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Mądrość serca. Śmiałość serca

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego, który został ustano-
wiony przez papieża, świętego Jana Pawła II. Światowy Dzień Chore-
go jest świętem skłaniającym do refleksji nad losem człowieka, który 
mimo trapiącej go choroby lub bólu nie musi być nieszczęśliwy. Siłę, 
która niesie ulgę i pomaga wytrwać w chorobie, człowiek czerpie z wia-
ry, która jest źródłem nadziei na łaskę wyzdrowienia. Źródłem tej siły są 
także uczucia miłości ze strony bliskich osób podnoszące chorego na 
duchu oraz empatia osób, które czuwają przy łóżku złożonego niemo-
cą człowieka. Dzień Chorego stwarza sposobność do wyrażenia hołdu 
wszystkim ludziom, których misją i zawodowym powołaniem jest po-
moc choremu. 

W orędziu wydanym z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego pa-
pież Franciszek nawiązuje do mądrości serca (sapientia cordis), która 
jest fundamentem ducha, woli i działań ludzi w obliczu choroby. 

Mądrością serca jest – naucza Papież – postawa wzbudzona przez 
Ducha Świętego w umysłach i sercach tych, którzy potrafią otworzyć 
się na cierpienie braci i dostrzegają w nich obraz Boga. Jest nią także 
służba bliźniemu. Świat, w którym żyjemy, zapomina niekiedy o szcze-
gólnej wartości, jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż je-
steśmy pochłonięci pośpiechem, gorączkowym działaniem, produkcją, 
a w ten sposób łatwo zapomina się o wartości bezinteresowności, za-
troszczenia się o bliźniego, zajęcia się nim. 

•

Dziesięć miesięcy dzielących nas od wyborów parlamentarnych 
będzie czasem wzmożonych dyskusji o stanie naszego państwa i kie-
runkach jego rozwoju. Okres przedwyborczy ma tę zaletę, że przed-
stawiane są wtedy programy ugrupowań politycznych ubiegających 
się o mandaty parlamentarne dla swoich kandydatów. W tym czasie 
kandydujący politycy, być może będą wśród nich farmaceuci, będą 
rozmawiali, częściej niż zwykle, o zdrowiu. W tych okolicznościach ła-
twiejsze będzie, jak sądzimy, inicjowanie publicznych debat na podno-
szone przez samorząd aptekarski tematy dotyczące ochrony zdrowia 
obywateli. 

Pojawia się też szansa, że zgłaszane przez Naczelną Radę Aptekar-
ską propozycje legislacyjne będą podjęte przez rząd i finiszujący parla-
ment i zostaną załatwione jeszcze w czasie przedwyborczym lub znaj-
dą się w programach wyborczych ugrupowań politycznych. 

Zachęcamy aptekarzy, żeby z pełną energią włączyli się w nurt 
przedwyborczych wydarzeń promując wśród kandydatów na posłów 
program samorządu aptekarskiego. Tym aptekarzom, którzy podej-
mą to wyzwanie życzymy determinacji, wytrwałości i śmiałości serca 
w walce o jutro aptekarstwa, którego pierwszym celem jest zapew-
nienie pacjentom pełnej dostępności do leków oraz realizacja usług 
farmaceutycznych stanowiących jedną z podstaw efektywnej farmako-
terapii. ■

Redakcja Aptekarza Polskiego
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Pisałem o tym niedawno w artykule „Skazani 
na reglamentację?” („Aptekarz Polski”,  listo-
pad 2014, nr 99/77 online). Nie pozostali-

śmy obojętni na atak organizacji reprezentujących 
interesy przedsiębiorców funkcjonujących na rynku 
farmaceutycznym – zażądaliśmy przeprosin od osób, 
które w imieniu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” 
i Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Far-
maceutycznych INFARMA podpisały się pod listem 
skierowanym między innymi do członków sejmowej 
Komisji Zdrowia. W liście tym znalazły się niepraw-

dziwe informacje na temat intencji, którymi Naczelna 
Izba Aptekarska kierowała się zgłaszając poprawki 
do art. 78 ustawy – Prawo farmaceutyczne. W kon-
sekwencji przypisano NIA działania wspierające pod-
mioty łamiące prawo. Przypomnę, że w związku ze 
zgłaszanym przez aptekarzy brakiem w aptekach le-
ków ratujących zdrowie i życie samorząd aptekarski 
przygotował poprawkę mającą zapewnić wszystkim 
hurtowniom farmaceutycznym stałe dostawy pro-
duktów leczniczych objętych zakresem posiadanego 
przez przedsiębiorcę zezwolenia – w ilości niezbęd-
nej do zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów. 
Poprawkę zaproponowaną przez NIA w październiku 
2014 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii zaakceptowali członkowie sejmowej 
podkomisji nadzwyczajnej. Niestety, odrzucono ją 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP. Posłowie 
Platformy Obywatelskiej uczestniczący w pracach tej 
komisji zapewniali wówczas przedstawicieli NIA, że 
regulacja ta zawarta zostanie w poselskim projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne 
i niektórych innych ustaw. Tymczasem w projekcie 
nowelizacji, który pojawił się w Sejmie w grudniu 
2014 r., pominięty został problem zapewnienia 
wszystkim hurtowniom farmaceutycznym i apte-

LOBBYŚCI 

I IGNORANCI

Zdecydowane stanowisko samorządu aptekar-
skiego w sprawach dotyczących bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów, konsekwentna walka z ko-
mercją, która niszczy rynek apteczny, skuteczne 
przeciwstawianie się przeciwnikom zakazu reklamy 
aptek, propozycje legislacyjne Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej zmierzające do zagwarantowania stałego 
i równego dostępu wszystkich aptek do leków ratu-
jących zdrowie i życie – to działania, które ostatnio 
wywołały reakcję niektórych polityków i środowisk 
niechętnych poczynaniom przedstawicieli samorzą-
du aptekarskiego. 
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kom, a w konsekwencji wszystkim pacjentom, sta-
łego i równego dostępu do leków refundowanych 
ze środków publicznych. Brak w tym projekcie roz-
wiązań zaproponowanych przez NIA, przeciwstawia-
jących się dyktatowi producentów leków, podważa, 
w opinii środowiska aptekarskiego, zaufanie do de-
mokratycznego państwa prawa.

Nie ulega wątpliwości, że przyspieszenie prac 
nad tzw. poselskim projektem nowelizacji ustawy 
– Prawo farmaceutyczne, którego głównym celem 
jest wprowadzenie mechanizmów pozwalających 
kontrolować wywóz deficytowych leków z naszego 
kraju, ma ścisły związek z działaniami Naczelnej Izby 
Aptekarskiej w sprawie limitowania dostaw refundo-
wanych produktów leczniczych, a także z systema-
tycznym informowaniem posłów, Ministra Zdrowia 
i Głównego Inspektora Farmaceutycznego o per-
manentnym braku leków ratujących zdrowie oraz 
patologicznych zjawiskach występujących na rynku 
farmaceutycznym. Niestety, obszar niewiedzy o tych 
zjawiskach, na przykład wśród niektórych parlamen-
tarzystów, jest ciągle spory, o czym świadczy mię-
dzy innymi wywiad poseł Janiny Okrągły dla portalu 
Termedia w grudniu 2014 r. („Uniemożliwimy wywóz 
leków za granicę”). Odpowiadając na pytanie do-
tyczące tego, czy Naczelna Rada Aptekarska może 
przeciwdziałać takim procederom jak odwrócony 
łańcuch dystrybucji leków, obecna przewodnicząca 
sejmowej podkomisji nadzwyczajnej udzieliła za-
skakująco nietrafnej odpowiedzi: „Poprzez zabranie 
zezwolenia na prowadzenie apteki – tak”.

Ze stanowczym sprzeciwem naszego samo-
rządu spotkały się ostatnio opinie zaprezentowane 
przez wicemarszałek Sejmu RP Wandę Nowicką. 
Podczas rozmowy z red. Moniką Olejnik w porannej 
audycji Radia Zet 22 stycznia 2015 r. pani wicemar-
szałek odniosła się do stanowiska Prezydium Naczel-
nej Rady Aptekarskiej z 21 stycznia 2015 r. w sprawie 
stosowania tabletek zawierających octan uliprystalu. 
„Pamiętajmy, że rada aptekarska przy wszelkich jej 
zaletach to jest jednak środowisko sprzedawców. Oni 
mają wiedzę medyczną, nie można im tego odmó-
wić, ale nie są ostateczną instancją w rozstrzyganiu, 
jak działa jakiś specyfik i w jaki sposób powinien być 
wydawany. Ich rolą jest sprzedawanie tego, co jest 
w Polsce dostępne, a nie zakazywanie i odwoływanie 

się na przykład do klauzuli sumienia, co też niestety 
się w Polsce zdarza” – powiedziała wicemarszałek 
Nowicka. Trudno oprzeć się wrażeniu, że padły słowa 
głęboko niestosowne, świadczące o ignorancji i de-
ficycie wyobraźni moralnej. Cóż, można by milczeć 
lub cytując Franka Zappę, skomentować: „Głupota 
ma pewien urok, ignorancja nie”.

W liście wyjaśniłem pani wicemarszałek, że 
stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej 
nie zostało podyktowane względami ideologicz-
nymi, lecz głęboką troską o bezpieczeństwo zdro-
wotne kobiet, które mają stosować silnie działający 
środek farmaceutyczny bez badania lekarskiego. 
Zawarte w tym dokumencie obawy i zastrzeżenia, 
wyrażone przez członków Prezydium NRA na pod-
stawie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, wy-
nikają między innymi z analizy ogólnie dostępnej 
charakterystyki produktu ellaOne i specjalistycznej 
wiedzy farmaceutów, którzy to stanowisko przyjęli. 
„W swoich wystąpieniach publicznych wielokrotnie 
podkreślałem, że farmaceuci, członkowie samorządu 
aptekarskiego, muszą być postrzegani przez polity-
ków jako eksperci służący społeczeństwu profesjo-
nalną wiedzą i doświadczeniem. To właśnie farma-
ceuci, specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym 
doświadczeniu, są tą grupą zawodową, która może 
wspierać działania w zakresie opieki, profilakty-
ki i edukacji zdrowotnej” – przypomniałem wice-
marszałek Sejmu Wandzie Nowickiej, która wszak 
uczestnicząc przed dwoma laty w uroczystościach 
Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Warszawie, mia-
ła okazję poznać nasze środowisko i jego problemy. 
Warto zaznaczyć, że wówczas pani wicemarszałek 
składała nam wyrazy uznania. ■



Wszechnica aptekarska

6 Aptekarz Polski, 101(79e) styczeń 2015

MAŚCI 

ROZGRZEWAJĄCE  

I PRZECIWBÓLOWE

Receptura dostarcza nam wielu przykładów 
maści o działaniu zarówno przeciwbólo-
wym, przeciwzapalnym jak i rozgrzewają-

cym. W obrocie mamy wiele preparatów rynkowych 
posiadających takie spektrum działania, w szcze-
gólności są to preparaty żelowe zawierające leki 
z grupy NLPZ. Oczywiście w obrocie znajdują się 
również maści i kremy. Mimo ogromnego wyboru 
produktów leczniczych pochodzących z technolo-
gii przemysłowych, nie ma jak dobrze dobrany pod 
potrzeby konkretnego pacjenta preparat recep-
turowy. W preparacie takim możemy dość dowol-
nie dobierać poszczególne składniki i ich ilość tak, 

aby uzyskać odpowiedni efekt terapeutyczny i peł-
ne zadowolenie pacjenta. Mamy tu na myśli to, że 
niektórzy bardziej wolą maści silnie rozgrzewające 
i pachnące, inni wolą zapach niezbyt intensywny, 
inni jeszcze coś innego. Ograniczeniem jest nieste-
ty, jak przy wszystkich lekach recepturowych: „lista 
substancji, które mogą być użyte (...)” oraz kwestia 
rozliczenia z NFZ. Niemniej jednak nawet z tych do-
stępnych substancji można wykonać bardzo dobre 
i jednocześnie skuteczne preparaty.

Pierwszą substancją, która przychodzi nam 
na myśl w kontekście bóli reumatycznych jest oczy-
wiście salicylan metylu, z którym możemy wyko-
nać klasyczną maść „Unguentum Methyli salicylici”. 
Jest ona przykładem maści roztworu to znaczy, że 
substancja lecznicza jest rozpuszczona w podsta-
wie maściowej, którą stanowi mieszanina wazeliny, 
lanoliny oraz cerezyny. Klasyczna maść z salicyla-
nem metylu jest maścią 20%. Nic nie stoi jednak na 
przeszkodzie aby dostosować stężenie do potrzeb 
pacjenta. Wadą tej maści jest jej ostry nieprzyjem-
ny zapach, który jednak w niektórych przypadkach 
może mieć swoje dobre strony bo pacjent „czuje 
nosem”, że maść działa. Wykonanie jest dość pro-
ste, wystarczy do stopionego podłoża dodać salicy-
lan metylu i mieszać do ostygnięcia. Można również 
wykonać tę maść w unguatorze. 

Po przerwie świątecznej, w której rozważaliśmy 

refleksje młodego pokolenia farmaceutów i ich zde-

rzenia z otaczającą rzeczywistością, powracamy do 

tematu zainicjowanego w listopadzie związanego 

z farmaceutykami rozgrzewająco – przeciwbólowy-

mi. Omówiliśmy sobie recepturę i możliwe składy 

płynnych postaci leku – mazideł. W związku z po-

wyższym przyszła pora na „bardziej gęste” – pół-

stałe postacie do użytku zewnętrznego, czyli maści. 
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Unguentum Methyli salicylici
Vaselinum 36,0 cz.
Lanolinum 36,0 cz.
Ceresinum 8,0 cz.
Methylum salicylicum 20,0 cz.

Salicylan metylu jest organicznym związkiem 
chemicznym należącym do grupy estrów. Dokład-
niej to ester metylowy kwasu salicylowego. Fizycz-
nie występuje pod postacią żółtawej lub bezbar-
wnej cieczy posiadającej charakterystyczny silny 
zapach. Stosuje się go jako substancję farmakolo-
gicznie aktywną o działaniu przeciwbólowym, prze-
ciwzapalnym i rozgrzewającym, należy do grupy 
NLPZ. Powinien być aplikowany w postaciach leku 
stosowanych na nieuszkodzoną skórę. Jego zaletą 
w aspekcie terapeutycznym jest to, że szybko i ła-
two przenika przez skórę wywierając działanie prze-
ciwbólowe i przeciwzapalne. Stanowi także półpro-
dukt do syntez chemicznych.

  

Rycina 1. Struktura chemiczna salicylanu metylu.

Salicylan metylu działa również rozgrzewa-
jąco, ponieważ wywołuje miejscowe przekrwienie 
skóry i rozszerza naczynia krwionośne. Efekt prze-
ciwzapalny wywołany jest hamowaniem aktyw-
ności cyklooksygenazy prostaglandynowej oraz 
uwalnianiem prostaglandyn z komórek, wpływa 
na pobudzenie osi przysadkowo-nadnerczowej 
i hamuje czynności hialuronidazy, wykazuje właści-
wości przeciwświądowe. Warto również pamiętać, 
że salicylan metylu po zastosowaniu miejscowym, 
przenika w 12-20% do krwioobiegu, a około 10% 
pozostaje w skórze. Ulega hydrolizie do kwasu sa-
licylowego częściowo w warstwie rogowej naskórka 
oraz w wątrobie. Głównym metabolitem salicylanu 
metylu jest kwas salicylowy, który podlega dalej 
sprzęganiu z glicyną lub kwasem glukuronowym. 
T0,5 wynosi 6 h. 

Jeżeli zastosujemy dawki powyżej 1,0 g sub-
stancji czynnej – t0,5 ulega wydłużeniu. Eliminacja 
zachodzi wolno: do 24 godzin wydala się około 
50% dawki, preparat może kumulować się w tkan-
kach. Z doniesień literaturowych wynika również, że 
salicylan metylu wykazuje słabe działanie przeciw-
bakteryjne i złuszczające. Oczywiście pamiętamy, że 
salicylan metylu stosowany jest tylko zewnętrznie, 
a przyjęty do wewnątrz jest toksyczny. W Ameryce 
Północnej związek ten nazywany jest również olej-
kiem przęślowym i jako ciekawostkę można przy-
toczyć doniesienie, iż oprócz wyżej wymienionych 
wskazań zewnętrznych stosowany jest również we-
wnętrznie w tamtejszej medycynie ludowej w po-
staci cukierków. 

Maść z salicylanem metylu stanowi dogodny 
punkt wyjścia do opracowywania różnych prepara-
tów dla pacjenta. Można po pierwsze w tej maści 
zmieniać proporcje między składnikami podłoża, 
co będzie skutkowało zmianą konsystencji ma-
ści. Otrzymamy bardziej stałą albo bardziej płynną 
maść w zależności od potrzeb. Może ona również 
stanowić punkt wyjścia do dodania kolejnych skład-
ników czynnych np. mentolu. Takie wzbogacenie 
maści z salicylanem metylu w mentol ma również 
swoje miejsce w preparatach rynkowych.

Przykładem takiego rozwiązania, gdzie łączy-
my salicylan metylu z metolem jest rynkowy produkt 
leczniczy Balsamum Mentholi Compositum, który 
zawiera w 100,0 podłoża 20 gramów salicylanu me-
tylu i 2,5 grama mentolu. Takie połączenie mentolu 
i salicylanu metylu w podłożu zawierającym wazeli-
nę i/lub lanolinę możemy wykonać sami dobierając 
składniki aktywne i vehiculum według potrzeb. Taka 
maść stosowana jest w leczeniu bóli mięśniowych 
i stawowych, także reumatycznych, w nerwobó-
lach, jak również w bólach pourazowych (skręcenia, 
zwichnięcia). Biorąc pod uwagę parametry biofar-
maceutyczne maści recepturowych z salicylanem 
metylu, musimy pamiętać o zagrożeniach dla pa-
cjenta, szczególnie tego geriatrycznego, gdzie ma-
ści rozgrzewająco-przeciwbólowe są często stałym 
składnikiem farmakoterapii. Duże dawki salicylanu 
metylu, stosowane w maściach przez dłuższy czas 
mogą wywoływać łagodną formę zatrucia, nazywa-
ną zespołem salicylowym. Objawy zespołu salicylo-
wego to: nudności, wymioty, ból brzucha, biegun-
ka, wzmożone pragnienie, zaburzenia słuchu, ból 
głowy, uczucie zmęczenia lub pobudzenia. Ponadto 
mogą wystąpić: miejscowy ból, pokrzywka, świąd, 
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nadmierne przekrwienie skóry, ból głowy, prze-
krwienie spojówek, napad astmy i nawet wstrząs.

Rycina 2. Struktura chemiczna mentolu.

Mentol (Mentholum crystallisatum, Levo-
mentholum naturalis, Mentholum verum recrystalli-
satum, Mentholum syntheticum, Mentol krystalicz-
ny, Lewomentol) jest alkoholem z grupy terpenów. 
W temperaturze pokojowej tworzy białe, igłowe 
kryształki. Słabo rozpuszczalny w wodzie, dobrze 
rozpuszcza się w polarnych rozpuszczalnikach or-
ganicznych. Mentol ma własności znieczulające 
i zmniejszające podrażnienie błon śluzowych. Jako 
ciekawostkę można przytoczyć fakt, iż mentol za-
aplikowany na dolną powiekę wywołuje łzawienie 
oczu, przez co znajduje zastosowanie w aktorstwie 
i modelingu. Mentol działa poprzez aktywację re-
ceptorów TRPM8 wrażliwych na zimno w skórze. Po 
zastosowaniu miejscowym, powoduje uczucie chło-
du spowodowane stymulacją receptorów, hamując 
przepływ Ca2+ przez błony neuronalne. Właści-
wości przeciwbólowe mentolu mogą być uzyskane 
również przez pobudzenie receptorów kappa-opio-
idowych. 

W przypadku gdy zależy nam na wzmoc-
nieniu działania rozgrzewającego możemy dodać 
do formulacji olejek terpentynowy jak w przypadku 
mazideł. Należy jednak pamiętać że w takim przy-
padku – po dodaniu dużej ilości substancji płynnej 
cała maść zacznie bardziej przypominać mazidło, 
aby tego uniknąć należy zwiększyć ilość substancji 
odpowiedzialnych za utwardzenie podłoża, moż-
na np. dodać wosku pszczelego. Olejek terpenty-
nowy nazywany jest też terpentyną oczyszczoną, 
dawniej zwany również terpentyną francuską. Ma 
postać bezbarwnej cieczy o dużej prężności pary, 
charakterystycznym sosnowym zapachu i tempera-
turze wrzenia 150-160°C. Produkowany jest z ter-
pentyny balsamicznej. Od zwykłej terpentyny różni 

się większą lotnością, a przede wszystkim czystoś-
cią – zwykła terpentyna balsamiczna, zwłaszcza 
produkowana metodami ekstrakcyjnymi, zawiera 
pewną ilość ciał o niskiej prężności pary (trudno-
lotnych), po odparowaniu tworzących mazistą, wol-
no schnącą pozostałość. Oprócz zastosowania jako 
składnik rozgrzewający i przeciwbólowy w maściach 
olejek terpentynowy stosujemy do nacierań i kata-
plazmów. Świetnie zwalcza bakterie i dezynfekuje, 
a także chroni przed infekcjami. Właściwości lecz-
nicze terpentyny znalazły nawet swoje upamiętnie-
nie w poezji, któż z nas nie pamięta Katarzyny i jej 
kataru z wiersza Jana Brzechwy. Przy sporządzaniu 
leków złożonych zawierających terpentynę balsa-
miczną lub olejek terpentynowy należy pamiętać 
o ich ograniczonej trwałości. Preparaty powinny być 
przechowywane w szczelnych naczyniach z ciemne-
go szkła lub tworzywa, a przy dłuższym przecho-
wywaniu – w całkowitej ciemności, ze względu na 
skłonność większości terpenów do polimeryzacji 
i/lub utleniania pod wpływem światła. Powstające 
politerpeny i alkohole znacznie pogarszają jakość 
olejku, a tym samym jakość i skuteczność całego 
leku złożonego. 

