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Felieton Redakcji

Moratorium dla nowych aptek

24 września 2014 roku w odbywały się Warszawie ob-
chody XI Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, zawodowego święta 
wszystkich farmaceutów. Organizatorem tego wydarzenia była 
Naczelna Izba Aptekarska. Oficjalna część obchodów rozpoczę-
ła się wystąpieniem Grzegorza Kucharewicza, prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, które było przedstawieniem obrazu polskiego 
aptekarstwa AD 2014. Autor nie miał łatwego zadania, gdyż przy 
święcie chciałoby się malować obraz w różowych barwach. 

Mówca podkreślił, że sytuacja wymaga „niezbędnych re-
form, które obejmą prawo farmaceutyczne i system dystrybucji de-
talicznej leków. Nie można już dłużej zwlekać z wprowadzaniem 
zmian systemowych, na które od lat bezskutecznie czekają polscy 
aptekarze”.

- „Brak zdecydowanych działań rządu, zmierzających do 
wzmocnienia pozycji apteki i farmaceuty z systemie ochrony zdro-
wia oraz poprawy sytuacji ekonomicznej aptek, doprowadzi do li-
kwidacji kolejnych niezależnych aptek i pauperyzacji farmaceutów. 
Grozi nam upadek indywidualnego aptekarstwa. Wielu aptekarzy 
straci pracę. Kryzys dotknie też wydziały farmaceutyczne uczelni 
medycznych, ponieważ radykalnie zmniejszy się zainteresowanie 
studiami farmaceutycznymi”.

Prezes Kucharewicz wyraził nadzieję, „że nowy rząd Rze-
czypospolitej szybko przystąpi do niezbędnych reform” i wlewając 
otuchę w serca aptekarzy powiedział „wierzę, że najbliższy rok 
przyniesie ważne decyzje, które wzmocnią ekonomicznie polskie 
apteki i pozwolą aptekarzom, zwłaszcza prowadzącym niezależne 
apteki, z nadzieją spojrzeć w przyszłość”.

Z treścią przemówienia ściśle koresponduje „APEL DO 
PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE RATOWANIA NIE-
ZALEŻNYCH APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH” 
wystosowany kilka dni później, a dokładnie 1 października, kiedy 
pani premier Ewa Kopacz przedstawiała w Sejmie RP program 
działania Rady Ministrów. Zbieżność dat jest symbolicznym iun-
ctim apelu z programem działania rządu. Wymaga tego powa-
ga spraw zgłaszanych przez środowisko aptekarskie, albowiem 
„sytuacja jest tak dramatyczna, że nie ma już czasu na dyskusję 
dotyczącą polepszenia warunków prowadzenia aptek ogólnodo-
stępnych – dzisiaj trzeba pilnie przedsięwziąć kompleksowe 
działania w celu uratowania polskich aptek” – czytamy we 
wstępie do apelu. 

Pierwszym krokiem na drodze reform powinno być zda-
niem samorządu aptekarskiego, w imieniu którego apel podpisał 
prezes NRA Grzegorz Kucharewicz - „uchwalenie - do czasu wy-
pracowania nowych, kompleksowych regulacji – moratorium za-
wieszającego tworzenie nowych aptek do końca 2015 roku”. ■
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Szanowni Goście! Koleżanki i Koledzy!

Po raz jedenasty obchodzimy Ogólnopolski 
Dzień Aptekarza – święto naszego zawodu, święto 
wszystkich farmaceutów. To doroczne święto jedno-
czy nasze środowisko wokół wartości i doświadczeń, 
które chcemy wspólnie przeżywać i powtarzać. 
Witam wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na 
dzisiejszą uroczystość. Witam serdecznie naszych 
szanownych gości, wśród których jest wielu przy-
jaciół polskich farmaceutów. Wasza obecność jest 
wyrazem uznania dla roli farmaceuty i apteki w sy-
stemie ochrony zdrowia. Szczególnie gorąco pragnę 
przywitać aptekarzy, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj 
odbiorą odznaczenia państwowe nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki honorowe 
Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” 
oraz Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego – 
najwyższe wyróżnienie samorządowe, przyznawane 
za zasługi dla polskiego aptekarstwa. 

Ogólnopolski Dzień Aptekarza obchodzimy 
w okresie ważnych zmian politycznych w naszym 
kraju. Mam nadzieję, że nowy rząd Rzeczypospoli-
tej szybko przystąpi do niezbędnych reform, które 
obejmą prawo farmaceutyczne i system dystrybucji 
detalicznej leków. Nie można już dłużej zwlekać 
z wprowadzaniem zmian systemowych, na które 
od lat bezskutecznie czekają polscy aptekarze. 
Potrzebujemy odważnych polityków i odważnych 
decyzji. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Pod-
jęta niedawno decyzja ministra edukacji narodowej 
o zakończeniu kształcenia techników farmaceutycz-
nych, poparta przez ministra zdrowia, a także przez 
samorząd aptekarski, dowodzi wszak, że w naszym 
państwie możliwe są rozstrzygnięcia zgodne z du-
chem europejskim. Polskie aptekarstwo potrzebuje 
reform i nowoczesnych regulacji, które zbliżą nas do 
najbardziej rozwiniętych krajów europejskich. Regu-
lacje te są konieczne, żeby współczesna apteka jako 
placówka ochrony zdrowia publicznego i pracujący 
w niej farmaceuci mogli wykonywać, niezależnie 
od istniejącej komercji, nałożone na nich ustawowe 
zadania, koncentrując się na szeroko pojętej opiece 
farmaceutycznej. Państwo natomiast, zobowiązane 
do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oby-
wateli, musi stworzyć wszystkim placówkom ochrony 
zdrowia, a więc również aptekom, odpowiednie wa-
runki prawne i ekonomiczne do prowadzenia dzia-
łalności. Z tego właśnie względu większość państw 
unijnych w szczególny sposób traktuje ochronę zdro-
wia publicznego, uznając potrzebę wprowadzenia 
specjalnych regulacji i zwiększonego nadzoru właś-
ciwych służb nad prawidłowym funkcjonowaniem 
całego systemu opieki zdrowotnej.

Przypomniałem o tym premierowi Donaldowi 
Tuskowi, przedstawiając w piśmie z 20 lutego ka-
tastrofalną sytuację polskich aptek i najważniejsze 
problemy związane z prawidłowym zaopatrzeniem 
pacjentów w leki ratujące ich zdrowie i życie. Cytuję: 
„Dramatyczna sytuacja ekonomiczna polskich aptek, 

Wystąpienie prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej 
dr. Grzegorza Kucharewicza

XI OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ APTEKARZA
24 września 2014 roku
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grożąca destabilizacją systemu dystrybucji aptecznej, 
wywóz leków za granicę w ramach eksportu równo-
ległego, pozbawiający polskich pacjentów dostępu 
do leków ratujących zdrowie i życie, limitowanie ich 
dostaw do aptek w związku z prowadzeniem przez 
niektóre firmy farmaceutyczne tzw. sprzedaży bez-
pośredniej, rozszerzający się obrót pozaapteczny 
produktami leczniczymi, nad którym państwo nie ma 
praktycznie żadnej kontroli, brak w polskim prawie 
farmaceutycznym istotnych regulacji, obowiązu-
jących od lat w innych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej, które mają wpływ na prawidłowe funk-
cjonowanie rynku aptek – to problemy wymagające 
pilnych działań rządu i Pana Premiera” – zaapelowa-
łem do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, pro-
sząc o pilne spotkanie z przedstawicielami Naczelnej 
Izby Aptekarskiej. Problemy sygnalizowane w imieniu 
około 30 tysięcy polskich farmaceutów i milionów 
pacjentów naszych aptek nie zainteresowały jednak 
premiera. W ciągu sześciu miesięcy premier Donald 
Tusk nie tylko nie zaprosił przedstawicieli samorządu 
aptekarskiego na spotkanie, ale w ogóle nie odpo-
wiedział na wspomniane pismo. 

List do premiera Donalda Tuska był zaprosze-
niem do dialogu. Kierowaliśmy się nie tylko troską 
o naszych pacjentów, o prawidłowe zaopatrzenie 
ich w leki ratujące zdrowie i życie, ale także odpo-
wiedzialnością za przyszłość polskiego aptekarstwa 
i zawodu farmaceuty. Wierzę, że nowy premier wy-
każe zdecydowanie większą wrażliwość na problemy, 
z którymi codziennie zmagają się polscy pacjenci 
i aptekarze. W dniu naszego święta apeluję do Pani 
Premier o kontynuację reform zapoczątkowanych 
ustawą o refundacji leków. Brak zdecydowanych 
działań rządu, zmierzających do wzmocnienia pozycji 
apteki i farmaceuty z systemie ochrony zdrowia oraz 
poprawy sytuacji ekonomicznej aptek, doprowadzi 
do likwidacji kolejnych niezależnych aptek i paupe-
ryzacji farmaceutów. Grozi nam upadek indywidu-
alnego aptekarstwa. Wielu aptekarzy straci pracę. 
Kryzys dotknie też wydziały farmaceutyczne uczelni 
medycznych, ponieważ radykalnie zmniejszy się za-
interesowanie studiami farmaceutycznymi. 

My, polscy aptekarze, nie możemy i nie chcemy 
być bierni wobec zaniechań rządzących, zwłaszcza 
teraz, gdy zagrożony jest byt tysięcy aptekarskich 
rodzin, ich teraźniejszość i przyszłość. Nie możemy 
milczeć wobec permanentnego naruszania obowią-
zującego prawa farmaceutycznego i bierności służb 
sprawujących nadzór nad obrotem produktami lecz-
niczymi. Nie możemy się godzić z nieustannym naru-

szaniem zakazu reklamy aptek, łamaniem przepisów 
antykoncentracyjnych, a także z brakiem w naszych 
aptekach wielu leków ratujących zdrowie i życie pa-
cjentów. Te chroniczne niedobory to między innymi 
efekt niedozwolonego tak zwanego odwróconego 
łańcucha dystrybucji i wywozu z naszego kraju w ra-
mach eksportu równoległego tych refundowanych 
produktów leczniczych, których ceny są w Polsce 
znacząco niższe niż w innych państwach Unii Europej-
skiej. Ale jest jeszcze inna przyczyna wspomnianych 
niedoborów, a mianowicie limitowanie dostaw leków 
do aptek przez firmy dystrybuujące je w ramach tak 
zwanej sprzedaży bezpośredniej, czyli z pominięciem 
większości hurtowni farmaceutycznych. Reglamen-
tacja leków przez niektóre firmy farmaceutyczne to 
skandal! W ocenie samorządu aptekarskiego dys-
trybucja bezpośrednia jest działaniem sprzecznym 
z prawem. Jedynym zgodnym z obowiązującymi 
przepisami prawnymi systemem obrotu produk-
tem leczniczym jest łańcuch dystrybucji wynikający 
wprost z przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne. 

My, polscy aptekarze, wyrażamy sprzeciw 
wobec rozszerzającego się obrotu pozaaptecznego. 
Coraz częściej pojawiające się informacje o kolejnych 
ciężkich zatruciach powszechnie dostępnymi lekami 
przeciwbólowymi powinny skłaniać nie tylko do 
refleksji, ale i podjęcia zdecydowanych działań. Ze 
względu na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli ko-
nieczne jest wyłączenie sklepów ogólnodostępnych 
z katalogu placówek obrotu pozaaptecznego, które 
na podstawie ustawy – Prawo farmaceutyczne mogą 
prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi, 
a także radykalne ograniczenie wykazu produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu w pozostałych 
placówkach obrotu pozaaptecznego. Przemawia za 
tym ważny interes społeczny. Leki muszą wrócić do 
apteki! Naczelna Izba Aptekarska apeluje o to od 
wielu lat. Tylko w aptekach są właściwe warunki do 
przechowywania produktów leczniczych i tylko tam 
pacjent uzyska rzetelną informację o nabywanym 
leku. Inne państwa unijne nie dopuściły do sprzeda-
ży leków poza aptekami. W zeszłym roku na Litwie 
były próby wprowadzenia leków OTC do sprzedaży 
w sklepach i na stacjach benzynowych. Parlament 
litewski wykazał się jednak dużą odpowiedzialnością 
i nie dopuścił leków OTC do sprzedaży w tych pla-
cówkach obrotu pozaaptecznego. Powinniśmy brać 
przykład z mądrych rozwiązań.

My, polscy aptekarze, domagamy się regulacji, 
które od dziesięcioleci obowiązują w najbardziej 
rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Nikt tam nie 

►
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kwestionuje, że rynek aptek może być regulowany 
przez państwo, a apteka musi mieć mocne podsta-
wy ekonomiczne, pozwalające jej realizować pod-
stawowe zadania w sferze zaopatrzenia pacjentów 
w leki. To, o co zabiegamy jako samorząd aptekar-
ski: wprowadzenie do porządku prawnego zasady 
„apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy”, a także 
kryteriów geograficznych i demograficznych, które 
powinny być uwzględniane przy wydawaniu zezwo-
leń na prowadzenie apteki – we Francji funkcjonuje 
od lat czterdziestych dwudziestego wieku. Zasada 
„apteka dla aptekarza bądź spółki aptekarzy” jest 
trwałym elementem systemu prawnego między 
innymi w Niemczech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, 
Danii, Grecji, Belgii i Francji, a od 2011 roku trwa 
przywracanie tej regulacji na Węgrzech. Na aptekar-
skiej mapie Europy jesteśmy wyspą straconych szans 
i zawiedzionych nadziei. 

Nadzieję w naszych sercach budzi natomiast 
kształtująca się stopniowo linia orzecznictwa są-
dów administracyjnych, dotycząca zakazu reklamy 
aptek i punktów aptecznych. Znamienny jest wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 
2014 roku, przyznający rację tym, którzy twierdzili, 
że programy lojalnościowe są formą reklamy aptek, 
także wtedy, gdy w ich nazwie pojawia się opieka 
farmaceutyczna. Nasz samorząd zawsze podkreślał, 
że pojęcie opieki farmaceutycznej nie może być za-
właszczane w celach marketingowych przez przedsię-
biorców realizujących własne strategie biznesowe. To 
niedopuszczalne nadużycie, które zostało właściwie 
ocenione przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Szanowni Goście! Koleżanki i Koledzy!

W dniu aptekarskiego święta chciałbym gorąco 
podziękować wszystkim, którym bliskie są sprawy 
naszego zawodu i przyszłość polskiego aptekarstwa. 
Dziękuję tym, którzy wspólnie z nami chcą zburzyć 
mur obojętności i niemożności, wzniesiony z pseudo-
liberalnych dogmatów, mających uzasadnić, dlaczego 
w naszym kraju za niemożliwe uznaje się to, co w in-
nych państwach unijnych jest normą i powszechnym 
standardem potwierdzonym wyrokami Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi 
chciałbym podziękować za dialog z naszym śro-
dowiskiem i szczere rozmowy z przedstawicielami 
Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wierzę, że najbliższy rok 
przyniesie ważne decyzje, które wzmocnią ekono-
micznie polskie apteki i pozwolą aptekarzom, zwłasz-
cza prowadzącym niezależne apteki, z nadzieją spoj-
rzeć w przyszłość. Potrzebne są pilne kompleksowe 
zmiany ustawowe, o których wcześniej wspomniałem. 
Brak rozwiązań ustawowych może w bardzo szybkim 
czasie doprowadzić do upadku indywidualnych aptek 
i monopolizacji rynku, co będzie miało nieodwracalne 
i negatywne skutki zarówno dla pacjentów, jak i dla 
każdego rządu.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza 
chciałbym podziękować Koleżankom i Kolegom, 
którzy z pełnym poświęceniem pracują w aptekach, 
zawsze gotowi służyć chorym swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Wykonujecie zawód zaufania pub-
licznego – to powód do dumy. Dziękuję za Waszą 
pracę i zaangażowanie w opiekę nad pacjentami. To 
dzięki profesjonalizmowi i wrażliwości na potrzeby 
cierpiących cieszycie się ogromnym uznaniem swojej 
lokalnej społeczności. 

Pozdrawiam wszystkich aptekarzy, członków 
naszego samorządu. Mam głęboką nadzieję, że 
będziecie mieli coraz więcej powodów do radości, 
a praca w aptece stale będzie dla Was źródłem za-
wodowej satysfakcji. Życzę Wam sukcesów w życiu 
osobistym i powodzenia w wypełnianiu codziennych 
obowiązków. ■

►
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Naczelna Izba Aptekarska    

Warszawa, 1 października 2014 r.

 
 Pani EWA KOPACZ 
 Prezes Rady Ministrów
 Rzeczypospolitej Polskiej

APEL 
DO PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE RATOWANIA  
NIEZALEŻNYCH APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

W imieniu samorządu aptekarskiego oraz wszystkich polskich farmaceutów apeluję do Pani Premier 
o podjęcie decyzji ratujących niezależne apteki prowadzone przez polskich farmaceutów.

Sytuacja jest tak dramatyczna, że nie ma już czasu na dyskusję dotyczącą polepszenia warunków 
prowadzenia aptek ogólnodostępnych – dzisiaj trzeba pilnie przedsięwziąć kompleksowe działania  
w celu uratowania polskich aptek.

Należy wyraźnie stwierdzić, że w obecnych realiach:
1) pacjent nie ma równego dostępu do leków ratujących życie i zdrowie;
2) nie ma możliwości prowadzenia niezależnych aptek, realizujących ich podstawowe ustawo-

we zadania w postaci ochrony zdrowia publicznego, ponieważ:
a) niezależne apteki nie mają dostępu do wszystkich produktów leczniczych,
b) o dostępie do leków decydują podmioty sieciowe,
c) warunki oferowane niezależnym aptekom są gorsze od warunków dla aptek sieciowych,
d) nie istnieją, wzorem większości krajów Unii Europejskiej, ograniczenia demograficzne i geo-

graficzne przy zakładaniu nowych aptek, co w konsekwencji oznacza, że każdą niezależną 
aptekę sieć może „zniszczyć” w bardzo krótkim czasie,

e) utrzymywanie i rozszerzanie kompetencji punktów aptecznychi placówek obrotu pozaap-
tecznego podważa sens istnienia aptek ogólnodostępnych;

3) nie ma możliwości prowadzenia niezależnych hurtowni farmaceutycznych, ponieważ:
a) leki refundowane są dystrybuowane w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej,
b) nie jest przestrzegana zasada, że każda hurtownia farmaceutyczna ma prawo nabycia leku 

od wytwórcy (art. 42 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy - Prawo farmaceutyczne), 
c) warunki oferowane niezależnym hurtowniom są gorsze od warunków dla hurtowni siecio-

wych;
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4) ustawowy model dystrybucji leków, oparty o hurtownie farmaceutyczne i apteki, zastąpiony 
został przez modele stworzone i realizowane przez poszczególnych producentów i hurtownie 
farmaceutyczne;

5) rozwijają się patologie dystrybucyjne, takie jak nielegalny „odwrócony łańcuch dystrybucji”, 
które wypierają legalny eksport równoległy. 

W konsekwencji brak natychmiastowych decyzji Pani Premier oznaczać będzie: 
	 dalsze utrudnienia w zaopatrzeniu pacjentów w leki refundowane,
	 nieuchronny koniec niezależnego aptekarstwa, niezależnych aptek i hurtowni farmaceutycznych,
	 całkowitą monopolizację rynku hurtowego i detalicznego,
	 ostateczne pozbawienie państwa polskiego wpływu na warunki obrotu lekami, które będą dyk-

towane przez właścicieli sieci.  

Wyjaśniając powyższe, wskazać należy, że nieprecyzyjne regulacje prawne oraz opieszałość organów 
nadzoru doprowadziły do koncentracji na rynku farmaceutycznym, zarówno wertykalnej, jak i horyzontal-
nej. Powstały silne sieci aptek i hurtowni, które sukcesywnie i metodycznie eliminują indywidualne apteki. 
Powszechną jest sytuacja, gdy sieci stosują ceny dumpingowe na leki. 

Koncentracja wertykalna, uczestniczenie przez wielkie hurtownie farmaceutyczne w rywalizacji na 
rynku detalicznym oraz nierówne warunki oferowane poszczególnym aptekom spowodowały, że nie ma 
faktycznej możliwości prowadzenia niezależnej apteki. 

Stworzono kanały dystrybucji niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co spowodowało, że 
niezależne hurtownie farmaceutyczne nie mają pełnego dostępu do leków, a apteki permanentnie bory-
kają się z brakiem leków ratujących zdrowie i życie. Powszechną stała się praktyka, że wytwórcy poprzez 
nielegalne instrumenty kierują swoje leki wyłącznie do wybranych hurtowni farmaceutycznych, a te oferują 
leki swoim aptekom. 

Przez wiele lat nie podjęto skutecznych działań w celu wyeliminowania tzw. sprzedaży bezpośredniej. 
Ta usankcjonowana przez niektóre organy patologia zrodziła kolejną patologię w postaci tzw. odwróco-
nego łańcucha dystrybucji i tym samym doprowadziła do stworzenia reglamentacji leków refundowanych  
w Polsce. 

Rozwiązanie powyższych problemów możliwe jest wyłącznie poprzez decyzje na poziomie 
Prezesa Rady Ministrów i Sejmu RP. Uważamy, że obecna sytuacja wymaga pilnych i radykalnych decyzji 
legislacyjnych. Konieczne jest naszym zdaniem uchwalenie - do czasu wypracowania nowych, komplekso-
wych regulacji – moratorium zawieszającego tworzenie nowych aptek do końca 2015 roku.

Pamiętając postawę Pani Premier w okresie pełnienia funkcji Ministra Zdrowia RP, w szczególności 
stanowcze i nieprzejednane stanowisko wobec żądań przemysłu farmaceutycznego oraz żelazną konse-
kwencję w procesie tworzenia ustawy o refundacji leków, przekonani jesteśmy, że jest Pani Premier 
jedyną osobą, która może zapewnić obywatelom naszego państwa nieograniczany dostęp do leków 
ratujących życie i zdrowie, uratować indywidualne apteki i zagwarantować niezależność wykonywa-
nia zawodu farmaceuty polskim aptekarzom.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
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Relacja z przebiegu obchodów XI Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

Święto 
nas wszystkich

Gdy w poprzednim numerze informowaliśmy 
o XI Ogólnopolskim Dniu Aptekarza, to ubarwiliśmy 
tę zapowiedź wierszem Krzysztofa Kokota, którego 
strofy przeniosły nas w nastrój tego święta. Poeta 
pisał „bukiet przynoszę, taki jak mi się marzy, wrzosy, 
rumianki, lawenda, na święto Was… Aptekarzy”.

Z tą dedykacją doczekaliśmy wraz z naszymi 
Drogimi Czytelniczkami i Czytelnikami do 24 wrześ-
nia, kiedy to w Warszawie odbywały się pod hono-
rowym patronatem Ministra Zdrowia ogólnopolskie 
obchody Dnia Aptekarza. Dzień tego wydarzenia 
zbiegał się, jak za każdym razem, z datą liturgiczne-
go wspomnienia Kosmy i Damiana, świętych patro-
nów farmaceutów i aptekarzy. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w in-
tencji aptekarzy odprawioną w Bazylice Świętego 
Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Mszę kon-
celebrowali: ksiądz Józef Jachimczak, Krajowy Dusz-
pasterz Senior Służby Zdrowia, przyjaciel aptekarzy, 
którego samorząd aptekarski obdarzył godnością 
Mecenasa Samorządu Aptekarskiego i ksiądz Grze-
gorz Boraczewski, kanonik honorowy Kolegiackiej 
Kapituły Sokólskiej.  

Msza zgromadziła aptekarzy przybyłych do 
stolicy z całego kraju. Uroczystość kościelna odby-
wała się z oprawą ceremonialną stosowną w przy-
padku ważniejszych wydarzeń w życiu samorządu 
aptekarskiego. Naczelna Izba Aptekarska wystawiła 
poczet sztandarowy. 

Homilię wygłosił ksiądz Józef Jachimczak, zaś 
jej oprzesłanie dotyczyło klauzuli sumienia. 
W końcowej części uroczystej mszy Walter Pyka, ap-
tekarz i poeta z Popielowa na Opolszczyźnie odczy-
tał swoje wiersze: „Modlitwa Aptekarza” i „Apteka 
Bożego Miłosierdzia”. 

„Modlitwa Aptekarza” 

- „Boże, który dokładnie ważysz każde moje 

słowo, który leczysz skutecznie, który dora-

dzasz serdecznie, który ustaliłeś skład mixtu-

ry vitae, który znasz ludzką dosis letalis, który 

stanowisz pierwiastek nadziei, któryś symbo-

lem miłości wiecznej, pomóż nam tu, pod krzy-

żem, napisać najprostszy wzór wiary”. 
►
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Główne uroczystości odbyły się w Filharmonii Na-
rodowej w Warszawie. Salę Kameralną wypełnili 
zasłużeni aptekarze reprezentujący okręgowe izby 
aptekarskie z całego kraju i goście oficjalni. Na salę 
wprowadzono sztandar Naczelnej Izby Aptekarskiej. 
Zebrani odśpiewali hymn państwowy. 

Słowa powitania skierował do zebranych 
Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej, który następnie wygłosił przemówienie, 
poświęcone węzłowym problemom polskiego apte-
karstwa. Wiele spraw jest nierozwiązanych. 

-„Nie można już dłużej zwlekać z wprowa-
dzaniem zmian systemowych, na które od lat bez-
skutecznie czekają polscy aptekarze. Potrzebujemy 
odważnych polityków i odważnych decyzji” – mówił 
prezes Kucharewicz. Wystąpienie to publikujemy 
w całości.

Po wystąpieniu prezesa NRA głos zabrał po-
seł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji 
Zdrowia. 

- To ogromny zaszczyt być tutaj z Państwem. 
Mam wielki szacunek dla Państwa środowiska, dla 
tego wszystkiego, co Państwo robią dla pacjentów, 
dla polskiej służby zdrowia. 

- Mam świadomość wielu problemów, o któ-
rych mówił Pan Prezes. Jeśli mówimy o ustawie refun-
dacyjnej wydawało się, że w ślad za tym pójdą inne 
rozwiązania, które spowodują, że rynek aptekarski 
ulegnie wzmocnieniu, że apteka będzie rzeczywiście 
dla aptekarza, że będzie godny zarobek i godziwa 
płaca za ciężką pracę. Natomiast to wszystko nie tak 
funkcjonuje. 

- Życzę Państwu zrozumienia dla wszystkich 
problemów, o których Państwo mówią, dla inicjatyw 
legislacyjnych. Żeby rządzący pamiętali, że chociaż 
nie jesteście tak bardzo liczną grupą, to jednak war-
to, mając na uwadze interes polskich pacjentów pa-
miętać o Was jako o tej pierwszej linii z którą spotyka 
się pacjent po wyjściu z gabinetu lekarza. Państwa 
rola jest nie do przecenienia. 

Następnym mówcą był Igor Radziewicz Win-
nicki, wiceminister zdrowia. 

- Jesteśmy ciągle na etapie daleko idącej trans-
formacji, także transformacji świata rynku leków. 

- Jesteśmy w kraju, w którym dostęp do leków 
jest zapewniony przede wszystkim w oparciu o leki 
generyczne. Słowa podziękowania i wdzięczności za 
to, że to Państwo przekonujecie naszych pacjentów, 
że te leki są tak samo dobre, tak samo bezpieczne, 
tak samo skuteczne. 

- Jesteśmy na etapie podsumowań tego, co się 
wydarzyło przez ostanie dwa i pół roku. Jesteśmy 
przekonani, co do konieczności zmian niektórych 
przepisów. 

- Budujemy koncepcję coraz lepszej opieki far-
maceutycznej. Potrzeby starzejącego się społeczeń-
stwa, koncentracja na potrzebach leczenia geria-
trycznego stawia zawód farmaceuty w strategicznej 
pozycji. Zwróciłem się z prośbą do środowiska apte-
karskiego o współpracę i wypracowanie wspólnie no-
watorskiej koncepcji opieki farmaceutycznej. 

- Aptekarz szpitalny powinien być pełnopraw-
nym członkiem zespołu terapeutycznego. 

- Dziękuję i nisko się kłaniam Państwu, bo 
Rzeczpospolita bez farmaceutów nie była by tak 
wspaniała jaką jest.

Pan Igor Radziewicz Winnicki przekazał ap-
tekarzom i farmaceutom życzenia z okazji zawodo-
wego święta w imieniu własnym, a także w imieniu 
ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, który z po-
wodu zajęć parlamentarnych nie mógł przybyć na 
spotkanie.

Po ministrze zdrowia wystąpił profesor Edu-
ardas Tarasevicius, prezes Litewskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego. Profesor przekazał najnow-
sze informacje dotyczące rynku farmaceutycznego 
w swoim kraju. Towarzystwo zostało zaproszone do 
udziału w pracach nad opracowaniem państwowe-
go programu polityki lekowej. Profesor wyraził na-
dzieję, że NIA będzie członkiem Międzynarodowej 
Federacji Farmaceutycznej.

- Niech żyje polska farmacja - tym życzeniem 
zakończył swoje wystąpienie Pan Profesor. 

Po profesorze głos zabrała Elżbieta Puacz, 
prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 
- Życzę Wam, żeby wasza praca była doceniona – 
powiedziała pani prezes. 

►
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Następnie pan Jerzy Szewczyński, dyrektor 
Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego odczytał okolicznościowy list 
wystosowany do aptekarzy przez profesora Janusza 
Plutę, prezesa Zarządu Głównego tej organizacji. 

Kolejnym mówcą był pan Tomasz Nemeth, 
prezes Zarządu Gedeon Richter Polska, który prze-
kazał życzenia pomyślności polskim farmaceutom 
i aptekarzom.

Po wystąpieniach nastąpiło wręczenie odzna-
czeń państwowych i samorządowych zasłużonym 
farmaceutom. W trakcie wręczania odznaczeń od-
czytywano biogramy wyróżnionych osób.

Nazwiska osób uhonorowanych odznacze-
niami państwowymi, medalami im. Prof. B. Koskow-
skiego, tytułami „Strażnika Wielkiej Pieczęci Apte-
karstwa Polskiego”, tytułami „Mecenasa Samorządu 

Aptekarskiego” opublikowaliśmy w poprzednim nu-
merze Aptekarza Polskiego.

