zadania, są profesjonalne, nie 
mam obawy, że mogą się po-
mylić przy wydawaniu leku. 
A jednak – gdybym miała 
wskazać osobę, która najlepiej 
wpisuje się w mój obraz apte-
karza, wskazałabym pierwszą 
Panią. Słyszę, jak sama sobie 
tłumaczę, że pozostałe Pa-
nie na pewno są zmęczone, 
przepracowane, że spotkało 
je coś nieprzyjemnego, że…
lista tłumaczeń jest długa. Nie 
zmienia to faktu, że rozwa-
żając, która Pani najbardziej 
empatycznie i (efekt dodat-
kowy) profesjonalnie zajęłaby 
się moją bolączką, wskazuję 
pierwszą. A przecież nie wiem, 
czy porada pozostałych Pań 
byłaby mniej fachowa. 

Ta obserwacja stała się 
dla mnie punktem wyj-
ścia do rozważań na temat 
oceny drugiego człowieka, 
przypisywania mu pewnych 

cech, czy wreszcie wizerun-
ku przedstawiciela dane-
go zawodu, który, niczym 
wzorzec z Sevres, wyznacza 
standardy oceny. 

W ostatnim artykule pi-
sałyśmy o mechanizmach 
spostrzegania. Dzisiaj chciał-
bym zaprosić panią do prze-
analizowania mechanizmów 
przetwarzania informa-
cji i zastanowienia się nad 
tym, co bywa ich efektem 
– uogólnień, uprzedzeń czy 
wreszcie stereotypów. Pani 
Magdo, jakie reguły rządzą 
przetwarzaniem informacji? 
Dlaczego w naszym myśleniu  
o cechach drugiego człowieka 
obecne są stereotypy? Skąd 
i dlaczego moje osobiste 
przywiązanie do stereotypu, 
w tym kontekście, stereotypu 
farmaceuty? 

Magdalena Bucior. Stawia Pani 
dużo szczegółowych pytań, 

W Anglii świeci słońce, ale to 
jednak dalej dżdżysty kraj

►
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► ale tak naprawdę wpisują się 
one w to pierwsze, najsze-
rzej dotykające, zagadnie-
nie: dlaczego i jak przetwa-
rzamy informacje? Odpo-
wiadając na pierwszą cześć 
pytania: dlaczego? odniosę 
się do autorytetu Profesora  
L. Kołakowskiego. Pisze on: 
„Bezpieczniej trzymać się 
choćby fałszywych stereo-
typów, aniżeli żyć w stanie 
nieustającej czujności, kory-
gować je, a przez to wpro-
wadzać nasz umysł w stan 
niekończącej się niepewnoś-
ci i nawet chaosu.” [1].

(E) Czy dobrze rozumiem, że stereo-
typy dają nam poczucie psy-
chicznego bezpieczeństwa?

(M) Tak, stereotyp ułatwia po-
rządkowanie świata, po-
zwala na błyskawiczną oce-
nę sytuacji, upraszcza oto-
czenie po to, aby szybciej 
się do niego ustosunkować. 

(E) Zwraca pani uwagę na dwa 
aspekty sprawy: czas – bły-
skawiczna ocena i uprosz-
czenie, które rozumiem jako 
pewną schematyzację.

(M) Rzeczywiście, mamy w myśleniu 
stereotypowym skłonność do 
spontanicznego budowania 
obrazu świata na drodze bar-
dzo dużych uogólnień. Skłon-
ność tę często spostrzega się 
jako pozostałość po ewolu-
cyjnym przystosowaniu do 
błyskawicznego podejmo-
wania ocen dotyczących cech 
przeciwnika. Jest to „spadek” 
po tych okresach w kształto-
waniu się naszego gatunku, 
kiedy taka błyskawiczna oce-
na zwiększała szanse prze-
życia. 

(E) Współcześnie myślenie ste-
reotypowe nie ratuje nam 
wprawdzie życia w sensie 
fizycznym (chociaż czasa-
mi może?), ale w aspekcie 
psychicznym ma na pewno 
istotne znaczenie. Myślę tu 
o wewnętrznym, ducho-
wym „rozedrganiu”, które 
pojawiałoby się, gdybym 
musiała codziennie na nowo 
ustalać jak spostrzegam np. 
osobę farmaceuty i jaką  
w związku z tym chcę bu-
dować z nim relację. Myślę, 
że każdy czytelnik w pełni 
identyfikuje się z trudnym 
doświadczeniem niepoko-
ju i wewnętrznego strachu, 
który pojawia się wtedy, 
gdy mamy skonfrontować 
się z czymś lub z kimś, wo-
bec czego (kogo) nie mamy 
ustalonego obrazu.

(M) Właśnie dlatego o stereoty-
pach mówi się często jako 
o „dobroczynnym urządze-
niu umysłu” [1]. Stereotypo-
we myślenie niesie ze sobą 
także niebezpieczeństwa. Tak 
jak pani powiedziała – ste-
reotyp upraszcza nasze spo-
strzeżenia, może dawać nam 
poczucie bezpieczeństwa, 
zwiększać nasze przekona-
nie o sprawności w porusza-
niu się po świecie. Stereotyp 
może jednak zabijać natural-
ną ciekawość drugiego czło-
wieka, gotowość do zobacze-
nia go w całym bogactwie, 
postawę „zadawania pytań”. 
Myślenie stereotypowe jest 
niebezpieczne nie dlatego, że 
skutkuje stworzeniem obrazu 
drugiego człowieka w szyb-
kim czasie (bo siłą rzeczy ten 
obraz musi być uproszczony), 
ale przede wszystkim dlatego,  
że zabija ciekawość w pozna-

niu drugiej osoby. W myśle-
niu stereotypowym istnieje 
bardzo silne niebezpieczeń-
stwo zbudowania w sobie 
przekonania, że „o tym dru-
gim” wiemy już wszystko. 
Przywiązując się do stereo-
typu – nie szukam. Ta utrata 
postawy dziecka i swoistego 
„zadziwienia” (Opowiedz mi, 
jak ty to widzisz…) jest dla 
mnie największą bolączką 
stereotypów. 

(E) Należy podkreślić, że stereo-
typy ciągną w dół. Gdy 
myślę o stereotypie, to nie 
odnoszę tego do przeko-
nania, że „Francuzki są ele-
ganckie”, a „Niemcy bardzo 
dokładni”. Stereotyp to 
przekonanie odnoszące są 
do ograniczenia, wady, bra-
ku, koncentrujące się wokół 
niedociągnięć, a nie zalet. 
Stereotyp rozciąga na sze-
rokie grupy właśnie te nie-
dociągnięcia, nie wprowa-
dzając otwartości na dobre 
strony. Budowanie stereo-
typu w oparciu ogranicze-
nia i trudności przychodzi 
o wiele łatwiej niż tworze-
nie go w odniesieniu do 
cech wartościowych, pożą-
danych.

(M) Stereotypy posiłkują się wielo-
ma mechanizmami społecz-
nymi, w tym przetwarza-
nia informacji, są przez nie 
wzmacniane i dopełniane. 
Redukując na przykład dy-
sonans poznawczy – aktyw-
nie poszukuję tych informa-
cji, które utwierdzają mnie 
w moich przekonaniach lub 
interpretuję je tak, aby pa-
sowały do mojego obrazu. 
Przywołać chcę w tym miej-
scu kolejne zdanie Profesora 
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L. Kołakowskiego (zainspiro-
wało mnie ono do sformuło-
wania tytułu naszej rozmo-
wy): „Kiedy deszcz pada we 
Francji, to po prostu deszcz 
pada. Ale każdy deszczowy 
dzień w Anglii daje nam po-
twierdzenie stereotypu: to 
jest kraj dżdżysty. Lecz prze-
ciwna reguła nie funkcjonuje; 
słoneczny dzień w Anglii jest 
wtedy logicznie bez znacze-
nia, nie kłóci się z reputacją 
dżdżystego kraju.”

(E) Przyjrzyjmy się zasadom per-
cepcji bodźców. Chociaż-
by prawo, które mówi,  
iż oczekiwanie na konkretny 
bodziec sprawia, że znacz-
nie łatwiej go dostrzec, gdy 
się pojawi. Jestem wyczulo-
ny na pojawienie się okre-
ślonego sygnału, na pewno 
go nie pominę. Siłą rzeczy 
ignoruję pozostałe. Wpływa 
to na obraz rzeczy, który po-
wstaje w mojej głowie. No  
i wreszcie osobiste oczekiwa-
nia – one również wpływają 
na interpretację zachowania. 
Jeżeli widzę podejście do pa-
cjenta, które mojego oczeki-
wania nie potwierdza, to mam 
skłonność nie traktować tego 
zachowania jako zachowania 
jednostkowego, ale odnoszę 
je do wspólnej dla grupy ce-
chy np. mężczyźni farmaceuci 
gorzej komunikują się z pa-
cjentami, kobiety – są mniej 
opanowane. Chronię myśle-
nie stereotypowe. 

Czy stereotyp wpływa na 
zachowanie, myślenie tych, 
do których się odnosi?

(M) Stereotyp wywołuje sprzęże-
nie zwrotne i ludzie nie tylko 
mogą myśleć stereotypowo 

na temat innych, ale mogą 
także zachowywać się zgod-
nie ze stereotypami, które się 
do nich odnoszą. Efekt ten 
nazywany jest „zagrożeniem 
przez stereotyp”. Odwołam 
się do eksperymentu prze-
prowadzonego na Uniwer-
sytecie Stanforda. Do rozwią-
zania trudnego testu języko-
wego zaproszono czarnych 
i białych studentów, których 
podzielono losowo na dwie 
grupy. Jedna z grup dosta-
ła informację, że celem testu 
jest pomiar intelektu, druga, 
że ważne są tylko uzyskane 
wyniku. Autorzy ekspery-
mentu założyli, że najniższe 
wyniki uzyskają osoby czar-
noskóre z pierwszej grupy 
– te, które były przekonane,  
że uczestniczą w pomiarze 
intelektu. Wyniki końco-
wych badań były zgodne  
z przewidywaniami au-
torów. Dlaczego tak się 
sta ło? Autorzy ekspe-
rymentu są przekonani,  
że „pracował” w nim moc-
no zakorzeniony stereotyp, 
iż Afroamerykanie nie są tak 
zdolni ja biali [2]. Stereotyp 
uruchomił w osobach, do 
których się odnosił, mecha-
nizm samospełniającego się 
proroctwa. Osoby czarno-
skóre, które były przekona-
ne, że po prostu wykonują 
zadania, uzyskały wyniki nie 
odbiegające od innych – nie 
pracował w nich stereotyp 
niższych uzdolnień. 

(E) Zrodziło się we mnie pyta-
nie, czy istnieją „dobre 
stereotypy”? Myślę, że  
w stosunku do zawodów 
tzw. zaufania społecznego 
istnieją głębokie przekona-
nia dotyczące szeroko rozu-

mianego wizerunku przed-
stawicieli tych zawodów. 
Takie przekonania odnoszą 
się do cech pożądanych, po-
zytywnych. Rozczarowania 
związane z odstępstwami  
od wizerunku są głęboko 
społecznie przeżywane, a ne-
gatywne zachowania wpły-
wają na przeniesienie ciężaru 
z osoby na cechy grupy.

(M) Ciekawe jest pytanie o obecny 
wizerunek aptekarza. Mam 
wrażenie, że w świadomości 
społecznej funkcjonują rów-
nolegle dwa obrazy – domi-
nujący: aptekarza – repre-
zentanta „farmacji – siostry 
medycyny” i farmaceuty-eks-
pedytora leków. Ten drugi 
obraz kształtowany jest na 
podstawie zubożonych prze-
słanek i z ogromnym uprosz-
czeniem odnosi się do zadań 
farmaceuty. Zgodnie z pierw-
szym obrazem aptekarz na 
przykład wydaje lek zaordy-
nowany przez lekarza, infor-
muje o działaniach niepożą-
danych, jest bardzo ważnym 
ogniwem w łańcuchu oso-
bowej odpowiedzialności za 
zdrowie pacjenta. Zgodnie 
z drugim – aptekarz tylko 
„sprzedaje” lek przepisany 
przez lekarza.

Stereotypowe spostrze-
ganie pracy aptekarza urze-
czywistnia się także w samym 
wyobrażeniu na temat jej dy-
namiki – wprawdzie w po-
tocznym rozumieniu praca 
ta wymaga skupienia, rze-
telności i dokładności, lecz 
bywa także oceniana jako 
spokojna, wręcz rutynowa 
i nieobciążona bardzo dużą 
odpowiedzialnością: „Lekarz 
leczy, aptekarz sprzedaje pro-
dukty lecznicze”, „Nie można 
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pomylić się, podając pudełko 
z czytelną nazwą preparatu”.

(E) Myślę, że w tym miejscu wy-
odrębnia się istotny wątek: 
kształcenia młodych adeptów 
zawodu (oczywiście nie doty-
czy to tylko aptekarzy). Kształ-
towanie uważności na trady-
cję profesji, partnerską relację 
aptekarza i lekarza, rolę opie-
ki farmaceutycznej, na za-
chowania, które wpływają na 
społeczny odbiór pracy apte-
karza, powinno być istotnym  
i nieodłącznym elementem 
edukacji.

(M) Wątków dotyczących myślenia 
stereotypowego jest wiele, 
ponieważ każdy z nas nosi 
w sobie tendencję do takie-
go właśnie, uproszczonego 
spostrzegania świata. Apte-
karz może spostrzegać ste-
reotypowo siebie, pacjentów, 
współpracowników. Pacjent 
siebie, sąsiadów, bliskich, 
przedstawicieli różnych za-
wodów, w tym farmaceutów. 
Często jesteśmy przekonani, 
że skoro nie różnicujemy lu-
dzi ze względu na kolor skóry, 
to stereotypy nas nie doty-
czą. Tymczasem stereotypy 
mogą odnosić się do bardzo 
wielu sfer np. od przekonań  
o zależności pomiędzy zdol-
nościami kierunkowymi 
a płcią lub zależności po-
między faktem posiadania 
rodzeństwa ( jedynacy – nie-
jedynacy) a gotowością do 
zachowań altruistycznych, po 
...rudemu nie można ufać, kra-
kowianie to sknery, warsza-
wiacy – cwaniaki, itd. Stereo-
typ często skutkuje uprzedze-

niem, a to z pewnością ma 
wpływ na budowanie relacji.

(E) Chciałoby się postawić pyta-
nie, czy to my posiadamy 
stereotypy, czy to stereoty-
py trzymają nas na uwięzi ? 

(M) Jeżeli to pierwsze, to pojawia 
się ścieżka, na którą wej-
ście pozwala albo stereotyp 
ugruntować, albo zdystanso-
wać się wobec niego. W tym 
ostatnim najważniejsze są: 
uświadomienie sobie ste-
reotypów oraz bogactwo 
doświadczeń. Jeżeli jesteśmy 
świadomi tego, że możemy 
myśleć stereotypowo i jeste-
śmy nastawieni na zmianę, to 
dystansujemy się do ważnych 
decyzji, które pod wpływem 
stereotypów mogą być po-
dejmowane. Nie realizujemy 
ich pochopnie, „oglądamy” je 
w sobie, mamy świadomość, 
że ocena sytuacji może być 
zafałszowana. Natomiast bo-
gactwo doświadczeń pozwa-

la na dostrzeganie ludzkiej 
różnorodności, unikatowych 
cech osobowości, umiejęt-
ności. Doświadczenie uświa-
damia nam, że na funkcjo-
nowanie człowieka wpływa 
tak wiele czynników, że do 
wszelkich, choćby i ułatwiają-
cych życie, prostych „definicji” 
należy podchodzić z dystan-
sem. Równocześnie uważne 
przyglądanie się otaczają-
cej rzeczywistości pozwala 
uruchomić w sobie wolę do 
podjęcia wysiłku, aby to, co 
w spojrzeniu na szeroko ro-
zumianą rzeczywistość jest 
wynikiem utrwalonego ne-
gatywnego stereotypu i jest 
dominujące, przestało się tak 
„panoszyć”. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Piśmiennictwo:
1. Kołakowski, L. (2004) Mini wykłady 

o maxi sprawach. Kraków, Wydawnictwo 
Znak

2. Pilarska P. „Myślenie na skróty” w „Psy-
chologia w szkole” nr 1(37)/2013
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Zza pierwszego stołu

Parę dni temu przyszła do 
mnie pacjentka. Przyszła 
odebrać leki, które zamó-

wiła dzień wcześniej. Po zrealizo-
waniu zaległej recepty na chwilę 
zamilkła i... rozpłakała się mówiąc 
„A teraz niech mi pan da coś na 
uspokojenie, bo mamy poważny 
problem w domu...”. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy okazało się, 
że opowiedziała mi o wszystkim, 
co stanowi największy, nękający 
ją kłopot. Cóż można dać oso-
bie, która będąc w takim stanie, 
jak to się ładnie określa w naszej 
terminologii, „wymaga wspar-
cia farmakologicznego”? Pol-
skie prawo nie daje nam wielkich 
możliwości. Ponieważ pacjentka 
była bardzo sceptyczna co do 
propozycji leków pochodzenia 
roślinnego, wytłumaczyłem jej, 
że to w zasadzie wszystko, czym 
w jej konkretnym przypadku mo-
gę pomóc, zaś jeśli chce i wyma-
ga czegoś silniejszego w działa-
niu, powinna udać się do lekarza. 