W przypadku, gdy mamy do czynienia z pa-
cjentem wrażliwym na zapachy możemy zamienić 
salicylan metylu na bezwonną kapsaicynę. Kapsai-
cyna jest związkiem o bardzo wielkokierunkowym 
działaniu, została wyizolowana po raz pierwszy 
w czystej postaci krystalicznej w 1876 roku przez 
Johna Clougha Tresha. Anglikowi przypisuje się 
również nadanie jej obowiązującej do dziś nazwy 
„kapsaicyna”. Kapsaicyna i jej pochodne nie są roz-
puszczalne w wodzie, lecz tylko w alkoholu i tłusz-
czach.

Rycina 3. Struktura chemiczna kapsaicyny.

Kapsaicyna wykazuje zróżnicowane działania 
na ludzki organizm. Najważniejsze to m. in. właści-
wości drażniące i przeciwbólowe, a także wpływ na 
termoregulację czy metabolizm tkanki tłuszczowej.

►
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Za mniej istotne uważa się działanie antyok-
sydacyjne, hipotensyjne czy przeciwdrobnoustrojo-
we. Kwestię sporną stanowi wpływ kapsaicyny na 
rozwój nowotworów oraz jej wpływ na funkcjono-
wanie przewodu pokarmowego. Na niewielką skalę 
kapsaicyna jest stosowana przy zmniejszaniu masy 
ciała.

 W ciągu ostatnich dwudziestu lat wykazano, że 
mechanizm działania kapsaicyny polega na oddzia-
ływaniu tego alkaloidu z receptorami czuciowymi 
bólowymi TRPV1, zwanymi również „kapsaicynowy-
mi”. Występują one w dużych ilościach w błonach 
komórek nerwowych obwodowego układu ner-
wowego. Są one bardzo ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, ponieważ wywołują 
wrażenia bólowe w odpowiedzi na bodźce fizycz-
ne: temperatura powyżej 43°C, i chemiczne: niskie, 
wysokie pH. 

Kolejną ciekawostką jest fakt, iż zdolność wią-
zania się z receptorem kapsaicynowym mają rów-
nież związki wyizolowane z innych roślin znanych 
z zastosowań kulinarnych. Agonistami receptora 
TRPV1 są na przykład piperyna z pieprzu czarnego 
(Piper nigrum), zingeron z imbiru lekarskiego (Zin-
giber officinale) czy kurkumina z ostryżu długiego 
(Curcuma longa).

Innym związkiem silnie pobudzającym recep-
tor TRPV1 jest resiniferatoksyna pochodząca z tok-
sycznie działającego wilczomleczu żywiconośnego 
(Euphorbia resinifera). Głównym efektem przyłącze-
nia kapsaicyny do receptora TRPV1 jest uwolnie-
nie z zakończeń nerwowych neuronów peptydów 
(substancja P i CGRP) wywołujących stan zapalny. 
Pojawia się pytanie: skoro kapsaicyna aktywuje re-
ceptory odpowiedzialne za czucie bólu, to na czym 

opiera się jej działanie przeciwbólowe? Otóż przy 
przedłużonym oddziaływaniu kapsaicyny na recep-
tor TRPV1, ten zmienia swoją konformację prze-
strzenną i przechodzi w stan inaktywacji. Oznacza 
to, iż pomimo obecności bodźca aktywującego, re-
ceptor nie jest pobudzany. 

Wpływ kapsaicyny na temperaturę ustroju jest 
związany z aktywnością receptora TRPV1 i zależy 
między innymi od czasu, jaki upłynął od przyjęcia 
(efekty natychmiastowe lub opóźnione), częstości 
podania ( jednokrotne lub regularne) oraz wielkości 
dawki. Po jednokrotnym zaaplikowaniu niewielkiej 
ilości kapsaicyny stwierdzono spadek temperatu-
ry ciała (hipotermię). Jeśli jednak kapsaicynę po-
daje się regularnie przez dłuższy czas, nie działają 
wówczas mechanizmy prowadzące do hipotermii, 
co więcej obserwuje się podwyższenie temperatury 
ciała, czyli hipertermię – co znajduje zastosowanie 
w leku złożonym o właściwościach rozgrzewają-

Rycina 4. Właściwości kapsaicyny.

Należy przypominać 
i instruować chorych w jaki sposób 
stosujemy preparaty rozgrzewające, 

że zaczynamy od małych ilości, 
zwiększając je stopniowo tak,  
aby uzyskać optymalny efekt 
leczniczy oraz bezpieczeństwo 

i komfort aplikacji. 
►
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cych. Oczywiście nie mamy do użytku czystej kap-
saicyny, ale możemy z powodzeniem zastosować 
nalewkę z pieprzowca i na jej podstawie wykonać 
odpowiednią maść.

Dość ciekawym przykładem maści o działaniu 
przeciwbólowymi i rozgrzewającym jest zapomnia-
na maść jałowcowa: 

Rp.
Herba Absynthi   100,0 cz.
Spiritus dil.   200,0 cz.
Adeps Suillus   750,0 cz.
Cera flava liquefacta  180,0 cz.
Oleum Juniperi   70,0 cz.

Sama metoda wytworzenia tej maści przypo-
mina wykonanie plastra nostrzykowego – więc jest 
może trochę bardziej skomplikowana niż wykona-
nie zwykłej maści. Na początku zwilżamy ziele pio-
łunu z rozcieńczonym etanolem na papkę – ma to 
na celu przygotowanie materiału roślinnego przed 
mającą nastąpić ekstrakcją. Następnie ogrzewa się 
ciągle mieszając ze smalcem, aż do ulotnienia się 
zapachu spirytusu – następuje etap ekstrakcji ma-
teriału roślinnego tłuszczem. Po tym etapie ciecz 
należy przecedzić i wycisnąć oraz dodać upłynnio-
nego wosku pszczelego. Do wymieszanej na wpół 
ostygłej masy dodaje się jeszcze olejek jałowcowy. 
Otrzymana maść ma zapach olejku jałowcowego 
i kolor żywozielony.

Kolejną substancją biologicznie czynną, która 
jest szeroko wykorzystywana jako lek rozgrzewają-
cy jest kamfora. Jeżeli przy pierwszym stole pacjent 
pyta o coś do rozgrzewania, zawsze jako pierwsza 
na myśl przychodzi kamfora, najczęściej w postaci 
maści.

 Rycina 5. Struktura chemiczna kamfory.

Kamfora (Camphorum) jest organicznym 
związkiem chemicznym należącym do grupy terpe-
nów. Stanowi frakcję stałą olejku otrzymywanego 
z drewna cynamonowca kamforowego. W tempera-

turze pokojowej kamfora sublimuje, stąd powiedze-
nie „znika jak kamfora”. Najczęściej maści z kamforą 
stosuje się w bólach mięśni (np. naciągnięcia, boles-
ne kurcze mięśni), stanach zapalnych stawów oraz 
nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, 
rwa kulszowa). Formulacje maści rozgrzewających 
z kamforą możemy wykonać według następujących 
przepisów:

Rp.
Camphorae   6,0
Lanolini anhydrici  30,0
Vaselini flavi   ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Terebinthinae olei 
Camphorati olei  aa 20,0
Lanolini anhydrici
Vaselini flavi   aa ad 100,0
M.f.ung.

Rp. 
Methylis salicylatis  20,0
Camphorae   5,0
Lanolini anhydrici
Vaselini flavi   aa ad 100,0
M.f.ung.

Jak widać z przedstawionych przykładów, 
rozwiązań jest wiele i jakie zastosujemy zależy od 
naszej inwencji, oczywiście również, a może i prze-
de wszystkim od inwencji lekarza przepisującego 
receptę. Warto byłoby zainteresować „swoich leka-
rzy”, których znamy (bo na przykład pracują z pa-

...salicylan metylu, kamfora,  
a już na pewno kapsaicyna  

nie są substancjami obojętnymi 
i nie mogą dostać się w miejsca 

do tego nieprzeznaczone, dlatego 
po aplikacji na skórę chorobowo 

zmienioną należy starannie  
umyć ręce.

►
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cjentami w okolicach naszej apteki), rozwiązaniami 
recepturowymi z zakresu leczenia rozgrzewającego 
i przeciwbólowego. Również kwota ryczałtu za sto 
gramów indywidualnie opracowanego leku dla in-
dywidualnego pacjenta nie będzie stanowić nad-
miernego obciążenia i tak chudego portfela pacjen-
ta geriatrycznego.

Na zakończenie pragniemy przypomnieć, że 
dawkowanie preparatów rozgrzewających musi być 
dobierane indywidualnie, w taki sposób, aby pa-
cjent nie miał odczucia „poparzenia”, ponieważ ta-
kie zjawisko zniechęci go do używania leku, a wiemy 
jak ważna jest współpraca z pacjentem w tym zakre-
sie. Należy przypominać i instruować chorych w jaki 
sposób stosujemy preparaty rozgrzewające, że za-
czynamy od małych ilości, zwiększając je stopnio-
wo tak, aby uzyskać optymalny efekt leczniczy oraz 
bezpieczeństwo i komfort aplikacji. Należy również 
pamiętać o względach bezpieczeństwa, ponieważ 
salicylan metylu, kamfora, a już na pewno kapsai-
cyna nie są substancjami obojętnymi i nie mogą 
dostać się w miejsca do tego nieprzeznaczone, dla-
tego po aplikacji na skórę chorobowo zmienioną 
należy starannie umyć ręce. ■
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‘’Niech pokarm będzie twoim lekiem, a lekarstwo twoim pokarmem’’
Hipokrates (460-370 p.n.e.)

Właściwe odżywianie jest najlepiej udokumentowanym czynnikiem środowiskowym, mającym wpływ na zdro-
wie człowieka. Niewłaściwej diecie przypisuje się znaczącą rolę w obserwowanym wzroście zachorowalności na 
takie choroby cywilizacyjne jak miażdżyca, cukrzyca typu 2, otyłość, choroby alergiczne, autoimmunologiczne, 
nowotworowe i wiele innych. 

ODŻYWIANIE 
PROZDROWOTNE

cz. 3.

POPULARNE 

DIETY ŻYWIENIOWE

Dieta niskowęglowodanowa
 

Dieta mięsno-tłuszczowa 
była popularna już w starożyt-
nej Grecji, gdzie przygotowują-
cy się do udziału w olimpiadach 
zawodnicy odżywiali się prawie 
wyłącznie mięsem, pomijając wa-
rzywa i owoce. Także w XIX wieku 
próbowano leczyć wiele chorób 
metabolicznych tego typu dietą. 

Dieta niskowęglowodano-
wa stała się popularna od roku 
1972, kiedy to amerykański kar-
diolog dr Robert Atkins opubliko-
wał swą pierwszą książkę na ten 
temat. Według danych instytutu 
Atkinsa, na całym świecie jego 

downych przepisów, obiecują-
cych niezwykłe efekty. Ludzie są 
zagubieni, a rzadko mogą liczyć 
na pomoc ze strony lekarzy, bo 
większość z nich posiada wiedzę 
z podręczników pisanych w do-
bie „polowania na cholesterol”. 
Naukowcy z kolei skupiają się 
na poszukiwaniu „genu otyłości”. 
Genu, który musiałby pojawić się 
u ludzi w przeciągu ostatnich kil-
kudziesięciu lat i rozprzestrzenić 
w tym czasie na większość popu-
lacji wbrew prawom ewolucji. 

Aby stworzyć bazę do dal-
szych rozważań w tym temacie, 
przedstawiam przegląd najpo-
pularniejszych trendów żywienio-
wych ostatnich kilkudziesięciu lat.

Prawidłowa dieta powinna 
zawierać wszystkie nie-
zbędne składniki odżyw-

cze, w tym witaminy i minerały. 
Powinna być zbilansowana ener-
getycznie i dobrze tolerowana im-
munologicznie. Nie powinna za-
wierać mutagennych zanieczysz-
czeń – ksenobiotyków, nadmiaru 
lub niedoboru składników odżyw-
czych. Ze względu na warianty 
zmienności genetycznej, najlepiej 
aby była spersonalizowana.
 Niestety, większość spo-
łeczeństwa wciąż woli wierzyć 
w magiczną pigułkę, zamiast 
zainteresować się dietą. Nawet 
gdy pomyślą o niej, to natrafia-
ją na medialny zamęt setek cu-
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tacja medyczna, jaką zgromadził, 
stała się podstawą do rewizji po-
glądów wielu zwolenników diety 
wysokowęglowodanowej, zale-
canej powszechnie. Sam doktor 
Lutz, który stosował zasady ni-
skowęglowodanowe od 44-tego 
roku życia, zmarł w 2010 roku, 
przeżywając w pełni sił aż 97 lat 
i publikując naukowe teksty aż do 
późnej starości. 

 
Dieta 

wysokowęglowodanowa

W tej grupie największą 
popularnością, zwłaszcza w USA, 
cieszy się stworzona w latach 70-
tych dieta znanego kardiologa 
– dr D. Ornish’a. Jest to dieta ni-
sko tłuszczowa (tylko 10% kalorii 
może pochodzić z tłuszczu), opar-
ta głównie na nieprzetworzonych 
produktach roślinnych. Chociaż 
dieta jest dość rygorystyczna, to 
nie wymaga podczas jej stosowa-
nia liczenia kalorii i głodzenia się. 

W grudniu 2010 r., Program 
Dr Ornisha został zaaprobowany 
przez Amerykański Departament 
Zdrowia jako refundowana (!) op-
cja terapeutyczna dla wszystkich 
Amerykanów, którzy kwalifikują 
się do operacji wszczepienia by-
-passów, angioplastyki czy cierpią 
na miażdżycę, cukrzycę lub nad-
ciśnienie. Także Światowa Orga-
nizacja Zdrowia bezapelacyjnie 
uznała dietę jarską za zdrową 
i pokrywającą zapotrzebowanie 
na wszystkie składniki odżywcze, 
toteż wegetarianizm stał się dro-
gą do osiągnięcia pełni zdrowia. 

W Polsce jednak panuje 
mocno zakorzeniony pogląd, że 
dieta ta prowadzi do niedobo-
ru białka, osteoporozy jako jego 
konsekwencji oraz osłabienia ca-
łego organizmu ze względu na 
rzekome nieprzystosowanie czło-

dietę stosuje ponad dwadzieścia 
milionów ludzi. 

Dieta niskowęglowodano-
wa zakłada znaczne ograniczenie 
spożycia węglowodanów, często 
nawet do 50 g na dobę. W diecie 
tej takie produkty jak ziemniaki, 
makaron, pieczywo zastępowane 
są produktami bogatymi w biał-
ko i tłuszcz. Zalecane są głównie 
mięso, ryby, jaja i sery. Z warzyw 
i owoców dopuszczone są tylko 
te, które zawierają niską ilość 
węglowodanów jak np. sałata, 
brokuły, ogórki, szpinak, maliny. 
Także w Polsce dieta ta znalazła 
licznych naśladowców, a głów-
nym jej propagatorem jest le-
karz Jan Kwaśniewski. Dietę tą 
podobno stosowało bądź stosuje 
około dwóch milionów Polaków. 
Według poglądów głoszonych 
przez Atkinsa, zasadniczym po-
wodem miażdżycy są węglowo-
dany, w tym szczególnie cukry 
proste zawarte w warzywach 
i owocach, miodzie, a także skro-
bia rozkładana w naszych organi-
zmach do glukozy. Toteż w zale-
ceniach dietetycznych poczesne 
miejsce zajmują jaja, w tym ich 
żółtka, które w ilości czterech do 
sześciu sztuk powinny stanowić 
podstawowy składnik śniadania 
każdego dbającego o zdrowie 
człowieka. Nie ma przy tym po-
trzeby przejmować się wysoką 
zawartością cholesterolu w żółt-
kach, gdyż według Atkinsa jego 
ilość w pokarmie nie ma wpływu 
na poziom cholesterolu we krwi. 
Ograniczanie liczby przyjmowa-
nych kalorii, pod warunkiem ry-
gorystycznego wystrzegania się 
spożywania węglowodanów, tak-
że jest zbędne. Poza wszystkimi 
dobrodziejstwami zdrowotnymi, 
cechą tej diety jest bowiem sa-
moistna redukcja łaknienia, która 
jest kluczem do zrzucenia nad-

miaru kilogramów i utrzymania 
właściwej masy ciała.

Będąc na tego rodzaju die-
cie należy pamiętać o uzupełnia-
niu swojego menu w witaminy 
i minerały a szczególnie w wita-
minę C, beta-karoten, potas, że-
lazo, koenzym Q-10 i L-karnitynę. 
Z punktu widzenia przemian bio-
chemicznych jakie odbywają się 
w organizmie człowieka, gdy tłusz-
cze stanowią powyżej 10% diety, 
może nastąpić spadek masy ciała 
poprzez zablokowanie wytwarza-
nia trójglicerydów w wątrobie, 
gdyż przy znacznym ograniczaniu 
węglowodanów w posiłkach, or-
ganizm jest zmuszony do spalania 
rezerw tłuszczu znajdujących się 
w tkankach. Jednak z medyczne-
go punktu widzenia, taka dieta 
powoduje znaczny wzrost ryzyka 
powstania miażdżycy. Część osób 
rozpoczynających stosowanie die-
ty niskowęglowodanowej skarży 
się na szereg skutków ubocznych 
występujących podczas procesu 
adaptacji organizmu, trwającego 
zwykle około tygodnia. Wśród 
skutków ubocznych wymieniane 
są bóle głowy, nudności, senność 
i zmęczenie. Atkins, pomimo sto-
sowania swej diety, zmarł na serce 
w wieku 73 lat. 

Odmianą diety niskowęglo-
wodanowej jest odżywianie bez 
pieczywa, propagowane przez 
austriackiego lekarza Wolfgan-
ga Lutza. Doktor Wolfgang Lutz, 
który od dziecka był słabego 
zdrowia, zainteresował się dietą 
niskowęglowodanową w 1957 
roku i sam zaczął ją stosować. Po 
stwierdzeniu jej dobroczynnych 
skutków, wdrożył ją u swoich pa-
cjentów, uzyskując w przypadku 
wielu chorób takich jak cukrzyca, 
otyłość, choroby serca, zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe i nowotwory 
znakomite rezultaty. Dokumen-
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z 49 zielonych warzyw, liści i traw. 
Zawiera w sobie 125 szybko przy-
swajalnych witamin, minerałów 
i aminokwasów, które odżywiają 
ciało na poziomie komórkowym 
bez obciążania układu pokar-
mowego. W wydanej w Polsce 
książce szczegółowo opisuje po-
karmy alkalizujące i zakwaszające 
organizm. Podaje też ponad 400 
przepisów na potrawy zgodne ze 
swym programem żywieniowym.

Dieta wysokobiałkowa

 Moda na dietę protei-
nową pojawiła się po tym, jak 
francuski lekarz Pierre Dukan 
opublikował swą pierwszą książ-
kę z planem żywieniowym, opar-
tym na jedzeniu niemal wyłącz-
nie białka. Nadrzędną zasadą tej 
diety (zwanej proteinową) jest 
zwiększenie spożycia produktów 
białkowych i ograniczenie węglo-
wodanów oraz tłuszczów. Ponad-
to stosowanie diety proteinowej 
nie narzuca rytmu posiłków. To-
też nic dziwnego, że miliony lu-
dzi na całym świecie zaczęły się 
odchudzać w ten sposób. Jego 
19 książek, poświęconych zdro-
wemu żywieniu, sprzedano na 
całym świecie w liczbie 2,5 mln 
egzemplarzy. W Polsce, od 2008 
roku, jego książka „Nie potrafię 
schudnąć” rozeszła się w nakła-
dzie około 1 mln egzemplarzy. 
Okazało się jednak, że metoda 
Dukana ma sporo groźnych skut-
ków ubocznych. Wykazano, że 
ten sposób odżywiania powoduje 
wzrost poziomu cholesterolu we 
krwi, wywołuje choroby układu 
krążenia a nawet może prowadzić 
do raka piersi. Francuska Izba Le-
karska odebrała Dukanowi prawo 
wykonywania zawodu lekarza – 
głównie za przepisywanie swoim 
pacjentom zakazanego leku na 

wieka do takiego sposobu odży-
wiania się. Pogląd ten jest częś-
ciowo uzasadniony, toteż planując 
dietę wegetariańską należy pa-
miętać o odpowiedniej kalorycz-
ności. Produkty roślinne zazwyczaj 
charakteryzują się mniejszą ilością 
kilokalorii. Dlatego potrawy po-
winny być spożywane w umiarko-
wanej ilości ale za to dość często. 
Kwestia witaminy B12 jest rów-
nież bardzo istotna w diecie we-
getariańskiej. Im mniejsza podaż 
produktów odzwierzęcych tym 
większe ryzyko niedoborów tej 
witaminy. Produkty roślinne nie 
zawierają bowiem tego składnika. 
Ograniczając spożycie produktów 
odzwierzęcych do minimum na-
leży rozważyć właściwą suple-
mentację witaminy B12. Osoby 
stosujące dietę wegetariańską po-
winny szczególną uwagę zwrócić 
na podaż żelaza. Jego niedobór 
prowadzi najczęściej do niedo-
krwistości. Ostatnie badania są 
jednak bardzo pocieszające, gdyż 
częstotliwość zapadania na tę do-
legliwość jest podobna u wegeta-
rian jak i u osób, które spożywają 
mięso. Ważne jest by nie tylko 
zwrócić uwagę na odpowiednią 
podaż żelaza, ale również na to 
z czym go spożywamy. Ograni-
czyć należy produkty i substancje, 
które utrudniają jego wchłanianie 
tj. fityniany, polifenole obecne 
m.in. w kawie, herbacie czy kakao. 
Pomocna okazuje się witamina C 
– należy pamiętać o tym by nie 
zabrakło jej przy spożywaniu po-
siłku zawierającego żelazo. Wege-
tarianie powinni spożywać rów-
nież większą ilość cynku ponieważ 
jego biodostępność jest niższa 
niż u osób stosujących tradycyj-
ny model odżywiania, głównie ze 
względu na obecność kwasu fity-
nowego. W utrzymaniu zdrowych 
kości istotną rolę odgrywa wita-

mina D. Najlepszym źródłem tej 
witaminy jest światło słoneczne, 
lecz niestety w Polsce nie możemy 
liczyć na nie przez cały rok. Ist-
nieją nieliczne źródła tej witaminy 
w pożywieniu, głównie są to tłuste 
ryby. Ludzie stosujący diety we-
getariańskie powinni regularnie 
spożywać produkty wzbogacane 
tą witaminą, na przykład tran. 
Reasumując dobrze zbilansowa-
na dieta wegetariańska dostarcza 
nam wszystkich niezbędnych dla 
zdrowia składników odżywczych. 

Dietę wegetariańską, op-
artą na równowadze pH płynów 
ustrojowych, propaguje dr Yo-
ung. Twierdzi on, że gdy przez złe 
nawyki żywieniowe równowaga 
ta zostanie rozchwiana, to pro-
wadzi do nadmiernego zakwa-
szenia organizmu, wtedy komórki 
zaczynają słabnąć, umierać lub 
mutować. Poziom zakwaszenia 
decyduje o nasileniu sympto-
mów choroby. W początkowym 
stadium mogą one być zupełnie 
niezauważalne. Gdy stopień za-
kwaszenia ustroju rośnie, zaczy-
nają uzewnętrzniać się dolegli-
wości. Organizm ludzki ma kilka 
sposobów, aby utrzymać pH na 
odpowiednim poziomie. Jednym 
z tych sposobów jest wyciąga-
nie alkalizujących minerałów 
z tkanek, które neutralizują za-
kwaszenie. Takimi minerałami są 
między innymi potas, sód, wapń 
i magnez. To może spowodować 
bardzo poważne problemy zwią-
zane z brakiem tych elementów 
zaczynając od osłabienia kości po 
przyspieszony proces starzenia. 
Aby nie dopuścić do nadmierne-
go zakwaszenia organizmu albo 
rozpocząć leczenie już zakwa-
szonego, dr Young poleca opra-
cowany przez siebie preparat. 
Według producenta, jest on na-
turalnym produktem stworzonym 

►
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odchudzanie, który miał wspo-
magać „cudowną” dietę. 

Dieta paleo
 

Założenia tej diety są opar-
te na hipotezie, że w dzisiejszych 
czasach spożywamy zupełnie inne 
jedzenie niż to, do którego do-
stosowany jest nasz genom, któ-
ry niewiele zdążył się zmienić od 
czasu, kiedy ludzie żyli w społecz-
nościach zbieracko-łowieckich. 
Życie, do którego dostosowany 
jest genom, wyglądało inaczej: 
więcej czasu spędzano na wol-
nym powietrzu, a dzięki słońcu 
ciało miało większe możliwości 
tworzenia witaminy D. Poza tym 
ludzie byli bardziej aktywni fizycz-
nie a w środowisku nie było zanie-
czyszczeń. Zupełnie inaczej wy-
glądała też wtedy dieta człowie-
ka: składały się na nią m.in., ryby, 
owoce morza, zwierzęta, owady, 
jaja czy miód. Nasi praprzodkowie 
w wieku dorosłym niemal nie pili 
mleka. Rzadko jadali ziarna zbóż. 
Populacje łowiecko-zbieracze po-
zyskiwały energię w proporcjach: 
20-35% pochodziło z białek, 20-
40% z węglowodanów, a 30-50% 
z tłuszczów. Ich szkielety, znane 
z wykopalisk, wskazują na dobre 
zdrowie i blisko 1,8 m wzrostu. 

Około 10 tys. lat temu nasi 
praprzodkowie porzucili zdrowy 
tryb życia. Stało się to wtedy, kiedy 
powstało rolnictwo. W diecie, któ-
rą dziś określa się mianem paleo-
litycznej bądź jaskiniowej, kluczo-
wa jest eliminacja zbóż. Drugim 
niepożądanym elementem jest 
nabiał, również obcy człowiekowi 
paleolitycznemu. Ich dieta opiera-
ła się na białkach i tłuszczach i to 
te ostatnie były paliwem. Autorzy 
diety paleo przekonują, że tłusz-
cze spełniają funkcję energetycz-
ną o wiele skuteczniej niż glukoza, 

która włączana powinna być tylko 
w wypadku wysokiej aktywności 
fizycznej, a więc o określonych 
porach dnia i to głównie pod po-
stacią owoców. 

Dieta uzależniona  
od posiadanej grupy krwi

Jest to dieta której brak 
naukowych podstaw przy jedno-
czesnych dobrych zaleceniach 
dietetycznych dla około 60% 
ludzkiej populacji. Jej twórcą 
jest D’Adamo, który wierzy, że 
grupa krwi „0” powstała u ludzi 
najwcześniej i mieli ją wszyscy 
pradawni łowcy-zbieracze, nato-
miast pozostałe grupy rozwinęły 
się później. Wszystkim grupom 
krwi zaleca wycofanie pszenicy 

z diety oraz wszelkich produktów 
wysokoprzetworzonych. Ponie-
waż 62% ludzkiej populacji posia-
da grupę krwi „0”, nie dziwi fakt, 
że wdrażając dietę bliską zalece-
niom diety paleo doświadczają 
oni na sobie jej dobrodziejstw. 
Kolejne 21% populacji to ludzie 
z grupą krwi „A”, którzy także 
mogą doznać jakiejś poprawy 
zdrowia wycofując z diety pszeni-
cę, produkty wysoko przetworzo-
ne oraz produkty mleczne, wpro-
wadzając też więcej ryb i owoców 
morza. 16% ludzi ma grupę „B” 
i oni mogą jedynie trochę skorzy-
stać na wycofaniu pszenicy oraz 
produktów wysoko przetworzo-
nych. Grupa krwi „AB” pojawia się 
najrzadziej, tylko u ok. 3% ludzi. 

Dieta bezglutenowa

 Jedną z nowszych diet jest 
odżywianie „g-free” czyli bez glu-
tenu, który stał się żywieniowym 
wrogiem numer jeden. Według 
dr Williama Dawisa współczesny 
gluten powoduje nie tylko celiakię 
ale również zakwaszenie organi-
zmu, podwyższa poziom trójgli-
cerydów, wywołuje miażdżycę, 
osteoporozę, zmiany hormonalne, 
zwyrodnienia stawów, cukrzycę, 
alergie, zespół jelita drażliwego, 
zaburzenia trawienia. Zgodna jest 
opinia naukowców, że za szkod-
liwość zmodyfikowanej pszenicy 
odpowiada głównie gluten, lek-
tyny i amylopektyna A. Gluten, 
stanowiący ok. 80% wszystkich 
białek w pszenicy, obejmuje dwie 
główne rodziny: gluteiny i gliady-
ny. Gluteiny powodują, że ciasto 
jest klejące, rozciągliwe, spoiste 
i rośnie pod wpływem drożdży. 
Gliadyny zaś wywołują reakcję im-
munologiczną (celiakia). Lektyny 
wyzwalają w organizmie reakcje 
autoimmunologiczne np. reuma-►
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Podsumowanie

Z przedstawionego przeglą-
du najpopularniejszych trendów 
żywieniowych ostatnich kilku-
dziesięciu lat wynika, że wybra-
nie właściwej drogi „zdrowego” 
odżywiania się nie jest proste, 
gdyż nie ma diety uniwersalnej, 
odpowiedniej dla każdego. I nie 
chodzi tu o osoby z konkretnymi 
schorzeniami, które z oczywistych 
względów powinny przebywać 
na diecie specjalistycznej. Także 
z ostrożnością należy podchodzić 
do publikowanych co pewien czas 
rankingów diet, gdyż często spo-
rządzane są na zamówienie po-
tentatów przemysłu spożywcze-
go, bez uwzględnienia zdrowia 
konsumentów. ■

dr n. przyr., mgr farm.  
Karol Adamkowski

Fot. Fotolia.pl
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toidalne zapalenie stawów, toczeń 
rumieniowaty.

Amylopektyna A to wielo-
cukier, który jest najłatwiej tra-
wiony, dlatego w największym 
stopniu podnosi poziom cukru 
w organizmie. Okazało się, że 
pszenica podwyższa poziom cu-
kru we krwi znacznie szybciej niż 
biały cukier i inne węglowodany. 
Warto pamiętać, że nawet pełno-
ziarnisty chleb i płatki śniadanio-
we podwyższają cukier w więk-
szym stopniu niż sacharoza. 
Amylopektyna A w dużej mierze 
odpowiada za powstawanie tzw. 
„pszenicznego brzucha”, który 
powoduje stany zapalne, insuli-
noodporność, cukrzycę, choroby 
serca, zapalenie stawów.

Biorąc pod uwagę powyż-
sze fakty, nie należy się dziwić, że 
zjawisko odstawiania produktów 
zawierających gluten, nawet przez 
osoby zdrowe, ma już dość sze-
roki zasięg, a „bezglutenowość” 
stała się nowym słowem przeko-
nującym o tym, że produkt jest 
zdrowy. Tak jak kilka lat temu 
oznaczano, że produkt jest diete-
tyczny, light, beztłuszczowy, zero, 
tak dziś na kolejnych produktach 
pojawiają się oznaczenia informu-
jące o tym, że są „g-free”. 

Dieta genetyczna

Hitem ostatnich kilkunastu 
miesięcy jest dieta genetyczna, 
nazywana najbardziej osobistą 
dietą na świecie gdyż określana 
jest na podstawie badania DNA. 
Badanie materiału genetycznego 
wskazuje najlepszy sposób odży-
wiania, odpowiedni dla genomu 
konkretnej osoby. Materiałem do 
badania jest wymaz z wewnętrz-
nej powierzchni policzka, pobie-
rany przez potarcie szpatułką. Na 
podstawie otrzymanego wyniku 

badania można określić, jak nale-
ży zoptymalizować nawyki żywie-
niowe, aby poprawić metabolizm 
organizmu. Metodę tą wymyśliła 
Carolyn Katzin, która od lat zaj-
muje się nutrigenetyką. Najczęś-
ciej badanymi genami są:
FTO – niektóre jego warianty są 

uznawane za silnie związane 
z ryzykiem uzyskania nadwagi;

APOA2 – koduje białko ApoAII, 
występujące w HDL, czyli „do-
brym” cholesterolu;

TCF7L2 – jest kluczowym regu-
latorem metabolizmu glukozy 
w wątrobie;

IRS1 – jest ważny ze względu na 
wytwarzania energii z węglo-
wodanów;

GIPR – koduje białko, które ste-
ruje uwalnianiem insuliny po 
pobraniu glukozy i tłuszczu;

LIPC – bierze udział w hydrolizie 
trójglicerydów i fosfolipidów 
znajdujących się w LDL i HDL;

PPARG2 – steruje metabolizmem 
tłuszczów i węglowodanów;

IL6 – odgrywa ważną rolę w me-
tabolizmie lipidów i glukozy; 

TNF alfa – zwiazany z reakcją za-
palną, przyczynia się do nad-
miernego wzrostu wagi; 

LIPC – katalizuje hydrolizę trójgli-
cerydów i fosfolipidów w czą-
steczkach LDL i HDL;

FABP2 – steruje absorpcję tłusz-
czów z przewodu pokarmo-
wego; 

ADRB2 – bierze udział w mobili-
zowaniu do pracy tkanki tłusz-
czowej. 

Dieta genetyczna reklamo-
wana jest jako najskuteczniejszy 
sposób na szczupłą sylwetkę, 
toteż nic dziwnego, że cieszy się 
popularnością zarówno wśród 
gwiazd Hollywood jak i u naszych 
celebrytów, dla których koszt ba-
dania (około 3000 zł) nie stanowi 
problemu. 

►

Fo
t. 

Fo
to

lia
.c

om



17Aptekarz Polski, 101(79e) styczeń 2015

Wszechnica aptekarska

Efektywne Mikroorganizmy to nazwa handlo-
wa wyrobów marki EM™, pamiętać należy, 
że pojęcie to nie jest ogólnym określeniem 

odnoszącym się do wszelakich preparatów wzbo-
gaconych bakteriami czy grzybami. Mówiąc o Efek-
tywnych Mikroorganizmach, mówimy o marce i wy-
robie, który jest efektem wieloletniej pracy twórcy 
tejże technologii, która zakłada zastosowanie zesta-
wu specyficznych organizmów – jest nim profesor 
Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie. 
Teruo Higa od zawsze był zainteresowany rolni-
ctwem, poprawą efektywności produkcji żywności. 
Przez długi okres czasu w laboratorium w którym 
pracował, analizował różne potencjalne szczepy 
szeroko pojętych pożytecznych bakterii, pod ką-
tem możliwości ich zastosowania na plantacjach. 
Finalnie doprowadziło to do opisania „autentycznej 
technologii” EM-ów.

Efektywne Mikroorganzimy to mieszanka 
złożona z 81 różnych rodzajów mikroorganizmów, 

m.in. bakterii mlekowych (Lactobacillus casei, Strep-
tococcus lactis), drożdży (Saccharomyces, Candida 
utilis), bakterii fotosyntetyzujących (Rhodopseudo-
monas palustrus, Rhodobacter spae), pleśni (Asper-
gillus oryzae, Mucom hiemalis) czy promieniowców 
(Streptomyces, Streptomyces griseus). Według twór-
cy, prawidłowo i systematycznie wprowadzane do 
środowiska nadają mu potencjał biodynamicznej 
samoodnowy i regeneracji. Pełnią funkcję korek-
tora procesów zachodzących w różnych ogniwach 
łańcucha pokarmowego, przez co wspierając bio-
różnorodność życia roślinnego, zwierzęcego oraz 
ludzi, stymulując naprawę i regenerację wszelkiego 
rodzaju ekosystemów. 

W chwili obecnej na rynku znajdziemy szero-
ki, różnoraki asortyment Efektywnych Mikroorga-
nizmów. Począwszy od preparatów, które według 
materiałów rozpowszechnianych przez dystrybu-
torów odtwarzają strukturę gruzełkowatą gleby, 
mogących udostępniać niedostępne dla roślin ma-

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów (EMTM – (z ang.) effective microorganisms) stosowana jest obec-

nie w 120 krajach całego świata, szczególnie w państwach azjatyckich, takich jak Korea Północna czy Chiny, lecz 

coraz powszechniejsza staje się również na obszarze Europy – we Francji, Austrii, Hiszpanii, Danii, Wielkiej Bryta-

nii, Holandii, Niemczech, Portugalii i Szwajcarii, jak też i w krajach Ameryki. Od roku 2002 preparaty – produkty 

zawierające Efektywne Mikroorganizmy, różnorodne ich zestawy, kompleksy specyficznie dobranych, wyhodo-

wanych mikroorganizmów wyposażone w wyspecjalizowane narzędzia biologiczne – enzymy podbijają rynki tak 

zwane Bio czy Eko, rynki naturalnych produktów w naszym kraju. 

Technologia 
Efektywnych 
Mikroorganizmów
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kro i mikroelementy, przyśpieszać humifikację or-
ganicznej masy, która znajduje się w glebie, które 
modulują – wzmacniają odporność roślin, chronią 
przed chorobami i odstraszają szkodniki. W zapew-
nieniach i reklamach znajdziemy także wątek polep-
szenia stanu materiału wyjściowego do produkcji 
roślin, poprawę stanu korzeni, stymulację wzrostu 
i żywotności roślin, zwiększenie liczby i masy owo-
ców czy warzyw po prawidłowym korzystaniu z tej 
technologii przeznaczonej do ogrodu, sadu lub wa-
rzywnika. Kolejną grupę dostępnego towaru stano-
wią Efektywne Mikroorganizmy w założeniu przy-
spieszające rozkład materii organicznej np. w kom-
postownikach. W przypadku chowu i hodowli w gro-
nie EM-ów znajdują się preparaty przeznaczone dla 
roślin pszczelich, według twórców poprawiające 
kondycję i zdrowotność pszczół. Inne to antypaso-
żytowe rozwiązania dla zwierząt domowych, maści, 
medykamenty dla nich, probiotyki do zastosowania 
w trakcie chowu zwierząt gospodarskich, czy prepa-
raty do czyszczenia budynków gospodarczych. Dla 
domu znajdziemy Efektywne Mikroorganizmy do 
czyszczenia pomieszczeń mieszkalnych oraz rurki 
ceramiczne z przeznaczeniem m.in. do uzdatniania 
wody np. do użytku w basenach, akwariach, urzą-
dzeniach AGD. W zróżnicowanej ofercie produktów 
na bazie EM-ów znajdują się także napoje, kosme-
tyki – olejki, kremy, mydła, energetyzujące spraye 
i produkty higieny codziennej, takie jak pasty do 
zębów, a nawet wszelkiego rodzaju biżuteria z EM – 
ceramiką czy ceramiczne ekrany, które w założeniu 
producentów, naklejone np. na telefon komórkowy 
łagodzą i minimalizują negatywne skutki działania 
fal elektromagnetycznych.

Często wszystkie te preparaty, komercyjne 
produkty uznawane są za wielce uniwersalne, do 
zastosowania dla każdego, w każdym wieku, do każ-
dej uprawy, dla wszelkich zwierząt, czy też w każ-
dym mieszkaniu. Stąd też wielkie zainteresowanie 
konsumentów, a wprowadzanie nowych produktów 
zawierające EM-y odbywa się bardzo dynamicznie. 
Z tego też względu wykorzystanie technologii pre-
paratów zawierających Efektywne Mikroorganizmy 
ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Na-
ukowcy z różnych krajów zmagają się wciąż z próbą 
odpowiedzi na pytania „działają czy nie działają?”, 
„jeśli tak, to w jakich uprawach, dla jakich zwierząt, 
na jakie choroby, dla jakiej skóry?”, „jak powinno się 
je stosować?” i miliony innych, które niestety pozo-
stają bez odpowiedzi. Nieustannie prowadzone są 

badania mające na celu przedstawienie spektrum 
wpływu i dokonanie racjonalnej oceny działania 
preparatów, które zawojowały światowy rynek swo-
ją „potencjalną uniwersalnością”.

Istnieje szereg wyników badań, które wska-
zują na pozytywne oddziaływanie żywych kultur 
mikroorganizmów zastosowanych w postaci prepa-
ratów zawierających EM-y. Wykazano, iż zastosowa-
ne startery fermentacyjne na bazie EM-ów w kom-
postownikach, wysypiskach śmieci, przydomowych 
oczyszczalniach, miejscach składowania materii 
organicznej mogą przyczynić się do zwiększenia 
gęstości populacji pożytecznych mikroorganizmów 
w odpadkach organicznych i prowadzić do zmiany 
zapachu w szambach czy kompostownikach.

Shrivastava i wsp. w badaniach opublikowa-
nych w 2012 roku, udowodnili, że systematycz-
ne używanie preparatów z EM-ami zdecydowanie 
przyspiesza remediację zanieczyszczonych wód 
i rekultywację skażonej gleby. Podobnie Higa, po-
wołując się na badania własne wykonane na terenie 
okolic Czarnobyla, stwierdził, iż wykorzystane do-
glebowo Efektywne Mikroorganizmy zmniejszyły 
obciążenie radioaktywne terenu o około 15%. Jak 
podaje zaś Mau w swym opracowaniu, Efektywne 
Mikroorganizmy wykorzystane w piecach spalarni 
śmieci, ograniczają znacząco powstawanie diok-
syn. Technologia ta jest również bardzo skuteczna 
w hamowaniu syntezy trujących związków chloro-
pochodnych podczas spalania, a może być stoso-
wana przy zaangażowaniu małych funduszy i bez 
konieczności modyfikowania procesów i mechani-
zmów działających podczas spalarnia. Dodatkowym 
atutem jest fakt, iż zapobiegają w bardzo znaczą-
cym stopniu rdzewieniu metalowych części maszyn.

Według innych zwolenników używania EM-
ów, stosowanie ich w rolnictwie i sadownictwie 
poprawia stan gleby, prowadzi do przyspieszenia 
rozkładu materiału organicznego, likwidacji pato-
genów znajdujących się na resztkach pożniwnych, 
a także tych mogących zagrażać uprawom, a by-
tującym w glebie. Istnieją również badania nauko-
we dowodzące, że systematyczne używanie odpo-
wiednio namnożonych EM-ów może neutralizować 
skutki suszy i wpływać na powrót do homeostazy 
środowiskowej po powodziach. Niektórzy dowodzą 
również, że EM-y mają wpływ na wydajność i jakość 
plonów, zwiększenie ilości wartościowych składni-
ków mineralnych, substancji biologicznie aktyw-
nych. 

►
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EM – X to napój, powszechnie spożywany 
w Azji Południowo – Wschodniej, gdzie znajduje 
także zastosowanie w praktyce klinicznej. Napój 
ten powstaje w wyniku fermentacji brązowego ryżu 
i wapnia z koralowców, otrąb ryżowych oraz wodo-
rostów, przy udziale właśnie Efektywnych Mikroor-
ganizmów. Od roku 2002 trwają na obszarze Azji 
ciągłe, systematyczne badania nad tym napojem. 
Udowodniono do tej pory, że regularne dawkowa-
nie moduluje funkcje immunologiczne u zwierząt, 
wydłuża czas przeżycia myszy w wysokich tempera-
turach, jak również w warunkach niedotlenienia. Po 
zastosowaniu EM – X modelowe organizmy – musz-
ki owocowe (Drosophila melanogaster) żyły dłużej 
niżeli zwierzęta z próby kontrolnej – bez preparatu.

Wiele wypowiedzi pozytywnych na temat 
zastosowania EM-ów jako środków myjąco – rewi-
talizujących można odnaleźć w mediach. Haslinger 
podaje, iż teoretycznie rzecz ujmując nie są one 
przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, jednakże 
systematycznie stosowane mają zasiedlać pielęgno-
wany obszar pożądaną florą bakteryjną, co zdecy-
dowanie ułatwia prace porządkowe. Również w róż-
nych badaniach udowodniono pozytywny wpływ 
zastosowanych Efektywnych Mikroorganizmów na 
chów zwierząt gospodarskich. W wynikach badań 
zwrócono uwagę m.in. na „odkażanie” i niwelowa-
nie procesów gnicia w ściółce, co w konsekwencji 
związane było z wytworzeniem korzystnego środo-
wiska dla życia zwierząt. 

Postawa naukowców co do wpływu Efek-
tywnych Mikroorganizmów na całokształt różnych 
procesów na Ziemi jest nie zawsze entuzjastyczna. 
Często pojawiają się postulaty, doniesienia nauko-
we, wyniki badań, świadczące o tym, że Efektywne 
Mikroorganizmy nie działają tak, jak prezentują to 
szeroko media, dystrybutorzy czy sklepy oferujące 
całą gamę tego typu preparatów.

Przeciwnicy stosowania Efektywnych Mi-
kroorganizmów argumentują swoją postawę tym, 
iż najwięcej badań dokumentujących pozytywne 
oddziaływanie Efektywnych Mikroorganizmów na 
uprawę, warunki glebowe, wodne, kondycję zwie-
rząt gospodarskich czy też zdrowie, prowadzi się 
w krajach azjatyckich i tamże także publikuje, często 
w nierecenzowanych czasopismach, lub też wyniki 
prezentowane są na spotkaniach, konferencjach lub 
jako krótkie komunikaty w komercyjnych dzienni-
kach. Można spotkać się także z zarzutami na temat 
„sponsorowanych” przez koncerny badań. Dużo 

wątpliwości wśród niektórych wzbudza skład mie-
szanek i ich jakość (współistnienie tak różnorodnych 
rodzajów bakterii). W 2006 roku Szwajcarzy badali 
ilość i oceniali jakość mikrobiologiczną produktów 
z technologią EM. Za pomocą reakcji łańcuchowej 
polimerazy – PCR – DGGE (ang. Polymerase Chain 
Reaction Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) 
analizowano wyekstrahowany DNA ze szczepionki 
EM–A i stwierdzono małe zawartości mikroorgani-
zmów w handlowym preparacie, co w konsekwencji 
może przypuszczalnie dowodzić ich dużej zmienno-
ści i niestabilności. Z tego też względu wysunięto 
hipotezę, iż stosowanie Efektywnych Mikroorga-
nizmów niezależnie w jakim preparacie, może nie 
mieć wpływu na poprawę czy też zmianę parame-
trów upraw, zdrowia zwierząt, ludzi oraz innych, 
tak zwanych, korzystnych zjawisk. Również istnieją 
i takie wyniki badań, które zdają się zdecydowanie 
potwierdzać taką tezę. W Instytucie Ochrony Roślin 
w Poznaniu, analizowano parametry owoców truska-
wek – uprawy w której wykorzystywano Efektywne 
Mikroorganizmy. Stwierdzono, iż decydujący wpływ 
na plony i ich jakość, w przypadku przeprowadzo-
nych badań, miały wyłącznie rodzaj prowadzenia 
uprawy, walory glebowo – środowiskowe i warunki 
ekologiczno – rolnicze oraz sama odmiana. Podob-
ne doświadczenia prowadzili Mayer i wsp., którzy 
podczas stosowania przez okres 4 lat (w latach 2003 
– 2007) nawożenia gleby i ochrony roślin prepara-
tami z Efektywnych Mikroorganizmów nie wykazali 
istotnego wpływu na plony lucerny, jęczmienia ozi-
mego, ziemniaka oraz na właściwości gleby zasila-
nej EM-ami w porównaniu do poletka kontrolnego, 
gdzie ich nie stosowano.

Niektórzy sceptycy wykorzystywania Efek-
tywnych Mikroorganizmów wróżą katastroficzny 
finał ich powszechnego stosowania i ogólnie rzecz 
ujmując, wprowadzania do środowiska. Postulują, 
że wszystko co jest do niego wprowadzane żyje 
i zmienia się, mutuje pod ciągłą presją zróżnicowa-
nych warunków. Twierdzą także, że EM–y nabywane 
w komercyjnych preparatach pochodzą ze sztucz-
nych hodowli, z obszarów odległych od ojczyzny 
kupującego o tysiące kilometrów, nie są „swoiste” 
dla danego środowiska. W ujęciu osób prezentują-
cych taką postawę, należy stworzyć rodzimym mi-
kroorganizmom dobre warunki, wówczas one się 
rozmnożą i będą nas wspomagać. Żywe mikroor-
ganizmy o dobroczynnych właściwościach wokół 
nas to przecież nie nowość. Powszechne, znane od 
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starożytności właściwości prozdrowotne dla nasze-
go organizmu ma przecież np. spożywanie fermen-
towanych produktów mlecznych – na przykład jo-
gurtów, kefirów czy kwaśnego mleka, lecz też kiszo-
nych i kwaszonych przetworów (kapusty, ogórków, 
buraczków, kabaczków, kalafiorów, etc). Aby dostar-
czyć roślinom wokół nas żywych mikroorganizmów 
można poeksperymentować z fermentowaniem 
różnych ziół, wykonywaniem nastawów z roślin 
(tzw. gnojówek), których właściwości zdrowotne są 
powszechnie znane i w ten sposób urozmaicić życie 
w glebie, co powinno przełożyć się w dłuższej per-
spektywie czasu na pozytywny finalny efekt.

Jak ugryźć powszechny „szał, trend, modę na 
Efektywne Mikroorganizmy?”, w jaki sposób nale-
ży się ustosunkować do zalewającego nas towaru, 
natłoku pięknych, kolorowych stron internetowych 
zachęcających do zakupu „cud preparatów”. Jak 
z każdą nowością, taką, która przynosi wiele zysków 
producentom, jest na wzlatującej, rynkowej aprecja-
cji, należy podejść do nich ostrożnie, z namiastką 
rozwagi. Po pierwsze, przygotowując się do zaku-
pu, należy przeanalizować producenta, dystrybutora, 
tak, aby mieć pewność, że produkt, który nabywamy 
jest oryginalny, pochodzi z pewnego źródła i jest 
maksymalnie dobrej jakości. Na rynku pojawiło się 
wielu nie do końca pewnych producentów, którzy 

posługując się terminologią EM – produkując po-
dobne preparaty na bazie, w najlepszym przypadku, 
podobnych mikroorganizmów. Można dostrzec iż 
niektórzy namnażają mikroorganizmy z już goto-
wych preparatów, a potem sprzedają jako produkt 
finalny, przez co lawinowo zniechęcają odbiorców. 
Bardzo ważnym aspektem w używaniu Efektywnych 
Mikroorganizmów jest także przestrzeganie sposobu 
aplikacji, ilości dawkowania, świadomego, systema-
tycznego używania. Zwrócić należy uwagę na formu-
lację produktów, gdyż od prawidłowej interpretacji 
i prawidłowego sporządzenia preparatu końcowego 
zależy skuteczność działanie środka i mikroorgani-
zmów w nim zawartych. Dla przykładu, koncentrat 
Efektywnych Mikroorganizmów EM-1 powinien być 
przed użyciem aktywowany z melasą trzcinową. Na-
leży mieć świadomość wyjątkowej wrażliwości mikro-
organizmów zawartych w opisywanych preparatach. 
Mianowicie, ważne do ich prawidłowego funkcjono-
wania – po prostu życia są warunki prawidłowego 
przechowywania. Niezależnie czy jest to krem do 
twarzy, probiotyki dla zwierząt, czy tez EM-5 stoso-
wany w uprawach, pamiętać należy, że nabywamy 
produkt żywy, reagujący na temperaturę, światło  
i co chyba najistotniejsze – stosunkowo krótkotrwały. 
Zwykle czas ważności to 6 – 12 miesięcy od daty 
produkcji, a po otwarciu preparatu należy go zu-
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żyć w ciągu 2 – 4 tygodni, przechowując koniecznie 
w zaciemnionym, zimnym miejscu. Kolejno, należy 
zdawać sobie sprawę, że preparaty w szczególności 
zawierające żywe organizmy nie zadziałają od razu 
w ciągu kilku dni. Często zdarza się, że oczekujemy 
natychmiastowych efektów, nic bardziej mylnego – 
na wszystko trzeba czasu – na efekt często czeka 
się nawet kilka lat (np. w przypadku wspomnianych 
upraw). Podejmując temat zdrowotności, wpływu na 
organizm, trzeba zdecydowanie zaakcentować, że 
nie jesteśmy w stanie aplikując, czy to sobie, czy 
zwierzętom, czy też doglebowo Efektywne Mikro-
organizmy – zwalczyć chorób, zniwelować schorzeń, 
uzupełnić braki minerałów, składników odżywczych. 
Generalnie, ich zastosowanie może stymulować m.in. 
do intensywniejszego przebiegu niektórych proce-
sów życiowych na każdym poziomie troficznym, 
jak również zdynamizować w stronę homeostazy 
zarówno w środowisko jak i w organizm. Kolejnym 
punktem w rozważaniach jest zaakcentowanie roz-
rzutności korzystających z dobroci Efektywnych Mi-
kroorganizmów. Mianowicie, wiele osób zajada się 
otrębami przeznaczonymi dla zwierząt. Mieszają je 
z jogurtem, dżemem, twarożkiem. Dodają mieszan-
kę paszową do pieczenia chleba, wyrobów cukier-
niczych. Inni piją EM probiotyki, czy też EM Refresh 
(preparaty przeznaczone do odświeżania i utrzy-
mywania „czystości” organizmu). Na pewno nie 
powinno się przesadzać! Każdy preparat ma swoje 
przeznaczenie i w taki oto sposób winno się go użyt-
kować. Rozwój technologii, technik, prowadzących 
do coraz to szerszego poznania elementów składo-
wych świata, ich roli i potencjalnej dobroczynno-
ści będzie przyczyniać się do powstawania nowych 
preparatów, medykamentów, substancji i mieszanek 
wielofunkcyjnych. Wszystko to jest dla ludzi i winno 
być z myślą o ludziach tworzone. Jednakże zalewani 
wszelkimi nowymi dobrami nie zapominajmy o co-
dzienności, tradycyjnych wartościach wykreowanych 
i sprawdzonych przez tysiące lat, żywności bogatej 
w substancje odżywcze, antyoksydanty, prawidło-
wej postawie życiowej. Nie ma nic za darmo, żaden 
preparat nie da nam czarodziejską mocą zdrowia 
i witalności w prezencie, jedynie przy prawidłowo 
prowadzonym trybie życia, może wyłącznie wspo-
móc jego funkcjonowanie. ■

mgr Michał Stawarczyk
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Szacunkowo każdego roku 
u około 100 milionów ludzi na 
świecie powstają blizny w efek-
cie zabiegów chirurgicznych, 
zarówno tych przeprowadza-
nych jako następstwo urazu lub 
wypadku, jak i tych, którym pa-
cjenci poddają się dobrowolnie. 
U około 15% osób z tej populacji 
proces bliznowacenia skutkuje 
powstaniem nieprawidłowej lub 
nieestetycznej blizny. Według 
ostatnich badań, 91% pacjen-
tów, którzy poddali się rutyno-
wym zabiegom chirurgicznym, 
doceniłoby jakikolwiek postęp 
w leczeniu blizn [2]. W reprezen-
tatywnym badaniu wykazano, że 
58,6 milionów Niemców posiada 
blizny, a około 10,6 miliona z tej 
populacji chciałoby ich nie mieć 
( jedna na cztery kobiety – 7,6 
miliona, oraz jeden na dziesięciu 
mężczyzn – 3,0 miliony) [3]. 

Czym jest blizna?

Blizna (łac. cicatrix) jest 
efektem końcowym złożonego 
procesu gojenia rany, mającego 
na celu odbudowę integralno-
ści uszkodzonej skóry. W proce-
sie tym możemy wyróżnić trzy 
główne fazy – fazę zapalną (ang. 
inflammation), zwaną też fazą 
oczyszczania, podczas której do-
chodzi do usuwania z rany pa-
togenów oraz obumarłej tkanki. 
Następnie, w fazie ziarninowania 
dochodzi do utworzenia nowych 
naczyń krwionośnych, aktywa-
cji keratynocytów i fibroblastów 
oraz syntezy związków wchodzą-
cych w skład macierzy pozako-
mórkowej (ang. extracellular ma-
trix). Jako ostatnia występuje faza 
epitelizacji, kiedy rana jest już za-
mknięta i tkanka dopasowuje się 
do wymagań biomechanicznych 

Etiologia  
oraz metody leczenia 
blizn

Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, jak istotnym problemem 
są blizny, zwłaszcza w widocz-
nych, eksponowanych miejscach 
(twarz, szyja, dłonie). Należy 
podkreślić, że problem ten jest 
natury nie tylko kosmetycznej, 
ale również często funkcjonal-
nej, ograniczającej ruchomość 
stawu, powodującej przykurcze, 
czy nawet, jak w przypadku blizn 
u dzieci, stanowiącej przeszko-
dę na drodze do prawidłowego 
rozwoju organizmu. Posiadanie 
widocznych blizn bardzo często 
wiąże się z ogromnym negatyw-
nym wpływem tej zmiany na ja-
kość życia pacjenta, powodując 
stany lękowe i depresję, a co za 
tym idzie, upośledzenie stosun-
ków społecznych [1]. Dodatko-
wo, blizny mogą też powodować 
fizyczne dolegliwości, takie jak 
swędzenie, sztywność, nadwraż-
liwość czy ból [2]. 
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Keloidy, nazywane również 
bliznowcami, są rozległymi zmia-
nami, które w przeciwieństwie 
do blizn hipertroficznych często 
przerastają poza obręb pierwot-
nej zmiany. Blizny te nie ulegają 
regresji, co więcej, często obser-
wowany jest ich ponowny wzrost 
w następstwie ich chirurgicznego 
usunięcia. Zmiany te często wiążą 
się z dolegliwościami bólowymi 
czy uporczywym świądem. Pod 
względem histologicznym blizny 
hipertroficzne również różnią się 
od keloidów – te pierwsze zawie-
rają głównie kolagen typu III, uło-
żony równolegle do powierzchni 
skóry, podczas kiedy w keloidach 
obserwowane są wiązki kolagenu 
typu III oraz I, ułożone w chao-
tyczny sposób [2-4]. 

Warto podkreślić, że naj-
lepszą metodą leczenia blizn jest 
zapobieganie ich powstawaniu 
[2, 3]. Z tego powodu należy jak 
najwcześniej rozpocząć leczenie 
blizny. Zalecane jest, aby zacząć 
terapię blizny w momencie, kiedy 
jest ona pokryta świeżo utworzo-
nym naskórkiem i proces gojenia 
rany jest już zakończony. Zbyt 
wczesne rozpoczęcie leczenia 
blizny może wydłużyć proces go-
jenia, a nawet go zaburzyć, pro-
wadząc w efekcie do powstania 
nieprawidłowej blizny. Należy 
jednak pamiętać, że im młodsza 
(bardziej świeża) blizna, tym ła-
twiejszy jest proces leczenia. 

Metody leczenia blizn

Obecnie nie istnieje jedyna 
metoda leczenia blizn, skutecz-
na we wszystkich przypadkach. 
Z tego powodu stosuje się różne 
sposoby postępowania w zależ-
ności od stanu zdrowia pacjenta 
oraz rodzaju leczonej blizny. Bie-
rze się również pod uwagę wzglę-

skóry. Cały proces gojenia rany 
jest koordynowany poprzez kon-
trolowane interakcje między wie-
loma różnymi czynnikami wzro-
stu, składnikami macierzy poza-
komórkowej oraz komórkami [4]. 
Podczas gdy faza zapalna trwa 
zwykle do 8 dnia, a faza ziarni-
nowania do 14 dnia od momentu 
powstania rany, faza rekonstruk-
cji skóry i zakończenie procesu 
bliznowacenia może trwać nawet 
do 6 – 24 miesięcy [3]. 

Ważne jest, aby pamiętać, 
że blizna zbudowana jest z innej 
tkanki i dlatego zawsze będzie 
miała inny wygląd niż otaczają-
ca ją skóra. Tkanka bliznowa nie 
zawiera przydatków, takich jak 
mieszki włosowe, gruczoły po-
towe czy gruczoły łojowe, wyka-
zuje też inny skład macierzy po-
zakomórkowej i ma ograniczone 
właściwości mechaniczne. Cał-
kowita regeneracja uszkodzonej 
skóry jest możliwa tylko i wyłącz-
nie w przypadku skóry płodu [4]. 

Blizny można podzielić na 
prawidłowe (płaskie zmiany, nie-
znacznie różniące się kolorem od 
otaczającej je skóry, prawie nie-
widoczne) oraz nieprawidłowe, 
powstające na skutek zaburzenia 
procesu bliznowacenia. Są to bli-
zny przerostowe (hipertroficzne) 
oraz keloidy. Często określenia 
te są traktowane jak synonimy, 
podczas kiedy w rzeczywistości 
są to dwie zupełnie różne zmia-
ny [5]. Blizny hipertroficzne po-
zostają w obrębie pierwotnego 
urazu i mogą ulegać spontanicz-
nej regresji w czasie. Wśród nich 
można wyróżnić blizny linearne, 
będące zwykle następstwem za-
biegu chirurgicznego lub urazu, 
oraz blizny rozległe, powstające 
w wyniku infekcji, oparzeń i/lub 
uszkodzenia tkanek miękkich na 
dużej powierzchni [2-4]. 

dy ekonomiczne. Zalecana jest 
terapia skojarzona, łącząca różne 
metody leczenia o odmiennych 
mechanizmach działania. 

Metody stosowane w le-
czeniu blizn to między innymi: 
•	 ostrzykiwanie zmiany prepara-

tami kortykosteroidów;
•	 krioterapia, czyli zamrażanie 

tkanki za pomocą ciekłego 
azotu; 

•	 radioterapia; 
•	 ostrzykiwanie zmiany 5-fluo-

rouracylem;
•	 terapia laserowa. 

Decyzja o usunięciu blizny 
na drodze zabiegu chirurgiczne-
go powinna być podejmowana 
po ustaleniu rodzaju blizny i ry-
zyka odnowy leczonej zmiany. 
Usuwanie chirurgiczne zalecane 
jest właściwie tylko w przypad-
kach, kiedy blizna stanowi istot-
ny problem kliniczny. Metoda ta 
jest zalecana jako ostatnia opcja 
terapii, i to zwykle w połączeniu 
z innymi metodami, jak kriotera-
pia, radioterapia czy ostrzykiwa-
nie kortykosteroidami [3]. 

W leczeniu blizn zajmują-
cych duże powierzchnie ciała (np. 
w przypadku blizn pooparzenio-
wych) stosowana jest czasami 
terapia uciskowa. Polega ona na 
wywieraniu stałego ucisku na 
bliznę (ok. 15–40 mm Hg) [3]. 
Powoduje to zmniejszenie prze-
pływu w naczyniach włosowa-
tych tkanki oraz przyspieszenie 
dojrzewania kolagenu, co wiąże 
się ze spłaszczeniem blizny [4]. 
Wadą tej metody jest długi czas 
jej trwania [3].

Istnieją również doniesienia 
o stosowaniu w terapii blizn tok-
syny botulinowej A, interferonu, 
imikwimodu [1, 3], jak również 
bleomycyny czy antagonistów 
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kanału wapniowego [4], jednak 
informacje na temat skuteczności 
i bezpieczeństwa stosowania tych 
substancji są kontrowersyjne. 

Większość pacjentów le-
czących blizny skłania się jednak 
ku mniej inwazyjnym i bardziej 
przystępnym, również ekono-
micznie, metodom terapii. Z po-
mocą przychodzą tu preparaty 
dostępne w aptece, które można 
podzielić na dwie grupy – pro-
dukty zawierające w swoim skła-
dzie między innymi wyciąg z ce-
buli i heparynę niefrakcjonowaną, 
oraz preparaty silikonowe w po-
staci żeli lub plastrów. 

Preparaty z wyciągiem  
z cebuli i heparyną

Produkty te występują 
w postaci żeli lub kremów. W ich 
skład wchodzi między innymi wy-
ciąg z cebuli (Allium cepa L.), któ-

ry działa przeciwzapalnie, bakte-
riobójczo i hamuje proliferację 
fibroblastów [4, 5]. Jednym ze 
składników czynnych tego wycią-
gu jest kwercetyna, która wyka-
zuje działanie hamujące syntezę 
kolagenu, może również łagodzić 
uporczywy świąd blizny [6]. 

W skład tych produktów 
wchodzi również heparyna nie-
frakcjonowana. Mechanizm dzia-
łania tej substancji na blizny nie 
jest do końca poznany, uważa się, 
że wchodzi ona w reakcję z czą-
steczkami kolagenu, zwiększa-
jąc stopień ich uporządkowania, 
charakterystyczny dla dojrza-
łej tkanki. Połączenie heparyny 
i związków zawartych w wyciągu 
z cebuli wpływa na proces two-
rzenia blizny poprzez hamowanie 
reakcji zapalnych, proliferacji fi-
broblastów oraz ich zdolności do 
syntezy związków macierzy poza-
komórkowej [7].

Większość produktów z tej 
grupy zawiera również substan-
cje łagodzące podrażnienia, ta-
kie jak alantoina, pantenol czy 
wyciąg z rumianku (Chamomillae 
extractum). 

Potwierdzenie działania 
biologicznego tych produktów 
i ich skuteczności w zapobieganiu 
i w leczeniu blizn można znaleźć 
w publikacjach naukowych [3-7]. 
Produkty te cieszą się od wielu lat 
niesłabnącą popularnością wśród 
pacjentów. Wadą ich jest jednak 
zapach, charakterystyczny dla za-
wartego w nich wyciągu z cebuli, 
który stanowi duży problem dla 
wielu osób i jest przyczyną rezyg-
nacji z tej metody terapii. 

Preparaty silikonowe

Coraz większą popular-
ność, nie tylko wśród pacjentów, 
ale i wśród lekarzy zajmujących 
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się leczeniem blizn, zyskują opa-
trunki i żele silikonowe. Najnow-
sze wytyczne zalecają stosowa-
nie preparatów silikonowych jako 
nieinwazyjną metodę leczenia 
i profilaktyki dla blizn, również 
blizn hipertroficznych i keloidów. 
Metoda ta, ze wszystkich me-
tod nieinwazyjnych jest ogólnie 
uważana za złoty standard te-
rapii blizn, a jej skuteczność jest 
potwierdzona badaniami klinicz-
nymi [2]. W międzynarodowych 
klinicznych wytycznych odnośnie 
leczenia blizn preparaty silikono-
we są wymienione na pierwszym 
miejscu pod względem skutecz-
ności. Wykazano ponadto, że ich 
stosowanie w klinicznej praktyce 
jest coraz bardziej popularne [8]. 
Mechanizm działania preparatów 
silikonowych na blizny nie jest 
do końca wyjaśniony, uważa się, 
że okluzja (zahamowanie paro-
wania wody ze skóry) i w efekcie 
zwiększenie nawilżenia warstwy 
rogowej (łac. stratum corneum) 
naskórka wpływa na fibrobla-
sty poprzez cytokiny wydzielane 
przez keratynocyty [4, 9]. Jest to 
metoda bezbolesna, dobrze tole-
rowana przez pacjentów i łatwa 
w zastosowaniu. Preparaty sili-
konowe są aplikowane na bliznę 
12–24 h/dobę przez około 12–24 
tygodni [4]. 
 Plastry (opatrunki) siliko-
nowe mają postać adhezyjnych, 
miękkich, wypełnionych żelem 
płatów, i są wykonane z siliko-
nu dopuszczonego do stosowa-
nia w celach medycznych. Wadą 
tego typu preparatów jest prob-
lem z ich przyklejeniem do skóry 
w momencie, kiedy blizna znaj-
duje się w widocznym miejscu 
(np. na twarzy lub dłoniach) lub 
kiedy blizna znajduje się w oko-
licy stawu, albo na dużej po-

wierzchni ciała. Z tego powodu 
coraz bardziej popularne stają się 
żele silikonowe [2, 8], w skład któ-
rych wchodzą te same polimery 
silikonowe, które są stosowane 
w opatrunkach. Żel silikonowy 
powinien być nakładany cienką 
warstwą na skórę, tworząc na 
niej bezbarwny, przezroczysty, 
elastyczny film [2]. Wykazano, że 
żele silikonowe mają taką samą 
skuteczność jak plastry [7, 8, 10]. 
 Połączenie silikonów z in-
nymi substancjami czynnymi, taki-
mi jak na przykład wyciąg z cebuli, 
heparyna czy alantoina, z uwagi 
na fakt synergistycznego działa-
nia na blizny poprzez inne mecha-
nizmy, może okazać się skutecz-
ne zarówno w profilaktyce, jak 
i w leczeniu blizn. Istnieją donie-
sienia w literaturze, że połączenie 
wyciągu z cebuli z preparatami 
silikonowymi [5, 6], jak również 
połączenie heparyny, alantoiny 
i dekspantenolu ze związkami si-
likonowymi [11] owocowało istot-
nymi efektami terapeutycznymi 
w leczeniu blizn. 
 Podsumowując, z uwagi 
na ryzyko nieprawidłowego pro-
cesu bliznowacenia i powszech-
ność występowania zmian bli-
znowych, ich terapia powinna 
być wdrożona jak najwcześniej. 
Ponieważ nie istnieje jedyna sku-
teczna terapia wszystkich rodza-
jów blizn, zalecane jest leczenie 
skojarzone, wykorzystujące zna-
ne metody o potwierdzonej sku-
teczności klinicznej. ■

dr n. farm. Maria Żebrowska
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Normując w ustawie po-
średnictwo w obrocie le-
kami, polski ustawodaw-

ca implementował przepisy dy-
rektywy 2001/83/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 
6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odno-
szącego się do produktów lecz-
niczych stosowanych u ludzi (Dz.
UrzUEL.2001.311.67, z późn. zm.). 
Prawodawca europejski, w pre-
ambule do dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2011/62/
UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmie-
niającej dyrektywę 2001/83/WE 
podkreślił, że w celu zagwaran-
towania wiarygodności łańcucha 

dystrybucji przepisy odnoszące 
się do produktów leczniczych 
powinny brać pod uwagę wszyst-
kich uczestników łańcucha dys-
trybucji, tzn. nie tylko hurtowni-
ków – niezależnie od tego, czy 
hurtownicy wchodzą w fizyczny 
kontakt z produktami leczniczy-
mi – lecz również pośredników 
zaangażowanych w sprzedaż lub 
kupno produktów leczniczych, 
którzy sami nie sprzedają ani nie 
kupują tych produktów, a także 
nie posiadają produktów lecz-
niczych ani nie wchodzą z nimi 
w fizyczny kontakt. 

Zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE, pojęcie „pośredni-

ctwa w obrocie produktami lecz-
niczymi” obejmuje wszelką dzia-
łalność związaną ze sprzedażą lub 
kupnem produktów leczniczych, 
z wyjątkiem dystrybucji hurtowej, 
która nie wiąże się z fizycznym 
kontaktem z produktem oraz po-
lega na niezależnych negocjacjach 
w imieniu innej osoby prawnej 
lub fizycznej. Analogiczna regu-
lacja zawarta została w art. 73a 
ust. 1 Prawa farmaceutycznego, 
w którym „pośrednictwo w obrocie 
produktami leczniczymi” zdefinio-
wano jako działalność związaną 
z kupnem i sprzedażą produktów 
leczniczych, z wyłączeniem obro-
tu hurtowego, dostawy lub posia-
dania produktów leczniczych lub 
innych form władztwa nad pro-
duktami leczniczymi, polegającą 
na niezależnym prowadzeniu ne-
gocjacji na rzecz osoby fizycznej, 
osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej nieposiadającej oso-
bowości prawnej. 

Pośrednictwo 
w obrocie 
produktami leczniczymi

Od dnia 8 lutego 2015 r. wprowadzona zostanie do polskiego po-
rządku prawnego nowa instytucja – bezpośrednio związana z usługami 
farmaceutycznymi. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy 
– Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.28) 
dodaje do Prawa farmaceutycznego rozdział 5a, regulujący „Pośredni-
ctwo w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów lecz-
niczych weterynaryjnych”.
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Istotę pośrednictwa w obro-
cie lekami oddają następujące 
elementy:
1) działalność pośrednika zwią-

zana jest z kupnem i sprze-
dażą produktów leczniczych 
oraz polega na prowadzeniu 
negocjacji na rzecz podmiotu 
trzeciego;

2) pośrednictwo nie obejmuje 
obrotu hurtowego oraz do-
staw;

3) pośrednik nie może posiadać 
produktów leczniczych oraz 
w innej formie władać produk-
tami leczniczymi;

4) niezależność pośrednika.

Pośrednik będzie mógł po-
średniczyć wyłącznie w transak-
cjach kupna i sprzedaży produk-
tów leczniczych pomiędzy:
1. wytwórcą, importerem pro-

duktu leczniczego, podmio-
tem prowadzącym hurtownię 
farmaceutyczną lub pod-
miotem odpowiedzialnym 
a podmiotem prowadzącym 
hurtownię farmaceutyczną 
lub podmiotem leczniczym 
wykonującym działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonar-
ne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne;

2. podmiotem prowadzącym 
hurtownię farmaceutyczną 
a podmiotem prowadzącym 
aptekę ogólnodostępną lub 
punkt apteczny, wyłącznie 
w przypadku sprzedaży pro-
duktów leczniczych do apteki 
ogólnodostępnej lub punktu 
aptecznego;

3. podmiotem prowadzącym 
hurtownię a podmiotem lecz-
niczym wykonującym działal-
ność leczniczą w rodzaju sta-
cjonarne i całodobowe świad-
czenia zdrowotne.

Zakazane będzie prowadze-
nie pośrednictwa w obrocie środ-
kami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi i prekursorami 
kategorii 1. 

Pośrednikiem w obrocie 
produktami leczniczymi zareje-
strowanym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej będzie mógł 
być podmiot posiadający miej-
sce zamieszkania albo siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i wpisany do Krajowego 
Rejestru Pośredników w Obrocie 
Produktami Leczniczymi. 

Zgodnie z ww. ustawą 
pośrednictwo w obrocie pro-
duktami leczniczymi to działal-
ność regulowana w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospo-
darczej, a więc działalność go-
spodarcza, której wykonywanie 
wymaga spełnienia szczególnych 
warunków, określonych przepisa-
mi prawa. Przedsiębiorca będzie 
mógł wykonywać pośrednictwo, 
jeżeli spełni szczególne warun-
ki określone w ustawie i uzyska 
wpis w rejestrze działalności re-
gulowanej. 

Krajowy Rejestr Pośredni-
ków w Obrocie Produktami Lecz-
niczymi, jako rejestr działalności 
regulowanej prowadzony będzie 
przez Głównego Inspektora Far-
maceutycznego w systemie te-
leinformatycznym. Od wpisu do 
rejestru pobierana będzie opłata 
w wysokości 50% minimalnego 
wynagrodzenia.

Ustawa nakłada na pośred-
nika szczegółowe powinności. Do 
oczywistych należy obowiązek 
uczestniczenia wyłącznie w trans-
akcjach dotyczących produktów 
leczniczych posiadających pozwo-
lenie na dopuszczenie do obrotu 
w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie człon-
kowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym.

Pośrednik zobowiązany bę-
dzie do przestrzegania wymagań 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
w zakresie prowadzonego po-
średnictwa oraz przekazywania 
Głównemu Inspektorowi Farma-
ceutycznemu kwartalnych ra-
portów dotyczących wielkości 
obrotu produktami leczniczymi, 
w którym pośredniczył, wraz ze 
strukturą tego obrotu.

Do obowiązków pośrednika 
należeć będzie prowadzenie ewi-
dencji transakcji kupna i sprze-
daży, w których zawarciu pośred-
niczył, oraz przechowywanie jej 
przez okres 5 lat, licząc od dnia 
1 stycznia roku następującego po 
roku, w którym dokonano trans-
akcji.

Na pośrednika nałożono 
także obowiązek przekazywania 
podmiotom, na rzecz których 
prowadzi pośrednictwo w obro-
cie produktami leczniczymi, in-
formacji o decyzjach w zakre-
sie wycofania albo wstrzymania 
w obrocie produktów leczniczych 
będących przedmiotem pośredni-
ctwa w obrocie produktami lecz-
niczymi.

Od pośrednika wymagać 
się będzie stosowania systemu 
jakości określającego obowiązki, 
procesy i środki zarządzania ry-
zykiem związane z prowadzoną 
działalnością.

Ponadto, pośrednik obo-
wiązany będzie do informowania 
Głównego Inspektora Farmaceu-
tycznego, Prezesa Urzędu i właś-
ciwego podmiotu odpowiedzial-
nego o podejrzeniu sfałszowania 
produktu leczniczego. 

►

Fo
t. 

Fo
to

lia
.c

om



Lex ApothecAriorum

28 Aptekarz Polski, 101(79e) styczeń 2015

Na terytorium Polski będą 
mogli działać także pośrednicy 
zarejestrowani przez właściwy 
organ państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego EFTA. 

Główny Inspektor Farma-
ceutyczny wydaje decyzję o za-
kazie wykonywania przez po-
średnika w obrocie produktami 
leczniczymi działalności objętej 
wpisem do Krajowego Rejestru 
Pośredników w Obrocie Produk-
tami Leczniczymi, gdy: 
1. pośrednik uniemożliwia albo 

utrudnia wykonywanie czyn-
ności urzędowych przez Pań-
stwową Inspekcję Farmaceu-
tyczną; 

2. pośrednik nie usunął naru-
szeń warunków wymaganych 
do wykonywania pośredni-
ctwa w obrocie produktami 
leczniczymi w wyznaczonym 
przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego terminie; 

3. stwierdzi rażące naruszenie 
przez pośrednika warunków 
wymaganych do wykonywa-
nia pośrednictwa w obrocie 
produktami leczniczymi. 

Decyzji tej nadawany bę-
dzie rygor natychmiastowej wy-
konalności. 

Główny Inspektor Farma-
ceutyczny z urzędu skreśli po-
średnika z Krajowego Rejestru 
Pośredników w Obrocie Produk-
tami Leczniczymi, gdy wydana 
zostanie decyzja o zakazie pro-
wadzenia pośrednictwa, pośred-
nik zostanie wykreślony z Krajo-
wego Rejestru Sądowego albo 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej albo 
nastąpi śmierć pośrednika. 

Główny Inspektor Farma-
ceutyczny odmówi wpisu do 

Krajowego Rejestru Pośredników 
w Obrocie Produktami Leczni-
czymi, w przypadku gdy wnio-
skodawca w okresie 3 lat przed 
dniem złożenia wniosku został 
wykreślony z Krajowego Rejestru 
Pośredników w Obrocie Produk-
tami Leczniczymi w następstwie 
wydania zakazu prowadzenia po-
średnictwa, a także w przypad-
ku, gdy wnioskodawca prowa-
dzi aptekę, punkt apteczny albo 
hurtownię farmaceutyczną, albo 
wystąpił z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie apte-
ki, punktu aptecznego albo hur-
towni farmaceutycznej. 

Pośrednicy w obrocie pro-
duktami leczniczymi działający 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej podlegają inspekcji. 

Inspektor do spraw obrotu 
hurtowego Głównego Inspekto-
ratu Farmaceutycznego, w odstę-
pach nieprzekraczających 3 lat, 
sprawdzać będzie, czy przedsię-
biorca prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie pośred-
nictwa w obrocie produktami 
leczniczymi wypełnia obowiązki 
wynikające z ustawy. Z inspek-
cji sporządzany będzie raport 
zawierający opinię o spełnia-
niu przez pośrednika wymagań 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 
W przypadku powzięcia uzasad-
nionego podejrzenia o uchybie-
niach pośrednika, powodujących 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
stosowania, jakości lub skutecz-
ności produktów leczniczych, 
w transakcjach, w których po-
średniczy, Główny Inspektor 
Farmaceutyczny przeprowadza 
inspekcję doraźną. W przypadku 
powzięcia uzasadnionego podej-
rzenia nieprzestrzegania wymo-

gów przez pośrednika Główny In-
spektor Farmaceutyczny będzie 
mógł przeprowadzić inspekcję 
doraźną. 

Pośrednik będzie mógł wy-
stąpić do Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego z wnioskiem 
o przeprowadzenie inspekcji 
w celu wydania zaświadczenia 
stanowiącego certyfikat potwier-
dzający zgodność warunków ob-
rotu z wymaganiami Dobrej Prak-
tyki Dystrybucyjnej w zakresie 
prowadzonego pośrednictwa. ■

Krzysztof Baka
Radca Prawny
Biuro Prawne  

Naczelnej Izby Aptekarskiej
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(Ewa Sitko) Pani Magdo, pre-
tekstem do naszej roz-
mowy chciałabym uczynić 
dwie sprawy. Po pierwsze, 
refleksje redaktora Toma-
sza Baja, który pisze „Do-
okoła coraz częściej wyra-
stają nam dwudziestopa-
roletni eksperci, posłowie, 
ministrowie etc. Zastanawia 
mnie, skąd się to bierze. Za 
mojej młodości, uczyłem 
się od osób, przed którymi 
czułem respekt i którym 
okazywałem szacunek: pro-
fesorów na Uczelni, Prezesa 
w samorządzie. Aktualnie, 
studenci po roku nie wiedzą, 
u kogo zdawali egzamin, 
zaś w samorządzie „mło-
dzi” chcą robić rewolucję”. 
Po drugie, potwierdzają-
ce tę myśl fakty medialne 
dotyczące np. kampanii 
prezydenckiej. Obserwu-
jemy, jak odważnie peł-
nienia ważnych, a nawet 
więcej, bardzo ważnych ról 
publicznych podejmują się 
osoby coraz młodsze.

(Magdalena Bucior) Przekaz do-
tyczący zalet i ograniczeń 
reprezentantów różnych 
grup wiekowych jest bardzo 
zróżnicowany. Na przykład 
młodość staje się synonimem 
świeżości, nieuwikłania, jas-
ności spojrzenia i daleko-
wzrocznej, wolnej od obciążeń 
perspektywy, a równolegle 
brak doświadczenia, życiowej 
mądrości i obycia postaci na 
przykład życia politycznego, 
daje się we znaki. 

(E) Odnoszę wrażenie i jestem 
przekonana, że Pani się ze 
mną zgodzi, iż w publicz-
nym dyskursie na temat 
współistnienia pokoleń 
opisywane są najczęściej 
tylko krańce kontinuum 
i powiększający się dy-
stans między pokoleniami. 
Zapominamy o natural-
nym współistnieniu poko-
leń. Stawiam więc dzisiaj 
przed nami pytanie: Czy 
w dzisiejszym świecie ist-
nieje przestrzeń wspólna, 
którą z jednakową satys-

fakcją wypełnia i młod-
szy, i starszy pracownik, 
obywatel? Na jakiej dro-
dze (w perspektywie po-
żytku społecznego) ma 
dokonywać się określenie 
przez młodych własnego 
zawodowego i społeczne-
go stylu funkcjonowania? 
Czy powinno dokonywać 
się ono na zasadzie rewo-
lucji, a więc gwałtownego 
zanegowania wypracowa-
nych przez starsze poko-
lenie standardów, czy też 
ewolucji, a więc powolnej 
zmiany i jednych i drugich, 
dokonującej się poprzez 
wymianę myśli, otwartość 
i dialog? 

(M) Pytanie o ewolucję i rewolucję 
wydaje się kluczowym dla 
tematu naszej rozmowy. Po-
głębiona teoretyczna refleksja 
nad tymi pojęciami, osadzona 
później w realnym kontekście 
– przestrzeni apteki i samo-
rządu aptekarskiego będzie 
przyczynkiem do mądrości 
w relacjach. Mądrości rozu-

Spotkanie pokoleń 
– ewolucja  
czy rewolucja?
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mianej jako coś więcej niż 
tylko sprawność w myśleniu.

(E) Przygotowując się do naszej 
rozmowy trafiłam na zda-
nie wypowiedziane przez 
Augusta hr. Cieszkowskie-
go [1] – „Otóż jak każdy or-
ganizm w żywotnej naturze 
wzrastać i przekształcać się 
może bez koniecznej choro-
by – jeśli tylko zewnętrzne 
przyczyny jej zarodu weń 
nie wniosą – tak też i orga-
nizm ludzkości wkroczyć by 
mógł zaiste w okres dojrza-
łego zdrowia, bez dalszych 
konwulsji – bez zwykłych 
dotąd cierpień i rozdarcia. 
I to właśnie zowie się ewo-
lucją bez rewolucji. Lecz 
skoro tylko organiczny po-
stęp dozna jakiejkolwiek ta-
my – skoro normalna ewo-
lucja przygłuszona zostanie 
– oczywiste, iż oddziaływa 
na tamę, sprawia dopiero 
rewolucję w samym organi-
zmie, i rodzi boleść, której 
można było uniknąć!” Język 
wskazuje, iż myśl została 
wypowiedziana dawno, ale 
zastanówmy się, co nie-
sie i czy zachowała swoją 
aktualność? Dla mnie na 
początku tego cytatu wy-
brzmiewa myśl, że życie 
ludzkie i społeczne ze swej 
natury podlega zmianie.

 (M) Ja zatrzymuję się nad wyrażo-
nym przekonaniem, iż pro-
ces ten może zachodzić bez 
spektakularnych wstrząsów, 
czyli, jak pisze autor, na dro-
dze ewolucji bez rewolucji.

(E) Tak Pani Magdo, ale został po-
dany warunek takiego ła-
godnego postępu: (…) jeśli 

tylko zewnętrzne przyczyny 
jej [choroby] zarodu weń nie 
wniosą (…). Wykreujmy dla 
tego zdania współczesne 
realia. Mamy aptekę, w któ-
rej od wielu lat pracują ci 
sami farmaceuci. Zbudo-
wali wizerunek tego miej-
sca. Mają wypracowany 
model relacji z pacjentem, 
sposób komunikowania się 
ze środowiskiem lokalnym 
i jeszcze wiele innych ele-
mentów składających się 
na funkcjonowanie apteki. 
Przychodzi do zespołu no-
wy młody pracownik. Ma 
za sobą nie tylko studia, ale 
i praktyki zagraniczne. Jest 
pełen młodzieńczej energii. 
Ma wiele do zaoferowania. 
Jego wiedza i zapał mogą 
przyczynić się do rozwoju 
tej apteki. Mogą uruchomić 
wcześniej nie dostrzegane 
zasoby.

Mogą, ale... nie mu-
szą. Jak Pani myśli, kiedy 
taki potencjał może okazać 
się „zarodem choroby”?

(M) Nie mogę z przekonaniem 
stwierdzić, że znam jedno-
znaczną odpowiedź na to 
pytanie, ale pierwsza przy-
czyna, o której pomyślałam, 
to pycha. Myślę, że sposób 
wprowadzania zmiany jest 
istotniejszy niż same zmiany. 
Jeżeli rozwój apteki intere-
suje młodego farmaceutę ze 
względu na niego samego, 
jeżeli lepiej funkcjonująca ap-
teka ma być „lustrem” w któ-
rym on lub ona będzie mógł 
się „przeglądać” i podziwiać 
swoją własną doskonałość 
to jest prawdopodobne, że 
nie będzie dobrego klimatu 
do ewolucji. Postawa, język 

komunikowania będzie do-
tykał i umniejszał dokonania 
innych. Pycha pragnie równie 
często być szybko zaspoko-
jona. Stąd rewolucyjna gwał-
towność i nieprzemyślane no-
watorstwo. Trudno, aby w tak 
przebiegającym procesie po-
wstała przestrzeń wspólna dla 
starszych i młodych. 

(E) Ten rodzaj pychy – narcyzm 
– jest najczęściej opisy-
wany. Ale z pychy wyrasta 
również „mania wielkości” 
czy „pogoń za sukcesem 
i dobrobytem”. Powszech-
ny jest obraz młodych ludzi 
(szczególnie wyraźnie mło-
dych pracowników korpo-
racji) dążących do celu za 
wszelką cenę.

(M) Można do tego zbioru zachowań 
włączyć też inne pochodne 
pychy: próżność, duma, am-
bicja, arogancja, zarozumia-
łość czy nadmierna wiara 
w siebie. Myślę, jak wielka 
odpowiedzialność ciąży na 
rodzicach i wychowawcach, 
na wszystkich znaczących dla 
młodych ludzi osobach, aby 
wychowawcze oddziaływania 
nie generowały takich postaw.

(E) Powyższe przykłady poka-
zują, jak duże znaczenie 
w oddziaływaniach wy-
chowawczych ma kształ-
towanie postaw (a nie tyl-
ko zachowań), odnoszenie 
się do wartości i autoryte-
tów, wzmacnianie postawy 
skromności w stosunku do 
swoich osiągnięć, rozwi-
janie postawy uważności. 
Niektórzy młodzi adepci 
np. farmacji nie pamięta-
ją, u kogo zdawali egza-
min, czy też z wielką non-

►
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szalancją podchodzą do 
wypracowanych wzorów, 
bo nie zbudowali w sobie 
wdzięczności i szacunku do 
mistrza, a nawet potrzeby 
jego poszukiwania. 

(M) Jest jednak rzecz, na którą 
koniecznie musimy zwrócić 
uwagę. „Zarodem” choro-
by mogą okazać się także 
postawy i przekonania po 
drugiej, senioralnej stronie. 
Ja także mogę pielęgnować 
i wzmacniać z wiekiem we-
wnętrzne poczucie nieomyl-
ności, przywiązania do rutyny, 
opieszałość w reflektowaniu 
tego, co mnie i pacjentom 
się zdarza i przede wszyst-
kim niechęć do zmiany, która 
jest niechęcią do porzucenia 
bezpiecznych i dobrze po-
znanych kolein postępowania. 

Narcyzm seniora może oblec 
się w szaty omnipotencji i ży-
ciowego doświadczenia.

(E) To, co teraz opisujemy to 
przejawy pychy, dla któ-
rych, jak widać, granicą nie 
jest wiek, a raczej wzmac-
niane przez lata (lub przez 
długie lata) przekonanie, że 
osoba drugiego człowieka, 
usłyszenie i dostrzeżenie 
go nie jest nam przydat-
ne w rozwoju. Poszukując 
odpowiedzi na pytanie, co 
możemy zrobić, aby ten 
„zarod” choroby wykluczyć, 
natrafiłam na wzruszający 
artykuł pana Przemysława 
Staronia „Lekcje między 
pokoleniami”. [2]

To zapis wspólnych 
działań podejmowanych 
przez licealistów Trójmiasta 

oraz seniorów – słuchaczy 
Sopockiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i nie tylko. 
Warsztaty kreatywne (na-
grodzone zresztą przez Ko-
misję Europejską w ramach 
konkursu „Generations@
Schoo l ” ) ,  w ydar zen ie 
„Kwiaty Europy”, a wresz-
cie fakultety filozoficzne, 
prowadzone w mieszka-
niach pań Elżbiety i Danusi, 
to tylko przykłady działań, 
które jednoczyły pokole-
nia. Ujmujący jest ten zapis 
– pokazuje z jaką ufnością 
i szacunkiem i młodzież, 
i seniorzy uczyli się od 
siebie. Pokazuje także po-
trzebę takiego wspólnego 
działania – wszyscy chcieli 
tej wymiany myśli, energii 
i wzajemnego wzmacnia-
nia się. „To, jak wzajem-
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nie widzą siebie młodsze 
i starsze pokolenia, można 
zmienić tylko dzięki kon-
taktom między nimi. Tylko 
one pozwolą odkryć pokła-
dy ciepła, wsparcia, pasji, 
wyrozumiałości oraz ak-
ceptacji.” [3] To zdanie bar-
dzo trafnie odzwierciedla 
ideę i warunki przyjaznej 
pokoleniom ewolucji. 

(M) Odnieśmy się teraz Pani Ewo 
do myśli wypowiedzianej 
prze Augusta Cieszkow-
skiego w kolejnym zdaniu 
cytowanego tekstu. Tu rów-
nież mam przeświadczenie, 
że nic ona nie straciła na 
świeżości – „Lecz skoro tyl-
ko organiczny postęp dozna 
jakiejkolwiek tamy (…) oczy-
wiste, iż (…) sprawia dopiero 
rewolucję…”. Kiedy możemy 
mówić o tamie dla postępu 
w kontekście działań zawo-
dowych aptekarza? Pierwsza 
myśl – komputery, drukarki, 
wewnętrzna sieć informa-
tyczna. Czym skutkowałby 
oporowanie wobec tych, 
wpisanych w organiczny 
postęp, zmian? 

(E) Jeżeli obserwacja, przekaz 
tych, którzy już zmierzyli 
się z problemem, pokazuje, 
że oswojone nowinki tech-
nologiczne rzeczywiście 
usprawniają funkcjono-
wania apteki, to oporując, 
muszę zadać sobie pytanie, 
co stoi u przyczyny tego 
oporu: lęk przed uczeniem 
się nowych rzeczy, oba-
wa, że sobie nie poradzę, 
powątpiewanie w zaso-
by własnej pamięci, czy 
taki pomysł na siebie, że 
wartością jest kontestacja 

i negowanie tego, co wno-
szone przez innych. Z całą 
pewnością informatyza-
cja, wpisana w zawodowe 
funkcjonowanie aptekarza, 
jest procesem i nieuchron-
nym, i właściwym. Stawia-
nie jej tamy to zazwyczaj 
niepotrzebne blokowanie 
wartościowych procesów, 
skutkujące napięciami. 
Zazwyczaj, bo w proce-
sie międzypokoleniowego 
uczenia się powinno być 
miejsce dla pogłębionej re-
fleksji tego działania. Poku-
sa spłycenia kontaktu z pa-
cjentem, symbolicznego 
„schowania się” za ekranem 
komputera, odnoszenia się 
tylko do twardych danych, 
pomijania leczniczej roli 
bezpośredniego spotkania 
pacjent – farmaceuta, także 
powinna być rozpoznana 
i nazwana. Wzajemna wy-
miana nie tylko informacji, 
ale i przekonań, doświad-
czeń, obaw i wizji napraw-

dę jest szansą na opraco-
wanie dobrych rozwiązań. 

Konkludując, w co-
dziennym funkcjonowaniu, 
tak zawodowym jak i spo-
łecznym jest miejsce dla 
ewolucji i rewolucji. Jest 
miejsce i dla doświadcze-
nia, które siłą rzeczy do-
strzega życiowe złożoności, 
nieoczywistości i ostrożnie 
podchodzi do zmian i dla 
nowatorstwa, które jest siłą 
napędową. Dążenie do roz-
woju zawsze jest ich zaletą, 
lecz sposób postępowania 
na tej drodze może już być 
wadą. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

[1] August Cieszkowski herbu Dołęga 
– polski ziemianin, ekonomista, dzia-
łacz i myśliciel społeczny i polityczny, 
współtwórca i prezes Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

[2][3] Przemysław Staroń „Lekcje midzy 
pokoleniami” w: „Psychologia w szko-
le”, nr 5 (46)/2014
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W swoim ostatnim felie-
tonie zwracałam uwa-
gę na potrzebę reor-

ganizacji systemu kształcenia na 
studiach farmaceutycznych. Nie-
którym mogło się wtedy wyda-
wać, że to nie był najlepszy czas 
na pisanie o tym zagadnieniu. 
Choć pożegnałam się z Uczelnią, 
bo byłam już po obronie pracy 
magisterskiej, to jednak wciąż nie 
znałam zbyt dobrze swojego za-
wodu od strony praktycznej, od 
tzw. „kuchni”. Dzisiaj, kiedy za mną 
już prawie cztery miesiące stażu, 
może byłabym dla wielu bardziej 
wiarygodna w tym temacie, jed-
nakże napisałabym właściwie to 
samo. Pominęłam wtedy tylko je-
den aspekt, a mianowicie aspekt 
psychologiczny, który wydawał mi 
się dość subiektywny, ponieważ – 
jak wspominałam już kiedyś – to 
dziedzina, która mnie wyjątkowo 
fascynuje. Aczkolwiek teraz doda-
łabym go bez wahania, ponieważ 
pacjenci okazali się niezwykle in-
spirujący! 

Początkowo myślałam, że 
to zainteresowanie będzie raczej 
jednostronne. W końcu mogła-
bym zdecydowanie się podpisać 
pod zdaniem, że „nie mam spe-
cjalnego talentu – jestem tylko 

nadzwyczajnie ciekawa”. I faktycz-
nie, obserwuję ludzi i otaczający 
mnie świat wszystkimi zmysłami, 
które czasami bywają nawet zbyt 
mocno wyostrzone. Wiedziałam, 
że w aptece będzie tak samo, 
choć nie od razu, bo jednak zwy-
ciężą pierwszy stres, niepewność 
wynikająca z braku doświadczenia 
czy strach przed pomyłką. Tym-
czasem – wbrew moim oczekiwa-
niom, że jako nowicjuszka będę 
raczej niezauważalna – pacjenci 
wykazali bardzo ciekawe, ale też 
zróżnicowane podejście do mnie 
jako młodej, świeżo upieczonej 
farmaceutki… 

Pracuję w niezbyt dużej, ale 
przytulnej, osiedlowej aptece, któ-
rą niektórzy odwiedzają od wielu 
lat. „Szczególne traktowanie” od-
czułam więc ze strony stałych pa-
cjentów, głównie osób starszych, 
które podchodziły do mnie z dużą 
dozą nieufności. Przyzwyczajone 
do innych Pań w okienku, bały się 
zaufać nieznanej, młodej dziew-
czynie. Rozumiem takie zachowa-
nie i zgadzam się w pełni z Marci-
nem Prokopem, według którego 
trzeba polubić zmiany, choć oczy-
wiście zmiany często wzbudzają 
lęk, bo wiążą się z wkroczeniem 
na nowe terytorium. A człowiek 

z natury boi się tego, co nieznane. 
Jednak w tym przypadku osoby 
te tworzyły dystans, przez który 
utrudniały nawiązanie kontak-
tu, co dodatkowo komplikowało 
i tak już niełatwe zadanie, jakim 
było dla mnie poprawne zreali-
zowanie pierwszych recept. Tym 
bardziej w czasie, kiedy kompu-
terowy program apteczny nie był 
jeszcze przeze mnie dostatecznie 
opanowany, podobnie jak nazwy 
handlowe preparatów, mimo że 
zawierały tak naprawdę podsta-
wowe substancje czynne. Nie mó-
wiąc już o właściwym odczytaniu 
tego, co napisał lekarz na recepcie 
i dopilnowaniu wszelkich formal-
ności. Chciałam jak najszybciej 
przełamać te bariery, dlatego sta-
rałam się być jak najbardziej pozy-
tywna, uśmiechnięta, nawet, gdy 
było to sprzeczne z moim humo-
rem w danym momencie. Przede 
wszystkim jednak uważnie słucha-
łam, pokazując, że jestem szcze-
rze zaangażowana w problem 
i chcę pomóc na tyle, na ile tylko 
jestem w stanie. I to był klucz do 
sukcesu, bo zaczęłam odczuwać 
większą sympatię. Na łamach ma-
gazynu „Coaching” Mateusz Grze-
siak – najpopularniejszy ostatnio 
psycholog, trener rozwoju osobi-

„Sztuka  
słuchania”
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stego i coach – stwierdził, że jeśli 
rozmówca cię polubi, otworzy się 
i będzie cię traktował przyjaźnie. 
To się na szczęście udało, ale na 
tym nie skończyły się moje prob-
lemy. 

Inną grupę stanowili bo-
wiem pacjenci, którzy z racji wie-
ku traktowali mnie jako personel 
nie do końca kompetentny, a więc 
w konsekwencji niezbyt pomocny. 
Wątpili w moje zawodowe umie-
jętności. Cóż, nie sposób się z tym 
nie zgodzić, choć bardzo się sta-
rałam i nadal to robię, wciąż nie 
jestem w stanie sprostać oczeki-
waniom, bo od niedawna jestem 
w zawodzie i ciągle się uczę. Nie-
mniej jednak wyczuwałam z ich 
strony wręcz momentami lekce-
ważący stosunek. W tym przy-
padku Mateusz Grzesiak również 
podpowiada rozwiązanie – jeśli 
[rozmówca] uzna cię za wiary-
godnego, zaufa twojej kompeten-
cji i intencjom. Dlatego pomimo, 
że głos wciąż mi drżał, bo wy-
raz twarzy i postawa ciała takich 
osób nierzadko wskazywały dość 
wrogie nastawienie, to starałam 
się w miarę pewnie i rzeczowo 
odpowiadać na zadane pytania. 
Jednak w tym przypadku nic nie 
udałoby mi się, gdyby nie pomoc 
moich opiekunów, a właściwie Ko-
legów z pracy, którzy w obecno-
ści pacjentów potwierdzali moje 
słowa – opinie i decyzje. Dzięki 
ich wsparciu zyskiwałam auten-
tyczność w oczach pacjentów, 
rzetelność i fachowość, a dla sie-
bie odrobinę pewności i wiary we 
własne możliwości, których wciąż 
mi brakuje. 

Odwrotnie z kolei traktują 
mnie ludzie młodzi, moi rówieś-
nicy, którzy dosyć łatwo nawiązują 
ze mną kontakt, nie tworzą barier, 
ufają mi od samego początku. 
Nie boją się powierzyć mi swoich 
problemów, nawet tych intym-
nych. Chyba czują, że ich po pro-
stu zrozumiem z racji podobnego 

wieku. I tak rzeczywiście jest, choć 
oczywiście zdarzają się wyjątki. 
Mam na myśli chłopaka, trochę 
młodszego ode mnie, który od-
wiedza naszą aptekę dość regu-
larnie po zakup tylko jednego, 
konkretnego preparatu. Widząc 
go wchodzącego do apteki, już 
właściwie automatycznie sięgam 
do szuflady po ten środek, próbu-
jąc ignorować przy tym jego mało 
kulturalne zachowanie. Jednakże 
niedawno pozwolił sobie pójść 
o krok dalej, odzywając się do 
mnie dość niegrzecznie, wyko-
rzystując fakt, że jestem młoda. 
Mimo, że staram się zazwyczaj 
nie reagować na taką postawę, bo 
często po prostu nie warto, jemu 
postanowiłam jednak nie odpuś-
cić. Za jakiś czas wrócił ponownie 
i odpowiedziałam mu taktownie, 
ale dosadnie, że przesadził, bo 
jego zarzuty były bezpodstawne 
i nie życzę sobie takiego trakto-
wania. Widać, że nie spodziewał 
się reakcji zwrotnej z mojej strony 
i teraz ma do mnie większy sza-
cunek. Nie zawsze mam taką od-
wagę, ale jak przeczytałam w li-
stopadowym wydaniu czasopisma 
„Charaktery” – zmiana perspekty-
wy pozwala dostrzec to, o czym 
inaczej nawet nie pomyślelibyśmy 
[…] Przebywając stale w tym sa-
mym otoczeniu […] jesteśmy za-
wsze tymi samymi, „codziennymi 
ja”. Nowe środowisko, inni ludzie 
wywołują w nas odmienne reakcje, 
wpływają na zmianę zachowania, 
pobudzają inne obszary osobowo-
ści.

Te pierwsze miesiące w za-
wodzie utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że ludzie naprawdę są 
bardzo różni. Potrafią zaskoczyć, 
zadziwić, zasmucić, rozśmieszyć, 
rozzłościć. Wachlarz emocji, któ-
ry ze sobą przynoszą obfituje za-
równo w te pozytywne, jak i ne-
gatywne. Nigdy nie wiesz, czego 
możesz się spodziewać. Dla mnie 
osobiście pacjenci są wręcz nie-

wyczerpalnym źródłem inspiracji. 
Za każdym razem uczę się cze-
goś nowego. Jednak jest jedna 
umiejętność, która stanowi nie-
jako „podręcznik” ułatwiający ich 
zrozumienie. Pisał o niej, wspo-
mniany już wcześniej Marcin Pro-
kop, na łamach książki „Wszyst-
ko w porządku. Układamy sobie 
życie”, wydanej wspólnie z Szy-
monem Hołownią. W rozdziale 
o rzeczach, które powinien umieć 
prawdziwy mężczyzna umieścił 
sztukę słuchania. W jego opinii 
to droga do sukcesu zawodowe-
go, rodzinnego i towarzyskiego. 
Wystarczy […] włożyć odrobinę 
wysiłku w usłyszenie drugiego 
człowieka, by uzyskać nieco prze-
wagi nad innymi uczestnikami 
gry w życie. Myślę, że tę sztukę 
powinni opanować wszyscy, nie 
tylko mężczyźni, bo w obecnych 
czasach słuchanie przychodzi 
nam z ogromnym trudem. Nie 
mamy czasu, nie potrafimy albo 
nie chcemy na chwilę się zatrzy-
mać, skupić na drugiej osobie, na 
jej potrzebach, a nie tylko na swo-
ich. Niestety tego brakuje, jest to 
odczuwalne, a nawet bywa bardzo 
dotkliwie, bo niszczy więzi mię-
dzyludzkie, spłyca relacje. Wiele 
osób potrzebuje tego, żeby ktoś 
ich wysłuchał. Często przycho-
dzą wtedy do apteki, bo wiedzą, 
że u nas mogą liczyć na tę chwi-
lę uwagi, zainteresowania. Nie 
zapominajmy o tym, nawet gdy 
mamy gorszy dzień, ktoś wcześ-
niej wyczerpał nasze pokłady 
cierpliwości, jesteśmy po prostu 
zmęczeni albo przytłoczeni włas-
nymi problemami – w domu czy 
w pracy. W końcu to nas wyróżnia, 
to cecha rozpoznawcza naszego 
zawodu. Powinniśmy więc opano-
wać tę sztukę po mistrzowsku, bo 
tego oczekują od nas pacjenci. ■

mgr farm. Anna Rogalska
 stażystka
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W dniu 01.01.2013 r. roz-
poczęła się realizacja 
projektu IPROCOM* 

(http://www.iprocom.eu) finan-
sowanego ze środków Siódmego 
Programu Ramowego UE, ini-
cjatywy Marie Curie ITN (FP7-
-PEOPLE-2012-ITN). Projekt ten 
o łącznym budżecie 3,8 mln euro 
prowadzony jest przez międzyna-
rodowe konsorcjum w skład któ-
rego wchodzą jednostki uniwer-
syteckie i zakłady przemysłowe:
•	 University of Surrey, Guild-

ford, UK (http://www.surrey.
ac.uk/cpe/about);

•	 Heinrich-Heine-University, 
Duesseldorf, Germany 
(http://www.pharmazie.hhu.
de/Institute/pharm_tech);

•	 AstraZeneca plc., Maccle-
sfield, UK (http://www.astra-
zeneca.co.uk); 

•	 Research Centre Pharma-
ceutical Engineering GmbH, 
Graz, Austria (http://www.
rcpe.at/en/index.php); 

•	 Ecole des Mines d’Albi, Fran-
ce (http://www.mines-albi.fr);

•	 Vysoka Skola Banska – Tech-
nicka Univerzita Ostrava, 
Czech Republic  (http://www.
cs.vsb.cz);  

•	 Babes-Bolyai University, Ro-
mania (http://www.ubbcluj.
ro);

•	 Johnson Matthey plc., UK 
(http://www.matthey.com);

•	 Fraunhofer Institute for Me-
chanics of Materials IWM, 
Germany (http://www.iwm.
fraunhofer.de)

oraz
•	 Uniwersytet Jagielloński-

-Collegium Medicum 
(http://farmacja.cm-uj.kra-
kow.pl)

Obok głównych partnerów, 
w projekcie biorą udział również 
partnerzy stowarzyszeni:
•	 Bayer Schering AG, Germany 

(http://www.bayerpharma.
com)

•	 L.B.Bohle Maschinen + Ver-
fahren GmbH, Germany 
(http://www.lbbohle.de);

•	 Ark Media Productions, UK 
(http://www.arkmedia.co.uk);

•	 SkillStudio Limited, UK 
(http://www.skillstudio.co.uk).

Projekt ten koordynowany 
jest przez ośrodek brytyjski, Uni-
versity of Surrey, w osobie pro-
fesora Chuan-Yu Wu. IPROCOM 

jest projektem naukowo-dydak-
tycznym i powołany został w ra-
mach inicjatywy Marie Curie, tak 
więc jego podstawowym celem 
jest zwiększanie szans młodych 
ludzi na rynku pracy poprzez ich 
wszechstronne kształcenie. Jako 
że zorientowany na utalentowa-
nych ludzi, IPROCOM zatrudnia 15 
młodych naukowców, którzy do-
skonalą i rozszerzają swoje war-
sztaty badawcze poprzez kontakt 
z doświadczonymi naukowcami 
i pracownikami uniwersytetów 
i zakładów przemysłowych bę-
dących członkami zawiązanego 
na potrzeby projektu konsorcjum. 
Międzynarodowy charakter IPRO-
COM podkreśla fakt, że wśród 15 
młodych ludzi są osoby z Europy 
i Azji oraz Afryki. Każdy z part-
nerów projektu gości minimum 
jednego z jego beneficjentów. 
W Katedrze Technologii Posta-
ci Leku i Biofarmacji, Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Me-
dicum, kierowanej przez prof. dr 
hab. Renatę Jachowicz, zatrudnio-
no dwóch młodych naukowców: 
p. Pezhmana Kazemi z Iranu oraz 
p. Mohammada Hassana Khalida 
z Pakistanu.

Projekt IPROCOM  
na Wydziale Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
Collegium Medicum w Krakowie
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Z UniwersytetU

Pod egidą IPROCOM prowa-
dzone są badania związane z sze-
roko rozumianym modelowaniem 
służącym do opisu procesów jed-
nostkowych wykorzystywanych 
m.in. w przemyśle farmaceutycz-
nym. Motywem wiodącym jest 
znalezienie matematycznego 
i empirycznego opisu kompak-
tora – urządzenia wykorzystywa-
nego do procesu granulacji na 
sucho. Młodzi naukowcy poznają 
szereg narzędzi modelowania 
matematycznego jak np. metodę 
elementów skończonych (FEM), 
modelowanie elementów dyskret-
nych (DEM) a także modelowanie 
heurystyczne z wykorzystaniem 
narzędzi inteligencji obliczeniowej 
jak np. sztuczne sieci neuronowe. 
Obok prac informatyczno-mode-
lerskich prowadzone są również 
eksperymenty laboratoryjne do-
starczające danych do budowa-
nia modeli, tak więc beneficjenci 
projektu mogą również nabrać 
umiejętności praktycznych w za-
kresie procesów produkcyjnych 
w przemyśle farmaceutycznym 
i chemicznym.

Ośrodek krakowski został 
wyznaczony do nadzorowania 
jednego (WP3) z trzech głównych 
projektów cząstkowych, w któ-
rym prowadzone są prace z wy-
korzystaniem zaawansowanych 
narzędzi inteligencji obliczeniowej 
i statystyki. W ramach WP3 przy-
gotowywane są modele heury-
styczne procesów mieszania, mie-
lenia, granulacji i tabletkowania. 
Wykorzystywane są najnowsze 
narzędzia samoadaptacyjne z gru-
py sztucznych sieci neuronowych, 
drzew decyzyjnych i algorytmów 
genetycznych implementowanych 
w środowisku gridowym szeregu 
stacji obliczeniowych PC. Dzięki 
udziałowi uczelni technicznych 
budowane są także zupełnie nowe 
narzędzia modelowania oparte 
m.in. na tzw. metaheurystykach, 
które są dzisiaj uznawane za ko-
lejny krok rozwoju modelowania 
w tej dziedzinie.

Ponieważ IPROCOM ma 
charakter szkoleniowy, w progra-
mie projektu zapisano obowiąz-
kowe dla jego uczestników pięć 

szkoleń, tzw. Advanced Training 
Courses (ATC). Ostatnio przepro-
wadzony, trzeci w kolejności ATC3 
miał miejsce w Krakowie w dniach 
21-23.10.2014 i był poświęcony 
sztucznej inteligencji i inteligencji 
obliczeniowej w zastosowaniach 
przemysłowych i farmaceutycz-
nych. Obok wykładów prowa-
dzone były w nowoczesnych 
wnętrzach Auditorium Maximum 
UJ praktyczne ćwiczenia kompu-
terowe z modelowania metodami 
inteligencji obliczeniowej.

Projekty europejskie Marie 
Curie (dzisiaj już Marie Skłodow-
ska-Curie) nie służą uzyskaniu 
bezpośrednich celów praktycz-
nych zdatnych do natychmiasto-
wego zastosowania – ich celem 
jest zwiększenie światowego po-
tencjału naukowego poprzez nie-
szablonowe i interdyscyplinarne 
kształcenie młodego pokolenia. 
Jest to próba urzeczywistnienia 
kosmopolitycznej wizji rozwijają-
cej się harmonijnie i z coraz więk-
szym rozmachem wielokulturowej 
„globalnej wioski”, sięgającej po 
problemy, których rozwiązanie 
dotychczas wydawało się być 
tylko w sferze fantastyki nau-
kowej. IPROCOM na pewno nie 
sięgnie gwiazd, ani nie wyląduje 
na kolejnej komecie, ale możemy 
być pewni patrząc na rozwój jego 
podopiecznych, iż wniosą oni swój 
znaczący wkład w tę wizję. ■

dr n. farm. Aleksander Mendyk
Wydział Farmaceutyczny 

Collegium Medicum UJ

*IPROCOM Marie Curie Initial Tra-
ining Network, ufundowany w ra-
mach People Programme (Marie 
Curie Actions) Siódmego Progra-
mu Ramowego Unii Europejskiej 
FP7/2007-2013/. Nr umowy REA 
316555.

Spotkanie projektu IPROCOM w Krakowie 21-23.10.2014.  
Fot. Jerzy Sawicz

►
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Dzień 22 listopada 2014 
roku na zawsze wpisze 
się złotymi zgłoskami 

w historię aptekarstwa polskiego. 
W tym dniu w Olsztynie odbyła 
się uroczystość nadania Sztanda-
ru Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Nasza społeczność aptekarska, 
farmaceuci członkowie Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, 
zaproszeni goście oraz rodziny 
aptekarzy uczestniczyli w nie-
zwykłej uroczystości poświęce-
nia Sztandaru podczas Mszy św. 
o godz. 900 w Bazylice Współka-
tedralnej św. Jakuba w Olsztynie. 
Uroczystego poświęcenia Sztan-
daru dokonał Jego Ekscelencja 
ks. Arcybiskup senior dr Edmund 
Piszcz, przyklękając ucałował rów-
nież płat sztandaru. W wygłoszo-
nej homilii podkreślał jak ważną 
rolę pełnią aptekarze w ochronie 
zdrowia człowieka, a napis „Salus 
Aegroti Suprema Lex” – zdrowie 
chorego najwyższym prawem” 
widniejący na sztandarze jeszcze 
bardziej podkreśla tę rolę apteka-

rzy wykonujących zawód zaufania 
publicznego i zobowiązuje do 
służby drugiemu człowiekowi.

Poczet Sztandarowy w stro-
ju galowym reprezentujący Fun-
datorów Sztandaru stanowili ap-
tekarze: Chorąży pocztu mgr farm. 
Leszek Rogoziński, pierwszy Pre-
zes Izby Aptekarskiej w Olsztynie 
w latach 1991-1995, Asysta Pocztu 

Sztandarowego: mgr farm Lucyna 
Łazowska Prezes Izby Aptekarskiej 
w latach 1995-2003 oraz mgr farm 
Janina Murawska członek Rady 
Aptekarskiej, od 1997 r. redaktor 
naczelny Biuletynu Informacyjne-
go Izby Aptekarskiej. 

Podziękowanie za poświę-
cenie Sztandaru i wygłoszoną 
homilię złożyli: Prezes mgr farm. 

UROCZYSTOŚĆ 
NADANIA SZTANDARU 
OKRĘGOWEJ
IZBY APTEKARSKIEJ 
W OLSZTYNIE  

Od lewej Janina Murawska, Leszek Rogoziński, Lucyna Łazowska.
►
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►
Roman Grzechnik i wiceprezes 
mgr farm.Teresa Korbut wręcza-
jąc wiązankę czerwonych róż. 

Następnie z katedry w uro-
czystym pochodzie z Pocztem 
Sztandarowym na czele, udaliśmy 
się do znajdującego się w pobliżu 
Hotelu Wileńskiego, gdzie w sali 
konferencyjnej miała miejsce dal-
sza część uroczystości podczas 
odbywającego się w tym dniu 
XXIII Okręgowego Zjazdu Apte-
karzy.

Ceremoniał przekazania 
Sztandaru był bardzo uroczysty. 
Na wstępie został odegrany hymn 
Polski. Podniosły nastrój zaakcen-
towały mocno brzmiące akordy 
Mazurka Dąbrowskiego, który 
śpiewają również zebrani na sali 
uczestnicy tej uroczystości.

Następnie Prezes R. Grzech-
nik wygłaszając przemówienie 
powiedział między innymi: „Sza-
nowni Goście, Szanowni Apteka-
rze Warmii i Mazur! Cytat „Salus 
aegroti suprema lex” umieszczony 
na naszym Sztandarze jest również 
misją zawodu aptekarskiego. Misją 
i jego celem który chcemy osiąg-
nąć w naszej codziennej pracy. 
Obchodzimy dziś szczególną uro-
czystość: po raz pierwszy prezen-
tujemy Sztandar Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Olsztynie. Sztan-
dar ten został ufundowany przez 
członków naszej Izby, aptekarzy, 
którym bliska jest idea zawodu 
zaufania publicznego, idea niesie-
nia pomocy choremu, otoczenia go 
opieką farmaceutyczną. (…)

…wiedza, którą otrzymali-
śmy od naszych profesorów po-
zwoliła nam wykonywać nasz 
zawód sumiennie i z oddaniem 
i właśnie za tę wiedzę po raz ko-
lejny pragnę podziękować, składa-
jąc podziękowania na ręce przed-
stawicieli profesorów kształcących 
kolejne pokolenia farmaceutów: 

prof. Romana Kaliszana, prof. Mał-
gorzaty Sznitowskiej, prof. Adama 
Bucińskiego. Profesorowie, których 
dziś gościmy aktywnie i w sposób 
bardzo praktyczny podchodzili do 
naszej społeczności farmaceutycz-
nej na Warmii i Mazurach. Poma-
gali nam organizować i prowadzić 
różnego rodzaju szkolenia, kursy 
i egzaminy specjalizacyjne na na-
szym terenie. W związku z bra-
kiem wydziału farmaceutycznego 
na olsztyńskiej uczelni, nie mogli-
śmy się wspierać miejscową kadrą 
naukową, ale dzięki Waszej pomo-
cy nie zostaliśmy w tyle. Nie spo-
sób tu nie wspomnieć o osobach, 
których już z nami nie ma: o prof. 
Stanisławie Janickim, prof. Jacku 
Petrusewiczu, czy dr Weronice Że-
browskiej. To dzięki Waszej wiedzy 
i chęci przekazywania jej nam je-
steśmy tym, kim jesteśmy: farma-
ceutami, których ukształtowaliście 
i właśnie przez to a raczej dzię-
ki temu jesteśmy tu i teraz, a ten 
sztandar to w dużej mierze Wasza 
zasługa, dzięki Waszej pracy stali-
ście się również jego fundatorami, 
(…)„ 

Uroczystość zaszczycili swo-
ją obecnością następujące osoby 
spośród zaproszonych gości: Ha-
lina Zaborowska-Boruch zastęp-
ca Prezydenta Miasta Olsztyn, 
Jego Ekscelencja ksiądz arcybi-
skup senior dr Edmund Piszcz, 
lek. Andrzej Zakrzewski Dyrektor 
Warmińsko-Mazurskiego Woje-
wódzkiego oddziału NFZ w Ol-
sztynie, lek wet. Andrzej Kłoska 
viceprezes Warmińsko-Mazurskiej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Olsztynie, Maria Danielewicz 
przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Regio-
nu Warmii i Mazur, prof. dr hab. 
n. farm. Adam Buciński Kierow-
nik Katedry i Zakładu Biofarma-
cji Wydziału Farmaceutycznego 

Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy, prof. dr 
hab. n. farm. Roman Kaliszan Kie-
rownik Katedry Biofarmacji i Far-
makodynamiki GUMed Członek 
Korespondent PAN i PAU, prof. 
dr hab. n. farm Małgorzata Szni-
towska Kierownik Katedry i Zakła-
du Farmacji Stosowanej Wydziału 
Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej Pro-
rektor ds. Nauki GUMed, dr n. 
farm Beata Joanna Kocięcka Wo-
jewódzki Konsultant d/s farmacji 
szpitalnej dla obszaru woj. podla-
skiego, mgr farm. Andrzej Kuciń-
ski Wojewódzki Konsultant ds. far-
macji aptecznej dla obszaru woj. 
warmińsko-mazurskiego, dr n. 
med Paweł Chrzan Prezes Gdań-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
dr n. farm. Piotr Migas z-ca Preze-
sa Gdańskiej Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej, mgr farm. Michał Pie-
trzykowski z-ca Prezesa Gdańskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej mgr 
farm. Piotr Chwiałkowski Prezes 
Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej. 

Następnie dla upamiętnie-
nia potomnym nazwisk fundato-
rów sztandaru aktu symboliczne-
go wbicia w drzewce sztandaru 
gwoździ sztandarowych z wygra-
werowanymi nazwiskami funda-
torów dokonali przedstawiciele 
fundatorów: prof. Roman Kali-
szan, prof. Małgorzata Sznitow-
ską, prof. Adam Buciński, Prezes 
Roman Grzechnik, Wiceprezes 
Teresa Korbut.

W dalszej części uroczystości 
nastąpił akt przekazania Sztanda-
ru na ręce Pana Romana Grzech-
nika Prezesa Rady Aptekarskiej 
obecnej kadencji. Przekazując 
Sztandar Leszek Rogoziński po-
wiedział: przekazuję Sztandar jako 
symbol tożsamości farmaceutów, 
opiekujcie się nim i godnie repre-
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zentujcie naszą Izbę dbając o au-
torytet samorządu zawodowego.

Przyjmując Sztandar Roman 
Grzechnik powiedział: Przyjmując 
Sztandar w imieniu wszystkich 
farmaceutów Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie przyrzekam dbać 
o godność zawodu. Podczas pre-
zentacji Sztandaru zebranym na 
sali uczestnikom tej uroczystości 
został odczytany opis wykonane-
go sztandaru następującej treści:

awers stanowi płat tkani-
ny w kształcie prostokąta o wy-
miarach 100x110 cm w kolorze 
czerwonym. Na tej stronie płata, 
w jego centralnej części znaj-
duje się wizerunek orła białego 
na tarczy herbowej czerwonej 
wysokości 40 cm w złotej ramie. 
Orzeł wysokości 36 cm haftowa-
ny srebrnym szychem. Korona, 
dziób i szpony orła haftowane 
złotym szychem.

Całość obszyta złotymi 
frędzlami.

Rewers stanowi płat tkaniny 
w kształcie prostokąta o wymia-
rach 100x110 cm w kolorze ciem-
nym niebieskim(kobalt), w jego 
centralnej części złoty kielich 
i srebrny wąż (symbol farmacji); 
napis złoty w półokręgu nad kie-
lichem o treści: „Okręgowa Izba 
Aptekarska w Olsztynie „ oraz pod 
spodem, po prostej napis złoty 
poziomy o treści: ”Salus Aegroti 
Suprema Lex” (Zdrowie chorego 
najwyższym prawem).

Awers i rewers połączone 
ze sobą. Całość obszyta złotymi 
frędzlami. Posiada jedenaście (11 
szt.) złotych okrągłych uchwytów 
do umocowania do drzewca.

Drzewiec  sz tandaro -
wy o średnicy 4 cm i wysokości 
2m20cm wykonany jest z drewna 
mahoniowego, dwudzielny, połą-
czony tuleją z białego metalu. Na 
górnym końcu znajduje się głowi-
ca w formie godła Rzeczypospo-
litej Polskiej. Orzeł umieszczony 
na puszce w kształcie prosto-
padłościanu o wymiarach 7x4x4 
cm z napisem (awers) OIA co 
stanowi inicjały (Okręgowa Izba 
Aptekarska) i napisem (rewers) 
OLSZTYN jako siedziba Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej. Na górnej 
części drzewca umieszczone zo-
stały gwoździe sztandarowe (33 
szt.) w postaci tarczy herbowej 
o wysokości 3 cm wykonane ze 
złotego metalu z wygrawerowa-
nymi nazwiskami fundatorów, 
umocowane kolejno na drzewcu 
sztandarowym, które stanowią 
integralny element sztandaru. 
Wykaz nazwisk fundatorów za-
warty jest również w załączniku 
do uchwały o nadaniu sztandaru.

Na dolnym zakończeniu 
okucie stożkowate a system mo-
cujący sztandar umieszczony 

Symboliczne wbicie gwoździ sztandarowych
w drzewce sztandaru przez prof. Małgorzatę Sznitowską.

Symboliczne wbicie gwoździ sztandarowych
w drzewce sztandaru przez Prezesa OIA Romana Grzechnika.

►
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w górnej części stanowi iglica, na 
którą nawlekane są złote okrągłe 
uchwyty.

Szarfa sztandaru w bar-
wach Rzeczypospolitej Polskiej 
o szerokości 10 cm, zawiązana 
w kokardę i umieszczona na tulei 
głowicy po stronie górnej płata. 
Jej obydwa końce dochodzą do 
dolnego płata i są zakończone 
złotymi frędzlami.

Insygnia Pocztu Sztanda-
rowego stanowią: biało-czerwone 
szarfy(3 szt), przewieszane przez 
prawe ramię, zwrócone białym 
kolorem w stronę kołnierza, spię-
te na lewym biodrze, zakończone 
złotymi frędzlami, oraz białe ręka-
wiczki(3 szt.).

Sztandar został wykonany 
według tradycyjnych technik haftu 
wypukłego w pracowni haftu ar-
tystycznego pani Anny Korybut-
-Dziemidowicz w Barczewie.”

 Po zakończeniu prezentacji 
odbył się następnie akt przekaza-
nia sztandaru Pierwszemu Apte-
karskiemu Pocztowi Sztandaro-
wemu w składzie: Chorąży Michał 
Dutka, Asysta: Anna Perzanowska 
i Bogumiła Polakiewicz. Prezes 
R. Grzechnik przekazując sztan-
dar powiedział: Przekazuję Wam 
ten Sztandar jako symbol posta-
wy i obowiązków farmaceutów, 
postępujcie zgodnie z maksymą 
zawartą na Sztandarze „Zdrowie 
chorego najwyższym prawem”

Przyjmując sztandar Michał 
Dutka powiedział: Przyjmujemy 
ten Sztandar jako symbol tradycji 
Izby Aptekarskiej. Będziemy o nie-
go dbać, sumiennie wypełniać 
swoje obowiązki zgodnie z Kodek-
sem Etyki Aptekarza, godnie re-
prezentować wykonywany zawód, 
aby nie splamić jego honoru”

Mgr farm. Elżbieta Bańkow-
ska wygłosiła okolicznościowy 
wiersz następującej treści:

Sztandar
Na drzewcu umieszczony wysoko

Na nim godło Polski
Orzeł Biały

Od tysiąca lat jest z nami
W dniach klęski i chwały.

Na jego głowie
Złota lśni korona

Na znak,
Że Polska nie jest zniewolona.

Pod tym znakiem
Czuje się dumę

Że się jest Polakiem.

Na rewersie
Symbol farmacji

Wąż Eskulap
Co z kielicha pije

To znaczy, że nie ma w nim trucizny
Ale lecznicze drakije,

Które choremu przywracają zdrowie.
Bo „Salus aegroti suprema lex”

To wszystko ten sztandar opowie.

Autorką tego wiersza jest 
mgr farm. Mirosława Aleksandro-
wicz.

Podczas XXIII Okręgowego 
Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Olsztynie w dniu 
22 listopada 2014 roku odbyła się 
również po raz pierwszy ceremonia 
ślubowania farmaceutów z udzia-
łem Pocztu Sztandarowego ze 
Sztandarem Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej w Olsztynie. Ślubowanie 
zostało złożone przed Prezesem 
Romanem Grzechnikiem wobec 
farmaceutów zgromadzonych na 
tym zjeździe aptekarskim oraz wo-
bec zaproszonych gości. Ślubowa-
nie złożyło 12 magistrów farma-
cji: Filarska Martyna, Gajdulewicz 

Joanna, Głażewska Marta Joanna, 
Gołębiowski Jacek, Jachimowicz 
Bogusława, Janicka Joanna Anna, 
Kotek Paweł Maciej, Lisowska 
Agnieszka, Sawa Mateusz, Stefań-
ska Agnieszka Małgorzata, Zby-
sińska Joanna, Żemojduk Sandra. 
Otrzymali dokument ”Prawo Wy-
konywania Zawodu Farmaceuty„

Sztandar przechowywany 
i eksponowany jest w siedzibie 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Ol-
sztynie ul. Partyzantów 79/9. ■

tekst
mgr farm. Janina Murawska, 

Olsztyn

zdjęcia  
mgr farm. Paweł Martyniuk

►
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BiBlioteka farmaceuty

Nie ma już wielu aptek w których roznosił-
by się balsamiczny nadal zapach ziół, sta-
rych drewnianych szaf. Piękne, nowoczes-

ne, lśniące meble na których poukładano kolorowe 
pudełka, to właśnie współczesna apteka. Pierwszy 
stół to tylko raczej utarta historyczne nazwa. Apte-
ki i aptekarstwo zmieniły się diametralnie na prze-
strzeni ostatnich dziesięcioleci. 

Tempo współczesnego życia sprawia, że wczo-
raj to już historia, zaś łacińskie powiedzenie carpe 
diem nabiera realnego wymiaru. Czasem jednak 
warto się zatrzymać i spojrzeć za siebie, dostrzec 
właśnie tę historię. Taką próbą uchwycenia czasu, 
tego minionego i tego wczorajszego, jest książka 
Farmacja bliżej nas autorstwa mgr farm. Jolanty Po-
łajdowicz. 

Nie sztuką jest pisać o znanych osobistoś-
ciach i aktualnych wielkich wydarzeniach, o wiele 
więcej kunsztu i cierpliwości wymaga spisywanie 
historii tych mniejszych, ale nie mniej ważnych. Na 
kartach swojej książki mgr Połajdowicz z kronikar-
ską dokładnością opisała część aptek z terenu obec-
nej lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów chełmskich. Jeden z rozdziałów nosi tytuł 
Ciekawa historia bez apteki w tle, ja książkę okre-
śliłbym dość podobnymi słowami ciekawe apteki 
na tle historii. Apteki na trwale wpisują się nie tyl-

ko w krajobraz danej miejscowości, ale też w życie 
jej mieszkańców. Warto pamiętać, że farmaceuta 
to zawód zaufania publicznego, a więc z definicji 
jest to zawód, który tworzy szczególną więź zaufa-
nia, w naszym przypadku, pomiędzy aptekarzem 
a pacjentem. O ile w „centrum wielkiego miasta” 
pacjent jest w większości anonimowy, to w małych 
miejscowościach z apteką i aptekarzem związane 
są historie wielu ludzi. Bo gdzie, jak nie do apteki 
przyjdzie chory porozmawiać, pożalić się, ale także 
i czasem opowiedzieć co mu się przytrafiło dobrego 
w życiu. Taka misja „słuchacza” jest niejako wpisana 
w nasz zawód farmaceuty. Miejsce pracy tworzą lu-
dzie i o takich też osobach, ich pasji, życiu opowiada 
w swoich tekstach Jolanta Połajdowicz, przedsta-
wiając niejednokrotnie historie całych rodów.

Ale książka ta, jest nie tylko spisem histo-
rycznym podającym jedynie chronologiczne fakty 
z życia właścicieli aptek, aptekarzy i ich rodzin, czy 
też pracowników. Autorka robi częste wycieczki do 
historii okolic, przybliżając Czytelnikowi wiele cie-
kawych archiwalnych faktów, także w nawiązaniu 
do współczesności. Niemal każda historia posiada 
wstęp dotyczący opisu miejsca. Czytając książkę, 
odnosi się wrażenie, że jest to taki aptekarski prze-
wodnik po okolicach, gdzie obok zabytków wartych 
zobaczenia Autora opisuje historię aptek, traktując 
je jako miejsca godne zwiedzenia. Po przeczytaniu 
tej książki, a następnie przejeżdżając przez miejsco-
wości w niej opisane nie sposób oprzeć się chęci 
zobaczenia, choćby z zewnątrz apteki, którą dzięki 
mgr Połajdowicz już znamy, wiemy kiedy powstała, 
kto był jej pierwszym, a kto obecnym właścicielem, 
kiedy i w jaki sposób dokonano jej przebudowy, czy 
modernizacji i kto w niej pracuje. Książka ma jeszcze 
jeden walor, Autorka z lekkością przechodzi od hi-
storii do współczesności. Zapewne Czytelnicy zwią-
zani z farmacją naszego regionu na wielu jej kartach 
odnajdą nazwiska osób, które znają lub z którymi 
studiowali.

Z pewnością większość znajdzie w książce 
wiele ciekawych informacji zarówno o aptekach, jak 
i historii z naszego terenu. Warto tę pozycję mieć 
w swojej biblioteczce farmaceuty.

dr n. farm. Tomasz Baj
Recenzja ukazała się w nr 4/2014 Biuletynu Lubelskiej OIA

Z żalem informujemy, że mgr farm. Jolanta 
Połajdowicz, Autorka recenzowanej książki 
zmarła w wieku 73 lat, w dniu 23 stycznia 2015 r.
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Rynek apteczny w roku 2014 r. zanotował 
pierwszy raz w historii – sprzedaż na poziomie 28,5 
mld zł. Jest to 740 mln PLN więcej niż w roku po-
przednim (+2,7%). W 2014 najbardziej wzrosła war-
tość refundacji, a sprzedaż rosła we wszystkich klu-
czowych segmentach rynku. Najbardziej dynamicz-
nie w przypadku leków refundowanych i sprzedaży 
odręcznej. Szczegóły w Tabeli nr 1.

Powrót na ścieżkę wzrostu segmentu leków 
refundowanych może mieć jedną z przyczyn w fak-
cie zwiększania się ilości recept na produkty refun-
dowane, które nie są pełnopłatne. A dzieje się tak 
w związku z umieszczaniem przez Ministerstwo 

Zdrowia na obwieszczeniach coraz większej ilości 
wskazań off-label (nie występujących w Charaktery-
styce Produktu Leczniczego).

Rynek – wartościowo – w latach poprzed-
nich rósł głównie dzięki wzrostowi cen opakowań. 
W roku 2014 trend wzrostu cen został – analizując 
„statystyczne opakowanie” – zahamowany. Tylko 
w przypadku sprzedaży odręcznej ceny nieznacznie 
wzrosły. Średnia cena opakowania na rynku aptecz-
nym wyniosła 16,5 zł i nie zmieniła się w stosun-
ku do roku poprzedniego. Wyniki badań cenowych 
w segmentach zobrazowane są w Tabeli 2.

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach i porównanie do roku 2013

Tabela 2: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach  
i porównanie do roku 2013

PharmaExpert 
podsumowuje rynek 
apteczny w roku 2014
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Wzrost rynku w kolejnym już roku, zwiększa-
nie poziomu sprzedaży mimo zahamowania wzro-
stu cen mogą nastrajać optymistycznie. I tak zapew-
ne jest w przypadku wielu aptek czy sieci aptecz-
nych, niestety nie wszystkich.

Statystyczna apteka i usieciowienie aptek

Analiza „kondycji” statystycznej apteki musi 
być prowadzona w wielu wymiarach. Rezultaty ana-
liz są zrozumiałe często tylko wtedy, gdy czyta je 
się łącznie. Tak jest w przypadku jednego z najistot-
niejszych wskaźników kondycji ekonomicznej apteki 
jakim jest średni obrót. W roku 2014 przeciętna ap-
teka sprzedała produkty w niej dostępne za 2 043 
tys. zł i było to o 0,2% więcej niż w roku 2013. Ana-
liza sprzedaży i dynamiki w segmentach w Tabeli 3.

Co jest przyczyną znacznie mniejszej dyna-
miki wzrostu obrotów statystycznej apteki niż ryn-
ku? Ilość aptek. Ilość aptek nie spada, ale rośnie. 

W grudniu 2014 roku na rynku funkcjonowało 14 
228 aptek (o 4% więcej niż pod koniec 2013). W sta-
tystycznej aptece w przeciągu całego roku 2014 po-
jawiło się 41 770 pacjentów o 4% mniej niż w roku 
2013. I ten sam trend spadku ilości pacjentów per 
apteka związany z wzrostem ilości aptek jest wi-
doczny w każdym z segmentów. Szczegóły analizy 
w Tabeli 4 i na Wykresie 1. 

Zmiany następują także w przypadku wyso-
kości marży (narzutu). Tylko w przypadku leków 
zrefundowanych zmiana jest pozytywna. Szczegóły 
w Tabeli 5. 

Nie da się analizować “kondycji” aptek bez 
odniesienia do zjawiska usieciowienia aptek. Sieci 
apteczne rosną w siłę, większość nowo otwieranych 
aptek to apteki sieciowe. Gdyby jako “sieć” zdefinio-
wać “przynajmniej 2 apteki” posiadające jednego 
właściciela to już zdecydowana większość aptek na 
rynków mogłaby być nazwana “sieciowymi”. Stosu-
jąc “mocniejszą” definicję sieci jako biznesu składa-

Tabela 3: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki w (ceny dla 
pacjenta) w kluczowych segmentach i porównanie do roku 2013

Tabela 4: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach i porównanie do roku 2013

Tabela 5: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece w kluczowych 
segmentach i porównanie do roku 2013

►
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jącego się z 5 lub więcej aptek – można powiedzieć, 
że posiadają one ponad 4000 aptek (mniej niż 1/3 
w Polsce) a są już odpowiedzialne za około 50% ob-
rotu aptecznego. Średnia apteka sieciowa osiągnęła 
obrót miesięczny w 2014 roku na poziomie ponad 
220 tys. zł, o 3,2% więcej niż w roku 2013 (dynamika 
wyższa niż rynku). W przypadku pozostałych aptek 
średni obrót miesięczny w 2014 roku to niecałe 160 
tys. zł (ponad 40% mniej niż w statystycznej aptece 
sieciowej) i było to mniej o prawie 0,7% niż w roku 
2013. 

Płatności pacjenta

Pacjent w trakcie przeciętnej transakcji w 2014 
roku płacił 35,9 zł i było t o 3,4% więcej niż w roku 

poprzednim. Ale wartość przeciętnej transakcji 
z uwzględnieniem dopłaty refundatora (średnio 13 
zł) wyniosła 48,9 zł i była większa o 4,8% niż rok 
wcześniej. Większy wzrost całkowitej wartości trans-
akcji jest związany z opisanym wyżej wzrostem po-
ziomu refundacji. 

Analiza zapłaty w segmentach zobrazowana 
jest w Tabeli 6.

Dzięki wzrostowi poziomu refundacji w struk-
turze sprzedaży spadł poziom całkowitego współ-
płacenia pacjentów w aptece (całkowity to taki, 
w którym bierze się pod uwagę wszystkie sprzeda-
wane produkty) – z poziomu 74% do poziomu 73%. 
W przypadku wyłącznie leków zrefundowanych po-
ziom współpłacenia – jak wskazano w tabeli wyżej 
– maleje o 5,4%.

Tabela 6: Średnia zapłata pacjenta per opakowanie w statystycznej aptece w kluczowych segmentach 
i porównanie do roku 2013

►
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Farmaceuci,

Od ponad 8 lat byłem z Wami na tym trudnym rynku farmaceutycznym, 
przybliżając ciekawe fakty i analizując dla Was ważne wydarzenia. To-
warzyszyłem sukcesom i trudnym wyzwaniom polskich farmaceutów. 
Zawsze byłem z Wami. To był dla mnie wielki zaszczyt. Teraz stanowi 
on bodziec do dalszego rozwoju. Niniejszy artykuł jest ostatnim, który 
firmuję jako prezes PharmaExpert. 
Życzę Państwu samych sukcesów i szczęścia w 2015 roku. Niech to będzie 
dla Nas wszystkich dobry czas.
Chciałbym także przedstawić mojego następcę. Dr Jarek Frąckowiak pra-
cuje w PharmaExpert od 6 lat i ostatnio pełnił funkcję dyrektora gene-
ralnego. Na rynku farmaceutycznym zaś obecny jest już ponad 20 lat 

– budował swoje doświadczenia managerskie w kluczowych firmach analitycznych zajmujących się 
rynkiem zdrowia w Polsce. To on będzie kontynuował analizy w przyszłości.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Kula

Co nas czeka w 2015 roku?

Wyniki pierwszych prognozy na rok 2015 
wskazują na podobieństwa do roku 2014. Jeżeli 
nie wydarzą się zjawiska trudno przewidywalne np. 
wielka epidemia grypy to rynek apteczny wartoś-
ciowo może urosnąć pomiędzy 1 a 3%. Rosnąć też 
będzie usieciowienie aptek lub inne formy stowa-
rzyszania się aptek i, co za tym idzie, konkurencyj-
ność na rynku aptecznym. Możemy się spodziewać 

wielu kolejnych wprowadzeń produktów z zakresu 
sprzedaży odręcznej co może oddziaływać – ze 
względu na wzrost konkurencyjności – na dalsze 
hamowanie trendu wzrostu cen. Zmiany na rynku 
mogą też przynieść nowe regulacje prawne (np. 
kontrola eksportu), nie są one łatwe do przewidze-
nia ale w perspektywie krótko i średnioterminowej 
mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami dla rynku 
koniecznymi do np. przystosowania systemów in-
formatycznych do nowego prawa. ■
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11 lutego 2015 roku przypada XXIII Światowy Dzień 
Chorego. Z tej okazji Papież Franciszek wydał orędzie, którego 
mottem jest mądrość serca. Punktem wyjścia papieskich refleksji 
jest zaczerpnięta z księgi Hioba fraza «Niewidomemu byłem 
oczami, chromemu służyłem za nogi» (Hi 29, 15). 

W swoim orędziu Papież naucza nas i przypomina, że 
mądrością serca jest służba bliźniemu. Świat, w którym żyjemy, 
zapomina niekiedy o szczególnej wartości, jaką ma czas spędzony 
przy łóżku chorego, gdyż jesteśmy pochłonięci pośpiechem, 
gorączkowym działaniem, produkcją, a w ten sposób łatwo 
zapomina się o wartości bezinteresowności, zatroszczenia się 
o bliźniego, zajęcia się nim.

Cały tekst orędzia udostępniony jest w serwisie internetowym Stolicy Apostolskiej 

pod adresem: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20141203_giornata-malato.html

XXIII Światowy Dzień Chorego

Sapientia cordis
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Sport to zdrowie

Mamy dobrą wiadomość 
dla wszystkich mi-
łośników żeglarstwa, 

a zwłaszcza dla farmaceutów – że-
glarzy. W Olsztynie powstał KLUB 
ŻEGLARSKI „APTEKARZ”. Inicjaty-
wę powołania klubu zgłoszono 
podczas III Żeglarskich Mistrzostw 
Polski Aptekarzy, które w 2014 
roku odbywały się w Wilkasach. 
To właśnie te regaty, których or-
ganizatorem jest Okręgowa Izba 
Aptekarska w Olsztynie przyczy-
niły się do spotkań farmaceutów-
-żeglarzy, których jest wśród ap-
tekarzy liczne grono. 

Na efekty pomysłu powoła-
nia organizacji integrującej żeglu-
jacych aptekarzy nie trzeba było 
długo czekać. 27 listopada 2014r. 
Klub został zarejestrowany w reje-
strze stowarzyszeń w Sądzie Rejo-
nowym w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. Ze statutu tej organi-
zacji dowiadujemy się, że celem 
działania Klubu jest :
• wspieranie rozwoju żeglar-

stwa na terenie Warmii i Ma-
zur i innych rejonach Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz za 
granicą RP;

• wspieranie rozwoju żeglar-
stwa i propagowanie walorów 

żeglarstwa szczególnie w gru-
pie zawodowej farmaceutów 
ich rodzin i innych osób;

• organizowanie imprez żeglar-
skich dla członków klubu in-
nych farmaceutów ich rodzin 
i przyjaciół farmacji. W szcze-
gólności aktywne wspieranie 
Regat Farmaceutycznych or-
ganizowanych cyklicznie;

• kształtowanie wśród członków 
klubu patriotyzmu, wysokich 
walorów moralnych, poczucia 
godności osobistej, sumien-
ności i solidarności;

• organizowanie imprez żeglar-
skich poza granicami Rzecz-
pospolitej Polskiej; 

• pielęgnowanie tradycji far-
maceutycznych i żeglarskich 
w młodym pokoleniu żeglarzy;

• upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu, krajoznaw-
stwa i ekologii 

• świadczenie usług, obiektów 
i sprzętu posiadanego przez 
klub członkom klubu na zasa-
dach określonych przez statut 
i uchwały władz klubu;

• podnoszenie wiedzy i kwalifi-
kacji żeglarskich;

• zabezpieczenie interesów 
sportowych i turystycznych 
członków Klubu;

• szerzenie wśród członków za-
sad rywalizacji sportowej.

Przynależność do Klubu 
może zgłosić każda osoba po-
siadająca dyplom magistra far-
macji. Farmaceuci stanowią trzon 
osobowy stowarzyszenia i tylko 
im może być przyznany status 
członka zwyczajnego. Ponadto do 
Klubu mogą wstąpić inne osoby 
– fizyczne lub prawne, które są 
zainteresowane działalnością Klu-
bu, zadeklarują wolę współpracy 
z Klubem na rzecz realizacji jego 
celów statutowych. 

Klub rozpoczął już działal-
ność. Jego pracami kieruje mgr 
farm. Roman Grzechnik, któremu 
Zarząd Stowarzyszenia powierzył 
funkcję Prezesa Klubu.

Siedziba KLUBU ŻEGLAR-
SKIEWGO „APTEKARZ” mieści się 
w Olsztynie przy ul. Partyzantów 
79/9. Dane kontaktowe: e-mail: 
oiaols@ol.onet.pl lub olsztyn@
oia.org.pl, tel. +48 89 534 06 81. ■

 
Redakcja Aptekarza Pol-

skiego życzy Klubowi oraz jego 
członkom powodzenia i dobrych 
wiatrów.

ŻYCZYMY 
DOBRYCH WIATRÓW
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Przyznam szczerze, że w wy-
padku tej drugiej opcji wy-
bór osoby, z którą prze-

żyjemy żeglarską inicjację jest 
bardzo istotny. Jak zawsze zresz-
tą w podobnych przypadkach. 
Oczekiwać od niej bowiem bę-
dziemy – oprócz stworzenia miłej 
atmosfery – również umiejętności 
przekazywania wiedzy. A to sztuka 
nie lada. Często niestety możemy 
spotkać się z osobami, które mimo 
szczerych chęci po prostu nie mają 
tego „czegoś”. Nie potrafią w spo-
sób prosty i przystępny, a zarazem 
ciekawy, odpowiedzieć na nasze 
pytania i wątpliwości. Spędzimy 
z nimi miło czas, ale niewiele się 
nauczymy. Trafić też można nie-

stety na żeglarzy, którzy nie chcą 
dzielić się swoim doświadcze-
niem. Taka forma introwertyzmu 
jest czasami zrozumiała. Zwłasz-
cza, gdy ktoś traktuje żeglarstwo 
jako coś swojego. Jako pewien 
azyl, w którym od czasu do cza-
su chętnie kogoś gości, lecz nie 
chce z nim dzielić się „na zawsze”. 
W skrajnych przypadkach trafić też 
możemy na osoby, które wiedzę 
i umiejętności wykorzystują do 
podniesienia własnej samooce-
ny poprzez wykazywanie innym 
ich braków. Taka pyszałkowatość 
może zrazić każdego. 

Tak więc zachęcam, by 
pierwsze „dotknięcie” żagli było 
aktem przemyślanym tak dalece, 

jak jest to możliwe. Nie ukrywam 
też, że jeżeli ktoś poważnie myśli 
o nauczeniu się tej sztuki, powi-
nien skorzystać z pomocy fachow-
ców. Nie tylko doświadczonych 
żeglarsko, opływanych, ale tak-
że posiadających przygotowanie 
pedagogiczne. Umiejących uczyć. 
Jak jednak spośród licznych szkół, 
szkółek, ośrodków szkoleniowych 
wybrać ten, który spełni nasze 
oczekiwania i najlepiej wywiąże 
się z zadania nauczenia nas tej 
pięknej sztuki? Przecież wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że 
tak jak w każdej branży, również 
w żeglarstwie spotkać możemy 
różnych nauczycieli. Jedni są mili, 
tolerancyjni, wyrozumiali. Inni wy-
magający, stanowczy, może lekko 
apodyktyczni. Jak zatem znaleźć 
tego idealnego? Szczerze mówiąc, 
nie ma na to pytanie prostej od-
powiedzi, ale jedno jest pewne. 
Musimy sami sobie sprecyzować 
owe oczekiwania. Czy pragnę mi-
łej sielskiej atmosfery i bezstreso-

W poprzednim spotkaniu zachęcałem, by swoją żeglarską przygodę 
rozpocząć ze znajomymi lub przyjaciółmi, którzy tą dyscypliną parają 
się od dawna. Przed pierwszą wyprawą powinniśmy zadać sobie pyta-
nie: czego oczekujemy po tym naszym żeglarskim „pierwszym razie”. Czy 
chcemy być tylko biernymi pasażerami rozkoszującymi się widokami i 
słodkim nic-nie-robieniem? A może będziemy chcieli zrozumieć jak to 
działa i o co w tym wszystkim chodzi. 

Pasja wodą i wiatrem pisana.

Opowieść o sztuce żeglarstwa.
Część trzecia
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Sport to zdrowie

wego spędzenia czasu szkolenia, 
zakończonego prostym egzami-
nem, który wszyscy zdają? Czy 
może mozolniejszej pracy z pro-
fesjonalistami, ale i dumy z faktu, 
że umiem, a nie tylko posiadam 
przysłowiowy „kwit”? Pierwszy 
wariant przemilczę, gdyż z sza-
cunku dla znamienitych czytelni-
ków, nawet nie przystoi mi tego 
tematu rozwijać. Zrozumiałym 
wydaje się zatem, że powinniśmy 
unikać „fabryk patentów”, hur-
towni dla których ważna jest ilość, 
a nie jakość. 

Skąd jednak czerpać wiedzę 
o poszczególnych szkołach? Gdzie 
szukać rzetelnych ocen? Niestety 
to trudne zadanie. Można śledzić 
opinie na forach, prasę branżową, 
słuchać ocen innych. Warto przej-
rzeć strony internetowe poszcze-
gólnych szkół zwracając szczegól-
ną uwagę na zaplecze dydaktycz-
ne, sale szkoleniowe, dostępność 
materiałów i pomocy naukowych. 
Popatrzmy, czy dana szkoła sta-
ra się zapewnić nam nocleg, wy-
żywienie. Jakie tryby szkolenia 
proponuje. