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Wymaganiom stawianym przed współczesną apteką 
mogą sprostać jedynie najwyższej klasy profesjonaliści – 

absolwenci wydziałów farmacji uczelni medycznych
Toczą się prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia ministra 

edukacji narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodo-
wego. Projekt nowelizacji przewiduje likwidację kształcenia w zawodzie 
technika farmaceutycznego. 

Samorząd aptekarski ma w tej sprawie wyrobiony od dawna pogląd, 
który wyrażony został dwukrotnie w stanowiskach Naczelnej Rady Apte-
karskiej. Po raz pierwszy „W sprawie roli technika farmaceutycznego w apte-
ce oraz przy realizacji przypisanych zawodowo farmaceucie usług farmaceu-
tycznych” Rada wypowiedziała się 26 lutego 2013 roku, a po raz drugi 24 
czerwca 2014 roku przyjmując stanowisko „W sprawie zmian legislacyjnych 
dotyczących kształcenia techników farmaceutycznych”.  

Rolę wykładni i komentarza do tych dwóch dokumentów bardzo dobrze 
spełnia artykuł „Zakończmy kształcenie techników farmaceutycznych” 
autorstwa dr Grzegorza Kucharewicza. Konkluzja rzetelnie uargumentowa-
nego artykułu prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej jest następująca: „Czas 
najwyższy zakończyć (…) kształcenie techników farmaceutycznych. Wymaga-
niom stawianym przed współczesną apteką mogą sprostać jedynie najwyższej 
klasy profesjonaliści – absolwenci wydziałów farmacji uczelni medycznych”.

Identyczne zdanie ma środowisko naukowe i akademickie. 3 czerw-
ca 2014 roku profesor Wiesław Sawicki, wystosował w imieniu Konferencji 
Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych list 
do Ministra Zdrowia, w którym wyrażone jest poparcie dla projektu likwida-
cji kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego. 

xxx

„Błogosławiony dzień mego przyjścia na świat! Ileż na tej kuli ziemskiej 
wspaniałych rzeczy” – te słowa Colasa Breugnona, bohatera powieści Ro-
main Rolanda stały się punktem wyjścia do dialogu „Wspaniałe rzeczy, do 
których śmieją się oczy i wyciągają ręce, czyli o radości życia” Ewy Sitko i 
Magdaleny Bucior, które na temat rozważań wybrały - radość życia i szczęście. 

Na pytanie, „czy postawa radości to dojrzałość, czy infantylizm?”  Mag-
dalena Bucior udziela następującej odpowiedzi - „Z całym przekonaniem 
stwierdzam, że dojrzałość. Dojrzałość, w którą wpisuje się zgoda na ujaw-
nianie uczuciowej strony własnej osobowości, na spontaniczność, ciekawość 
i twórczość”.  

xxx

Okładka numeru wprowadza nas w nastrój wyczekiwanych przez wielu 
wakacji, które są czasem radości, wypoczynku i podróży. Wybierzmy się, za-
tem w podróż. Tym razem jest to daleka wyprawa, bo aż do Ameryki Połu-
dniowej. Naszym przewodnikiem jest dr Karol Adamowski, który w artykule 
„Ziołolecznictwo Majów i Azteków” opowiada o niegdysiejszym Meksyku 
i jego dawnych mieszkańcach oraz o ich fascynujących osiągnięciach w na 
polu ziołolecznictwa. Kuracje opracowane przez Majów i Azteków przetrwa-
ły do dzisiaj i stanowią alternatywne sposoby zmagania się ze schorzeniami. 

- „W wielu regionach Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza w strefie wpływów 
Majów i Azteków, istnieją w dalszym ciągu dwa światy medycyny: medycyna 
tradycyjna przekazywana z pokolenia na pokolenie i sięgająca korzeniami 
okresu przedkolumbijskiego oraz medycyna współczesna, oparta na państwo-
wym systemie punktów medycznych i szpitali. Miejscowa ludność, zależnie od 
rodzaju i charakteru schorzenia, korzysta równolegle z usług jednego i dru-
giego systemu” czytamy w podsumowaniu tego bardzo ciekawego artykułu.

xxx

Wakacje czas zacząć. Oczywiście, gdziekolwiek Państwo będziecie po-
lecamy lekturę Aptekarza Polskiego. Dzięki globalnej sieci jesteśmy zawsze 
pod ręką, nawet w leśnej głuszy lub w najodleglejszym zakątku świata. Wy-
starczy wpisać w wyszukiwarce internetowej dwa słowa - Aptekarz Polski. ■

Redakcja 
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Samorząd aptekarski gorą-
co popiera podjęte przez 
ministra edukacji narodo-

wej prace legislacyjne, zmierza-
jące do zmiany rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego. Należy 
podkreślić, że zmiany te popiera 
również Ministerstwo Zdrowia. 
Uważamy, że trzeba jak najszyb-
ciej zakończyć kształcenie techni-
ków farmaceutycznych, skracając 
termin ostatniej rekrutacji kan-
dydatów do klasy pierwszej szkół 
kształcących w tym zawodzie. 
Proponowana zmiana rozporzą-
dzenia jest zgodna z kierunkiem 
przyjętym w krajach Unii Euro-
pejskiej w tym zakresie, czyli li-
kwidacją kierunków zawodowych 
w szkołach średnich, które zazę-
biają się z kompetencjami osób 
kształconych na poziomie szkół 
wyższych. 

Chciałbym podkreślić, że 
jedynie farmaceuta z mocy usta-
wy uprawniony jest do wykony-
wania wszystkich czynności przy-
należnych zawodowi farmaceuty. 

Nadanie tak szerokich uprawnień 
tej grupie zawodowej związane 
jest z wysokimi kwalifikacjami, 
które farmaceuta nabywa w dro-
dze stosownego kształcenia (mi-
nimalne wykształcenie dla farma-
ceuty określa dyrektywa 2005/36/
WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych). Gwarantują one 
pacjentom świadczenie usług far-
maceutycznych na najwyższym 
poziomie. Nie może, rzecz jasna, 
budzić wątpliwości, że wiedza 
i kwalifikacje posiadane przez far-
maceutę nie mogą być porówny-
wane z wykształceniem technika 
farmaceutycznego – absolwenta 
średniej szkoły policealnej. Po-
winniśmy w naszym kraju dążyć 
do tego, aby w trosce o bezpie-
czeństwo pacjentów i wysoką 
jakość świadczeń zdrowotnych 
jak najwięcej osób pracujących 
w aptekach spełniało wymagania 
unijne, zapewniające określony 
poziom świadczonych usług far-
maceutycznych. 

Od wielu lat samorząd 
aptekarski apeluje o zakoń-
czenie kształcenia techników 
farmaceutycznych. Jesteśmy 
konsekwentni, wskazując ar-
gumenty przemawiające za 
szybkim podjęciem przez 
właściwe organy państwa de-
cyzji w sprawie likwidacji tego 
kierunku kształcenia policeal-
nego. Wypowiadałem się na 
ten temat wielokrotnie w Sej-
mie i podczas spotkań w Mi-
nisterstwie Zdrowia. Nasze po-
glądy przedstawiliśmy między 
innymi w stanowiskach przy-
jętych przez Naczelną Radę 
Aptekarską (stanowisko NRA 
z 26 lutego 2013 r. w sprawie 
roli technika farmaceutyczne-
go w aptece oraz przy reali-
zacji przypisanych zawodowo 
farmaceucie usług farmaceu-
tycznych; stanowisko NRA 
z 24 czerwca 2014 r. w spra-
wie zmian legislacyjnych doty-
czących kształcenia techników 
farmaceutycznych).

ZAKOŃCZMY 
KSZTAŁCENIE 
TECHNIKÓW 

FARMACEUTYCZNYCH
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Jest to istotne także ze 
względu na zadania związane ze 
sprawowaniem opieki farmaceu-
tycznej. Zgodnie z ustawą o iz-
bach aptekarskich opieka farma-
ceutyczna przypisana jest do za-
wodu farmaceuty. Może ją spra-
wować jedynie farmaceuta, który 
czuwa nad prawidłowym przebie-
giem farmakoterapii, informując 
między innymi o stosowaniu le-
ków, działaniach niepożądanych 
i interakcjach leków. Od wielu lat 
samorząd aptekarski pracuje nad 
modelem opieki farmaceutycznej 
i wypracowuje szczegółowe stan-
dardy postępowania w odniesie-
niu do konkretnych chorób lub 
innych problemów zdrowotnych. 
Należy jeszcze raz z całą mocą 
podkreślić, że tylko farmaceuci 
mają podstawy formalne i mery-
toryczne, żeby taką opiekę spra-
wować. Zadania te będą stopnio-
wo rozszerzane, co będzie wy-
magało od farmaceutów stałego 
poszerzania kwalifikacji w trakcie 
obowiązkowych szkoleń ciągłych.

Zgodnie z deklaracją bo-
lońską nie jest dopuszczalne 
dwustopniowe kształcenie w za-
wodach medycznych. Postulat 
utworzenia studiów licencjackich 
na kierunku techniki farmaceu-
tycznej, zgłaszany przez niektóre 
środowiska biznesowe (na przy-
kład przez BCC), jest sprzeczny 
z prawem unijnym. Znamienne 
jest, że w Polsce nie kształci się 
już w szkołach policealnych pie-
lęgniarek, położnych czy anality-
ków medycznych. Od dawna nie 
kształcimy też felczerów. Czas 
najwyższy zakończyć również 
kształcenie techników farmaceu-
tycznych. Wymaganiom stawia-
nym przed współczesną apteką 
mogą sprostać jedynie najwyż-
szej klasy profesjonaliści – absol-
wenci wydziałów farmacji uczelni 
medycznych. ■

Konsultanci krajowi 
6 czerwca 2014 roku minister zdrowia powołał troje konsultantów kra-

jowych w dziedzinach farmacji. 
W dziedzinie farmacji aptecznej konsultantem krajowym została 

mgr farm. Lidia Maria Czyż z Rzeszowa. 
W dziedzinie farmacji przemysłowej konsultantem krajowym zosta-

ła ponownie prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska z Gdańska.
W dziedzinie farmacji szpitalnej konsultantem krajowym został po-

nownie prof. dr hab. Edmund Grześkowiak z Poznania. 
Ponadto, w gronie osób pełniących aktualnie funkcję konsultanta kra-

jowego w dziedzinach farmacji jest prof. dr hab. Jan Krzek z Krakowa, 
konsultant w dziedzinie analityki farmaceutycznej powołany 13 lipca 
2011 roku.

Kadencja konsultantów trwa 5 lat. 

Konsultanci w dziedzinach farmacji:
• wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów 

administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki 
zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;

• prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowe-
go i szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów;

• biorą udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu rea-
lizacji polityki zdrowotnej;

• sporządzają opinie dotyczące doskonalenia zawodowego farmaceutów;
• sporządzają opinie dotyczące realizacji szkolenia podyplomowego 

i specjalizacyjnego farmaceutów w zakresie wynikającym z określone-
go programu kształcenia oraz sprawują nadzór nad ich merytoryczną 
realizacją. 

Zasady powoływania i odwoływania konsultantów oraz ich zada-
nia określone są w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach 
w ochronie zdrowia. 

 
17 czerwca 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmia-

nie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, przedłożony przez mini-
stra zdrowia. Projekt zakłada wprowadzenie przepisów, „których właściwe 
stosowanie zapewni przejrzystość wykonywania zadań przez konsultanta. 
Proponowane regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultan-
tów i niezależność wyrażanych przez nich opinii. (…) Wszyscy konsultanci 
oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia, ujawniając 
informacje o faktach, które mogłyby skutkować ewentualnymi konfliktami 
interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. 
Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia. (…) Projektowane 
przepisy zobowiązują konsultantów krajowych do zwoływania co najmniej 
raz na pół roku posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich w danej 
dziedzinie. Dają też konsultantom krajowym prawo wydawania poleceń 
konsultantom wojewódzkim oraz określania terminu ich wykonania”.
 

Opracował: Z.S.

Warto wiedzieć
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Czym jest fenobarbital?

Fenobarbital (łac. Phenobarbitalum) to sy-
nonimowo luminal lub gardenal. Nazwa chemicz-
na brzmi 5-etylo-5-fenylopirymidyno-2,4,6(1H,3H, 
5H)-trion. Ma postać białego lub prawie białego 
krystalicznego proszku albo bezbarwnych kryszta-
łów, bardzo trudno rozpuszczalnych w wodzie, za to 
łatwo rozpuszczalnych w 96% etanolu. 

Substancja tworzy rozpuszczalne w wodzie 
związki z wodorotlenkami i węglanami litowców 
oraz wodorotlenkiem amonowym. Rozpuszczalny 
w tłuszczach, przenika łatwo do wszystkich płynów 
tkankowych, przez barierę łożyska i do mleka matki. 
Sól sodowa fenobarbitalu jest rozpuszczalna w wo-
dzie i etanolu.

C12H12N2O3

Ryc. 1. Wzór chemiczny fenobarbitalu
 

Substancje  

biologicznie czynne 

stosowane w recepturze 

aptecznej.  

Część III. Fenobarbital
Z uwagi na rozpoczynający się okres waka-
cyjno-urlopowy i związane z nim siłą rzeczy 
większe rozluźnienie i mniejsze skoncentro-
wanie na nauce, bieżący artykuł poświęcony 
kolejnej substancji czynnej z naszej receptury 
– fenobarbitalowi i jego soli sodowej posta-
nowiliśmy podzielić na dwie mniejsze porcje, 
tak aby nadmiar tekstu nie odstraszył na-
szych przemiłych Czytelników od istotnych 
informacji związanych z recepturą tej ważnej 
i wciąż często występującej w leku recepturo-
wym substancji biologicznie czynnej. Ilekroć 
napotykamy fenobarbital, czy to w literatu-
rze, czy to w recepturze aptecznej zawsze 
jawi nam się obraz zajęć z chemii farmaceu-
tycznej, dawniej zwaną też chemią leków, 
gdzie skrupulatnie w pamięci zapisywaliśmy 
wzory i formułki molekuł leków. Fenobarbital 
mimo upływu lat pozostał w naszej pamięci 
i cały czas brzmi jako: 5-etylo-5-fenylo-2,4,6-
-trioksoheksahydropirymidyna. I choć nauka 
rozwija się i zmienia to sentyment pozosta-
je. A i w towarzystwie skomplikowaną nazwą 
można błysnąć… ale do rzeczy.
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Stosowany jest jako środek o działaniu nasen-
nym i uspokajającym. Należy do barbituranów. Ta 
grupa leków przeciwlękowych i nasennych uważa-
na jest obecnie za niszową. Wypierają ją bezpiecz-
niejsze benzodiazepiny. Wprowadzony został do 
lecznictwa w 1912 roku przez firmę farmaceutycz-
ną Bayer pod nazwą handlową Luminal. 

Sam fenobarbital jest stosowany w napa-
dach padaczkowych, w niektórych schorzeniach 
przed zabiegiem operacyjnym oraz w pląsawicach 
i drżeniach idiopatycznych, czyli występujących bez 
uchwytnego powodu. Obwodowo zmniejsza na-
pięcie mięśni gładkich, działając przeciwskurczowo 
w obrębie przewodu pokarmowego. Działanie prze-
ciwskurczowe ujawnia się przy 1/10 dawki nasennej. 
Wykorzystuje się je pomocniczo w napadach kolek 
i w pediatrii.

Luminal powoduje również zmniejszenie zu-
życia tlenu przez mózg, co przyczynia się do zmniej-
szenia obrzęku mózgu po zabiegach chirurgicznych 
i chroni przed zawałem w wyniku niedokrwienia. 

Pobudza estryfikację bilirubiny, co wykorzy-
stuje się w hiperbilirubinemii Gilberta i w leczeniu 
żółtaczki jąder podstawy mózgu u noworodków.

W preparatach złożonych, zawierających do-
datkowo wyciągi z ziół, jest stosowany w przypadku 
nadmiernej pobudliwości nerwowej, przy objawach 
somatycznych zaburzeń nerwowych, na przykład 
w bólach wieńcowych związanych z wzmożonym 
napięciem nerwowym, także w zespołach bolesne-
go miesiączkowania. 

Większość farmaceutów ma do czynienia 
z fenobarbitalem nie tylko pod postacią surowca do 
receptury, ale także w formie tabletek w dawce 15 
i 100 mg, czopków – 15 mg oraz preparatów złożo-
nych – tabletek Bellergot i kropli Milocardin.

 
Mechanizm działania fenobarbitalu

Luminal łączy się z podjednostką α recepto-
rów GABA-ergicznych. Tym sposobem ułatwia połą-
czenie się endogennego GABA z jego receptorami, 
czego skutkiem jest otwarcie kanałów chlorkowych 
w błonie neuronów i zmniejszenie ich pobudliwości 
na bodźce.

Fenobarbital ma również zdolność bezpo-
średniego otwierania kanałów chlorkowych.

Poza tym gardenal wpływa na przewodnictwo 
sodowe i wapniowe, blokując napięciowo zależne 
kanały wapniowe. Tłumi neurony tworu siatkowego 
i kory mózgowej. Nasila uwalnianie hormonu anty-

diuretycznego, hamuje wchłanianie sodu i glukozy 
w kanalikach nerkowych. Wpływa depresyjnie na 
układ naczynioruchowy i oddechowy. Nie ma dzia-
łania przeciwbólowego, ale nasila działanie leków 
o takich właściwościach. Efekt niewielkiego obniże-
nia ciśnienia tętniczego i zmniejszenia częstotliwo-
ści rytmu serca jest wyraźniejszy u osób z nadciś-
nieniem tętniczym.

Fenobarbital osłabia wchłanianie wapnia 
i skraca biologiczny okres półtrwania witaminy D3, 
co pogarsza uwapnienie kości. U predysponowa-
nych do tego osób może wywołać napad porfirii. 

Działa nasennie długo (od 8 do 10 godzin), 
utrzymując się w organizmie, co po przebudzeniu 
może być przyczyną bólów głowy, senności i złego 
samopoczucia.

Gardenal jest induktorem enzymów wątro-
bowych i niezależnie od dawki może przyspieszać 
metabolizm wielu leków, zazwyczaj zmniejszając 
ich skuteczność. Tylko około 10% ulega zmetabo-
lizowaniu w wątrobie do nieczynnych pochodnych. 
W większości w stanie niezmienionym jest wydalany 
przez nerki.

Receptura fenobarbitalu

Preparaty recepturowe zawierające luminal to 
w zdecydowanej większości postaci płynne ad usum 
internum, czyli mikstury (mixturae) i krople (gut-
tae). Fenobarbital stosowany jest również w postaci 
proszków (pulveres), szczególnie u małych dzieci jako 
środek uspokajający i niekiedy przeciwwymiotny.

Jest to jedna z substancji, która nastręcza far-
maceucie wiele trudności. Pierwsza trudność pole-
ga na występowaniu fenobarbititalu w dwóch for-
mach – formie kwasowej i w formie soli sodowej. 
Druga trudność, albo lepiej grupa trudności wynika 
z charakteru chemicznego i jest nią tworzenie nie-
zgodności recepturowych zarówno fizycznych jak 
i chemicznych. 

Niezgodności chemiczne powstają wskutek 
oddziaływania pomiędzy składnikami leku. W wy-
niku reakcji pomiędzy kwasami a zasadami, reak-
cji podwójnej wymiany, utleniania – redukcji czy 
hydrolizy powstają nowe związki, co prowadzi do 
zaniku, zmiany lub zmniejszania działania leczni-
czego. W przypadku fenobarbitalu najczęściej są to 
niezgodności związane ze zmianą pH i wytrącaniem 
jego nierozpuszczalnej formy. 

Wracając do pierwszej kwestii w recepturze 
fenobarbitalu istotne jest to, aby zastosować do 
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W przypadku recepty nr 2 mamy do czynie-
nia z klasyczną niezgodnością recepturową fizyczną 
polegającą na przekroczeniu iloczynu rozpuszczal-
ności.

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest za-
miana formy kwasowej fenobarbitalu na równo-
ważną ilość jego soli sodowej. Posługujemy się tu 
prostymi obliczeniami w oparciu o masy molowe. 
Z farmakopei odczytujemy, że masa molowa feno-
barbitalu wynosi 232,24, natomiast fenobarbitalu 
sodowego – 254,22. Do obliczeń właściwej ilości fe-
nobarbitalu sodowego potrzebnego do wykonania 
tej recepty posłuży nam prosta proporcja:

Zapisane 150 mg fenobrabitalu – masa mo-
lowa: 232,24

Potrzeba (X) mg fenobarbitalu sodowego – 
masa molowa: 254,22

Powyższą receptę wykonamy rozpuszczając 
164 mg fenobarbitalu sodowego w 30 gramach 
wody. Na koniec dodamy 10 gram wody miętowej 
jako corrigens smakowy. Przypominamy, że do obu 
powyższych recept należy dodać zakrętkę z zakra-
placzem. 

Jeśli chodzi o postaci stałe – głównie mamy 
na myśli proszki – to sprawa wydaje się prostsza, 
ale wcale taka nie jest. Przykładem niech będzie re-
cepta nr 3.

Recepta nr 3 

Rp.:
Phenobarbitali natrici 0,09

 Lactosi   0,2
 M.f. pulv. 
 D.t.d. No 20
 D.S. 3 razy dziennie proszek

W recepcie trzeciej analogicznie dla wielu 
farmaceutów pojawi się pokusa, aby zamienić tym 
razem formę rozpuszczalną na nierozpuszczalną. 
Należy jednak przypomnieć sobie od razu akronim 
LADME i losy leków w ustroju i co dzieje się z le-
kiem po wydaniu go z apteki. Oczywistym jest, że 
zastosowanie rozpuszczalnej lub nierozpuszczalnej 
formy musi mieć wpływ na rozpuszczanie się leku 
w płynach przewodu pokarmowego, a tym samym 
wpływać na jego dostępność biologiczną. Według 
nas zamiana formy fenobarbitalu w powyższej re-
cepcie jest błędem w sztuce. Jeśli nasze rozważania 

►
wykonywanego preparatu jego właściwą formę. 
Kluczem do rozstrzygnięcia jaką substancję użyć 
(kwas czy jego sól sodową) jest ich rozpuszczal-
ność. Forma kwasowa wykazuje rozpuszczalność 
w wodzie 1:50000, sól sodowa rozpuszczalność 
w wodzie 1:1,5. Sugerując się rozpuszczalnością in-
tuicyjnie farmaceuci do form stałych używają for-
my kwasowej, zaś do form płynnych soli sodowej. 
W wielu aspektach jest to podejście właściwe, ale 
nie zapominajmy że „diabeł tkwi w szczegółach”. 
Przykładem niech będzie recepta nr 1.

Recepta nr 1.

Rp.:
Phenobarbitalum   0,15
Adonidis vernalis tinct. titr.  30,0
Cardiamidum    10,0
M.f. guttae
D.S. 3 x dziennie po 15 kropli

Wydaje się, że dużą pokusą dla wielu far-
maceutów byłaby w tym wypadku zamiana feno-
barbitalu na fenobarbital sodowy. Po wnikliwym 
jednak przyjrzeniu się recepcie zaobserwujemy, 
że nie mamy tu do czynienia z rozpuszczalnikiem 
wodnym. Zasadniczym medium w tej recepcie jest 
etanol w którym to rozpuszczalniku fenobarbital 
rozpuszcza się dostatecznie dobrze, aby powyższą 
receptę wykonać bez zmian. Sam sposób wykona-
nia powyższej recepty jest w związku z powyższym 
bardzo prosty – w odważonej nalewce z miłka wio-
sennego rozpuszczamy 150 miligramów fenobar-
bitalu i dodajemy 10 gram Kardiamidu. Osobną 
sprawą jest wcześniejsze obliczenie czy nie zostały 
przekroczone dawki. Dla tej recepty wykonuje się to 
w sposób klasyczny, który opisaliśmy w poprzednim 
artykule dotyczącym obliczania dawek w kroplach.

Może się jednak przydarzyć taka recepta, 
w której rozpuszczalnik będzie stanowiła woda. 
Wymyślmy hipotetyczną receptę na krople z sa-
mym fenobarbitalem – recepta nr 2.

Recepta nr 2

Rp.:
Phenobarbitalum 0,15
Aquae   30,0
Aquae menthae pip. 10,0
M.f. guttae
D.S. 3 x dziennie po 15 kropli
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►

kogoś nie przekonują to proszę wziąć pod uwagę 
to, że zamiana formy w tej recepcie nie ma uzasad-
nienia formalno-prawnego i może nie być uwzględ-
niona przez NFZ. Reasumując – naszym zdaniem 
w proszkach nie zamieniamy formy fenobarbitalu, 
tylko wykonujemy lek z formą przepisaną przez 
autora recepty. Jeśli na recepcie występuje Pheno-
barbitalum to wykonujemy proszki z formą kwaso-
wą jeśli Phenobarbitalum natricum to nasze proszki 
muszą być z solą sodową fenobarbitalu.

Do omówienia pozostają istotne kwestie 
związane z niezgodnościami chemicznymi, które 
może dawać fenobarbital w lekach płynnych i spo-
soby wykonania tych problematycznych recept, 
oraz kwestia obliczania dawki maksymalnej feno-
barbitalu i fenobarbitalu sodowego. Ale sprawy te 
zostawiamy do omówienia w części następnej. ■
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Najpowszechniej dostępny 
w sklepach, cukier nie-
rafinowany złożony jest 

w większości z kryształów sacha-
rozy, które stanowią od 99,3% do 
99,96% całkowitej masy. Polski 
przemysł cukrowniczy oparty jest 
na przetwórstwie buraka cukro-
wego, który także jest podstawo-
wym surowcem w wielu innych 
krajach europejskich. Drugim 
co do wykorzystania w kolejno-
ści surowcem w produkcji cukru 

jest trzcina cukrowa uprawiana 
w krajach tropikalnych. Na sku-
tek rafinacji, podczas produkcji 
cukru z roślin traci on wszystkie 
substancje odżywcze występu-
jące w nich naturalnie. Nie ma 
żadnych wartości zdrowotnych, 
to jedynie „puste kalorie” nada-
jące strawie słodki smak. Często 
też podczas produkcji cukru ra-
finowanego w celu hamowania 
wzrostu bakterii, dezaktywacji 
enzymów, zmiany barwy i regu-

lacji pH dodawane są substancje 
chemiczne jak dwutlenek siarki, 
kwas mrówkowy czy kwas fosfo-
rowy. Spożywany systematycznie 
cukier generuje stan nadmier-
nego zakwaszenia, ma nega-
tywny wpływ na każdy narząd 
organizmu. Wiadomym jest, że 
przesadne spożycie cukru pro-
wadzi do zwiększonego poboru 
energii, co w konsekwencji może 
objawiać się przyrostem masy 
ciała, wystąpieniem przewlekłych 
chorób związanych z otyłością, 
prowadzić do schorzeń denty-
stycznych, a w szczególności 
próchnicy. Udowodniono rów-
nież, że cukier przyśpiesza pro-
cesy starzenia organizmu. Błędy 
żywieniowe związane z nadmier-
nym spożywaniem białego cukru 
przyczyniają się również do po-
wstania niedokrwiennej choroby 
serca, a także cukrzycy typu II 
określanej mianem insulinonie-

Upodobanie do słodkiego smaku jest charakterystyczne 

dla ludzkiego gatunku. W życiu płodowym kubki smakowe two-

rzą się już w szesnastym tygodniu rozwoju płodu, a nowonaro-

dzone niemowlę jest w stanie pozytywnie reagować na słodki 

smak. Cukier jest naturalnym środkiem słodzącym, który do-

starcza około 4 kalorii na gram, czyli około 405 kalorii w 100 

gramach cukru. Z powyższego łatwo można wyliczyć, iż jedna 

łyżeczka cukru to aż 20 kalorii.

Cukier,  
czy słodzik – 
trudny wybór
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zagrożeń związanych z dostar-
czonej do organizmu nadmiernej 
ilości energii w postaci cukrów 
prostych i sacharozy. Aspartam, 
najpopularniejszy z tej grupy, 
blisko 180 razy słodszy od cu-
kru - masowo używany jest jako 
sztuczny środek słodzący w pro-
duktach spożywczych, napojach 
zwłaszcza tych niskoenergetycz-
nych – tzw. „light”. Odnajdziemy 
go również w wielu przetworzo-
nych wędlinach, konserwach i ry-
bach. Powszechnie pojawia się 
w produktach farmaceutycznych, 
szczególnie w tabletkach musu-
jących. Na półkach sklepowych 
kryje się pod wieloma handlowy-
mi nazwami, zwykle jako tabletki 
zalecane do stosowania zamiast 
cukru. Nie nadaje się on jednak 
do wypieków, gdyż w 100˚C ulega 
rozkładowi do wolnych amino-
kwasów. Kolejnym popularnym 
słodzikiem w tej grupie jest ace-
sulfam-K, to trwały związek, nie-
wrażliwy na temperatury i zmia-
nę pH, około 200 razy słodszy 
od sacharozy. Ma zastosowanie 
w podobnym asortymencie, co 
pozostałe sztuczne środki sło-
dzące, występuje w niemal każ-
dym z niskokalorycznych pro-
duktów spożywczych, jednakże 
sam ma lekko gorzkawy posmak, 
więc stosowany jest zazwyczaj 
z innymi substancjami słodzący-
mi. Kwas cyklaminowy i jego sole 
(sodowa i wapniowa) stanowią 
kolejny z popularnych, tak zwa-
nych słodzików. Są od 30 do 140 
razy słodsze od sacharozy, a ich 
posmak - słodkokwaśny, dobrze 
współgra ze smakiem owoców. 
Znajdziemy go w żywności nisko-
energetycznej, bezalkoholowych 
napojach, deserach opartych na 
wodzie i na mleku oraz w słodkich 
kremach do smarowania pieczy-
wa. Sacharyna i jej sole (sodowa, 
potasowa i wapniowa) jest jed-

zależnej. Do poważnych zagro-
żeń wysokiego spożycia cukru 
zaliczyć można także nowotwory, 
w szczególności iż podczas analiz 
kohortowych udowodniono kore-
lacje pomiędzy ilością konsumo-
wanego cukru, a występowaniem 
na przykład raka trzustki.

Obecne oprócz cukru, któ-
ry stosujemy świadomie słodząc 
herbatę czy kawę, dodając do 
wypieków, w wielu nabywanych 
przez nas produktach spożyw-
czych występują jeszcze tzw. cu-
kry dodane, czyli cukry i syropy 
(glukozowy, frukotozowy), stoso-
wane podczas procesu ich przy-
gotowania. Współcześnie dieta 
zawiera dużo więcej cukru niż 
działo się to kiedykolwiek w hi-
storii. Z tego też względu roz-
poczęto poszukiwanie alternaty-
wy dla zwykłego, białego cukru. 
Wyizolowano substancje natu-
ralne, które mogłyby skutecznie 
zastąpić popularną sacharozę, jak 
również za pomocą syntezy che-
micznej wynaleziono kilkanaście 
związków o takowych, pożąda-
nych właściwościach. W chwi-
li obecnej Europejski Urząd do 
spraw Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) i Zespół do Spraw Dodat-
ków do Żywności i Składników 
Pokarmowych (ANS) dopuszcza 
jedenaście niskokalorycznych 
substancji słodzących: acesulfam 
– K (E950), aspartam (E951), sól 
aspartam-acesulfam (E962), cy-
klaminian (E952), neohesperydy-
na DC (E959), sacharyna (E954), 
sukraloza (E955), taumatyna 
(E957), neotam (E961), erytrytol 
(E968) oraz glikozydy stewiolowe 
(E960). Od 1 czerwca 2013 roku 
natomiast obowiązuje rozporzą-
dzenie Komisji Europejskiej nr 
1129/2011 z 11 listopada 2011 
roku, które zmienia załącznik II do 
rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 1333/2008 

►

poprzez ustanowienie unijnego 
wykazu dodatków do żywności. 

Ze względu na budowę 
chemiczną i zastosowanie, sub-
stancje słodzące można podzielić 
na dwie grupy, pierwszą z nich 
stanowią tzw. cukry modyfikowa-
ne. Należą do nich poliole, czyli 
alkohole cukrowe, które stoso-
wane są powszechnie w dese-
rach, śniadaniowych produktach 
zbożowych, sosach, musztardach, 
czekoladach, gumach do żucia. 
Ich słodycz zbliżona jest do sa-
charozy, a wartość energetyczna 
wynosi około 2 kalorie na gram 
dodatku. Mają także inne oblicze 
– sorbitol zapobiega wysychaniu 
kosmetyków (humektant), a uży-
ty w ciekłych środkach do pie-
lęgnacji zwiększa kleistość i za-
pobiega krystalizacji przy ujściu 
z butelki. Mannitol czasami bywa 
wykorzystywany jako substancja 
teksturotwórcza zapobiegają-
ca zbrylaniu. Erytrytol dodawa-
ny jest do kropli do oczu w celu 
uzyskania efektu lepkości. Ksylitol 
oprócz zastosowania w aspekcie 
spożywczym, dzięki właściwoś-
ciom antybakteryjnym stosowa-
ny jest powszechnie w przemyśle 
farmaceutycznym – jest skład-
nikiem leków zalecanych przy 
nawracających katarach zatoko-
wych, infekcjach górnych dróg 
oddechowych oraz zapaleniu 
ucha środkowego. Drugą gru-
pę substancji słodzących stano-
wią środki, których słodki smak 
wielokrotnie przewyższa słodycz 
sacharozy i ze względu na wyko-
rzystywanie w małych ilościach 
z żywieniowego punktu widze-
nia nie mają one wartości ener-
getycznej. Ten zespół substancji 
stał się wielce popularny wśród 
światowego społeczeństwa.

Związane jest to przede 
wszystkim ze wzrostem świado-
mości żywieniowej, który dotyczy 
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►
nym z najstarszych (bo odkrytym 
pod koniec XIX wieku) i zarazem 
najbardziej kontrowersyjnych sło-
dzików. Jest bardzo uniwersalnym 
sztucznym środkiem słodzącym, 
o znacznie większej trwałości 
w szerszym zakresie temperatu-
ry i pH od chociażby aspartamu. 
Dlatego też przeważnie stosuje 
się ją w wyrobach piekarniczych 
i kwaśnych napojach, może nada-
wać potrawom lekko metaliczne-
go posmaku. Kolejna substancja, 
sukraloza jest natomiast pochod-
ną sacharozy, lecz 600 razy słod-
szą. Jej smak jest bardzo podob-
ny do smaku sacharozy, stosuje 
się ją w szerokiej gamie produk-
tów cukierniczych, żywności dla 
diabetyków, asortymencie typu 
„light”. Taumatyna, czyli białko 
pozyskiwane z owoców Thau-
matococcusa daniellii, jest ponad 
2000 razy słodsze niż popularna 
sacharoza. Taumatynę można 
stosować głównie do wyrobów 
cukierniczych. Neohesperydyna 
– kolejny ze słodzików również 
pełni funkcję wzmacniacza sma-
ku i zapachu. Jest blisko 600 razy 
bardziej słodka od białego cu-
kru (sacharozy). Dodaje się ją do 
napojów bezalkoholowych, de-
serów i wyrobów cukierniczych. 
Neotam to substancja dopusz-
czona do stosowania w grupie 
dodatków słodzących. Jest che-
micznie podobny do asparta-
mu, lecz około 7000 do 13000 
razy słodszy od cukru stołowe-
go. Jest sztucznym słodzikiem, 
którego głównym producentem 
jest firma Monsanto. Może być 
używany m.in. do płatków śnia-
daniowych, napojów bezalkoho-
lowych, wyrobów cukierniczych, 
sosów czy zup. Glikozydy stewio-
lowe mają słodkość 200 do 300 
razy większą niż cukier. Pozysku-
je się je z liści Stevia rebaudiana. 
Stosowane są w produkcji lodów, 

galaretek, marynat owocowych 
i warzywnych, wyrobów cukier-
niczych, pastylek i drażetek oraz 
suplementów diety.

Środki słodzące są atrakcyj-
ne ze względu na to, że dodają 
smakowitości konsumowanym 
potrawom, nie dostarczają kalorii, 
są ważnym elementem posiłków 
dla osób, które stosują dietę od-
chudzającą, czasami włączane są 
w schemat leczenia. Większość ze 
słodzików nie jest metabolizowa-
na, a jeżeli już, to metabolizowana 
innymi szlakami przez organizm 
i z tego też powodu przez ogół 
społeczeństwa uważane są one 
za bezpieczne. Wśród dopuszczo-
nych substancji słodzących, więk-
szość ma syntetyczny charakter, 
a ich zastosowanie musi być za-
twierdzone przez odpowiednie 
organy regulacyjne. Jak podaje 
EFSA związane jest to z licznymi 
badaniami w różnych sferach nad 
dopuszczeniem do obrotu nisko-
kalorycznych substancji słodzą-
cych na terenie Unii Europejskiej, 
a opiera się to na dogłębnej ana-
lizie ich wyników przez niezależ-
ną grupę ekspertów, którym to 
zleca się też prowadzenie badań. 
W skali ogólnoświatowej pieczę 
nad wprowadzaniem nowych 
dodatków do żywności sprawuje 
Połączony Komitet Ekspertów do 
Spraw Dodatków Żywnościowych 
(JECFA), Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (UN) oraz Świato-
wa Organizacja Zdrowia (WHO).

Jednak nie wszyscy zga-
dzają się z tym „całkowitym 
bezpieczeństwem”. Jest to dość 
kontrowersyjny temat na arenie 
międzynarodowej, gdyż wiele 
udostępnianych wyników badań 
prowadzonych jest przez firmy 
je wytwarzające. Są to upublicz-
niane dane, gdzie jak zarzuca-
ją niektórzy naukowcy, brakuje 
podstawowych informacji takich 

jak np. długość zastosowania 
słodzików podczas studium, wiel-
kość prób, porównanie z grupą 
kontrolną, które pozwoliłyby na 
oszacowanie parametrów zdro-
wotnych i wyciągnięcie konstruk-
tywnych wniosków. Coraz więcej 
badaczy sugeruje, iż metabolity 
„niemetabolizowanych związków” 
powodują szkodliwe, niepożąda-
ne zmiany u zwierząt, na których 
prowadzi się dokładne i niezależ-
ne doświadczenia. Przykładem 
są informacje zawarte w artyku-
le naukowym z roku 2007, gdzie 
myszy poddano ekspozycji na 
aspartam w dawce zbliżonej do 
ADI (ang. Acceptable Daily Intake 
– dopuszczalne dzienne spożycie) 
wyznaczonego dla ludzi, co w re-
zultacie objawiło się wzrostem 
zachorowań na raka u samic. 

Rozbieżne jest również po-
dejście specjalistów do tematu 
stosowania słodzików przez ko-
biety w ciąży, lecz ogólnie zaleca 
się aby użycie sztucznych sub-
stancji słodzących w tym czasie 
było ograniczone, a to ze wzglę-
du na znikomą ilość wyników ba-
dań dostępnych w tej szczególnej 
kwestii. Dieta matki jest ważna 
dla rozwijającego się płodu. Ba-
dania prowadzone w roku 2007 
wykazują coraz więcej dowodów 
na temat korelacji pomiędzy po-
stacią pokarmów dostępnych dla 
rozwijającego się płodu, strawą, 
oraz udowodnionymi zacho-
rowaniami na np. nadciśnienie, 
otyłość czy wystąpienie opor-
ności insulinowej w trakcie życia 
(dziecięcego jak również doro-
słego). Wiadomym jest również, 
że na przykład  sacharyna poko-
nuje barierę łożyska, dlatego też 
niektórzy są zdania, iż kobiety 
w ciąży powinny unikać jej spo-
żywania. W badaniach wykona-
nych na szczurach udowodniono, 
że związek ten może prowadzić 
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m.in. do niedokrwistości, niedo-
boru kwasu foliowego i witaminy 
E. Jednakże jeśli chodzi o opinię 
organów kontrolujących w tema-
cie bezpieczeństwa stosowania 
sztucznych środków słodzących 
w roku 2011 EFSA oraz ANSES 
(Francuska Agencja Narodowa 
ds. Bezpieczeństwa Żywności) 
jednoznacznie stwierdziły, że ni-
skokaloryczne słodziki mogą być 
bezpiecznie przyjmowane nawet 
przez kobiety w ciąży.

Sztuczne środki słodzące 
nie są rozwiązaniem na wszyst-
kie bolączki związane z otyłością 
– zdecydowanie nie hamują one 
łaknienia. Na podstawie opubli-
kowanych badań należy stwier-
dzić, iż spożywanie niskoener-
getycznych substytutów cukrów 
może prowadzić nawet do zwięk-
szonego przyjmowania pokarmu 
i w konsekwencji przyrostu masy 
ciała. Aczkolwiek może być to 

związane z  przyjęciem błędnego 
sposobu myślenia: „ograniczam 
jedno, więc drugiego mogę zjeść 
większą porcję”. Przecież przy-
czyną przyrostu masy ciała bywa 
również wysoka energetyczność 
z powodu zawartości nie cukru, 
a tłuszczów. Naukowcy na całym 
świecie są zgodni co do faktu, iż 
aspartamu powinny wystrzegać 
się osoby cierpiące na fenylo-
keonurię – chorobę, która unie-
możliwia rozkład fenyloalaniny. 
Według dostępnych danych na-
ukowych również mogą wystąpić 
skutki uboczne po systematycz-
nym spożywaniu produktów za-
wierających słodziki, mianowicie 
Blumenthal w 1997 roku odno-
tował podwyższone występowa-
nie migren podczas żucia gumy 
zwierającej aspartam. Po zaprze-
staniu żucia, bóle u obserwowa-
nych osób ustępowały. Dostępne 
są także doniesienia naukowe 

o możliwych zmianach w DNA 
po stosowaniu słodzików. Muk-
herjee i Chakrabarti podają, iż 
u myszy, którym aplikowano ace-
sulfam K w zależności od dawki 
występowały uszkodzenia w DNA 
na różnych poziomach. Również 
z literatury fachowej wynika, iż 
stosowany u zwierząt kwas cyko-
leheksylosulfanilowy (cyklaminia-
ny) może mieć właściwości emb-
riotoksyczne.

W związku z sytuacją, gdzie 
mimo zapewnień organizacji i to-
warzystw naukowych coraz wię-
cej zastrzeżeń budzą dotychczas 
znane sztuczne środki słodzące, 
a popyt na niskoenergetyczną 
żywność wciąż wzrasta, nastała 
konieczność dalszych poszuki-
wań substancji, które mogłyby 
w jakimś stopniu zastąpić sacha-
rozę. Na świecie prowadzi się sze-
reg badań na ten temat, niektó-
re z potencjalnych substytutów 
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cukru charakteryzują się mocną 
słodyczą, inne jak np. syrop klo-
nowy, nektar z Agave tequila-
na, sok z owoców Opuntia ficus 
indica, popularnych w Chinach 
sok z owoców Siraitia grosveno-
rii,  czy cukier nierafinowany np. 
Jagger w Azji i Afryce lub Pane-
la na obszarach Ameryki już od 
dawna w lokalnych społecznoś-
ciach służą do osładzania smaku 
potraw i zmiany ich aromatu. Za 
pomocą nowoczesnych technik 
laboratoryjnych możliwe staje się 
izolowanie konkretnych słodkich 
związków (białek, kwasów, gli-
kozydów, aldehydów) z różnych 
części roślin takich jak np. Abrus 
precatorius, Smilax glycyphylla, 
Symplocos paniculata, Citrus pa-
radisi, Dioscoreophyllum cummin-
sii, Glycyrrhiza gabra, Abrus pre-
catorius - być może potencjalnych 
kandydatów do zastąpienia cukru 
w przyszłości. Według dostęp-
nych danych od 2002 roku wyi-
zolowano ponad 100 związków 
z roślin, które mogą posłużyć za 
naturalne słodziki. Trwają również 
próby, gdzie podczas doświad-
czeń do produkcji konkretnych 
substancji charakteryzujących się 
słodkim smakiem stosuje się spe-
cjalne szczepy mikroorganizmów. 
Według wyników badań np. ery-
trol może być syntetyzowany 
przez drożdże Yarrowia lipolytica 
Wratislavia  z glicerolu powstałe-
go przy produkcji biopaliw. 

Konsumenci często nie 
mają wystarczających informacji 
i wiedzy o sztucznych środkach 
słodzących, a dane, które są im 
przedstawiane często są sprzecz-
ne w zależności od źródeł. Nie-
którzy przestrzegają przed stoso-
waniem słodzików, inni popierają 
bezpieczeństwo tych dodatków. 

Wiele niejasności dotyczących tej 
kwestii nadal istnieje. Pamiętajmy 
o tym, że do tematu należy pod-
chodzić z dystansem i znaleźć 
złoty środek, nawet w perspek-
tywie oceny przedstawianych 
informacji. Jesteśmy społeczeń-
stwem wygodnym, rozpieszczo-
nym przez ogrom dostępnego 
(często dosładzanego) asorty-
mentu spożywczego. Nie musimy 
już polować, a styl życia często 
z małą ilością ruchu powoduje, że 
jemy (co rusz to, co nam wpad-
nie w ręce)... i po prostu tyjemy. 
Trzeba mieć świadomość, że nad-
mierna konsumpcja węglowoda-
nów, a w szczególności sacharo-
zy prowadzi do przekształcenia 
ich w triglicerydy (tłuszcze), a ich 
odkładanie prowadzi do otyło-
ści, która jest punktem wyjścia 
do wielu innych chorób. Nie ma 
jednego, idealnego rozwiązania 
na nasze bolączki. Czytajmy ety-
kiety, bądźmy świadomi co jemy! 
Unikajmy przyzwyczajania dzieci 
do mocnych, słodkich smaków – 
pamiętając, iż cukier „uzależnia”. 
Myśląc o zdrowiu w kontekście 
cukrowym przede wszystkim na-
leży zmienić swoje nawyki, za-
dbać o prawidłową dietę. Jedy-
nym z kierunków, które powinni-
śmy obrać, to w miarę możliwości 
zastąpienie cukru rafinowanego 
– cukrem nierafinowanym (ang. 
Raw sugar). Jeśli już chcemy wy-
korzystać środki słodzące, zawsze 
można spróbować naturalnych 
substancji np. miodu, stewii lub 
cukru brzozowego (ksylitolu). 
Ważna jest także zbilansowa-
na dieta, zwierająca całe ziarna, 
warzywa, owoce, rośliny strącz-
kowe, orzechy i nasiona. Powin-
niśmy spożywać niskotłuszczowy 
nabiał, chude mięso i unikać lub 

w sposób zminimalizowany ko-
rzystać z dodatków i przetwo-
rzonej żywności. Jeśli te ogólne 
zasady życia będą przestrzegane, 
nawet substancje słodzące, ode-
grają nieistotną rolę w naszej die-
cie i naszym życiu. ■

mgr Michał Stawarczyk
  
Fot. Fotolia.com
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Trądzik różowaty charakte-
ryzuje rumień, obrzęk, pie-
czenie, ból, zwłóknienie 

skóry twarzy [2]. Głównym jego 
objawem, występującym u 80% 
chorych jest pojawienie się zmian 
naczyniowych, takich jak rumień 
i teleangiektazje. U pozostałych 
osób dotkniętych tą dermatozą 
występują grudki i krosty, a tak-
że dochodzi do rozwinięcia prze-
rostu tkanek miękkich i wystąpie-
nia „phyma” [1]. Pierwotnie trą-
dzik występuje na środkowej czę-
ści twarzy, czyli na nosie, fałdzie 
nosowo-policzkowym, centralnej 
części czoła i podbródka [4].

Zdarza się, że występuje za 
uszami, na dekolcie, górnym od-
cinku tułowia i powierzchniach 

bocznych szyi. Pierwsze symp-
tomy choroby pojawiają się naj-
częściej około trzydziestego roku 
życia. Znacznie częściej choroba 
ta dotyczy kobiet z północnej Eu-
ropy lub o celtyckich korzeniach 
[4], głównie są to osoby z I lub 
II fototypem skóry, czyli o jasnej 
karnacji, z jasnymi oczami i wło-
sami. Jednakże najcięższe, skraj-
ne przypadki rinophyma spotyka 
się u mężczyzn. Najszybszy roz-
wój trądziku obserwujemy mię-
dzy 40 a 50 rokiem życia. Począ-
tek choroby przebiega najczęś-
ciej łagodnie. Objawia się wzmo-
żoną reaktywnością naczyń, 
zwiększoną wrażliwością skóry 
[2], bez utrwalonych zmian skór-
nych. Występuje wówczas na-

padowe czerwienienie się skóry 
twarzy najczęściej pod wpływem 
czynników zewnętrznych. 

Trądzik różowaty możemy 
podzielić ze względu na różno-
rodność objawów jakie występu-
ją [5]. 

Prerosacea – ten okres charak-
teryzuje się wzmożoną reak-
tywnością naczyń bez utrwa-
lonych zmian skórnych. Okre-
sowo występuje dyskretny 
rumień, czasami pojawia się 
uczucie pieczenia utrzymujące 
się od kilku minut do kilku go-
dzin i ustępujące samoczynnie. 
Zmiany te wywoływać może 
wiele czynników: ciepło, pro-
mienie UV, mróz, wiatr, stres, 
gorące napoje, mocna kawa, 
alkohol, ostre przyprawy. Czę-
sto w tym okresie pojawia się 
nietolerancja kosmetyków.

Flushing – w  tym stadium ru-
mień może utrzymywać się 
przez wiele dni lub nie ustę-
pować, towarzyszy mu uczu-
cie pieczenia, dyskomfort. Flu-

Trądzik różowaty (acne rosacea) jest schorzeniem zalicza-
nym do nerwic naczynioruchowych skóry [1]. Jest on powszech-
ną chorobą dermatologiczną o dużym wpływie na jakość ży-
cia [2]. Etiopatogeneza trądziku różowatego nie została dotych-
czas jednoznacznie określona i wykazuje wieloczynnikowe uwa-
runkowania [3]. Zaliczamy do nich podłoże genetyczne, czynni-
ki środowiskowe, nadwrażliwość skórnych naczynek krwionoś-
nych, choroby ogólnoustrojowe takie jak zaburzenia hormonal-
ne lub dolegliwości przewodu pokarmowego.

Trądzik 
różowaty
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•	 światłowstręt 
•	 kłucie i swędzenie
•	 łzawienie i przekrwieniem 

oczu
•	 obrzęki powiek
•	 uczucie suchości oczu
•	 uczucie ciała obcego w oku

Istnieją pewne czynniki, 
które sprzyjają zaostrzeniu się 
zmian trądziku różowatego [8]:
•	 długotrwały stres
•	 zaburzenia neurowegetatyw-

ne
•	 choroby przewodu pokarmo-

wego
•	 pikantne jedzenie
•	 występowanie opryszczki 

wargowej
•	 nadmierne picie alkoholu
•	 choroby tarczycy 
•	 stosowanie zewnętrznych 

preparatów kortykosteroido-
wych na skórę twarzy

•	 korzystanie z basenów z chlo-
rowaną wodą

•	 korzystanie z sauny
•	 korzystanie z kriokomory
•	 wystawianie twarzy na działa-

nie zimna i wiatru 
•	 nadmierna ekspozycja na 

słońce
•	 niedostateczne nawilżenie 

skóry

Leczenie

Pierwszy rodzaj leczenia 
obejmuje różnego rodzaju kremy, 
żele i maści. Skuteczny jest me-
tronidazol 0,75% oraz 2% w for-
mie kremu lub żelu. Pomocny by-
wa także kwas azelainowy, ponie-
waż działa na grudki i krosty li-
kwidując je. Leki tego typu zawie-
rają również sulfacetamid sodowy 
10% z 5% siarką oraz nadtlenek 
benzoilu. Leczenie doustne obe-
jmuje antybiotyki. W przypadku 
trądziku różowatego ze zmiana-
mi grudkowo-krostkowymi jest to 
jeden z antybiotyków tetracykli-
nowych [5]. Lek ten przyjmowa-
ny jest ogólnie w dawce 1,5 g na 

shing dotyczy policzków, gdzie 
występują teleangiektazje. Po-
głębia się nietolerancja na kos-
metyki. Skóra w obrębie zmian 
jest wrażliwa, może występo-
wać obrzęk. 

Postać rumieniowo-naczynio-
wa – zmiany skórne zajmują 
centralne partie twarzy, rza-
dziej dekolt lub szyję. Nowym 
objawem są stopniowo po-
jawiające się grudki – małe, 
mięsiste, często zgrupowa-
ne. Równocześnie pojawiają 
się krostki. Czasami zmianom 
zapalnym może towarzyszyć 
obrzęk [6].

Postać grudkowo-krostkowa – 
postać ta wykazuje obecność 
wykwitów grudkowych i krost 
na podłożu rumieniowym. 
Zmiany zapalne mogą powięk-
szać się i zlewać, szczególnie 
w okolicy nosa (rhinophyma), 
skóra jest wówczas wyraźnie 
pogrubiona i ma rozszerzone 
pory – jest to wynik znacznego 
przerostu gruczołów łojowych 
i zwłóknienia pozapalnego. 

Postać oczna (ocular rosacea) 
– jest trudną do rozpoznania 
odmianą choroby. Występuje 
razem z  wcześniej wymienio-
nymi fazami trądziku różowa-
tego. Wielu pacjentów zgłasza 
się do dermatologa po długo-
trwałej bezskutecznej terapii 
u lekarza okulisty. Jest to trud-
na do zdiagnozowania po-
stać trądziku różowatego, któ-
ra zostaje wykryta najczęściej 
dopiero wtedy, gdy pojawią 
się zmiany skórne.

Objawy oczne, które mogą 
wskazywać na zagrożenie trądzi-
kiem różowatym:
•	 nawracające zapalenia spojó-

wek 
•	 przewlekłe zapalenia brze-

gów powiek
•	 przekrwienie spojówek 

dobę przez 6-8 tygodni. W przy-
padku przeciwwskazań do sto-
sowania tetracyklin zaleca się 
makrolidy [7]. Terapię taką sto-
suje się dwa razy w roku – wios-
ną i jesienią, przygotowując tym 
samym skórę do nadchodzących 
trudnych warunków atmosferycz-
nych.

Istotne znaczenie ma uni-
kanie czynników prowokujących 
i zaostrzających zmiany. Najważ-
niejsza jest ochrona przed słoń-
cem, silnym wiatrem, mrozem 
i zmieniającą się wilgotnością, 
unikanie spożywania alkoholu, 
wyeliminowanie z diety pikan-
tnych przypraw, produktów cięż-
kostrawnych, unikanie stosowania 
na skórę twarzy produktów per-
fumowanych, ze środkami draż-
niącymi czy konserwantami. Pa-
cjent powinien także zrezygno-
wać z wizyt na basenie i w saunie, 
oraz ograniczyć stres.

Wspomagająco stosuje się 
również leki uszczelniające na-
czynia krwionośne i poprawiają-
ce ich elastyczność, takie jak wi-
tamina PP, witamina C czy różne-
go rodzaju leki naczyniowe [8]. 
Z kolei zastosowanie kuracji zio-
łowej może pozytywnie wpły-
nąć na skórę twarzy – korzyst-
nie działają m.in.: wywar z imbiru, 
bratka, rumianku, szałwii.

Pielęgnacja

Równie istotne co odpo-
wiednio dobrane leczenie jest 
odpowiednia pielęgnacja skóry 
dotkniętej trądzikiem różowatym. 
Stosując odpowiednie dermo-
kosmetyki możemy poprawić jej 
wygląd i zwolnić postępowanie 
zmian. Skóra z trądzikiem różo-
watym jest bardzo wrażliwa, po-
datna na podrażnienia i wymaga 
specjalnej pielęgnacji pomagają-
cej odbudować uszkodzoną war-
stwę ochronną. Przy pielęgnacji 

►
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skóry dotkniętej trądzikiem ró-
żowatym należy unikać ucisku, 
tarcia, a także stosowania kos-
metyków bogatych w aktywne 
substancje, które zamiast wpły-
wać dobroczynnie na skórę, wy-
wołują podrażnienia lub uczu-
lają. W większości przypadków 
trądziku różowatego mamy do 
czynienia z tak zwanym: „zespo-
łem nietolerancji kosmetyków”. 
Związane jest to z subiektyw-
nym odczuwaniem objawów po-
drażnienia, nie tylko po aplikacji 
preparatów kosmetycznych, lecz 
także w wyniku działania czyn-
ników zewnętrznych. Podsta-
wą jest codzienne mycie twarzy 
produktami do skóry wrażliwej. 
Powinny one zawierać substan-
cje łagodzące, nawilżające oraz 
zmiękczające. Powinno unikać 
się mydeł i detergentów. Peelingi 
ziarniste należy zamienić na en-
zymatyczne, które nie będą po-
drażniały skóry. Osoby z trądzi-
kiem różowatym powinny unikać 
toników alkoholowych. Istotne 
jest, by nie zniszczyć warstwy li-
pidowej naskórka, która stanowi 
jego warstwą ochronną. Kremy 
na dzień do cery z trądzikiem ró-
żowatym powinny zawierać wy-
sokie filtry słoneczne, które są 
podstawą odpowiedniej pielęg-
nacji [8]. Często spotykamy kre-
my o zielonkawym zabarwieniu, 
które wizualnie neutralizują ru-
mień. Na rynku aptecznym ma-
my dużą gamę różnorakich pre-
paratów dla osób borykających 
się z cerą naczyniową. Od deli-
katnych i lekkich kremów, przez 
emulsje do twarzy, ukończywszy 
na bogatych w składzie koncen-
tratach przeznaczonych do inten-
sywnej pielęgnacji. Najczęściej 
w składzie kosmetyków do cery 
z trądzikiem różowatym można 
spotkać:

•	 ginkgo biloba – obkurcza na-
czynia krwionośne i wzmac-
nia ich ścianki; 

•	 kasztanowiec – usprawnia 
krążenie, zwiększa elastycz-
ność naczyń krwionośnych 
i zmniejsza ich przepuszczal-
ność [9];

•	 witamina PP – stymuluje syn-
tezę lipidów, poprawia barie-
rę naskórkową [10];

•	 witamina K – przyspiesza re-
sorpcję krwawych wylewów;

•	 witamina C – wzmacnia ścia-
ny naczyń włosowatych;

•	 arnika – poprawia krążenie, 
zmniejsza obrzęki;

•	 d-panthenol – działa łago-
dząco, przyspiesza gojenie.

 
Zabiegi kosmetyczne mogą 

pomóc obkurczyć i wzmoc-
nić ściany naczyń krwionośnych, 
zmniejszyć stan zapalny, odbu-
dować barierę naskórkową. Do 
zabiegów, które są najodpowied-
niejsze dla skóry z trądzikiem ró-
żowatym zaliczamy:
•	 jonoforezę z wykorzystaniem 

kwasu askorbinowego, który 
ma działanie przeciwzapalne 
i uszczelnia naczynia krwio-
nośne;

•	 zabieg galwanizacji, uspraw-
niający odpływ limfy dzięki 
czemu niweluje obrzęki;

•	 maseczki wzmacniająco-sty-
mulujące z witaminą K i C dla 
cery z rozszerzonymi naczyn-
kami;

•	 zabieg sonoforezy, podczas 
którego stosuje się gotowe 
koktajle do zabiegów trasne-
pidermalnych;

•	 mezoterapię bezigłową 
wzmacniającą strukturę na-
czynek;

•	 delikatne masaże twarzy, któ-
re pomogą usunąć obrzęki;

•	 maski algowe bogate w wita-
minę C i E;

•	 zabiegi laserowe zamykające 
naczynka.

Osoby z trądzikiem różo-
watym często udają się po po-
moc do salonów kosmetycznych 
aby poprawić wygląd skóry. Na-
leży pamiętać, że u osób z trądzi-
kiem różowatym przeciwwskaza-
ne są takie zabiegi, jak złuszcza-
nie z użyciem kwasów owoco-
wych, kwasu trójchlorooctowego 
czy kwasu salicylowego. Powo-
dują one przekrwienie skóry, co 
nasila i utrwala rumień. Niewska-
zane są także zabiegi rozgrze-
wające, manualne oczyszczanie, 
mikrodermabrazja, silne masaże 
twarzy. Nie oznacza to, że osoba 
z trądzikiem różowatym nie może 
szukać wsparcia u kosmetologa. 
Dobrze dobrane zabiegi przynio-
są poprawę stanu skóry.  ■ 

mgr Agnieszka Migasiewicz 
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej 

       AWF Wrocław
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BiBlioteka farmaceuty

 Farmacja kliniczna to interdyscyplinarna 
dziedzina farmacji. Nazywana jest także farmacją zo-
rientowaną na pacjenta, w szczególności w aspekcie 
optymalizacji farmakoterapii pod kątem racjonalne-
go stosowania leków i nadzoru nad bezpieczeń-
stwem ich przyjmowania. Choć często bywa ona 
kojarzona, a wręcz mylona z procesem prowadzenia 
badań klinicznych, nie jest ona tożsama z farmacją 
szpitalną, gdyż jest ona ukierunkowana na każdego 
pacjenta, nie tylko na chorego w trakcie hospitaliza-
cji. Skupienie pełnej uwagi na konkretnym przypad-
ku pozwala na wydzielenie problemów lekowych 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb chorego 
i jego pełnej sytuacji zdrowotnej. 

 Farmacja kliniczna dobrze wpisuje się 
w trend opieki farmaceutycznej i nawiązuje do niej, 
również bowiem zasadza się na konieczności stwo-
rzenia dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi 
grupami zawodowymi biorącymi udział w leczeniu 
pacjenta, a także na porozumieniu z samym cho-

rym. W Polsce sytuacja farmacji klinicznej jest trud-
na. Opieka farmaceutyczna w aptekach otwartych 
nadal nie jest należycie ugruntowana. Natomiast 
szpitale, choć powinny być żywotnie zainteresowane 
zatrudnianiem farmaceutów klinicznych na oddzia-
łach, w rzeczywistości bazują wyłącznie na kadrach 
zatrudnionych w aptekach szpitalnych. Dzieje się 
tak prawdopodobnie na skutek braku świadomości, 
jakie korzyści mogą płynąć z włączenia farmaceuty 
klinicznego do zespołu terapeutycznego. Znikoma 
liczba ofert pracy stawiających wymóg specjalizacji 
z zakresu farmacji klinicznej ogranicza zaintereso-
wanie wśród samych farmaceutów podejmowa-
niem nauki w tym kierunku, na przykład w ramach 
specjalizacji. Warto w tym miejscu przytoczyć apel, 
jaki w przedmowie do wydania polskiego „Farmacji 
klinicznej” wystosowała prof. dr hab. n. farm. Anna 
Wiela-Hojeńska „W szczególny sposób zwracamy się 
do dyrektorów różnych jednostek ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej z prośbą o zrozumienie istotnej 
roli farmaceutów klinicznych w zwiększaniu skutecz-
ności i bezpieczeństwa leczenia farmakologiczne-
go, a zmniejszaniu jego kosztów, świadczeniu usług 
farmaceutycznych ukierunkowanych na pacjentów, 
czego konsekwencją będzie ich zatrudnianie w szpi-
talach, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ho-
spicjach, domach seniora, domach opieki społecznej.” 

„Farmacja kliniczna”, książka wydana nakładem wy-
dawnictwa Medpharm Polska jest pierwszą pozycją 
w języku polskim całościowo ujmującą zagadnienia 
związane z farmacją kliniczną. Na blisko sześciuset 
stronach została omówiona szeroka paleta zagad-
nień, w tym na szczególną uwagę zasługują rozdziały 
poświęcone indywidualizacji dawki, terapii żywienio-
wej czy leczeniu zakażeń - ze względu na niewielką 
ilość podobnych opracowań tych tematów w innych 
źródłach. Interesująca część publikacji poświęcona 
jest prowadzeniu opieki farmaceutycznej w szpitalu 
(zamiana leków nie znajdujących się w receptariuszu 
szpitalnym, sporządzanie planu opieki, szkolenie 
pacjenta). Pozostałe rozdziały obejmują zagadnienia 
takie jak bioanalityka, kliniczne badania laboratoryj-
ne, równoważność terapeutyczna, farmakokinetyka, 
farmakogenetyka, badania kliniczne, bezpieczeństwo 
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BiBlioteka farmaceuty

 Farmacja kliniczna skupia się na maksymali-
zacji efektów leczniczych z jednoczesną minimaliza-
cją ryzyka terapii. Wymierne korzyści uwidaczniają 
się w zmniejszeniu wydatków na farmakoterapię. 
Jest realną koncepcją rozwoju zawodowego, dającą 
możliwość pracy na stanowisku samodzielnego spe-
cjalisty, szansą uprawiania zawodu wszędzie tam, 
gdzie można wykonywać zadania należące do ce-
lów farmacji klinicznej. Jednocześnie należy zauwa-
żyć, iż to, czy rola farmaceuty klinicznego zostanie 
zauważona i doceniona, zależy w dużej mierze od 
samych farmaceutów, którzy muszą - w istniejących 
realiach - niejako z wyprzedzeniem udowodnić, że 
chcą i potrafią taką rolę pełnić. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

„Farmacja kliniczna” 
Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft

Wydawnictwo Medpharm Polska, 2014 r.
600 stron, oprawa miękka

leków, medycyna oparta na faktach oraz farmacja 
onkologiczna, pediatryczna i geriatryczna, a także 
opieka farmaceutyczna u pacjenta ze schorzeniami 
dróg oddechowych, bólem, cukrzycą.
 Publikacja posiada bogatą i interesującą 
szatę graficzną, na co zawsze zwracam szczególną 
uwagę, gdyż stanowi to dla mnie istotną zachętę 
do sięgnięcia po książkę. Po głębszej analizie należy 
stwierdzić, że - w szczególności ryciny - stanowią 
bardzo trafne i pomocne uzupełnienie zagadnień 
omówionych w tekście, a często trudnych do sa-
modzielnej wizualizacji. Sam tekst jest przejrzysty, 
a lektura przebiega płynnie. Na końcu publikacji 
znajdują się załączniki prezentujące zakresy refe-
rencyjne badań, zakresy stężeń terapeutycznych, 
zestawienie najważniejszych równań dla ustalania 
dawki indywidualnej i listę najczęściej stosowanych 
leków w okresie ciąży i karmienia piersią. Książka 
adresowana jest do szerokiego grona odbiorców 
związanych z ochroną zdrowia. Z pewnością będzie 
cennym uzupełnieniem zawodowej biblioteczki far-
maceuty, także studenta farmacji.

Warto wiedzieć

W internetowym  serwisie informacyjnym GIF opublikowano Komunikat  
Nr 1/2014 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26 czerwca 2014 r.  

w sprawie programów lojalnościowych.

Stanowisko Inspekcji Farmaceutycznej potwierdza bogate orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych. W komunikacie są cytowane  wyroki, z których wynika, że „(…) reklama apteki, jest 
każdego rodzaju informacja, której celem jest zachęta do nabycia oferowanych przez aptekę 
towarów lub skorzystania z określonych usług. Reklama może przyjmować różne formy, w szcze-
gólności: haseł, sloganów, spotów TV, ulotek, billboardów, folderów czy gazetek. Za reklamę ap-
teki zostały również uznane czynności polegające na wręczeniu bonów rabatowych, umieszcza-
nie obok nazwy apteki „niskie ceny”, „wysokie rabaty”.  (…) Za działania reklamowe powinny być 
uznane również takie działania, których zamierzonym celem jest pozyskiwanie nowych klientów 
lub zatrzymywanie „starych”.

W konkluzji komunikatu zawarte jest stwierdzenie - „Inspekcja Farmaceutyczna ocenia 
programy lojalnościowe jako zabronioną reklamę aptek i ich działalności”.  ■

Źródło: 
https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/komunikaty/602,Komunikat-Nr-12014-Glownego-Inspektora-Farmaceutyczne-
go-z-dnia-26-czerwca-2014r-.html
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(Ewa Sitko) Pani Magdo, przygo-
towałam ostatnio listę lek-
tur, które czytałam dawno 
(a czasami bardzo dawno) 
temu i do których chciał-
bym jeszcze raz sięgnąć. Na 
liście znalazł się między in-
nymi „Colas Breugnon” Ro-
main Rolland’a. Ponieważ 
ta książka należy do grupy 
„bardzo dawno czytane”, 
dla mnie samej było cieka-
we, jak teraz będę ją odbie-
rała. Pamiętam, że w mło-
dości byłam zauroczona 
prezentowaną przez boha-
tera miłością do życia. Czy 
z perspektywy doświad-
czenia życiowego, trudno-
ści, rozczarowań, radości, 
ale także i bólu przeżyję tę 
książkę tak samo? Czy zno-
wu uwiedzie mnie radość 
głównego bohatera?

Okazało się, że zno-
wu uwiodła. „Błogosławio-
ny dzień mego przyjścia na 
świat! Ileż na tej kuli ziem-

skiej wspaniałych rzeczy, 
do których śmieją się oczy  
i wyciągają ręce! Mój Boże, 
jakżeż dobrą rzeczą jest ży-
cie.” [1] – wokół tego cytatu 
z książki chciałabym osnuć 
dzisiaj nasze rozważania. 

Pani Magdo, zapra-
szam więc Panią do rozmo-
wy o tym pięknie i dobru. 
Myślę, że to właściwy temat 
na wakacyjny artykuł.

(Magdalena Bucior) Na wakacyj-
ny artykuł – owszem tak, ale 
w rubryce „W aptece” – czy 
ja wiem?

(E) Dlaczego nie, przecież apte-
karz nie jest jakąś osobną 
kategorią człowieka. Jego 
funkcjonowanie zawodo-
we, relacje z pacjentami 
i współpracownikami są 
osadzone w jego postawie 
wobec… Właśnie – wobec 
życia! Rozmawiałyśmy już 
kiedyś o radości, ale wte-

dy odnosiłyśmy się do ra-
dości czerpanej z wykony-
wanej pracy. Pamiętam, że 
wypowiedziała Pani wtedy 
takie zdanie: „Należałby 
porozmawiać o radości, ale 
nie o radości w ogóle, lecz 
o radości pracy.” [2] Dzisiaj 
chciałabym porozmawiać 
o radości w ogóle. Czym 
jest? Na ile emocja, jaką jest 
radość, może stać się trwa-
łym uczuciem, które wpły-
wa na postrzeganie świata 
jako pięknego i dobrego? 
Czy taka postawa to dojrza-
łość, czy infantylizm? Czy 
dostrzeganie w ludziach 
piękna i dobra w pra-
cy jest w ogóle możliwe?

(M) Postawa radości wydaje mi się 
kluczem do doświadczania 
szczęścia. Trudno mi wyobra-
zić sobie dobrostan psychicz-
ny bez przekonania, że piękno  
i dobro są stale, a nie tylko 
wyjątkowo, obecne w świecie.

Wspaniałe rzeczy,  
do których  
śmieją się oczy  
i wyciągają ręce,  
czyli rozważania  
o radości życia

Fot. Fotolia.com
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(E) Dlaczego więc tak wielu ludzi 
nie identyfikuje się z tym 
przekonaniem? Dlaczego 
spotykamy tych, którzy nie 
odnajdują szczęścia, zado-
wolenia, radości właściwie 
w żadnym z obszarów swo-
jego życia, w żadnej z peł-
nionych ról?

(M) Według większości badaczy 
przekonanie o którym mówię, 
ma źródło w dzieciństwie. Je-
żeli mieliśmy szczęście do-
świadczać sygnałów, że je-
steśmy ważni, kochani, a ota-
czający świat jest przyjazny 
i otwarty na nasze potrzeby, 
to zostaje to zapisane w na-
szej emocjonalnej pamięci 
i pozwala później dostrzegać 
piękno i świata, i ludzi. Jeżeli 
to, co nam się przydarzyło, 
wzmagało naszą nieufność, 
jeżeli nauczyliśmy się, że 
świat jest nieprzyjazny lub 
wręcz wrogi – będziemy za-
chowywać się zgodnie z tym 
skryptem. 

(E) To zdanie brzmi bardzo ogra-
niczająco. Czy ci, którzy nie 
mieli opisanego przez Panią 
szczęścia, nie mają szans na 
przeżywanie radości życia? 
Trzeba by wyprowadzić 
wniosek, że ile razy spot-
kam się z niezadowolonym, 
sfrustrowanym, czy w inny 
sposób wyrażającym nie-
zadowolenie aptekarzem, 
ekspedientką lub urzędni-
kiem, mogę domniemać, że 
miał trudne, pozbawione 
miłości dzieciństwo. 

(M) No nie, tak czarno-białe to 
nie jest. Po pierwsze jedno-
znacznie złe przeżycia lub 
przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, z czasem 
uwewnętrznione negatyw-
ne przekonania nie zdarzają 
się aż tak często. Po drugie 

– warto podkreślić, że jako 
samodzielne, samowystar-
czalne dorosłe osoby ma-
my naprawdę duży wpływ 
na to, czy i jaką pracę (np. 
terapeutyczną) podejmiemy, 
aby zmniejszyć nasz dyskom-
fort. To, jak funkcjonujemy 
„tu i teraz” jest wypadkową 
i naszych doświadczeń i tego, 
co z nim robimy i przeżyć „na 
tę chwilę”. Czasami trudno 
wskazać dobre źródło czyjejś 
niestrudzonej energii, opty-
mizmu, a jednak witalność tej 
osoby mówi sama za siebie.

Dla pełniejszego opisu 
przywołam formułę szczęś-
cia opracowaną przez Mar-
tina Seligmana: S=U+O+W, 
gdzie S wyznacza podsta-
wowy poziom szczęścia, 
który jest sumą genetycz-
nie uwarunkowanych (U) 
zdolności do przeżywania 
emocji pozytywnych, fak-
tycznych okoliczności życia 
(O) oraz wszystkich czynni-
ków, które można kształto-
wać wolą (W) przez ćwicze-
nie (myślenia, sprawności, 
zdolności i cnoty). [3]

(E) Na genetyczne uwarunko-
wania farmaceuta lub ja-
kakolwiek inna osoba nie 
ma wpływu, na faktyczne 
okoliczności życia już więk-
szy, ale na zaangażowanie 
własnej woli bardzo du-
ży. Widzę ścieżkę rozwoju, 
która zaczyna się od „wy-
ciągnięcia rąk” do upra-
wiania myślenia, różnych 
sprawności, zdolności, cnót 
i finalizuje się w konkret-
nym działaniu.

(M) Tak, ale byłoby nadużyciem 
myślenie, że wola jest wszech-
mocna. Istnieją jej granice. Dla 
jednych ludzi ukierunkowane 
świadome wysiłki są łatwiej-
sze, dla innych nie. 

(E) Tego faktu nie poddaję w wąt-
pliwość, lecz chciałbym, aby 
mocno zabrzmiało, że tylko 
człowiek jest istotą wypo-
sażoną w nadzwyczajną 
możliwość podejmowania 
decyzji: może dążyć do 
osiągnięcia czegoś albo 
nie, może szukać sposobów 
sprzyjających rozwojowi 
i praktykować je albo nie. 
Może skupić swoje wysił-
ki na dostrzeganiu piękna 
i dobra albo nie.

(M) Pani Ewo, jesteśmy w aptece! 
Jak tam praktykować (W) 
– ostatni czynnik z poda-
nej wyżej formuły? Dodam 
jeszcze, że Martin Seligman 
przez cnoty, które są skła-
dową tego czynnika ro-
zumie sześć zasadniczych  
i uniwersalnych postaw 
i przejawów funkcjonowania 
cenionych jako wartości przez 
ludzi różnych kultur: mądrość 
i wiedzę, odwagę, humanita-
ryzm, sprawiedliwość, umiar 
i transcendencję. [3]

(E) W swojej teorii Martin Selig-
man precyzuje, jakie za-
lety należy rozwijać, aby 
być szczęśliwym. Okre-
śla, co rozumie pod poję-
ciem owych sześciu cnót. 
W każdą z nich wpisują 
się tzw. siły charakteru, 
które można realizować  
w codziennym życiu, bo są 
one zdefiniowane poprzez 
konkretne zachowania. Je-
żeli podejmiemy decyzję, 
że chcemy je wypełniać, 
to nasze poczucie szczęś-
cia wzrośnie (albo przynaj-
mniej dajemy sobie taką 
szansę). Wcale nie oznacza 
to, że osiągniemy zamie-
rzony cel, ale samo podej-
mowanie wysiłku pozwala 
doświadczać pozytywnej 
(w kontekście naszej roz-
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mowy – radosnej) zmiany. 
Zobaczmy to na przykła-
dzie cnoty nazwanej „od-
wagą”. Apteka nie jest ko-
jarzona z miejscem, które 
wymusza zachowania „od-
ważne”. Ale przyjrzyjmy 
się temu, przez co w teorii 
Martina Seligmana urze-
czywistnia się nasza odwa-
ga: poprzez autentyczność, 
dzielność, wytrwałość i en-
tuzjazm. Tak rozumiana od-
waga jak najbardziej wpisu-
je się i w życie zawodowe, 
i prywatne aptekarza. 

 
(M) Jak dobrze rozumiem Seligma-

na, autentyczność to, „mó-
wienie prawdy i uczciwe, ot-
warte prezentowanie siebie” 
[3], wytrwałość – umiejętność 
finalizowania rozpoczętych 
zadań i dopełnianie zobo-
wiązań. 

(E) Tak, a entuzjazm to podejście 
do życia pełne energii i hu-
moru. Dzielność zaś jest in-
terpretowana jako męstwo. 

(M) Chętnie zatrzymałabym się dłu-
żej nad poczuciem humoru 
wpisanym w entuzjazm.

(E) Ja też, bo to bardzo interesu-
jące i nierozerwalnie zwią-
zane z radością życia za-
gadnienie, ale proponuję, 
aby poświęcić mu (poczu-
ciu humoru) kolejną naszą 
wakacyjną rozmowę. Teraz 
jestem ciekawa, jak w rze-
czywistości aptecznej rozu-
mie Pani męstwo?

(M) Męstwo, w moim przekonaniu, 
przejawia się w gotowości 
do stawienia czoła temu, co 
budzi lęk, co jest trudne, co 
stanowi wyzwanie lub co daje 

ból. Jak widać męstwo prze-
jawia się nie tyle w efekcie, co 
w naszej gotowości do zmie-
rzenia się z przeciwnościami 
losu. Głośno jednak myślę, 
czy aptekarska codzienność 
wymaga tak rozumianego 
męstwa?

(E) W moim odczuciu – jak naj-
bardziej tak. Kiedy muszę 
zrobić coś wbrew rachun-
kowi ekonomicznemu, 
wbrew zadowoleniu pa-
cjenta, lekarza lub prze-
łożonych, ale działając na 
przykład w myśl ochrony 
dobra pacjenta – to wtedy 
wykazuję się męstwem.

(M) A co, Pani Ewo, z cnotą umiar-
kowania? Radość życia wielu 
osobom kojarzy się z nie-
ograniczoną dostępnością 
do przyjemności, doświad-
czaniem nadmiaru, pełnego 
nasycenia, poczuciem, że nic 
nas nie ominęło. Tymczasem 
czytam (u Seligmana właśnie) 
o wartościowej umiejętności 
samoograniczania się.

(E) Tak, odnajdujemy w jego 
spojrzeniu i umiarkowa-
nie w przyzwalaniu na to, 
aby to emocje kierowały 
naszym postępowaniem 
i umiarkowanie w oczeki-
waniu, że inni będą nas ob-
darzać nieustanną uwagą. 
Człowiek umiarkowany we-
dług Seligmana to osoba, 
która potrafi wielkodusznie 
przebaczyć, jest skromna – 
wyraża się poprzez czyny, 
a nie słowa (szczególnie 
na swój temat), roztropnie 
dokonuje wyborów i z roz-
wagą powstrzymuje się od 
powiedzenia czegoś, czego 
kiedyś mogłaby żałować. 

Kwintesencją umiaru wy-
daje się być samoregulacja 
w obszarze własnych od-
czuć i zachowań. [4]

(M) Samoregulacja tak, ale pod-
kreślmy – nie ponuractwo. 
Najwyraźniej słychać to 
w opisie cnoty transcendencji. 
Zdolność dostrzegania pięk-
na w otaczającym świecie, 
zdolność przyjmowania z ra-
dością darów losu i wyraża-
nie wdzięczności za te dary, 
optymistyczne nastawienie 
na przyszłość, szczery śmiech 
i współdzielenie radości oraz 
duchowość, wybaczanie, a na 
koniec energia do podejmo-
wania nowych wyzwań. W ta-
kim podejściu do życia nie ma 
miejsca na malkontenctwo.

(E) Ponawiam pytanie postawio-
ne na początku: czy posta-
wa radości to dojrzałość, 
czy infantylizm? 

(M) Z całym przekonaniem stwier-
dzam, że dojrzałość. Dojrza-
łość, w którą wpisuje się zgo-
da na ujawnianie uczuciowej 
strony własnej osobowości, 
na spontaniczność, ciekawość 
i twórczość. Literacki boha-
ter, który kiedyś Panią urzekł 
i wciąż zachwyca wyraziłby 
to tak: Myślę głośno (nie lu-
bię myśleć po cichu): „Życie 
to dobra rzecz, o tak! Drodzy 
przyjaciele, cała jego wada to 
to, że trwa za krótko” [1]. ■ 

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Piśmiennictwo:
1. Romain R. Colas Breugnon
2. Aptekarz Polski wrzesień 2012, nr 73/51
3. Porczyk S., Dobre sobie w: Poradnik Psy-

chologiczny POLITYKI Tom 5
4. Seligman M. Prawdziwe szczęście. Psy-

chologia pozytywna a urzeczywistnienie 
naszych możliwości trwałego spełnienia, 
Media Rodzina Warszawa 2005
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Każdą umiejętność trzeba 
doskonalić. Niestety bra-
kuje mi teraz nie tylko cza-

su na lekturę specjalistycznych 
książek z tej dziedziny, ale nawet 
miejsca na kolejne w pokoju! Za-
wsze miałam ich dużo, a teraz 
pisząc pracę magisterską jestem 
nimi całkowicie otoczona! Jednak 
w ostatnim czasie moim życiem 
rządzi przypadek. I tak też trafi-
łam na poważany magazyn psy-
chologiczny, w którego ostatnim 
numerze przeczytałam ciekawe 
zdanie Jerzego Maksymiuka, któ-
ry w swoim tekście „Za pan brat 
z młodością” napisał: Kocham 
pracę ze studentami, bo oni mają 

turystyczno-naukowych, organi-
zowanych przez doktora habili-
towanego Zbigniewa Srokę z Ka-
tedry i Zakładu Farmakognozji. 
Tegoroczny odbył się tuż przed 
Wielkanocą, miał charakter Kon-
ferencji Sekcji Leku Naturalnego 
PTFarm Oddziału Wrocławskiego, 
a grupa wybrała się tym razem do 
Głuchołaz. Choć wielokrotnie na-
mawiana przez docenta Zbignie-
wa Srokę, niestety nigdy nie zdo-
łałam się wybrać na tę wyciecz-
kę. Uważam ją jednak za świetną 
inicjatywę, której początki sięgają 
2000 r. To wtedy zrodził się po-
mysł, aby pasję turystyczną, któ-
rą Pan Docent „zaraził się” jeszcze 
na studiach, przenieść na grunt 
naszej Uczelni. Jak sam podkreśla 
– jest to świetna alternatywa dla 
studentów, którzy mogą oderwać 
się, choćby na chwilę, od stresu 
związanego z tymi bardzo trudny-
mi studiami. Mogą odreagować, 
zrelaksować się i po prostu wyluzo-
wać. Wyprawa zawsze składa się 
z dwóch części. Pierwsza to tury-
styczno-rekreacyjna, kiedy grupa 
zwiedza okolicę, maszerując po 
górach, czy podziwiając zabytki, 
poznaje jego historię, a wszyst-
ko pod okiem zaprzyjaźnionego, 

Młodym  
po prostu chce się więcej

Na łamach „Aptekarza Polskiego” wspomniałam, że wbrew 
oczekiwaniom nie poszłam w ślady mamy i ku zdziwieniu wszyst-
kich nie zostanę – tak jak Ona – nauczycielką. Choć farmacja była 
przypadkowym, okazała się jednak trafionym wyborem. Tymcza-
sem coraz więcej osób pyta mnie, czy nie minęłam się z powoła-
niem i rzeczywiście wybrałam odpowiedni kierunek studiów. Mają 
na myśli psychologię. Faktycznie – poznawanie człowieka jest dla 
mnie fascynujące, ale chyba nie chciałabym, żeby przerodziło się 
to w moją pracę. Lubię tak tylko dla siebie, po swojemu poznać 
kogoś, zaglądając do jego wnętrza. Często pomocne są w tym dla 
mnie oczy, które – jak mówi znany slogan – są zwierciadłem duszy. 
Ostatnio przekonuję się, że nawet bez nich potrafię trafnie kogoś 
ocenić, a jego słowa, gesty i czyny zinterpretować.

tę tak pożądaną świeżość reakcji, 
którą starsi zatracają. Są krytyczni, 
ale chętni. Młodym się po prostu 
chce. Mogłabym polemizować 
z tym stwierdzeniem, bo uważam, 
że należę do pokolenia „ludzi wy-
godnych” i niewiele jest osób, 
które chcą zrobić coś więcej. Po-
stanowiłam tymczasem spraw-
dzić, jakie dodatkowe możliwości 
rozwoju oferuje moja uczelnia 
tym, dla których realizacja pro-
gramu studiów to wciąż za mało…

Pierwszym skojarzeniem 
są zapewne dla wszystkich stu-
denckie koła naukowe. Ja prze-
kornie – jak miewam w zwycza-
ju – pomyślałam o wyjazdach 
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współpracującego od wielu lat 
z naszymi studentami przewod-
nika – Andrzeja Wojciechowskie-
go. Natomiast druga to część na-
ukowa, podczas której swoje pre-
zentacje wygłaszają zaproszeni 
prowadzący z naszego Wydziału, 
ale także inni wykładowcy, a na-
wet lekarze. Program wykładów 
z każdym rokiem rozbudowuje 
się, przybywa chętnych prelegen-
tów. Jednego z zaprzyjaźnionych 
zapytałam o opinię. Doktor inży-
nier Wojciech Kołodziejczyk z Ka-
tedry i Zakładu Chemii Fizycznej 
już kilkakrotnie brał udział w tym 
wyjeździe, ponieważ podoba mu 
się taki sposób przekazywania 
wiedzy, podobnie jak uczest-
niczącym w nim studentom. 
W czym tkwi sekret? Jak mówi: 
wykładowcy zazwyczaj prezentu-
ją wyniki swoich badań dzieląc się 
ze studentami swoimi pomysłami, 
które zwykle są dalekie od tego, co 
mają w ramach „normalnej” nau-
ki, bywają również często dużo 
ciekawsze. Wyjaśnia też dlaczego 
chętnie przyjmuje zaproszenie: 
udział w tego typu wyjazdach bio-
rę z dwóch powodów. Po pierwsze 
bardzo lubię współpracę ze stu-
dentami, po drugie uważam, że 
w ten sposób mogę swoich młod-
szych kolegów zarazić swego typu 
pasją. Poza tym każdy ma szanse 
poznać „naukowca” od innej stro-
ny i zobaczyć, że to jest człowiek 
jak każdy inny. Trzeba zaznaczyć, 
że wspólna integracja to również 
ważny punkt wycieczki. W trak-
cie rozmowy z Docentem Sro-
ką – inicjatorem i organizatorem 
całego przedsięwzięcia – zgod-
nie stwierdziliśmy, że w pięknych 
okolicznościach przyrody, która 
tworzy wyjątkowy klimat, bez 
sztywnej, uczelnianej atmosfery, 
studenci bardzo dobrze się od-
najdują, a przekazywaną im wie-
dzę łatwiej „chłoną”. Czy nie jest 
to idealne połączenie?

Drugiego pasjonata nie 
trzeba daleko szukać, bo także 

pracuje w Zakładzie i Katedrze 
Farmakognozji. To doktor Maciej 
Włodarczyk, który jest opieku-
nem studenckiego koła nauko-
wego. Zdecydowałam się na roz-
mowę właśnie z nim, bo w opinii 
nie tylko studentów, ale i innych 
wykładowców, jest to najlepsze 
SKN. Większość z nich opiera się 
na przygotowywanych przez stu-
dentów prezentacjach i ich wy-
głaszaniu pozostałym kolegom. 
Doktor Włodarczyk stawia na 
pracę badawczą. Stara się zdoby-
wać środki na sprzęt i odczynniki, 
aby jego podopieczni mogli rea-
lizować powierzone im zadania. 
Takie działanie umożliwia znale-
zienie nie tyle zdolnych, ale – jak 
podkreśla Pan Doktor – wytrwa-
łych i szczerze zaangażowanych 
osób, bo często nie wszystko się 
udaje. Czasami trafia pod jego 
skrzydła student, który wykazu-
je duże zainteresowanie i może 
aspirować do roli przyszłego na-
ukowca. Dla takich osób otwie-
ra się też inna szansa, o której 
przyznam szczerze nie wiedzia-
łam, a uświadomił mnie dopiero 
doktor Włodarczyk, a mianowicie 
indywidualny tok studiów. Jest to 
szansa właśnie dla takich osób, 
które chcą się rozwijać na wie-
lu płaszczyznach równocześnie: 
mogą w ten sposób równole-
gle realizować program studiów 
i pracować np. nad naukowym 
grantem. Pan Doktor to nie tyl-
ko świetny opiekun SKN, ale też 
wyjątkowy nauczyciel, o czym 
miałam przyjemność przekonać 
się na trzecim roku studiów. Na 
koniec naszej rozmowy zaskoczył 
mnie czymś jeszcze. Oferuje stu-
dentom możliwość tutoringu. Jest 
to metoda dydaktyczna, która 
polega na rozwijaniu potencja-
łu ucznia oraz motywowaniu go 
do samodzielnej pracy. Stanowi 
regularne spotkania tutora z ucz-
niem, który samodzielnie przy-
gotowuje esej lub inne zadanie, 
a potem wspólnie je omawiają. 

Czy nie jest to nowatorski i orygi-
nalny sposób nauki?

Studenci także sami or-
ganizują sobie sposoby na roz-
wój naukowy. Niewątpliwie warto 
wspomnieć o działalności Młodej 
Farmacji, która administruje wy-
miany studenckie. Jedną z nich 
jest SEP, czyli możliwość miesięcz-
nej praktyki zagranicznej. Można 
ją odbyć zarówno w aptece, jak 
i przemyśle, a nawet pomagając 
w badaniach na uczelni. Oferują 
ją głównie kraje europejskie, choć 
zdarzają się i dalsze wyprawy. 
Drugą jest – wznawiany w tym 
roku - Threen Project. To z kolei 
seria trzech wymian pomiędzy 
trzema krajami. Każda z nich trwa 
około sześciu dni w innym kraju 
biorącym udział. Trzecią i najbar-
dziej znaną jest jednak wyjazd 
w ramach programu ERASMUS, 
który w ostatnim czasie cieszy się 
największą popularnością wśród 
studentów. Czy nie jest to roz-
wijające nie tylko na polu nauko-
wym, ale i kształtujące charakter?

Po raz kolejny nie zawiod-
łam się na swoich przeczuciach. 
Z wykładowcami, z którymi roz-
mawiałam, nawiązałam kontakt 
już w trakcie mojej nauki, a teraz 
miałam okazję go „odkurzyć”. 
Spotkania te sprawiły mi ogrom-
ną radość, ale też utwierdziły 
w przekonaniu, że wśród wielu 
ludzi, których poznaję, potrafię 
dostrzec tych wartościowych, wy-
różniających się. To cenna umie-
jętność, bo pozwala mi otaczać 
się wyjątkowymi ludźmi. Z kolei 
to pomaga mi gonić doskona-
łość, dlatego że jak stwierdził 
Jerzy Maksymiuk – doskonałość 
to coś ruchliwego. Już ją prawie 
masz, a ona ucieka…  ■

Anna Rogalska
studentka V roku

Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego  

we Wrocławiu 
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historia farmacji – aptekarskie tradycje

Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej

Fot. Fotolia.com

Stosunki
międzynarodowe

W pierwszych la-
tach istnienia 
samorząd apte-

karski ewidentnie nastawiony był 
na tworzenie i zacieśnianie związ-
ków z krajami Europy zachodniej, 
a izby okręgowe nie obawiały się 
finansować imprez z udziałem 
np. amerykańskich naukowców. 
Tak było w dniach 11-14 sierpnia 
1946, kiedy to krakowska  Okrę-
gowa Izba Aptekarska wydała 
uroczystą kolację na cześć profe-
sorów z amerykańskich uniwer-
sytetów, którzy w murach Uni-
wersytetu Jagiellońskiego głosili 
gościnne wykłady z zakresu far-
makologii, bakteriologii i neuro-
logii. Redakcja „Farmacji Polskiej” 
nie stroniła w owym czasie od 
zamieszczania entuzjastycznych 
relacji z takich właśnie spotkań. 
W reportażu ze spotkania w Kra-
kowie pisano m.in.: wieczór upły-
nął w duchu prawdziwego zbliże-
nia i serdecznej przyjaźni, czemu 
goście wielokrotnie dawali wyraz, 
podkreślając równocześnie na-
sze osiągnięcia w dziedzinie na-
uki i nasz zapał do pracy po tak 

Wnikliwi czytelnicy cyklu „Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej” 
zauważyli zapewne, jak bardzo w czasie funkcjonowania Izby Naczelnej 
w latach 1945-1951 zmieniał się charakter jej działań. Samorząd zawo-
dowy rozpoczynał swą działalność w roku 1945 jako instytucja tworzona 
przez przedwojennych działaczy zawodowych, a także wybitne autorytety 
świata nauki. Naczelna Izba Aptekarska z lat 1945-1948 była instytucją 
otwartą na świat, gotową na dyskusję i prezentującą poglądy często w za-
sadniczy sposób stojące w sprzeczności z linią polityczną władz komu-
nistycznych. Ujmująca była tak często opisywana na łamach „Aptekarza 
Polskiego” działalność społeczna i kulturalna NIA i izb okręgowych. Jej 
rozmach zdumiewał, nawet w kontekście przedwojennych zasług środo-
wiska aptekarskiego. Natomiast po roku 1948, po IV Walnym Zjeździe 
Naczelnej Izby Aptekarskiej, który odbywał się w dniach 6 i 7 marca 
1948 w Warszawie, wszystko zaczęło się zmieniać. Kluczowe dla owych 
zmian słowa dyrektora Departamentu Farmacji i Zaopatrzenia Minister-
stwa Zdrowia, Stanisława Jezierskiego, przekazywała „Farmacja Polska”: 
zakończył się już okres organizacji i obecnie Izby Aptekarskie muszą pod-
jąć pracę normalną na podstawach ustaw. Póki co nic nie zwiastowało 
dalszych gróźb, jakie przyniosła wypowiedź Jezierskiego: Departament 
Farmacji i Zaopatrzenia w działalności swej kroczy drogą ewolucji i apeluje 
o współpracę, aby Departament nie był zmuszony stosować kroków rygo-
rystycznych. (…) Zarządy Izb Aptekarskich w bieżącym miesiącu będą mia-
nowane przez Ministra Zdrowia. Oznaczało to, że samorządowi aptekar-
skiemu narzuceni zostaną prezesi, których najważniejszą i często jedyną 
– jak się wkrótce miało okazać – kwalifikacją będzie posłuszeństwo partii 
komunistycznej! W wyniku takiej właśnie polityki w działalności zarówno 
Naczelnej Izby Aptekarskiej, jak i izb okręgowych, nastąpił dramatyczny 
wręcz zwrot. Jedną z najciekawszych zmian, jakie zaszły po roku 1948, 
była zasadnicza zmiana w międzynarodowych kontaktach Naczelnej Izby 
Aptekarskiej. 
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strasznej wojnie. Tego typu słowa, 
w odniesieniu do gości z krajów 
zza budowanej właśnie „żelaznej 
kurtyny”, za kilka lat nie mogłyby 
zostać opublikowane… 

Goście „z zachodu” od-
wiedzali nie tylko Kraków, a każ-
dej z tych wizyt towarzyszyło 
intensywne wsparcie i aktywny 
udział władz Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej. W listopadzie 1947 
roku w Warszawie gościł słynny 
profesor Artur Stoll ze Szwajcarii, 
któremu wręczono dyplom Dok-
tora Honoris Causa Uniwersytetu 
Warszawskiego. W czasie uro-
czystego bankietu, który towa-
rzyszył temu wydarzeniu, prezes 
Izby, magister Edmund Szyszko, 
mówił: jest mi niezmiernie miło 
powitać imieniem Naczelnej Izby 
Aptekarskiej Rzeczypospolitej Pol-
skiej, tu, wśród gruzów odbudo-
wującej się Warszawy, czołowego 
luminarza szwajcarskiej nauki far-
maceutycznej, uczonego o sławie 
światowej. Prezes Szyszko zapew-
nił, że polski aptekarski zawód 
śledzi z prawdziwym podziwem 
wielkie osiągnięcia naukowe (…), 
które wcielone w życie praktyczne 
niosą ulgę cierpiącym. Magister 
Szyszko prosił także profesora 
Stolla o przekazanie serdecznych 
pozdrowień dla Kolegów w Szwaj-
carii. Nazajutrz odbyła się z kolei 
konferencja z udziałem licznych 
przedstawicieli nauki i zawodu 
farmaceutycznego, a przedstawi-
ciele Naczelnej Izby Aptekarskiej 
wręczyli profesorowi Stollowi 
egzemplarz Farmakopei Polskiej 
z odpowiednią dedykacją. Z poby-
tu w Polsce bohater uroczystości 
zapamiętał szczególnie przemó-
wienie prezesa Izby Naczelnej, 
magistra Szyszko, i już z Bazylei 
nadał do siedziby NIA w Warsza-
wie pismo, którego treść przyto-
czyła redakcja „Farmacji Polskiej”. 

Profesor Stoll wyraził najgłęb-
sze podziękowanie za miłe słowa 
Pana Prezesa (…) w czasie bankie-
tu wydanego na moją cześć (…). 
Uroczystość ta pozostanie w mej 
pamięci, jako nader cenna pa-
miątka, a specjalnie byłem wzru-
szony Pańskim przemówieniem.

   Jak trudne było utrzymy-
wanie kontaktów z Europą za-
chodnią świadczyć może fakt, że 
na Zjazd Przedstawicieli Między-
narodowej Federacji Farmaceu-
tów w Zurychu w sierpniu 1946 
roku polska delegacja nie dotarła 
z powodu – jak enigmatycznie 
podawała „Farmacja Polska” – 
trudności techniczno-dewizowych. 
Niemniej jednak organ prasowy 
Naczelnej Izby Aptekarskiej sta-
rał się skrupulatnie relacjonować 
wszystkie ważniejsze europejskie 
wydarzenia, związane z aptekar-
stwem i farmacją. Redaktorzy 
czasopisma przekazywali tak-
że – wzorem przedwojennych 
„Wiadomości Farmaceutycznych” 
i „Kroniki Farmaceutycznej” – ob-
szerne informacje na temat co-
dziennych problemów aptekarzy 
z innych krajów, targów i wystaw 
farmaceutycznych, odkryć na-
ukowych dokonanych w murach 
uczelni farmaceutycznych, czy 
wreszcie reorganizacji toku stu-
diów w kolejnych krajach nasze-
go kontynentu. W wyczerpujący 
sposób omawiano organizację 
przemysłu farmaceutycznego, 
produkcji zielarskiej i systemu 
opieki zdrowotnej. Nie pomijano 
także informacji na temat no-
wych wydań farmakopei (m.in. 
brytyjskiej i amerykańskiej) i ob-
szernie omawiano kolejne etapy 
prac nad powstającą pod egidą 
Światowej Organizacji Zdrowia 
„Farmakopeą Międzynarodową”. 
W dziale „Z prasy zagranicznej” 
relacjonowano zawartość waż-

niejszych europejskich czasopism 
farmaceutycznych i aptekarskich. 
Redakcja „Farmacji Polskiej” lubo-
wała się w reportażach na temat 
funkcjonowania aptek w innych 
krajach, dzięki czemu czytelnicy 
mogli dowiedzieć się o hambur-
skiej aptece „Pod Łabędziem”, 
zatrudniającej 28 osób i zajmu-
jącej sześciopiętrową kamienicę, 
czy o jednej z aptek kanadyjskich, 
w której pracowało 200 osób, 
mających (…) do dyspozycji kort 
tenisowy, mieszczący się na dachu 
budynku apteki. Jak widać, polscy 
aptekarze mieli dzięki „Farmacji 
Polskiej” stały kontakt z bieżą-
cym nurtem wydarzeń głównie 
w krajach zachodnioeuropejskich!

Warto także zaznaczyć, że 
nie tylko Polacy interesowali się 
życiem farmaceutycznym w kra-
jach kapitalistycznych. Redakcja 
włoskiego czasopisma „La Nova 
Farmacia Italiana” zwróciła się do 
redakcji organu prasowego Na-
czelnej Izby Aptekarskiej – „Far-
macji Polskiej” z prośbą o prze-
łożenie na język włoski artykułu 
profesora Marka Gatty-Kostyala 
„Zagadnienie trwałości gotowych 
form farmaceutycznych” i za-
mieściła go na swych łamach jako 
przedruk.

Równocześnie do kontak-
tów z krajami Europy zachodniej 
kontynuowane były zadzierzg-
nięte jeszcze przed wybuchem 
II wojny światowej bliskie rela-
cje z organizacjami aptekarskimi 
z krajów słowiańskich, głównie 
Czechosłowacji i Bułgarii, któ-
re – przypomnijmy – znalazły 
się również w sowieckiej strefie 
wpływów. Kontakty z krajami de-
mokracji ludowej uległy intensy-
fikacji szczególnie od roku 1948. 
Pierwszym ich przejawem był 
„Wieczór Polsko-Bułgarski”, zor-
ganizowany w siedzibie Naczelnej 

►
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Izby Aptekarskiej 6 marca 1948 
i połączony z koncertem mu-
zyki poważnej. Obecni byli pra-
cownicy poselstwa bułgarskiego 
w Polsce, studenci polskich uczel-
ni pochodzący z Bułgarii, a tak-
że przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia, władze Naczelnej Izby 
Aptekarskiej i liczni pracownicy 
warszawskich aptek. Centralnym 
elementem „Wieczoru” był re-
ferat dyrektora Departamentu 
Farmacji i Zaopatrzenia Mini-
sterstwa Zdrowia, doktora Sta-
nisława Jezierskiego. Nie mogło 
zabraknąć także przemówienia 
prezesa Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, magistra Edmunda Szyszko, 
znanego z wygłaszania pięknych 
słów. Prezes – wedle relacji „Far-
macji Polskiej” – podkreślił niektó-
re cechy Bułgarów, jak braterstwo, 
niezwykłą ich gościnność, wysokie 
zdolności organizacyjne, wielką 
lekkość w wypowiadaniu swych 
myśli.

Z kolei od roku 1949 z brat-
nią farmacją czechosłowacką Na-
czelna Izba Aptekarska wymie-
niała najnowsze wydawnictwa 
książkowe, przesyłając kolegom 
czechosłowackim wszystkie do-
tychczasowe wydawnictwa Far-
maceutycznego Instytutu Wydaw-
niczego. W stolicy Czechosłowa-
cji, Pradze, redakcja „Farmacji 
Polskiej” pozyskała cenne kon-
takty, dzięki czemu na jej łamach 
ukazywały się często reportaże, 
m.in. na temat tamtejszego prze-
mysłu farmaceutycznego i osiąg-
nięć farmacji naukowej, reformy 
studiów farmaceutycznych, rów-
noległego funkcjonowania aptek 
prywatnych i państwowych, czy 
wreszcie środków zaradczych 
przeciw tak dobrze znanemu 
i z rodzimego „podwórka” brako-
wi leków… Współpraca farmacji 
czechosłowackiej z polską pogłę-

biła się dodatkowo po serii wza-
jemnych wizyt ministrów zdro-
wia: czechosłowackiego w Polsce 
i polskiego w Czechosłowacji, 
które miały miejsce w roku 1949 
i którym towarzyszyły wzajem-
ne zobowiązania o wzmożeniu 
współpracy. 

O ile ton i charakter przed-
stawionych powyżej relacji z kra-
jami Europy zachodniej i krajami 
słowiańskimi cechował się natu-
ralnością i niczym nieskażonym 
entuzjazmem, o tyle wszystkie 
artykuły, ukazujące się od jesieni 
1948, a zasypujące wręcz szpalty 
w roku 1950, dotyczące Związku 
Radzieckiego, miały charakter 
propagandowy i raziły naiwnym 
ujęciem tematu. Mało tego: we 
wspomnianym roku 1950, wia-
domości właśnie Związku Radzie-
ckiego dotyczące, wyparły niemal 
całkowicie informacje o jakich-
kolwiek innych krajach! O grun-
townych zmianach, które nastę-
powały w kontaktach między-
narodowych, nie tylko Naczelnej 
Izby Aptekarskiej, ale przede 
wszystkim – władz państwowych, 
świadczą już same tytuły arty-
kułów i relacji zamieszczanych 
w „Farmacji Polskiej”: „Wicemin. 
Zdrowia Dr Jerzy Sztachelski 
o osiągnięciach radzieckiej służ-
by zdrowia”, „Farmaceuci polscy 
w rocznicę urodzin Józefa Stali-
na”, „Doświadczenia radzieckie 
– podstawą przebudowy polskiej 
służby zdrowia”, „Udział farma-
ceutów w uroczystości 33 roczni-
cy Wielkiej Rewolucji Październi-
kowej”, czy „Współzawodnictwo 
w Radzieckiej Służbie Zdrowia”.

Również wspomniany po-
wyżej dział „Z prasy zagranicz-
nej” wypełniły przedruki propa-
gandowych publikacji. Skutkiem 
tego polscy aptekarze nie czytali 
już o najnowszych odkryciach 

naukowych, międzynarodowych 
sympozjach farmaceutycznych 
czy udoskonaleniu toku nau-
czania farmacji, a o… partii bol-
szewickiej i rządzie radzieckim, 
które poświęcają szczególną 
uwagę sprawom oświaty oraz 
kształceniu kadr aktywnych bu-
downiczych socjalizmu, tudzież 
o narodzie radzieckim, który nie 
żałuje sił i trudu by wypełnić swo-
je główne zadania – wychowania 
młodego pokolenia w duchu wier-
ności Ojczyźnie, wielkiemu dziełu 
Lenina-Stalina. Zapewne niejeden 
aptekarz uśmiechnął się czytając, 
że dorobek Związku Radzieckiego 
w dziedzinie zdrowia publicznego 
cechuje się ogromnym rozma-
chem organizacyjnym radzieckiej 
służby zdrowia. Radziecka służba 
zdrowia, to bogaty, szeroko rozbu-
dowany system, rozporządzający 
gęstą siecią doskonale wyposażo-
nych, sięgających głęboko w teren 
instytucji. Cała współczesna ra-
dziecka służba zdrowia, to dorobek 
Państwa Radzieckiego. Uśmiech 
zamierał jednak na ustach, kie-
dy czytano o uroczystych rezo-
lucjach, np. VII Walnego Zjazdu 
Naczelnej Izby Aptekarskiej, któ-
ry stwierdzał, że przyjaźń i pomoc 
Związku Radzieckiego dla Polski 
są nie tylko podstawowym zało-
żeniem polskiej racji stanu, lecz 
warunkują bez zastrzeżeń jej drogi 
rozwoju, nakreślone przez histo-
rię, zastrzegając jednocześnie, że 
w stosunkach polsko-radzieckich 
na pierwszy plan wysuwa się po-
stać GENERALISSIMUSA JÓZEFA 
STALINA, który zarówno swoją 
działalnością, jako mąż stanu, jak 
i swym osobistym ustosunkowa-
niem się wykazał i wykazuje żywą 
przyjaźń dla Narodu Polskiego 
i zrozumienia jego potrzeb… ■

dr n. farm. Maciej Bilek 
Piśmiennictwo u autora
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Statystyczna apteka

W maju 2014 r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 165,0 tys. PLN.  
Wartość sprzedaży statystycz-
nej apteki była wyższa o 5,0 
tys. PLN (+3,13%) niż w maju  
ub. r. Natomiast względem 
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Statystyczna apteka

W maju 2014 największy 
wzrost zanotował seg-
ment leków refundo-

wanych, którego wartość wzrosła 
o 41,7 mln PLN (+5,16%) wzglę-
dem analogicznego okresu ub. r. 
Wartość segmentu sprzedaży od-
ręcznej wzrosła o 39,4 mln PLN 
(+4,57%), a wartość sprzedaży le-
ków pełnopłatnych zwiększyła się 
o 16,1 mln PLN (+3,25%). Nato-
miast w porównaniu do kwietnia 
2014 r. nastąpił spadek wartości 
sprzedaży. Segment sprzedaży 
odręcznej zmniejszył się o 40,3 
mln PLN (-4,28%). Wartość seg-
mentu leków pełnopłatnych 
spadła o 14,8 mln PLN (-2,81%), 
a wartość segmentu leków refun-
dowanych zmniejszyła się o 13,0 
mln PLN (-1,51%) względem ubie-
głego miesiąca br. 

Po pięciu miesiącach br. war-
tość całego rynku wzrosła o 158 
mln PLN względem analogiczne-
go okresu ub. r. To o 1,37% lepszy 
wynik niż przed rokiem. Wynik ten 
jest również lepszy niż w pierw-
szym kwartale br., gdzie wzrost 
wobec analogicznego okresu  
ub. r. wzrósł tylko o 0,21%. 

MAJ 2014: utrzymana 
tendencja wzrostu wartości 
rynku wobec wyników  
z ubiegłego roku

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

Tabela 1: maj 2014 vs maj 2013

 
maj 2013 maj 2014 zm. (%)

Leki Refundowane 808 849 5,16%
Leki Pełnopłatne 495 511 3,25%
Sprzedaż Odręczna 862 902 4,57%
Całkowity obrót 2 180 2 279 4,57%

Tabela 2: maj 2014 vs kwiecień 2014

 

kwiecień 
2014 maj 2014 zm. (%)

Leki Refundowane 862 849 -1,51%
Leki Pełnopłatne 526 511 -2,81%
Sprzedaż Odręczna 942 902 -4,28%
Całkowity obrót 2 349 2 279 -2,97%
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i o 18,4 mln PLN mniej niż w maju 
2013 r. 

W maju pacjenci zapłaci-
li 72,43% z 2 279 mln PLN, sta-
nowiących całkowitą wartość 
sprzedaży w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). Względem kwietnia 
2014 r. udział ten spadł o 0,78 pp, 
a wartościowo wydatki pacjentów 
zmniejszyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o 68,9 mln PLN. 
W maju 2014 r. pacjenci wydali 
na wszystkie produkty leczni-
cze zakupione w aptekach blisko  
1 651 mln PLN. To o 39,5 mln PLN 
więcej niż w analogicznym okre-
sie 2013 r. Udział pacjentów w za-
płacie za leki zmniejszył się w tym 
okresie o 1,50 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014 

Na koniec 2014 r. rynek po-
winien osiągnąć wartość 28,3 mld 
PLN. To o 1,9% więcej niż wartość 
rynku za poprzedni rok. Nato-
miast wartość refundacji na ko-
niec 2014 roku osiągnie poziom 
ponad 7,4 mld PLN, tj. będzie 
o 3,7% większa niż w roku 2013.

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,48 PLN, co 
oznacza, że ceny będą minimal-
nie niższe (-0,1%) od średniej 
ceny z ubiegłego roku. Progno-
zowana wielkość marży na koniec 
roku wyniesie 27,83%. Będzie ona 
wyższa o 0,9% niż w roku 2013. Za 
wzrost marży będzie odpowiadać 
segment leków refundowanych, 
pozostałe segmenty rynku zano-
tują jej spadek. Średnia wartość 
sprzedaży na pacjenta w roku 
2014 wyniesie 47,91 PLN (+2,7%), 
jednocześnie liczba pacjentów 
w aptece będzie mniejsza o 2,0% 
niż w 2013 roku. ■

kwietnia 2014r. wartość sprze-
daży spadła o 6,0 tys. PLN  
(-3,51%). W porównaniu do analo-
gicznego okresu z 2013r. wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
zwiększyła się we wszystkich seg-
mentach: w sprzedaży odręcznej 
(+3,13%) leków refundowanych 
(+3,71%) i w segmencie leków 
pełnopłatnych (+1,82%). Nato-
miast w porównaniu do kwietnia 
br. nastąpił spadek sprzedaży, 
który objął wszystkie segmen-
ty rynku:  sprzedaży odręcznej 
(-4,81%), leków pełnopłatnych 
(-3,35%) i leków refundowanych 
(-2,06%). 

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w maju 2014 r. wyniosła 16,49 PLN.  
W porównaniu do poprzedniego 
miesiąca średnia cena była wyż-

sza o 0,14%, a wobec maja 2013r. 
(16,52 PLN) spadła o 0,20%. Na-
tomiast średnia marża apteczna 
w maju 2014 r. wyniosła 27,96%. 
To o 0,93 pp mniej niż przed mie-
siącem. Względem maja 2013 r. 
(27,00%) marża wzrosła o 0,96 pp.

Refundacja a współpłacenie

W maju 2014 r. poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane wyniósł 25,99%. 
Wskaźnik ten zmniejszył się 
względem kwietnia 2014 r. o 1,03 
pp. Udział pacjenta w dopłacie do 
leków refundowanych był o 3,62 
pp mniejszy niż w analogicznym 
miesiącu ubiegłego roku. W maju 
pacjenci wydali na leki refundo-
wane 220,8 mln PLN, tj. o 12,3 mln 
PLN mniej niż miesiąc wcześniej 

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Sprzedaż:                     28,3 mld    
Refundacja:                   7,4  mld
Zmiana sprzedaży:       od +1% do +3 %  (względem roku 2013)
Zmiana refundacji:        od +2% do +4%  (względem roku 2013)

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

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2014

160,00

165,00

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

RYNEK FARMACEUTYCZNY
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w latach 2013-2014

Statystyczna apteka 2013 Statystyczna apteka 2014

tys. PLN



Farmacja w Polsce i na świecie

30 Aptekarz Polski, 94(72e) czerwiec 2014

Te
ot

ih
ua

cá
n 

– 
Pi

ra
m

id
a 

K
si

ęż
yc

a

Wkład kultur prekolumbijskich, w tym głównie Majów 
i Azteków, we współczesne ziołolecznictwo światowe znalazł już 
powszechne uznanie. Prowadzone w wielu ośrodkach nauko-
wych na świecie badania fitofarmakologiczne tradycyjnie stoso-
wanych surowców zielarskich z tego regionu dają uzasadnioną 
nadzieję na odkrycie nowych leków.

Początki cywilizacji meksy-
kańskiej sięgają kilkunastu 
tysięcy lat. Jedną z pierw-

szych kultur, jakie rozwinęły się 
na tych terenach, była kultura 
Olmeków. Dzieje i styl życia tego 
ludu są zagadką, gdyż nie znali 
oni pisma, a wszelkie informacje 
są czerpane z pozostawionych 
przez nich przedmiotów. Państwo 
Olmeków nieoczekiwanie zniknę-
ło około 400 r. p.n.e., pozostawia-
jąc po sobie ogromny wpływ na 
wszystkie następne cywilizacje 
tego regionu.

 Na ruinach świata Olme-
ków, rozwinęło się kilka kultur po-
krewnych. Najprężniej rozwinęła 
się kultura zgrupowana wokół 
miasta Teotihuacán, które wkrót-
ce stało się stolicą całego regio-
nu. Apogeum rozwoju tego mia-
sta przypadło na lata 350 – 650 
n.e., a liczba mieszkańców doszła 
prawdopodobnie do 200 tysięcy, 
co wówczas było ewenementem, 
bo na przykład ówczesny Rzym 
liczył zaledwie 10 tysięcy. Główną 
ulicę miasta stanowi Calle de los 
Muertos (Aleja Zmarłych), a spo-

śród wielu budowli wyróżniają 
się piramidy Słońca i Księżyca 
oraz świątynia głównego boga – 
Quetzalcoatla. 

 Na pobliskim półwyspie 
Jukatan istniała równolegle cy-
wilizacja Majów, której korzenie 
sięgają czasów prehistorycznych, 
a rozkwit przypadł na okres mię-
dzy IV i IX wiekiem. Wznosili oni 
budowle zdobione wspaniałymi 
rzeźbami z wizerunkiem ludzi 
i zwierząt. Dla swoich bogów bu-
dowali okazałe świątynie i pira-
midy. W obliczu niebezpieczeń-
stwa, np. suszy czy wojny, Majo-
wie odprawiali krwawe rytuały. 
Najwyższy kapłan kamiennym 
nożem otwierał klatkę piersiową 
składanego w ofierze człowieka 
i wyrywał z niej bijące serce. Deli-
kwentowi przed tym „zabiegiem” 
podawano ziołowe środki halu-
cynogenne i znieczulające. Głów-

ZIOŁOLECZNICTWO 
MAJÓW I AZTEKÓW
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►

nym zajęciem Majów było rolni-
ctwo, ale wnieśli oni także duży 
wkład w rozwój nauk ścisłych, 
np. wprowadzając do matematy-
ki pojęcie zera, które dotychczas 
w żadnej innej cywilizacji nie było 
znane. 

 Najsławniejszym i najle-
piej odnowionym miastem Majów 
jest Chichén Itzá na półwyspie 
Jukatan. Główną budowlą tego 
miasta jest piramida El Castillo 
(Zamek), która jednocześnie sta-
nowiła świątynię boga Kukulcana 
i kamienny kalendarz Majów. Aby 
spełniać rolę kalendarza, każdy 
z dziewięciu poziomów pirami-
dy rozdzielają schody, w sumie 
jest 18 platform, co odpowiada 
osiemnastu 20-dniowym miesią-
com roku w kalendarzu Majów. 
Cztery ciągi schodów mają po 91 
stopni, gdy dodamy górną plat-
formę, otrzymamy liczbę 365 – 
ilość dni w roku. Kalendarz Ma-
jów był bardzo dokładny, a z cza-
sem lud ten stał się wręcz jego 
niewolnikiem. 

Innym, dużym w okresie 
swej świetności miastem Majów, 
także leżącym na Jukatanie, jest 
Cobá. Liczne pozostałości bu-
downictwa, głównie w postaci 
piramid i świątyń, rozrzucone są 
na dużym terenie w głębi dżun-
gli, toteż podczas zwiedzania, ze 
względu na grasujące tam pumy 
i jaguary, towarzyszył nam uzbro-
jony w sztucer strażnik. 

Na przełomie IX i X wieku 
cywilizacja Majów zaczęła pod-
upadać, a przyczyny tej deka-
dencji są nie do końca wyjaśnio-
ne. W tym czasie na płaskowyżu 
centralnym pojawił się wojowni-
czy lud Tolteków, którzy stworzy-
li imperium ze stolicą w Tuli. Jed-
nak i ta cywilizacja nie przetrwała 
długo (do 1168 roku), a upadek 
jej potęgi tłumaczy się przede 
wszystkim klęskami żywiołowymi 

i epidemiami, które zdziesiątko-
wały ludność. 

Te żyzne tereny nie zosta-
ły na długo puste. Już w 1325 
roku plemiona Azteków, przyby-
łe z  północy, założyły tu miasto 
Tenochtitlan (dzisiejsze miasto 
Meksyk). Dzięki swej waleczności 
i zdolnym przywódcom, w ciągu 
stu lat plemiona te zawładnęły 
całym środkowym Meksykiem. 
Utworzone przez Azteków impe-
rium, przeżywające okres świet-
ności zwłaszcza za panowania 
cesarza Moctezumy I, przetrwa-
ło aż do podboju hiszpańskiego. 
Cywilizacja Azteków, podobnie 
jak Majowie, przywiązywała dużą 
wagę do odmierzania czasu. Słu-
żyły do tego różne kalendarze, 
a najsłynniejszy z nich, zwany 
Piedra del Sol (Kamień Słońca) 
jest obecnie chlubą Narodowego 
Muzeum Antropologii. Na jego 
powierzchni widnieje płaskorzeź-
ba, której centralnym punktem 
jest wizerunek azteckiego boga 
słońca – Tonatiuha. W roku 1519 

do Tenochtitlanu przybyli kon-
kwistadorzy pod wodzą Herma-
na Cortésa i zarazem był to po-
czątek upadku państwa Azteków. 
Rozpoczęła się, trwająca kilkaset 
lat, epoka kolonialna. 

 Podobnie jak starożytni 
Grecy czy Rzymianie, zarówno 
Majowie jak i Aztecy mieli licz-
nych bogów. Bóstwom tym przy-
pisywali czarodziejskie siły. Mo-
gły one sprowadzać trzęsienie 
ziemi i deszcze, wywoływać po-
wódź lub długotrwałą suszę, ale 
także wywoływać chorobę lub 
pomagać w jej wyleczeniu. We-
dług wierzeń, także komety, trzę-
sienia ziemi i wybuchy wulkanów 
były przyczynami zachorowań.

 Od XVI wieku, po przyby-
ciu konkwistadorów, na terenie 
całej Ameryki Łacińskiej obser-
wuje się złożony proces nakła-
dania się medycyny europejskiej 
na wielowiekowe doświadczenia 
miejscowych uzdrawiaczy – cu-
randeros, którzy stworzyli ory-
ginalną koncepcję związaną ze 

Piedra del Sol (Kamień Słońca) w Muzeum Antropologii w mieście Meksyk
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zdrowiem i chorobą. Cechą istot-
ną tej koncepcji jest powiązanie 
zdrowia i choroby z holistycz-
nym ujęciem miejsca człowieka 
we wszechświecie. Medycyna 
tubylcza wiąże się immanentnie 
z religią oraz magią. Zakłada ona 
jedność świata materialnego ze 
światem nadprzyrodzonym. 

Europejskich przybyszów, 
zwłaszcza medyków, zaskoczył 
wysoki poziom praktyk medycz-
nych w kulturach Majów i Az-
teków. Autentycznej wiedzy na 
temat tradycyjnego ziołolecz-
nictwa dostarczają nam ręko-
pisy, napisane w XVI wieku, tuż 
po podboju imperium Azteków 
przez Hiszpanów.

Codex Florentine

 Jednym z najwcześniej-
szych rękopisów, dostarczających 
wiedzy na temat ziołolecznictwa 
Azteków, jest Codex Florentine, 
napisany przez Bernardino de 
Sahagún. Misjonarz ten przybył 
do Meksyku z Hiszpanii w 1529 
roku. Aby móc uzyskiwać wia-
domości bezpośrednio od az-
teckich curanderos, nauczył się 
ich języka nahuatl. Książka ta 
zawiera botaniczne opisy ponad 
140 gatunków roślin leczniczych. 
Opisy poczynione przez Sahagún 
uważa się za bardzo cenne, gdyż 
powstały one na tyle wcześnie, że 
nie są jeszcze „skażone” wpływa-
mi hiszpańskimi. Z opisów tych 
wynika, że Aztecy dzielili rośliny 
na „gorące” i „zimne” i jako takie 
były wykorzystane do korygowa-
nia nadmiernego ciepła lub chło-
du w organizmie. Nadmiar zimna 
powodował zatrzymanie wody, 
a skutkowało to powstaniem np. 
dny moczanowej. Leczenie od-
bywało się przez podanie „go-
rących” ziół takich jak aksamitka 
(Tagetes lucida), która działa mo-

czopędnie. Natomiast gdy było 
potrzebne „schłodzenie” organi-
zmu, podawano wyciąg z korze-
nia drzewa jadłoszyn baziowaty 
(Prosopis juliflora). 

Badianus Manuscript

 Po upadku imperium Az-
teków, Hiszpanie powołali insty-
tucję dla katolickiej edukacji tu-
bylców. Zwierzchnik tej instytucji 
zlecił napisanie podręcznika o ro-
dzimych roślinach leczniczych. 
Zadania tego podjął się wybitny 
curanderos, który był ekspertem 
w stosowaniu ziół. Pod przybra-
nym imieniem – Martin de la 
Cruz – napisał w 1552 roku ma-
nuskrypt p.t. „Libellus de Medici-
nalibus Indorum Herbis”. Dzieło 
to zastało napisane fonetycznie, 
w języku Azteków – nahuatl, któ-
ry był językiem tylko mówionym, 
ale później zostało przetłuma-
czone na łacinę przez azteckiego 
profesora college’u, Juan Badia-
no. Dlatego też książka ta często 
jest określane jako „Badianus Ma-
nuscript”. Następnie książka zo-
stała wysłana do króla hiszpań-
skiego, a na początku XVII wieku 
wszedł w jej posiadanie kardynał 
Francesco Barberini (stąd stoso-
wana nieraz nazwa „Codex Bar-
berini”). Dalsze losy książki są 
nieznane, a odnaleziona została 
w archiwach watykańskich do-
piero w 1929 roku. Współczesne 
autorytety meksykańskiej medy-
cyny tradycyjnej twierdzą, że 90 
procent roślin przedstawionych 
w „Badianus Manuscript” jest 
nadal powszechnie używanych 
w Meksyku.

Jako ciekawostkę prag-
nę podać, że kiedy Jan Paweł II 
odwiedził Meksyk w maju 1990, 
przywiózł ze sobą jako prezent 
dla narodu meksykańskiego 
właśnie „Badianus Manuscript”, 

►
które to dzieło było nieobecne 
w tym kraju od ponad 400 lat. 

 Książka zawiera wiele ko-
lorowych ilustracji i liczne opisy 
ziół oraz ich zastosowanie. Można 
w niej znaleźć remedium na wie-
le przypadłości. Oto przykłady 
niektórych z nich. Kąpiel w mie-
szance ziół, składającej się z Mag-
nolia dealbata*, Bourreria humilis, 
Plumeria Mexicana i Vanilia pla-
nifolia miała łagodzić zmęczenie. 
Było to bardzo istotne w społe-
czeństwie które nie znało koła 
i zwierząt jucznych. Wiele uwagi 
azteckich uzdrowicieli było zwró-
cone na leczenie ran i biegun-
ki. Rany w czasie wojny to rzecz 
normalna, ale zaskoczeniem jest 
częstość występowania biegunki. 
Aztecy mieli akwedukty do wody 
pitnej i odrębne systemy utyliza-
cji odpadów, toteż częstość wy-
stępowania biegunki wydaje się 
dziwna. Prawdopodobnie objaw 
ten był odpowiedzią na wysoki 
poziom stłumionego lęku, który 
musiał istnieć w tak brutalnym 
społeczeństwie (Aztecy, podob-
nie jak Majowie, składali ofiary 
swym bogom z żywych ludzi). Do 
leczenia problemów trawiennych 
stosowano Physalis costomatl. 
Z kolei Bocconia frutescens stoso-
wano w leczeniu zaparć. Lek ten 
nie był spożywany lecz wkładany 
w „drugi koniec przewodu po-
karmowego”. W przypadku dny 
aztecki zielarz zalecał stosowa-
nie Nicotiana rustica, czyli dzi-
kiego tytoniu. Jako lek przeciw-
kaszlowy polecany był krwawnik 
pospolity (Achillea millefolium). 
Aktywność azteckich wojowni-
ków przysparzała uzdrowicielom 
dużo zajęcia. Połączenie soku 
z agawy i soli było powszechnie 
stosowane jako remedium na 
rany – sok agawy po zmieszaniu 
z solą stanowi mieszaninę, która 
zabija bakterie przez ich dehy-
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z agawy, który gęstniejąc two-
rzył naturalny opatrunek i jed-
nocześnie zapobiegał zakażeniu 
(w 1984 roku wykazano, że sok 
ten ma własności antybiotyczne). 

Czy ziołowe leki Azteków  
są skuteczne?

Przede wszystkim nie na-
leży zapominać, że Aztecy byli 
spadkobiercami wielu wcześ-
niejszych cywilizacji, od których 
przejęli znaczną część wiedzy 
medycznej. Toteż postawione 
pytanie właściwie dotyczy ca-
łej spuścizny, jaka została po 
wszystkich kulturach prekolum-
bijskich. 

Aztecy mieli także świa-
domość, że równie istotne jak 
umiejętność leczenia chorób jest 
zapobieganie im. Toteż stosowa-
li zdrową i zróżnicowanej dietę 
– jedli na przykład dużo błonni-
ka. Z konieczności, gdyż nie znali 
zwierząt jucznych ani koła, zaży-
wali dużo ruchu (ludzie musieli 
wszystko nosić). Mieli też całkiem 
restrykcyjne przepisy sanitarne.

dratację. Z kolei sok z pokrzywy, 
wymieszany z moczem lub mle-
kiem był stosowany miejscowo, 
w celu zatamowania krwawienia. 
Jako przykład dość specyficzne-
go podejścia Azteków do niektó-
rych dolegliwości może posłużyć 
melancholia, który to stan był 
uważany za dolegliwość fizyczną. 
W celach leczniczych polecany 
był napój sporządzony z wywaru 
z kilku ziół, perły, wątroby wilka 
i wina. A winna za ten stan, także 
według wiedzy medycznej ów-
czesnej Europy, była tzw. „czarna 
krew”.

Rerum Medicarum Novae 
Hispaniae Thesaurus

Król Hiszpanii Filip II wysłał 
w 1570 roku Francisco Hernán-
deza, jednego ze swych lekarzy, 
z misją naukową do Nowego 
Świata. Został on tam skierowa-
ny do kompleksowego zbada-
nia roślin leczniczych. Badania 
jego objęły zarówno taksono-
mię roślin jak i efektywność ich 
działania. Pomimo usilnej, sied-
mioletniej pracy, nie udało mu 
się ukończyć dzieła. Zgromadził 
jednak olbrzymi materiał, obej-
mujący ponad tysiąc roślin lecz-
niczych. Oryginalna wersja jego 
książki uległa zniszczeniu w po-
żarze. Obecnie dostępna jest jej 
niekompletna kopia wykona-
na w 1648 roku. Hernández był 
pełen uznania dla botanicznej 
i taksonomicznej wiedzy tubyl-
ców. Pomimo tego, że choroby 
leczono błagając bogów o zdro-
wie i stosując magiczne środki, 
Aztecy mieli także dużą wiedzę 
medyczną, wynikającą z badań 
i wielowiekowych doświadczeń. 
Już w XV wieku, za panowania 
w Meksyku cesarza Moctezumy 
I, został założony pierwszy na 
tych ziemiach ogród botaniczny. 

►

Dalsze były zakładane w miarę 
zdobywania przez Azteków no-
wych terenów. Ogrody te były 
powszechnie wykorzystywane 
do badań medycznych poprzez 
rozdawanie wyhodowanych ro-
ślin pacjentom. Warunkiem dar-
mowego ich otrzymania było 
zgłoszenie się po kuracji w celu 
oceny jej skuteczności. Toteż nic 
dziwnego, że Hiszpanie byli pod 
wrażeniem wiedzy medycznej 
Azteków. Wielu z nich zostało 
wyleczonych przez miejscowych 
curanderos z chorób przewle-
kłych, co do których hiszpańscy 
lekarze byli bezradni. Dziedzi-
ną medycyny, w której azteccy 
curanderos byli wyraźnie lepsi 
od hiszpańskich lekarzy, było 
leczenie ran bitewnych. W tam-
tych czasach, europejskie le-
czenie rany ograniczało się do 
przyżegania wrzącym olejem 
i recytowania modlitw. Aztecy 
natomiast najpierw przemywali 
ranę świeżym moczem w celu jej 
oczyszczenia (płyn sterylny), zio-
łami zatrzymywali krwawienie, 
a na koniec nakładali na nią sok 

U indianki Nahua można kupić leki na wiele chorób.
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naturalnej, chili jest stosowane 
by złagodzić ból towarzyszący 
takim chorobom jak artretyzm, 
neuralgie oraz rak, szczególnie 
płuc, przełyku, jamy ustnej, języ-
ka i żołądka.

Wśród skutecznych leków 
ziołowych, dobrze znanych Azte-
kom, należy także wymienić Ar-
temisia ludoviciana mexicana ssp. 
Roślina ta jest w dalszym ciągu 
szeroko stosowana w Meksyku 
do leczenia chorób zakaźnych. 
Potwierdzona jest jej silna aktyw-
ność przeciwbakteryjna in vitro.

Trujące rośliny?

Okazuje się, że niektóre 
rośliny, często używane w Mek-
syku, są bardziej szkodliwe niż 
pomocne. Wymienić tu można 
Poliomintha longiflora – „mek-
sykańskie oregano”, używane 
jako przyprawa. Instytut Zdrowia 

►
Jeśli zaś chodzi o ocenę 

skuteczności stosowanych przez 
nich leków, to dotychczas prze-
prowadzone badania laborato-
ryjne i częściowo kliniczne wyka-
zały, że około 20% jest całkowicie 
nieskutecznych, ale zarazem po-
łowa z nich zawiera składniki wy-
kazujące działanie terapeutycz-
ne. Badania prowadzone są nadal 
i to nie tylko w Meksyku. Rośliny 
są na tyle specyficznym materia-
łem do badań, że aby otrzymać 
rzetelne wyniki, należy spełnić 
wiele warunków przy ich dobo-
rze. Podstawowym z nich jest 
poprawna identyfikacja rośliny. 
Istotnym jest, aby sposób uzyski-
wania ekstraktu ściśle naśladował 
metodę stosowaną przez Azte-
ków. Nie należy też zapominać, 
że poziom składników aktywnych 
może podlegać znacznym wa-
haniom w zależności od warun-
ków klimatycznych, w których 

rośliny uprawiano. Aby spełnić 
te wszystkie warunki, współcześ-
ni naukowcy ściśle współpracują 
z rdzenną ludnością, a zwłaszcza 
członkami plemienia Nahua, któ-
rzy są bezpośrednimi potomkami 
Azteków. 

Uważa się, że tradycyjne 
leki ziołowe Azteków zawierają 
duży potencjał w leczeniu cuk-
rzycy. Blisko 300-tu roślinom są 
przypisywane właściwości hipo-
glikemizujące. Na czele tej listy 
znajduje się gatunek Opuntia 
spp. Także obiecujące są dotych-
czasowe wyniki badań nad le-
kiem pomocnym w terapii bólu, 
otrzymanym z meksykańskiego 
chilli (Capsicum annum i Capsi-
cum frutescens). Preparaty za-
wierające chili były stosowane 
przez Azteków w problemach 
stomatologicznych, infekcjach 
ucha oraz przy leczeniu różnego 
rodzaju ran. Dzisiaj w medycynie 

Opuncja – jeden z ważniejszych  surowców leczniczych
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Narodowego Meksyku ostrzegł 
konsumentów o ryzyku korzysta-
nia z tej rośliny. 

Innym przykładem jest Ari-
stolochia spp., wykorzystywana 
w Meksyku jako środek przeciw-
bólowy i przy ukąszeniu węży. Jest 
bezspornie udokumentowane, 
że gatunek ten zawiera związek 
toksyczny (kwas arystolochowy), 
który powoduje nefropatię, a na-
wet może wywołać raka nerki. 
Chociaż rośliny te mają korzyst-
ne działanie w zakresie leczenia 
wymienionych przypadków, to 
przewlekłe ich stosowanie może 
być poważnym zagrożeniem dla 
zdrowia. 

Produkty spożywcze

 Cywilizacje prekolumbij-
skie wzbogaciły także naszą die-
tę. Bo przecież od nich pochodzą 
między innymi pomidory, kukury-
dza, awokado, chili, wanilia, gua-
wa, kakao... – można by wymie-
niać jeszcze długo. Przebywając 
w Meksyku, można przekonać 
się naocznie, że zioła lecznicze 
są tu powszechnie stosowane 
w codziennej diecie. Na pierwszy 
plan wysuwa się wspomniana już 
opuncja. Degustowaliśmy sałatki 
z pociętych w kawałki surowych 
owoców opuncji – zwanych no-
pal, a także zjadaliśmy je w po-
staci grillowanej, piliśmy z nich 
napoje, a nawet dodawano je 
do drinków. Nopal to przede 
wszystkim doskonałe źródło wi-
taminy C, bioflawonoidów, beta 
karotenu oraz witamin grupy B. 
Oprócz tego obfituje w składniki 
mineralne, szczególnie w wapń, 
magnez, potas i żelazo. Nopal 
jest również bogatym i natural-
nym źródłem łatwo przyswajal-
nych aminokwasów. Innym przy-

kładem jest pieprz cayenne, który 
Majowie używali już od 9 tysięcy 
lat. To zawarta w nim kapsaicyna 
powoduje, że po spożyciu odczu-
wamy przyjemne schłodzenie or-
ganizmu w upalne dni. Również 
dobrze pobudza soki trawienne 
przed posiłkiem, nie dopuszcza-
jąc tym samym do niestrawności. 
Toteż w każdej restauracji w Mek-
syku podawano nam bardzo pi-
kantną przystawkę z drobno po-
siekanych papryczek cayenne. 

Pokarm bogów

Karol Linneusz, twórca 
dwuimiennego systemu nazew-
nictwa biologicznego, nazwał ka-
kao Theobroma cacao, co w języ-
ku greckim znaczy „pokarm bo-
gów”. Pierwszymi, którzy je upra-
wiali już około 1500 roku p.n.e., 
byli podobno Olmekowie. Pewne 
jest, że kakao pochodzi z regio-
nów tropikalnych, zamieszkiwa-
nych później przez Majów. Dane 
archeologiczne potwierdzają 
jego obecność w rolnictwie Ma-
jów od III wieku p.n.e. Nasiona 
kakaowca charakteryzują się bo-
gatym składem biochemicznym, 
gdyż zawierają ponad 800 związ-
ków. Kakao, oprócz flawonoidów 
(katechiny, epikatechiny i procy-
janidyny) opóźniających procesy 
starzenia i  obniżających ryzyko 
zmian miażdżycowych, zawiera 
ważne minerały, liczne witami-
ny, a także np. fenyloetyloaminę, 
która uzyskała przydomek „cze-
koladowej amfetaminy”, gdyż ten 
neuroprzekaźnik wywołuje uczu-
cie podekscytowania. 

 W wielu regionach Ame-
ryki Łacińskiej, zwłaszcza w stre-
fie wpływów Majów i Azteków, 
istnieją w dalszym ciągu dwa 

światy medycyny: medycyna 
tradycyjna przekazywana z po-
kolenia na pokolenie i sięgająca 
korzeniami okresu przedkolum-
bijskiego oraz medycyna współ-
czesna, oparta na państwowym 
systemie punktów medycznych 
i szpitali. Miejscowa ludność, za-
leżnie od rodzaju i charakteru 
schorzenia, korzysta równolegle 
z usług jednego i drugiego sy-
stemu. Świadczenia miejscowych 
zielarzy i uzdrawiaczy cieszą się 
większą popularnością, gdyż są, 
zwłaszcza w regionach wiejskich, 
łatwiej dostępne, tańsze i zwią-
zane ze swoistym systemem 
wierzeń i przesądów, związanych 
zarówno z koncepcjami zdrowia 
i choroby jak i sięgają do natural-
nych środków leczniczych, głów-
nie pochodzenia roślinnego. ■

dr n. przyr., mgr farm.  
Karol Adamkowski

Fot. Autor
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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

Omeprazole: Bioprazol (Biofarm) w dawce 40 mg 
to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej 
wcześniej dawki 10 mg. Zarejestrowano 31 marek 
omeprazolu. W postaci doustnej na rynek wprowa-
dzono 18 marek: Bioprazol i od maja 2009 Bioprazol 
Bio oraz od maja 2014 Bioprazol Bio Max (Biofarm), 
Gasec Gastrocaps (Mepha), Helicid i od marca 2012 
Helicid Forte (Zentiva), Losec (AstraZeneca; lek 
oryginalny), Ortanol Max i Ortanol Plus (Sandoz), 
Polprazol (Polpharma) i od stycznia 2010 Polprazol 
Acidcontrol (Polpharma; zmiana nazwy z Polprazol 
dla dawki 10 mg) oraz od maja 2009 Polprazol PPH 
(Polpharma), Prazol i od czerwca 2011 Prazol Neo 
(Polfa Pabianice), od lipca 2007 Loseprazol (Pro.
Med.CS), od sierpnia 2008 Progastim (Recordati), 
od grudnia 2008 Agastin (Liconsa; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Omolin), od grudnia 
2010 Piastprazol (Aflofarm), od lutego 2011 Ultop 
(Krka), od marca 2012 Heligen (Mylan), od czerwca 
2012 Goprazol (S-Lab; lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Polpharma pod nazwą Polprazol 
PPH), od września 2012 Omeprazolum 123ratio (lek 
wprowadzony na rynek od maja 2009 pod nazwą 
Tulzol, następnie zmiana nazwy na Omeprazolum 
123ratio), od maja 2013 Omeprazole Genoptim 
(Synoptis; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Groprazol przez Polfę Grodzisk, któremu zmieniono 
nazwę na Omeprazol APPH, następnie wprowadzo-
no na rynek od maja 2011 pod nazwą Omeprazole 
Phargem, po czym zmieniono nazwę na Omepra-

zole Genoptim), od stycznia 2014 Polprazol Max 
(Medana Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Omeprazol Medana, z kolei zmiana na-
zwy na Polprazol Optima, a następnie na Polprazol 
Max) i od marca 2014 Ventazol (Temapharm; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omeprazol 
Quisisana).
Spośród nich bez recepty jest dostępnych 7 leków: 
Bioprazol Bio, Bioprazol Bio Max, Ortanol Max, 
Piastprazol, Polprazol Acidcontrol, Polprazol Max i 
Prazol Neo.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bostomac (Che-
mo Iberica), Ipegen (Jenson Pharmaceutical Servi-
ces), Losec Pro (Bayer), Nozer (Ranbaxy) i Nozer 
Med (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Omeprazole Ranbaxy), Omeprazol Accord 
(Accord Healthcare), Omeprazol Biofarm, Omepra-
zole Zentiva, Ortanol (Sandoz; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Omar), Omar Max (Sandoz), 
Omeprazamyl (Jenson Pharmaceutical Services; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omejenson), 
Omeprazol Aurobindo, Omeprazole-1A Pharma, 
Omeprazol Generics (lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Omeprazole Jenson), Omeprazol Meda-
na (Medana Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono także 3 marki prepara-
tów iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), Ortanol (Sandoz; 
nastąpiła zmiana nazwy na Omeprazol Sandoz, ale 
lek pod nową nazwą jeszcze nie został wprowadzo-
ny na rynek) i od listopada 2009 Polprazol (Polphar-
ma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie preparat iniekcyjny 
Omeprazol Mylan.
Skreślono z Rejestru: Exter (Rubio; lek był obecny 
na rynku), Gasec (Mepha), Losec 10 (AstraZeneca), 
Losec inj. (AstraZeneca; lek był obecny na rynku), 

Nowe rejestracje – PL – MAJ 2014
W maju 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych wydał 46 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, w tym 45 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla 
preparatu już wcześniej zarejestrowanego (Buscopan – Boehringer Ingelheim), które zostało 
pominięte w niniejszym zestawieniu, obejmującym 20 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie 
klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji 

i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu 
preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe 
kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz 
Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w maju 2014 r.” został opublikowany 
przez Urząd ok. 12 czerwca 2014.
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Omepragal (BMM Pharma), Omeprazol Arrow 
(Arrow Poland; lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Ulzol przez Plivę Kraków, któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol Pliva, a na koniec 
na Omeprazol Arrow), Omeprazol-Egis, Omeprazol 
Quisisana, Omeprazol-Ratiopharm inj., Omeprazol-
-Stada, Omeprazol Teva (postać iniekcyjna była 
obecna na rynku od czerwca 2009), Ortanol MUT 
(Sandoz), Prazigast (Jelfa; lek był obecny na rynku 
od czerwca 2009), Sinomenorm (+Pharma).
Pantoprazole: Pantoprazol Genoptim (Synoptis) w 
dawce 20 mg to 47. zarejestrowana marka panto-
prazolu. Na rynek wprowadzono 24 marki: Contro-
loc i od czerwca 2009 Controloc Control (Takeda; lek 
oryginalny), od listopada 2006 Anesteloc (Adamed), 
od listopada 2007 Contix (Lekam), od grudnia 2007 
Nolpaza (Krka), od września 2008 Panogastin (Phar-
maSwiss), od października 2008 IPP (Sandoz) oraz 
Noacid (Egis), od listopada 2008 Panzol (Apotex) 
oraz Pantoprazol Sandoz, od sierpnia 2009 Contra-
cid (Farma-Projekt), od marca 2010 Panprazox tabl. 
(Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez firmę 
Nucleus jako Zoramyl, po wprowadzeniu na rynek 
jako Panprazox skreślony z Rejestru; następnie prze-
jęcie leku Pantoprazole Phargem i zmiana nazwy na 
Panprazox), od lipca 2010 Pantogen (Generics), od 
sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. 
Tiefenbacher) i Xotepic (Farmacom; lek zarejestro-
wany początkowo pod nazwą Zipantola, a następ-
nie wprowadzony na rynek w listopadzie 2008 pod 
nazwą Pantoprazolum Farmacom), od października 
2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca 2011 Contix ZRD 
(Lekam), od czerwca 2011 Panrazol (Actavis), od paź-
dziernika 2011 Prazopant (Actavis), od marca 2012 
Pantopraz (Biofarm), od sierpnia 2012 Pantoprazol 
123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Pharmafile pod nazwą Neutroflux), Pantoprazole 
Bluefish i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 
2012 Pantoprazole Reig Jofre, od października 
2012 Ozzion (Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza 
Control (Krka; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Pantoprazol Pharmaheads), od grudnia 2013 
Panzol Pro (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Pantoprazol Apotex) i od kwietnia 2014 
Pantoprazol Krka.
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5 leków: 
Controloc (Takeda), Nolpaza (Krka), Pantoprazole 
Reig Jofre, Pantoprazol Sandoz i Prazopant (Actavis).
Bez recepty dostępnych jest 7 leków: Anesteloc Max 
(Adamed), Contix ZRD (Lekam), Controloc Con-
trol (Takeda), Nolpaza Control (Krka), Pantoprazol 
123ratio, Panzol Pro (Apotex), Prazolacid (ICN Polfa 
Rzeszów).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Acidwell (Sandoz), Adozol (+Pharma), 
Dialoc (Distriquimica), Gastronorm (+Pharma), 
Gastrowell i Gastrowell Control (Sun-Farm), Nel-
gast (Glenmark Pharmaceuticals), Pamyl (Mylan), 
Panglen (Glenmark), Pantopraz Bio (Biofarm; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharmafile 
pod nazwą Zolepharm), Pantoprazole Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Macleods), Pantoprazole Olinka (Teva), 
Pantoprazole Phargem, Pantoprazole Wockhardt, 
Pantoprazol-Ratiopharm inj., Pompec (Adamed), 
Prazafile (Pharmafile), Ranloc Med (VVB), Surmera 
(Takeda), Tecta (Takeda), a także 4 leki OTC z central-
nej rejestracji unijnej: Somac Control, Pantozol Con-
trol, Pantecta Control i Pantoloc Control (wszystkie: 
Takeda). W postaci iniekcji nie pojawiły się jeszcze w 
obrocie 2 leki: Panprazox (Polpharma) i Pantoprazol-
-Ratiopharm.
Skreślono z Rejestru: Dyspex (Takeda), Gastropant 
(Mepha), Gastrostad Inj (Stada), Pantodia (Diamed), 
Pantomed (Ratiopharm), Pantoprazol BMM Phar-
ma, Pantoprazole Arrow (Actavis; lek był obecny na 
rynku od lutego 2012), Pantoprazol Mepha, Pan-
toprazol Polfa Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm tabl. 
(lek był obecny na rynku od czerwca 2008), Pantul 
(Gerot), Pilopant (Tecnimede; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Tecnimede), 
Prasec (Ratiopharm; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Pantomol przez firmę Alfred E. Tiefen-
bacher), 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).

A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wą-
troby; A05B – Leczenie chorób wątroby, leki 
lipotropowe; A05BA - Środki stosowane w cho-
robach wątroby

Phospholipidum essentiale: Essentiale Max (Natter-
mann) w nowej postaci pasty doustnej to rozsze-
rzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej 
preparatu Essentiale Max w kapsułkach. Na rynek 
wprowadzono 2 marki: preparaty Esseliv Forte i 
Esseliv Max (Aflofarm) oraz Essentiale Forte i Essen-
tiale Max (Nattermann).
Do sprzedaży wprowadzono także 10 suplemen-
tów diety zawierających fosfolipidy z nasion soi 
(pomijając produkty z dodatkiem innych skład-
ników): Apteo Essefosfolipidy (Synoptis), Arnika 
Heparnika (Arenapharma), Essefos (Lekam), Esselan 
Caps (Sepharma), Esselanum Forte Caps (Sephar-
ma), Esselivecaps (Minskinterkaps), Essencikaps 
(Minskinterkaps), Essetiamed (Modern Pharmacia), 
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Essetrax (CMP Pharmaceuticals), Prohepa Optimal 
(Alpepharma).

C – UKŁAd SERCOWO-NACZyNIOWy
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; 
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie 
tętnicze krwi

Bosentan: Bosentan Celon to 5. zarejestrowana 
marka bosentanu. Do sprzedaży wprowadzono 
Tracleer (Actelion). Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku: Bopaho (Zentiva), Bosentan Sandoz, Stayveer 
(Marklas).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09B - Inhibitory konwertazy angio-
tensyny w połączeniach; C09BB - Inhibitory 
konwertazy angiotensyny w połączeniach z 
blokerami kanału wapniowego; C09BB04 – Pe-
ryndopryl i amlodypina

Perindopril tosylate+amlodipine: Indix Plus (Teva) 
w 4 dawkach to pierwsze zarejestrowane leki o tym 
składzie, zawierające tosylan peryndoprylu.
Zarejestrowano także połączenia amlodypiny z in-
nymi solami peryndoprylu:
- z argininą: Co-Prestarium (Servier; obecny na ryn-

ku od marca 2009) i Reaptan (Servier; jeszcze nie 
pojawił się w sprzedaży);

- z tert-butyloaminą: Amlessa (Krka; obecny na ryn-
ku od listopada 2011) i Perindopril/Amlodipine 
Krka ( jeszcze nie pojawił się w sprzedaży).

d – LEKI STOSOWANE W dERMATOLOGII
D08/D08A – Środki antyseptyczne i odkażają-
ce; D08AX – Inne środki antyseptyczne i odka-
żające

Ammonii bituminosulfonas: Maść ichtiolowa 
(Prolab) to aktualnie 8. rejestracja preparatu z sulfo-
bituminianem amonowym. Na rynek wprowadzono 
preparaty maści ichtiolowej/maści z sulfobitumi-
nianem amonowym wytwarzane m.in. przez firmy: 
Aflofarm, Amara, Avena, Farmina, Gemi ( jako: Maść 
z ichtamolem), Hasco-Lek, Laboratorium Galenowe 
Olsztyn.

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 – Progestogeny i estrogeny, 
preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospire-
non i etinylestradiol

Drospirenone+ethinylestradiol: Cleonita, Cleo-
sensa i Cleodette (wszystkie trzy: Actavis) to odpo-
wiednio 28., 29. i 30. zarejestrowana marka środków 

antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprze-
daży wprowadzono 19 marek tych środków: Yasmin 
(Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od 
grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela 
(Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i 
Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; 
preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowa-
ny wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) 
i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod 
nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; 
preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini 
(Polpharma; preparat zarejestrowany początko-
wo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), 
od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od 
czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Si-
dretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie 
przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol), od sierpnia 
2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 
0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma 
pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), 
Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod 
nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma) oraz od kwietnia 
2014 Mywy (Zentiva).
Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), 
Altforalle (Egis), Aneea (Gedeon Richter Polska), 
Belusha (Gedeon Richter Polska), Flexyess (Bayer), 
Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początko-
wo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), 
Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer).
Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Róż-
nice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności 
tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etyny-
lestradiolu zawierają: Aliane, Altforalle (z placebo), 
Aneea, Belusha (z placebo), Cleodette, Cleonita (z 
placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesinelle, 
Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z placebo), Na-
raya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 20, Teenia, 
Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo 
(z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 
mg etynylestradiolu zawierają: Altforalle (z place-
bo), Asubtela, Cleosensa, Cortelle, Lesine, Lulina, 
Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) 
i Yasmin.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE  
dZIAŁAJąCE OGÓLNIE

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

Itraconazole: Itrokast (Axxon) to 6. zarejestrowany 
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doustny preparat itrakonazolu. Na rynek wpro-
wadzono 4 leki: Orungal (Janssen-Cilag; lek ory-
ginalny), od czerwca 2006 Trioxal (Polpharma), od 
lutego 2010 ItraGen (Generics; lek został pierwotnie 
wprowadzony na rynek we wrześniu 2008 pod 
wcześniejszą nazwą ItraMerck) i od października 
2011 Itrax (Axxon). Nie został jeszcze wprowadzony: 
Itraconazole-Premier Research (Sandoz). Skreślono 
z Rejestru: Cladostad (Stada; wcześniejsza nazwa: 
Cladosol), Fungitrac (Ratiopharm), ItraLek (Sandoz).
Voriconazole: Voriconazole Sandoz w postaci iniek-
cyjnej to rozszerzenie względem zarejestrowanych 
wcześniej tabletek powlekanych. Zarejestrowano 7 
marek worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku Voriconazole Accord (Accord Healthcare), 
Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), 
Voriconazole Sandoz, Voriconazole Teva, Voricona-
zol Polpharma, Voricostad (Stada).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE  
I WPŁyWAJąCE NA UKŁAd OdPORNOśCIOWy

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

Capecitabine: Capestri i Capecitabine Strides (oba: 
Strides Arcolab) to odpowiednio 23. i 24. zareje-
strowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowa-
dzono 8 marek: Xeloda (Roche; lek oryginalny), od 
stycznia 2014 Capecitabine Accord i Capecitabine 
Zentiva, od marca 2014 Capecitabine Adamed (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Actabi) i Ca-
pecitabine Teva oraz od kwietnia 2014 Capecitabine 
Actavis, Capecitabine Glenmark i Ecansya (Krka; lek 
zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabi-
ne Krka).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (Alfred 
E. Tiefenbacher), Capecitabine Cipla, Capecitabine 
Fresenius Kabi, Capecitabine Intas, Capecitabine 
medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine San-
doz, Capecitabine Sun, Capecitalox (Mylan), Coloxet 
(Egis), Lorpeda (Apotex), Symloda (SymPhar), Vope-
cidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XA 
– Związki platyny

Cisplatin: Cisplatin Caduceus to 6. zarejestrowana 
marka preparatów cisplatyny. Do sprzedaży wpro-
wadzono 4 leki: Cisplatin-Ebewe, od stycznia 2010 
Cisplatin Teva, od maja 2012 Cisplatinum Accord 
(Accord Healthcare) i od maja 2014 Cisplatin Acta-
vis. Nie pojawił się jeszcze na rynku: Cisplatin Strides 
(Strides Arcolab). Skreślono z Rejestru: Platidiam 
(Pliva-Lachema).

M – UKŁAd MIęśNIOWO-SZKIELETOWy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwza-
palne i przeciwreumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Ibuprofen: Ibufarmalid (Teva) to 35. zarejestrowa-
na marka preparatów ibuprofenu, zaś Ibufen dla 
dzieci forte o smaku malinowym (Polpharma) to 
rozszerzenie względem wprowadzonej wcześniej 
zawiesiny o smaku truskawkowym (zarejestrowanej 
pierwotnie jako zawiesina o smaku coli).
Z postaci 1-dawkowych na rynek zostały wpro-
wadzone: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar i 
Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa 
Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen 
Polfarmex, Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom Max 
(US Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nuro-
fen Forte, Nurofen Ultrafast i Nurofen dla dzieci 
czopki (Reckitt Benckiser) oraz wprowadzone od 
maja 2006 Ibuprom Sprint Caps (US Pharmacia), od 
lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana 
nazwy preparatu na Opokan Express, po czym w lu-
tym 2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm), 
od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi 
(Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt Ben-
ckiser), od września 2009 Aprofen i Aprofen forte 
(Polfarmex), od października 2009 Iburion (Orion), 
od listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycz-
nia 2010 Nurofen Express Tab (Reckitt Benckiser; 
preparat został wprowadzony we wrześniu 2007 
pod nazwą Nurofen Migrenol Forte i w listopadzie 
2008 pod nazwą Nurofen Migrenol), od maja 2010 
Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen 
Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), 
od stycznia 2011 Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 
2011 Ibufen Junior (Polpharma), od maja 2011 
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Actavis; lek 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin forte), 
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od lip-
ca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od sierpnia 
2011 Brufen (Abbott), od lutego 2012 Ibufen Baby 
czopki (Polpharma), od lipca 2012 Ibuprofen LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn), od listopada 
2012 Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki 
(Aflofarm), od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzieci 
(Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express Fe-
mina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany począt-
kowo jako Nurofen Express KAP, następnie zmiana 
nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen 
Ultra), od lipca 2013 Nurofen Express Forte (Reckitt 
Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży od lipca 
2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte) i od grudnia 
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2013 Ibum Forte Minicaps (Hasco-Lek; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Forte 
Hasco).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino-
wym (Medana Pharma) i Ibufen dla dzieci o smaku 
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony 
wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D), Ibum 
o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen dla 
dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i 
truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca 2009 
Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik 2% i 
4% (Ratiopharm; preparat zarejestrowany wcześniej 
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva), 
od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Reckitt Benckiser), od czerwca 2011 Ibufen dla 
dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina 4% 
(Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci 
Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser; wcześniej-
sza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i 
Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy (Reckitt Ben-
ckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% 
truskawkowy), od października 2011 Milifen (Pine-
wood), od lutego 2012 Ibum o smaku bananowym 
(Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla dzieci zawiesi-
na (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawie-
sina 2% (Abbott), od września 2012 Ibum forte o 
smaku malinowym (Hasco-Lek), od maja 2013 Ibum 
forte o smaku bananowym (Hasco-Lek), od sierpnia 
2013 MIG dla dzieci forte o smaku truskawkowym, 
zawiesina (Berlin-Chemie) i Nurofen Express Forte 
rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Nurofen Ultra Forte rozpusz-
czalny).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Busco-
fem (Boehringer Ingelheim), Galprofen i Galprofen 
Max (APC Instytut), Ibuprofen APC i Ibuprofen APC 
Max (APC Instytut), Ibuprofen Banner, Ibuprofen 
Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibuprofen Farma-
lider, Ibuprofen Galpharm (Galpharm Healthcare), 
Ibuprofen Liderfarm (Farmalider), Ibuprofen Lysine 
Perrigo (Wrafton), Ibuprofen Rockspring (Abbott), 
Irfen (Mepha), Nurofen Ultra Forte do rozpuszcza-
nia (Reckitt Benckiser), Tesprofen (APC Instytut).
Skreślono z Rejestru: Brufen retard (Abbott), Ibufen 
Total (Polpharma; lek był obecny na rynku), Ibupro-
fen Actavis (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen Banner 
Pharmacaps, Nurofen Topss (Reckitt Benckiser), 
Pabi-Ibuprofen tabl. powl. 400 mg (Polfa Pabianice) 
i Solpaflex (GlaxoSmithKline).

N – UKŁAd NERWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połącze-
niach z wyłączeniem leków psychotropowych

Paracetamol+chlorphenamine+phenylephrine: 
Vicks SymptoMed i Vicks SymptoMed Max (oba: 
Teva) to odpowiednio 3. i 4. zarejestrowany lek o 
podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono: 
od marca 2010 FluControl Hot (Aflofarm) i od lipca 
2012 FluControl Max (Aflofarm). Skreślono z Reje-
stru: Maxflu syrop (Teva Kraków).

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

Levetiracetam: Prepalepan inj. (Ever Neuro) to 44. 
zarejestrowana marka lewetyracetamu, w tym 8. 
marka iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 23 marki: 
Keppra (UCB; lek oryginalny), od października 2011 
Levetiracetam Teva, od marca 2012 Levetiracetam 
Actavis, od kwietnia 2012 Vetira (Adamed), od maja 
2012 Trund (Glenmark), od czerwca 2012 Leveti-
racetam 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 Levetira-
cetam PharmaSwiss, od maja 2013 Levetiragamma 
(Wörwag), od czerwca 2013 Levetiracetam Stada, 
od lipca 2013 Levetiracetam Bluefish i Levetiracetam 
Orion, od sierpnia 2013 Levebon (G.L. Pharma), od 
listopada 2013 Eprilexan (Pharmaselect), od stycznia 
2014 Levetiracetam-Generics (lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Levetiracetam Lupin) i Zelta 
(Axxon), od kwietnia 2014 Normeg (Zentiva) i od maja 
2014 Levetiracetam Accord (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Altein (+Pharma), Dretacen (Sandoz), Epiletam 
(Egis), Etibral (Polfa Warszawa), Levelept (Sun-
-Farm), Levetiracetam Astron (Astron Research), 
Levetiracetam Aurobindo, Levetiracetam Fair-Med 
Healthcare (lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę FirstGenerixInternational pod nazwą Levetira-
cetam FGX), Levetiracetam Hospira, Levetiracetam 
Mylan, Levetiracetam NeuroPharma (Neuraxpharm; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Lewety-
racetam-Neuraxpharm), Levetiracetam Ratiopharm, 
Levetiracetam Sanovel, Levetiracetam Sun inj. (Sun 
Pharmaceuticals Industries Europe), Lewetyracetam 
PMCS (Pro.Med.CS; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Lewetyracetam Ewopharma), Matever 
(Pharmathen), Noepix (Actavis), Polkepral (Polfa 
Tarchomin), Pterocyn (SVUS Pharma), Ticepro (Phar-
maSwiss).
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Skreślono z Rejestru: Kapidokor (Vipharm), Levelanz 
(Abbott), Levetiracetam Arrow, Levetiracetam Pfizer, 
Levetiracetam Ranbaxy (lek był obecny na rynku od 
września 2013).

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne; N06AB – Selektywne inhibitory 
zwrotnego wychwytu serotoniny

Escitalopram: Escitalopram Zdrovit (Natur Produkt 
Zdrovit) to 26. zarejestrowana marka escytalopra-
mu. Do sprzedaży wprowadzono 16 marek: Lexapro 
i od marca 2012 Lexapro Meltz (Lundbeck; lek ory-
ginalny), 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), od grudnia 2013 Escipram 
(G.L. Pharma) i od kwietnia 2014 Oroes (+Pharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Apo-
Escitaxin Oro (Apotex), Benel (Farmalider), Betesda 
(Axxon), Depralin ODT (Polpharma), Deprigen (Bio-
gened), Esciplex (Stada), Escitactil (PharmaSwiss), 
Escitasan (Stada), Esciteva (Teva), Mozarin Swift 
(Adamed), Savandra (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), Pramogen (Generics).

R – UKŁAd OddECHOWy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych choro-
bach dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; 
R03AK – Leki adrenergiczne w połączeniach z 
kortykosteroidami lub innymi lekami, z wyłą-
czeniem leków antycholinergicznych; R03AK07 
– Formoterol i budesonid

Formoterol+budesonide: Bufomix Easyhaler i 
Orest Easyhaler (oba: Orion) to odpowiednio 4. i 5. 
zarejestrowana marka leków o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono Symbicort Turbuhaler 
(AstraZeneca). Nie zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży: BiResp Spiromax i DuoResp Spiromax 
(oba: Teva) Skreślono z Rejestru: Budfor i Edoflo 
(oba: AstraZeneca).

R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane 
w obturacyjnych chorobach dróg oddecho-
wych; R03DC – Antagoniści receptorów leuko-
trienowych

Montelukast: Montelukastum Unimark (Unimark 
Remedies) to 36. zarejestrowana marka monte-
lukastu. Do sprzedaży wprowadzono 18 leków: 
Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 
2009 Astmirex (Temapharm) i Monkasta (Krka), od 
kwietnia 2009 Milukante (Adamed), od paździer-
nika 2009 Montelak (Medreg), 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 Montelukast 
Polpharma), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust 
(Adamed), Montelucast 123ratio (lek zarejestrowa-
ny pierwotnie przez firmę Teva pod nazwą Drimon), 
Montelukast-1A Pharma, Montelukast Accord 
(Accord Healthcare), Montelukast Aurobindo, Mon-
telukast Cinfa, Montelukast Fair-Med (Fair-Med 
Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Montelukast PharOS), Montelukastum Accord 
(Accord Healthcare), Montelukastum Synthon, 
Montetrinas (Sigillata), Montexal (PharmaSwiss), 
Sigilukad (Sigillata), Telumyl (Generics) i Zapetin 
(Pharmathen; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Montelukast Pharmathen).
Skreślono z Rejestru lub jeszcze nie uzyskano prze-
dłużenia rejestracji (brak leku w Urzędowym Wy-
kazie Produktów Leczniczych): Actamone (Actavis), 
Airuno (Blubit), Asmenol (Polpharma; lek obecny na 
rynku od maja 2009), Astmontex (Farma-Projekt), 
Brogalast (Galex d.d.), Elukan (Specifar), Eonic 
(Gedeon Richter; lek obecny na rynku od paździer-
nika 2009), Hardic (Teva; lek był obecny na rynku 
od stycznia 2009), Montak (Glenmark), Monteflow 
(Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod na-
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zwą Montelukast Sunfarm), Montelukast Arrow (Ar-
row Poland; lek obecny na rynku od lutego 2013), 
Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, 
Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Monte-
lukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Montessan 
(Apotex; lek obecny na rynku od grudnia 2009; 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), 
Montest (Genexo; lek obecny na rynku od lutego 
2009), Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp 
& Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Airathon), Promonta (ICN Polfa Rzeszów; lek obecny 
na rynku od kwietnia 2009), Sitemortak (Sigillata), 
Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłą-
czeniem preparatów złożonych ze środkami 
wykrztuśnymi; R05DA – Alkaloidy opium i 
pochodne

Dextromethorphan: Stopex (Expo Line) to 9. zare-
jestrowana marka dekstrometorfanu. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 marek: Acodin (Sanofi-Aventis), 
Dexatussin Junior (Espefa), Robitussin Antitussicum 
i Robitussin Junior (Pfizer), Tussal Antitussicum 
(Biofarm), Tussidex i od lipca 2012 Tussidex mite 
(Hasco-Lek), Tussidrill (Pierre Fabre) i od czerwca 
2012 Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy 
(Wick). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Mucotussin 
(Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Dek-
stromet (Amilek), Dexatussin (Espefa; lek był obecny 
na rynku).

S – NARZądy ZMySŁÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01G – Leki zmniejsza-
jące przekrwienie i przeciwalergiczne; S01GX 
– Inne preparaty przeciwalergiczne

Olopatadine: Alerpalux (PharmaSwiss) to 5. zare-
jestrowana marka olopatadyny. Na rynek wprowa-
dzono 2 marki: Opatanol (Alcon; lek oryginalny) i 
od marca 2014 Nolodon (Polpharma). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Oftahist (Adamed) i Olopa-
tadine Zentiva.

V – PREPARATy RÓżNE
V08 – Środki cieniujące; V08C - Środki cieniu-
jące obrazujące w rezonansie magnetycznym; 
V08CA – Paramagnetyczne środki cieniujące

Gadoteric acid: Dotarem i Dotarem multidose 
(Guerbet) to 1. zarejestrowany preparat zawierający 
kwas gadoterynowy.

2014-07-01

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 zastosowanie od stycznia 2014 – tłumacze-
nie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, 
galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy 
Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; mie-
sięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia 
i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; 
wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwo-
lenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS 
Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów 
Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje – UE – MAJ 2014

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

Empagliflozin: Jardiance (Boehringer Ingelheim) 
jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu 
cukrzycy typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii, 
jako: monoterapia w sytuacji, w której sama dieta 
i ćwiczenia fizyczne nie zapewniają odpowiedniej 
kontroli glikemii u pacjentów, u których nie można 
stosować metforminy z powodu jej nietolerancji; te-
rapia skojarzona z innymi hipoglikemizującymi pro-
duktami leczniczymi włącznie z insuliną, w sytuacji, 
w której ich stosowanie w połączeniu z dietą i ćwi-
czeniami fizycznymi nie zapewnia uzyskania odpo-
wiedniej kontroli glikemii.
Empagliflozyna jest odwracalnym, silnym (IC50 wy-
nosi 1,3 nmol) i selektywnym konkurencyjnym in-
hibitorem kotransportera sodowo-glukozowego 2 
(SGLT2, ang. Sodium Glucose Linked Transporter 2). 
Empagliflozyna nie hamuje innych transporterów 
glukozy ważnych dla transportu glukozy do tkanek 
obwodowych i jest 5000 razy bardziej selektywna 
wobec SGLT2 niż wobec SGLT1, głównego trans-
portera odpowiedzialnego za wchłanianie glukozy 
z jelita. SGLT2 ulega dużej ekspresji w nerkach, na-
tomiast jego ekspresja w innych tkankach jest mała 
lub zerowa. Odpowiedzialny jest, jako najważniejszy 
transporter, za resorpcję glukozy z przesączu kłę-
buszkowego z powrotem do krwiobiegu. U pacjen-
tów z cukrzycą typu 2 i hiperglikemią większa ilość 
glukozy ulega filtracji i resorpcji. Empagliflozyna 
poprawia kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą 
typu 2 przez zmniejszanie wchłaniania zwrotnego 
glukozy w nerkach. Ilość glukozy usuniętej przez 
nerki przez taki mechanizm wydalania z moczem 
zależy od stężenia glukozy we krwi oraz wartości 
współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR, 
ang. Glomerular Filtration Rate). Hamowanie SGLT2 
u pacjentów z cukrzycą typu 2 i hiperglikemią powo-

duje wydalanie nadmiaru glukozy z moczem. U pa-
cjentów z cukrzycą typu 2 wydalanie glukozy z mo-
czem zwiększa się natychmiast po podaniu pierw-
szej dawki empagliflozyny i utrzymuje się przez 
24-godzinny okres pomiędzy kolejnymi dawkami. 
Zwiększone wydalanie glukozy z moczem utrzymy-
wało się na koniec 4-tygodniowego okresu leczenia, 
osiągając przeciętnie około 78 g/dobę. Zwiększone 
wydalanie glukozy z moczem powodowało natych-
miastowe zmniejszenie stężenia glukozy w osoczu 
pacjentów z cukrzycą typu 2. Empagliflozyna popra-
wia stężenie glukozy w osoczu zarówno na czczo, 
jak i po posiłku. Mechanizm działania empagliflozy-
ny jest niezależny od czynności komórek beta i dzia-
łania insuliny, w związku z czym wiąże się z małym 
ryzykiem hipoglikemii. Zaobserwowano poprawę 
zastępczych wskaźników oceny czynności komórek 
beta, w tym modelu oceny homeostazy (HOMA-β, 
ang. Homeostasis Model Assessment–β). Ponadto 
wydalanie glukozy z moczem wywoływało utratę 
kalorii, co wiązało się z ubytkiem tkanki tłuszczonej 
i zmniejszeniem masy ciała. Glukozuria obserwo-
wana przy leczeniu empagliflozyną wiąże się z ła-
godną diurezą, co może przyczynić się do trwałego 
i umiarkowanego zmniejszenia ciśnienia krwi.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE dZIAŁAJąCE 
OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwi-
rusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy

Simeprevir: Olysia (Janssen-Cilag) w skojarze-
niu z innymi produktami leczniczymi jest wskaza-
ny w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia 
wątroby typu C (WZW C) u dorosłych pacjentów. 
Produktu Olysio nie wolno podawać w monoterapii, 
lecz w skojarzeniu z peginterferonem alfa i rybawi-
ryną lub z sofosbuwirem i ewentualnie rybawiryną.
Symeprewir jest specyficznym inhibitorem protea-
zy serynowej HCV NS3/4A, która jest enzymem 

W maju 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 8 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 4 nowych substancji czynnych (empagliflozyna, siltuksymab – oznaczony jako 
lek sierocy, symeprewir, wedolizumab) i 4 substancji czynnych stosowanych już w lecznictwie. 
Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu 
z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Lecz-

niczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów 
Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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kluczowym dla replikacji wirusa. W testach bioche-
micznych, symeprewir hamował aktywność prote-
olityczną rekombinantów proteaz HCV NS3/4A ge-
notypów 1a i 1b, z medianami wartości Ki wynoszą-
cymi odpowiednio 0,5 nM i 1,4 nM. W warunkach in 
vitro skojarzenie symeprewiru z interferonem, ryba-
wiryną, inhibitorami NS5A lub NS5B powodowało 
działania addytywne lub synergistyczne.

J05AH – Inhibitory neuraminidazy
Oseltamivir: Ebilfumin (Actavis) jest zalecany do 
leczenia grypy i jej zapobiegania. Wskazaniem jest 
leczenie grypy u pacjentów w wieku jednego roku 
i starszych, u których występują objawy typowe dla 
grypy, kiedy wirus grypy krąży w danym środowi-
sku. Skuteczność leczenia wykazano wtedy, gdy roz-
poczyna się je w ciągu dwóch dni od wystąpienia 
pierwszych objawów. Wskazanie to potwierdzono 
w badaniach klinicznych naturalnie występujących 
przypadków grypy, wśród których dominowało za-
każenie wirusem grypy A. Ebilfumin jest wskaza-
ny także w leczeniu niemowląt w wieku poniżej 1 
roku podczas pandemii grypy. Lekarz prowadzący 
dla dobra dziecka powinien brać pod uwagę pato-
genność krążącego szczepu i stan zdrowia pacjenta. 
Wskazaniem jest zapobieganie grypie po ekspo-
zycji u osób w wieku 1 roku lub starszych po kon-
takcie z przypadkiem klinicznie rozpoznanej grypy, 
kiedy wirus grypy występuje w danym środowisku. 
Właściwe stosowanie produktu Ebilfumin do zapo-
biegania grypie powinno wynikać z indywidualnej 
analizy każdego przypadku, uwzględniającej oko-
liczności i specyfikę populacji wymagającej ochrony. 
W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku, gdy 
szczepy krążące nie odpowiadają szczepom wirusa 
zawartym w szczepionce lub w przypadku pande-
mii) można rozważyć sezonową profilaktykę u osób 
w wieku jednego roku lub starszych. Ebilfumin jest 
wskazany ponadto do zapobiegania grypie po eks-
pozycji u niemowląt w wieku poniżej 1 roku podczas 
pandemii grypy. Ebilfumin nie zastępuje szczepienia 
przeciw grypie.
Fosforan oseltamiwiru jest prolekiem aktywnego 
metabolitu - karboksylanu oseltamiwiru. Ten ak-
tywny metabolit jest selektywnym inhibitorem en-
zymów neuraminidazowych wirusa grypy, które 
są glikoproteinami występującymi na powierzchni 
wirionu. Aktywność neuraminidazy wirusowej ma 
istotny wpływ zarówno na wniknięcie cząstki wiru-
sa do niezakażonych komórek, jak i na uwolnienie 
świeżo wytworzonych cząstek wirusa z zakażonych 
komórek i dalsze rozprzestrzenianie się zakaźnych 
wirusów w organizmie. Karboksylan oseltamiwiru 
in vitro hamuje neuraminidazy wirusa grypy typu 
A i B. Fosforan oseltamiwiru hamuje zakażenie wiru-

sem grypy i replikację in vitro. In vivo na modelach 
zwierzęcych, przy ekspozycji na lek antywirusowy 
podobnej do tej, jaką osiąga się u człowieka poda-
jąc 75 mg dwa razy na dobę, oseltamiwir podawany 
doustnie hamuje replikację i patogenność wirusa 
grypy A i B. Aktywność przeciwwirusowa oseltami-
wiru wobec grypy A i B została poparta wynikami 
badań nad doświadczalnym narażeniem na zakaże-
nie zdrowych ochotników.
Ebilfumin jest 1. zarejestrowanym lekiem generycz-
nym oseltamiwiru. Na rynek wprowadzono lek ory-
ginalny Tamiflu (Roche).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁyWAJąCE NA UKŁAd OdPORNOśCIOWy

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

Vedolizumab: Entyvio (Takeda) jest wskazany do 
stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z czyn-
nym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego 
o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim lub z choro-
bą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowa-
nym lub ciężkim, którzy nie reagują wystarczająco, 
przestali reagować na leczenie lub nie tolerują le-
czenia konwencjonalnego lub antagonistami czyn-
nika martwicy nowotworów-alfa (TNFα).
Wedolizumab jest selektywnym wobec jelit biolo-
gicznym produktem immunosupresyjnym. Jest to 
humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1 
wytwarzane przez komórki jajnika chomika chiń-
skiego, które wiąże się swoiście z integryną α4β7, 
która ulega preferencyjnej ekspresji na wychwy-
tywanych w jelitach pomocniczych limfocytach T. 
Wedolizumab, wiążąc się z α4β7 na odpowiednich 
limfocytach, hamuje ich przyleganie do cząsteczki 
adhezyjnej MAdCAM-1 (ang. mucosal addressin cell 
adhesion molecule-1), ale nie do cząsteczki adhe-
zyjnej VCAM-1 (ang. vascular cell adhesion mole-
cule-1). MAdCAM-1 ulega ekspresji głównie na ko-
mórkach śródbłonka naczyń jelita i odgrywa zasad-
niczą rolę w zatrzymywaniu limfocytów T w obrębie 
błony śluzowej przewodu pokarmowego. Wedoli-
zumab nie wiąże się, ani nie hamuje działania inte-
gryny α4β1 i αEβ7. Integryna α4β7 ulega ekspresji 
na dowolnej populacji pomocniczych limfocytów T 
pamięci, które preferencyjnie migrują do przewodu 
pokarmowego i wywołują stan zapalny charaktery-
styczny dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego 
i choroby Leśniowskiego-Crohna. Obie te choroby 
są przewlekłymi chorobami zapalnymi przewodu 
pokarmowego o podłożu immunologicznym.
Wedolizumab zmniejsza stan zapalny przewodu 
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pokarmowego u pacjentów z wrzodziejącym zapa-
leniem jelita grubego. Hamowanie interakcji inte-
gryny α4β7 z MAdCAM-1 przez wedolizumab zapo-
biega przenikaniu pomocniczych limfocytów T pa-
mięci, wychwytywanych w jelitach przez śródbłonek 
naczyń, do tkanki miąższowej u małp naczelnych 
i powoduje odwracalne, 3-krotne zwiększenie liczby 
tych komórek we krwi obwodowej. Mysi prekursor 
wedolizumabu łagodził stan zapalny przewodu po-
karmowego w zapaleniu jelita grubego u tamaryny 
białoczubej, stanowiącym model wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego. U zdrowych ochotników, 
pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita gru-
bego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna wedoli-
zumab nie powoduje zwiększenia liczby neutrofili, 
bazofili, eozynofili, pomocniczych limfocytów B, cy-
totoksycznych limfocytów T, łącznie wszystkich po-
mocniczych limfocytów T, monocytów ani komórek 
NK (ang. natural killer) we krwi obwodowej. Nie po-
woduje też widocznej leukocytozy.
W doświadczalnym autoimmunologicznym zapale-
niu mózgu i rdzenia u małp naczelnych, stanowią-
cym model stwardnienia rozsianego, wedolizumab 
nie wpływał na nadzór imunologiczny oraz odczyn 
zapalny w ośrodkowym układzie nerwowym. Wedo-
lizumab nie wpływał na odpowiedź immunologicz-
ną prowokowaną antygenem w skórze właściwej 
i mięśniach. Z drugiej strony wedolizumab hamo-
wał odpowiedź immunologiczną na prowokację an-
tygenem w przewodzie pokarmowym u zdrowych 
ochotników.

L04AC – Inhibitory interleukiny
Siltuximab: Sylvant (Janssen-Cilag) jest wskazany 
w leczeniu dorosłych pacjentów z wieloogniskową 
chorobą Castleman’a (ang. multicentric Castleman’s 
disease, MCD) niezakażonych ludzkim wirusem 
niedoboru odporności (HIV) ani ludzkim wirusem 
opryszczki-8 (HHV-8).
Siltuksymab to chimeryczna ludzko-mysia immuno-
globulina G1κ (IgG1κ) -przeciwciało monoklonalne 
wytwarzane za pomocą technologii rekombinacji 
DNA w linii komórkowej z jajników chomika chiń-
skiego (CHO). Siltuksymab tworzy stabilne komplek-
sy z wysokim powinowactwem do rozpuszczalnej 
biologicznie czynnej formy ludzkiej IL-6. Siltuksy-
mab zapobiega wiązaniu się ludzkiej IL-6 z zarówno 
rozpuszczonymi jak i błonowymi receptorami IL-6 
(IL-6R), co hamuje tworzenie się heksamerycznego 
kompleksu sygnałowego gp130 na powierzchni ko-
mórki. Interleukina-6 jest plejotropową prozapalną 
cytokiną produkowaną przez wiele rodzajów ko-
mórek, w tym komórki T i B, limfocyty, monocyty 
i fibroblasty oraz komórki nowotworów. IL-6 bierze 
udział w różnych procesach fizjologicznych takich 

jak indukcja wydzielania immunoglobulin, inicjo-
wanie syntezy białek ostrej fazy w wątrobie i sty-
mulowanie proliferacji i różnicowania prekursorów 
komórek hematopoezy. Nadprodukcja IL-6 w prze-
wlekłych chorobach i nowotworach złośliwych wią-
że się niedokrwistością i kacheksją i przypuszczalnie 
odgrywa kluczową rolę w pobudzaniu proliferacji 
komórek osocza i ujawnianiu się objawów układo-
wych u pacjentów z CD.
Siltuksymab został oznaczony jako sierocy produkt 
leczniczy decyzją Komisji Europejskiej z 30 listopada 
2007.

R – UKŁAd OddECHOWy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych choro-
bach dróg oddechowych; R03A – Leki adrener-
giczne, preparaty wziewne;
R03AK – Leki adrenergiczne w połączeniach 
z kortykosteroidami lub innymi lekami, z wyłą-
czeniem leków antycholinergicznych; R03AK10 
– Wilanterol i furoinian flutikazonu

Vilanterol+fluticasone furoate: Revinty Ellipta 
(Glaxo) to 2. zarejestrowany lek o podanym skła-
dzie. W listopadzie 2013 zarejestrowano Relvar El-
lipta (Glaxo).
Revinty Ellipta jest wskazany do systematycznego 
leczenia astmy u dorosłych i młodzieży w wieku 12 
lat i powyżej, gdy zalecane jest jednoczesne stoso-
wanie długo działającego beta2-mimetyku i wziew-
nego kortykosteroidu, u pacjentów z niewystarcza-
jącą kontrolą astmy mimo stosowania kortykostero-
idu wziewnego oraz krótko działającego beta2-mi-
metyku, stosowanego doraźnie. Revinty Ellipta jest 
także wskazany w objawowym leczeniu dorosłych 
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) 
z natężoną objętością wydechową pierwszosekun-
dową FEV1<70% wartości należnej (po podaniu leku 
rozszerzającego oskrzela), z zaostrzeniami w wy-
wiadzie pomimo regularnego leczenia lekami roz-
szerzającymi oskrzela.
Furoinian flutykazonu jest syntetycznym, trójflu-
orowanym kortykosteroidem o silnym działaniu 
przeciwzapalnym. Dokładny mechanizm działania 
furoinianu flutykazonu na objawy astmy i POChP 
nie jest znany. Wykazano, że kortykosteroidy mają 
szeroki zakres działań na wiele rodzajów komórek 
(np. eozynofile, makrofagi, limfocyty) i mediatorów 
(np. cytokin i chemokin biorących udział w reakcji 
zapalnej).
Trifenylooctan wilanterolu jest selektywnym, długo 
działającym agonistą receptora beta2 (LABA). Far-
makologiczne działania agonistów receptorów be-
ta2-adrenergicznych, w tym trifenylooctanu wilante-
rolu, przynajmniej w części wynikają z pobudzenia 

►
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wewnątrzkomórkowego enzymu cyklazy adenylo-
wej, który katalizuje konwersję adenozyno-trójfo-
sforanu (ATP) do cyklicznego adenozyno-3’,5’-mo-
nofosforanu (cyklicznego AMP). Zwiększone stęże-
nie cyklicznego AMP powoduje rozluźnienie mięśni 
gładkich oskrzeli i hamowanie uwalniania media-
torów wczesnej fazy reakcji alergicznej z komórek, 
zwłaszcza z komórek tucznych.
Między kortykosteroidami i LABA występują od-
działywania na poziomie molekularnym, w wyni-
ku których steroidy aktywują gen receptora beta2, 
zwiększając wrażliwość i liczbę receptorów, a LABA 
wstępnie aktywują receptor glikokortykosteroidowy 
dla dalszej aktywacji w obecności steroidu, i nasilają 
translokację do jądra komórki. Te synergiczne in-
terakcje znajdują odzwierciedlenie w zwiększonym 
działaniu przeciwzapalnym, co wykazano in vitro 
i in vivo dla różnych komórek zapalnych związanych 
z patofizjologią zarówno astmy, jak i POChP. Bada-
nia biopsyjne dróg oddechowych z zastosowaniem 
furoinianu flutykazonu i wilanterolu również wyka-
zały synergię między kortykosteroidami i LABA po 
zastosowaniu leczniczych dawek leków u pacjentów 
z POChP.

R03AL – Leki adrenergiczne w połączeniach 
z lekami antycholinergicznymi; R03AL03 – Wi-
lanterol i bromek umeklidynium

Vilanterol+umeclidinium bromide: Anoro i La-
ventair (oba: Glaxo) są wskazane do podtrzymują-
cego leczenia rozszerzającego oskrzela w celu łago-
dzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewle-
kłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
Umeklidynium z wilanterolem to skojarzenie wziew-
nego długo działającego antagonisty receptora 
muskarynowego z wziewnym długo działającym 
agonistą receptora beta2-adrenergicznego. Po inha-
lacji przez usta obie substancje, działając miejscowo 
w drogach oddechowych, w odrębnych mechani-
zmach powodują rozszerzenie oskrzeli.
Umeklidynium jest długo działającym antagonistą 
receptora muskarynowego (określanym również 
jako lek przeciwcholinergiczny). Jest pochodną chi-
nuklidyny, z aktywnością wobec różnych podtypów 
receptora muskarynowego. Mechanizm działania 
rozszerzającego oskrzela umeklidynium polega na 
kompetycyjnym hamowaniu wiązania acetylocho-
liny z receptorami muskarynowymi w mięśniach 
gładkich dróg oddechowych. Umeklidynium wyka-
zuje in vitro powolną odwracalność wobec podty-
pu M3 ludzkiego receptora muskarynowego i długi 
okres działania w warunkach in vivo, gdy podawany 

był bezpośrednio do płuc w modelach przedklinicz-
nych.
Wilanterol jest wybiórczym, długo działającym 
agonistą receptora beta2-adrenergicznego. Farma-
kologiczne działania agonistów receptora beta2-
-adrenergicznego, w tym wilanterolu, przynajmniej 
w części polegają na stymulacji wewnątrzkomórko-
wego enzymu cyklazy adenylowej, który katalizuje 
konwersję adenozyno-trójfosforanu (ATP) do cy-
klicznego adenozyno-3’,5’-monofosforanu (cyklicz-
nego AMP). Zwiększone stężenie cyklicznego AMP 
powoduje rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli 
i hamowanie uwalniania mediatorów wczesnej fazy 
reakcji alergicznej z komórek, zwłaszcza z komórek 
tucznych.

Niektóre decyzje i informacje porejestracyjne Komi-
sji Europejskiej:
•	 decyzja z 12 III 2014 dotycząca zniesienia zawie-

szenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Vi-
bativ (Clinigen Healthcare), zarejestrowanego 2 
IX 2011, zawieszonego 25 V 2012 – substancja 
czynna: telavancin, klasa J01XA;

•	 informacja z 18 III 2014 o wygaśnięciu z dniem 10 
III 2014 (sunset clause: produkt nie został wpro-
wadzony na rynek w ciągu 3 lat od rejestracji) 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produk-
tu leczniczego stosowanego u ludzi Leflunomide 
Teva, zarejestrowanego 10 III 2011 - substancja 
czynna: leflunomide, klasa L04AA;

•	 decyzja z 16 V 2014 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza z 21 III 2014, pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi Preotact (NPS Pharma Hol-
dings), zarejestrowanego 24 IV 2006 – substancja 
czynna: parathyroid hormone, klasa H05AA;

2014-06-11

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podsta-

wie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Me-
thodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 
2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmia-
nami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2014 – tłu-
maczenie własne;

- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for 
human use”; “Community list of not active medicinal products for hu-
man use”;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS He-
alth;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów 
Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►

►
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NOWOŚCI NA RYNKU – MAJ 2014
W maju 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 28 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny Obszar i data 1. rejestracji

A02BC Esomeprazole Esomeprazole 
Polpharma

Polpharma PL 06.2011

A03FA Itopride Prokit Pro.Med.CS PL 01.2014

B01AC Clopidogrel Clopidogrelum 
123ratio

123ratio PL 01.2010 Miflexin*, 
zm. 03.2012 Clopidogrel 
123ratio, zm. 05.2013 
Clopidogrelum 123ratio

C07AB Nebivolol daneb S-Lab PL 12.2009 Nebicon*,  
zm. 03.2014 Daneb

C08CA Amlodipine Amlodipine 
Aurobindo

Aurobindo PL 03.2012

C09CA Valsartan Valsartan Aurobindo Aurobindo PL 06.2012

C09DA03 Valsartan + 
hydrochlorothiazide

Valsartan HCT Mylan Mylan PL 02.2013

C10AA Atorvastatin Atorvagen Generics PL 06.2011

C10AA Simvastatin Simvastatin 
Aurobindo

Aurobindo PL 09.2009

D01BA Terbinafine Terbinafine 
Aurobindo

Aurobindo PL 03.2012

D06BB Imiquimod Zyclara Meda UE 08.2012

G01AX Camelliae sinensis 
folii extractum

Veregen Medigene PL 09.2012

J01XX Linezolid dilizolen Glenmark PL 05.2013

J02AC Fluconazole Fluconazole 
Aurobindo

Aurobindo PL 11.2011

J07AH09 Meningococcal class 
B vaccine

Bexsero Novartis UE 01.2013

L01XA Cisplatin Cisplatin Actavis Actavis PL 06.2013

L01XE Imatinib Imakrebin Alvogen PL 02.2013

M05BA Alendronic acid Alendronat 
Aurobindo

Aurobindo PL 03.2012

N02AX52 Tramadol + 
paracetamol

Symtram SymPhar PL 07.2013

N02BE Paracetamol Paracetamol 
Polpharma

Polpharma PL 02.2013
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N02BE51 Paracetamol 
+ caffeine + 
phenylephrine

Gripex SinuCaps US Pharmacia PL 12.2008 Paracold*, zm. 
09.2010 Gripex V-caps*, 
zm. 05.2012 Gripex 
przeziębienie, zm. 03.2013 
Gripex SinuCaps

N03AX Levetiracetam Levetiracetam Accord Accord 
Healthcare

UE 10.2011

N04BC Ropinirole Ceurolex SR Orion PL 02.2013

N06DX Memantine Memantine Orion Orion PL 07.2013

N07BC Buprenorphine Bunorfin Molteni PL 02.2011

R06AE Cetirizine Cetirizine Genoptim Synoptis PL 04.2012 Cetirizine Ipca, 
zm. 01.2014 Cetirizine 
Genoptim

S01ED51 Timolol + 
dorzolamide 

dorzolamide + 
Timolol Genoptim

Synoptis PL 08.2011 Dorzolamide/ 
Timolol NTC, zm. 04.2014 
Dorzolamide + Timolol 
Genoptim

S01EE Latanoprost Latanoprost Stada Stada PL 06.2011 Latanoprost 
Premier Research, zm. 
12.2013 Latanoprost Stada

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w maju 2014 r. wprowadzono do sprzeda-
ży 2 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
•	 A02BC, omeprazole – Bioprazol Bio Max (Bio-

farm), PL 03.2014;
•	 R01AA, xylometazoline – Otrivin Menthol (No-

vartis), PL 12.2013.

A – PRZEWÓd POKARMOWy I METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związa-

nych z nadkwaśnością; A02B – Leki stosowane 
w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-
-przełykowym; A02BC – Inhibitory pompy pro-
tonowej

A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburze-
niach żołądkowo-jelitowych; A03F/A03FA – 
Leki pobudzające perystaltykę przewodu po-
karmowego

B – KREW I UKŁAd KRWIOTWÓRCZy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC 

– Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłącze-
niem heparyny)

C – UKŁAd SERCOWO-NACZyNIOWy
C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; 

C07A – Leki blokujące receptory b-adrener-

giczne; C07AB – Selektywne leki blokujące re-
ceptory b-adrenergiczne

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selek-
tywne blokery kanału wapniowego działające 
głównie na naczynia; C08CA – Pochodne dihy-
dropirydyny

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, 
leki proste
C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożo-
ne; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki 
moczopędne; C09DA03 – Walsartan w połą-
czeniach z lekami moczopędnymi

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10A 
- Środki wpływające na stężenie lipidów, leki 
proste; C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksy-
metyloglutarylokoenzymu A

d – LEKI STOSOWANE W dERMATOLOGII
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w derma-

tologii; D01B/D01BA – Leki przeciwgrzybicze 
działające ogólnie

D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane 
w dermatologii; D06B – Chemioterapeutyki 
stosowane miejscowo; D06BB – Leki przeciw-
wirusowe
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

G – UKŁAd MOCZOWO-PŁCIOWy I HORMONy 
PŁCIOWE

G01 – Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i anty-
septyczne; G01A - Leki przeciwzakaźne i anty-
septyczne, z wyłączeniem połączeń z kortyko-
steroidami; G01AX – Inne leki przeciwzakaźne 
i antyseptyczne

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE dZIAŁAJąCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01X 
– Inne leki przeciwbakteryjne; J01XX – Inne leki 
przeciwbakteryjne

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

J07 – Szczepionki; J07A – Szczepionki bakteryjne; 
J07AH – Szczepionki przeciwko meningoko-
kom; J07AH09 – Meningokok klasy B, szcze-
pionka wieloskładnikowa

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁyWAJąCE NA UKŁAd OdPORNOśCIOWy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe;
L01XA – Związki platyny
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

M – UKŁAd MIęśNIOWO-SZKIELETOWy
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – 

Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA - Bifosfoniany

N – UKŁAd NERWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy; 
N02AX52 – Tramadol w połączeniach
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Para-
cetamol w połączeniach z wyłączeniem leków 
psychotropowych

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

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

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

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B 
– Leki stosowane w uzależnieniach; N07BC – 
Leki stosowane w uzależnieniu od opioidów;

R – UKŁAd OddECHOWy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A 

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

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające 
ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

S – NARZądy ZMySŁÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw jaskrze 

i zwężające źrenicę;
S01ED – Leki blokujące receptory b-adrener-
giczne; S01ED51 – Timolol, preparaty złożone
S01EE – Analogi prostaglandyn

2014-06-25

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 zastosowanie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięcz-
ne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje 
porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów 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.

►
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z Ameryki Południowej. 
Meksyk – ziemia Azteków i Majów

Teotihuacán – widok  
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na Aleję Zmarłych
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