Całe to zdarzenie przypo-
minało mi słynny obraz Józe-
fa Chełmońskiego „Aptekarz”. 
„Obraz ten przedstawia wnętrze 
prowincjonalnej, dziewiętnasto-
wiecznej apteki, w której znajdu-

ją się dwie osoby: aptekarz i chora 
kobieta, która najwyraźniej przy-
szła do apteki po lekarstwo na 
swoją chorobę. O tym, że ta ko-
bieta jest chora, świadczy jej wy-
chudzona twarz, a także to, że 
z powodu osłabienia charakte-
rystycznym gestem wspiera się 
o ladę. Natomiast w postaci ap-
tekarza charakterystyczne jest to, 
że jest ku tej chorej kobiecie po-
chylony i uważnie, tak jak lekarz, 
słucha, co ta kobieta o swojej cho-
robie mówi.” (fragment pochodzi 
ze strony www NIA, Apel – ku-
pujemy obraz „APTEKARZ”, Ak-
tualności, 28 kwietnia 2005). Za-
równo w czasach Chełmońskie-
go, jak i obecnie, rola farmaceu-
ty nie wiąże się tylko i wyłącznie 
z handlem. Zdarzają się chwile, 
że to nasze „dobre słowo” więcej 
daje pożytku niż jakikolwiek lek. 
To symbolicznie pokazane „po-
chylenie się” nad chorym czło-
wiekiem, choćby poprzez wsłu-
chanie się w cudze kłopoty, jest 
elementem naszej pracy. To jest 
ta część, za którą nie otrzyma-
my zapłaty pomimo, że daje ona 
więcej niż jakiekolwiek pieniądze 
– wdzięczność drugiego człowie-
ka, tu pacjenta. 

Zdaję sobie sprawę z tego, 
że opisany przeze mnie przypa-
dek zdarza się niezmiernie rzad-
ko. Wiem, że obecnie ważne są 
inne priorytety jak „skala obro-
tu”, „marża” i wynikająca z tego 
„rentowność”. Im dalej ten model 
funkcjonowania apteki będzie 
istniał tym mniejsze szanse bę-
dą miały empatia z naszej strony 
a zaufanie pacjenta z drugiej. Ab-
solutnie nie można mówić o tym, 
że największym dobrem w apte-
ce są ci, co potrafią sprzedać naj-
więcej towaru będącego „lide-
rem sprzedaży”.  To odwrócenie 
pojęć będące wynikiem widzenia 
apteki jako ordynarnego sklepu. 
W aptece muszą się liczyć tyl-
ko ci, co mają określone podej-
ście do człowieka, którego drę-
czy cierpienie. I to my, farmaceu-
ci, mamy tę misję, bo właśnie po 
to stworzono nasz zawód a obo-
wiązkiem państwa jest zatrosz-
czenie się o taką modyfikację sy-
stemu ochrony zdrowia, by taka 
postawa była promowana i na-
gradzana. ■

dr n. farm. Grzegorz Pakulski

A jednak mamy misję...

Fo
t. 

©
 B

et
sy

 B
ar

an
sk

i -
 F

ot
ol

ia
.c

om
Fo

t. 
Fo

to
lia

.p
l 



edukacja

38 Aptekarz Polski, 89(67e) styczeń 2014

„Mgr farm.”  - brzmi dumnie,  

ale co dalej?

Fo
t. 

©
 ra

ng
iz

zz
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Ostatnio na łamach „Apte-
karza Polskiego” zastana-
wiałam się, czy farmacja 

była dla wielu moich rówieśników 
świadomym wyborem… Czas 
biegnie bardzo szybko: wystar-
czy, że tylko na chwilę zamyślimy 
się i już trudno jest powiedzieć, 
który mamy dzień tygodnia, albo 
jaka to data. Jedno jest jednak 
pewne – jestem coraz bliżej uzy-
skania tak wyczekiwanego tytułu 
magistra farmacji! A wydawa-
ło się, że pięć lat studiów to tak 
długi okres, że zdążymy oswoić 
się z przyszłym zawodem i na-
kreślimy plany na przyszłość. 
Wiem jednak z doświadczenia, 
że pisanie własnych scenariuszy 
na nic się zdaje, gdyż wszystko 
ulega ciągłym przemianom, na 
które trzeba reagować szybko, 
tu i teraz. Podobnie jawi się na-
sza sytuacja, sytuacja przyszłych 
absolwentów farmacji, których 
oczekiwania z początku drogi ku 
zawodowi uległy częściowej lub 
nawet całkowitej zmianie. Widać 
to dopiero będąc blisko jej końca, 
który sprowokował mnie nie tyl-
ko do własnych przemyśleń, ale 

także do rozmów z koleżankami 
i kolegami, z których poczyniłam 
krótkie notatki. 

Kiedy rozmawialiśmy kilka 
lat temu, większość z nas miała 
nadzieję, że kończąc ten kierunek 
studiów, szybko znajdzie satys-
fakcjonującą pracę, która zagwa-
rantuje nie tylko dobry zarobek, 
ale i poważanie w społeczeń-
stwie. Przez pierwsze lata studiów 
nasze wyobrażenia na ten temat 
nie były weryfikowane. Skupieni 
całkowicie na nauce i zaliczaniu 
kolejnych, bardzo trudnych eg-
zaminów, nie mieliśmy możliwo-
ści poznania panujących w apte-
karstwie realiów. Dopiero teraz 
wszystko się zmienia. Na naszej 
drodze pojawiają się osoby, któ-
re pokazują, co tak naprawdę nas 
czeka, kiedy zdobędziemy w koń-
cu upragniony tytuł. 

Sama przez długi czas żyłam 
w przeświadczeniu, że nasz zawód 
jest bardzo stabilny i – podobnie jak 
mój kolega Przemek – wierzyłam, że 
pozwoli mi wykonywać pracę, która 
zapewni mi stosunkowo dobry start 
w dorosłym życiu bez konieczności 
zdobywania doświadczenia zawodo-

wego już na studiach. Jednak z wielu 
stron dowiaduję się, że „złote lata” 
farmacji już dawno minęły. Obec-
nie dużo trudniejsza jest sytuacja 
kadrowa aptek. Widać znaczne 
zmniejszenie liczby miejsc pracy 
w aptekach dla magistrów farmacji 
ze względu na niezbyt dobrą sytua-
cję finansową aptek. Mój narastają-
cy od jakiegoś czasu niepokój, spo-
tęgowała rozmowa z asystentami 
jednej z katedr mojej Uczelni. Starsi 
o trzy lata koledzy, którzy postawili 
już pierwsze kroki na tym rynku 
pracy, wyraźnie stwierdzili, że „w ap-
tekach” jest ciężko i dlatego swojej 
szansy szukają właśnie na Uczelni. 
Nie można tak jak kiedyś przebierać 
swobodnie w ofertach, oczekiwać 
zarobku adekwatnego do wyko-
nywanej, bardzo odpowiedzialnej 
pracy, a pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna odbija się nie tylko 
na stosunkach ze współpracowni-
kami, ale także pacjentami. Mimo 
że wszyscy śmialiśmy się, kiedy 
ostatnio na zajęciach prowadzący 
wspomniał o pierwszym zarejestro-
wanym bezrobotnym farmaceucie, 
który jak się domyślamy zrobił to 
celowo, to tak naprawdę nie wiemy, 



edukacja

39Aptekarz Polski, 89(67e) styczeń 2014

Fo
t. 

©
 ra

ng
iz

zz
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

co niesie ze sobą przyszłość. I choć, 
jak wskazują statystyki, około 80% 
absolwentów zaczyna pracę w ap-
tekach, to jednak te mało optymi-
styczne perspektywy mogą zmusić 
wielu z nich do szukania innego 
pomysłu na siebie i na swoją zawo-
dową drogę. 

Na szczęście w jednej kwe-
stii nic się nie zmieniło. Farmacja 
daje nam uniwersalne wykształ-
cenie! Możemy pracować w la-
boratoriach, w przemyśle – choć 
tutaj jeszcze wciąż przegrywamy 
z inżynierami, czy chemikami, ale 
także możemy podjąć się studiów 
III stopnia, czyli studiów dokto-
ranckich, przygotowujących do 
późniejszej pracy naukowej. Moi 
znajomi są zgodni i początkowo 
wszyscy będą szukać zatrudnie-
nia w aptece ogólnodostępnej, 
bo jak powiedziała Martyna: do-
świadczenie w niej otwiera furt-
kę do innych dziedzin farmacji. 
Ja, chociaż wciąż z tyłu głowy 
mam słowa o trudnościach, któ-
re wiążą się z pracą w aptece, 
chcę się z nią związać na dłużej.  
Kontakt z pacjentem, któremu 

tak naprawdę nie byłam jeszcze 
w stanie pomóc, kiedy byłam na 
praktyce po zaledwie trzech la-
tach nauki, sprawiał mi ogromną 
radość. Jestem świadoma wielu 
różnych sytuacji, niekiedy trud-
nych, stresujących, a nawet nie-
bezpiecznych, których doświad-
czę, ale obcowanie z człowiekiem 
jest dla mnie bardzo ważne. 

Zauważyłam jednak wśród 
swoich rówieśników i inny „trend”. 
Coraz częściej wspominają o pra-
cy w aptece szpitalnej, a właściwie 
o specjalizacji z farmacji klinicznej. 
Myślę, że duży wpływ na to ma 
wprowadzony w zeszłym roku fa-
kultet z tej dziedziny, a obowiązu-
jący teraz nas wszystkich przedmiot 
obowiązkowy na naszym Wydziale.  
Wszyscy liczą, że rola farmaceuty 
klinicznego w Polsce będzie tak 
ważna, jak w innych państwach. 
Jednak czy nasze szpitale są na to 
gotowe? Myślę, że jeszcze długo 
przyjdzie nam poczekać, kiedy bę-
dziemy równorzędnymi partnerami 
razem z lekarzami w walce o zdro-
wie i życie pacjentów w szpitalach. 

Zgadzam się z Magdą: po-
kazano nam, że możemy wyka-
zać się w różnych sektorach, tylko 
musimy mieć chęć i umiejętność 
przebicia i nie możemy popadać 
w kompleksy, że znaczymy mniej 
niż inni w służbie zdrowia i na-
uce, bo naprawdę możemy zdzia-
łać wiele dobrego. Dróg, którymi 
możemy podążać po ukończeniu 
studiów jest wiele. Tylko od Nas 
samych zależy, którą wybierze-
my. Ukończenie Naszych studiów 
zawsze da Nam stabilną pracę, 
czy to w aptece, czy to w labora-
torium, czy w wielu innych miej-
scach […] Oczywiście, trzeba za-
cząć od apteki, żeby poczuć jak 
jest „u podstaw tego zawodu”, 
ale pod względem pracy jesteśmy 
„urządzeni” i o to troszczyć się nie 
musimy – to usłyszałam może nie 
od siwej, bo jeszcze młodej, ale 
za to bardzo mądrej głowy. To 
daję nam nadzieję na przyszłość.  
■

Anna Rogalska
studentka V roku 

Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Edukacja/Warto wiedzieć

EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH

Coraz większą popularność zdobywa edukacja na odległość odbywająca się za pośrednictwem nowych 
technologii komunikacyjnych. Członkowie samorządu aptekarskiego chętnie zaglądają na dostępne portale 
edukacyjne, które via Internet udostępniają szkolenia, za które uczestnik szkolenia uzyskuje tzw. punkty miękkie 
oraz kursy premiowane punktami twardymi. 

Jednym z dostępnych bezpłatnie portali, który powstał w 2009 roku na Uniwersytecie Medycznym w Ło-
dzi jest portal www.e-umed.pl . Portal ten powstał w ramach realizacji projektu finansowanego z środków po-
zyskanych z  Unii Europejskiej.

Za pośrednictwem portalu farmaceuci mają do dyspozycji 15 kursów za ukończenie których można 
uzyskać 90 punktów edukacyjnych. Kursy te cieszą się wśród farmaceutów dużą popularnością. Na portalu 
www.e-umed.pl zarejestrowanych jest 7523 farmaceutów(dane na 18.09.2013 r.), którzy uczestnicząc w szko-
leniu internetowym ukończyli ponad 23 tys. kursów zdobywając aktualna wiedzę z zakresu nauk medycznych 
i farmaceutycznych zdobywając ponad 138 tys. punktów edukacyjnych „twardych”. Portal ma globalny zasięg. 
Uczestnikami szkoleń są farmaceuci z innych krajów, m. innymi z USA, z Wielkiej Brytanii, z Francji.

Dziennie z portalu korzysta ok. 150 osób. Portal odwiedziły 77544 osoby (dane na 18.09.2013 r.), w tym 
1295 farmaceutów z woj. mazowieckiego, 1099 z woj. śląskiego, 800 z woj. łódzkiego.

Oprac. ZS na podstawie raportu UM w Łodzi
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Ważnym osiągnięciem ap-
tekarzy było przeniesienie w 1853 
roku nauczania farmacji z Instytutu 
Medyczno–Chirurgicznego we Lwo-
wie na Uniwersytet Lwowski. Wśród 
pierwszych słuchaczy uniwersyte-
ckiego Studium Farmaceutyczne-
go był Leon Krzywda-Łazowski (ur. 
w 1836r.), który ukończył studia 
w 1859 roku. Młodszy jego brat 
Tytus Krzywda-Łazowski praktykę 
apteczną odbywał w latach 1852 
-1855 w aptekach w Przemyślu i we 
Lwowie. Studia farmaceutyczne 
ukończył natomiast na Uniwersyte-
cie Lwowskim w dniu 26 lipca 1861 
roku otrzymując dyplom magistra 
farmacji. 

Po uzyskaniu dyplomu pra-
cował w aptece lwowskiego ap-
tekarza Piotra Mikolascha przez 
cztery lata (1861-1865). Aptekarz 
ten wystawił mu świadectwo na-
stępującej treści: ”Pan Tytus Ła-

zowski magister farmacji zosta-
wał w kondycji w aptece mojej od 
dnia 1-go sierpnia 1861 do 1-go 
czerwca 1865 roku, w którym 
to czasie złożył niezaprzeczone 
dowody zdolności i znajomości 
w zawodzie swoim, tak dalece, 
iż powyższymi przymiotami jak 
niemniej nieskazitelną i wzorową 
mozolnością całkowite i nieza-
chwiane me zaufanie zaskarbił. 
Polecam więc Pana Tytusa Łazow-
skiego, jako męża przy wszelkiej 
sposobności na pierwszeństwo za-
sługujące. We Lwowie, dnia 6-go 
miesiąca Maja 1872 roku Piotr 
Mikolasch”. Nadmienić należy, 
że to w tej właśnie aptece Piotra 
Mikolascha w 1853 roku została 
wynaleziona przez pracujących 
w tej aptece Ignacego Łukasiewi-
cza i Jana Zeha metoda oczysz-
czania ropy na naftę nadającą się 
do oświetlania. 

Następnie bracia, Leon 
i Tytus Łazowscy, wydzierżawili 
aptekę „Pod Złotym Jeleniem” we 
Lwowie, którą prowadzili od 20 
czerwca 1865 roku do 31 grudnia 
1881 roku. Apteka ta poprzed-
nio przez wiele lat (1574 – 1850) 
była własnością rodziny Ziętkie-
wiczów. W tej aptece po kontroli 
wystawiona została następująca 
opinia: „Niniejszym stwierdzam, 
że dzierżawcy apteki „Pod Złotym 
Jeleniem” pp. Leon i Tytus, bracia 
Łazowscy, od roku 1865 do obec-
nej chwili takową wzorowo pro-
wadzom, wskutek czego ogólne 
zaufanie publiczności i szacunek 
pp. lekarzy sobie zjednali, a zatem 
ze wszech miar na każde wzglę-
dy i uznanie zasługują, Lwów 
dnia 18-go kwietnia 1872 roku, dr 
Mossing – fizyk miejski”.

Bracia Łazowscy pracę za-
wodową łączyli z szeroko prowa-
dzoną działalnością na rzecz swo-
jego środowiska aptekarskiego. 
Przede wszystkim czynili starania 
w dziedzinie założenia Towarzy-
stwa Aptekarskiego we Lwowie. 
Wspólnie działali z takimi apte-
karzami jak Albin Amirowicz, An-

Z  kart historii aptekarstwa polskiego warto przybliżyć 
dzieje rodu aptekarskiego Łazowskich, którzy również 
przyczynili się w swojej działalności do rozwoju farmacji  

w Polsce. Zawód aptekarza kontynuowany był przez cztery po-
kolenia Łazowskich.

Łazowscy  
- ród p olskich  

aptekarzy
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drzej Kochanowski, Adolf Dadlec, 
Jan Macura, Adolf Mussil i inni. 
Ich starania zostały zakończone 
sukcesem. W 1868 roku C.K. Na-
miestnictwo zatwierdziło statut 
Towarzystwa Aptekarskiego.

Pierwsze zebranie zatwier-
dzonego Towarzystwa Aptekar-
skiego we Lwowie odbyło się 
w dniu 20 września 1868 roku. 
Przemówienie inauguracyjne wy-
głosił Karol Mikolasch, natomiast 
Tytus Łazowski przedstawił gene-
zę powstania Towarzystwa Apte-
karskiego oraz program plano-
wanej działalności. W tym pierw-
szym zebraniu udział wzięło 40 
osób. Przeprowadzono wybory 
Wydziału (zarządu) w skład któ-
rego weszli między innymi: Tytus 
Łazowski jako skarbnik i Leon Ła-
zowski jako zastępca członka Wy-
działu.

Tytus Łazowski w latach 
1877–1878 pełnił również funkcję 
przewodniczącego Towarzystwa 
Aptekarskiego. Działacze Towa-
rzystwa Aptekarskiego dążyli do 
podniesienia na wyższy poziom 
wiedzy fachowej pracowników 
aptek. Zabiegano o wydanie 

podręczników do nauki zawodu 
„(…) aby każdy aptekarz uważał 
swój zawód jako naukowy, a nie 
rzemiosło (…)” (cytat z protokołu 
zebrania Towarzystwa Aptekar-
skiego). Obaj bracia mieli w tym 
także swój udział. Dokładali wielu 
starań, aby ukazało się wydanie 
komentarza w języku polskim do 
farmakopei austriackiej. 

Tytus Łazowski przyczynił 
się do zorganizowania biblioteki 
przy Towarzystwie Aptekarskim, 
w której można było gromadzić 
nie tylko literaturę fachową z dzie-
dziny farmacji, ale również litera-
turę piękną i czasopisma służące 
do podniesienia wykształcenia 
ogólnego pracowników aptek. 
Na ten cel został wynajęty lokal, 
organizowano zebrania naukowe 
z wykładami z postępu nauk far-
maceutycznych. 

Tytus Łazowski ofiarował 
do biblioteki z czytelnią wiele to-
mów z własnych zbiorów. Poparł 
również wniosek Ihnatowicza, 
„(…) ażeby zgromadzenie uchwa-
liło jeden dzień w tygodniu, w któ-
rym by to dniu członkowie byli 
zmuszeni zejść do czytelni, aby 

tak sprawy naukowe jak i tyczące 
się zawodu aptekarskiego nawza-
jem omawiać (…)”.

Zwracano uwagę na ko-
nieczność ustawicznego kształ-
cenia się, przestrzegając przed 
groźbą powtórnego analfabety-
zmu zawodowego, bo tylko usta-
wiczne kształcenie się zwłaszcza 
w dziedzinie rozwijających się 
dyscyplin naukowych zapewnić 
może wysoki poziom każdemu 
farmaceucie. 

Towarzystwo Aptekarskie za-
częło wydawać prasę fachową, i tak 
począwszy od 1871 roku wydawało 
„Czasopismo Towarzystwa Aptekar-
skiego”, którego redakcja mieściła 
się przy ul. Kurkowej 9 (obecnie ul. 
Łysenki). Redaktorem odpowiedzial-
nym był prof. dr Bronisław Radzi-
szewski, a redaktorem Mieczysław 
Dunin-Wąsowicz. W 1878 roku 
Tytus Łazowski opublikował arty-
kuł „O potrzebie cechowania wag”, 
w którym przypominał o koniecz-
ności ponownego cechowania wag 
zgodnie z patentem cechowniczym 
z dnia 23 sierpnia 1777 roku. Poda-
na była informacja, że wagi można 
sprawdzać w Głównym Urzędzie Ce-
chowniczym we Lwowie, w Wiedniu, 
Czerniowcach lub Bernie.

Tytus Łazowski był wielo-
krotnie przedstawicielem Lwowa 
na zebraniach Gremium Galicji 
Wschodniej i Gremium Galicji 
Zachodniej. W 1878 roku Towa-
rzystwo Aptekarskie wspólnie 
z Gremium Lwowskim wniosło 
projekt do Ministerstwa Oświaty 
w Wiedniu w sprawie utworzenia 
katedry farmakognozji przy Uni-
wersytecie Lwowskim: „iżby przy 
wydziale filozoficznym tutejszej 
c.k. Wszechnicy imienia Cesarza 
Franciszka jak najrychlej, na każ-
dy zaś wypadek już na rok szkolny 
1878/1979 stała katedra farma-
kognozji utworzoną i żeby takowa 
umiejętnie wykształconemu apte-

Tytus Krzywda-Łazowski  
(1838-1894)

Dyplom  
Tytusa  Łazowskiego
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karzowi powierzona została, tak 
iżby tenże również był obowiąza-
nym chociażby tylko kilka godzin 
tygodniowo farmacyją praktycz-
ną w języku polskim wykładać”. 
Zostało to uwieńczone sukce-
sem. W 1880 roku powstała ka-
tedra farmakognozji, ale dopiero 
w roku akademickim 1881/1882. 
Wykłady prowadzone były w ję-
zyku polskim przez doc. dr fil. 
Mieczysława Dunin-Wąsowicza. 

Tytus i Leon Łazowscy brali 
udział w pracach komisji zajmu-
jącej się opracowaniem projektu 
reformy studiów farmaceutycz-
nych, której przewodniczył Karol 
Mikolasch. Ponadto uczestniczyli 
w opracowywaniu bardziej racjo-
nalnych zasad obowiązujących 
przy wydawaniu koncesji na ot-
wieranie aptek. Tytus Łazowski 
jako przewodniczący Towarzy-
stwa podpisywał również decyzje 
udzielania zapomogi finansowej 
z kasy Towarzystwa dla ubogich 
studentów farmacji. 

Każdy aptekarz dążył do 
otwarcia własnej apteki, jednak 
do uzyskania koncesji potrzebna 
była nie tylko wiedza i nieskazi-
telna opinia magistra farmacji, ale 
także pieniądze. 

Apteka „Pod Złotym Jele-
niem”, najstarsza we Lwowie, któ-
rą dzierżawili i w której pracowali 
bracia Łazowscy została w 1882 
roku sprzedana przez dotych-
czasowych właścicieli. To spo-
wodowało zmiany dotyczące ich 
dalszej pracy. Leon Krzywda-Ła-
zowski został właścicielem apteki 
w Winnikach pod Lwowem. Tytus 
natomiast jeszcze przez następne 
cztery lata zatrudniony był w ap-
tece Andrzeja Kochanowskiego, 
aptekarza wysoko cenionego 
w środowisku lwowskim.

Tytus Łazowski z myślą 
o własnej aptece oszczędzał za-
robione pieniądze, by wreszcie 

w 1886 roku po 24 latach nie-
nagannej pracy wystosować do 
„Prześwietnego Magistratu” we 
Lwowie pismo następującej tre-
ści: „Na mocy reskryptu C.K. Wy-
sokiego Namiestnictwa z dnia 16 
kwietnia 1886 roku do L.82457 
i rozpisanego Konkursu Prze-
świetnego Magistratu Król. stół. 
Miasta Lwowa z dnia 27 kwietnia 
1886 do L.21895/IX na otwarcie 
nowej 13-tej apteki we Lwowie, 
wnoszę moją prośbę o łaskawe 
nadanie mi dotyczącej koncesji, 
uzasadniając moją prośbę jak na-
stępuje…” Jednym z załączników 
było świadectwo moralności wy-
stawione Tytusowi Łazowskiemu 
o treści jak niżej.

Koncesję uzyskał dnia 6 
października 1887 roku pismem 
o treści: „L.51405/IX/87 W. Panu 
Tytusowi Łazowskiemu apteka-
rzowi we Lwowie (…) do wiado-
mości odnośnie od tutejszego pis-
ma z dnia 6 grudnia 1886 roku L. 
34491, któremu nadana została 
koncesja na otwarcie apteki trzy-
nastej w mieście Lwowie, z prawem 
osobistego upoważnienia…” na ot-
warcie własnej apteki. Dokument 

rękopiśmienny wydany przez Ma-
gistrat miasta Lwowa potwierdza 
ten fakt. Była to nowa, trzynasta 
apteka we Lwowie. Nosiła nazwę 
„Pod Archaniołem” i mieściła się 
przy ul. Leona Sapiehy (obecnie 
Stiepana Bandery).

Tytus Łazowski w póź-
niejszych latach, po urządzeniu 
własnej apteki, często wchodził 
w skład komisji kwalifikacyjnej do 
przyznawania koncesji na apte-
kę, obok takich farmaceutów jak 
Władysław Lachowicz, Jan Wie-
wiórski, Jakub Piepes–Poratyński, 
Michał Kulak, Kalikst Krzyżanow-
ski, Karol Sklepiński, Albin Ami-
rowicz, Bronisław Witosławski. 

Dokument wydany  
Tytusowi Łazowskiemu  
na aptekę we Lwowie 

►
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W 1890 roku, przy dużej zasłudze 
Tytusa Łazowskiego w tym przed-
sięwzięciu, ukazał się podręcznik 
dla studentów farmacji autorstwa 
Wilhelma Zajączkowskiego.

 W dalszym ciągu Tytus 
Łazowski od wielu kadencji pełnił 
funkcję skarbnika Towarzystwa 
Aptekarskiego. Jako skarbnik 
bezpośrednio uczestniczył w po-
wołaniu „Funduszu dla wdów 
i sierot”, którego powstanie za-
początkowała Joanna Mikolasch 
- wdowa po Karolu Mikolaschu 
ofiarowując na ten cel tysiąc zło-
tych. Tytus Łazowski uczestniczył 
również w wyszukaniu i zakupie-
niu domu na nową stałą siedzibę 
Towarzystwa Aptekarskiego. Był 
współtwórcą Statutu „Kasy Cho-
rych Galicyjskiego Towarzystwa 
Aptekarskiego.” Tytus Łazowski 
był również stałym delegatem do 
zarządu Szkoły Farmaceutycznej 
i pracowni chemicznej powołanej 
przez Towarzystwo Aptekarskie. 
W latach 1890/1891 Tytus Łazow-
ski był również członkiem komi-
sji egzaminacyjnej obok Jakuba 
Piepesa i Kaliksta Krzyżanowskie-
go. W 1890 roku Zgromadzenie 
Ogólne Towarzystwa Aptekar-
skiego wybrało go na zastępcę 
przewodniczącego. Natomiast na 
lata 1893/1894 ponownie został 
przewodniczącym. 

Tytus Łazowski miał do-
niosły wkład w rozwój studiów 
farmaceutycznych, finansował 
zakup różnych cennych aparatów 
typu waga analityczna, aparat 
destylacyjny, natomiast czytel-
nię aptekarską stale uzupełniał 
w nowe książki i opracowania 
naukowe. Z wielkim zaangażowa-
niem uczestniczył w przygoto-
wanie w 1894 roku uroczystości 
z okazji 25-lecia istnienia Towa-
rzystwa Aptekarskiego, które 
było pierwszym zjazdem wszyst-
kich polskich farmaceutów. 

Spośród dzieci Tytusa Krzyw-
dy-Łazowskiego, dwóch synów kon-
tynuowało rodzinne tradycje farma-
ceutyczne: Mieczysław (ur. w 1870 
roku) i jego młodszy brat Władysław 
(ur. w 1875 roku). Z Towarzystwem 
Aptekarskim we Lwowie związany 
był Mieczysław.

Mieczysław Tytus Łazowski  
(1870 – 1930)

Mieczysław Tytus Łazowski, 
syn Tytusa Krzywdy-Łazowskiego 
po ukończeniu szkoły średniej 
i zdaniu egzaminu tyrocynalnego 
pracował w aptece swego ojca. 
Natomiast studia farmaceutycz-
ne rozpoczął 6 października 1890 
roku, które ukończył 20 lipca 
1892 r. 

W tym czasie apteką za-
rządzał Wincenty Jabłonowski. 
Mieczysław Łazowski dopiero 
w 1895 roku na mocy reskryptu 
c. k. Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 27.12.1894 uzyskał 
uprawnienia do samodzielnego 
prowadzenia apteki po ojcu. Po 
zakończeniu spraw spadkowych 
po ojcu, dekretem dziedziczenia 
z dnia 9 lipca 1897 roku został je-
dynym właścicielem apteki. 

Mieczysław Łazowski szcze-
gólnie zasłużył się w zakresie 

kontynuowania rozwoju „Czytel-
ni” wokół której kwitło życie, nie 
tylko naukowe, ale i towarzyskie, 
zwłaszcza, że była czynna każdego 
dnia w godz. 18-22. Można w niej 
było nie tylko przeczytać ciekawą 
książkę, rozegrać partię szachów, ale 
podyskutować o pojawiających się 
problemach i wymienić poglądy na 
różne tematy. Debatowano nawet 
nad pojawiającym się pytaniem, czy 
kobieta może być lekarzem albo 
farmaceutą. Zdania były podzielone.

Mieczysław Łazowski dbał 
o swoją aptekę, która w krótkim 
czasie stała się bardzo nowoczes-
na jak na owe czasy, dysponowała 
ponadto bogatym asortymentem 
leków. W 1898 roku siedzibę ap-
teki przeniósł on do nowego lo-
kalu, do kamienicy przy ul. Gró-
deckiej 81 (obecnie Horodoćka), 
naprzeciwko kościoła św. Elżbiety.

Mieczysław Tytus Łazowski, 
wzorem swego ojca, brał czynny 
udział w działalności Towarzy-
stwa Aptekarskiego. Gdy było 
przygotowywane specjalne sym-
pozjum naukowe poświęcone Lu-
dwikowi Pasteurowi (1822-1895) 
uczestniczył w jego organizacji. 
Wchodził również w skład ko-
mitetu przygotowującego dru-
gi zjazd aptekarzy i pełnił w nim 
funkcję sekretarza. 

Dyplom  
Mieczysława Tytusa Łazowskiego

►
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Mieczysław Tytus Łazowski 
oprócz talentów organizatorskich 
posiadał zdolności do interesów, 
rozwijał także swoją działalność, 
mówiąc współczesnym językiem, 
biznesową. W 1920 roku wy-
dzierżawił na 25 lat od Andrzeja 
Maćkowa parcelę w Tustanowi-
cach w celu poszukiwania i wy-
dobywania oleju skalnego, wosku 
ziemnego i innych produktów 
i wszedł do spółki naftowej „Dr A. 
Segel. M. Lifschutz i Ska Zarząd 
Kopalń Nafty w Borysławiu”, któ-
ra dość dobrze prosperowała. 

M. Łazowski stanął też 
na czele hurtowni aptekarskiej 
„Ozon”, która początkowo z ma-
łego przedsiębiorstwa urosła do 
rangi firmy liczącej się na swoim 
terenie, która również prowadzi-
ła kontakty handlowe z Lwow-
ską Fabryką Chemiczną „Tlen” 
mieszczącą się przy ul. Ogrodni-
czej. Mieczysław Tytus Łazowski 
w swojej posiadłości Zimna Woda 
pod Lwowem rozpoczął budowę 
wzorcowego osiedla sanatoryj-
nego. Z zatrudnionymi architek-
tami i inżynierami zdążył jednak 
wybudować do 1930 roku tylko 
kilka pięknie położonych willi 
wśród drzew. Nie ukończył swe-
go dzieła. Po śmierci Mieczysława 
Tytusa Łazowskiego spadkobier-
cy wydzierżawili na 5 lat aptekę 
„Pod Archaniołem” magistrowi 
Józefowi Kurzrokowi. 

Spośród dzieci (miał dwóch 
synów i cztery córki) starszy syn 
Mieczysław urodzony w 1904 
roku był lekarzem. Młodszy syn 
Adam (urodzony w 1910 roku) 
był na drugim roku medycyny na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie. Jednak ze względu 
na konieczność zajęcia się apteką 
po ojcu, przeniósł się na Wydział 
Farmaceutyczny, który ukończył 
w 1935 roku uzyskawszy dyplom 
magistra farmacji. Losy Adama 

Łazowskiego związane były z lo-
sami naszego kraju.

 

Adam Łazowski (1910-1966)

Po dyplomie rozpoczął 
służbę wojskową w 1935 roku 
w Centrum Wyszkolenia Sani-
tarnego w Warszawie. W latach 
1936-1939 pracował w rodzinnej 
aptece „Pod Archaniołem” we 
Lwowie jako receptariusz i kie-

rownik. W roku 1939 został po-
wołany do wojska, do Kompanii 
Sanitarnej VII dywizji piechoty. 
Po wojnie powrócił do Lwowa. 
Adam Łazowski stał się jedynym 
spadkobiercą apteki po ojcu, 
więc zwrócił się do „Wysokiego 
Ministerstwa Opieki Społecznej 
Departamentu Służby Zdrowia” 
w Warszawie o nadanie mu kon-
cesji na samoistne prowadzenie 
apteki odziedziczonej po ojcu. 
Jak pisał apteka we Lwowie poło-
żona była przy ul. Gródeckiej 81 
zwanej obecnie Tokarzewskiego, 
ze stanowiskiem koncesyjnym 
obejmującym następującą prze-
strzeń: 1) część ul. Gródeckiej 
zwanej obecnie Tokarzewskiego-
-Karasiewicza, od wylotu ulic 
Działyńskich i ulicy Błonie, zwanej 
obecnie ulicą Pierackiego, od wy-
lotu ulicą Bartosza Głowackiego 
i Plac Bilczewskiego w całej roz-
ciągłości. 

Druga wojna światowa spo-
wodowała, że ostatecznie rodzinna 

apteka Łazowskich we 
Lwowie przestała ist-
nieć. Po upaństwowie-
niu apteki „Pod Archa-
niołem” przez „władze 
radzieckie” Adam Ła-
zowski pracował nadal 
w aptekach lwowskich 
kolejno w aptece nr 5 
i 4 we Lwowie. Na-
stępnie w 1945 roku 
jako repatriant, wraz 
z rodziną opuścił 
Lwów. Mieszkał kolej-
no w Mszanie Dolnej, 
Rabce i w Krakowie. 
W roku 1945 z ener-
gią zabrał się do zor-
ganizowania apteki 
w Krakowie. Tu wy-
dzierżawił aptekę „Pod 
Murzynem” i kiero-
wał nią do 1946 roku. 
Pod koniec 1946 roku Dyplom Adama Łazowskiego

►
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otrzymał zezwolenie na prowadze-
nie własnej apteki w Gdyni, która 
rozpoczęła działalność w grudniu. 
Kierował apteką do czasu upań-
stwowienia w 1951 roku. Adam Ła-
zowski „upaństwowienie” przeżywał 
po raz drugi. Po upaństwowieniu 
aptek w Polsce został mianowany 
kierownikiem apteki społecznej nr 9 
w Gdyni, w której pracował do 1952 
roku. Następnie w latach 1953-1954 
był kierownikiem apteki Szpitala 
Miejskiego w Gdyni. Decyzją z dnia 
21 maja 1955 roku Minister Zdro-
wia wyraził zgodę na zatrudnienie 
Adama Łazowskiego do pracy przez 
Krakowski Zarząd Aptek, jednak 
wkrótce powrócił on na Wybrzeże 
podejmując pracę w Gdańskim Za-
rządzie Aptek, w aptece nr 59 we 
Władysławowie na Helu i tu pra-
cował do końca życia. Zmarł nagle 
podczas pracy w aptece dnia 24 
marca 1966 roku.

 Adam Łazowski mimo 
trudnych czasów dla rodziny nie 
szczędził wysiłków na kształcenie 
dzieci. Córka Adama Łazowskie-
go, Beata (Czyżyńska) ukończy-

ła Technikum Farmaceutyczne 
w Bydgoszczy.

Janusz Mieczysław Łazowski  
(1934 - 2011) 

Syn jego Janusz Mieczysław 
Łazowski był czwartym kolejnym 
pokoleniem Łazowskich jako ap-
tekarzy polskich, ukończył Wy-
dział Farmaceutyczny Akademii 
Medycznej w Gdańsku, otrzy-
mując dyplom (L.634/61) magi-
stra farmacji w 1961 roku, a więc 
dokładnie w 100 lat po swoim 
pradziadku Tytusie Krzywdzie-
-Łazowskim.

W Gdańsku farmację stu-
diował razem ze swoją przyszłą 
żoną Lucyną (z domu Balukie-
wicz), która też pochodzi z  Wil-
na. Po skończeniu studiów już 
w kwietniu 1961 roku podjęli ra-
zem pracę w Olsztyńskim Zarzą-
dzie Aptek w aptece w Ornecie. 
Janusz Łazowski równocześnie 
podjął się zorganizowania w Or-
necie laboratorium analitycznego 
w Ośrodku Zdrowia. Następnie 
przez 9 lat był kierownikiem ap-
teki nr 49 w Pieniężnie, a od mar-
ca 1972 pełnił funkcję kierownika 
apteki w Szczytnie. Była to apte-
ka Przedsiębiorstwa Zaopatrze-
nia Farmaceutycznego „Cefarm” 
w Olsztynie. Tu również Janusz 
Łazowski łączył pracę w apte-
ce ogólnodostępnej z pracą 
w Szpitalu Miejskim w Szczytnie, 
w którym był kierownikiem la-
boratorium w latach 1978-1984. 
Następnie w 1985 roku podjął 
nowe wyzwanie i rozpoczął pracę 
w aptece szpitalnej w Lidzbarku 
Warmińskim na okres sześciu lat.

Doskonalił swoje umie-
jętności zawodowe uzyskując 
w 1975 roku Specjalizację Pierw-
szego Stopnia z Farmacji Aptecz-
nej.

Po nadejściu zmian ustro-
jowych w Polsce Janusz Łazow-
ski z żoną Lucyną podjęli decyzję 
o wykupieniu na własność apteki 
w Szczytnie przy ul. Odrodzenia, 
poprzednio będącej własnością 
”Cefarmu”. Na podstawie Usta-
wy z dnia 23 grudnia 1988 roku 
o działalności gospodarczej 
(Dz. U. Nr 41, poz. 324) Mini-
ster Zdrowia i Opieki Społecznej 
w Warszawie pismem z dnia 29 
września 1989 roku wydał konce-
sję FAA-141/A/89 na prowadze-
nie apteki. Dokument podpisał 
Andrzej Wojtczak Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
i Opieki Społecznej. Od dnia 8 

Dowód osobisty Adama Łazowskiego obywatela polskiego, 
z pieczęciami: Zarząd Miejski w Król. Stoł. Mieście Lwowie wydany  

20 maja 1937 roku

►
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grudnia 1989 roku rozpoczę-
ła działalność apteka prywatna 
Łazowskich w Szczytnie. Była to 
pierwsza sprywatyzowana apteka 
na terenie województwa olsztyń-
skiego (obecnie woj. warmińsko-
-mazurskie).

Na łamach tygodnika Ma-

Dyplom (L.634/61) magistra farmacji Janusza Łazowskiego

Prawo samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza na 
terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione przez 

Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie

zur, lokalnej gazety wychodzącej 
w Szczytnie mgr Lucyna Łazow-
ska zamieściła w Nr 7/10 dnia 18 
marca 1990 roku artykuł: Dlacze-
go „Lwowska”? w  którym przed-
stawiła przyczynę nadania aptece 
takiej nazwy.

W ten sposób historia ap-
tekarskiego rodu Łazowskich 

niejako zatoczyła koło. Apteka 
otrzymała nazwę ”Lwowska”, Lu-
cyna i Janusz Łazowscy nawiąza-
li do chlubnej historii polskiego 
aptekarstwa , do rodzinnej apteki 
Łazowskich „Pod Archaniołem” 
we Lwowie. Podobnie jak ich 
przodkowie Janusz Mieczysław 
Łazowski włączył się w działal-
ność Izby Aptekarskiej w Olszty-
nie jako odrodzonego samorządu 
aptekarskiego. Pełnił nawet przez 
okres czteroletniej kadencji 2003-
2007 funkcję przewodniczącego 
Okręgowego Sądu Aptekarskie-
go. Był również członkiem rady 
nadzorczej hurtowni aptekarskiej 
„Farmacja” zorganizowanej przez 
aptekarzy prywatnych aptek na-
leżących do Olsztyńskiej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej. 

Koncesja na prowadzenie apteki 
„Lwowska” w Szczytnie (pierwsza 

strona dokumentu)

Żona Lucyna natomiast 
w dalszym ciągu aktywnie uczest-
niczy w działalności na rzecz spo-
łeczności aptekarskiej, nie szczę-
dząc czasu i sił w wypełnianiu za-
dań jej powierzonych. Przez dwie 
kadencje 21.10.1995 - 11.10.2003 
pełniła funkcję Prezesa Okręgo-

►
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ForuM wydarzeń

wej Rady Aptekarskiej w Olszty-
nie. W czasie, gdy była Prezesem 
Rady Aptekarskiej zainicjowała 
wydawanie czasopisma apte-
karskiego pod tytułem ”Biuletyn 
Informacyjny”, w redagowaniu 
którego również w dalszym ciągu 
uczestniczy. Obecnie jest również 
od 2011 roku przewodniczącą 
Sądu Aptekarskiego przy Izbie 
Aptekarskiej w Olsztynie.

Apteka prywatna Łazow-
skich w Szczytnie, obecnie na 

podstawie zezwolenia wydanego 
przez Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego w Olsztynie, 
pod nazwą „Madame Lwowska,” 
jest od 1 marca 2013 roku włas-
nością Igora Chmielińskiego, 
wnuka Janusza i Lucyny Łazow-
skich, syna ich córki Katarzyny 
(technika farmacji), który studiu-
jąc w Londynie zdobył wykształ-
cenie inżyniera budowlanego. 
Lucyna Łazowska w dalszym cią-
gu pracuje w aptece.

Jaką dalszą historię życie 
dopisze? Zobaczymy... ■

mgr farm. Janina Murawska 

Piśmiennictwo:
Z. Lech: Działalność Łazowskich w Towarzy-

stwie Aptekarskim we Lwowie. Farmacja 
Polska, 1982, nr38 (12) 

Z. Lech: Łazowscy, 1991, BSO Ancy-le-Libre
Z. Lech: Farmaceuci polscy XIX i XX wieku – 

losy rodów Eichlerów i Łazowskich, 2005
Mazur Nr 7/10.Rok 2. Szczytno, dnia 18 marca 

1990r.
Archiwum Okręgowej Izby Aptekarskiej w Ol-

sztynie

VII Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej

22 marca 2014 roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędzie 
się VII Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej. Konkurs ten jest organizowany, co roku w innym 
mieście. Ma on na celu promocję idei opieki farmaceutycznej. 

Konkurs sprawdza wiedzę uczestników z zakresu opieki farmaceutycznej. Składa się on z dwóch 
części: testowej i ustnej. W pierwszej części studenci muszą rozwiązać test wiedzy przygotowany przez jury 
Konkursu. Do drugiego, finałowego etapu, przejdzie 5 drużyn z najlepszym wynikiem. Finaliści zmierzą 
się z przygotowaniami scenkami symulującymi spotkanie farmaceuty z pacjentem. Studenci będą musieli 
rozwiązać problemy zdrowotne swoich konkursowych pacjentów.

W czasie Konkursu odbędzie się sesja wykładowa, której motywem przewodnim będzie kariera 
farmaceuty po studiach. 

Oprócz tych dwóch wydarzeń, na Wydziale Farmaceutycznym odbędzie się także Walne 
Zgromadzenie Delegatów Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja.

Damian Rerych 

Przewodniczący Sekcji Studenckiej
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Młoda Farmacja Oddział Łódź
Główny Koordynator Krajowy 

VII Ogólnopolskiego Konkursu Opieki Farmaceutycznej
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wartości sprzedaży był udziałem 
leków pełnopłatnych na receptę. 
Ich sprzedaż zmniejszyła się o 9,3 
mln PLN (-1,75%).

Statystyczna apteka

W styczniu 2014 r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 174,0 tys. PLN.  

Prezes PharmaExpert
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Styczeń 2014: 
rozpoczynam rok  
od spadków

Statystyczna apteka

W styczniu 2014 naj-
mniejszy spadek za-
notował segment le-

ków refundowanych, którego 
wartość obniżyła się tylko o 3,3 
mln PLN (-0,40%) względem ana-
logicznego okresu ub. r. Wartość 
segmentu leków pełnopłatnych 
spadła o 30,0 mln PLN (-5,47%), 
a wartość sprzedaży odręcznej 
zmniejszyła się o 51,5 mln PLN 
(-4,84%). Natomiast w porówna-
niu do grudnia 2013 r. również 
nastąpił spadek wartości sprze-
daży we wszystkich segmentach 
rynku. Segment leków refundo-
wanych odnotował zmniejszenie 
się wartości sprzedaży o 81,9 mln 
PLN (-8,99%). Wartość sprzedaży 
odręcznej spadła o 66,7 mln PLN 
(-6,19%). Najmniejszy spadek 

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

Tabela 1: styczeń 2014 vs styczeń 2013

 

styczeń 
2013

styczeń 
2014 zm. (%)

Leki Refundowane 833 829 -0,40%

Leki Pełnopłatne 548 518 -5,47%

Sprzedaż Odręczna 1 063 1 012 -4,84%

Całkowity obrót 2 464 2 381 -3,34%

Tabela 2: styczeń 2014 vs grudzień 2013

 

grudzień 
2013

styczeń 
2014 zm. (%)

Leki Refundowane 911 829 -8,99%

Leki Pełnopłatne 528 518 -1,75%

Sprzedaż Odręczna 1 078 1 012 -6,19%

Całkowity obrót 2 532 2 381 -5,94%

W porównaniu do stycznia 2013 
r. wartość sprzedaży statystycznej 
apteki zmniejszyła się o 8,0 tys. 
PLN (-4,40%). Natomiast względem 
grudnia 2013 r. wartość sprzedaży 
spadła o 11,0 tys. PLN (-5,95%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu z 2013 r. war-
tość sprzedaży statystycznej ap-
teki zmniejszyła się we wszystkich 
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siącem. Również o 0,56 pp spadła 
marża względem stycznia 2013 r. 
(27,83%).

Refundacja a współpłacenie

W styczniu 2014 r. poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane wyniósł 27,36%. 
Wskaźnik ten zmniejszył się 
względem grudnia 2013 r. o 5,76 
pp. Udział pacjenta w dopłacie 
do leków refundowanych był 
o 3,65 pp niższy, co w analogicz-
nym miesiącu ubiegłego 2013 r.  
W styczniu pacjenci wydali na leki 
refundowane 226,9 mln PLN, tj. 
o 74,90 mln PLN mniej niż miesiąc 
wcześniej i o 31,3 mln PLN mniej 
niż w grudniu 2013 r. 

W styczniu pacjenci za-
płacili 74,70% z 2 381 mln PLN, 
stanowiących całkowitą wartość 

sprzedaży w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). Względem grudnia 
2013 r. udział ten spadł o 1,23 pp., 
a wartościowo wydatki pacjentów 
zmniejszyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o 143,4 mln PLN. 
W styczniu 2014 r. pacjenci wydali 
na wszystkie produkty lecznicze 
zakupione w aptekach 1 779 mln 
PLN. To o 110,4 mln PLN mniej 
niż w analogicznym okresie 2013 
r. Udział pacjentów w zapłacie za 
leki zmniejszył się w tym okresie 
o 1,98 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014 

Na koniec 2014 r. rynek po-
winien osiągnąć wartość 28,2 mld 
PLN. To o 1,7% więcej niż wartość 
rynku za poprzedni rok. Nato-
miast wartość refundacji na ko-
niec 2014 roku osiągnie poziom 
7,3 mld PLN, tj. będzie o 2,5% 
większa niż w roku 2013.

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,53 PLN, co 
oznacza wzrost wobec cen z ubie-
głego roku o 0,2%. Prognoza za-
kłada, iż za wzrost cen sprzedaży 
w tym roku w dużej mierze bę-
dzie odpowiadać segment leków 
refundowanych. Prognozowana 
wielkość marży na koniec roku 
wyniesie 26,97%. Będzie ona 
niższa o 2,2% niż w roku 2013. 
Spadek marży dotyczy głownie 
produktów nierefundowanych 
(zarówno na receptę, jak i do-
stępnych w sprzedaży odręcznej). 
Średnia wartość sprzedaży na pa-
cjenta w roku 2014 wyniesie 47,95 
PLN (+2,8%). Liczba pacjentów 
w aptece będzie mniejsza o 2,0% 
niż w 2013 roku. ■

segmentach, najwięcej w seg-
mencie leków pełnopłatnych  
(-6,50%). Wartość sprzedaży od-
ręcznej obniżyła się o 5,88%, 
a sprzedaż leków refundowanych 
spadła o 1,48%. Również względem 
grudnia ub. r. spadek objął wszyst-
kie segmenty rynku. Największy 
spadek odnotował segment leków 
refundowanych (-8,99%). Wartość 
sprzedaży odręcznej zmniejszyła się 
o 6,20%, a wartość leków pełnopłat-
nych spadła o 1,76%. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach w stycz-
niu 2014 r. wyniosła 16,32 PLN. 
W porównaniu do poprzedniego 
miesiąca średnia cena była niższa 
o 2,23%, a wobec stycznia 2013 r. 
(16,12 PLN) wzrosła o 1,21%. Na-
tomiast średnia marża apteczna 
w styczniu 2014 r. wyniosła 27,26%. 
To o 0,56 pp mniej niż przed mie-
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Refundacja a współpłacenie
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RYNEK FARMACEUTYCZNY
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w latach 2013-2014
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Sprzedaż:                 28,2 mld    
Refundacja:               7,3  mld
Zmiana sprzedaży:   od +1% do +3%  (względem 2013 r.)
Zmiana refundacji:    od +2% do +4%  (względem 2013 r.)

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

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2013

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku
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Prawdziwie wiosenna aura utrzymująca się 
praktycznie od początku tegorocznej zimy zmieni-
ła przygotowania do XIV Mistrzostw Polski Farma-
ceutów w Narciarstwie Alpejskim w dreszczowiec. 
W pierwszym planowanym styczniowym terminie 
śniegu w Karpaczu nie było nawet na szczytach 
okolicznych gór. Zawody zostały przeniesione na 
22 – go lutego. W międzyczasie zaczęło śnieżyć, co 
wlało nieco otuchy w nasze serca. „Wiosenna pogo-
da” jednak nie dawała za wygraną i na 10 dni przed 
„godziną zero” śnieg z większości stoków w Kar-
paczu zniknął prawie całkowicie. Pozostał jedynie 
sztucznie naśnieżany stok „EURO” w kompleksie 
narciarskim na górze Kopa. Szczęśliwie udało się 
zdobyć konieczne pozwolenia i mogliśmy rozpo-
cząć przygotowania.

Pomimo tych wszystkich niedogodności przy-
jechali do nas farmaceuci z całego kraju, a także 
z zagranicy. W tym roku zaszczycił nas swoją obec-
nością prezes Czeskiej Izby Aptekarskiej Lubomir 
Chudoba z małżonką, również farmaceutką. Mieli-
śmy przyjemność gościć Prezesa ORA Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Olsztynie Romana Grzechnika 
z córkami, Prezesa ORA Pomorsko–Kujawskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej Piotra Chwiałkowskiego, 
Wiceprezes ORA Pomorsko –Kujawskiej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej Małgorzatę Pietrzak, Prezesa 
ORA Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Pawła 
Chrzana, Wiceprezesa ORA Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Warszawie Wojciecha Szkopańskiego.  
Organizacja tak dużej imprezy sportowej nie byłaby 
możliwa bez wsparcia sponsorów. Obecny był Pre-
zes Hurtap S.A. Wiktor Napióra z rodziną. Zakład 
Farmaceutyczny Amara reprezentowali Dyrektor do 
spraw sprzedaży i marketingu Kamil Przyborowski 
i Specjalista do spraw sprzedaży Grzegorz Potelicki. 

XIV Mistrzostwa Polski 
Farmaceutów  
w Narciarstwie Alpejskim 

Karpacz 2014 r.
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Sport to zdrowie

Obecny był również Dyrektor wydawnictwa Me-
dpharm Polska Dariusz Sapota. 

Dzień zawodów powitał nas piękną słonecz-
ną pogodą. Temperatura utrzymywała się w oko-
licach zera stopni, było bezwietrznie. Stok został 
pięknie wyratrakowany i jak stwierdził sędzia głów-
ny zawodów – warunki były jak na puchar świata. 
W tym roku kierując się sugestiami uczestników 
z lat poprzednich postanowiliśmy rozszerzyć liczbę 
kategorii startowych, aby dać szanse na zwycięstwo 
jak największej liczbie zawodników. Rywalizacja od-
bywała się aż w 18-stu kategoriach. Prócz Junio-
rów przyjęliśmy podział na płeć i grupy wiekowe 
w odstępach, co 10 lat dla zawodników od 20-go 
do powyżej 60-go roku życia w kategoriach M2, 
M3, M4, M5, M6. Przyjaciele farmacji rywalizowali 
w kategoriach kobiet i mężczyzn do i od 40-go roku 
życia. Nowością była też klasyfikacja „Pucharu Ro-
dzin” gdzie brane były pod uwagę najlepsze wyniki 
wszystkich startujących członków każdej z rodzin.  
Przygotowaniem stoku, ustawieniem slalomu 
i sędziowaniem, słowem kompletnym zabezpie-
czeniem technicznym, zajęła się podobnie jak 
w latach ubiegłych Szkoła Zdobywców Horyzont 
z Karpacza pod kierownictwem Pana Radosława 
Jęcka. Zabezpieczenie medyczne zapewniali ra-
townicy GOPR. Należy tu wspomnieć, iż zawody 
prowadzone i komentowane są przez Pana Ra-
dosława z wyjątkową swadą i humorem, co wpra-
wia uczestników i kibiców w doskonały nastrój. 
Punktualnie o godzinie 11.00 Prezes Piotr Boha-
ter powitał wszystkich uczestników i życzył uda-
nej rywalizacji. Pan Radosław Jęcek, jako sędzia 
główny podał podstawowe informacje na temat 
trasy slalomu, oraz przedstawił obowiązujące pod-
czas zawodów zasady i kolejność zawodników. 
Nadal utrzymywała się piękna pogoda. Z punktu 
startowego znajdującego się na wysokości około 
1000 m n.p.m. roztaczała się panorama na całą Kot-
linę Jeleniogórską, której niecodzienny o tej porze 
roku buro zielony kolor mocno kontrastował z bie-
lą śniegu na trasie zjazdu. Pierwsze wystartowały 
panie farmaceutki w swoich kategoriach, następnie 
najmłodsi uczestnicy – juniorzy do lat 11, wreszcie 
panowie farmaceuci, a kończyli pierwszy przejazd 
przyjaciele farmacji. Już po tej kolejce widać było, 
iż o zwycięstwie decydować będą ułamki sekund. 
Podczas przerwy technicznej na dokonanie nie-
zbędnych poprawek na trasie, kibice zgromadzeni 
wokół biura zawodów żywo komentowali wyniki 
pierwszej tury. Na dany przez sędziego mety znak 

ruszyła druga kolejka. Gorący doping kibiców za-
grzewał zawodników do jeszcze większego wysiłku. 
Około godziny 15.00, kiedy ostatni uczestnik ukoń-
czył slalom, sędzia główny zakończył zawody. 

Wieczorem podczas uroczystej kolacji mia-
ła miejsce dekoracja zwycięzców. Prezes Piotr 
Bohater powitał wszystkich zebranych. W szcze-
gólności gości z zagranicy i przedstawicieli samo-
rządu aptekarskiego. Podziękował sponsorom, 
bo to dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu taka 
impreza łącząca sport i integrację środowiska far-
maceutycznego mogła zostać zorganizowana.  
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie meda-
li i pucharów dla zwycięzców. Były fanfary, gratu-
lacje i burza oklasków dla najlepszych w swoich 
kategoriach. Podczas dekoracji największe owa-
cje miały miejsce podczas wręczania pucharów 
i medali dla najmłodszych uczestników zawodów.  
XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciar-
stwie Alpejskim Karpacz 2014 przeszły do historii. 
Do zobaczenia w przyszłym roku! ■

mgr farm. Remigiusz Komarczewski
Redaktor Naczelny Biuletynu DIA "Pharmakon"

Fot. Autor
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Nowe rejestracje – PL – LISTOPAD 2013

C – UKŁAD SERCOWO-NACZyNIOWy
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adren-
ergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne

Betaxolol: Betaxolol PMCS (Pro.Med.CS) to 3. zare-
jestrowany doustny preparat betaksololu. Na rynek 
został wprowadzony Lokren (Sanofi Aventis). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży Betaxolol Medoche-
mie.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08G/
C08GA – Antagoniści wapnia w połączeniach 
z lekami moczopędnymi; C08GA02 – Amlody-
pina w połączeniach z lekami moczopędnymi

Amlodipine+indapamide: Tertens-AM (Servier) to 
1. zarejestrowany lek o podanym składzie.

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

Ramipril: Ramipril Ranbaxy to 22. zarejestrowana 
marka ramiprylu. Do obrotu wprowadzono 13 pre-
paratów: Mitrip (123ratio), Piramil (Sandoz), Ramicor 
(Ranbaxy), Tritace (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), 
od grudnia 2006 Axtil (Adamed), od lutego 2007 Vi-
vace (Actavis), od kwietnia 2007 Polpril (Polpharma), 
od października 2007 Ramve (Farma-Projekt), od 
grudnia 2007 Ramistad (Stada), od listopada 2008 
Apo-Rami (Apotex), od marca 2009 Ampril (Krka), 
od października 2010 Ramipril Actavis, od lutego 
2012 Ramipril Pfizer. 
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Ra-
migamma (Woerwag), Ramipril +Pharma, Ramipril 
Accord (Accord Healthcare), Ramipril Aurobindo, 
Ramipril Billev, Ramipril-Lupin, Ramipril Teva, Rami-
pril Teva Pharma.

Skreślono z Rejestru: Rami-A (Arrow Poland; lek był 
obecny na rynku od czerwca 2012), Ramipril Ozone 
(Labormed) i Ramipril-Ratiopharm (zarejestrowany 
pierwotnie przez Galex d.d. jako Ramilex; lek był 
obecny na rynku od czerwca 2008).

C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki zło-
żone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i 
leki moczopędne; C09DA07 – Telmisartan i leki 
moczopędne

Telmisartan+hydrochlorothiazide: Telmisartan + 
Hydrochlorothiazide Apotex to 12. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie, uwzględniając 
5 wcześniejszych rejestracji w procedurze central-
nej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 
5 marek: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pri-
tor Plus (Bayer), od lipca 2013 Tolucombi (Krka) oraz 
od grudnia 2013 Actelsar HCT (Actavis) i Telmizek 
Combi (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Tegizide).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Gisartan (Sigil-
lata), Kinzalkomb (Bayer), Simirtan (Sigillata), Tel-
misartan/Hydrochlorothiazide Billev, Telmisartan/
hydrochlorothiazide Egis, Telmisartan/Hydrochloro-
thiazide Sandoz.

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D08/D08A – Środki antyseptyczne i dezynfeku-
jące; D08AF – Pochodne nitrofuranu

Nitrofural: Nifux (Oceanic) to 2. zarejestrowana 
marka maści z nitrofuralem. Na rynek wprowadzo-
no Nitrofurazon (Unia).

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10A - Leki 
przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowe-
go; D10AF – Preparaty przeciwzakaźne stoso-

W listopadzie 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 44 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do ob-
rotu w Polsce, obejmujące 20 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (sub-
stancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obec-
nych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu 

preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery 
pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-
-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 
2013 r.” został opublikowany przez Urząd 10 grudnia 2013.
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►

wane w leczeniu trądziku; D10AF51 – Klinda-
mycyna w połączeniach

Clindamycin+benzoyl peroxide: Duac (Stiefel) 
to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego 
wcześniej preparatu Duac Once Daily Gel o wyższej 
dawce nadtlenku benzoilu.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAŁAJąCE 
OGóLNIE

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

Voriconazole: Voriconazole Teva to 6. zarejestro-
wana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowa-
dzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku Voriconazole Accord (Accord 
Healthcare), Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. 
Tiefenbacher), Voriconazole Sandoz i Voriconazol 
Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciw-
wirusowe; J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z 
wyłączeniem inhibitorów odwrotnej transkryp-
tazy

Ribavirin: Ribavirin Aurobindo to 7. zarejestrowa-
na marka preparatów rybawiryny. Na rynek wpro-
wadzono 2 marki: Rebetol (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny) zarejestrowany centralnie w Unii 
Europejskiej oraz Copegus (Roche) zarejestrowany 
w ramach procedury narodowej. Nie zostały jesz-
cze wprowadzone do sprzedaży w Polsce prepa-
raty: Ribavirin Mylan (Generics; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez Three Rivers Global Pharma pod 
nazwą Ribavirin Three Rivers), Ribavirin Teva kaps. 
(Teva Pharma), Ribavirin Teva Pharma B.V. tabl. powl. 
(Teva Pharma), Vilarib (ICN Polfa Rzeszów; lek w po-
staci tabl. powlekanych zarejestrowany pierwotnie 
przez Three Rivers Global Pharma pod nazwą Riba-
virin Three Rivers). Wygasło pozwolenie na Ribavirin 
BioPartners (BioPartners).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁyWA-
JąCE NA UKŁAD ODPORNOśCIOWy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe;
L01XA – Związki platyny

Oxaliplatin: Oxaliplatin CSC (CSC Pharmaceuticals 
Handels) to 14. zarejestrowana marka oksaliplaty-
ny. Na rynku pojawiło się 8 leków: Eloxatin (Sanofi-
-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 2007 
Platox (Hospira), od maja 2008 Oxaliplatin Teva, od 
sierpnia 2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; poprzednia 

nazwa preparatu: Oxaliplatin Merck), od listopada 
2011 Oxaliplatin Kabi (Fresenius Kabi; preparat w 
postaci roztworu został pierwotnie zarejestrowany 
pod nazwą Oxaliplatin Jubilant), od stycznia 2013 
Oxaliplatin Hospira (Hospira; preparat zarejestrowa-
ny początkowo pod nazwą Platox) i od marca 2013 
Oxaliplatinum Accord (Accord Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży pre-
paraty: Gessedil (Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin 
Stada, Oxaliplatin Strides (Strides Arcolab), Oksali-
platyna Medac.
Skreślono z Rejestru: Oxaliplatin BMM Pharma, Oxa-
liplatinum Winthrop (Sanofi-Aventis; lek obecny na 
rynku od czerwca 2010), Sinoxal (Actavis).

L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Imatinib: Leutipol (Polpharma) oraz Imavec (Helm) 
to odpowiednio 17. i 18. zarejestrowana marka ima-
tynibu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Glivec (No-
vartis; lek oryginalny), od czerwca 2013 Nibix (Ada-
med), od października 2013 Telux (Nobilus Ent) i od 
grudnia 2013 Imatinib Polfa (Polfa; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Imatinib Nobilus Ent). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvo-
gen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Actavis, Imatinib 
Generics, Imatinib Glenmark, Imatinib Medac, Ima-
tinib Teva, Imatinib Zentiva, Kinacel (Celon), Leuzek 
(Nobilus Ent), Meaxin (Krka).

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

Mycophenolic acid: Mycophenolic acid Accord 
(Accord Healthcare) to 16. zarejestrowana marka 
leków zawierających pochodne kwasu mykofeno-
lowego. Na rynek wprowadzono 8 leków: CellCept 
(Roche; lek oryginalny), Myfortic (Novartis) zawiera-
jący sól sodową kwasu mykofenolowego, od lutego 
2009 Myfenax (Teva), od czerwca 2010 Mycophe-
nolate mofetil Apotex, od lipca 2011 Mycopheno-
late mofetil Sandoz, od grudnia 2011 Mycopheno-
late mofetil Accord (Accord Healthcare), od stycznia 
2012 Limfocept (Service-Pharma) i od października 
2012 Mycofenor (Orion).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: MMF 
(Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Mycophenolate mofetil Farmacon), Myclausen (Her-
bert J. Passauer), Mycophenolate mofetil Accord 
(Accord Healthcare), Mycophenolate mofetil Alkem, 
Mycophenolate mofetil Stada, Mycophenolate mo-
fetil Teva, Nolfemic (Blau Farma Group).
Skreślono z Rejestru: Arzip (Jelfa; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Mophecen), Mofimutral 
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►(ICN Polfa Rzeszów; lek był dostępny na rynku od 
października 2011), Mycophenolate Arrow (Arrow 
Poland), Mycophenolate mofetil Astron (Astron Re-
search), Mycophenolate mofetil Ranbaxy, Mycop-
henolate mofetil-Ratiopharm, Mycophenolat Lek, 
Mycofenolat mofetil Actavis, Trixin (Farmacom).

N – UKŁAD NERWOWy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki 
znieczulające działające miejscowo; N01BB – 
Amidy

Bupivacaine: Bupivacaine-HM (Health-Med) to 4. 
zarejestrowana marka bupiwakainy. Na rynek wpro-
wadzono 3 marki w postaci preparatów: Bupivacai-
num hydrochloricum WZF i Bupivacaine WZF Spinal 
Heavy (Polfa Warszawa) oraz Marcaine i Marcaine 
Spinal Heavy (AstraZeneca; lek oryginalny), a od 
marca 2013 Bupivacaine Claris (Claris Lifesciences).

N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy; N02BE51 – Paracetamol, preparaty 
złożone z wyłączeniem leków psychotropo-
wych

Paracetamol+caffeine: Panadol Extra Active 
(GlaxoSmithKline) w nowej dla zestawienia substan-
cji czynnych postaci tabletek musujących to rozsze-
rzenie względem wprowadzonych wcześniej table-
tek powlekanych Panadol Extra. Zarejestrowano 7 
marek leków o podanym składzie. Na rynek wpro-
wadzono: 4 leki zawierające 500 mg paracetamolu 
i 65 mg kofeiny – Apap Extra (US Pharmacia), Pa-
nadol Extra (GlaxoSmithKline), od lipca 2013 Para-
max Comp (Vitabalans) i od sierpnia 2013 Pabialgin 
Neo (Polfa Pabianice; lek wprowadzony pierwotnie 
na rynek pod nazwą Pabitan, następnie 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 wprowadzo-
ny wcześniej pod nazwą Dolores przez firmę Curtis 
Healthcare). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Paracetamol + Caffeine Galpharm (Galpharm He-
althcare) i Paralen Extra (Zentiva), zawierające 500 
mg paracetamolu i 65 mg kofeiny. Skreślono z Re-
jestru: Acenol cum Coffeino (Galena; lek był obecny 
na rynku), Codipar Plus (GlaxoSmithKline, Poznań; 
lek był obecny na rynku), Etoran Extra (Polpharma; 
lek był obecny na rynku), Paracofen (Polfa Tarcho-
min).

N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuro-
leptyczne; N05AF – Pochodne tioksantenu

Flupentixol: Fluanxol (Lundbeck) w postaci table-
tek powlekanych to rozszerzenie względem wpro-
wadzonych wcześniej tabletek drażowanych oraz 
iniekcji Fluanxol Depot. Fluanxol to aktualnie jedyny 
zarejestrowany w Polsce lek zawierający flupentyk-
sol.

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego wy-
chwytu serotoniny

Escitalopram: Savandra (Abbott) i ApoEscitaxin 
Oro (Apotex) to odpowiednio 22. i 23. zarejestrowa-
na marka escitalopramu, natomiast Mozarin Swift 
(Adamed) w postaci tabletek ulegających rozpadowi 
w jamie ustnej to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej tabletek powlekanych. Do sprze-
daży wprowadzono 15 marek: Lexapro i od marca 
2012 Lexapro Meltz (Lundbeck; 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 zarejestrowany 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), 
od października 2013 Elicea Q-Tab (Krka) i Pralex 
(Orion) oraz od grudnia 2013 Escipram (G.L. Phar-
ma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Be-
nel (Farmalider), Betesda (Axxon), Depralin ODT 
(Polpharma), Deprigen (Biogened), Escitactil (Phar-
maSwiss), Escitasan (Stada) i Pramogen (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).

N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
Trazodone: Trittico XR (Angelini) tabletki powlekane 
o przedłużonym uwalnianiu, w tym w nowej dawce 
300 mg, to rozszerzenie w stosunku do wprowadzo-
nych wcześniej tabletek o przedłużonym uwalnianiu 
Trittico CR.

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

Memantine: Memantine Teva w postaci tabletek 
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►

ulegających rozpadowi w jamie ustnej to rozszerze-
nie w stosunku do zarejestrowanego wcześniej roz-
tworu doustnego, a zarazem nowa postać dla sub-
stancji czynnej. Zarejestrowano 19 marek memanty-
ny. Na rynek wprowadzono 7 leków: Axura (Merz), 
Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin 
(Biofarm), od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis), 
od października 2013 Marixino (Consilient Health; 
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod 
nazwą Maruxa) oraz od listopada 2013 Merandex 
(Pol-Nil) i Mirvedol (Gedeon Richter Polska). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Meman-
tine Accord (Accord Healthcare), Memantine Lek 
(Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan 
(Generics), Memantine Orion, Memantine Ratio-
pharm, Memantine Teva, Memantyna Abdi, Me-
mantyna Neuropharma (Neuraxpharm), Memigmin 
(Egis), Polmatine (Polpharma) i Xapimant (Sandoz).

R – UKŁAD ODDECHOWy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03D - Inne leki 
działające ogólnie stosowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddechowych; R03DC – Anta-
goniści receptorów leukotrienowych

Montelukast: Montelukast Cinfa to 44. zarejestro-
wana marka montelukastu. Do sprzedaży wprowa-
dzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), 
od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic 
(Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest 
(Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) 
i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2009 
Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic 
(Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 
2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 
Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; 
preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon 
pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Monte-
norm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar), od marca 
2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od 
października 2011 Montelukast Stada, od lutego 
2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilu-
kast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast Bluefish 
(lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Helm pod 
nazwą Montelukast Helm), od lipca 2013 Romilast 
(Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Teleact) i od grudnia 2013 ApoMontessan (Apotex; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelu-
kast Apotex).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvo-
kast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), Asmenol 
Mini (Polpharma), Asmenol PPH (Polpharma; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelu-
kast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elu-
kan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust 
(Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A 
Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), 
Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck 
Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Mon-
telukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord 
Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas 
(Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilukad 
(Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Generics).
Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno 
(Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-
-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Montelukast Sunfarm), Montelukast Arrow (Arrow 
Poland; lek był obecny na rynku od lutego 2013), 
Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, 
Montelukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Mon-
tulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; 
lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), 
Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłą-
czeniem preparatów złożonych ze środkami 
wykrztuśnymi; R05DB – Inne leki przeciwkasz-
lowe

Butamirate: Butamid (PharmaSwiss) i Theraflu Ka-
szel (Novartis) to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowa-
na marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 
3 leki: Sinecod (Novartis; lek oryginalny), Supremin 
(Teva) i od sierpnia 2011 Atussan i Atussan mite 
(Polfarmex).

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

Bimatoprost: Treprovist (Sandoz) to 3. zarejestro-
wana marka bimatoprostu. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Lumigan (Allergan). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży Glabrilux (PharmaSwiss).

2014-01-30
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC 
na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, 
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► Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowa-
nie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślin-
nych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie 
IX”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- 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.

Nowe rejestracje – PL – GRUDZIEŃ 2013

W grudniu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych wydał 49 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, obejmujących 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 prepara-

tu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, 
urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze) 
– „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w grudniu 2013 r.” został 
opublikowany przez Urząd 10 stycznia 2014.

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

Dexlansoprazole: Dexilant (Takeda) i Dexlansopra-
zolum Takeda w postaci kapsułek o zmodyfikowa-
nym uwalnianiu to odpowiednio 1. i 2. zarejestro-
wana marka dekslansoprazolu – nowej w Polsce 
substancji czynnej. Preparaty są wskazane do sto-
sowania u dorosłych w następujących wskazaniach: 
leczenie nadżerkowego refluksowego zapalenia 
przełyku; leczenie podtrzymujące nadżerkowego 
refluksowego zapalenia przełyku i zgagi; krótko-
trwałe leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądko-
wego związanego z nienadżerkową objawową po-
stacią choroby refluksowej przełyku.
Zarejestrowanych jest także 10 marek racemicznego 
lansoprazolu, ale nie ma wśród nich postaci o zmo-
dyfikowanym/przedłużonym uwalnianiu.
Pantoprazole: Ranloc Med (VVB) dostępny bez 
recepty to 46. zarejestrowana marka pantoprazo-
lu. Na rynek wprowadzono 23 marki: Controloc 
i od czerwca 2009 dostępny bez recepty Controloc 
Control (Takeda; lek oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 2007 Contix (Le-

kam), od grudnia 2007 Nolpaza (Krka), od września 
2008 Panogastin (Jelfa), od października 2008 IPP 
(Sandoz) oraz Noacid (Egis), od listopada 2008 Pan-
zol (Apotex) oraz Pantoprazol Sandoz, od sierpnia 
2009 Contracid (Farma-Projekt), od lipca 2010 Pan-
togen (Generics), od sierpnia 2010 Gastrostad (Sta-
da; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tifizol 
przez firmę Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic (Far-
macom; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Zipantola, a następnie wprowadzony na rynek w li-
stopadzie 2008 pod nazwą Pantoprazolum Farma-
com), od października 2010 Ranloc (Ranbaxy), od 
marca 2011 Contix ZRD (Lekam), od czerwca 2011 
Panrazol (Actavis), od października 2011 Prazopant 
(Actavis), od lutego 2012 Pantoprazole Arrow (Acta-
vis), od marca 2012 Pantopraz (Biofarm), od sierp-
nia 2012 Pantoprazol 123ratio (lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą Neu-
troflux), Pantoprazole Bluefish (Bluefish Pharmaceu-
ticals) i Prazolacid (ICN Polfa Rzeszów), od września 
2012 Pantoprazole Reig Jofre, od października 2012 
Ozzion (Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza Con-
trol (Krka; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Pantoprazol Pharmaheads) i od grudnia 2013 
Panzol Pro (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Pantoprazol Apotex). W postaci iniekcji 
wprowadzono 5 leków: Controloc, Nolpaza, Panto-
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prazole Reig Jofre, Pantoprazol Sandoz i Prazopant.
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Acidwell (Sandoz), Adozol (+Pharma), 
Dialoc (Diamed), Gastronorm (+Pharma), Gastro-
well i Gastrowell Control (Sun-Farm), Nelgast (Glen-
mark Pharmaceuticals), Pamyl (Mylan), Panglen 
(Glenmark), Pantopraz Bio (Biofarm; lek zarejestro-
wany pierwotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą 
Zolepharm), Pantoprazole Genoptim (Synoptis; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Pantoprazol 
Macleods), Pantoprazole Olinka (Teva), Pantopra-
zole Phargem, Pantoprazole Wockhardt, Pantopra-
zol Krka, Pantoprazol-Ratiopharm inj., Pantoprazol 
Tecnimede, Pompec (Adamed), Prazafile (Pharmafi-
le), a także 4 leki OTC z centralnej rejestracji unijnej: 
Somac Control, Pantozol Control, Pantecta Control 
i Pantoloc Control (wszystkie: Takeda). W postaci in-
iekcji nie pojawiły się jeszcze w obrocie 3 leki: Dys-
pex I.V., Panprazox i Pantoprazol-Ratiopharm.
Skreślono z Rejestru: Dyspex (Takeda), Gastropant 
(Mepha), Gastrostad Inj (Stada), Panprazox tabl. 
(Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez firmę 
Nucleus jako Zoramyl; lek obecny na rynku od marca 
2010), Pantodia (Diamed), Pantomed (Ratiopharm), 
Pantoprazol BMM Pharma, Pantoprazol Mepha, 
Pantoprazol Polfa Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm 
tabl. (lek był obecny na rynku od czerwca 2008), 
Pantul (Gerot), Prasec (Ratiopharm; lek zarejestro-
wany wcześniej pod nazwą Pantomol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher), Previfect (Sandoz), Zgaton 
(Ratiopharm; lek zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Pantomol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher, 
a następnie pod nazwą Prasec 20 mg przez firmę 
Mepha), Zipantola inj. (Teva Kraków).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin; A10BF – Inhibitory α-glukozydazy

Acarbose: Glucarb (Polfa Tarchomin) to 6. zareje-
strowana marka akarbozy. Na rynek wprowadzono 
2 leki: Glucobay (Bayer; lek oryginalny) i od lutego 
2012 Adeksa (Polfarmex). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Acarbax (Teva), AcarGen (Generics) 
i Symrose (SymPhar; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Acarbose Tecnimede).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZyNIOWy
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adren-
ergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne

Bisoprolol: Sobycor (Krka) to 21. zarejestrowana 
marka bisoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 14 

leków: Bisocard (PharmaSwiss), BisoHexal (Sandoz), 
Bisopromerck (Merck), Bisoratio (123ratio), Concor 
i Concor Cor (Merck, leki oryginalne), Corectin (Bio-
farm), od września 2007 Antipres (Jelfa; nastąpiła 
zmiana nazwy na Bisoprolol VP, ale lek pod nową 
nazwą nie pojawił się jeszcze na rynku), od paździer-
nika 2008 Coronal (Zentiva), od sierpnia 2010 Biso-
prolol Ozone, od stycznia 2011 Bibloc (Sandoz), od 
listopada 2011 Bidop (Actavis) i Bilokord (Actavis), 
od sierpnia 2012 Bisoprolol Vitabalans (preparat za-
rejestrowany początkowo pod nazwą Bisprotin) i od 
marca 2013 Bicardef (Hasco-Lek).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Bi-
soAuro (Aurobindo), Bisogamma (Wörwag), Biso-
prolol-1A Pharma (1A Pharma), Bisoprolol Accord 
(Accord Healthcare), Bisoprolol Aurobindo, Borez 
(Alkaloid).
Skreślono z Rejestru: Bisoblock (Keri Pharma), Biso-
prolol Polpharma, Enilor (Pfizer), Tisderol (Pfizer).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09B - Inhibitory ACE, leki złożo-
ne; C09BX - Inhibitory ACE, inne połączenia; 
C09BX01 – Peryndopryl, amlodypina i inda-
pamid [uwaga: klasy C09BX i C09BX01 obo-
wiązują od roku 2014]

Perindopril tert-butylamine+ amlodipine+ inda-
pamide: Co-Amlessa (Krka), w 5 kombinacjach da-
wek, to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie, 
stanowiący nowe zestawienie substancji czynnych.

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

Ezetimibe: Ezen (Zentiva) to 4. zarejestrowana mar-
ka ezetymibu. Na rynek wprowadzono lek oryginal-
ny Ezetrol (Merck Sharp & Dohme). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Lipegis (Egis) i Tactus (Sandoz). 
Skreślono z Rejestru: Ezetimibe Teva.

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermato-
logiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; 
D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (gru-
pa III)

Mometasone furoate: Momekort (Sun-Farm) w po-
staci kremu to rozszerzenie względem zarejestro-
wanego wcześniej roztworu na skórę. Zarejestrowa-
no w tej klasie 9 marek mometazonu. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 marek: Elocom (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny), Elosone krem (ICN Polfa 
Rzeszów), Elosone maść (Jelfa; lek wprowadzony ►
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pierwotnie na rynek pod nazwą Momederm), od 
sierpnia 2010 Momarid (Sanofi-Aventis; lek w po-
staci maści zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Glenmark pod nazwą Eztom), od listopada 2013 Ez-
tom krem (Glenmark) i od grudnia 2013 Elitasone 
(Aflofarm). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan 
(Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Mome-
derm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Rejestru: 
Biometazon (Biomed Warszawa).

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Leki 
przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA 
– Retinoidy stosowane w leczeniu trądziku

Isotretinoin: Acnenor (Actavis) to 8. zarejestrowa-
na marka doustnej izotretynoiny. Na rynek wpro-
wadzono 6 preparatów: Aknenormin (Almirall Her-
mal), Izotek (Blau Farma), od sierpnia 2006 Tretinex 
(Medana Pharma), od stycznia 2007 Curacne (Pierre 
Fabre), od kwietnia 2010 Axotret (Axxon; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez firmę Ranbaxy pod 
nazwą Sotret) i od sierpnia 2012 Isoderm (Sun-
-Farm). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Isotreti-
noin Jenson (Jenson Pharmaceutical Services).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWy I HORMONy 
PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03A - Hor-
monalne środki antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, 
preparaty jednofazowe; G03AA07 – Lewonor-
gestrel i estrogen

Levonorgestrel+ethinylestradiol: Leverette (Te-
mapharm) to 6. zarejestrowana marka jednofazowe-
go zestawienia wymienionych środków i 1. preparat 
zawierający w zestawie tabletki placebo. Na rynek 
wprowadzono 4 marki: Microgynon 21 (Bayer), Ri-
gevidon (Gedeon Richter), Stediril 30 (Pfizer) i od 
października 2011 Levomine (Sun-Farm). Nie poja-
wił się jeszcze w sprzedaży środek Oralcon (Famy 
Care). Zarejestrowane środki zawierają etinylestra-
diol + lewonorgestrel w dawkach 0,03 mg + 0,15 
mg. Skreślono z Rejestru: EthiLek (Sandoz), Gravistat 
(Jenapharm), Gravistat 125 (Bayer), Loette (Wyeth) 
i Minisiston (Jenapharm).

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane 
w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; 
G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu

Finasteride: Finasteridum Bluefish to 26. zarejestro-
wana marka finasterydu. Na rynek wprowadzono 21 
leków: Finaride (Sandoz), Penester (Zentiva), Proscar 
(Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od stycz-

nia 2006 Zasterid (Gedeon Richter), od maja 2006 
Lifin (Teva), od lipca 2006 Finaster (Lekam), od maja 
2007 Hyplafin (+Pharma), od sierpnia 2007 Finpros 
(Krka), od września 2007 Finxta (Farma-Projekt), od 
października 2007 Apo-Fina (Apotex), od grudnia 
2007 Finasterid Stada, od lutego 2008 Antiprost 
(Orion), od maja 2008 Androstatin (Lekam), od lipca 
2008 Symasteride (SymPhar; zarejestrowany wcześ-
niej jako Renox przez Schwarz Pharma, Łomianki), 
od września 2008 Finaran (Ranbaxy), od listopada 
2008 Finasteride-1A Pharma, od listopada 2009 
Ulgafen (Jelfa), od grudnia 2009 FinaGen (Generics), 
od sierpnia 2010 Finanorm (ICN Polfa Rzeszów), od 
kwietnia 2012 Androster (Actavis; od maja 2008 lek 
został wprowadzony na rynek pod nazwą Fintral 
przez firmę Polpharma) i od października 2012 Fina-
mef (Teva; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Finasteryd Teva).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Fi-
nasteride Accord (Accord Healthcare), Finasteride 
Aurobindo, Nezyr (Axxon) i Uronezyr (Axxon).
Skreślono z Rejestru: Ambulase (Grünenthal), Aprost 
(Polfarmex; lek obecny na rynku od marca 2007), 
Finasteride Eurogenus, Finasterid-Ratiopharm (lek 
obecny na rynku od maja 2008), Finasteridum Far-
macom, Finasteridum Teva, Finasteryd Mepha (lek 
wprowadzony również od września 2007 pod nazwą 
Finamef), Fincar (Cipla), Reduprost (Labormed).

M – UKŁAD MIęśNIOWO-SZKIELETOWy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwza-
palne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochod-
ne kwasu propionowego; M01AE51 – Ibupro-
fen, leki złożone

Ibuprofen+phenylephrine: Modafen Grip (Zen-
tiva), Ibuprom Zatoki Tabs (US Pharmacia) i Acatar 
Zatoki Tabs (US Pharmacia) to odpowiednio 1., 2. 
i 3. zarejestrowana marka leków o podanym skła-
dzie – to nowe w Polsce zestawienie substancji 
czynnych. Preparaty zalecane są do doraźnego sto-
sowania w celu złagodzenia objawów niedrożności 
nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bó-
lem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok 
oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

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

Zoledronic acid: Zendractin (PharmaSwiss) to 24. za-
rejestrowana marka leków z kwasem zoledronowym. 
Na rynek wprowadzono 10 leków: Zometa (Novartis 

►
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Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od 
lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 
Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis, od paź-
dziernika 2013 Osporil (Egis) i Symdronic (SymPhar) 
oraz od grudnia 2013 Acidum zoledronicum Medac 
i Zoledronic acid Zentiva, wskazane w zapobieganiu 
powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii 
wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta 
(Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desino-
bon (Alvogen), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), 
Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid 
Hospira, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid 
Noridem (Noridem Enterprises), Zoledronic acid 
Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic 
acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic Fair-Med 
o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa 
oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, 
Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Phar-
ma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpo-
wiadających lekowi Aclasta.

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

Morphine: Autostrzykawka Morfina Przeciwko 
Bólowi (Ravimed) to 7. zarejestrowany preparat 
morfiny, w tym 3. lek iniekcyjny, w nowym dla tej 
substancji czynnej rodzaju opakowania - autostrzy-
kawce. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: in-
iekcje Morphini sulfas WZF (Polfa Warszawa) oraz 
leki doustne: Sevredol (Norpharma) i 3 preparaty 
o przedłużonym uwalnianiu – Doltard (Takeda), MST 
Continus (Norpharma) i Vendal Retard (G.L. Phar-
ma). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat 
iniekcyjny Morphini hydrochloridum Sopharma. 
Skreślono z Rejestru: Ethirfin (Ethypharm), M-Eslon 
(Ethypharm), Oramorph O.D. (Molteni Farmaceutici 
Polska; lek był obecny na rynku od lipca 2009), Slo-
valgin Retard (Slovakofarma).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i jego pochodne

Acetylsalicylic acid: Aspirin Pro (Bayer) w postaci 
tabl. powlekanych to rozszerzenie względem wpro-
wadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 
w tej klasie 10 marek leków z kwasem acetylosa-
licylowym. Do sprzedaży wprowadzono 10 marek: 
Alka-Prim (Polpharma), Alka-Seltzer (Bayer), Asaltec 
(Polfa Warszawa), Aspirin, Aspirin Effect i Aspirin Ul-

tra Fast (Bayer), Encopirin (Omega Rex), Polopiry-
na i Polopiryna S (Polpharma), Salpirin (Sun-Farm), 
Upsarin (Bristol-Myers Squibb), od października 
2010 Hascopiryn (Hasco-Lek; nastąpiła zmiana na-
zwy na Gripblocker, ale lek pod nową nazwą jeszcze 
nie pojawił się na rynku) i od października 2012 Eto-
piryna Max (Polpharma). Skreślono z Rejestru: Best-
pirin 325 mg (Teva; lek był obecny na rynku).

N02BA51 – Kwas acetylosalicylowy, preparaty 
złożone z wyłączeniem leków psychotropowych

Acetylsalicylic acid+pseudoephedrine: Aspirin 
Complex Hot (Bayer) to rozszerzenie w stosunku 
do zarejestrowanego wcześniej preparatu Aspirin 
Complex. Zarejestrowano 2 marki leków o podanym 
składzie. Na rynek od września 2009 wprowadzono 
Aspirin Complex (Bayer). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku Grifexin (Sandoz).

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

Escitalopram: Esciteva (Teva) i Oroes (+Pharma) to 
odpowiednio 24. i 25. zarejestrowana marka escita-
lopramu. Do sprzedaży wprowadzono 15 marek: Le-
xapro i od marca 2012 Lexapro Meltz (Lundbeck; lek 
oryginalny), od stycznia 2010 Depralin (Polpharma), 
od lutego 2010 Elicea (Krka) i Mozarin (Adamed), od 
czerwca 2010 Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon Rich-
ter Polska), od sierpnia 2010 Pramatis (Sandoz), od 
kwietnia 2011 Servenon (Glenmark), od lipca 2011 
Escitalopram Actavis (lek zarejestrowany początko-
wo 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 Symesci-
tal (SymPhar), od października 2013 Elicea Q-Tab 
(Krka) i Pralex (Orion) oraz od grudnia 2013 Esci-
pram (G.L. Pharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Apo-
Escitaxin Oro (Apotex), Benel (Farmalider), Betesda 
(Axxon), Depralin ODT (Polpharma), Deprigen (Bio-
gened), Escitactil (PharmaSwiss), Escitasan (Stada), 
Mozarin Swift (Adamed), Pramogen (Generics), Sa-
vandra (Abbott).
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). ►
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N06D – Leki przeciw demencji;
N06DA - Antycholinoesterazy

Donepezil: Donepezil Hameln to 30. zarejestrowa-
na marka donepezylu. Do sprzedaży wprowadzono 
19 leków: Aricept (Pfizer; lek oryginalny), Cogiton 
(Biofarm), Donepex (Celon Pharma), Yasnal i od 
czerwca 2011 Yasnal Q-Tab (Krka), od lutego 2009 
Donesyn (Vipharm) i Symepezil (SymPhar), od maja 
2009 Donectil (ICN Polfa Rzeszów), od lipca 2009 
Cognezil (Glenmark; zarejestrowany wcześniej jako 
Donepezil Synthon), od października 2009 Done-
cept (Actavis), od grudnia 2009 Alzepezil (Egis), 
od czerwca 2011 Alzepezil ODT (Egis), od kwietnia 
2010 Mensapex (Sandoz; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą DoneSAN), od czerwca 2010 
Pezilgen (Biogened), od sierpnia 2010 Apo-Doperil 
(Apotex) i Doneprion (Orion), od marca 2011 Ricor-
do (Adamed), od września 2011 Pamigen (Generics; 
lek wprowadzony na rynek w marcu 2010 pod na-
zwą Donepezil Generics), od kwietnia 2012 Done-
pezil Polfarmex, od lipca 2012 Donepezil Bluefish 
i od października 2013 Donestad (Stada; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Dobedipil).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Al-
tzer (Hikma), Cogiton ODT (Biofarm), Donecleus 
(Nucleus), Donegen ODT (Generics), Donenerton 
(Dolorgiet), Donepegamma (Wörwag), Donepezil 
Hydrochloride Accord (Accord Healthcare), Done-
pezil hydrochloride Sanovel, Donepezil Polfa Łódź, 
Donepezil Stada (lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Donepezil Specifar) i Donepezil Stada Oro, 
Donethon (Synthon). 
Skreślono z Rejestru: Alzdone (Unia; lek był obecny 
na rynku od października 2009), Donemed (Sun-
-Farm; lek był obecny na rynku od września 2010), 
Donepenorm (+Pharma; lek zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Donepezil Alet), Donepezil Teva 
(lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Donepezil 
Pliva), Donezic (Polfa Tarchomin; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Donepezil Peseri), Memira-
num (Ranbaxy), Memocept (Polpharma; preparat 
wprowadzony na rynek od marca 2010, zarejestro-
wany wcześniej przez Synthon pod nazwą Synpezil), 
Redumas i Redumas ODT (Teva), Rizin (Teva).

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu
Memantine: Tormoro (Abbott) i Memantine Glen-
mark to odpowiednio 20. i 21. zarejestrowana mar-
ka memantyny. Na rynek wprowadzono 7 leków: 
Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 
Biomentin (Biofarm), od sierpnia 2013 Nemdatine 
(Actavis), od października 2013 Marixino (Consilient 

Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Krka pod nazwą Maruxa) oraz od listopada 2013 
Merandex (Pol-Nil) i Mirvedol (Gedeon Richter Pol-
ska). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Memantine Accord (Accord Healthcare), Meman-
tine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Meman-
tine Mylan (Generics), Memantine Orion, Meman-
tine Ratiopharm, Memantine Teva, Memantyna 
Abdi, Memantyna Neuropharma (Neuraxpharm), 
Memigmin (Egis), Polmatine (Polpharma) i Xapi-
mant (Sandoz).

R – UKŁAD ODDECHOWy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; 
R01A – Środki udrażniające nos i inne prepa-
raty stosowane miejscowo do nosa; R01AA – 
Sympatykomimetyki, leki proste

Xylometazoline: Otrivin Menthol (Novartis) w po-
staci aerozolu to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej aerozoli i kropli do nosa Otrivin. 
Zarejestrowano 11 marek ksylometazoliny. Na ry-
nek wprowadzono 9 leków w różnych postaciach: 
Otrivin (Novartis), Xylogel (Polfa Warszawa), Xylo-
metazolin WZF (Polfa Warszawa), Xylometazolin VP 
(ICN Polfa Rzeszów), Xylorin (Omega Pharma), od 
kwietnia 2010 Nasorin (Orion) oraz Sudafed Xylo-
Spray i Sudafed XyloSpray HA (McNeil), od sierpnia 
2013 Xylometazolin Vibrocil (Novartis; lek wprowa-
dzony wcześniej pod nazwą Otrivin) i od grudnia 
2013 Xylometazolin 123ratio. Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: Ksylometazoliny Chloro-
wodorek Basic Pharma, Xyladur (Premier Research). 
Skreślono z Rejestru: Donosan (Ratiopharm), Su-
daxyl i Sudaxyl HA (McNeil) oraz Xylo-Mepha (Me-
pha).

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

Desloratadine: Teslor (Aflofarm) to 37. zarejestro-
wana marka desloratadyny. Na rynku pojawiło się 
15 leków: Aerius (Merck Sharp & Dohme), Azomyr 
(Merck Sharp & Dohme), od sierpnia 2012 Dehistar 
(Galena) i Deslodyna (Hasco-Lek), od września 2012 
Dynid (Glenmark), od października 2012 Suprodes-
lon (S-Lab) i Symdes (SymPhar), od grudnia 2012 Hi-
taxa (Adamed) i Jovesto (Sandoz), od stycznia 2013 
Delortan (Polfa Warszawa), od marca 2013 Dasselta 
(Krka), od kwietnia 2013 Goldesin (Tactica Pharma-
ceuticals), od maja 2013 Desloratadine Actavis, od 
lipca 2013 Desloratadine Mylan i od listopada 2013 
Desloratadyna Apotex.

►
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Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków: Ale-
ric Deslo (US Pharmacia; lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Krotex-Poland pod nazwą Met-
lox), Clarderin (PharmaSwiss), Denovals (Specifar), 
Desada (Adamed), Deslix (Medana Pharma), Des-
loraphar (Disphar), Desloratadine +Pharma, Deslo-
ratadine Farmaprojects, Desloratadine Labormed, 
Desloratadine Lupin, Desloratadine Peseri, Deslo-
ratadine PMCS (Pro.Med.CS), Desloratadine Ratio-
pharm, Desloratadine Teva, Desloratadyna Actavis, 
Desloratadyna Ibermedgen, Lordestin (Gedeon 
Richter Polska), Lorinespes (Specifar), Neoclarityn 
(Merck Sharp & Dohme), Pylodes (PharmaSwiss), 
Sigtalaz (Sigillata). 
Skreślono z Rejestru: Deloriar (Specifar), Deslorata-
dine Arrow (Arrow Poland), Desloratadine Zentiva, 
Rodispes (Specifar), Tahistol (Specifar), Yosqiero 
(Sandoz).

S – NARZąDy ZMySŁóW
S01 – Leki okulistyczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Inne leki 
przeciwinfekcyjne

Moxifloxacin: Floxitrat Ofta (Sandoz) to 2. zareje-
strowany okulistyczny lek z moksyfloksacyną, Na ry-
nek wprowadzono od stycznia 2010 lek oryginalny 
Vigamox (Alcon).

S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę; 
S01EE – Analogi prostaglandyn

Bimatoprost: Bimatoprost Polpharma to 4. zare-
jestrowana marka bimatoprostu. Na rynek wpro-
wadzono lek oryginalny Lumigan (Allergan). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Glabrilux (Phar-
maSwiss) i Treprovist (Sandoz).

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

Olopatadine: Oftahist (Adamed) to 3. zarejestrowa-
na marka olopatadyny. Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Opatanol (Alcon). Nie pojawił się jeszcze 
w obrocie handlowym Nolodon (Polpharma).

V – PREPARATy RóżNE
V03/V03A – Inne środki stosowane w leczni-
ctwie; V03AB - Środki odtruwające

Atropine+diazepam+pralidoxime: Indywidualny 
Zestaw Autostrzykawek Przeciwko Bojowym Środ-
kom Trującym IZAS-05 (Ravimed) to 1. zarejestro-
wany zestaw autostrzykawek zawierających podane 
substancje czynne: Autostrzykawka Atropina, Auto-
strzykawka Diazepam, Autostrzykawka Pralidoksym 
+ Atropina.

2014-02-14

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC 
na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, 
Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowa-
nie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślin-
nych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie 
IX”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- 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.

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
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Nowe rejestracje – UE – STYCZEŃ 2014

A – PRZEWóD POKARMOWy I METABOLIZM
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłą-
czeniem insulin; A10BD – Preparaty złożone 
doustnych leków obniżających poziom glukozy 
we krwi; A10BD15 – Metformina i dapagliflo-
zyna

Metformin+dapagliflozin: Xigduo (Bristol-Myers 
Squibb/Astra Zeneca) jest wskazany jako leczenie 
uzupełniające do diety i wysiłku fizycznego w cuk-
rzycy typu 2 u pacjentów w wieku od 18 lat w celu 
poprawy kontroli glikemii: u pacjentów z niewystar-
czającą kontrolą glikemii podczas stosowania u nich 
maksymalnej tolerowanej dawki metforminy w mo-
noterapii; w terapii skojarzonej z innymi produktami 
leczniczymi obniżającymi glikemię, w tym z insuliną, 
u pacjentów z niewystarczającą kontrolą glikemii 
podczas stosowania u nich metforminy w skojarze-
niu z tymi produktami leczniczymi; u pacjentów już 
leczonych dapagliflozyną w skojarzeniu z metformi-
ną podawanymi w postaci osobnych tabletek.
Xigduo łączy w sobie dwa produkty lecznicze o 
działaniu przeciwcukrzycowym o różnych i uzupeł-
niających się mechanizmach działania, co ma na 
celu poprawienie kontroli glikemii u pacjentów z 
cukrzycą typu 2: dapagliflozynę, która jest inhibito-
rem kotransportera typu 2 sodu i glukozy (SGLT2) 
oraz chlorowodorek metforminy, który należy do 
leków z klasy biguanidów.
Dapagliflozyna jest bardzo silnym, wybiórczym i 
odwracalnym inhibitorem kotransportera typu 2 
sodu i glukozy (SGLT2), który wykazuje selektywną 
ekspresję w nerkach, z jednoczesnym brakiem eks-
presji w ponad 70 innych rodzajach tkanek, (m.in. 
w wątrobie, tkance mięśniowej, tkance tłuszczowej, 
piersiach, pęcherzu moczowym i mózgu). SGLT2 
jest głównym transporterem odpowiedzialnym za 

wchłanianie zwrotne glukozy z przesączu kłębusz-
kowego do krwi. W przebiegu cukrzycy typu 2, po-
mimo istniejącej hiperglikemii, cały czas odbywa 
się w nerkach proces wchłaniania zwrotnego prze-
sączonej glukozy. Dapagliflozyna poprawia kontro-
lę glikemii zarówno na czczo jak i po posiłku po-
przez zmniejszenie wchłaniania zwrotnego glukozy 
w nerkach, które prowadzi do wydalania glukozy z 
moczem. Wydalanie glukozy (efekt glikozuryczny) 
obserwowane jest po zastosowaniu pierwszej daw-
ki, trwa w 24-godzinnym okresie przerwy między 
kolejnymi dawkami i utrzymuje się przez cały okres 
leczenia. Ilość glukozy usuwanej przez nerki dzięki 
temu mechanizmowi zależy od stężenia glukozy we 
krwi i tempa filtracji kłębuszkowej (GFR). Dapagliflo-
zyna nie zaburza prawidłowego endogennego wy-
twarzania glukozy w odpowiedzi na hipoglikemię. 
Dapagliflozyna działa niezależnie od wydzielania i 
działania insuliny. W badaniach klinicznych z zasto-
sowaniem dapagliflozyny obserwowano poprawę 
wskaźników oceny modelu homeostazy (HOMA, ho-
meostasis model assessment) dotyczących czynno-
ści komórek β trzustki (HOMA beta-cell). Wydalanie 
glukozy z moczem indukowane przez dapaliflozynę 
związane jest z wydatkiem energetycznym i zmniej-
szeniem masy ciała. Zahamowanie kotransportu 
glukozy i sodu przez dapagliflozynę związane jest 
również z łagodną diurezą i przemijającą natriure-
zą. Dapagliflozyna nie hamuje innych transporterów 
glukozy ważnych dla transportu glukozy do tkanek 
obwodowych i jest >1400 razy bardziej selektywna 
wobec SGLT2 niż dla SGLT1, głównego transportera 
w jelitach odpowiedzialnego za absorpcję glukozy. 
Metformina jest lekiem z klasy biguanidów o działa-
niu przeciwhiperglikemicznym i zmniejsza zarówno 
podstawowe jak i poposiłkowe stężenie glukozy w 
osoczu. Lek ten nie pobudza wydzielania insuliny 

W styczniu 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 6 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 2 nowych substancji czynnych (dolutegrawir i sofosbuwir) i 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 Cha-

rakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europej-
skiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

►
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►

i dlatego nie wywołuje hipoglikemii. Metformina 
może działać poprzez trzy mechanizmy: poprzez 
zmniejszanie wytwarzania glukozy w wątrobie po-
przez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy; 
poprzez umiarkowane zwiększenie wrażliwości tka-
nek na insulinę, poprawiając obwodowy wychwyt i 
wykorzystanie glukozy w mięśniach; poprzez opóź-
nianie wchłaniania glukozy w jelitach. Metformina 
pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu 
poprzez oddziaływanie na syntazę glikogenu oraz 
zwiększa wydajność określonych typów błonowych 
transporterów glukozy (GLUT-1 oraz GLUT-4).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAŁAJąCE 
OGóLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwi-
rusowe;
J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłącze-
niem inhibitorów odwrotnej transkryptazy

Sofosbuvir: Sovaldi (Gilead Sciences) w skojarze-
niu z innymi produktami leczniczymi jest wskaza-
ny do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia 
wątroby typu C (pWZW C) u dorosłych, wykazując 
swoistą dla genotypu aktywność przeciwko wiruso-
wi zapalenia wątroby typu C (HCV).
Sofosbuwir jest pan-genotypowym inhibitorem 
HCV NS5B RNA-zależnej polimerazy RNA, która ma 
podstawowe znaczenie dla replikacji wirusa. Sofos-
buwir jest prolekiem nukleotydowym, który ulega 
metabolizmowi wewnątrzkomórkowemu do utwo-
rzenia farmakologicznie czynnego trifosforanu ana-
logu urydyny (GS-461203), który może być przyłą-
czony przez polimerazę NS5B do RNA HCV i działa 
jako terminator łańcucha. W teście biochemicznym 
GS-461203 hamował aktywność polimerazy re-
kombinowanego NS5B z HCV genotypu 1b, 2a, 3a 
i 4a z 50% stężeniem hamującym (ang. inhibitory 
concentration, IC50) w zakresie od 0,7 do 2,6 μM. 
GS-461203 (czynny metabolit sofosbuwiru) nie jest 
inhibitorem ludzkich polimeraz DNA i RNA ani nie 
jest inhibitorem mitochondrialnej polimerazy RNA.

J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Dolutegravir: Tivicay (ViiV Healthcare) jest wska-
zany do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami 
przeciwretrowirusowymi w leczeniu osób dorosłych 
i młodzieży w wieku powyżej 12 lat zakażonych 
ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV).
Dolutegrawir hamuje integrazę HIV poprzez wiąza-
nie się z aktywnym miejscem integrazy i blokowa-
nie etapu transferu łańcucha w procesie integracji 

retrowirusowego kwasu dezoksyrybonukleinowego 
(DNA), który ma zasadnicze znaczenie dla cyklu re-
plikacji HIV.

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

Zoledronic acid: Zoledronic acid Accord (Accord 
Healthcare) to 25. zarejestrowana marka leków z 
kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 11 
leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 
2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledro-
nic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i 
Zoledronic acid Actavis, od października 2013 Osporil 
(Egis) i Symdronic (SymPhar), od grudnia 2013 Aci-
dum zoledronicum Medac i Zoledronic acid Zentiva 
oraz od stycznia 2014 Zoledronic acid Polpharma, 
wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym 
oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą 
nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) 
stosowany w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desi-
nobon (Alvogen), Zendractin (PharmaSwiss), Zo-
lacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid 
Fresenius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledro-
nic acid Mylan, Zoledronic acid Noridem (Noridem 
Enterprises), Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic 
acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic Fair-Med 
o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa 
oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, 
Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Phar-
ma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpo-
wiadających lekowi Aclasta.
Zoledronic acid Accord jest wskazany:
- w zapobieganiu powikłaniom kostnym (złamania 

patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, na-
promienianie lub operacje kości lub hiperkalcemia 
wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym procesem nowo-
tworowym z zajęciem kości;

- w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą no-
wotworową u dorosłych pacjentów.

Kwas zoledronowy jest inhibitorem resorpcji kości 
przez osteoklasty. Selektywne działanie bifosfonia-
nów na tkankę kostną wynika z ich dużego powi-
nowactwa do zmineralizowanej kości, ale dokładny 
mechanizm prowadzący do zaburzenia aktywności 
osteoklastów pozostaje nadal niewyjaśniony. W 
długookresowych badaniach na zwierzętach wyka-
zano, że kwas zoledronowy hamuje resorpcję kości 
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►nie wpływając negatywnie na tworzenie, minerali-
zację oraz właściwości mechaniczne tkanki kostnej. 
Syntaza pirofosforanu farnezylu jest głównym mo-
lekularnym miejscem wiązania kwasu zoledrono-
wego w osteoklastach. Długi czas trwania działania 
kwasu zoledronowego przypisuje się jego wysokie-
mu powinowactwu do wiązania się z miejscem ak-
tywnym cząsteczki syntazy pirofosforanu farnezylu 
(FPP) i silnemu powinowactwu do minerałów kości.
Kwas zoledronowy ma także liczne właściwości 
przeciwnowotworowe, które mogą wpływać na jego 
ogólną skuteczność w leczeniu przerzutów nowo-
tworowych do kości. W badaniach przedklinicznych 
wykazano następujące właściwości:
- in vivo: hamowanie resorpcji kości przez osteo-
klasty, co zmienia mikrośrodowisko szpiku kostne-
go, powodując zmniejszenie podatności szpiku na 
wzrost komórek nowotworowych, działanie antyan-
giogenne i działanie przeciwbólowe;
– in vitro: hamowanie proliferacji osteoblastów, bez-
pośrednie działanie cytostatyczne i proapoptotycz-
ne dotyczące komórek nowotworowych, synergizm 
działania cytostatycznego z innymi lekami prze-
ciwnowotworowymi, działanie przeciwadhezyjne i 
przeciwinwazyjne.

N – UKŁAD NERWOWy
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Levetiracetam: Levetiracetam Hospira to 45. zare-
jestrowana marka lewetyracetamu. Na rynek wpro-
wadzono 22 marki: Keppra (UCB; lek oryginalny), 
od października 2011 Levetiracetam Teva, od marca 
2012 Levetiracetam Actavis, od kwietnia 2012 Veti-
ra (Adamed), od maja 2012 Trund (Glenmark), od 
czerwca 2012 Levetiracetam GSK (GlaxoSmithKline), 
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 Levetira-
gamma (Wörwag), od czerwca 2013 Levetiracetam 
Stada, od lipca 2013 Levetiracetam Bluefish i Le-
vetiracetam Orion, od sierpnia 2013 Levebon (G.L. 
Pharma), od września 2013 Levetiracetam Ranbaxy, 
od listopada 2013 Eprilexan (Pharmaselect) i od 
stycznia 2014 Levetiracetam-Generics (lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Levetiracetam Lu-
pin) oraz Zelta (Axxon).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Al-

tein (+Pharma), Dretacen (Sandoz), Epiletam (Egis), 
Etibral (Polfa Warszawa), Levelanz (Abbott), Le-
velept (Sun-Farm), Levetiracetam Accord (Accord 
Healthcare), Levetiracetam Astron (Astron Rese-
arch), Levetiracetam Aurobindo, Levetiracetam FGX 
(FirstGenerixInternational), Levetiracetam Mylan, 
Levetiracetam Ratiopharm, Levetiracetam Sanovel, 
Levetiracetam Sun inj. (Sun Pharmaceuticals Indu-
stries Europe), Lewetyracetam Ewopharma (Pro.
Med.CS), Lewetyracetam-Neuraxpharm, Matever 
(Pharmathen), Noepix (Actavis), Normeg (Zentiva), 
Polkepral (Polfa Tarchomin), Pterocyn (SVUS Phar-
ma), Ticepro (PharmaSwiss).
Skreślono z Rejestru: Kapidokor (Vipharm), Levetira-
cetam Arrow, Levetiracetam Pfizer.
Lewetiracetam Hospira jest wskazany jako monote-
rapia w leczeniu napadów częściowych lub częścio-
wych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży 
w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. 
Natomiast jest wskazany jako terapia wspomaga-
jąca: w leczeniu napadów częściowych lub częścio-
wych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzie-
ży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką; w leczeniu 
napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży 
w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką mioklo-
niczną; w leczeniu napadów toniczno-klonicznych 
pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży 
w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogól-
nioną. Levetiracetam Hospira koncentrat do sporzą-
dzania roztworu do infuzji stanowi alternatywę dla 
pacjentów, u których podanie doustne jest czasowo 
niemożliwe.
Lewetyracetam, jest pochodną pirolidonu 
(S-enancjomer amidu kwasu α-etylo-2-oksy-1-
pirolidynooctowego) chemicznie nie powiązaną 
z istniejącymi substancjami czynnymi o działaniu 
przeciwpadaczkowym. Mechanizm działania lewe-
tyracetamu nadal nie jest w pełni poznany, lecz wy-
daje się różny od sposobu działania innych leków 
przeciwpadaczkowych. Wyniki badań in vitro i in 
vivo wskazują, że lewetyracetam nie zmienia pod-
stawowych właściwości komórki ani prawidłowych 
procesów neurotransmisji. Badania in vitro wyka-
zały, że lewetyracetam wpływa na stężenie Ca2+ w 
neuronach, częściowo hamując prądy Ca2+ typu N 
oraz ograniczając uwalnianie jonów Ca2+ zmagazy-
nowanych wewnątrz neuronów. Dodatkowo częś-
ciowo znosi indukowane przez cynk i beta-karboli-
ny hamowanie prądów bramkowanych przez GABA 
i glicynę. Ponadto w badaniach in vitro wykazano, że 
lewetyracetam wiąże się z określonym miejscem w 
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tkance mózgowej gryzoni. Tym miejscem jest biał-
ko pęcherzyków synaptycznych 2A, które, jak się 
uważa, bierze udział w procesie fuzji pęcherzyków i 
egzocytozy neurotransmiterów. Stopień powinowa-
ctwa lewetyracetamu i spokrewnionych analogów 
do białka 2A koreluje z mocą działania przeciwpa-
daczkowego tych substancji w modelu audiogen-
nych napadów padaczkowych u myszy. To odkrycie 
wskazuje, że interakcja lewetyracetamu z białkiem 
pęcherzyków synaptycznych 2A wydaje się wpływać 
na przeciwpadaczkowe działanie tego produktu 
leczniczego.

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

Dimethyl fumarate: Tecfidera (Biogen Idec) jest 
wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych z 
rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsiane-
go.
Mechanizm teraputycznego działania fumaranu di-
metylu w stwardnieniu rozsianym nie jest w pełni 
poznany. Wyniki badań przedklinicznych wskazują, 
że farmakodynamiczny efekt fumaranu dimetylu 
wynika głównie z aktywacji ścieżki transkrypcyjnej 
czynnika jądrowego Nrf2 [ ang. (erythroid derived 
2) like 2]. Wykazano, że fumaran dimetylu zwiększa 
u pacjentów ekspresję genów ochrony antyoksyda-
cyjnej zależnych od Nrf2, takich jak np. dehydroge-
naza NAD(P)H, chinon 1; [NQO1].
W badaniach przedklinicznych i klinicznych wyka-
zano właściwości przeciwzapalne i immunomodula-
cyjne produktu leczniczego Tecfidera. W modelach 
przedklinicznych fumaran dimetylu i fumaran mo-
nometylu, który jest głównym metabolitem fuma-
ranu dimetylu, silnie hamowały aktywację komórek 
układu odpornościowego oraz wynikające z niej 
uwalnianie prozapalnych cytokin w odpowiedzi na 
bodźce zapalne. Co więcej, w badaniach klinicznych 

z udziałem pacjentów z łuszczycą fumaran dimetylu 
wpływał na fenotypy limfocytów poprzez zmniej-
szanie produkcji profilu cytokin prozapalnych (TH1, 
TH17) oraz pobudzał produkcję komórek prze-
ciwzapalnych (TH2). Fumaran dimetylu wykazywał 
działanie terapeutyczne w wielorakich modelach 
urazów zapalnych i neurozapalnych. W badaniach 
fazy 3., po rozpoczęciu leczenia produktem Tecfide-
ra średnia liczba limfocytów zmniejszała się w ciągu 
pierwszego roku przeciętnie o 30% w stosunku do 
wartości wyjściowej, osiągając następnie plateau. 

Informacja Komisji Europejskiej:
•	 informacja z 3 I 2014 dotycząca wygaśnięcia z 

dniem 1 I 2014, na skutek braku wprowadzania 
do obrotu przez okres ostatnich 3 lat („sunset 
clause”), ważności pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego stosowanego 
u ludzi Tritanrix HepB (GlaxoSmithKline Biologi-
cals), zarejestrowanego 19 VII 1996 – szczepion-
ka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuś-
cowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 
klasa J07CA.

2014-02-22

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na 
podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, 
Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowa-
nie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal 
products for human use”; “Community list of not active medici-
nal products for human use”;
- 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.

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
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NOWOŚCI NA RYNKU – STYCZEŃ 2014

W styczniu 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 27 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa (marka) Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji

A02BC Esomeprazole Stomezul Sandoz PL 09.2009

A16AX Thioctic acid Thiogamma Turbo-Set Tak Pharma PL 12.2012

B05XA30 Potassium chloride 
+ sodium chloride

Potassium chloride + 
sodium chloride B. Braun

Braun PL 10.2012

C09BA04 Perindopril + 
indapamide

Co-Indipam Actavis PL 09.2009 
Perindopril 
Indapamide 
Arrow, zm. 
07.2013 
Co-Indipam

C09CA Candesartan Kandesar Orion PL 03.2012

C09CA Valsartan Valsartan Orion Orion PL 06.2012

D06BX Ingenol mebutate Picato Leo UE 11.2012

D07AC Mometasone 
furoate

Ivoxel Almirall 
Hermal

PL 07.2012

G04BE Sildenafil Sildenafil Hasco Hasco-Lek PL 08.2012

L01BC Capecitabine Capecitabine Accord Accord 
Healthcare

UE 04.2012

L01BC Capecitabine Capecitabine Zentiva Zentiva PL 03.2013

L02BB Enzalutamide Xtandi Astellas UE 06.2013

M01AX Glucosamine Proenzi Walmark PL 02.2013

M05BA Ibandronic acid Kefort Liconsa PL 07.2011

M05BA Zoledronic acid Zoledronic acid 
Polpharma

Polpharma PL 09.2012

N02AA59 Codeine + 
paracetamol

Paramax-Cod Medinet PL 04.2010

N02BE51 Paracetamol + 
chlorphenamine + 
dextromethorphan 
+ pseudoephedrine

Gripotaxin Sopharma PL 05.2012

N03AX Levetiracetam Levetiracetam-Generics Generics PL 04.2012 
Levetiracetam 
Lupin, zm. 
05.2013 
Levetiracetam-
Generics

►
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Ponadto w styczniu 2014 r. wprowadzono do 
sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 A02BC, omeprazole – Polprazol Max (Medana Phar-

ma), PL 03.2008 Omeprazol Medana, zm. 11.2011 
Polprazol Optima, zm. 03.2012 Polprazol Max;

•	 G03AA09, desogestrel+ethinylestradiol – Des-
sette Forte (Sun-Farm), PL 01.2013;

•	 N07BA, nicotine - Niquitin miętowe listki (Glax-
oSmithKline), PL 08.2011.

A – PRZEWóD POKARMOWy I METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związanych z 

nadkwaśnością; A02B – Leki stosowane w chorobie 
wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy protonowej

A16/A16A – Pozostałe produkty działające na prze-
wód pokarmowy i metabolizm; A16AX - Róż-
ne środki działające na przewód pokarmowy i 
metabolizm

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWóRCZy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05X – Dożylne 

roztwory dodatkowe; B05XA – Roztwory elektroli-
tów; B05XA30 – Połączenia elektrolitów

C – UKŁAD SERCOWO-NACZyNIOWy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;

C09B - Inhibitory ACE, leki złożone; C09BA – 
Inhibitory ACE i leki moczopędne; C09BA04 – 
Peryndopryl i leki moczopędne
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, 
leki proste

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w 

dermatologii; D06B – Chemioterapeutyki do 
stosowania miejscowego; D06BX – Inne che-
mioterapeutyki

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; 
D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC - 
Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWy I HORMONy 
PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego; G03A - Hormonalne 
środki antykoncepcyjne działające ogólnie; 
G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe; G03AA09 – Dezogestrel i estro-
gen

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, 
w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stoso-
wane w zaburzeniach erekcji

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I 
WPŁyWAJąCE NA UKŁAD ODPORNOśCIOWy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B – Antymeta-
bolity; L01BC – Analogi pirymidyny

L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormo-
nów i leki o zbliżonym działaniu; L02BB - An-
tyandrogeny

M – UKŁAD MIęśNIOWO-SZKIELETOWy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i 
przeciwreumatyczne; M01AX – Inne niestery-

N03AX Levetiracetam Zelta Axxon PL 05.2012

N05AH Olanzapine Egolanza Egis PL 12.2010

N06AB Fluoxetine Fluoxetine Vitabalans Vitabalans PL 06.2012

N06AX Venlafaxinum Olwexya Krka PL 09.2008 
Tavex, zm. 
05.2012 
Olwexya

N06DA Rivastigmine Rywastygmina Apotex Apotex PL 05.2013

N06DX Memantine Memantine Mylan Generics UE 04.2013

N06DX Memantine Memigmin Egis PL 08.2013

R03AL04 Indacaterol + 
glycopyrronium 
bromide

Ultibro Breezhaler Novartis 
Europharm

UE 09.2013

R06AX Desloratadine Clarderin PharmaSwiss PL 03.2013
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dowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatycz-
ne

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

N – UKŁAD NERWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy 
opium; N02AA59 – Kodeina, preparaty 
złożone z wyłączeniem leków psychotro-
powych

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – 
Paracetamol, preparaty złożone z wyłą-
czeniem leków psychotropowych

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne 
leki przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neurolep-

tyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiaze-
piny i oksepiny

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne;

N06AB – Selektywne inhibitory zwrotne-
go wychwytu serotoniny
N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

N06D – Leki przeciw demencji;
N06DA - Antycholinoesterazy
N06DX - Inne leki przeciw otępieniu star-
czemu

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

R – UKŁAD ODDECHOWy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach 

dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, 
preparaty wziewne; R03AL – Leki adrenergicz-
ne w połączeniach z lekami antycholinergicz-
nymi; R03AL04 – Indakaterol i bromek gliko-
pironium

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

2014-02-22

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 PL: “Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produk-
tów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyj-
ne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produk-
tów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal 
products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane 
IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
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