Spotkanie zakończył magister Walter Pyka, 
który przeczytał wiersze „Homo Chemicus” oraz 
„Rumowisko”.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się 
wykładem pana Marcina Smolińskiego, dyrektora 
w firmie Polpharma. Wątkiem wykładu było zagad-
nienie patriotyzmu gospodarczego. 

W przerwie odbyło się spotkanie koleżeńskie 
w foyer filharmonii. 

Finałem spotkania był koncert Alicji Majew-
skiej przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza  
i kwartetu „OPERA”. Gościnnie wystąpiła również wo-
kalistka młodego pokolenia - Agata Zakrzewska. ■

Zbigniew Solarz
Fot. T. Baj, Aptekarz Polski
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(Ewa Sitko) Pani Magdo, w ubie-
głą niedzielę wybrałam się 
na zamykającą moje waka-
cyjne wędrowanie wyciecz-
kę. Piękna pogoda, cel wę-
drówki i schronisko – łatwo 
dostępne. Dużo ludzi na 
szlaku. Wszyscy w drodze. 
W powszechnej świadomo-
ści życie, zarówno w trochę 
sztucznie zawężonych jego 
wymiarach: zawodowym, 
prywatnym, w określonych 
rolach: rodzica, pracownika, 
męża lub żony, pracodawcy, 
pracownika, jak i w najszer-
szym rozumieniu: niepo-
wtarzalnego doświadczenia 
istnienia (choć nie zawsze 
uświadomionego) opisuje 
się często metaforą drogi. 
Dziś, w pierwszych dniach 
jesieni chciałabym, abyśmy 
odświeżyły tę metaforę i za-
stanowiły się, czy w realiach 
dorosłości może być czymś 
więcej niż utrwalonym 
szkolnym schematem. Co 
daje mi, bądź w czym mo-
że ograniczać mnie prze-
żywanie życia jako drogi?

(Magdalena Bucior) Dla mnie me-
tafora życia jako drogi jest 
piękna, niezwykle obrazowa, 
a co więcej – prawdziwa. Ta 
metafora może opisywać bar-
dzo wiele aspektów funkcjo-
nowania i nasza rozmowa siłą 
rzeczy nie może ich wszyst-
kich dotyczyć. Przyjrzyjmy 
się tylko wybranym zagad-
nieniom. Ja jako psycholog 
chcę zwrócić uwagę najpierw 
na drogę rozwojową. W psy-
chologii wyróżnia się obecnie 
jej osiem etapów, wyraźnie 
akcentując aktywność i ży-
wotność człowieka aż do 
późnych lat życia. Rozpoczy-
namy wiekiem niemowlęcym 
(coraz częściej jednak zwraca 
się uwagę na rolę okresu pre-
natalnego), kończąc wczesną, 
środkową, a wreszcie późną 
dorosłością. Założenie o po-
dziale życia na etapy nie jest 
tylko i wyłącznie zabiegiem 
statystycznym. Przyjmuje 
się, że w każdym kolejnym 
okresie życia człowiek reali-
zuje inne zadania rozwojowe. 
Podział biegu życia ludzkiego 

na etapy pozwala nam łatwiej 
te zadania opisać, ale także 
dostrzec, co bardzo istotne 
–  zależności pomiędzy jakoś-
cią poszczególnych etapów. 
Powszechnie mówi się o roli 
doświadczeń dzieciństwa. 
Warto jednak podkreślić za-
leżność pomiędzy wszystkimi 
etapami, na przykład wczesna 
dorosłość tworzy podwaliny 
całego naszego osobistego 
i zawodowego funkcjono-
wania i tym samym wpływa 
na realizowanie kolejnych 
etapów dorosłości. Metafo-
ra drogi uzmysławia nam te 
zależności, bo przecież każdy 
etap na przykład górskiego 
wędrowania wpływa na etapy 
kolejne – nie tylko poprzez 
zwrot w stronę danego celu, 
ale także tworzenie bądź na-
ruszanie rezerwuaru sił i na-
bywanie umiejętności, które 
na kolejnym odcinku mogą 
być pomocne.

(E) Świadomość następowania 
po sobie kolejnych etapów 
i znaczenie etapów poprze-
dzających. Kiedy więc myślę 
o metaforze życia jako drogi, 
myślę i o finiszu i o zachwy-
cie drogą jako taką. Wielo-
krotnie już rozmawiałyśmy  
o znaczeniu jasno sprecy-
zowanego, konkretnego, 
realnego celu. I wielokrot-
nie rozmawiałyśmy także 
o uważności, która pozwa-
la nam na cieszenie się co-
dziennością, pięknem chwili. 
Teraz więc tytułem przypo-
mnienia – pokreślenie tego, 
jak ważna jest równowaga 
między ukierunkowaniem 
na cel, a oglądem codzien-
ności. Realizując jakieś po-
stanowienie nie tracę kon-
taktu z teraźniejszością, nie 
zaprzedaję się kolejnym 

Wędrówka 

poprzez, wzdłuż 

i w poprzek

Fot. Fotolia.com

►
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wyzwaniom bez reszty, ale 
potrafię czerpać radość 
z pobocznych aktywności. 
Przynosi mi radość zarów-
no cel, jak i sama wędrówka. 

Metafora życia jako 
drogi, ciągłego „dziania 
się” zwraca uwagę na rolę 
doświadczenia. To nie tylko 
zaakceptowanie faktu, że 
jestem w polu jakichś wy-
darzeń, ale także szeroko 
rozumianego uczenia się 
przez całe życie. Na pierw-
szym miejscu pojawia się 
gdzieś zasłyszane zdanie: 
Życie jest drogą, w której 
powinno człowiekowi towa-
rzyszyć nieustanne pragnie-
nie rozszerzania świadomo-
ści – zaangażowanie w pro-
ces uczenia się. 

(M) Jeżeli, Pani Ewo, mam uznać, 
że celem życiowych dróg jest 
„rozszerzenie świadomości” 
(odnosząc się do użytego 
przez Panią sformułowania), 
to koniecznym wydaje się 
ustalenie, czym jest „życie 
świadome”?

(E) Ja, Pani Magdo rozumiem je 
jako wewnętrzną gotowość 
do rozróżniania między 
faktami, interpretacjami 
a emocjami.

(M) Jak rozumiem człowiek w dro-
dze poprzez owych osiem 
wymienionych etapów roz-
wojowych ustawicznie (świa-
domie lub nie) doświadcza 
konsekwencji tego rozróż-
niania?

(E) Tak, powiem wyraźniej (myśląc 
o czytelnikach naszych roz-
mów), że farmaceuta w dro-
dze ku świadomemu życiu 
doświadcza codziennie na-
stępstw tego rozgraniczenia 

lub jego braku. Aptekarz 
wędruje drogą, na której 
są zawodowe i osobiste 
kamienie milowe. Idzie po-
przez trudną i wymagającą 
rekrutację na studia, na-
stępnie wiele zaliczeń i eg-
zaminów, aby po obronie 
pracy magisterskiej odbyć 
staż. To przechodzenie „po-
przez” stawiane na drodze 
wymagania jest przestrze-
nią do rozszerzania własnej 
świadomości. Pełny ogląd 
rzeczywistości – dostrze-
ganie faktów – wymaga ak-
tywnej poznawczej posta-
wy. Świadomy adept zadaje 
sobie pytania, czy podej-
mowane przez niego dzia-
łania doprowadzą go do za-
mierzonego celu? Przecho-
dzenie „poprzez” to również 
wyzwania, jakie stanowi 
wchodzenie w środowisko 
pracy. W tym aspekcie śro-
dowisko farmaceutów nie 
stanowi żadnego wyjątku. 
W każdym zakładzie pracy 
wśród pracowników rodzą 
się i trwają interakcje, któ-
re nacechowane stałością 
mogą być źródłem wspar-
cia lub mogą generować 
stres. Bycie „w drodze”, 
trwanie „w rozwoju” za-
kłada adekwatne opisanie 
swojej pozycji i wewnętrz-
ne ustosunkowywanie się 
do tego, co dostrzegamy. 
Myślę o farmaceucie zaczy-
nającym pracę w nowym 
dla niego miejscu. Jeżeli jest 
to mała apteka i jest on jej 
jedynym pracownikiem, to 
jego środowisko będą two-
rzyć pacjenci oraz właściciel 
apteki. Jeżeli apteka jest du-
ża, to tych interakcji będzie 
dużo więcej. Umiejętność 
samodzielnego, zdystanso-
wanego nazywania faktów: 

z kim pracuję, jaki wpływ 
na funkcjonowanie tej oso-
by mają inni, na ile jestem 
odporny na uznawanie cu-
dzych poglądów za własne, 
wydaje się priorytetowe 
na drodze „przechodzenia 
przez”. Wędrujemy indy-
widualnie, ale przecież nie 
sami. Osoby, które towa-
rzyszą nam w drodze mają 
znaczący wpływ, tak na jej 
indywidualny jak i grupo-
wy przebieg. Przyglądanie 
się świadome pozwala na 
zrozumienie rzeczywistości 
i nazwanie rządzących nią 
prawidłowości.

(M) W proces rozszerzania świa-
domości wpisujemy zarów-
no nabywanie umiejętności 
i reflektowanie zdarzeń oraz 
stanów – poszerzanie wiedzy 
o swoich emocjach, motywa-
cjach, ograniczeniach i moc-
nych stronach. Dostrzeganie 
zależności świata społecz-
nego, urealnianie oczekiwań 
wobec innych. Życie świado-
me to nie tylko docenienie 
bogactwa życia, ale umiejętne 
odczytywanie naszego do 
niego ustosunkowania. 

(E) To ustosunkowanie przebie-
ga (odnosząc się do tytułu 
naszej rozmowy) poprzez 
postawione przed nim wy-
zwania, chodzenia równole-
głego – wzdłuż ustalonych 
ram i reguł, ale również, 
czasami z potrzeby (czasa-
mi konieczności) chodzenia 
pod prąd – w poprzek prak-
tykowanemu porządkowi. 
Do wędrowania poprzez już 
się odniosłam wyżej. Życio-
we wędrowanie wzdłuż jest 
czerpaniem z bogactwa 
otaczającej rzeczywistości 
i jest równocześnie przy-

►
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gotowaniem do poruszania 
się w życiu w poprzek, do 
podejmowania czasami na-
wet nonkonformistycznych 
decyzji.

(M) Czerpiemy, aby wzbogacić dwa 
obszary rozwoju: wewnętrzny  
i zewnętrzny. Warto przyjrzeć 
się, jak wzrost świadomości 
zmienia zaakcentowanie 
każdego z tych kontekstów. 
Im człowiek jest młodszy, 
tym bardziej podlega bez-
pośrednim oddziaływaniom 
środowiska, w którym żyje  
(a więc zewnętrznego kon-
tekstu rozwoju), im starszy 
– tym większą dysponu-
je mocą zmiany tego śro-
dowiska. Coraz większego 
znaczenia nabiera to, co  
w przebiegu rozwoju czło-
wieka nazywa się kontekstem 
wewnętrznym – a więc kom-
petencje, zapotrzebowanie 
na określony rodzaj bodźców 
i wreszcie oczekiwania wo-
bec samego siebie i wobec 
otoczenia [1]. Rozbudowa-
nie kontekstu wewnętrznego 
daje odwagę do zachowań 
w poprzek – na przykład 
obrony własnego zdania, 
priorytetów, wyborów. 

Rozbudowanie kon-
tekstu wewnętrznego ozna-
cza także zdobycie cennej 
wiedzy o sobie, na przykład 
rozpoznania obszarów wpły-
wu. Muszę przyznać Pani 
Ewo, że im dłuższa staje się 
moja życiowa droga, tym 
częściej na przykład rozeznaję 
w sobie sfery, którymi mo-
gę i powinnam się zajmować  
i te, na które – choćbym na-
wet bardzo chciała – nie mam 
wpływu. Z jednej strony – po-
zostaję w stałej aktywności 

– bo to, na co mamy wpływ, 
jest bardzo szerokie, z drugiej 
– odbarczam się z rzeczy, któ-
re w żaden sposób do mnie 
nie należą.

(E) W jaki sposób opisałybyśmy 
więc świadomego farma-
ceutę? W moim przekona-
niu to osoba, która w miarę 
rozwoju pozyskuje szerszy 
zakres oddziaływania na 
otoczenie oraz może to ro-
bić z większą siłą. Inaczej 
mówiąc, potrafi modyfiko-
wać lub nawet radykalnie 
zmieniać swoje otoczenie, 
„dostosowywać do swoich 
planów i zamierzeń”. [1] Ży-
cie świadome oznaczałoby 
w tym kontekście rozezna-
wanie faktów, interpretacji, 
emocji i motywacji w kon-
tekście projektowania oto-
czenia zgodnie ze swoimi 
zamierzeniami. Przywołuję 
w pamięci rozmowę z mło-
dą panią farmaceutką, któ-
ra podjęła po studiach staż 
w rodzinnej aptece. Po kil-
ku latach postanowiła sta-
nąć w poprzek rodzinnej 
tradycji i w innym miejscu 
(emigracja) szukać dla sie-
bie przyszłości. Twierdziła, 
że jej plany i zamierzenia 
nie korespondują ze spoj-
rzeniem jej rodziców. Chce 
dla siebie czegoś innego. 
Jej decyzja była zupełnie 
niezrozumiała dla rodziców 
i budziła ich sprzeciw.

(M) Dopóty droga życia przebiega 
według ustalonej i „przedep-
tanej” marszruty, to w ocenie 
środowiska jest bezpieczna 
(co nie znaczy, że łatwa). 
Jest przewidywalna. Można 
więc przygotować się na po-

jawiające się na tej drodze 
trudności. Wiadomo, jakie 
egzaminy trzeba zdać, aby 
otrzymać tytuł magistra far-
macji, wiadomo, jak długo 
będzie trwał staż, można się 
nawet przygotować do efek-
tywnej współpracy z innymi, 
nauczyć zasad komunikacji 
interpersonalnej, zasad re-
gulujących rentowność apteki 
czy innych istotnych mechani-
zmów. Jeśli jednak podejmu-
jemy postanowienie związane 
z przekraczaniem utartych 
schematów, to sprawa jest 
o wiele trudniejsza. 

(E) Myślę, że droga zawodowa 
współczesnego farmaceu-
ty jest o wiele częściej niż 
w przeszłości drogą w po-
przek. Zmieniający się ry-
nek aptek, zmieniający się 
wizerunek pacjenta, na-
stępstwa wolnego rynku, 
brak jasnych regulacji praw-
nych i wiele jeszcze innych 
zmiennych wpływają na 
podejmowanie wyzwań, 
które jeszcze nie tak daw-
no nie stały na drodze ap-
tekarzy.

(M) Zastanawiam się co jest po-
trzebne każdemu człowie-
kowi przemierzającemu 
szlak życia (niezależnie od 
jego etapu) i myślę, że tę po-
trzebę najlepiej wyrazi myśl 
Winstona Churchilla „Nigdy, 
nigdy, nigdy, nigdy się nie 
poddawaj”. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Piśmiennictwo:
[1] A. I. Brzezińska (red.) „Psychologiczne por-

trety człowieka. Praktyczna psychologia 
rozwojowa” Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 
Gdańsk 2005.

►
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Przyszła dziś do mnie pa-
cjentka. Poprosiła o Chlor-
chinaldin. „Bardzo proszę 

– kosztuje tyle a tyle…” Pacjent-
ka jednak wyraziła ogromne 
zdziwienie mówiąc: „Ależ proszę 
Pana! W aptece X to kosztuje tyle!” 
I pokazała mi paragon... Aby nie 
podawać cen i reklamować ową 
aptekę X (co jest prawnie zabro-
nione) powiem tylko, że różnica 
w cenie to 40%. Przepaść…

Samo życie, sytuacja jakich 
wiele i po co ja w ogóle piszę 
o czymś takim? Ano dlatego, że 
nie podoba mi się rzeczywistość, 
jaką kreuje nam obowiązujący 
porządek prawny w zakresie pro-
wadzenia apteki, jako „placówki 
obrotu produktem leczniczym”, 
czyli sklepem z lekami. A przecież 
„ustawowo” apteka jest czymś 
innym. Zgodnie z przepisami 
ustawy [Art. 86. , USTAWA z dnia 
6 września 2001 r., Dz.U. 2001 Nr 
126 poz. 1381) „1. Apteka jest pla-
cówką ochrony zdrowia publicz-
nego, w której osoby uprawnione 
świadczą w szczególności usługi 
farmaceutyczne, o których mowa 
w ust. 2.”. Te usługi to: 

1. „wydawanie produktów lecz-
niczych i wyrobów medycz-
nych, określonych w odręb-
nych przepisach; 

2. sporządzanie leków receptu-
rowych, w terminie nie dłuż-
szym niż 48 godzin od zło-
żenia recepty przez pacjenta, 
a w przypadku recepty na lek 
recepturowy zawierający środ-
ki odurzające lub oznaczonej 
„wydać natychmiast” – w ciągu 
4 godzin; 

3. sporządzenie leków aptecz-
nych; 

4. udzielanie informacji o pro-
duktach leczniczych i wyro-
bach medycznych.”

Czy ja źle widzę? A może 
z racji wieku już niewyraźnie i nie 
dostrzegam niuansu, ale jakoś nie 
widzę tu zapisu mówiącego o or-
dynarnym kupczeniu, jako formie 
świadczonej usługi. Jest mowa 
o „wydawaniu” a nie o sprzedaży. 
Sprzedaż pojawia się tylko w za-
pisie „W aptekach ogólnodostęp-
nych na wydzielonych stoiskach 
można sprzedawać produkty 
określone w Art. 72 ust. 5 posia-
dające wymagane prawem atesty 
lub zezwolenia pod warunkiem, 
że ich przechowywanie i sprzedaż 
nie będą przeszkadzać podstawo-
wej działalności apteki.” A więc 
produkty lecznicze się wydaje!

Apteka była, jest 
i powinna zawsze być 
placówką ochrony zdrowia 

Tak długo, jak długo będzie trwała 

rywalizacja pomiędzy aptekami  

oparta na różnicy w cenach 

identycznych produktów leczniczych  

– tak długo nie będzie nawet mowy  

o podnoszeniu rangi zawodu.

Zza pierwszego stołu

►



W Aptece

16 Aptekarz Polski, 97(75e) wrzesień 2014

Apteka była, jest i powin-
na zawsze być placówką ochro-
ny zdrowia. Tymczasem jawi się 
w oczach społeczeństwa jako 
miejsce, w którym dokonuje się 
handel. Wbrew temu, co się za-
pewnia w mediach, czy przedsta-
wia stosując polityczne frazesy, 
tak, czy inaczej, robi się wszystko 
by apteka była zwykłym sklepi-
kiem. Ten proces jest systema-
tyczny, stały, a jego permanen-
tny charakter dobitnie, jak walec, 
likwiduje resztki czegoś, co my 
farmaceuci pracujący w aptekach 
nazywamy „aptekarstwem”.

Tak długo, jak długo będzie 
trwała rywalizacja pomiędzy ap-
tekami oparta na różnicy w ce-
nach identycznych produktów 
leczniczych – tak długo nie bę-
dzie nawet mowy o podnoszeniu 
rangi zawodu. Społeczeństwo, 
przyzwyczajone wieloletnią pa-
tologią, szuka tylko najtańszych 
aptek. Po co się więc dokształ-
cać? Nawet profesor z ogrom-
nym dorobkiem nie przeżyje 

w takich warunkach! Nie ma za-
tem sensu ani samo kształcenie 
farmaceutów na potrzeby aptek 
(otwartych!!!), ani rozwój zatrud-
nionego personelu poprzez ro-
bienie specjalizacji czy choćby 
zaliczanie wymaganych punktów 
szkoleniowych. 

Powyższa analiza dotyczy 
nie tylko personelu, którego nie 
warto kształcić, bo nie ma też i za 
co, ale i samego lokalu, którego 
utrzymanie na wysokim pozio-
mie, wymaganym przez ustawę, 
jest coraz trudniejsze.

Dziwi fakt sztucznie genero-
wanego zróżnicowania cenowego 
przez firmę. Kontekst tego może 
być różny i wart jest analizy przez 
organy państwa, ale z pewnością 
zawsze na tym traci apteka jako 
taka, ze szczególnym naciskiem 
na pracujący tam personel, który 
będzie przez pacjentów napiętno-
wany stygmatem chciwców i zło-
dziei. Trudno wobec takiej sytuacji 
uczestniczyć w życiu społecznym 
przedstawicielom naszego zawo-

du (nie daj Boże posiadającym 
własną aptekę). 

Na randze zawodu zależy 
nie tylko farmaceutom, którzy 
mają już dość długi staż w za-
wodzie, ale i studentom farmacji, 
czego dowodem są ich wystąpie-
nia i zaangażowanie w to, czego 
chcą się uczyć, a co może być 
przydatne w ich przyszłej pracy. 
Trzeba pamiętać i przypominać 
wszem i wobec o tym, że opie-
ka farmaceutyczna nie może być 
kojarzona z konkurencją handlo-
wą! Najlepszą apteką ma być ta, 
w której będą pracowały osoby 
najlepiej predestynowane do 
wykonywania zawodu aptekarza 
a nie posiadające „smykałkę do 
handlu” i stosujące metody zwięk-
szające obrót apteki. Wybierając 
daną aptekę pacjent ma kierować 
się możliwością uzyskania facho-
wej pomocy tak samo, jak ma to 
miejsce w przypadku poszukiwa-
nia specjalistów lekarzy. ■

 dr n. farm. Grzegorz Pakulski

►
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WszechnicA AptekArskA

Neomycyna - antybiotyk z grupy aminogliko-
zydów jest substancją powszechnie wyko-
rzystywaną w recepturze aptecznej. Chyba 

pierwsze skojarzenie, które nasuwa się większości 
farmaceutów po usłyszeniu słowa „aminoglikozydy” 
brzmi „ototoksyczność”. Dlatego przyznać musimy, 
że poza zagadnieniami stricte związanymi z recep-
turą tego antybiotyku, szukaliśmy odpowiedzi na 
pytanie: czy lek o działaniu ototoksycznym może 
być bezpiecznie aplikowany miejscowo, a szczegól-
nie w kroplach do uszu? Biorąc więc pod uwagę siłę 
działania, toksyczność i poważne działania niepożą-
dane neomycyny jej powszechne stosowanie w re-
cepturze może wydawać się nieco kontrowersyjne. 
Jednak przy ordynowaniu i aplikowaniu leku lege 
artis neomycyna okazuje się być znakomitym środ-
kiem na bakteryjne schorzenia skóry, oczu czy uszu. 
Na barkach farmaceuty spoczywa odpowiedzial-
ność za prawidłowe wykonanie leku, dlatego w tym 
artykule poruszymy aspekty związane z recepturą, 
właściwościami oraz działaniem neomycyny. 

Neomycyna – przynależność chemiczna 
i farmakologiczna

Neomycyna (Neomycinum) Syn.: Flawomycyna 
(Flavomycinum), Mycyfradyna (Mycifradinum), By-
komycyna (Bycomycinum)

Neomycyna nie jest związkiem chemicz-
nie jednorodnym, ale kompleksem co najmniej 
trzech biologicznie aktywnych związków oznacza-
nych kolejnymi literami alfabetu. Głównym skład-
nikiem kompleksu (ponad 90%) jest neomycyna 
B: siarczan 2-deoksy-4-O-(2,6-diamino-2,6-
dideoksy-α-D-glukopiranozylo)-5-O-[3-O-(2,6-
diamino-2,6-dideoksy-β-L-idopiranozylo)-β-D-
rybofuranozylp]-D-streptaminy. Neomyc yna 
A będąca produktem hydrolizy neomycyn B i C sta-
nowi mniej niż 1% kompleksu.Chemicznie wszystkie 
aminoglikozydy są aminocukrami o charakterze za-
sadowym. Bykomycyna stosowana jest w recepturze 
jako siarczan, bo sole aminoglikozydów są trwalsze 
niż wolne zasady. 

Pod względem farmakologicznym flawomy-
cyna należy do antybiotyków aminoglikozydowych 
pochodzenia naturalnego. Produkowana jest przez 
szczep promieniowca Streptomyces fradiae. Neomy-
cyna w wyższych stężeniach wykazuje efekt bakte-
riobójczy, a w niższych bakteriostatyczny. 

Mechanizm działania neomycyny

Bykomycyna jest lekiem przeciwbakteryjnym 
dla którego miejscem docelowym działania jest 
podjednostka 30S rybosomu organizmu prokario-
tycznego. Co za tym idzie, aby zadziałać musi po-

Ototoksyczność 
neomycyny a jej wartość 

kliniczna w praktyce  
II stołu
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konać ścianę oraz błonę komórkową bakterii. Jako 
polikation (zawartość spolaryzowanych grup ami-
nowych) wiąże się z ujemnie naładowanymi składni-
kami powierzchni komórek bakteryjnych takich jak: 
•	 Lipopolisacharyd bakterii Gram-ujemnych,
•	 Kwas tejchojowy bakterii Gram-dodatnich,
•	 Spolaryzowane fosfolipidy u obu typów bakterii.
 Transport neomycyny do miejsca docelowe-
go wymaga jednak nakładu energii oraz obecności 
tlenu (transport aktywny). Z tego wynika niewrażli-
wość bakterii beztlenowych na działanie aminogli-
kozydów. Przenikanie antybiotyku do wnętrza ko-
mórki zachodzi łatwiej przy stosowaniu równocześ-
nie leków blokujących syntezę ściany komórkowej 
(synergizm działania z β-laktamami). 

Po nieodwracalnym przyłączeniu się mycyfra-
dyny do podjednostki 30S rybosomu w miejscu 
A (akceptor aminoacylowy) dochodzi do zahamo-
wania syntezy prawidłowych białek – tworzone są 
białka o nieprawidłowej sekwencji aminokwasowej 
tzw. białka nonsensowne. Niemożność produkcji 
białka nie pozwala organizmowi prokariotycznemu 
na dalszy rozwój oraz upośledza zdolności ochron-
ne błony komórkowej bakterii. Uszkadzanie błony 
cytoplazmatycznej jest drugim (także istotnym kli-
nicznie) mechanizmem działania neomycyny. 

Spektrum działania i kliniczne zastosowanie 
neomycyny

Neomycyna wykazuje dobrą aktywność wo-
bec bakterii Gram-ujemnych zwłaszcza pałeczek 
z rodziny Enterobacteriaceae (Klebsiella, Entero-
bacter, Proteus, Escherichia), prątków gruźlicy oraz 
wobec gronkowców. Do drobnoustrojów niewraż-
liwych na ten antybiotyk należą beztlenowce oraz 
paciorkowce. U anaerobów oporność na działanie 
bykomycyny wynika z niemożliwości osiągnięcia 
odpowiedniego jej stężenia we wnętrzu komórek 
bakteryjnych. 

Flawomycyna ze względu na silne działanie 
nefrotoksyczne oraz ototoksyczne nie jest stosowa-
na ogólnie, ale jedynie miejscowo. Ordynowana jest 
przez lekarzy głównie w postaci maści lub kropli 
w zakażeniach bakteryjnych skóry (takich jak czy-
raczność oraz liszajec gronkowcowy), w chorobach 
bakteryjnych oczu (zapalenie spojówek, brzegów 
powiek, owrzodzenie rogówki) oraz uszu (zapale-
nie ucha środkowego, zewnętrznego). Podawana 
bywa także pacjentom doustnie w celu wyjaławia-
nia przewodu pokarmowego przed zabiegami ope-

racyjnymi. Wynika to z faktu, że nie wchłania się po 
podaniu per os.

Znaczącym problemem wynikającym ze sto-
sowania neomycyny jest stosunkowo szybko nara-
stająca oporność na ten antybiotyk. Najczęstszym 
mechanizmem oporności nabytej przez drobno-
ustroje jest zdolność do produkcji enzymów inakty-
wujących aminoglikozyd poprzez fosforylację, ade-
nylację lub acetylację. 

Ototoksyczność i inne działania niepożądane 
oraz przeciwwskazania

Już we wstępie do artykułu nakreśliliśmy, że 
temat ototoksyczności stał się niejako inspiracją 
do napisania całego artykułu. Aminoglikozydy ze 
względu na możliwość uszkodzenia słuchu (ototok-
syczność), działanie nefrotoksyczne oraz powodo-
wanie blokady przekaźnictwa mięśniowo-nerwo-
wego są grupą leków stosowaną bardzo ostrożnie 
i tylko w uzasadnionych klinicznie przypadkach 
(mowa tu o podaniach domięśniowych). Neomy-
cyna nie jest stosowana domięśniowo, gdyż ryzy-
ko wystąpienia działań niepożądanych jest bardzo 
wysokie. 

Flawomycyna jednak bardzo często jest przy-
pisywana przez lekarzy w postaciach leku do stoso-
wania miejscowego. W tym przypadku niepożąda-
nymi działaniami powodowanymi przez neomycy-
nę mogą być: podrażnienia, zaczerwienienie, świąd, 
wysypka, obrzęk (skóra), pieczenie, łzawienie, prze-
krwienie spojówek, zaburzenia widzenia (oko). Za-
łożenie ogólne przy miejscowej aplikacji leków jest 
takie, że przez skórę oraz błony śluzowe substancja 
się nie wchłania. Najczęściej rzeczywiście tak jest, 
ale jak to bywa od każdej reguły są wyjątki. Pierw-
szym jest oczywiście stan miejsca na które lek ma 
zostać zaaplikowany. Warunkiem koniecznym jest 
brak uszkodzeń, ran. Zwrócić też należy uwagę na 
obszar aplikacji, gdyż ryzyko wchłonięcia leku do 
ustroju wzrasta wraz z rozszerzaniem się obszaru 
chorobowo zmienionego. Kolejną ważną kwestią 
jest stan skóry oraz błon śluzowych wynikający 
z wieku pacjenta. Logicznym wydaje się, że praw-
dopodobieństwo wchłonięcia substancji aktywnej 
przez skórę małego dziecka jest o wiele większe niż 
u osoby dorosłej. Stąd też w ulotce preparatu goto-
wego unguentum Neomycini znajdziemy adnotację: 
„nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia”. Mimo 
to w praktyce aptecznej spotykamy się z lekarski-
mi Recipe Neomycini dla pacjentów znacznie młod-

►
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szych. Oczywiście ordynacja ta ma zapewne źródło 
w dokładnym rozważeniu stosunku korzyść/ryzyko, 
ale nie zaszkodzi nam – farmaceutom wiedzę na ten 
temat pozyskać i własne (poparte naukowo) zdanie 
potocznie mówiąc „wyrobić”. 

Mechanizm ototoksycznego działania neo-
mycyny polega w większości przypadków na uszko-
dzeniu komórek nabłonka zmysłowego ślimaka, co 
objawia się szumem w uszach i zaburzeniami słuchu. 
Czasem dochodzi do uszkodzenia komórek nabłon-
ka zmysłowego przedsionka, co daje odzwiercied-
lenie w zaburzeniach równowagi (takie działanie 
wykazuje gentamycyna). Proces uszkadzania słuchu 
jest wieloetapowy i znanych jest kilka możliwych 
mechanizmów tego działania aminoglikozydów. 
Neomycyna po wniknięciu do komórki doprowa-
dza do nieodwracalnych uszkodzeń metabolizmu 
fosfolipidów oraz protein, a także powoduje zabu-
rzenia w układzie transmiterów. Efektem tego jest 
nieodwracalne uszkodzenie komórek zmysłowych. 
Objawy uszkodzenia słuchu mogą wystąpić już na 
początku terapii, ale także wiele tygodni po jej za-
kończeniu. Utrata słuchu w początkowym okresie 
dotyczy dźwięków o wysokiej częstotliwości, co 
czyni ją niedostrzegalną jeśli nie są przeprowadzo-
ne specjalne badania audiometryczne. Mieć na uwa-

dze należy czynniki predysponujące do wystąpienia 
działań niepożądanych takie jak: młody wiek, cią-
ża oraz wiek podeszły, zaburzenia czynności nerek 
i wątroby, przyjmowanie innych leków o podobnym 
działaniu (np. diuretyki pętlowe), długotrwałe sto-
sowanie aminoglikozydów, wcześniejsze zaburzenia 
słuchu oraz niedożywienie. 

Przyglądając się najbardziej intrygującemu 
połączeniu, czyli stosowaniu neomycyny w kro-
plach podawanych bezpośrednio do uszu, musimy 
przyznać, że doniesienia literaturowe na ten temat 
są niepełne i stosunkowo „ostrożne”. Badania prze-
prowadzane są oczywiście na zwierzętach, najczęś-
ciej są to świnki morskie i inne gryzonie, ale także 
psy, koty oraz małpy. Oczywiste jest, że wyniki tych 
badań nie powinny być jednoznacznie ekstrapolo-
wane na ludzi. Wynika to chociażby z różnic anato-
micznych, morfologicznych i farmakokinetycznych 
między gatunkami. Raporty kliniczne o wystąpie-
niu działania ototoksycznego po podaniu amino-
glikozydów w kroplach do uszu u ludzi są bardzo 
rzadkie, podczas gdy badania na świnkach mor-
skich dostarczyły danych całkiem odmiennych. Do 
grup pacjentów o szczególnym zagrożeniu należą 
osoby o nieprawidłowej budowie anatomicznej śli-
maka, osoby z perforacją błony bębenkowej oraz 

►
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z przetoką perylimfatyczną (połączenie pomiędzy 
płynami ucha wewnętrznego, a uchem środkowym). 
Istotnym jest fakt, że aminoglikozydy, które dostały 
się do perylimfy są z niej znacznie dłużej elimino-
wane niż z krwi, co potencjalizuje ryzyko uszkodze-
nia słuchu. Neomycyna może uszkodzić ucho we-
wnętrzne penetrując jedynie przez okienko okrągłe 
lub owalne ślimaka. Ma więc na swej drodze do 
pokonania wiele „przeszkód” niemniej jednak taka 
sytuacja może mieć miejsce. Przy podawaniu dobę-
benkowym (transtympanalnie) gentamycyny wyka-
zano, że cząsteczki o masie mniejszej niż 1000 Da 
(neomycyna ok. 615 Da) penetrują błonę okienka 
okrągłego dostając się do płynów ucha wewnętrz-
nego i mogąc tym samym powodować uszkodze-
nia słuchu. Ustalono, że neomycyna uszkadza ucho 
wewnętrzne w stężeniach powyżej 4mg/ml, czyli 
roztwory o stężeniu procentowym 0,5% (najczęściej 
stosowane) stwarzają już potencjalne ryzyko tok-
sycznego działania na narząd słuchu i równowagi. 

Wyniki badań genetycznych sugerują nato-
miast, że wystąpienie działania ototoksycznego 
u pacjenta może mieć związek z mutacjami w genie 
12S mitochondrialnego rRNA. Jednak inne badania 
wykazały, że nawet u osób które nie są hiperwraż-
liwe na aminoglikozydy dochodzi do poważnych 
uszkodzeń słuchu.

Reasumując kwestię ototoksyczności neomy-
cyny i zasadność jej stosowania w postaci miejsco-
wej aplikacji do narządu słuchu przyznać musimy, 
że jej skuteczność w leczeniu zakażeń bakteryjnych 
jest wysoka, ale nie jest ona lekiem niezastąpionym 
(z powodzeniem leczenie może być prowadzone 
z użyciem ciprofloksacyny, która nie powoduje oto-
toksyczności). Jeśli takie leczenie jest jednak ordy-
nowane należy bardzo dokładnie obserwować czy 
nie pojawiają się pierwsze symptomy ubocznych 
działań leków (szumy w uszach, zaburzenia słuchu 
lub równowagi). Konieczne jest dochowanie ostroż-
ności, by przy leczeniu nie doszło do uszkodzenia 
błony bębenkowej i penetracji substancji do dal-
szych części ucha. 

Według wytycznych Amerykańskiej Akademii 
Otolaryngologii - Chirurgii Głowy i Szyi (AAO-HNS):
•	 Lekami pierwszego rzutu w leczeniu chorób 

uszu powinny być miejscowe leki o dobrej sku-
teczności, ale pozbawione działania ototoksycz-
nego (np. fluorochinolony). Oczywiście wybór 

ten powinien mieć także na uwadze względy 
kliniczne, ekonomiczne oraz dostępność leków.

•	 Ryzyko działania ototoksycznego jest znikome 
jeśli błona bębenkowa jest nienaruszona. Jeżeli 
jednak ucho środkowe jest „otwarte” należy sto-
sować leki o niskim potencjale ototoksycznego 
działania.

•	 Leczenie preparatem mogącym uszkadzać 
słuch powinno odbywać się jak najkrócej i tylko 
w uchu objętym infekcją. Pacjenta należy po-
informować o możliwym ryzyku i symptomach 
działań niepożądanych takich jak zawroty głowy, 
szum w uszach, pogorszenie słuchu. ■
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Prekolumbijscy Amerykanie 
w celach pobudzenia, pod-
czas rytuału oczyszczenia 

przed ceremoniami religijnymi 
czy też wyprawą na wojnę spoży-
wali napary z liści i kory ostrokrze-
wu (Ilex paraguariensis). Afryka-
nie przeżuwali nasiona kola w ce-
lach wzmocnienia organizmu, by 
zniwelować zmęczenie fizyczne. 
Na całym świecie powszechne 
było spożywanie naparów z kawy 
i herbaty. W późniejszym cza-
sie najpopularniejszym, dającym 
energię napojem stała się cola, 
pierwotnie zawierająca kofeinę 
(pochodzącą z nasion Cola ni-
tida) i inny stymulant – kokainę. 
Dopiero w 1903 roku zabroniono 
stosowania drugiej z tych sub-
stancji do produkcji popularnej 
do dziś Coca-Coli. Kolejnym w hi-

storii energetykiem był opraco-
wany w 1927 roku przez Williama 
Owen Glucozade (od roku 1929 
znany jako Lucozade) – począt-
kowo napój energetyzujący dla 
rekonwalescentów serwowany 
w irlandzkich szpitalach, do dziś 
popularny w niektórych kręgach 
sportowych. W 1949 roku w USA 
opracowano recepturę kolejnego 
energy drinka, produkowanego 
do dziś o nazwie Dr Enuf – napój 
ten, zwany inaczej „wzmacniacz 
energii”, zawierający witaminy 
z grupy B, kofeinę i cukier trzci-
nowy powstał w odpowiedzi na 
zalewające rynek słodkie napoje 
gazowane. Za prekursorów NE 
uważa się jednak Azjatów. Mniej 
czasu na spanie, zaburzenie ryt-
miki dobowej spowodowane 
wykonywaną pracą – wszystko 

to powoduje, iż ludzie są coraz 
bardziej zmęczeni. Czynniki te 
wpływają na to, że napoje dające 
„zastrzyk energii” szybko znajdują 
sobie duże grono amatorów.
Obecnie stymulanty są trakto-
wane jako środki specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego. 
Ich spożycie ma w konsekwen-
cji doprowadzać do pobudzenia 
psychofizycznego organizmu 
oraz zwiększenia jego wydajno-
ści, efektywności działania fizycz-
nego i psychicznego. Z tego też 
względu dedykowane są dla osób 
wykonujących ciężką, długotrwa-
łą pracę umysłową oraz dla tych, 
którzy trudnią się pracą wymaga-
jącą pokaźnego wysiłku fizyczne-
go. Często stosują je również kie-
rowcy, których charakter wykony-
wanych obowiązków służbowych 
wymaga zwiększonej koncentracji 
niezależnie od pory dnia i nocy. 
Działanie napojów energetyzu-
jących przede wszystkim deter-
minowane jest poprzez substan-
cje biologicznie czynne w nich 
zawarte. Do biostymulatorów 
powszechnych w NE zalicza się 

Napoje energetyzujące (energy drinki, ED, stymulanty, energize-
ry, energetyki, stymulant drink, NE) zaliczane są do tzw. napojów 
funkcjonalnych, czyli żywności, która z definicji poza rolą odżywczą 
powinna cechować się pozytywnym wpływem na zdrowie, spraw-
ność umysłową i fizyczną. Ludzie poszukiwali stymulatorów ener-
getycznych od wieków.

Napoje 
energetyzujące  
– fakty i mity

Fo
t. 

Fo
to

lia
.c

om



WszechnicA AptekArskA

22 Aptekarz Polski, 97(75e) wrzesień 2014

►
głównie kofeinę, taurynę i gua-
ranę. W puszce napoju znajduje 
się równowartość kofeiny jaką 
zawiera pospolita filiżanka kawy. 
Alkaloid ten odpowiedzialny jest 
przede wszystkim za pobudzenie 
kory mózgowej, co prowadzi do 
zwiększenia koncentracji, szyb-
kości reakcji, zdolności logiczne-
go myślenia oraz zniwelowania 
senności. Napoje te zawierają 
również taurynę – czyli organicz-
ny związek chemiczny należący 
do grupy aminokwasów. Tauryna 
przez zwiększenie metabolizmu 
komórek glejowych prowadzi do 
zwiększenia sprawności umysło-
wej i fizycznej, wzrostu skupienia 
na wykonywanych czynnościach 
i lepszego samopoczucia. Poprzez 
utrzymywanie koncentracji jonów 
wapnia stabilizuje także pracę ko-
mórek nerwowych i mięśniowych. 
Do często spotykanych substancji 
aktywnych w NE zalicza się także 
kwas glukuronowy (glukurono-
lakton), L – karnitynę i inozytol. 
Każdy z tych składników ma za 
zadanie zwiększać poziom ener-
gii i wytrzymałości, wzmocnienie 
odporności na zmęczenie oraz 
poprawę sprawności umysłu. Wi-
taminy z grupy B: niacyna, kwas 
pantotenowy, witaminy B6 i B12 
znajdujące się w niemal wszyst-
kich energetykach, które to prze-
de wszystkim biorą udział w me-
tabolizmie składników pokarmo-
wych, wpływają także pozytywnie 
na funkcjonowanie organizmu 
poprzez stymulujący wpływ na 
mózg i cały układ nerwowy. Na-
poje energetyzujące dostępne 
w opakowaniach typu PET, zwy-
kle zawierają są różnego rodzaju 
dodatkami, gdyż w odróżnieniu 
do tych droższych – szczególnie 
puszkowych nie mogą być kon-
serwowane termicznie, często 
więc zawierają substancje konser-
wujące takie jak benzoesan sodu, 

sorbinian potasu oraz barwnik – 
karmel amoniakalny (E150d).

Ze względu na potrzebę in-
nowacji produktowych, pożądany 
marketingowo zwrot ku naturze 
coraz powszechniej w skład na-
pojów energetyzujących wcho-
dzą też wyciągi o potwierdzonym 
działaniu „energetyzującym”, 
poprawiającym zdrowie, kondy-
cję, samopoczucie, wywodzące 
się z tradycyjnej medycyny. NE 
wzbogaca się np. w ekstrakty 
z miłorzębu japońskiego (Gin-
ko biloba), korzenia żeń-szenia 
(Panax ginseng), wyciąg z os-
trokrzewu paragwajskiego (Ilex 
paraguariensis), z cytryńca chiń-
skiego (Schisandra chinensis) czy 
z liści koki (Erythroxylon coca; 
Erythroxylon peruvianum). Napo-
je energetyzujące przeważnie bo-
gate są również w guaranę, czyli 
naturalne źródło kofeiny pocho-
dzące z nasion Paullinia cupana.

Napoje omawianego typu 
są powszechnie dostępne, a ich 
asortyment jest ogromny. Można 
je nabyć zarówno w puszkach, 
jak i butelkach typu PET o różnej 
pojemności. Przed kilkoma laty 
na rynku pojawił się nowy rodzaj 
napojów energetyzujących tzw. 
energy shots, w małych (25-75 
ml) opakowaniach jednostkowych, 
o dużej koncentracji składników 
aktywnych – kofeiny (50-350 
mg) i tauryny (200-1000 mg). 
W Polsce znajdziemy je w marke-
tach, na stacjach benzynowych, 
sklepach osiedlowych i o zgrozo, 
często w sklepikach szkolnych. 
Znakowanie towarów przypisami 
„Zawiera kofeinę”; „Nie zaleca 
się stosowania u dzieci i kobiet 
w ciąży”; ,,Polecane dla mena-
dżerów, kierowców i studentów 
w okresie wzmożonego wysiłku 
fizycznego i intelektualnego”; 
,,Przezwycięża zmęczenie, stres, 
poprawia koncentrację, samopo-

czucie, przyspiesza metabolizm’’ 
i coraz częściej „Nie wskazany 
dla dzieci” nie powstrzymuje 
w szczególności najmłodszych 
konsumentów przed nadmier-
nym sięganiem po te produkty. 
Dane i wyniki badań naukowych 
zestawiające konsumpcję napo-
jów energetyzujących w różnych 
krajach jednoznacznie prezentują 
jak duże grono interesuje się 
i spożywa na co dzień tego typu 
napoje. Jak podają wyniki analiz 
prowadzone w USA, aż 28-31% 
nastolatków w wieku 12-17 lat 
i 34% osób w wieku 18-24 lata 
deklaruje systematyczne spoży-
wanie napojów energetyzujących. 
Także Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (EFSA) w 2013 
roku opublikował raport, gdzie 
po raz pierwszy przedstawiono 
dane na ten temat w odniesieniu 
do Europy. Wśród przebadanych 
dorosłych (18-65 lat) blisko 12% 
regularnie spożywa NE 4-5 razy 
w tygodniu lub więcej, a średnia 
użytkowania to 4-5 litrów w mie-
siącu. Spośród 52 000 biorących 
w badaniu osób, z różnych po-
pulacji, wiekowych najliczniejszą 
grupą konsumującą napoje ener-
getyzujące jest młodzież w wieku 
10-18 lat (68%). Średnia spożycia 
napojów energetyzujących w tej 
grupie wynosi według danych 
EFSA aż 7 litrów na miesiąc. Nie-
pokojące wyniki dotyczą spoży-
wania przez dzieci w wieku 3-10 
lat. Z przedstawionych informacji, 
opublikowanych w raporcie wy-
nika, iż badane małe dzieci uży-
wają około 4 litry energetyków 
na miesiąc, co w przeliczeniu na 
ich przeciętną masę ciała daje aż 
43% całkowitego narażenia na 
kofeinę w tej grupie wiekowej. 
Dane te potwierdzają wyniki ba-
dań naukowych prowadzonych 
na obszarze naszego kraju, które 
opublikowane w 2013 roku dowo-
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dzą, iż po napoje energetyzujące 
sięga systematycznie od 17% ucz-
niów szkół gimnazjalnych do 24% 
szkół ponadgimnazjalnych. Wśród 
studentów 15,3% konsumuje tego 
typu napoje sporadycznie, zwykle 
w trakcie sesji egzaminacyjnej, 
w czasie intensywnej nauki, kie-
rowania pojazdem, na przyję-
ciach, dyskotekach i prozaicznym 
„dzień po”, a do systematycznego 
spożywania przyznaje się prawie 
10% uczestników badania z roku 
2011. Co gorsza pośród młodzieży 
napoje energetyzujące są częstą 
bazą do koktajli alkoholowych, po-
mocne są także w leczeniu „kaca”.

Najwięcej napojów energe-
tyzujących na świecie spożywają 
Amerykanie i Japończycy. Pod 
względem spożycia napojów tego 
typu na osobę Polska zajmuje 
obecnie szóste miejsce w Europie 
po Austrii, Szwajcarii, Finlandii czy 
Estonii. Dodatkowo na obszarze 
Unii Europejskiej nie istnieją żadne 
dokumenty regulacyjne, które sy-
stematyzowałyby w ramach praw-
nych napoje stymulujące. Brak 
jednoznacznej definicji energy 
drinków, konkretnych wymagań 
dotyczących ich składu oraz sa-
mego oznakowania produktów. 
Ze względu na brak, na obszarze 
Wspólnoty jednolitego podejścia 
do takich produktów w zależności 
od kraju klasyfikowane są one jako 
suplementy diety, a w innych jako 
zwykła żywność. We Francji do 
2008 roku, w Danii natomiast do 
roku 2009 zakazana była sprze-
daż energy drink. W Norwegii 
dostępne są one jedynie w punk-
tach farmaceutycznych. Parlament 
Litwy natomiast przegłosował 
w maju 2014 roku zakaz sprzeda-
wania nieletnim osobom napo-
jów energetycznych o wysokiej 
zawartości kofeiny. Na obszarze 
naszego kraju jedyną restrykcją 
prawną dotyczącą NE jest obo-

wiązek znakowania towarów wraz 
z podaniem ilości w przypadku 
produktów o wysokiej zawarto-
ści kofeiny, jeśli przekracza ona 
150 mg/l. Jednocześnie Polska 
Federacja Producentów Żywności 
opracowała Dobrowolny Kodeks 
Znakowania i Marketingu Napojów 
Energetyzujących, powstał on na 
podstawie rozwiązania samoregu-
lacyjnego uznanego przez stowa-
rzyszenia unijne. Związane jest to 
z dobrowolną deklaracją umiesz-
czaną na etykiecie napojów ener-
getyzujących o treści „Spożywaj 
z umiarem” lub podobnej. Sygna-
tariusze zobowiązali się także, iż 
nie będą kierować swoich działań 
marketingowych do dzieci, które 
nie ukończyły 12 roku życia. Od 
grudnia 2014 roku nałożono rów-
nież na producentów obowiązek 
umieszczania na opakowaniach 
napojów energetyzujących notki 
o treści „Nie zaleca się stosowania 
u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących piersią”.

Wiele osób traktuje ener-
getyki jak zwykłe napoje orzeź-
wiające, jednak należy mieć na 
uwadze, że powinny być one 
spożywane wyłącznie doraźnie, 
w momentach wymagających 
wzmożonego wysiłku fizycznego 
lub umysłowego. Sięgając regu-
larnie po napoje energetyzujące 
musimy mieć świadomość, iż nie 
służą one gaszeniu pragnienia, 
nie są sokami, nektarami, które 
powinny służyć do uzupełnienia 
płynów w organizmie lub co czę-
sto spotykane wśród młodzieży 
– matrycą do sporządzania drin-
ków. Przez część w szczególności 
młodego, aktywnie spędzającego 
czas społeczeństwa, ze względu 
na szeroko zakrojone kampanie 
marketingowe błędnie kojarzo-
ne są ze sportem i sportowcami 
i traktowane jak „izotoniki” (napoje 
bogate w elektrolity, wypełnia-

jące ubytki wody w organizmie, 
zalecane do użycia podczas in-
tensywnego wysiłku). NE działają 
wręcz odwrotnie – mogą prowa-
dzić do odwodnienia organizmu, 
ponieważ zawarta w nich kofeina 
zwiększa intensywność wydalania 
moczu powodują i przyśpieszenie 
metabolizmu.

Powszechnie postuluje się, 
że dzieci, młodzież poniżej 16 roku 
życia, diabetycy, kobiety w ciąży 
jak również osoby cierpiące na 
schorzenia kardiologiczne i endo-
krynologiczne nie powinny zde-
cydowanie spożywać tego typu 
napojów. Dzieci i młodzież często 
sięgają po napoje typu cola, rów-
nocześnie w ciągu tego samego 
dnia również „popijają” energetyki. 
W związku z tym, coraz częściej 
spożywają w młodym wieku dawki 
kofeiny mogące zagrażać ich pra-
widłowemu rozwojowi. Badania 
naukowe dowiodły, że dzienne 
dawki kofeiny powyżej 3 mg na 
kg masy ciała u dzieci powodują 
nerwowość, nadpobudliwość, są 
przyczyną występowania bólów 
brzucha, chorób stomatologicz-
nych, nudności, przyczyniają się 
do wzrostu ryzyka wystąpienia 
cukrzycy typu II i w późniejszym 
okresie życia mogą prowadzić do 
otyłości. Kobiety w ciąży z powo-
dów fizjologicznych zdecydowanie 
nie powinny sięgać po NE. Po 
pierwsze, ze względu na spowol-
niony metabolizm kofeiny i wy-
dłużenie jej podaży dla organizmu 
matki i płodu. Kofeina dodatkowo 
przenika przez barierę łożyska 
i przyczynia się do zahamowania 
wydzielania hormonu wzrostu. 
Składniki biostymulujące napojów 
energetyzujących (kofeina, gua-
rana) prowadzą także do wzrostu 
ciśnienia krwi, przez co mogą 
zwiększać ryzyko zawału, tauryna 
natomiast wzmaga diurezę. Bada-
nia naukowe dowodzą również, iż 



WszechnicA AptekArskA

24 Aptekarz Polski, 97(75e) wrzesień 2014

►
spożywanie napojów energety-
zujących wraz z alkoholem może 
być przyczyną występowania tzw. 
„pozornej trzeźwości” prowadzą-
cej do zachowań niebezpiecz-
nych jak jazda samochodem po 
spożyciu, napady agresji czy też 
występowanie niekontrolowanych 
zachowań seksualnych. Alergicy 
także powinni unikać stosowania 
napojów energetyzujących. Mogą 
być one wzbogacane w substancje 
dodatkowe wywołujące reakcję 
alergiczną.

Eksperci, naukowcy, lekarze 
są zgodni co do jednego – na-
poje energetyzujące spożywane 
systematycznie, w nadmiernej 
ilości mogą szkodzić zarówno na 
poziomie medycznym jak i beha-
wioralnym – co traktowane jest już 
jako poważny problem zdrowia 
publicznego.

Kolejnym aspektem poza 
możliwymi konsekwencjami zdro-
wotnymi przemawiającym za roz-
sądkiem w użytkowaniu napojów 
stymulujących, jest fakt możliwości 
wystąpienia niebezpiecznego 
uzależnienia. Coraz częściej do 
poradni uzależnień zgłaszają się 
osoby z tego typu nałogiem, któ-
rego objawami są m.in. depresje, 
problemy z wątrobą, stany lękowe, 
drażliwość i osłabiona koncentra-
cja. W mediach, w szczególności 
Stanów Zjednoczonych nagłaś-
niane są informacje dotyczące 
zgonów ludzi, które nastąpiły 
prawdopodobnie po przedaw-
kowaniu napojów energetyzują-
cych. Spoglądając przez pryzmat 
zdrowia, interakcji energetyków 
z niektórymi lekami, bezwzględ-
nie nie należy ich stosować np. 
z antybiotykami, gdyż część z nich 
może upośledzać rozkład kofeiny 
w organizmie, natomiast leki prze-
ciwbólowe jak ibuprofen działają 
zdecydowanie silniej w obecności 

tego związku. NE mogą osłabiać 
również działanie leków uspoka-
jających. 

Każdy wątek związany 
z napojami energetyzującymi po-
winien być postrzegany przede 
wszystkim przez pryzmat indy-
widualnego zdrowego rozsądku 
konsumenckiego, świadomy do-
bór produktów żywnościowych, 
w tym również napojów. W związ-
ku z powyższym, należy prowa-
dzić zakrojone na szeroką skalę 
akcje informacyjno – edukacyj-
ne, a szczególnie skierować je do 
grona najmłodszych konsumen-
tów – dzieci oraz ich opiekunów. 
Może to wpłynąć na świadomość 
i wyeliminowanie ich ślepego 
kroczenia za panującą modą 
i poddawania się sugestiom wie-
lomilionowych kampanii rekla-
mowych, czego konsekwencją są 
eksperymenty i często na dłuż-
szą metę ryzykowne zachowania 
skutkujące nawet utratą zdrowia 
związane z nadmierną konsump-
cją napojów energetyzujących. 
Istnieje także potrzeba szerszego 
informowania młodzieży – przede 
wszystkim studentów o składzie 
i potencjalnych zagrożeniach, 
jakie niesie za sobą regularne, 
systematyczne spożywanie NE, 
gdyż jak wynika z badań Seme-
niuk z 2011 roku prowadzonych 
w tej grupie populacyjnej, aż 1/5 
młodzieży uczestniczącej w ana-
lizach deklarowała brak wiedzy 
na temat negatywnych konse-
kwencji zdrowotnych związanych 
z nadużywaniem napojów ener-
getyzujących. Zdrowy rozsądek, 
świadomość zagrożeń i znajo-
mość potencjalnych negatyw-
nych skutków nadużywania czy 
też regularnego spożywania na-
pojów energetyzujących – ot cała 
kwintesencja poruszania się i ko-
rzystania z szerokiej gamy asorty-

mentu napojów bezalkoholowych 
dostępnych na naszym rynku. ■

mgr Michał Stawarczyk

Piśmiennictwo:
1. Miller K.E.: Energy Drinks, Race, And Prob-

lem Behaviors Among College Students. J 
Adol Health, 2008, 43, 490–497.

2. Gallimberti L., Buja A., Chindamo S., Vi-
nelli A., Lazzarin G., Terraneo A., Scafato 
E., Baldo V.: Energy Drink Consumption 
In Children And Early Adolescents. Eur J 
Pediatr, 2013, 172, 1335–1340.

3. Bajerska J., Woźniewicz M., Jeszka J., 
Wierzejska E.: Częstość Spożycia Napojów 
Energetyzujących, A Aktywność Fizyczna 
I Występowania Nadwagi I Otyłości Wśród 
Młodzieży Licealnej. Żyw Nauk Technol 
Jakość, 2009, 4 (63), 211-217.

4. Bartosiuk E., Markiewicz-Żukowska 
R.,Puścion A., Mystkowska K.: Ocena 
Spożycia Żywności Typu „Fast Food” Oraz 
Napojów Energetyzujących I Alkoholu 
Wśród Grupy Studentek Uniwersytetu 
Medycznego W Białymstoku. Bromat. 
Chem. Toksykol. – Xlv, 2012, 3, 766–770.

5. Cichocki M.: Napoje Energetyzujące – 
Współczesne Zagrożenie Zdrowotne 
Dzieci I Młodzieży. Przegląd Lekarski 2012, 
69 (10), 854-860.

6. Satel S.: Is Caffeine Addictive? — A Review 
Of The Literature. The American J Drug 
Alco Abus, 2006, 32, 493-502.

7. Ianni P.A., Lafreniere K.D.: Personality And 
Motivational Correlates Of Energy Drink 
Consumption And Misuse Among Female 
Undergraduate Students. Personal Indiv 
Diff, 2014, 69, 110–114.

8. Reissig C.J., Strain E.C., Griffiths R.R.: 
Caffeinated Energy Drinks—A Growing 
Problem. Drug Alco Depend, 2009, 99 
(1–3), 1–10.

9. Heckman M.A., Sherry K., Gonzalez De 
Mejia E.: Energy Drinks: An Assessment 
Of Their Market Size, Consumer Demo-
graphics, Ingredient Profile, Functionality, 
And Regulations In The United States. 
Comprehensive Reviews In Food Science 
And Food Safety, 2010, 9, 303-317.

10. Semeniuk W.: Spożywanie Napojów Ener-
getyzujących Wśród Studentów Uniwersy-
tetu Przyrodniczego W Lublinie. Probl Hig 
Epidemiol, 2011, 92(4), 965-968.

11. Godala M., Szymańska A., Materek-Ku-
śmierkiewicz I., Szatko F.: Spożycie Napo-
jów Energetyzujących Przez Sportowców. 
Cz. II. Znajomość Składu Napojów Ener-
getyzujących. Probl Hig Epidemiol. 2013, 
94(2), 273-279.

12. Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Schle-
gel-Zawadzka M.: Konsumpcja Napojów 
Energetyzujących I Zachowania Z Nią 
Związane Wśród Młodzieży Wiejskiej. 
Probl Hig Epidemiol. 2013, 94(4), 815-819.

13. Kopacz A., Wawrzyniak A., Hamułka J., 
Górnicka M.: Badania Uwarunkowań 
Spożywania Napojów Energetyzujących 
Przez Studentów. Rocz Panstw Zakl Hig, 
2012, 63 (4), 491 - 497

14. http://www.efsa.europa.eu/en/suppor-
ting/doc/394e.pdf [19.07.2014]



25

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 97(75e) wrzesień 2014

by cierpiące na fobię społeczną 
często zdają sobie sprawę, że ich 
lęki są nadmierne czy irracjonalne, 
ale i tak nie potrafią ich pokonać. 
Objawom SAD często towarzyszy 
poczucie niskiej samooceny oraz 
objawy depresyjne.

Kiedy pojawia się 
lęk społeczny?

Lęk u pacjentów z SAD mo-
że pojawiać się tylko w szczegól-
nych, pojedynczych sytuacjach 
np. podczas wystąpień publicz-
nych, jedzenia lub picia wśród lu-
dzi, może jednak dotyczyć prawie 
wszystkich form kontaktów i re-
lacji międzyludzkich. W badaniu 
z 2000 roku (Faravelli i wsp.) naj-
częstszą sytuacją w której poja-
wiał się lęk były wystąpienia pub-
liczne (89,4%), następną było wej-
ście do pomieszczenia w którym 
znajdują się inni ludzie (63,1%), 
kolejną zaś spotkania z osoba-
mi nieznajomymi (47,3%). U zde-
cydowanej większości chorych 
z SAD (86,9%) obserwowano wię-
cej niż jedną sytuację społeczną 
związaną z wystąpieniem lęku. 

Definicja zespołu lęku 
społecznego

Zespół lęku społecznego 
(SAD ang. Social Anxiety Disorder) 
zwany dawniej fobią społeczną (SP 
ang. Social Phobia) charakteryzu-
je się przytłaczającym lękiem lub 
nadmiernym skrępowaniem poja-
wiającym się w codziennych sytu-
acjach społecznych. Osoby u któ-
rych występuje SAD odczuwają 
intensywne, uporczywe poczucie 

bycia obserwowanym i ocenia-
nym przez innych ludzi, obawiają 
się upokorzenia bądź poniżenia 
spowodowanego ich własnymi za-
chowaniami. Prowadzi to do uni-
kania sytuacji w których pojawia 
się lęk co w następstwie może po-
wodować trudności w szkole, nie-
korzystne konsekwencje w pracy 
i życiu codziennym. Obawy mo-
gą się pojawiać dni, a nawet ty-
godnie przed nadchodzącym, 
stresującym wydarzeniem. Oso-

Zespół 
lęku 
społecznego

Lęk społeczny jest obecnie uważany za jeden z najczęściej wy-
stępujących problemów psychiatrycznych. Szacuje się, że może 
dotyczyć ok. 7% populacji, co plasuje go na trzecim miejscu wśród 
najczęstszych problemów dotyczących zdrowia psychicznego, tuż 
za alkoholizmem i depresją. W zespole lęku społecznego, lęk poja-
wia się w różnych sytuacjach dotyczących funkcjonowania społecz-
nego. Często utrudnia prowadzenie normalnego życia, zdobycie 
odpowiedniego wykształcenia czy pracy, ponadto może uniemoż-
liwiać zawarcie znajomości, przyjaźni, pomimo wyraźnej potrzeby 
ich posiadania. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do 
„zniszczenia sobie życia”. Zmagając się z lękiem społecznym nie 
musimy być skazani na niepowodzenie. Stosując odpowiednią 
psychoterapię, trening umiejętności czy farmakoterapię jesteśmy 
w stanie go w pełni pokonać. 

►

Fot. Fotolia.com
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się, drżenie, wzmożone napięcie 
mięśniowe, objawy żołądkowo 
jelitowe, rzadziej natomiast wy-
stępują zaburzenia oddychania 
czy zawroty głowy. Objawy zwy-
kle związane są aktualną sytu-
acją społeczną, wspomnieniami 
takiej sytuacji lub oczekiwaniem 
na jej wystąpienie (lęk antycypa-
cyjny). Ponieważ objawy takie jak 
zaczerwienie lub jąkanie się sta-
ją się wyraźnie zauważalne dla 
innych, powodują nasilenie lęku 
przed skompromitowaniem się. 
Aby zminimalizować dyskomfort 
związany z konkretnymi sytuacja-
mi, chorzy zaczynają ich unikać. 
Co w istocie prowadzi do poważ-
nych zaburzeń funkcjonowania 
społecznego, zawodowego i mo-
że ograniczyć relacje międzyludz-
kie jedynie do tych związanych 
z funkcjonowaniem w środowi-
sku najbliższej rodziny.

Lęk społeczny u dzieci

Nie ma nic nadzwyczajnego 
w tym, że dzieci okazują lęk lub 
zawstydzenie w pewnych sytua-
cjach społecznych. Jednak dzie-
ci z fobią społeczną przeżywają 
ogromny stres podczas codzien-
nych czynności takich jak zaba-
wa w grupie rówieśniczej, głośne 
czytanie w klasie, rozmowa z do-
rosłymi, odpowiedzi przy tabli-

cy, zdawanie testów. Wiele ob-
jawów jest w istocie podobnych 
do tych obserwowanych u doro-
słych, w różnych okresach rozwo-
ju mogą się jednak pojawić róż-
ne objawy np. u młodszych dzieci 
głośny płacz, u starszych unikanie 
chodzenia do szkoły, jąkanie, ob-
jawy podrażnienia nerwu błędne-
go, niepokój manipulacyjny. Wie-
le przypadków mutyzmu wybiór-
czego jest również związanych 
u dzieci z objawami SAD. Należy 
jednak pamiętać, że lęk w nie-
których sytuacjach społecznych 
może być zupełnie fizjologiczny, 
związany z określonymi okresa-
mi rozwoju osobniczego i jego 
obecność nie zawsze świadczy 
o istnieniu patologicznego zabu-
rzenia. 

Lęk społeczny a nieśmiałość

Lęk społeczny i nieśmia-
łość posiadają wspólne cechy, 
niektórzy badacze uważają, że 
fobie społeczne to w istocie eks-
tremalnie nasilona nieśmiałość. 
Osoby nieśmiałe z definicji od-
czuwają lęk związany z publicz-
nym występowaniem przed oso-
bami obcymi lub w sytuacjach 
gdy są oceniane, uważnie obser-
wowane. Nigdy jednak nie od-
czuwają takiego nasilenia lęku 
jak w przypadku SAD i zwykle nie 

Podtypy kliniczne SAD

W zależności od liczby sy-
tuacji w których pojawia się lęk 
SAD został podzielony na typ 
uogólniony (ang. Generalized 
Social Anxiety Disorder), gdy lęk 
związany jest z większością sy-
tuacji społecznych oraz typ nie-
uogólniony (ang. Nongeneralized 
Social Anxiety Disorder) gdy lęk 
pojawia się tylko w 2 lub 3 sytua-
cjach. Niektórzy autorzy postulu-
ją też wyodrębnienie trzeciej po-
staci, gdy lęk społeczny związany 
jest wyłącznie z publicznymi wy-
stąpieniami.

Jakie objawy mogą 
towarzyszyć wystąpieniu 

lęku społecznego?

Część pacjentów z objawa-
mi SAD doświadcza jedynie nie-
wielkiego lęku czy skrępowania 
związanego z sytuacjami społecz-
nymi, u większości jednak wystę-
pują różne somatyczne objawy 
lęku. U chorych z fobią społeczną 
częściej niż u innych występują 
takie objawy jak zaczerwienienie, 
jąkanie czy nagłe skurcze mięś-
niowe („tiki”). Ponadto mogą po-
dobnie jak w innych zaburzeniach 
lękowych występować takie ob-
jawy jak kołatania serca, pocenie 

Tabela 1. Sytuacje mogące wywołać lęk u pacjentów z SAD

•	 Spotykanie się z nieznajomymi ludźmi
•	 Bycie w centrum uwagi
•	 Bycie obserwowanym podczas 

wykonywania określonych czynności
•	 Przeprowadzanie rozmowy
•	 Przemawianie w miejscach publicznych
•	 Występowanie na scenie
•	 Bycie drażnionym lub krytykowanym
•	 Rozmowy z „ważnymi” ludźmi, władzami 

•	 Odpowiedzi przy tablicy w klasie
•	 Wychodzenie na randkę
•	 Wykonywanie telefonów
•	 Korzystanie z publicznych toalet
•	 Podchodzenie do egzaminów
•	 Jedzenie lub picie w miejscach 

publicznych
•	 Przemawianie podczas spotkań
•	 Uczestniczenie w spotkaniach, 

imprezach towarzyskich

►
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poczęcia leczenia jest dłuższy niż 
w przypadku innych zaburzeń lę-
kowych. Może to wynikać z ni-
skiej świadomości społecznej wy-
stępowania tego zaburzenia oraz 
z faktu, że część objawów SAD 
jest uznawana za typowe cechy 
osobowości. 

Jak często występuje SAD?

W zależności od przyjętych 
kryteriów badawczych oraz ba-
danych populacji rozpowszech-
nienie fobii społecznej w do-
tychczasowym życiu (ang. lifeti-
me prevalence) waha się od 5 do 
16%. Częściej chorują kobiety, na 
1,5-2 chorujące kobiety przypada 
1 mężczyzna.

Jakie są przyczyny SAD

Podobnie do innych zabu-
rzeń zdrowia psychicznego etio-
logia SAD jest złożona. W grę 
wchodzą zarówno czynniki śro-
dowiskowe, jak i genetyczne.

unikają takich sytuacji. Ponad-
to niektóre osoby z SAD wcale 
nie są nieśmiałe, czują się przez 
większość czasu dobrze wśród 
ludzi, a ogromny lęk pojawia się 
tylko w niektórych, specyficz-
nych sytuacjach np. podczas je-
dzenia w miejscach publicznych 
czy korzystania z publicznych to-
alet.

Kliniczny przebieg choroby

Prawie połowa osób z SAD 
deklaruje, że objawy choroby 
ma całe życie lub co najmniej 
od 10 roku życia, najczęściej jed-
nak choroba pojawia się około 
14-15 roku życia. W przeciwień-
stwie jednak do innych lęków 
pojawiających się w dzieciństwie 
fobia społeczna zwykle nie mija 
samoistnie. Od początku choro-
by do rozpoczęcia leczenia mi-
ja zwykle wiele lat (od 15 do 25). 
Leczenie podejmują najczęściej 
osoby około 30 roku życia. Czas 
od pierwszych objawów do roz-

•	 Czynniki wrodzone. Różne 
zaburzenia lękowe częściej 
występują rodzinnie. Istnieją 
pewne wątpliwości, czy de-
cydujące jest tu dziedziczenie 
czy wyuczenie się pewnych 
zachowań w danym środo-
wisku rodzinnym. Badania 
bliźniąt pokazują jednak, 
że zgodność zachorowań 
w parach bliźniąt jednojajo-
wych jest istotnie większa niż 
w przypadku bliźniąt dwuja-
jowych, co wskazuje, że nie 
tylko środowisko rodzinne, 
ale również geny odgrywają 
tutaj istotną rolę. 

•	 Struktura ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN). 
Przeprowadzono wiele badań 
neuroobrazowych u pacjen-
tów z SAD, różnice pomię-
dzy populacją badaną i kon-
trolną obserwuje się zarów-
no w strukturach korowych 
jak i podkorowych. Badania 
czynnościowe wykorzystują-
ce technikę pozytronowej to-

Tabela 2. Czynniki ryzyka rozwoju SAD

Występowanie  
SAD w rodzinie

Obecność rozpoznania zespołu lęku społecznego u jednego 
z rodziców lub rodzeństwa jest istotnym czynnikiem ryzyka. 

Negatywne doświadczenia 

Dzieci, które doświadczają drażnienia, przemocy, odrzucenia, 
wyśmiewania lub poniżania są bardziej narażone na rozwój SAD. 
Dodatkowo niekorzystny wpływ mogą mieć istotne konflikty rodzinne 
czy doświadczenie wykorzystywania seksualnego.

Temperament
Większe ryzyko SAD mają dzieci, które w sytuacjach związanych 
z nowymi wydarzeniami stają się nieśmiałe, bojaźliwe, wycofane czy 
powściągliwe. 

Nowe wyzwania społeczne

Spotkania z nowymi ludźmi, publiczne przemawianie, ważna 
prezentacja w pracy, mogą być czynnikami spustowymi, mogą 
spowodować wystąpienie lęku społecznego po raz pierwszy 
(najczęściej w okresie adolescencji). 

Posiadanie widocznego 
problemu zdrowotnego 

U niektórych osób czynnikami spustowymi SAD mogą być takie 
widoczne problemy jak: zniekształcenia twarzy, jąkanie się, zauważalne 
objawy choroby Parkinsona i in. ►
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tywnych często współwystępują 
razem z zespołem lęku społecz-
nego. 

Leczenie zespołu lęku 
społecznego

Pomimo, że zespół lęku 
społecznego jest dość częstym 
zaburzeniem, jest jednym z naj-
rzadziej leczonych. W nowoze-

mografii emisyjnej PET (ang. 
Positron Emission Tomograp-
hy) wykazują u chorych na 
SAD zwiększoną reaktywność 
w obrębie kompleksu ciał 
migdałowatych, a zarazem 
zmniejszoną w obrębie kory 
oczodołowoczołowej, kory 
wyspy oraz płata skroniowe-
go w odpowiedzi na bodziec 
lękowy. 

•	 Czynniki środowiskowe. 
Trzema głównymi procesami 
postulowanymi w kontekście 
behawioralnego rozwoju SAD 
są: 
o proste warunkowanie,
o uczenie się poprzez ob-

serwację zachowań innych
 oraz
o bezpośrednie przekazy-

wanie informacji pomię-
dzy różnymi osobami.

Niektórzy badacze oce-
niają, że prawie połowa chorych 
jest w stanie zidentyfikować kon-
kretne, traumatyczne wydarzenie 
społeczne, które zainicjowało po-
jawienie się lęku społecznego.

Konsekwencje SAD

Nieleczona fobia społecz-
ne samoistnie ustępuje niezwykle 
rzadko, najczęściej choroba ma 
wieloletni przebieg i może zabu-
rzać funkcjonowanie tak w szkole 
jak i pracy oraz zawieranie i utrzy-
mywanie relacji międzyludzkich. 
Prowadzi to do wyraźnego obni-
żenia jakości życia. SAD może być 
przyczyną:
•	 obniżonej samooceny
•	 braku asertywności
•	 negatywnej autonarracji
•	 nadwrażliwości na krytykę
•	 słabych umiejętności spo-

łecznych
•	 izolacji społecznej
•	 niższych osiągnięć akademi-

ckich oraz gorszego funkcjo-
nowania w pracy

•	 nadużywania substancji psy-
choaktywnych, np. alkoholu

•	 podejmowania prób samo-
bójczych

Inne zaburzenia psychicz-
ne, takie jak: zaburzenia lękowe, 
zaburzenia depresyjne oraz nad-
używanie substancji psychoak-

Kryteria diagnostyczne wg ICD 10 

A.
Występuje którekolwiek z następujących:
1) Znaczna obawa znalezienia się w centrum uwagi lub obawa 

zachowania się w sposób, który okaże się kłopotliwy lub kom-
promitujący.

2) Wyraźne unikanie znalezienia się w centrum uwagi w sytuacjach 
związanych z obawą zachowania się w sposób, który okaże się 
kłopotliwy lub kompromitujący.

Obawy pojawiają się w takich sytuacjach społecznych, jak:
•	 jedzenie,
•	 przemawianie,
•	 spotykanie znanych osób w miejscu publicznym, 
•	 wchodzenie do małych grup (np. przyjęcia, spotkania, pomiesz-

czenia klasowe) lub przebywanie w nich.

B. 
Co najmniej dwa objawy lęku (wg kryterium B dla F.40. [Kołata-
nia serca, uczucie ciężkości w klatce piersiowej; pocenie się; drże-
nie lub dygotanie; suchość w jamie ustnej; uczucie utrudnionego 
oddychania; uczucie dławienia się; ból, dyskomfort w klatce pier-
siowej; nudności lub nieprzyjemne doznania brzuszne; zawroty 
głowy; poczucie nierealności świata; lęk przez zwariowaniem; lęk 
przed śmiercią; uderzenia zimna/gorąca; poczucie drętwienia/swę-
dzenia]) występowały przez pewien czas od początku zaburzeń 
w sytuacjach budzących obawę, a ponadto występuje co najmniej 
jeden z następujących objawów:
1) zaczerwienienie lub dygotanie,
2) obawa zwymiotowania,
3) nagła potrzeba lub obawa oddawania moczu lub stolca.

C. 
Unikanie lub objawy lękowe oceniane są przez chorego jako nad-
mierne lub nieracjonalne i są przyczyną istotnego napięcia emo-
cjonalnego.

D.
Objawy występują wyłącznie lub najczęściej w sytuacjach budzą-
cych obawę albo w następstwie rozmyślania o takich sytuacjach.

►
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ctwo dotyczące ich skuteczności 
jest jednak ograniczone. Skutecz-
ność w badaniach randomizowa-
nych wykazano jedynie w przy-
padku 3 substancji: klonazepamu, 
bromazepamu i alprazolamu. BZD 
działają zwykle szybko, ale z po-
wodu ryzyka rozwoju uzależnie-
nia oraz działania sedatywnego 
powinny być stosowane krótko-
okresowo. Część lekarzy zaleca 
również stosownie BZD doraźnie, 
przed sytuacjami stresowymi.

4. Leki przeciwpsychotyczne

Atypowe leki przeciwpsy-
chotyczne w ostatnich latach są 
coraz częściej przepisywane w za-
burzeniach lękowych. W przy-
padku fobii społecznej nie wy-
kazano jednak skuteczności żad-
nego z tych leków w dużym, do-
brze zaprojektowanym badaniu. 

5. Inne leki

Nieskuteczny w leczeniu 
fobii społecznej okazały się też 
takie leki jak buspiron oraz ate-
nolol. Leki blokujące receptory 
β adrenergiczne tzw. β blokery, 
hamują pobudzający wpływ an-
denaliny i noradrenaliny, przez co 
znoszą część typowych dla fobii 
społecznej objawów takich jak 
szybkie bicie serca, podwyższo-
ne ciśnienie tętnicze, pocenie się, 
drżenie głosu czy kończyn. Moż-
na je więc zastosować doraźnie 
na przykład przed wystąpieniami 
publicznymi jako lek „na tremę”. 
Nie są jednak skuteczne w długo-
terminowym leczeniu SAD.

Psychoterapia

Psychoterapia zmniejsza 
nasilenie objawów u większo-
ści osób, u których rozpoznano 
SAD. W toku terapii pacjenci uczą 

landzkim badaniu przeprowadzo-
nym w ramach programu World 
Mental Health, jedynie 5% osób 
uzyskało odpowiednie leczenie 
w przeciągu roku od zachorowa-
nia, a tylko 36% otrzymało takie 
leczenie kiedykolwiek od począt-
ku swojej choroby. 

W leczeniu fobii społecznej 
można wykorzystać kilka opcji te-
rapeutycznych: psychofarmako-
terapię, psychoterapię oraz tera-
pię łączoną – psychoterapia plus 
farmakoterapia. 

Farmakoterapia

1. Leki przeciwdepresyjne

 Lekami pierwszego rzutu 
w leczeniu fobii społecznej są in-
hibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny (SSRI ang. Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitors). 
Najlepiej przebadanym i wyka-
zującym największą skuteczność 
lekiem z tej grupy jest parokse-
tyna. Ponadto pozytywne bada-
nia posiadają również escitalo-
pram, sertralina, fluwoksamina 
i fluoksetyna. Efekty leczenia przy 
zastosowaniu leków SSRI zwykle 
widoczne są po 4-6 tygodniach, 
ale stopniowa poprawa może na-
stępować nawet w czasie do 12 
tygodni.

W grupie leków hamują-
cych zwrotny wychwyt sero-
toniny i noradrenaliny - SNRI 
(ang. Serotonin-Norepinephrine 
Reuptake Inhibitor) w badaniach 
randomizowanych wykazano je-
dynie skuteczność wenlafaksy-
ny. W jednym badaniu otwartym 
wykazano również przydatność 
drugiego dostępnego w Polsce 
leku z tej grupy – duloksetyny.

Kolejnym lekiem, którego 
skuteczność została przebadana 
w badaniach randomizowanych 
jest selektywny inhibitor mono-

aminooksydazy A czyli moklobe-
mid. 

Leki trójpierścieniowe nie 
posiadają randomizowanych ba-
dań, choć skuteczność imipra-
miny i klomipraminy wykazano 
w badaniach otwartych.

Dane dotyczące skuteczno-
ści mirtazapiny są niejednoznacz-
ne, natomiast leki takie jak ato-
moksetyna (inhibitor zwrotnego 
wychwytu norepinefryny) czy ne-
fazodon okazały się nieskuteczne 
w leczeniu SAD

2. Leki przeciwpadaczkowe

 Dwa leki przeciwpadacz-
kowe mają potwierdzoną sku-
teczność w leczeniu fobii społecz-
nej - pregabalina i gabapentyna. 
Oba leki łączą się z podjednostką 
α-2 δ otwieranego przez zmia-
nę napięcia błonowego kanału 
wapniowego. Pozytywne efekty 
zastosowania ligandów α-2 δ są 
stosunkowo szybko obserwowa-
ne, bo już w pierwszym tygodniu 
leczenia. W przypadku pregabali-
ny wymagana jest jednak wysoka, 
maksymalna dawka (600 mg/d), 
mniejsze dawki, zwykle skuteczne 
w leczeniu zaburzenia lękowego 
uogólnionego (150 mg/d) okaza-
ły się nieskuteczne. 

W jednym dużym badaniu 
randomizowanym nieskuteczny 
w leczeniu SAD okazał się leveti-
racetam. Istnieją natomiast pew-
ne dowody z badań otwartych na 
skuteczność walproinianów, topi-
ramatu i pregabaliny.

3. Pochodne benzodiazepiny 
(BZD)

Pochodne benzodiazepiny 
są szeroko stosowane w leczeniu 
SAD, zarówno w monoterapii jak 
i politerapii (w połączeniu z lekami 
przeciwdepresyjnymi). Piśmienni- ►
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•	 Unikać nadmiaru alkoholu 
oraz kofeiny i napojów ener-
getycznych.

Trening czyni mistrza

Najpierw trzeba zidentyfi-
kować sytuacje, które wywołują 
lęk, a następnie stopniowo, drob-
nymi krokami pokonywać lęk. Je-
śli na przykład problemem jest je-
dzenie w miejscach publicznych, 
warto zacząć od spożywania po-
siłku w dobrym towarzystwie. 

Podczas spotkań z obcymi 
należy się starać nawiązać kon-
takt wzrokowy, w sklepie popro-
sić o pomoc sprzedawcę, na ulicy 
dowiedzieć się o drogę. Podczas 
spotkań z innymi ludźmi warto 
wyrazić zainteresowanie ich do-
mem, dziećmi, zainteresowania-
mi, zwierzętami domowymi.

Pokonać lęk

 Pomimo, że spotkania to-
warzyskie dla osób z fobią spo-
łeczną są męczące, nie należy 
ich unikać. Uczestnicząc w spot-
kaniach, odbierając pozytywne 
zwrotne informacje na swój te-
mat (tzw. pozytywne wzmocnie-
nia), stopniowo można budo-
wać pewność siebie. Warto więc 
przygotować się odpowiednio do 
spotkań (np. przeczytać gazetę/
przejrzeć stronę internetową aby 
móc opowiedzieć o czymś cieka-
wym podczas spotkania), opano-
wać techniki relaksacyjne, które 
pomagają znieść napięcie oraz 
przypominać sobie, jeśli trudna 
sytuacje właśnie się dzieje, że ona 
niedługo się skończy.

Czy SAD można zapobiec?

Nie istnieją znane sposoby 
przeciwdziałania rozwojowi fo-

się jak identyfikować i modyfiko-
wać negatywne myśli na temat 
własnej osoby, jak rozwijać swoje 
umiejętności społeczne i podno-
sić swoją samoocenę. Najlepiej 
przebadaną formą psychotera-
pii jest terapia behawioralno-
-poznawcza (CBT ang. Cognitive 
Behavior Therapy). Podczas tera-
pii pacjenci stopniowo uczą się 
jak sobie mają radzić z własnymi 
emocjami podczas stresujących, 
indukujących lęk sytuacji spo-
łecznych. Wykorzystując techniki 
behawioralno-poznawcze oparte 
na ekspozycji stopniowo poko-
nują lęk. Chorzy uczestniczą też 
w treningach polegających mię-
dzy innymi na odgrywaniu ról, 
co pozwala im osiągnąć komfort 
i pewność siebie podczas spotkań 
z innymi ludźmi. 

Należy jednak pamiętać, że 
osiągnięcie sukcesu w psychote-
rapii wymaga czasu, więc nie na-
leży się zrażać pierwszymi niepo-
wodzeniami.

Co można zrobić aby 
samemu poradzić sobie 

z fobią społeczną?

Zwykle osoby cierpiące 
z powodu fobii społecznej wyma-
gają pomocy lekarza psychiatry 
lub wykwalifikowanego psychote-
rapeuty. Istnieje jednak kilka tech-
nik, które pozwalają lepiej sobie 
radzić z sytuacjami wywołującymi 
lęk. Warto więc:
•	 Spotykać się z ludźmi w któ-

rych towarzystwie czujemy się 
dobrze, bezpiecznie.

•	 Dołączyć do lokalnej grupy 
wsparcia (np. internetowej).

•	 Regularnie uprawiać aktyw-
ność fizyczną.

•	 Wysypiać się regularnie.
•	 Stosować zbilansowaną, zdro-

wą dietę.

bii społecznej. Natomiast moż-
na zminimalizować niekorzystne 
skutki choroby. Ważne jest tutaj 
wczesne uzyskanie pomocy spe-
cjalistycznej, zanim pojawią się 
różne negatywne konsekwencje, 
które zostały opisane powyżej. 
Istotne wydaje się być również 
ustawienie priorytetów życio-
wych i odpowiednie stopniowe 
ich realizowanie. Ponadto pozy-
tywne jest również unikanie nad-
miaru alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych. O ile spożywa-
nie alkoholu, przed wywołującym 
lęk wydarzeniem zwykle przynosi 
ulgę, o tyle w dłuższej perspekty-
wie jego wpływ jest negatywny. ■

dr n. med. Marcin Wojtera 
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Bezpieczeństwo stosowania 
leków przeciwdepresyjnych 

w ciąży

W wielu rozwiniętych kra-
jach zaobserwowano wzrost uży-
cia środków przeciwdepresyjnych. 
Wzrosła także ilość stosowanych 
antydepresantów przez kobiety 
ciężarne. Szacuje się, że nawet 
35% kobiet w ciąży przyjmuje leki 
psychotropowe z różnych grup, 
w tym przeciwdepresyjne, często 
bez wiedzy lekarza. Kiedyś uważa-
no, że hormony ciążowe chronią 
kobiety przed depresją, ale obec-
nie stanowisko naukowców jest 
odmienne. Ponadto sam stan ciąży 
może wywołać szereg emocji, któ-
re sprawiają, że trudniej sprostać 

chorobie. Antydepresanty mogą 
pomóc w łagodzeniu objawów 
choroby i utrzymaniu dobrego 
nastoju, ale gdy kobieta planuje 
zajście w ciążę należy rozważyć 
wpływ leków na dziecko. Decyzja 
o zastosowaniu leków przeciwde-
presyjnych podczas ciąży powinna 
być podjęta w oparciu o rozważe-
nie potencjalnych korzyści i zagro-
żeń. Wiadomo, że leczenie depresji 
podczas ciąży jest konieczne. 
Nieleczona choroba powoduje 
spadek energii i siły potrzebnych 
nie tylko do troski o rozwijające się 
dziecko, ale i o własny stan zdro-
wia, odpowiednie odżywianie czy 
zerwanie z używkami, takimi jak 
palenie papierosów czy picie al-
koholu. Efektem zaniedbań może 

być przedwczesny poród, niska 
waga urodzeniowa lub inne prob-
lemy  zdrowotne dziecka, a także 
zwiększone ryzyko depresji po-
porodowej matki oraz problem 
w tworzeniu prawidłowej relacji 
między matką a dzieckiem. Wiele 
kobiet przestaje przyjmować anty-
depresanty w momencie, gdy do-
wiadują się, że są w ciąży, tak więc 
stosowanie leków ograniczają tyl-
ko do pierwszego trymestru. Inne 
z kolei są zmuszone do przyjmo-
wania leków przeciwdepresyjnych 
przez całą ciążę lub w ostatnich 
jej miesiącach. Większość leków 
psychotropowych przenika przez 
łożysko do płodu wywierając 
wpływ na rozwijające się dziecko, 
a potencjalne ryzyko stosowa-
nia leków przeciwdepresyjnych 
zmienia się podczas trwania cią-
ży. Sugeruje się, że citalopram, 
fluoksetyna i sertralina mogą 
powodować rzadkie, ale poważne 
schorzenie, jakim jest nadciśnienie 
płucne noworodków, a także wady 
w budowie przegrody serca, gdy 
leczenie podjęte było w drugiej 
połowie ciąży. U noworodków 
matek stosujących leki przeciw-

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicz-
nych. Jest ona stanem charakteryzującym się długotrwale obniżonym 
nastrojem, któremu towarzyszy szereg innych objawów psychicznych 
i somatycznych. Mimo wielu lat prowadzenia intensywnych badań, 
depresja nadal pozostaje istotnym problemem zarówno klinicznym, 
jak i społecznym. Choroba ta dotyka osoby w różnym wieku, od 
niemowlęcego po podeszły. Według okresu występowania zabu-
rzeń depresję możemy podzielić na dziecięcą, młodzieńczą, wieku 
średniego i wieku podeszłego. 

Bezpieczeństwo 
stosowania leków 

przeciwdepresyjnych 
w różnych okresach 

życia

►

Fot. Fotolia.com



32

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 97(75e) wrzesień 2014

depresyjne obserwowana jest 
obniżona masa urodzeniowa czy 
problemy z oddychaniem, może 
pojawić się również noworodkowy 
zespół abstynencyjny. U prawie 
1/3 noworodków, których matki 
stosowały w trakcie całej ciąży 
lub w trzecim trymestrze leki 
z grupy selektywnych inhibitorów 
zwrotnego wychwytu serotoni-
ny (SSRI) pojawiają się objawy 
odstawienne, takie jak drżenie 
mięśni, sztywność mięśni, zabu-
rzenia snu czy nadmierny płacz. 
Stwierdzono, że stosowanie anty-
depresantów w drugim i trzecim 
trymestrze ciąży zwiększa również 
ryzyko przedwczesnego porodu. 
Aczkolwiek również sam stan 
depresyjny pacjentki i zaburzenia 
odżywiania z nim związane mogą 
być przyczyną wcześniejszego 
rozwiązania ciąży, a nie tylko same 
leki depresyjne. Niemniej jednak, 
ogólne ryzyko wad wrodzonych 
wynikające ze stosowania leków 
przeciwdepresyjnych w ciąży, choć 
niewielkie – istnieje zawsze.

U ciężarnych, powinna być 
prowadzona monoterapia możli-
wie najniższymi dawkami działa-
jącymi. Jeżeli kobieta, której stan 
wymaga przewlekłego przyjmo-
wania leków przeciwdepresyj-
nych planuje zajście w ciąże, na-
leży rozważyć czy istnieje ryzyko 
nawrotu lub zaostrzenia choroby 
po odstawieniu leków.  

Do dozwolonych antyde-
presantów w ciąży zalicza się:
• trójpierścieniowe leki prze-

ciwdepresyjne (TLPD) – na-
leżą one do kategorii C. Ze 
względu na brak odpowied-
nich badań nie zaleca się sto-
sowania szczególnie w I i III 
trymestrze ciąży. 

• SSRI – kilka leków z tej gru-
py jest ogólnie uznawanych 
za względnie bezpieczne 
w czasie ciąży, w tym citalo-
pram i fluoksetyna. Niemniej 

należy zachować ostrożność 
w przypadku stosowania flu-
oksetyny szczególnie w  III 
trymestrze i przed porodem, 
ze względu na działanie se-
rotoninergiczne oraz obja-
wy zespołu odstawiennego 
u noworodka. Fluoksetyna 
przenika także do pokarmu 
kobiecego. 

• bupropion – lek ten jest sto-
sowany zarówno w terapii de-
presji, jak i nikotynizmu. Mimo, 
że bupropion nie jest ogólnie 
uznawany za lek pierwszego 
rzutu w terapii depresji w cza-
sie ciąży, może stanowić opcję 
dla kobiet, które nie zareago-
wały na inne leki lub dla tych, 
które mają problem z zaprze-
staniem palenia w ciąży. 

Bezpieczeństwo stosowania 
leków przeciwdepresyjnych 
podczas karmienia piersią

Tak jak w przypadku lecze-
nia depresji w ciąży, tak i przy 
karmieniu piersią zawsze kwestię 
stosowania antydepresantów na-
leży omówić z lekarzem rozwa-
żając korzyści karmienia piersią, 
ryzyko nawrotu choroby, stęże-
nie środka przeciwdepresyjnego, 
jakie pojawia się w mleku matki 
i ewentualne problemy zdrowot-
ne dziecka. Stwierdzono, że do 
organizmu noworodka przedo-
staje się z mlekiem matki tylko 
niewielka ilość leku przeciwde-
presyjnego. Już po kilku tygo-
dniach życia niemowlęcia jego 
nerki i wątroba pracują bardzo 
wydajnie i są w stanie przetwo-
rzyć i wydalić lek z organizmu, 
podobnie jak dorosły, dzięki cze-
mu ryzyko działań niepożąda-
nych jest niewielkie. 

Dane dotyczące bezpie-
czeństwa stosowania leków prze-
ciwdepresyjnych podczas karmie-
nia piersią uwzględniają różne leki. 

Jedne dane literaturowe wskazują 
na bezpieczeństwo stosowania 
imipraminy, nortryptyliny i sertra-
liny, które to przedostają się do 
mleka matki w znikomych tylko 
ilościach. Inne badania wykazały, 
że stężenia leków z grupy SSRI: 
sertraliny i paroksetyny są niewy-
krywalne w surowicy niemowląt, 
z kolei fluoksetyna i citalopram 
mają poziomy wykrywalne. Moż-
liwe jest, że pozytywne skutki kar-
mienia piersią mogą przewyższać 
niekorzystny wpływ stosowania 
leków przeciwdepresyjnych, za-
równo w odniesieniu do matki, 
jaki dziecka. 

Bezpieczeństwo stosowania 
leków przeciwdepresyjnych 

przez dzieci i młodzież

Niestety, coraz częściej po-
ważne zaburzenia depresyjne roz-
poznaje się u dzieci. Szacuje się, 
iż depresja dotyka 2% dzieci oraz 
8% nastolatków. Objawy w tej 
grupie wiekowej mogą różnić się 
od obserwowanych u osób doro-
słych. Depresja u dzieci wyraża się 
lękami, problemami w szkole czy 
objawami psychosomatycznymi, 
takimi jak: bóle brzucha, głowy, 
duszności. Dziecko nie przejawia 
chęci do zabawy, kontaktów z ró-
wieśnikami, rezygnuje z zainte-
resowań. Wykazuje również zna-
czące wahania nastroju. Depresja 
może dotknąć nawet niemowlę-
ta, u których potrzeby fizyczne 
i emocjonalne nie zostają zaspa-
kajane. Ważnym momentem ży-
cia, w którym rośnie ryzyko wy-
stąpienia zaburzeń depresyjnych 
jest czas dojrzewania. Podstawo-
wymi metodami leczenia tego 
schorzenia w omawianej grupie 
wiekowej są oddziaływania nie-
farmakologiczne: psychoedukacja 
i psychoterapia, zaś w niektórych 
przypadkach wskazana jest far-
makoterapia.

►
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dawek, stopniowo je zwiększając 
w ciągu 1-2 tygodni. W tej grupie 
wiekowej istnieje większe ryzyko 
wystąpienia objawów odstawien-
nych po przerwaniu leczenia. Flu-
oksetyna ma najdłuższy czas pół-
trwania spośród SSRI, dlatego nie 
obserwowane są po terapii tym 
lekiem objawy abstynencyjne.

Bezpieczeństwo stosowania 
leków przeciwdepresyjnych 

w wieku podeszłym

W drugiej połowie XX wie-
ku w wielu krajach zanotowano 
gwałtowne zwiększenie się licz-
by osób w wieku emerytalnym. 
U osób w podeszłym wieku sta-
ny depresyjne najczęściej spo-
wodowane są utratą małżonka 
lub bliskich osób, samotnością 
i cierpieniem związanym z prze-
wlekłą chorobą. Depresja u osób 
starszych może być wywołana 
także stosowaniem leków o dzia-
łaniu ośrodkowym (rezerpina, 
metyldopa, leki nasenne czy 
uspokajające). Lekami z wyboru 
u seniorów są SSRI, wydają się 
one równie skuteczne jak TLPD, 
ale są mniej toksyczne, zwłasz-
cza przy przyjęciu zbyt wysokiej 
dawki. Leki te zalecane są głów-
nie u osób, u których występują 
zaburzenia nastroju połączone 
z zaburzeniami łaknienia i spad-
kiem masy ciała, zaburzeniami 
snu, pobudzeniem lub zaha-
mowaniem ruchowym. Również 
TLPD wykazują skuteczność w te-
rapii depresji u osób starszych, le-
czenie prowadzone jest  należącą 
do tej grupy doksepiną. Nowsze 
leki, takie jak: mitrazapina, tra-
zodon, nefazodon, wenlafaksyna 
powinny być zarezerwowane dla 
osób niereagujących na SSRI lub 
ich nietolerujące. Leczenie nimi 
należy rozpoczynać od małych 
dawek, gdyż leki te wykazują 
kardiotoksyczność, wywołują też 

Najczęściej stosowanymi 
u dzieci i młodzieży lekami prze-
ciwdepresyjnymi są leki z grupy 
SSRI. Najwięcej badań klinicznych 
dotyczy fluoksetyny, jej efektyw-
ność wykazano u dzieci od 7 roku 
życia, podczas gdy inne, nowsze 
leki przeciwdepresyjne wykazu-
ją większą skuteczność u dzieci 
powyżej 12 roku życia. SSRI są 
dobrze tolerowane w większo-
ści przypadków, a spośród naj-
częściej spotykanych działań 
niepożądanych wymieniane są 
nudności, bóle brzucha, biegun-
ka, bóle głowy, zaburzenia snu, 
suchość w ustach. Objawy te nie 
są zazwyczaj nasilone i ustępują 
w trakcie leczenia. Inne leki prze-
ciwdepresyjne, starszych genera-
cji stosuje się znacznie rzadziej. 
Dzieci są podatne na kardiotok-
syczne i drgawkotwórcze dzia-
łania dużych dawek TPLD. Więk-
szość dzieci jest jednak względnie 
bezpieczna dzięki intensywnemu 
metabolizmowi wątrobowemu, 
dlatego na przykład osiągnięcie 
stężenia dezipraminy w surowicy 
podobnego do stężenia występu-
jącego u dorosłych, może wyma-
gać zastosowania wyższych da-
wek leku. U dzieci zastosowanie 
leków przeciwdepresyjnych wiąże 
się z ryzykiem wywołania pobu-
dzenia, które może odpowiadać 
manii w nierozpoznanym zabu-
rzeniu dwubiegunowym wieku 
młodzieńczego. Niektóre bada-
nia wykazują wzrost myśli samo-
bójczych u młodych ludzi leczo-
nych środkami przeciwdepresyj-
nymi.  Jednakże brak jak dotąd 
niepodważalnych dowodów na 
wzrost ryzyka samookaleczenia 
i myśli samobójczych u tych pa-
cjentów. Niemniej pacjenci bio-
rący środki przeciwdepresyjne 
wymagają szczególnie uważnej 
obserwacji podczas terapii. Le-
czenie depresji u dzieci i mło-
dzieży rozpoczyna się od niskich 

hipotonię ortostatyczną, oraz 
objawy cholinolityczne. Chorzy 
w podeszłym wieku, częściej niż 
młodzi, nie stosują się do zale-
ceń lekarza, zapominają wska-
zówek dotyczących dawkowania. 
Stwierdzenie to dotyczy aż 60% 
chorych powyżej 75 roku życia. 
Planując leczenie depresji u oso-
by w podeszłym wieku należy 
rozważyć indywidualną podat-
ność na działania niepożądane, 
wynikającą ze zmian farmakody-
namicznych i farmakokinetycz-
nych. U osób starszych występują 
zaburzenia funkcji wątroby oraz 
spadek klirensu nerkowego, od-
powiedzialne w główniej mierze 
za metabolizm i eliminację leków. 
Stwierdzono, że hipotonia orto-
statyczna, nadmierna sedacja lub 
nasilone działanie cholinolityczne 
zdarzają się częściej u osób po-
wyżej siedemdziesiątego roku ży-
cia niż u tych, które nie przekro-
czyły pięćdziesiątego roku życia.

U osób starszych w miarę 
możliwości należy unikać poli-
pragmazji, ponieważ wykazano, 
że ryzyko wystąpienia objawów 
niepożądanych rośnie wraz z licz-
bą stosowanych leków. U seniorów 
często przyczyną niebezpiecznych 
interakcji są leki o komponencie 
przeciwcholinergicznej, takie jak 
przeciwparkinsonowskie, przeciw-
psychotyczne, przeciwarytmiczne, 
przeciwhistaminowe, które mogą-
ce spowodować lub nasilić takie 
niepożądane objawy jak suchość 
w jamie ustnej, zaburzenia widze-
nia, zaparcia, zatrzymanie moczu 
czy splątanie. ■

dr n. farm. Barbara Budzyńska

Katedra i Zakład Farmakologii 
z Farmakodynamiką 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Piśmiennictwo u autora
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Kocimiętka,  
nie tylko dla kotów 

 Kocimiętka właściwa - 
Nepeta cataria Linne (ang. Catnip, 
Catnep), należy do rodziny war-
gowych – Labiatae (=Lamiaceae). 
Naturalnie występuje w Połu-
dniowej Europie oraz w Południo-
wej i Wschodniej Azji. Jak podaje 
Bremness jej nazwa łacińska wy-
wodzi się od rzymskiego miasta 
Nepetii, gdzie roślina jest upra-
wiana. Roślina bardziej znana jest 
pod nazwą kocimiętka, ponieważ 
jej zapach wywołuje euforyczne 
zachowanie kotów. 

Kocimiętka jest w Polsce 
uprawiana, rosnąć może prak-
tycznie na każdym rodzaju gleby. 
Jest wieloletnią, zimotrwałą by-
liną osiągającą wysokość 45-90 
cm. Lubi stanowiska słoneczne 
lub lekko zacienione. 

Surowiec może być stoso-
wany w kuchni jako przyprawa 
do doprawiania sosów, zup i mię-
sa. Ziele i liście kocimiętki posia-
dają także właściwości lecznicze. 
Herba, Folium Nepetae catariae 
zbiera się przed lub w czasie 

kwitnienia. Do głównych grup 
związków biologicznie czynnych 
kocimiętki zaliczamy olejek ete-
ryczny Oleum Nepetae (w ilości 
ok. 1%) w którym dominującym 
składnikiem jest m.in. nepetalak-
ton i jego pochodne. 

Wzór struktury nepetalaktonu

 W tradycyjnej fitoterapii 
z kocimiętki przygotowywana jest 
herbata, która stosowana jest jako 

Kocimiętka jak sama nazwa sugeruje najczęściej, kojarzy nam się 
z naszymi małymi kotkami, które szczególnie upodobały sobie tę 
roślinę ze względu na jej zapach. Najczęściej preparaty zawierają-
ce ten surowiec spotkać możemy w sklepach zoologicznych. Nie 
wszyscy wiedzą, że substancja ta posiada również wielowiekową 
tradycję stosowania u ludzi w wielu dolegliwościach u ludzi, głów-
nie w leczeniu gorączki, lęku i dolegliwości żołądkowo-jelitowych. 

Fot. Fotolia.com
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środek uspokajający i ułatwiający 
zasypianie. Uspokajające działa-
nie przypisywane jest nepetalak-
tonowi i składnikom pokrewnym. 
W badaniach przeprowadzonych 
na zwierzętach kwas nepetalowy 
i nepetalakton powodowały wy-
dłużenie czasu snu. Kocimiętka 
poprawia trawienie, zwiększa wy-
dzielanie potu i zmniejsza objawy 
biegunek. W medycynie ludowej 
herbata zalecana jest w lecze-
niu infekcji, bólu zębów i gło-
wy, stresu, reumatyzmu, alergii 
i hemoroidów. Olejek eteryczny 
z kocimiętki stosowany w dużych 
ilościach powoduje u ludzi stany 
depresyjne ośrodkowego układu 
nerwowego. 
 Jak podaje Różański z su-
chego surowca sporządzać moż-
na napar lub nalewkę. Napar – In-
fusum, w ilości 1-2 łyżki surowca 

na 1 szklankę wrzącej wody lub 
mleka, przyjmować należy 1-3 
razy dziennie po 200 ml. Jako śro-
dek uspokajający i poprawiający 
sen – 1 szklanka naparu wodnego 
lub mlecznego 1-2 razy dziennie. 
Można podawać dzieciom, warto 
dodać miodu. Nalewka i intrakt 
(100 g surowca na 300 g alko-
holu) – 5 ml 1-2 razy dziennie 
w mleku lub wodzie z miodem. 
Ze świeżego ziela można sporzą-
dzić intrakt oraz napar.
 Z innych zastosowań ko-
cimiętki należy wymienić właści-
wości odpędzające owady i roz-
tocza. Jest rośliną miododajną.
 Pomimo tego, że Nepe-
ta cataria w lecznictwie nie jest 
bardzo popularną substancją, to 
może warto zwrócić uwagę na tę 
roślinę ze względu ja jej właści-
wości. Suszoną kocimiętkę moż-

na nabyć w sklepach zielarskich, 
gdzie jest polecana w leczeniu 
grypy i przeziębień. Uważana jest 
za środek działający silnie napot-
nie, skutecznie obniża gorączkę. 
Poza tym zalecana jest do stoso-
wania w dolegliwościach żołąd-
kowych i biegunce, a także jako 
surowiec o właściwościach uspo-
kajających i relaksujących. ■

dr n. farm. Tomasz Baj 

Katedra i Zakład Farmakognozji 
z Pracownią Roślin Leczniczych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Obecnie wielkie nadzieje 
w terapii cukrzycy typu 
2 wiąże się z wykorzysta-

niem działania hormonów inkre-
tynowych - związków wydziela-
nych w przewodzie pokarmowym 
i wywierających korzystny wpływ 
na sekrecję insuliny. Ich istnienie 
zaczęto podejrzewać po stwier-
dzeniu faktu, iż u zdrowych osób 
doustne podanie glukozy powo-
duje wydzielenie większej ilości 
insuliny niż podanie parentera-
le. Zjawisko to nazwano „efektem 
inkretynowym”. Głównym przed-
stawicielem hormonów inkrety-
nowych ( jelitowych) jest gluka-
gonopodobny peptyd-1 (GLP-1). 
GLP-1 aktywuje ośrodek sytości 
w mózgu, opóźnia opróżnianie 

żołądka, ogranicza wątrobową 
glukoneogenezę, obniża zależne 
od glukozy wydzielanie gluka-
gonu, stymuluje zaś wydzielanie 
insuliny. Zwolnienie pasażu po-
karmu w przewodzie pokarmo-
wym nie tylko przyczynia się do 
przedłużonego uczucia sytości, 
ale również ogranicza poposiłko-
wą hiperglikemię. Oprócz wymie-
nionego już efektu na komórki 
trzustki, GIP-1 pobudza prolifera-
cję komórek beta i zwiększa ich 
odporność na apoptozę.

Niestety GLP-1 jest szyb-
ko (okres półtrwania to zaledwie 
dwie minuty) inaktywowany przez 
enzym - peptydazę dipeptydy-
lową-4 (DPP-4). Podjęto próby 

podawania natywnego GLP-1 
w ciągłym wlewie podskórnym, 
jednak z punktu widzenia kom-
fortu chorego taki sposób apli-
kacji nie stanowił akceptowalnej 
alternatywy terapii. Pierwszym 
dłużej działającym inkretynomi-
metykiem okazał się eksenatyd. 
Sekwencja aminokwasów w jego 
łańcuchu częściowo pokrywa się 
z sekwencją aminokwasów GLP-
1. Jest syntetyzowany chemicz-
nie, ale pochodzenia ma natural-
ne - został wyizolowany ze śliny 
jadowitej jaszczurki Heloderma 
suspectu. Jest to w tej chwili jeden 
z lepiej poznanych analogów GLP-
1. Podatność na działanie enzymu 
DPP-4 wiąże się z obecnością ami-
nokwasu alaniny w drugiej pozycji 
od końca łańcucha. W laborato-
riach farmaceutycznych przedłu-
żone działanie uzyskano przez 
modyfikację cząsteczki GLP-1 np. 
poprzez przyłączenie fragmentu 
16-węglowego kwasu tłuszczowe-
go (liraglutyd). Z kolei albiglutyd 
jest zrekombinowanym białkiem 
fuzyjnym składającym się z dwóch 

ŚCIĄGAWKA  
Z POSTĘPÓW 
FARMAKOTERAPII
– leki 
przeciwcukrzycowe

Pomimo bogatego portfolio farmakologicznego, na dzień dzi-
siejszy żadna forma farmakoterapii cukrzycy nie prowadzi do wy-
leczenia lub regresji tej choroby. Niemniej każdy nowy lek, któ-
ry zmniejsza ryzyko niedocukrzeń (niebezpiecznych dla mózgu) 
i przeciąga w czasie przejście na insulinoterapię dla wielu pacjen-
tów - zwłaszcza aktywnych zawodowo - może być wybawieniem. 
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kopii 30-aminokwasowej sekwen-
cji zmodyfikowanego ludzkiego 
glukagonopodobnego peptydu 
1 (GLP-1) połączonych szeregowo 
z albuminą ludzką w drodze fuzji 
genowej. Analogi GLP-1 podawa-
ne są podskórnie. Ze względu na 
drogę podania rekomendowane 
są po wyczerpaniu możliwości le-
czenia doustnego.

Oprócz analogów GLP-1 do 
lecznictwa wprowadzone zostały 
również tak zwane „wzmacniacze 
inkretynowe” - leki, które blokują 
aktywność enzymu rozkładające-
go naturalne inkretyny - DPP-4. 
W wyniku ich stosowania w oso-
czu zwiększa się ilość aktywnych 
hormonów. Po podaniu tych le-
ków wzrost GLP nie przekracza 
poziomów fizjologicznych, co 
przekłada się na mniej nasilone 
działania niepożądane. Jednak 
w odróżnieniu od agonistów re-
ceptora dla GLP–1, inhibitory 
DPP-4 nie opóźniają opróżniania 
żołądka i nie powodują redukcji 
masy ciała. Mogą być łączone 
z metforminą (dostępne są także 
produkty dwuskładnikowe).

Kolejna grupa nowych le-
ków przeciwcukrzycowych swoje 
działanie skupia w nerkach. Dzia-
łają one niezależnie od stężenia 
insuliny (mówi się wówczas, iż 
mechanizm działania leku jest 
„pozainsulinowy”, w takim me-
chanizmie działania ryzyko hipo-
glikemii jest niewielkie). Jej przed-
stawicielem jest dapagliflozyna, 

która jest inhibitorem kotrans-
portera typu 2 dla sodu i glukozy 
(SGLT2). Ten punkt uchwytu cha-
rakteryzuje się tym, iż występuje 
wyłącznie w nerkach. W narządzie 
tym bierze udział we wchłanianiu 
zwrotnym glukozy z przesączu 
kłębuszkowego z powrotem do 
krwi. Dapagliflozyna, blokując 
go doprowadza do zwiększenia 
wydalania glukozy z moczem. 
SGLT2 odpowiada za re absorpcję 
około 90% glukozy. Pozostałą 
część, czyli około 10% glukozy 
resorbuje transporter SGLT1 zlo-
kalizowany w początkowym od-
cinku ramienia zstępują cego pętli 
nefronu. Transporter SGLT1 nie 
jest blokowany przez lek, dzięki 
czemu zachowana jest częściowo 
czynność zwrotnego wchłania-
nia glukozy, co zmniejsza ryzyko 
wystąpienia hipoglikemii. Da-
pagliflozyna nie hamuje innych 
transporterów glukozy ważnych 
dla transportu glukozy do tkanek 
obwodowych. Niestety glikozuria 
(cukromocz) powoduje zwiększo-
ną częstość zakażeń układu mo-
czowego i dróg rodnych.

Ryc. 1. Mechanizm działania gliptyn

Ryc. 2. Podział inkretynomimetyków ►
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Lek zmniejsza stężenie glu-
kozy na czczo i po posiłku, pozy-
tywnie wpływa na główny wskaź-
nik skuteczności kontroli glikemii - 
odsetek hemoglobiny glikowanej. 
W wyniku jej działania dochodzi 
do zmniejszenia masy ciała, po-
nieważ usuwanie glukozy z orga-
nizmu oznacza jego odciążenie 
kaloryczne (nawet ponad 700 kcal 
mniej dziennie). Dapagliflozyna 
wpływa również obniżająco na 
ciśnienie tętnicze krwi, ponieważ 
dochodzi do diurezy osmotycznej. 
Dapagliflozyna i inne leki z jej gru-
py (empagliflozyna, kanagliflozy-
na) mogą być stosowane w skoja-
rzeniu z metforminą.

Nową, ultradługodziałają-
cą, bezszczytową insuliną pod-
stawową jest insulina degludec. 
Charakteryzuje się ona bardzo 
długim czasem działania (ponad 
40 godzin), można ją podawać 
raz na dobę lub nawet co dwa dni 
o dowolnej porze. Budowa che-
miczna insuliny degludec oparta 
jest na modyfikacji cząsteczki in-

suliny ludzkiej. Po wstrzyknięciu 
podskórnym tworzy ona multi-
heksamery, które uwalniając jony 
cynku przechodzą w monomery 
wchłaniane powoli i w stałym 
tempie do krwi. Długi profil dzia-
łania istotnie zmniejsza ryzyko 

nocnych niedocukrzeń. Degludec 
występuje także w formie pre-
paratu połączonego z insuliną 
aspart.

Jak podkreślają specjaliści 
- leki stosowane w chorobach 
przewlekłych muszą być wyjąt-
kowo bezpieczne. Działanie ple-
jotropowe, w tym wpływ na masę 
ciała pacjenta stwarza wyjątkowo 
atrakcyjny profil działania, jed-
nak jest i wielu sceptyków, którzy 
uważają, że chorzy powinni prze-
de wszystkim pozbyć się choro-
botwórczych nawyków. Wielu 
lekarzy wykazuje dużą wstrze-
mięźliwość w ordynowaniu no-
wych leków, inni - ubolewają na 
słaby dostęp tych nowych op-
cji terapeutycznych ze względu 
na barierę cenową. Z pewnością 
dopiero długoterminowy wgląd 
w rezultaty badań klinicznych 
pozwoli rozstrzygnąć o miejscu 
nowych leków w armamentarium 
środków przeciwcukrzycowych. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

Ryc. 3. Mechanizm działania dapagliflozyny

►
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Trochę definicji

 
Lek jako produkt leczniczy, 

definiowany jest jako substancja 
lub mieszanina substancji, przed-
stawiana jako posiadająca właści-
wości zapobiegania lub leczenia 
chorób występujących u ludzi 
i zwierząt lub podawana w celu 
postawienia diagnozy lub w celu 
przywrócenia, poprawienia lub 
modyfikacji fizjologicznych funk-
cji organizmu poprzez działanie 
farmakologiczne, immunologicz-
ne lub metaboliczne.
 

Suplement diety jest środ-
kiem spożywczym, którego ce-
lem jest uzupełnienie normalnej 
diety, będący skoncentrowanym 
źródłem witamin lub składników 
mineralnych lub innych substancji 
wykazujących efekt odżywczy lub 
inny fizjologiczny, pojedynczych 
lub złożonych, wprowadzany do 
obrotu w formie umożliwiającej 
dawkowanie w postaci: kapsu-
łek, tabletek, drażetek i w innych 
podobnych postaciach, saszetek 

Nie tak dawno pojawiły się 
reklamy w mediach które 
odnoszą się w swojej tre-

ści do wycofania niektórych serii 
jednego z wiodących preparatów 
zawierających witaminę C i ruto-
zyd z poziomu aptek. Preparat 
ten, cieszący się niesłabnącą po-
pularnością i zaufaniem nagle stał 
się celem nagonki medialnej. I nie 
myślę tu o rzeczowych informa-
cjach prasowych, ale o reklamie 
podobnych produktów. Jak w tej 
sytuacji połapać się w szumie me-
dialnym i czym właściwie różni się 
suplement od leku? W końcu dla 
laika wyglądają one tak samo – są 
to po prostu tabletki.

Chciałbym wykorzystać 
swoją wiedzę i zaistniałą sytuację 
do zainteresowania Czytelników 
i pogłębienia rozważań, czym 
różni się preparat leczniczy od 
suplementu diety. Czy „najwyższe 
standardy jakościowe” są takie 
same dla obu grup produktów 
i czy może wreszcie w procesie 
produkcji obwarowania prawne 
są tego samego kalibru dla obu 
typów produktów.

z proszkiem, ampułek z płynem, 
butelek z kroplomierzem i w in-
nych podobnych postaciach pły-
nów i proszków przeznaczonych 
do spożywania w małych, odmie-
rzonych ilościach jednostkowych, 
z wyłączeniem produktów posia-
dających właściwości produktu 
leczniczego w rozumieniu prze-
pisów prawa farmaceutycznego.

 
   Widać wyraźnie, że z de-

finicji lek to nie suplement i od-
wrotnie. Mówiąc kolokwialnie lek 
ma leczyć, a suplement diety ma 
uzupełniać dobową dawkę wita-
min i mikroelementów przyjmo-
wanych w żywności.
  

Rejestracja produktu
  

Lek – jego rejestrację pro-
wadzi się w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych Wyrobów 
Medycznych i Produktów Bio-
bójczych. Aby zarejestrować lek 
poza jego składem jakościowym 
i ilościowym, dokumentacją pro-
ducentów substancji aktywnych 
i pomocniczych do produkcji ►

Fot. Fotolia.com
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leku, producent musi udowodnić 
przede wszystkim skuteczność 
terapeutyczną leku oraz bezpie-
czeństwo leku. Te dane podaje się 
na podstawie badań, które po-
chłaniają ogrom zasobów finan-
sowych i czasu, a można się do-
myślać, że ich negatywny wynik 
uniemożliwia rejestrację. Ponadto 
w dokumentacji preparatu leczni-
czego producent zobowiązuje się 
do przeprowadzania konkretnych 
badań dla każdej serii preparatu, 
które udowadniać będą skutecz-
ność preparatu i jego bezpie-
czeństwo. Przy czym skuteczność 
preparatu rozumiana jest nie jako 
obecność substancji aktywnej, 
ale jako jej zdolność do uwolnie-
nia się z postaci leku i dystrybucji 
w organizmie.

Suplement diety – jego 
zgłoszenie dokonywane jest 
w Głównym Inspektoracie Sani-
tarnym. W porównaniu do szcze-
gółowych informacji na lemat 
leku, dla suplementu diety po-
dajemy dość ogólne informacje 
składu, działania, a także na te-
mat bezpieczeństwa – i tu wy-
starczy opinia jednego ośrodka 
naukowego. Nie ma konieczno-
ści podawania jak producent ma 

zamiar utrzymać jakość produk-
tu i jakim badaniom będzie go 
w tym celu poddawać.

Możemy łatwo dojść już do 
wniosku, że opłacalne jest zgło-
szenie raczej suplementu diety 
niż leku ze względów czysto eko-
nomicznych. Nie musimy badać 
preparatu, udowadniać jego sku-
teczności ani tego, że nie szkodzi 
- w końcu jest to tylko suplemen-
tacja naszej podstawowej diety. 
Widać też, że lek ma udokumen-
towaną skuteczność, podane ry-
zyko stosowania, a ponadto jest 
za każdym razem weryfikowany 
pod kątem zgodności ze specy-
fikacją rejestracyjną przed zwol-
nieniem.
 

 Nadzór
 

Wytwarzanie preparatów 
leczniczych podlega nadzorowi 
i rygorystycznej kontroli Głów-
nego Inspektoratu Farmaceu-
tycznego (GIF). To ta instytucja 
podejmuje decyzję o nadaniu 
uprawnień do produkcji lub im-
portu i obrotu produktami lecz-
niczymi i prowadzi inspekcje 
średnio co 2 lata, weryfikując 
producenta pod kątem jakości 

– zgodności z GMP (Dobrą Prak-
tyką Wytwarzania Leków), mając 
na względzie dobro pacjenta. Ta 
dobra praktyka wytwarzania to 
tak naprawdę całość systemu 
utrzymywanego przez producen-
ta leków, który poddawany jest 
nieustannej kontroli. Co więcej, 
każdy producent preparatu lecz-
niczego musi liczyć się z nieza-
powiedzianym pobraniem tegoż 
z rynku aptecznego i kontrolą 
jakościową w Narodowym Insty-
tucie Leków.

Jeżeli chodzi o suplementy 
diety podlegają one nie pod GIF 
lecz pod Główny Inspektorat Sa-
nitarny. GIS nadaje uprawnienia 
do produkcji oraz nadzoruje stan 
sanitarny fabryki produkującej 
suplementy diety. Każdy zakład 
produkujący żywność – a tym są 
przecież suplementy diety, musi 
mieć wdrożony system jakości 
HACCP. Celem funkcjonowania 
systemu HACCP (Systemu Analizy 
Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontroli) jest identyfikacja mogą-
cych pojawić się podczas produk-
cji i obrotu żywnością zagrożeń, 
ocena ryzyka ich wystąpienia oraz 
szybka eliminacja skutków zda-
rzeń niepożądanych, które mogą 
wystąpić.
 

Dystrybucja

Suplementy Diety Preparaty Lecznicze

Sklepy; apteki; internet – bez 
ograniczeń

Apteki; niektóre OTC w sklepach

Działanie Suplementacja podstawowej diety Właściwości lecznicze

Sposób zatwierdzenia Zgłoszenie do GIS Rejestracja w URPLWMiPB

Nadzór GIS GIF

Zwolnienie Brak regulacji Osoba wykwalifikowana

Bezpieczeństwo Brak przeciwskazań do stosowania Są przeciwskazania do stosowania

►
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Zwolnienie do obrotu
 

Preparaty lecznicze pod-
legają dopuszczeniu do obrotu 
przez tak zwaną Osobę Wykwa-
lifikowaną. Osoba wykwalifiko-
wana (ang. Qualified Person), od-
powiada za zapewnienie przed 
wprowadzeniem produktu na 
rynek, że każda seria produktu 
leczniczego została wytworzona 
i skontrolowana zgodnie z prze-
pisami ustawy oraz wymaganiami 
zawartymi w specyfikacjach i do-
kumentach stanowiących podsta-
wę dopuszczenia do obrotu tego 
produktu. Teraz uwaga – osoba 
ta jest niezależna do Dyrektora 
Fabryki czy Działu Produkcji i po-
dejmuje decyzje samodzielnie 
na bazie danych z procesu pro-
dukcyjnego i odpowiada swoim 
prywatnym majątkiem za popeł-
nione błędy. Krótko mówiąc - bez 
niej żaden produkt leczniczy nie 
wyjedzie z magazynu do apteki.

Dla suplementów diety taka 
procedura nie istnieje, nie ma ni-
kogo kto jednoosobowo i nieza-
wiśle podejmuje decyzję o do-
puszczeniu produktu do obrotu 

bądź utylizacji serii ze względów 
jakościowych. Łatwo sobie wyob-
razić ze decydują tu mechanizmy 
głównie rynkowe.

Już wiemy jakie są podsta-
wowe różnice w rejestracji i kon-
troli preparatów leczniczych, 
a tych będących żywnością. Ale 
zadajmy sobie pytanie co to ozna-
cza dla farmaceuty i pacjenta.

Pacjent, kupując preparat 
leczniczy w aptece, a farmaceuta 
wydając taki preparat mają gwa-
rancję, że jest to produkt wysokiej 
jakości. Zapewnia to procedura 
rejestracji preparatu leczniczego, 
sam proces produkcji i system 
nadzoru nad jakością. Gwaran-
tem są badania każdej jednej 
serii, które potwierdzają sku-
teczność oraz bezpieczeństwo. 
Wreszcie gwarantem jest Osoba 
Wykwalifikowana, która w pełni 
świadomości swojego obowiąz-
ku i odpowiedzialności bierze 
na siebie ciężar zwolnienia serii. 
Dla suplementów diety sytuacja 
jest inna. Wymagania i regulacje 
obejmujące te produkty sprowa-
dzają je do wymagań dla żywno-
ści. Suplementy diety podlegają 
badaniom zawartości substancji 

aktywnych, ale ich skuteczność 
czy też bezpieczeństwo w porów-
naniu do leków są kontrolowane 
w minimalnym stopniu. Pamiętaj-
my że to, że substancja aktywna 
znajduje się w tabletce nie ozna-
cza, że zostanie ona uwolniona 
z postaci leku czy też wchłonięta 
przez organizm. Co należy dodać, 
suplementy podlegają badaniom 
na obecność metali ciężkich – 
wynika to z norm oraz badaniom 
mikrobiologicznym w zakresie jak 
dla żywności.

Pamiętajmy, że zgodnie 
z rozporządzeniem 1924/2006 
Parlamentu Europejskiego nie-
dozwolone jest nieprawdziwe 
i niejednoznaczne informowanie 
pacjenta mające na celu wprowa-
dzenie go w błąd, zachęcające do 
nadmiernego spożycia, wzbudza-
jące lub wykorzystujące u niego 
poczucie lęku. Dodatkowo suge-
rowanie, że niespożycie danego 
preparatu może mieć wpływ na 
stan zdrowia oraz odwoływanie 
się do zaleceń lekarzy specjali-
stów jest także zakazane. ■
 

mgr farm. Tomasz Nawrocki
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Jednakże w porównaniu do ana-
logicznego okresu ub. r. nastąpił 
wzrost wartości sprzedaży o 354 
mln PLN. To o 1,96% lepszy wynik 
niż przed rokiem. 

Statystyczna apteka

W sierpniu 2014r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 152,0 tys. PLN.  
Wartość sprzedaży statystycz-
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Statystyczna apteka

Rynek farmaceutyczny 

W sierpniu 2014 najwięk-
szy wzrost zanotował 
segment sprzedaży od-

ręcznej, którego wartość wzrosła 
o 5,32 mln PLN (+0,63%) wzglę-
dem analogicznego okresu ub.r. 
Wartość leków pełnopłatnych 
wzrosła o 2,0 mln PLN (+0,42%). 
Natomiast wartość leków refun-
dowanych zmniejszyła się o pra-
wie 2,0 mln PLN (-0,25%). Różnicę 
(+1,8 mln PLN) dopełnia sprzedaż 
produktów w ramach importu.

Natomiast w porównaniu 
do lipca 2014 r. nastąpił znacz-
ny spadek wartości sprzeda-
ży we wszystkich segmentach 
rynku. Segment leków refun-
dowanych zmniejszył sprzedaż 
o 80,7 mln PLN (-9,22%), a war-
tość segmentu leków pełno-
płatnych spadła o 44,0 mln PLN  

(-8,52%). Również segment sprze-
daży odręcznej osiągnął niższą 
sprzedaż względem ubiegłego 
miesiąca br. Jego wartość spadła 
48,1 mln PLN (-5,35%). 

Wyniki za osiem miesięcy 
bieżącego roku są nadal umiar-
kowanie optymistyczne mimo, iż 
sierpień był najsłabszym miesią-
cem w tym roku. Sierpień miał 
również najniższy wzrost wzglę-
dem analogicznego okresu ub. r. 

SIERPIEŃ 2014: najsłabszy miesiąc 
w roku, ale mimo to na plusie

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku far-
maceutycznego (dane w mln PLN)

Tabela 1: sierpień 2014 vs sierpień 2013

 

sierpień 
2013

sierpień 
2014 zm. (%)

Leki Refundowane 797 795 -0,25%

Leki Pełnopłatne 470 472 0,42%

Sprzedaż Odręczna 845 851 0,63%

Całkowity obrót 2 128 2 135 0,34%

Tabela 2: sierpień 2014 vs lipiec 2014

 
lipiec 2014 sierpień 

2014 zm. (%)

Leki Refundowane 876 795 -9,22%

Leki Pełnopłatne 516 472 -8,52%

Sprzedaż Odręczna 899 851 -5,35%

Całkowity obrót 2 311 2 135 -7,62%
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blisko o 16,5 mln PLN mniej niż 
miesiąc wcześniej i o 12,2 mln 
PLN mniej niż w sierpniu 2013r. 

W sierpniu pacjenci za-
płacili 73,04% z 2 135 mln PLN, 
stanowiących całkowitą wartości 
sprzedaży w aptekach (pozosta-
łą część stanowi refundacja ze 
strony Państwa). Względem lipca 
2014r. udział ten wzrósł o 0,73 pp, 
ale wartościowo wydatki pacjen-
tów zmniejszyły się wobec po-
przedniego miesiąca o 111,8 mln 
PLN. W sierpniu 2014r. pacjenci 
wydali na wszystkie produkty 
lecznicze zakupione w aptekach 
blisko 1 600 mln PLN. To o 3,0 
mln PLN mniej niż w analogicz-
nym okresie 2013r. Udział pacjen-
tów w zapłacie za leki zmniejszył 
się w tym okresie o 0,39 pp. 

Na koniec 2014 r. rynek po-
winien osiągnąć wartość 28,6 mld 
PLN. To o 3,0% więcej niż wartość 
rynku za poprzedni rok. Nato-
miast wartość refundacji na ko-
niec 2014 roku osiągnie poziom 
ponad 7,6 mld PLN, tj. będzie 
o 6,2% większa niż w roku 2013.

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,45 PLN, co 
oznacza, że ceny będą minimal-
nie niższe (-0,3%) od średniej 
ceny z ubiegłego roku. Progno-
zowana wielkość marży na koniec 
roku wyniesie 27,48%. Będzie ona 
niższa o 0,4% niż w roku 2013. Za 
spadek marży będzie odpowia-
dać segment leków pełnopłat-
nych oraz produkty w sprzeda-
ży odręcznej. Średnia wartość 
sprzedaży na pacjenta w roku 
2014 wyniesie 48,41 PLN (+3,8%), 
jednocześnie liczba pacjentów 
w aptece będzie mniejsza o 2,9% 
niż w 2013 roku. ■

PLN. W porównaniu do poprzed-
niego miesiąca średnia cena była 
niższa o 0,72%, a wobec sierpnia 
2013r. wzrosła o 0,29%. Natomiast 
średnia marża apteczna w sierpniu 
2014r. wyniosła 26,65%. To o 0,22 
pp więcej niż przed miesiącem. 
Względem sierpnia 2013r. (28,01%) 
marża spadła o 1,36 pp.

W sierpniu 2014r. poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane wyniósł 27,61%. 
Wskaźnik ten zwiększył się 
względem lipca 2014r. o 0,66 pp. 
Udział pacjenta w dopłacie do 
leków refundowanych był o 1,46 
pp mniejszy niż w analogicz-
nym miesiącu ubiegłego roku. 
W sierpniu pacjenci wydali na leki 
refundowane 219,5 mln PLN, tj. 

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

nej apteki była niższa o 4,0 tys. 
PLN (-2,56%) niż w sierpniu  
ub. r.  Natomiast względem 
lipca 2014r. war tość sprze-
daży spadła o 13,5 tys. PLN  
(-8,16%). W porównaniu do ana-
logicznego okresu z 2013 r. war-
tość sprzedaży statystycznej ap-
teki zmniejszyła się we wszyst-
kich segmentach: w sprzedaży 
odręcznej (-2,28%), leków pełno-
płatnych (-2,48%) i w segmencie 
leków refundowanych (-3,13%). 
Również w porównaniu do lipca 
br. nastąpił spadek sprzedaży, 
który objął wszystkie segmen-
ty rynku:  sprzedaży odręcznej 
(-5,90%), leków pełnopłatnych 
(-9,05%) i leków refundowanych  
(-9,75%). 

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w sierpniu 2014r. wyniosła 16,42 
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Sprzedaż:                 28,6 mld    
Refundacja:               7,6  mld
Zmiana sprzedaży:   od +2% do +4 %  (względem roku 2013)
Zmiana refundacji:    od +5% do +7%  (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
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W regatach wzięło udział 
18 załóg. Załogi repre-
zentowały 8 okręgo-

wych izb aptekarskich. Najwię-
cej załóg tradycyjnie wystawiła 
Okręgowa Izba Aptekarska w Ol-
sztynie – gospodarz regat. OIA 
w Olsztynie reprezentowało 5 za-
łóg. Cztery załogi reprezentowały 
Warszawską Izbę Aptekarską. Po 
dwie załogi wystawiły Krakowska 
i Śląska oraz Pomorsko-Kujawska 
Izba Aptekarska oraz po jednej 
Łódzka, Białostocka oraz Gdań-
ska Izba Aptekarska. 

Regaty odbywały s ię 
w dwóch klasyfikacjach. Całość 
regat i główna nagroda najlepsze-
go Skipera oraz Puchar Prezesa 
Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz 
specjalna klasyfikacja w tzw. biegu 
długim wokół jeziora Niegocin – 
puchar Prezesa Olsztyńskiej Rady 
Aptekarskiej. Te dwie główne kla-
syfikacje generowały nagrody do-
datkowe. Najlepszego Nawigato-
ra regat – statuetka ufundowana 
przez nasze czasopismo aptekar-
skie APTEKARZ POLSKI – Najlep-

szej sterniczki oraz najlepszego 
sternika regat. Były również na-
grody dodatkowe – nagroda Fair 
Play – Statuetka dla najmłodszego 
uczestnika regat oraz okolicznoś-
ciowe dyplomy – dla najbardziej 
reprezentatywnej farmaceutycznie 
załogi; – dla jedynej załogi skła-
dającej się wyłącznie z aptekarzy 
szpitalnych; – dla najbardziej roz-
tańczonej załogi na regatach.

Nad całością regulaminową 
regat czuwała komisja regatowa 
w składzie:
Przedstawiciel NRA 

– Marek Jędrzejczak
Przedstawiciel OIA Olsztyn 

– Roman Grzechnik
Sędzia regat – AZS Wilkasy 

– Jan Makarzec

Całość regat składała się 
z sześciu krótkich wyścigów 
zgodnie z rozstawionymi bojkami 
przez komisję regatową po tzw. 
podwójnym śledziu. Regaty roz-
poczęły się w piątek o godz 11. 
Regaty otworzył gospodarz Pre-
zes OIA Olsztyn Roman Grzechnik 

witając wszystkich żeglarzy, kilka 
ciepłych słów popłynęło również 
z ust Prezesa Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej Grzegorza Kucharewi-
cza. Odprawę sterników otworzył 
sędzia regat Pan Jan Makarzec 
przekazał niezbędne informacje 
organizacyjne i meteorologicz-
ne. Regaty wystartowały o godz. 
12.00. Wiatr był dobry, 3-4 w skali 
Beauforta, co pozwoliło rozegrać 
cztery wyścigi. Pierwszą część re-
gat zakończono ok. godz. 17. Po 
krótkiej przerwie żeglarze zebra-
li się w sali konferencyjnej gdzie 
odbyło się zebranie założyciel-
skie Stowarzyszenia pod nazwą 
Klub Żeglarski Aptekarz. Zebranie 
przebiegło bardzo sprawnie, pro-
wadziła je Małgorzata Pietrzak. 
W trakcie zebrania wybrano Za-
rząd i Komisję Rewizyjną Klubu 
Żeglarskiego Aptekarz. W skład 
Zarządu weszli Prezes/ Komandor 
stowarzyszenia Roman Grzech-
nik OIA Olsztyn, dwóch zastęp-
ców Prezesa – Paweł Chrzan OIA 
Gdańsk oraz Maciej Drogowski 
OIA Warszawa, skarbnikiem zo-

Sprawozdanie Komandora 
III Żeglarskie Mistrzostwa Polski 

Aptekarzy
Wilkasy, 04-07.09.2014 roku
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stał Janusz Łazarczuk OIA Olsztyn 
i sekretarzem Joanna Naruszewicz 
OIA Olsztyn. W skład Komisji Re-
wizyjnej weszli Paweł Martyniuk 
OIA Olsztyn, Wojciech Rykaczew-
ski OIA Bydgoszcz oraz Dariusz 
Pedowski OIA Olsztyn. Wszyst-
kie osoby są aptekarzami oraz 
żeglarzami, którzy uczestniczyli 
aktywnie we wszystkich dotych-
czasowych edycjach regat farma-
ceutycznych. Jedynym kryterium 
doboru ludzi do zarządu były ich 
kompetencje żeglarskie, organi-
zacyjne i kryterium geograficzne. 
Siedzibą klubu jest Olsztyn.  

Pierwszy dzień regat za-
kończył się kolacją grilową, ogni-
skiem oraz wspólną zabawą.

Drugi dzień regat podzie-
lony był na dwie części. Rano po 
śniadaniu odbył się bieg długi 
wokół jeziora Niegocin. Trzeba 
przyznać, że ten wyścig przyspo-
rzył trochę trudności naszym że-
glarzom. Ze względu na to, że na 
terenie jeziora Niegocin odbywały 
się również inne regaty i to w kil-
ku miejscach, niektóre załogi mia-
ły problem z identyfikacją bojek 

regulujących nasze wyścigi i nie-
stety niektórzy pomylili trasę re-
gat. Tu należą się słowa uwagi do 
organizatora technicznego regat, 
aby wyeliminować takie niespo-
dzianki na przyszłość. Po południu 
zostały dograne jeszcze dwa krót-
kie wyścigi i część sportowa regat 
dobiegła końca. Regaty zakoń-
czyły się wręczeniem Pucharów 
dla zwycięzców i wspólną zabawą 
razem do białego rana. Regaty 
wygrała załoga OIA Łódź, a naj-
lepszym Skiperem regat został 
Wiktor Napióra, który otrzymał 
Puchar Prezesa Naczelnej Rady 
Aptekarskiej wręczony przez vice-
prezesa NRA Marka Jędrzejczaka. 
Drugie miejsce w regatach zajęła 
załoga reprezentująca Warszaw-
ską Izbę Aptekarską, której ster-
nikiem była Paulina Nejman-Po-
łatyńska, a trzecie miejsce zajęła 
załoga z Olsztyna ze sternikiem 
Wojciechem Kaziorem. W spe-
cjalnym biegu długim zwyciężyła 
załoga z Olsztyna ze sternikiem 
Wojciechem Kaziorem, drugie 
miejsce zdobyła załoga z Łodzi 
ze sternikiem Wiktorem Napiórą, 

a trzecie miejsce zdobyła załoga 
z Warszawy ze sterniczką Pauli-
ną Nejman-Połatyńską. Nagrodę  
najlepszego Nawigatora zdobył 
Wiktor Napióra. Najlepszej ster-
niczki Paulina Nejman-Połatyńska, 
a Najlepszego sternika Wojciech 
Kazior. Nagrody dodatkowe – na-
groda Fair Play – załoga OIA Ol-
sztyn ze sternikiem Dariuszem Pe-
dowskim – nagroda dla najmłod-
szego uczestnika regat – Krzysztof 
Kamiński z OIA Bydgoszcz oraz 
pamiątkowe dyplomy: 
1. Dla najbardziej reprezenta-

tywnej farmaceutycznie za-
łogi – OIA Bydgoszcz załoga 
złożona z samych farmaceu-
tów, którzy reprezentują pre-
zydium OIA Bydgoszcz. 

2. Dla jedynej załogi złożonej 
wyłącznie z aptekarzy szpital-
nych – OIA Białystok. 

3. Dla najbardziej roztańczonej 
załogi na regatach – OIA Kra-
ków ze sternikiem Małgorza-
tą Lelito. ■

                
     mgr farm. Roman Grzechnik 

Komandor Regat
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Na łodziach Sportina:

POMORSKO-KUJAWSKA OIA
- Rykaczewski Wojciech – sternik
- Adamczyk Aleksandra
- Adamczyk Jacek
- Chwiałkowski Piotr
- Makarewicz Wioleta
- Pietrzak Małgorzata

POMORSKO-KUJAWSKA OIA
- Kamiński Ryszard – sternik
- Jędrzejczak Marek
- Kamiński Krzysztof
- Nowak Maciej
- Prygiel Andrzej

ŚLĄSKA IA
- Goliszewska Maria – sternik
- Brukiewicz Piotr
- Charchuła Włodzimierz
- Piechota Grzegorz
- Woźniak Monika

ŚLĄSKA IA
- Wysocki Piotr – sternik
- Kulak Konrad
- Molski Marek
- Perzyna Rafał

OIA W OLSZTYNIE
- Naruszewicz Joanna – sternik
- Gozdan Magdalena
- Grzechnik Roman
- Martyniuk Paweł

OIA W OLSZTYNIE
- Pedowski Dariusz – sternik
- Brzyski Zbigniew
- Grzechnik Gabriela
- Kwasny Cezary
- Niedżwiedzki Marek

OIA W OLSZTYNIE
- Łazarczuk Janusz – sternik
- Grzechnik Izabela 
- Martyniuk Katarzyna
- Naruszewicz Wojciech

OIA W KRAKOWIE
- Lelito Małgorzta – sternik
- Bajołek Aleksandra
- Duliasz Cezary
- Lech Maryla
- Sancewicz Witold
- Włodarczyk Anna

ANTIQUA  - OIA W KRAKOWIE
- Janik Maria – sternik
- Dziejanowa Monika
- Polak Andrzej
- Polak Marta
- Szybka Przemysław

OIA W WARSZAWIE
- Nejman-Połatyńska Paulina 

– sternik
- Borowski Paweł
- Romaniuk Ewa
- Stypińska Natalia

ORA ŁÓDŻ
- Napióra Wiktor – sternik
- Matusiak Andrzej
- Piotrowska-Rutkowska Elżbieta
- Sobczak Karolina

oraz na łodziach Viva 600:

GDAŃSKA OIA
- Sabiniarz Ryszard – sternik
- Chrzan Paweł
- Marynkiewicz Anna
- Migas Piotr
- Pietrzykowski Michał

OIA W WARSZAWIE
- Drogowski Maciej – sternik
- Firek Piotr
- Fornal Alina
- Umiński Marcin

OIA W WARSZAWIE
- Szkopański Wojciech – sternik
- Byliniak Michał
- Szkopańska Agnieszka
- Szkopański Michał

OIA W WARSZAWIE
- Uchimiak Tomasz – sternik
- Krancberg Aleksandra
- Sadowska Anna
- Tyrcha Piotr

OIA W BIAŁYMSTOKU
- Harasim Radosław – sternik
- Kocięcka Beata
- Szoka Piotr
- Teterycz Agata
- Teterycz Janusz

OIA W OLSZTYNIE
- Czapski Artur – sternik
- Białozorski Wiesław (Śląska IA)
- Łukasiewicz Jan
- Polakiewicz Bogumiła
- Rółkowski Karol 

OIA W OLSZTYNIE
- Kazior Wojciech – sternik
- Godlewski Marek
- Kwiatkowski Andrzej
- Zyśk Mirosław

Załogi uczestniczące w regatach:
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"Aptekarska szkoła pod żaglami" 

Mija powoli kolejne lato. Czas 
wypoczynku i urlopów, często 
jedyny okres, kiedy możemy 
oddać się swoim pasjom. Za-
pewne wielu z nas wybiega już 
jednak myślami w przyszłość. 
Planujemy kolejne słoneczne 
dni, odliczamy jesienne i zi-
mowe miesiące do chwili, gdy 
ponownie zapomnimy o tru-
dach codzienności spędzając 
czas na łonie przyrody w gro-
nie rodziny i przyjaciół. 

W kilku kolejnych spotka-
niach „Pasji wodą i wiatrem pisa-
nych”, chciałbym zachęcić Was do 
żeglarstwa. Przybliżę tę dyscypli-
nę pokazując, że jest ona dostęp-
na dla każdego. Jej uprawianie nie 
wymaga nadmiernych nakładów 
finansowych, wyjazdów na przy-
słowiowy koniec świata, ani setek 
godzin spędzonych na nudnych 
kursach i szkoleniach. Zdobywa-
nie niezbędnej wiedzy i umiejęt-
ności może być bowiem ciekawe, 
a wręcz pasjonujące. Postaram 
się też wykazać, że żeglarstwo 
nie jest nadmiernie ryzykowne 
lub nieosiągalne dla kogoś, kto 
po prostu chce spróbować. W za-
mian dostarcza za to ogromu 
radości, emocji i uniesień, które 
nie tylko czynią chwile spędzone 
na jachcie niezapomnianymi, ale 

zmieniają nas samych. Czynią nas 
lepszymi. Bardziej doświadczeni 
miłośnicy żagli będą mogli na-
tomiast rozszerzyć lub po prostu 
usystematyzować swoją dotych-
czasową wiedzę żeglarską, po-
znać kilka ciekawostek i tajemnic 
„żeglarskiego rzemiosła”. 

Pragnę tu wyraźnie podkre-
ślić, że wiele form wyjaśnień nie-
których zjawisk, zawartych w tym 
i kolejnych tekstach, zmusza do 
zastosowania pewnych uprosz-
czeń, oddających jednak istotę 
rzeczy.

Zacznijmy zatem od po-
czątku. Czym jest żeglarstwo? Co 
jest takiego magicznego w tych 
kawałkach materiału gnających 
nas po wodzie? Jaka niezbada-
na siła drzemie w jachtach, że są 
tacy, którzy poświęcają im każdą 
wolną chwilę, a rozmowa z nimi 
prędzej czy później ułoży się 
w kurs na wiatr? Przyznam szcze-
rze – nie wiem. Mimo że jestem 
kapitanem od wielu lat i niejed-
ną beczkę morskiej soli zjadłem, 
i niejedną beczkę rumu wypiłem. 

Im bardziej zastanawiam 
się nad pytaniem, co gna nas – 
żeglarzy – na jeziora czy morza, 
tym częściej dochodzę do wnio-
sku, że jest to jakiś nieznany i nie-
zbadany wirus, który już zawsze 

w nas pozostanie. Wirus, który 
sprawia, że nasz świat staje się 
lepszy. W żeglarstwie bowiem nie 
ma miejsca na pychę, brak sza-
cunku, tumiwisizm, bylejakość, 
tymczasowość. Być może tym 
czymś jest chęć poznania czegoś 
nowego. Być może pragnienie 
poczucia wolności i niezależnoś-
ci, jakie towarzyszy nam w czasie 
każdego rejsu. Być może to za-
spokojenie pierwotnego instynk-
tu, który mimo otaczającego nas 
cywilizacyjnego chaosu, nakazuje 
nam zachować łączność z naturą. 
Może pogoń za przygodą, nowy-
mi wrażeniami czy doświadcze-
niami. W końcu chęć samorea-
lizacji, zaspokojenia pewnej ce-
chującej każdego z nas próżności. 
Trudno powiedzieć. 

Na to pytanie wielu, nawet 
wytrawnych miłośników wiatru 
i wody, uprawiających tę dzie-
dzinę od lat, szuka nadal odpo-
wiedzi. Każdy z nas dostrzega 
w żeglarstwie coś innego. Dla 
jednych jest to po prostu forma 
spędzania wolnego czasu, cieka-
wy sposób przemieszczania się, 
łączący miejsce noclegowe ze 
środkiem transportu. Dla innych 
– możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności, stania się choć na 
chwilę odkrywcami zaglądający-
mi za horyzont, jak czyniono to 

Pasja wodą i wiatrem pisana
Opowieść o sztuce żeglarstwa  
– jego prawidłach i tajemnicach

►
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przed wiekami. Jeszcze inni do-
strzegają w nim odskocznię od 
wielkomiejskiego zgiełku. Moż-
liwość odcięcia się od szeregu 
zależności, uwarunkowań, ogra-
niczeń i więzi otaczającego nas 
świata. To „oczyszczanie” umysłu 
i świadomości z obciążeń życia 
codziennego. 

Dla wielu żeglarstwo to też 
możliwość poczucia, że wszystko 
zależy od nas samych. Od na-
szych umiejętności i wiedzy. To 
podziw dla otaczającej nas potę-
gi, a jednocześnie poczucie bycia 
jej częścią. To moment, w któ-
rym tylko my jesteśmy panami 
i władcami na naszym małym 
krańcu świata. To także spokojna 
akceptacja własnych ograniczeń. 
Stoickie pogodzenie się z myślą, 
że nie jestem niezwyciężony. To 
symbiotyczne uznanie i szacunek 
dla otaczającego nas żywiołu. 
Żeglarstwo to też niewątpliwie 
wiedza i umiejętności. Hart du-
cha, odpowiedzialność za jacht 
i załogę. To szkoła życia. Żeglar-
stwo w końcu to filozofia życia. 
Pasja i zauroczenie, które sięga 
głębiej niż racjonalne argumenty 
i logiczne uzasadnienia. 

Mówiąc o żeglarstwie, go-
dzinami można by snuć opowie-
ści „jak to w rejsach bywało”. Opi-
sywać morskie przygody i snuć 
gawędziarskie wywody o urokli-
wych zakątkach, do których naj-
lepiej dotrzeć jachtem. Można 
by w nieskończoność przeglądać 
zdjęcia i przytaczać wyryte w pa-
mięci obrazy. Zawsze jednak bę-
dzie to opowieść dla wielu obca. 
Ciekawa, lecz odległa. Może 
atrakcyjna, ale… nie własna, jakby 
widziana zza zasłony. Postaram 
się zatem snuć ową opowieść nie 
po to, aby fascynować biernego 
słuchacza erudycją, ale by spot-
kać Was kiedyś na małym ocea-
nie marzeń i powiedzieć: „Witam 
żeglarzu”.

Dlaczego jacht pływa?

Zanim jednak to się stanie, 
spróbujmy zrozumieć, dlaczego 
jacht w ogóle pływa? Co wprawia 
go w ruch? Jaka siła go napędza? 
Odpowiedzi na te pytania (na-
wet dla „doświadczonych” żegla-
rzy) wcale nie są takie oczywiste. 
Większość osób uważa bowiem, 
że jacht porusza się dzięki temu, 
że „wiatr go pcha”. Tymczasem 
nie jest to do końca prawda. 
Wiatr nie pcha jachtu, lecz ra-
czej go… ciągnie. Jak to możliwe? 
Jacht wprawia w ruch siła aero-
dynamiczna, która powstaje na 
żaglach. To one dzięki połączeniu 
z masztem przekazują ową siłę 
na kadłub jachtu wprawiając go 
w ruch i jacht... płynie. 

A jak powstaje ta siła aero-
dynamiczna? Otóż strugi powie-
trza natrafiając na żagiel zbudo-
wany z tkanin nieprzepuszczal-
nych rozdzielają się na dwie czę-
ści: zawietrzną (za żaglem) i na-
wietrzną (przed żaglem). Pręd-
kość cząsteczek powietrza po 
stronie nawietrznej maleje, a po 
stronie zawietrznej – za żaglem, 
rośnie. W wyniku tego po stro-

nie nawietrznej żagla powstaje 
obszar wysokiego ciśnienia, a po 
drugiej stronie żagli – obszar ni-
skiego ciśnienia (bo skoro pręd-
kość ruchu cząsteczek powietrza 
maleje to rośnie ciśnienie i od-
wrotnie). Wskutek tej różnicy ciś-
nień powstaje właśnie tajemnicza 
siła aerodynamiczna. Zjawisko to 
ilustrują poniższe rysunki.

Zjawisko to można zaob-
serwować kiedy otwieramy bu-
telkę szampana. Korek „strzela”. 
Wylatuje napędzany właśnie siłą 
aerodynamiczną. W butelce pa-
nuje bowiem wyższe ciśnienie niż 
na zewnątrz (podciśnienie). Kiedy 
zluzujemy korek cząsteczki gazu 
z butelki chcą się wydostać na ze-
wnątrz (do obszaru niższego ciś-
nienia). A że po drodze jest korek, 
to zabierają go ze sobą i... bach. 
Korek leci, a jacht płynie.

Kierunek siły aerodyna-
micznej (co widać też na powyż-
szym rysunku) nie działa jednak 
w kierunku dziobu jachtu. Czyż-
by zatem jacht pływał bokiem? 
W większości wypadków TAK. 
Dlaczego? O tym następnym ra-
zem. ■

Kpt. Krzysztof Piwnicki
4WINDS SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ŻEGLARSTWO TO NAPRAWDĘ SZAMPAŃSKA ZABAWA

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

49Aptekarz Polski, 97(75e) wrzesień 2014

Nowe rejestracje – PL – LIPIEC 2014
W lipcu 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 50 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do 
obrotu w Polsce, obejmujących 26 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC 
(substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów 
obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub 
składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, 

numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.
pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
w lipcu 2014 r.” został opublikowany przez Urząd 11 sierpnia 2014.

►

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłą-
czeniem insulin; A10BA – Pochodne biguanidu

Metformin: Diamed (Medreg) to 17. zarejestrowana 
marka metforminy. Na rynku pojawiło się 10 marek: 
Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Met-
fogamma (Wörwag), Metformax (Teva), Metformin 
(Galena), Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), 
od grudnia 2007 Formetic (Polpharma), od maja 
2010 Metformin Bluefish, od sierpnia 2010 Etform 
(Sandoz) i od września 2010 Avamina (Bioton).
Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone: 
Langerin (Zentiva), Metformin-1A Pharma, Met-
formin Aurobindo (Aurobindo Pharma), Metformin 
USV (USV Europe), Metformin Vitabalans i Normag-
lic (Jelfa).
Skreślono z Rejestru: Glumetsan (Pro.Med.CS), In-
sustim (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Metformin ESP Pharma), Metformin Teva, 
Metral (Polfa Warszawa; lek był obecny na rynku od 
maja 2008), Mylformet (Generics).

B – KREW I UKłAD KRWIOTWÓRCZY
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; 
B05X – Dożylne roztwory dodatkowe; B05XA – 
Roztwory elektrolitów; B05XA30 – Połączenia 
elektrolitów

Solutio Ringeri: Płyn Ringera Fresenius (Fresenius 
Kabi Polska) to aktualnie 5. zarejestrowany roztwór 
Ringera, a Płyn Ringera z mleczanami Fresenius 
(Fresenius Kabi Polska) to 3. zarejestrowany prepa-
rat mleczanu Ringera. Do obrotu zostały wprowad-
zone preparaty: Injectio Solutionis Ringeri Baxter, 
Roztwór Ringera (Braun), Solutio Ringeri Fresenius 
i Solutio Ringeri Lactate Fresenius (Fresenius Kabi 
Polska) oraz od października 2009 Ringer i Ringer 
Lactate (Baxter). Skreślono z Rejestru: Injectio Solu-
tionis Ringeri (Polfa Lublin).

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;
G03AA09 – Dezogestrel i etinylestradiol

Desogestrel+ethinylestradiol: Benidette (Actavis) 
to 9. zarejestrowana w tej klasie marka środków 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
6 marek: Marvelon (Organon), Mercilon (Organon), 
Novynette (Gedeon Richter), Regulon (Gedeon 
Richter), od marca 2012 Ovulastan i Ovulastan forte 
(Polfa Pabianice) oraz od października 2013 Desset-
te i Dessette forte (Sun-Farm). Nie pojawiły się jesz-
cze na rynku preparaty Benifema (Actavis) i Estmar 
(Zentiva). Wszystkie środki zawierają 0,15 mg dez-
ogestrelu, a różnią się dawką etynylestradiolu: 0,02 
mg zawierają Benidette, Dessette, Estmar, Mercilon, 
Novynette i Ovulastan, a 0,03 mg zawierają Beni-
fema, Dessette forte, Estmar, Marvelon, Ovulastan 
forte i Regulon.

G03AA12 – Drospirenon i etinylestradiol
Drospirenone+ethinylestradiol: Femilux (Egis) to 
31. zarejestrowana marka środków antykoncep-
cyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży wpro-
wadzono 19 marek tych środków: Yasmin (Bayer), 
od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 
2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela (Temap-
harm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya 
(Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; pre-
parat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany 
wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) 
i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod 
nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; 
preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą 
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► Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini 
(Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od 
listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od czerw-
ca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Sidretella 
(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), Belusha 
(Gedeon Richter), Cleodette (Actavis), Cleonita (Ac-
tavis), Cleosensa (Actavis), Flexyess (Bayer), Linatera 
(Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina 
(Gedeon Richter), 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), Femilux (z place-
bo), Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, 
Mywy (z placebo), Naraya, 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 za-
wierają: Altforalle (z placebo), Asubtela, Cleosensa, 
Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 
30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03AA15 – Chlormadinon i etinylestradiol
Chlormadinone+ethinylestradiol: Belara (Gedeon 
Richter Polska) to 3. zarejestrowany środek o poda-
nym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: 
od stycznia 2011 Madinette (Sun-Pharm) i od marca 
2014 Angiletta (Actavis; środek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Dinostrine). Skreślono z Rejestru: 
Tyarena (Teva).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologicz-
ne; G04BE – Preparaty stosowane w zaburze-
niach erekcji

Sildenafil: Silden (Sopharma) to 35. zarejestrowana 
marka syldenafilu. Na rynek wprowadzono 21 pre-
paratów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra 
(Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 
Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od 
września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 
Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 

2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Pol-
farmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm 
i Vigrande (Zentiva; nastąpiła zmiana nazwy na 
Taxier, ale preparat pod nową nazwą jeszcze nie 
został wprowadzony do sprzedaży), od sierpnia 
2011 Ecriten (PharmaSwiss), od października 2011 
Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil 
Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil 
Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil 
Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy, od 
września 2013 Rosytona (Actavis), od października 
2013 Yextor (Tactica Pharmaceuticals), od stycznia 
2014 Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), od marca 2014 
Sildenafil Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Sildenafil Jubilant) i od 
czerwca 2014 Sildenafil Axxon.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil (Sun-
-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), Silde-
nafil Bluefish, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, 
Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, 
Sildenafilum Farmacom i Xalugra (Aflofarm).
Skreślono z Rejestru: Amfidor (Egis), Erasilton (Ac-
tavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Si-
gillata pod nazwą Vilgendra), Sildenafil-1A Pharma, 
Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow 
Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma, 
Silnerton (Dolorgiet).
Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio 
(Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez 
WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburze-
niach erekcji, choć według wskazań dla tego prepa-
ratu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym 
sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek 
stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; 
wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych 
postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych 
związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej 
pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

H – LEKI HORMONALNE DZIAłAJąCE OGÓLNIE, 
Z WYłąCZENIEM HORMONÓW PłCIOWYCH 

I INSULIN
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; 
H02A - Kortykosteroidy działające ogólnie, leki 
proste; H02AB – Glukokortykoidy

Dexamethasone sodium phosphate: Demezon 
(Sun-Farm) to aktualnie 2. zarejestrowana marka 
leku zawierającego fosforan sodowy deksameta-
zonu. Do sprzedaży wprowadzono Dexaven (Phar-
maSwiss).



Nowe rejestracje i nowości na rynku

51Aptekarz Polski, 97(75e) wrzesień 2014

►

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne;
J01DB – Cefalosporyny pierwszej generacji

Cefazolin: Cefazolin Hospira to 4. zarejestrowana 
marka cefazoliny. Do sprzedaży wprowadzono 3 
marki: Biofazolin (Polpharma), Cefazolin Sandoz 
i Tarfazolin (Polfa Tarchomin).

J01DE – Cefalosporyny czwartej generacji
Cefepime: Cefepime Hospira to 5. zarejestrowana 
marka cefepimu. Na rynek wprowadzono 3 marki: 
Maxipime (Bristol-Myers Squibb; lek oryginalny), 
od stycznia 2012 Cefepime Kabi (Fresenius Kabi) 
i od lutego 2013 Critipeme (Sandoz). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży preparat Cefepime Panpharma 
(Panmedica).

J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptogrami-
ny; J01FA – Makrolidy

Azithromycin: Azithromycin Krka to 20. zarejestro-
wana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 
17 marek: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa 
Tarchomin), Azitrox i od marca 2014 Azitrox Z (Zen-
tiva), Oranex (Teva), Sumamed (Teva; lek oryginalny) 
i Sumamed forte (Teva), Azithromycinum 123ratio 
(wprowadzony wcześniej na rynek: od grudnia 2006 
pod nazwą Azithromycin Teva i od maja 2008 pod 
nazwą AziTeva), od sierpnia 2006 Macromax (Phar-
maSwiss), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od 
lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od czerwca 2008 
Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 
Azitrin (Genexo), od września 2009 Zetamax (Pfi-
zer), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox), od 
marca 2011 Bactrazol (Farmacom), od lutego 2012 
Azigen (Generics), od grudnia 2012 Azithromycin 
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Azithromycin Advisors) i od marca 2014 
Azithromycin Actavis.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azithromycin 
Advisors (Tactica Pharmaceuticals), Azix (Ethifarm; 
lek wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą 
Oranex).
Skreślono z Rejestru: Azitrogen (Generics), Azitro-
-Mepha (Mepha; lek był obecny na rynku od 
października 2009), Azithromycin-1A Pharma (zare-
jestrowany wcześniej jako AzitroHexal), Azithromy-
cin-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od lipca 
2006).

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – 
Fluorochinolony

Moxifloxacin: Moloxin (Krka) i Moxifloxacin Nori-
dem to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka 

moksyfloksacyny. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Avelox (Bayer). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Floxitrat (Sandoz) i Moxifloxacin Kabi (Fre-
senius Kabi).

J06 – Surowice odpornościowe i immunoglo-
buliny; J06B – Immunoglobuliny; J06BA – Im-
munoglobuliny ludzkie normalne

Immunoglobulinum humanum normale: Nanogy 
(Biomed Lublin) to 11. zarejestrowany preparat 
immunoglobulin podawanych dożylnie. Na rynek 
wprowadzono 9 z nich: Gammagard S/D (Baxter), 
Octagam (Octapharma), Pentaglobin (Biotest), 
Sandoglobulin P (Imed Poland), od listopada 2006 
Kiovig (Baxter), od kwietnia 2007 Intratect (Bio-
test), od lipca 2010 Ig Vena (Kedrion), od września 
2011 Flebogamma DIF (Grifols) i od czerwca 2012 
Privigen (CSL Behring). Dotychczas nie pojawił się 
w sprzedaży Gamunex (Pharma Innovations).
Ponadto zarejestrowano 5 preparatów immunoglo-
bulin podawanych podskórnie lub domięśniowo. 
Na rynek wprowadzono 3 leki o tej drodze podania: 
od października 2006 Subcuvia (Baxter), od marca 
2010 Vivaglobin (CSL Behring) i od maja 2011 Gam-
manorm (Octapharma). Dotychczas nie pojawiły 
się w sprzedaży preparaty Hizentra (CSL Behring) 
i HyQvia (Baxter Innovations).
Skreślono z Rejestru: Endobulin S/D (Baxter), Flebo-
gamma I.V. pasteryzowany roztwór (Grifols), Gami-
mune N (Bayer), Gamma globulina ludzka (Biomed 
Lublin) i Venimmun N (Centeon).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD ODPORNOśCIOWY

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

Imatinib: Tibaldix (PharmaSwiss) to 25. zarejestro-
wana marka imatynibu. Na rynek wprowadzono 10 
leków: Glivec (Novartis; lek oryginalny), od czerwca 
2013 Nibix (Adamed), od października 2013 Telux 
(Glenmark), od grudnia 2013 Imatinib Polfa (Polfa; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Imatinib 
Nobilus Ent), od lutego 2014 Imatenil (Biofarm) 
i Meaxin (Krka), od marca 2014 Imatinib Teva i Ima-
tinib Zentiva, od maja 2014 Imakrebin (Alvogen) 
i od lipca 2014 Imatinib Apotex.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid 
(Egis), Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imati-
nib Actavis, Imatinib Generics, Imatinib Glenmark, 
Imatinib Medac, Imatinib Teva Pharmaceuticals, 
Imatynib BioOrganics, Imatynib Genthon, Imatynib 
Kiron, Imatynib Synthon, Imavec (Helm), Leutipol 
(Polpharma), Leuzek (Nobilus Ent). 
Skreślono z Rejestru: Kinacel (Celon).
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► M – UKłAD MIĘśNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwza-
palne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochod-
ne kwasu propionowego

Ibuprofen: Ibuprofen Dr. Max to 36. zarejestrowana 
marka preparatów ibuprofenu.
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), Ibupro-
fen Polfarmex, Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom 
Max (US Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, 
Nurofen Forte, Nurofen Ultrafast i Nurofen dla dzie-
ci 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 listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), 
od stycznia 2010 Nurofen Express Tab (Reckitt Ben-
ckiser; preparat został wprowadzony we wrześniu 
2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte i w listo-
padzie 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 for-
te), od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od 
lipca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od sierpnia 
2011 Brufen (Abbott), od lutego 2012 Ibufen Baby 
czopki (Polpharma), od lipca 2012 Ibuprofen LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn), od listopada 
2012 Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki 
(Aflofarm), od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzieci 
(Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express 
Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany 
początkowo jako Nurofen Express KAP, następnie 
zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą 
Nurofen Ultra), od lipca 2013 Nurofen Express Forte 
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży 
od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte) i od 
grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps (Hasco-Lek; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen 
Forte Hasco).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino-

wym (Medana Pharma), 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, za-
wiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen 
dla dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% poma-
rańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen 
dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011 
Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku 
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla 
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 
Brufen zawiesina 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 Nuro-
fen Express Forte rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nurofen 
Ultra Forte rozpuszczalny) oraz od lipca 2014 Ibufen 
dla dzieci forte o smaku malinowym (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Busco-
fem (Boehringer Ingelheim), Galprofen i Galprofen 
Max (APC Instytut), Ibufarmalid (Teva), Ibuprofen 
APC i Ibuprofen APC Max (APC Instytut), Ibuprofen 
Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthca-
re), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Galpharm 
(Galpharm Healthcare), Ibuprofen Generics, Ibupro-
fen Liderfarm (Farmalider), Ibuprofen Lysine Perrigo 
(Wrafton), Ibuprofen Rockspring (Abbott), Irfen 
(Mepha), Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania 
(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, Iburion (Orion; lek był obecny na ryn-
ku od października 2009), Nurofen Topss (Reckitt 
Benckiser), Pabi-Ibuprofen tabl. powl. 400 mg (Polfa 
Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmithKline).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – 
Środki zwiotczające mięśnie działające obwo-
dowo; M03AC – Inne czwartorzędowe związki 
amoniowe
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Rocuronium bromide: Roquronium Hospira 
i Rocuronii bromidum Strides (Strides Arcolab) 
to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowany preparat 
zawierający bromek rokuronium. Na rynek wpro-
wadzono 4 leki: Esmeron (Organon; lek oryginalny), 
od października 2009 Rocuronium Kabi (Fresenius 
Kabi), od sierpnia 2011 Roqurum (PharmaSwiss) i od 
czerwca 2012 Rocuronium B. Braun. Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Rocuronium Sandoz i Rocuro-
nium Tamarang. Skreślono z Rejestru: Rocuronium-
-Ratiopharm, Rocuronium Teva.

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

Zoledronic acid: Zoledronic acid Farmaprojects to 
30. zarejestrowana marka leków z kwasem zoledro-
nowym. Na rynek wprowadzono 14 leków: Zometa 
(Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos 
(Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, 
od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic 
acid Actavis, od października 2013 Osporil (Egis) 
i Symdronic (SymPhar), od grudnia 2013 Acidum 
zoledronicum Medac i Zoledronic acid Zentiva, od 
stycznia 2014 Zoledronic acid Polpharma, od marca 
2014 Zoledronic acid Sandoz oraz od czerwca 2014 
Desinobon (Alvogen) i Zoledronic acid Fresenius 
Kabi, wskazane w zapobieganiu powikłaniom 
kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej 
chorobą nowotworową. Do sprzedaży wprowadzono 
także lek Aclasta (Novartis Europharm) stosowany 
w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Zen-
dractin (PharmaSwiss), Zerlinda (Actavis), Zolako 
(Vipharm), Zoledronic acid Accord (Accord He-
althcare), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid 
Mylan, Zoledronic acid Neogen, Zoledronic acid 
Noridem (Noridem Enterprises), Zoledronic acid 
Pfizer, Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), 
Zoledronic acid Teva Generics (Teva), Zoledronic 
Fair-Med o wskazaniach odpowiadających lekowi 
Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid 
Agila (Agila Specialties), Zoledronic acid Hospira, 
Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Phar-
ma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpo-
wiadających lekowi Aclasta.
Skreślono z Rejestru: Zolacitor (Chiesi).

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

Oxycodone: Reltebon (Actavis) to 8. zarejestro-
wana marka preparatów oksykodonu. Na rynek 
wprowadzono 3 marki: od czerwca 2008 tabletki 

o przedłużonym uwalnianiu OxyContin (Norphar-
ma), od listopada 2010 OxyNorm (Norpharma) i od 
lipca 2013 doustny Oxydolor (G.L. Pharma) o prze-
dłużonym uwalnianiu. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży tabletki o przedłużonym uwalnianiu 
Oxycodon Acino, Oxycodone hydrochloride Accord 
(Accord Healthcare) i Xancodal (Sandoz), a także 
tabletki o standardowym uwalnianiu Oxycodone 
Vitabalans. Do 1997 r. Polfa Warszawa wytwarzała 
lek iniekcyjny Eucodalum. Skreślono z Rejestru: 
Oxycodone hydrochloride Teva.

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Para-
cetamol w połączeniach z wyłączeniem leków 
psychotropowych

Paracetamol+dextromethorphan+pseudoephed
rine: Gripblocker Express (Hasco-Lek) to aktualnie 
4. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono Gripex i Gripex Max (US 
Pharmacia) oraz Grypostop (Medicofarma). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży Paralen Plus (Zen-
tiva). Z Rejestru skreślono: APAP Przeziębienie Extra 
Plus (US Pharmacia; lek był obecny na rynku od 
kwietnia 2010), Procoldin (US Pharmacia) i Unigrip 
(Unipharm).

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

Escitalopram: Escitalopram Bluefish to 26. zare-
jestrowana marka escytalopramu. Do sprzedaży 
wprowadzono 16 marek: Lexapro (Lundbeck; lek 
oryginalny), od stycznia 2010 Depralin (Polpharma), 
od lutego 2010 Elicea (Krka) i Mozarin (Adamed), od 
czerwca 2010 Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon Rich-
ter Polska), od sierpnia 2010 Pramatis (Sandoz), od 
kwietnia 2011 Servenon (Glenmark), od lipca 2011 
Escitalopram Actavis (lek zarejestrowany początko-
wo przez firmę Alchemia pod nazwą Escitalopram 
Alchemia), od listopada 2011 Aciprex (Biofarm), od 
grudnia 2011 Nexpram (Lekam), od stycznia 2013 
Escitalopram PharmaSwiss, od maja 2013 Symesci-
tal (SymPhar), od października 2013 Elicea Q-Tab 
(Krka) i Pralex (Orion), od grudnia 2013 Escipram 
(G.L. Pharma), od kwietnia 2014 Oroes (+Pharma) 
i od czerwca 2014 Mozarin Swift (Adamed).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Apo-
Escitaxin Oro (Apotex), Benel (Farmalider), Betesda 
(Axxon), Depralin ODT (Polpharma), Esciplex (Sta-
da), Escitactil (PharmaSwiss), Escitalopram Zdrovit 
(Natur Produkt Zdrovit), Escitasan (Stada), Esciteva 
(Teva), Savandra (Abbott).
Skreślono z Rejestru: Andepram (Alchemia), Depri-
gen (Biogened), Escertal (Zentiva; lek zarejestrowa-
ny początkowo pod nazwą Esoprex), Escitalopram-
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-1A Pharma, Escitalopram Pfizer, Escitalopram Teva 
(Teva; lek zarejestrowany początkowo przez Vera 
Pharma pod nazwą Escitalopram Vera), Esprolan 
(Medana Pharma), Laprides (Teva), Lexapro Meltz 
(Lundbeck; lek był obecny na rynku od marca 2012), 
Miraklide (Vipharm), Pramogen (Generics).

R – UKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03B – Inne leki 
stosowane w obturacyjnych chorobach dróg 
oddechowych, preparaty wziewne; R03BB – 
Leki antycholinergiczne

Ipratropium bromide: Atrodil (Polpharma) to 3. 
zarejestrowana marka bromku ipratropium. Na 
rynek wprowadzono 2 marki: Atrovent i Atrovent N 
(Boehringer Ingelheim) oraz Steri-Neb Ipratropium 
(Norton).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem 
preparatów złożonych zawierających leki prze-
ciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Ambroxol: Ambroksol Hasco i Ambroksol Hasco 
Junior (Hasco-Lek) w postaci syropu to 20. zareje-
strowana marka ambroksolu. W postaci doustnej 
wielodawkowej (roztwór i syrop) do sprzedaży 
wprowadzono 9 marek: Ambroksol Takeda (prepa-
rat wprowadzony wcześniej pod nazwą Ambroksol 
Nycomed), Ambrosol Teva (Teva; poprzednia na-
zwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin syrop 
(PharmaSwiss) i od grudnia 2013 Deflegmin płyn 
(PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Mukambro), Entus Junior i Entus Max (Aflo-
farm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), 
Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan i Mucosol-
van Mini (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), 
od października 2011 Ambrotaxer (Sopharma), od 
sierpnia 2012 Envil kaszel i Envil kaszel junior (Aflo-
farm; lek wprowadzony wcześniej na rynek przez 
Polfę Grodzisk pod nazwą Mukobron, a następnie 
przez Aflofarm pod nazwą Ambroxol Aflofarm) i od 
października 2013 Ambroxol 123ratio. Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Ambrosolvan (Teva), Ambroxol 
hydrochloride Cyathus (Cyathus Exquirere Pharm-
aforschungs), Ambroxoli hydrochloridum Fontane 
(Berlin-Chemie), Flavamed Max (Berlin-Chemie). 
W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży 
wprowadzono 8 marek: Ambro (1A Pharma), Amb-
roHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.Med.CS), De-
flegmin (PharmaSwiss), Flavamed (Berlin-Chemie), 
Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), 
Tussal Expectorans (Biofarm) i od sierpnia 2012 En-
vil kaszel (Aflofarm; lek wprowadzony wcześniej na 
rynek przez Polfę Grodzisk pod nazwą Mukobron, 

a następnie przez Aflofarm pod nazwą Entus Max). 
Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva). 
W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 2 leki: 
Aflegan (PharmaSwiss) i AmbroHexal (Sandoz). 
W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprze-
daży wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje 
(Boehringer Ingelheim).
Skreślono z Rejestru: Ambro tabl. (1A Pharma), 
Ambro S (1A Pharma), Flavamed Max krople 
(Berlin-Chemie; lek był obecny na rynku od listo-
pada 2010), Medox krople (Zentiva; poprzednia 
nazwa preparatu: Mucosin), Mucosolvan granulat 
(Boehringer Ingelheim) i iniekcyjny Mucosolvan i.v. 
(Boehringer Ingelheim).

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

Cetirizine: Cetirizinum Fair-Med (Fair-Med Health-
care) bez recepty to aktualnie 17. zarejestrowana 
marka preparatów cetyryzyny. Bez recepty wpro-
wadzono 8 preparatów: Alerzina (Lekam), Allertec 
WZF (Polfa Warszawa), Amertil Bio (Biofarm; 
wprowadzony wcześniej pod nazwą Zyx), Cetyry-
zyna Egis tabl. powl., CetAlergin Ten (PharmaSwiss) 
i Zyrtec UCB (Vedim; lek oryginalny), od maja 2010 
Alerton (Sun-Farm; preparat zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Cetiozone Lab.) i od lipca 2011 
Acatarick Allergy (US Pharmacia; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Cetelerik). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Amefar (Biofarm), Cetip (Vitama), 
Cetirizine Galpharm (Galpharm Healthcare). Na 
receptę wprowadzono 10 preparatów: Alermed (Le-
kam), Allertec (Polfa Warszawa), Amertil (Biofarm), 
CetAlergin (PharmaSwiss), Cetyryzyna-Egis krople, 
Letizen (Krka), Zyrtec (Vedim; lek oryginalny), od 
lipca 2010 Cetigran (Axxon; preparat zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Cetyryozone, a wprowa-
dzony wcześniej na rynek przez firmę Ozone pod 
nazwą Cetiozone), od lipca 2013 Cetrix (Vitabalans) 
i od maja 2014 Cetirizine Genoptim (Synoptis; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Cetirizine 
Ipca).
Skreślono z Rejestru: Alero (Sandoz; lek był obecny 
na rynku od maja 2007), Amertil Biotabs (Biofarm; 
lek był obecny na rynku od listopada 2009), Artizin 
(Tabuk Poland), Cetirizine Aurobindo, Ubercet (Alfa 
Wassermann), Zodac (Zentiva).

R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działa-
jące ogólnie

Desloratadine: Desalergo (Medicplast) w postaci 
doustnej jednodawkowej to rozszerzenie względem 
zarejestrowanego przed miesiącem roztworu doust-
nego. Zarejestrowano 38 marek desloratadyny. Na 
rynku pojawiło się 18 leków: Aerius (Merck Sharp & 
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Dohme), Azomyr (Merck Sharp & Dohme), od sierp-
nia 2012 Dehistar (Galena) i Deslodyna (Hasco-Lek), 
od września 2012 Dynid (Glenmark), od październi-
ka 2012 Suprodeslon (S-Lab) i Symdes (SymPhar), 
od grudnia 2012 Hitaxa (Adamed) i Jovesto (San-
doz), od stycznia 2013 Delortan (Polfa Warszawa), 
od marca 2013 Dasselta (Krka), od kwietnia 2013 
Goldesin (Tactica Pharmaceuticals), od maja 2013 
Desloratadine Actavis, od lipca 2013 Desloratadine 
Mylan, od listopada 2013 Desloratadyna Apotex, od 
stycznia 2014 Clarderin (PharmaSwiss), od lutego 
2014 Aleric Deslo (US Pharmacia; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Krotex-Poland pod nazwą 
Metlox) i od kwietnia 2014 Teslor (Aflofarm).
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków: 
Denovals (Specifar), Desada (Adamed), Deslix (Me-
dana Pharma), Desloraphar (Disphar), Desloratadine 
+Pharma, Desloratadine Farmaprojects, Deslorata-
dine Labormed, Desloratadine Lupin, Desloratadine 
Peseri (Bio-Profil Polska i Peseri Trading), Deslora-
tadine PMCS (Pro.Med.CS), Desloratadine Ratiop-
harm, Desloratadine Teva, Desloratadyna Actavis, 
Desloratadyna Ibermedgen, Lordestin (Gedeon 
Richter Polska), Lorinespes (Specifar), Neoclarityn 
(Merck Sharp & Dohme), Pylodes (PharmaSwiss), 
Sigtalaz (Sigillata). 
Skreślono z Rejestru: Deloriar (Specifar), Deslorata-
dine Arrow (Arrow Poland), Desloratadine Zentiva, 
Rodispes (Specifar), Tahistol (Specifar), Yosqiero 
(Sandoz).

S – NARZąDY ZMYSłÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01A – Leki przeciwza-
kaźne; S01AE – Inne leki przeciwinfekcyjne

Moxifloxacin: Floxamic (Polpharma) to 4. zareje-
strowany okulistyczny lek z moksyfloksacyną, Na 
rynek wprowadzono od stycznia 2010 lek oryginalny 
Vigamox (Alcon). Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Floxitrat Ofta (Sandoz) i Monafox (Adamed).
Ofloxacin: Ofloxamed (Sun-Farm) to 5. zareje-
strowany okulistyczny lek z ofloksacyną. Na rynek 
wprowadzono 3 leki: Floxal (Mann), od października 
2013 Ofloxacin-POS (Ursapharm) i od grudnia 2013 
Oflodinex (Polpharma). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Floximox (Teva).

V – PREPARATY RÓŻNE
V04 – Środki diagnostyczne; V04C – Inne 
środki diagnostyczne; V04CD – Testy czynności 
przysadki

Metyrapone: Metopirone (HRA Pharma) to 1. zare-
jestrowany środek zawierający metyrapon.

2014-09-24

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 mają-
cymi zastosowanie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galeno-
wych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczo-
nych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne 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 o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczni-

czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Nowe rejestracje – PL – SIERPIEŃ 2014
W sierpniu 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 49 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do 
obrotu w Polsce, obejmujących 22 jednostki klasyfikacyjne na 5. poziomie klasyfikacji ATC 
(substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów 
obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub 
składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, 

numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.
pl/produkty-lecznicze) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
w sierpniu 2014 r.” został opublikowany przez Urząd 10 września 2014.
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►
A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AB 
– Preparaty przeciwzakaźne i antyseptyczne do 
stosowania miejscowego w jamie ustnej

Doxycycline: Ligosan (Heraeus Kulzer) to 1. zareje-
strowana w tej klasie marka doksycykliny w postaci 
żelu okołozębowego w napełnionym cylindrycz-
nym wkładzie, przeznaczonego do leczenia prze-
wlekłego i agresywnego zapalenia przyzębia, gdy 
kieszonka przyzębna ma głębokość ≥5 mm. Lek jest 
wskazany do stosowania u dorosłych jako metoda 
uzupełniająca konwencjonalne leczenie niechirur-
giczne zapalenia przyzębia.

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

Omeprazole: Omeprazol Farmax (SVUS Pharma) to 
32. zarejestrowana marka omeprazolu. W postaci 
doustnej na rynek wprowadzono 19 marek: Biopra-
zol i od maja 2009 Bioprazol Bio oraz od maja 2014 
Bioprazol Bio Max (Biofarm), Gasec Gastrocaps (Me-
pha), 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 lip-
ca 2007 Loseprazol (Pro.Med.CS), od sierpnia 2008 
Progastim (Recordati), od grudnia 2008 Agastin 
(Liconsa; lek zarejestrowany 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 zare-
jestrowany pierwotnie przez firmę Polpharma pod 
nazwą Polprazol PPH), od września 2012 Omepra-
zolum 123ratio (lek wprowadzony na rynek od maja 
2009 pod nazwą Tulzol, następnie zmiana nazwy na 
Omeprazolum 123ratio), od maja 2013 Omeprazo-
le Genoptim (Synoptis; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Groprazol przez Polfę Grodzisk, któ-
remu zmieniono nazwę na Omeprazol APPH, na-
stępnie wprowadzono na rynek od maja 2011 pod 
nazwą Omeprazole Phargem, po czym zmieniono 
nazwę na Omeprazole Genoptim), od stycznia 2014 
Polprazol Max (Medana Pharma; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Omeprazol Medana, z kolei 
zmiana nazwy na Polprazol Optima, a następnie na 
Polprazol Max), od marca 2014 Ventazol (Temap-
harm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Omeprazol Quisisana) i od lipca 2014 Omeprazol 
Aurobindo.

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 (Chemo 
Iberica), Ipegen (Jenson Pharmaceutical Services), 
Losec Pro (Bayer), Nozer (Ranbaxy) i Nozer Med 
(Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Omeprazole Ranbaxy), Omepraz Bio (Biofarm), 
Omeprazol Accord (Accord Healthcare), Omeprazol 
Biofarm, Omeprazole Zentiva, Ortanol (Sandoz; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omar), Omar 
Max (Sandoz), Omeprazamyl (Jenson Pharmaceu-
tical Services; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Omejenson), Omeprazole-1A Pharma, Ome-
prazol Generics (lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Omeprazole Jenson).
Do sprzedaży wprowadzono także 4 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), od listopada 2009 Polprazol (Polphar-
ma) i od czerwca 2014 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), 
Omepragal (BMM Pharma), Omeprazol Arrow (Ar-
row Poland; lek wprowadzony wcześniej pod na-
zwą Ulzol przez Plivę Kraków, któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol Pliva, a na koniec 
na Omeprazol Arrow), Omeprazol-Egis, Omeprazol 
Medana (Medana Pharma), Omeprazol Quisisa-
na, 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).

B – KREW I UKłAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi (z wy-
łączeniem heparyny)

Epoprostenol: Veletri (Actelion Registration) w po-
staci proszku do sporządzania roztworu do infuzji 
z dołączonym rozpuszczalnikiem to rozszerzenie 
względem wersji bez rozpuszczalnika wprowadzo-
nej do sprzedaży od czerwca 2014. To aktualnie 
jedyna zarejestrowana w Polsce marka epoproste-
nolu, gdyż skreślono z Rejestru obecny dawniej na 
rynku preparat Flolan (GlaxoSmithKline).

B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05B 
– Roztwory do podawania dożylnego; B05BA – 
Roztwory do żywienia pozajelitowego;

Nutrimentum: Pediaven (Fresenius Kabi) w 5 wer-
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►

sjach (G15, G20, G25, NN1, NN2) to roztwory do in-
fuzji wskazane do żywienia pozajelitowego pacjen-
tów, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest 
niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.
Pediaven G15, G20 lub G25 jest wskazany do za-
pewnienia dziennego zapotrzebowania na azot 
(aminokwasy lewoskrętne), glukozę, elektrolity, 
pierwiastki śladowe a także płyny u niemowląt, 
dzieci i młodzieży, w stanie stabilnym, szczególnie 
bez nadmiernych strat przez przewód pokarmowy 
i bez ciężkiego niedożywienia.
Pediaven NN1 jest wskazany do zapewnienia dzien-
nego zapotrzebowania na azot (aminokwasy lewo-
skrętne), glukozę, elektrolity, pierwiastki śladowe 
a także płyny u noworodków, urodzonych przed-
wcześnie oraz o czasie, w ciągu pierwszych 24 do 
48 godzin ich życia.
Pediaven NN2 jest wskazany do zapewnienia dzien-
nego zapotrzebowania na azot (aminokwasy lewo-
skrętne), glukozę, elektrolity, pierwiastki śladowe 
i płyny u noworodków, urodzonych przedwcześnie 
oraz o czasie, od 2. dnia życia do 1. miesiąca życia 
(wiek skorygowany dla noworodków urodzonych 
przedwcześnie).
Na rynek zostało wprowadzonych wiele różnego 
typu roztworów do żywienia pozajelitowego, za-
równo w postaci roztworów glukozy i aminokwa-
sów, jak również preparatów złożonych, z elektro-
litami i bez, a także do zastosowań specjalnych – 
w określonych stanach chorobowych (np. przy nie-
wydolności nerek lub wątroby) lub dla określonych 
grup pacjentów (np. dzieci), wytwarzanych przez fir-
my: Baxter (Aminomel, ClinOleic, Multimel, Numeta 
G, Olimel, Primene), Braun (Aminoplasmal, Lipofun-
din, Nutriflex), Fresenius Kabi (Aminomix Novum, 
Aminosteril, Aminoven Infant, Intralipid, Kabiven, 
Nephrotect, Omegaven, SmofKabiven, SmofKabi-
ven EF, SmofKabiven Peripheral, Smoflipid, Vamin, 
Vaminolact). Nie został jeszcze wprowadzony Clini-
mix (Baxter).
Skreślono z Rejestru preparaty: Aminoplasmal B. 
Braun 10% E (Braun), Clinomel (Baxter), Comple-
ven (Fresenius Kabi), Glamin (Fresenius Kabi), Ivelip 
(Baxter), Lipovenoes (Fresenius Kabi), OliClinomel 
(Baxter), Periplasmal z glukozą (Braun), Salviamin 
Hepar (Clintec) i Soyacal (Grifols).

C – UKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C07 – Leki blokujące receptory b-adrener-
giczne; C07F – Leki β-adrenolityczne w połą-
czeniach z innymi lekami obniżającymi ciś-
nienie tętnicze krwi; C07FB – Selektywne leki 
β-adrenolityczne w połączeniach z innymi 
lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi; 

C07FB07 – Bisoprolol w połączeniach z innymi 
lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi

Bisoprolol+amlodipine: Sobycombi (Krka) to 2. za-
rejestrowany lek o podanym składzie, w 4 zestawie-
niach dawek. Na rynku od lutego 2012 pojawił się 
Concoram (Merck).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny 
w połączeniach; C09BB - Inhibitory konwer-
tazy angiotensyny w połączeniach z blokera-
mi kanału wapniowego; C09BB02 – Enalapryl 
i lerkanidypina

Enalapril+lercanidipine: Coripren (Krka) w daw-
kach po 20 mg to rozszerzenie względem zareje-
strowanych wcześniej niższych dawek. Zarejestro-
wano 3 marki leków o podanym składzie, które jesz-
cze nie zostały wprowadzone na rynek: Coripren 
(Recordati), Elernap (Krka) i Lercaprel (Recordati).

C09D – Antagoniści angiotensyny II w połą-
czeniach; C09DA - Antagoniści angiotensyny 
II w połączeniach z lekami moczopędnymi; 
C09DA06 – Kandesartan w połączeniach z le-
kami moczopędnymi

Candesartan+hydrochlorothiazide: Candesartan 
+ Hydrochlorothiazide Liconsa to 7. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie. Na rynek wpro-
wadzono 3 marki: od września 2011 Karbicombi 
(Krka), od grudnia 2011 Candepres HCT (Sandoz) 
i od grudnia 2012 Carzap HCT (Zentiva). Nie zosta-
ły jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Canderox 
HCTZ (Medicplast), Candesartan HCT Pfizer, Can-
desartan HCT Teva. Skreślono z Rejestru: Cander-
tan HCT (Gedeon Richter Polska), Candesartan HCT 
Actavis, Candesartan HCT-Ratiopharm, Candesar-
tan/HCT Teva, Candezek Plus (Adamed), Co-Akanid 
(+Pharma), Kandesar Comp (Orion; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Kandesar HCT).

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

Ezetimibe: Ezetimibe Mylan to 5. zarejestrowana 
marka ezetymibu. Na rynek wprowadzono lek ory-
ginalny Ezetrol (Merck Sharp & Dohme). Nie poja-
wiły się jeszcze w sprzedaży: Ezen (Zentiva), Lipegis 
(Egis) i Tactus (Sandoz). Skreślono z Rejestru: Ezeti-
mibe Teva.

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w der-
matologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze sto-
sowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciw-
grzybicze stosowane miejscowo
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►Terbinafine: Terbinafine-APC (APC Instytut) w po-
staci aerozolu to 14. zarejestrowana marka terbina-
finy do stosowania miejscowego. Na rynek wpro-
wadzono 11 leków: Lamisilatt (Novartis) w posta-
ci roztworu na skórę, aerozolu płynnego, kremu 
i żelu oraz Tenasil (PharmaSwiss), Terbiderm (Ge-
deon Richter), Undofen Max (Omega Pharma), od 
października 2007 Terbistad (Stada), od lipca 2011 
Myconafine (Axxon; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Temapharm pod nazwą Zelefion), od 
maja 2012 Tersilat (Sun-Farm), od czerwca 2012 Ter-
bilum (Oceanic), od listopada 2012 Terbinafina Zia-
ja, od stycznia 2013 Scholl krem przeciwgrzybiczny 
do stóp (Reckitt Benckiser) i od sierpnia 2013 La-
mifortan Active (PharmaSwiss). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży: Erfinazin (Polfarmex) 
w postaci roztworu na skórę i Terbinafin HM (He-
alth-Med) w postaci kremu. Skreślono z Rejestru: 
Dermogen (Generics).

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIOWY I HORMONY 
PłCIOWE

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02C/
G02CX – Inne preparaty ginekologiczne;

Cimicifugae racemosae rhizomatis extractum: 
Klimadynon (Bionorica) to aktualnie 2. zareje-
strowana marka leku zawierającego wyciąg z kłą-
cza pluskwicy groniastej. Na rynek wprowadzono 
Klimafemin (Herbapol Lublin). Skreślono z Rejestru: 
Klimasol (Phytopharm Klęka), Menofem (Bionorica) 
i Remifemin (Schaper & Brümmer).

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

Dutasteride: Dutasteryd Regiomedica to 3. zare-
jestrowana marka dutasterydu. Na rynek wprowa-
dzono lek oryginalny Avodart (GlaxoSmithKline). 
Nie pojawił się jeszcze preparat Dutasteride Teva.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGÓLNIE

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

Linezolid: Linezolid Polpharma, Linezolid Sandoz 
i Gramposimide (Synthon) w postaci roztworów 
do infuzji to odpowiednio 5., 6. i 7. zarejestrowana 
marka linezolidu. Na rynek wprowadzono 3 marki: 
Zyvoxid (Pfizer; lek oryginalny) w postaci doustnej 
i iniekcyjnej, od maja 2014 Dilizolen (Glenmark) 
w postaci iniekcji i od sierpnia 2014 Anozilad (Ac-
tavis) w postaci doustnej. Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Pneumolid (Alvogen) w postaci iniekcji. 
Skreślono z Rejestru: Linezolid Teva.

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

Voriconazole: Voriconazole Stada w postaci do-
ustnej to 8. zarejestrowana marka worykonazolu, 
a Voriconazol Polpharma w postaci iniekcyjnej to 
rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 
tabletek powlekanych. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jesz-
cze na rynku Voriconazole Accord (Accord Health-
care), Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefen-
bacher), Voriconazole Sandoz, Voriconazole Teva, 
Voriconazol Polpharma, Voricostad (Stada).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPłYWA-
JąCE NA UKłAD ODPORNOśCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01D – Anty-
biotyki cytotoksyczne i substancje o zbliżonym 
działaniu; L01DC – Inne antybiotyki cytotok-
syczne

Mitomycin: Mitomycin Agila (Agila Specialties) 
w nowej dawce 40 mg to 2. zarejestrowana marka 
mitomycyny. Do sprzedaży wprowadzono Mitomy-
cin C Kyowa (Nordic Pharma).

M – UKłAD MIĘśNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwza-
palne i przeciwreumatyczne; M01AH – Koksyby

Celecoxib: Zelsiglat (Sigillata) to 3. zarejestrowana 
marka celekoksybu. Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Celebrex (Pfizer). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży lek Aclexa (Krka).
Etoricoxib: Etoricoxib Zydus to 2. zarejestrowana 
marka etorykoksybu. Na rynku pojawiał się lek ory-
ginalny Arcoxia (Merck Sharp & Dohme).

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

Cisatracurium: Cisatracurium Strides (Strides Arco-
lab) to 6. zarejestrowana marka leków z cisatraku-
rium. Do sprzedaży wprowadzono 4 leki: Nimbex 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2012 
Cisatracurium Kabi (Fresenius Kabi), od paździer-
nika 2012 Cisatracurium Actavis i od grudnia 2012 
Cisatracurium Hospira. Nie pojawił się jeszcze na 
rynku Cisatracurium Mylan. Skreślono z Rejestru: 
Cisatracurium Teva.

N – UKłAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki do 
znieczulenia ogólnego; N01AX – Inne środki do 
znieczulenia ogólnego
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►

Propofol: Propofol Sandoz to 9. zarejestrowana 
marka propofolu. Na rynek wprowadzono 6 leków: 
Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa Warszawa), 
Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 2007 
Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi), od 
września 2009 Propofol-Lipuro (Braun) i od czerw-
ca 2011 Provive (Claris Lifesciences). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży Nylosed (Polfa Warszawa) 
i Propofol Norameda. Skreślono z Rejestru: Curtega 
(Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe; N02C – Preparaty 
przeciwmigrenowe; N02CC – Selektywni ago-
niści serotoniny (5HT1)

Zolmitriptan: Zolmitriptan Zentiva to 4. zarejestro-
wana marka zolmitryptanu. Na rynek wprowadzono 
3 leki: Zomig (AstraZeneca; lek oryginalny), od mar-
ca 2012 Zolmiles (Actavis) i od kwietnia 2013 Zolmi-
triptan Stada. Skreślono z Rejestru: Triptex (Mepha), 
Zolmitriptan Actavis, Zolmitriptan Teva, Zolmitryp-
tan Renantos.

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

Nicotine: Niccorex Lemon i Niccorex Mint (US Phar-
macia) w postaci gumy do żucia w 2 dawkach to 
8. zarejestrowana marka preparatów z nikotyną. Na 
rynku pojawiły się następujące marki:
- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pa-
stylek do ssania w 2 dawkach o 2 smakach (lukre-
cjowo-miętowym i świeżej mięty);
- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 
smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White) i od 
września 2012 Nicorette Coolmint, systemu trans-
dermalnego (od września 2009 Nicorette Invisipa-
tch – preparat był dostępny od grudnia 2008 pod 
nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana 
nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inhalatora (Nico-
rette Inhaler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stoso-
wania w jamie ustnej Nicorette Spray;
- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do 
ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niqui-
tin Przezroczysty), tabletek do ssania Niquitin Mini 
oraz od stycznia 2014 jako Niquitin miętowe listki 
w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo 
(Actavis) system transdermalny, Exmo Fruit i Exmo 
Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit 
i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-
-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 daw-
kach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee) i Nico-
tine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssania.
Skreślono z Rejestru: Nicorette Freshdrops (McNeil; 
preparat był obecny na rynku) w postaci tabl. do 
ssania, Nicorette Microtab Lemon (McNeil) w po-
staci tabl. podjęzykowych, Nicotinell (Novartis) 
w postaci gumy do żucia i systemu transdermalne-
go (Nicotinell TTS), system transdermalny Nicopa-
tch (Pierre Fabre Medicament), Niquitin Mini smak 
wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.

S – NARZąDY ZMYSłÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw ja-
skrze i zwężające źrenicę;
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej

Brinzolamide: Brinzolamide Sandoz to 1. zareje-
strowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowa-
dzono lek oryginalny Azopt (Alcon).

S01EE – Analogi prostaglandyn
Travoprost: Lytrescio (Sandoz) i Travoprost Teva 
to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka leku 
z trawoprostem. Do sprzedaży został wprowadzo-
ny Travatan (Alcon; lek oryginalny). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Bondulc (Actavis) i Izba (Alcon).

2014-09-25

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gui-
delines for ATC Classification and DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index 
with DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastoso-
wanie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galeno-
wych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz Pro-
duktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy 
zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne 
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, któ-
rym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczni-
czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje – UE – SIERPIEŃ 2014

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGÓLNIE

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

Daclatasvir: Daklinza (Bristol-Myers Squibb) jest 
wskazany w skojarzeniu z innymi produktami lecz-
niczymi w leczeniu przewlekłego zakażenia wiru-
sem zapalenia wątroby typu C (HCV) u dorosłych.
Daklataswir jest inhibitorem niestrukturalnego wie-
lofunkcyjnego białka 5A (NS5A), będącego istot-
nym składnikiem kompleksu replikacji HCV. Dakla-
taswir hamuje zarówno replikację wirusowego RNA, 
jak i tworzenie wirionu. W hodowli komórkowej da-
klataswir wykazał dodatkowe działanie synergiczne 
z interferonem alfa, inhibitorami niestrukturalnego 
białka 3 (NS3) proteazy HCV, inhibitorami nienu-
kleozydowymi niestrukturalnego białka 5B (NS5B) 
HCV oraz nukleozydowymi analogami NS5B HCV 
w badaniach skojarzeń leków w testach z zastoso-
waniem komórkowego replikonu HCV. Nie stwier-
dzono wpływu antagonistycznego na działanie 
przeciwwirusowe. Nie stwierdzono klinicznie istot-
nego działania przeciwwirusowego przeciw różnym 
wirusom RNA i DNA, w tym HIV, co potwierdza, że 
daklataswir, który hamuje cel swoisty dla HCV, jest 
wysoce selektywny wobec HCV.

V – PREPARATY RÓŻNE
V03/V03A – Inne środki stosowane w leczni-
ctwie; V03AE – Leki stosowane w hiperkalemii 
i hiperfosfatemii

Sucroferric oxyhydroxide: Velphoro (Vifor Fre-
senius Medical Care Renal Pharma France) jest 
wskazany do stosowania w celu regulacji stężenia 
fosforu w surowicy krwi u dorosłych pacjentów 
z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych 
hemodializie lub dializie otrzewnowej. Velphoro na-
leży stosować w ramach wielolekowego schematu 
terapeutycznego, mogącego obejmować podawa-

nie suplementów wapnia, 1,25 dihydroksywitaminy 
D3 lub jednego z jej analogów bądź leków kalcymi-
metycznych w celu opanowania rozwoju osteodys-
trofii nerkowej.
Tlenowodorotlenek cukrożelazowy jest mieszaniną 
polinuklearnego tlenowodorotlenku żelaza(III), sa-
charozy i skrobi, zawiera w 1 tabl. do rozgryzania 
i żucia 500 mg żelaza, 750 mg sacharozy i 700 mg 
skrobi. Wiązanie fosforanów następuje na drodze 
wymiany ligandów pomiędzy grupami hydroksylo-
wymi i (lub) wodą a jonami fosforanowymi w całym 
fizjologicznym zakresie wartości pH w przewodzie 
pokarmowym. Stężenie fosforu w surowicy zmniej-
sza się w wyniku zmniejszenia wchłaniania fosfora-
nów z diety.

V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09A 
– Ośrodkowy układ nerwowy; V09AX – Inne 
środki radiofarmaceutyczne stosowane w diag-
nostyce ośrodkowego układu nerwowego

Flutemetamol [18F]: Vizamyl (GE Healthcare) jest 
produktem radiofarmaceutycznym wskazanym do 
stosowania w pozytonowej tomografii emisyjnej 
(ang. Positron Emission Tomography, PET) do obra-
zowania gęstości płytek neurytycznych β-amyloidu 
w mózgach dorosłych pacjentów z zaburzeniami 
poznawczymi, diagnozowanych w kierunku choro-
by Alzheimera (ang. AD) oraz innych przyczyn zabu-
rzeń poznawczych. Vizamyl należy stosować w po-
łączeniu z oceną kliniczną. Obecność nielicznych 
złogów lub ich brak świadczy o ujemnym wyniku 
badania.
W warunkach in vitro flutemetamol [18F] wiąże się 
z obecnymi w mózgu płytkami β-amyloidowymi 
(neurytycznymi), a także tworzy nieistotną liczbę 
wiązań ze splątkami neurofibrylarnymi. Dostępne 
dane sugerują, że flutemetamol [18F] może być 
stosowany do oznaczenia rdzeniowych i rozpro-
szonych złogów β-amyloidowych i płytek neury-
tycznych. Nie ma dowodów na tworzenie wiązań 
między flutemetamolem [18F] a rozpuszczalnymi 

W sierpniu 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 3 decyzje o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (daklataswir, flutemetamol [18F], tlenowodorotle-
nek cukrożelazowy). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji 
czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charaktery-

styki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej 
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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formami β-amyloidu. U pacjentów w schyłkowej fa-
zie życia przeprowadzono ilościową ocenę in vivo 
korelacji między wychwytem flutemetamolu [18F] 
przez istotę szarą kory mózgowej a całkowitą iloś-
cią złogów β-amyloidu w próbce pośmiertnej, wy-
korzystując do tego przeciwciało 4G8 skierowane 
przeciwko amyloidowi, które znaczy β-amyloid 
znajdujący się zarówno w płytkach neurytycznych, 
jak i w złogach rozproszonych. In vivo flutemetamol 
[18F] wykrywa β-amyloidowe złogi rozproszone, je-
żeli występują z dużą częstością. Mechanizm wiąza-
nia in vivo flutemetamolu [18F] z innymi formacjami 
β-amyloidu czy innymi strukturami mózgowia lub 
receptorami jest wciąż nieznany.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 19 VIII 2014 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza z 30 VII 2014, pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu produktu lecznicze-

go stosowanego u ludzi Rivastigmine 3M Health 
Care Ltd. (3M Health Care), zarejestrowanego 3 
IV 2014 – substancja czynna: rivastigmine, klasa 
N06DA;

•	 decyzja z 22 VIII 2014 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza z 1 VII 2014, pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi Vistide (Gilead Sciences), 
zarejestrowanego 23 IV 1997 – substancja czyn-
na: cidofovir, klasa J05AB.

2014-09-11

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-

cowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gui-
delines 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;

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

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczni-

czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

NOWOśCI NA RYNKU – SIERPIEŃ 2014

Klasa 
ATC/WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji

A07DA53 Loperamide + 
simethicon

Stoperan Plus US Pharmacia PL 10.2013 Losiveca, 
zm. 03.2014 Stoperan 
Plus

B01AC Cilostazol Cilozek Adamed PL 03.2014

C07AB Betaxolol Betaxolol PMCS Pro.Med.CS PL 11.2013

C08CA Lacidipine Lapixen Biofarm PL 04.2014

C09BB07 Ramipril + 
amlodipine

Ramizek Adamed PL 06.2014

C09DA03 Valsartan + 
hydrochlorothiazide

Valsartan + 
Hydrochlorothiazide 
Aurobindo

Aurobindo PL 08.2013

C09DA07 Telmisartan + 
hydrochlorothiazide

Gisartan Teva PL 08.2013

C09DA07 Telmisartan + 
hydrochlorothiazide

Tezeo HCT Zentiva PL 12.2013

C09DB06 Losartan + 
amlodipine

Alortia Krka PL 02.2014

W sierpniu 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 33 nowe marki produk-
tów leczniczych:
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* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

D01AC Bifonazole Canespor Bayer PL 10.1995 Mycospor*, 
zm. 10.2013 Canespor

G04CB Finasteride Uronezyr Axxon PL 10.2013

J01CR02 Amoxicillin + 
clavulanic acid

Auglavin Polpharma PL 11.2010 Amoxicillin/ 
Clavulanic acid 
Aurobindo, zm. 
05.2013 Auglavin

J01FA Azithromycin Azix Ethifarm PL 04.1999 
Sumamed*, zm. 
09.2003 Oranex*, zm. 
12.2013 Azix

J01XE Furazidin (furagin) neoFuragina Teva PL 06.2014

J01XX Linezolid Anozilad Actavis PL 06.2014

L01AX Temozolomide Blastomat Alvogen PL 12.2012

L01BC Capecitabine Xalvobin Alvogen PL 10.2012

L01CA Vinblastine Vinblastin Teva Teva PL 08.2009

N02BE Paracetamol Paracetamol Apteo 
Med

Synoptis PL 06.2014

N02BE51 Paracetamol + 
dextromethorphan + 
pseudoephedrine

Gripblocker Express Hasco-Lek PL 07.2014

N04BC Ropinirole Aparxon PR Teva PL 06.2011

N06AB Escitalopram ApoEscitaxin Oro Apotex PL 11.2013

N06AB Escitalopram Escitasan Stada PL 06.2010

N06AB Escitalopram Savandra Abbott PL 11.2013

N06AB Paroxetine Paroxetine 
Aurobindo

Aurobindo PL 07.2008

N06DX Memantine Cognomem Zentiva PL 03.2014

N06DX Memantine Memantine Glenmark Glenmark PL 12.2013

N06DX Memantine Tormoro Abbott PL 12.2013

N06DX Memantine Zenmem Zentiva PL 04.2014

R01AD Mometasone Pronasal Teva PL 01.2014

R05CB Acetylcysteine Nacecis Natur Produkt 
Pharma

PL 06.2014

R05DA Dextromethorphan Mucotussin Boehringer 
Ingelheim

PL 02.2014

S01AE Moxifloxacin Monafox Adamed PL 03.2014
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Ponadto w sierpniu 2014 r. wprowadzono do 
sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 A02BC, pantoprazole – Pantopraz Bio (Biofarm), 

PL 02.2012 Zolepharm, zm. 10.2012 Pantopraz 
Bio;

•	 S01EE, latanoprost - Rozaprost Mono (Ada-
med), PL 02.2014.

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

A07 – Leki przeciwbiegunkowe o działaniu prze-
ciwzapalnym/przeciwzakaźnym stosowane 
w chorobach jelit; A07D/A07DA – Leki hamu-
jące perystaltykę jelit; A07DA53 – Loperamid 
w połączeniach

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;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny 
w połączeniach; C09BB - Inhibitory konwer-
tazy angiotensyny w połączeniach z blokera-
mi kanału wapniowego; C09BB07 – Ramipryl 
i amlodypina
C09D – Antagoniści angiotensyny II w połą-
czeniach;
C09DA - Antagoniści angiotensyny II w połą-
czeniach z lekami moczopędnymi;
C09DA03 – Walsartan w połączeniach z leka-
mi moczopędnymi
C09DA07 – Telmisartan w połączeniach z le-
kami moczopędnymi
C09DB - Antagoniści angiotensyny II w po-
łączeniach z blokerami kanału wapniowego; 

C09DB06 – Losartan i amlodypina

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

logii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowa-
ne miejscowo; D01AC – Pochodne imidazolu 
i triazolu

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIOWY I HORMONY 
PłCIOWE

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

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryj-
ne, penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin, 
w tym z inhibitorami beta-laktamazy; J01CR02 
– Amoksycylina i inhibitor enzymatyczny
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptogrami-
ny; J01FA – Makrolidy
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XE - Pochodne nitrofuranu
J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD ODPORNOśCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AX – Inne środki 
alkilujące
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi piry-
midyny
L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty na-
turalne; L01CA – Alkaloidy barwinka i analogi

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

bólowe i przeciwgorączkowe;
N02BE – Anilidy
N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wy-
łączeniem leków psychotropowych

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

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB – Se-
lektywne inhibitory zwrotnego wychwytu sero-
toniny
N06D – Leki przeciw demencji; N06DX - Inne 
leki przeciw otępieniu starczemu
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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)

►
R – UKłAD ODDECHOWY

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A 
– Środki udrożniające nos i inne preparaty sto-
sowane miejscowo do nosa; R01AD - Kortyko-
steroidy

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem prepa-
ratów złożonych zawierających leki przeciw-
kaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne
R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem 
preparatów złożonych ze środkami wykrztuś-
nymi; R05DA – Alkaloidy opium i pochodne

S – NARZąDY ZMYSłÓW
S01 – Leki okulistyczne;

S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Inne leki 
przeciwinfekcyjne

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

2014-09-23

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opraco-
wania 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 stycz-
nia 2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i 
szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz Produktów Lecz-
niczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy 
zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Pub-
licznej 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 hu-
man use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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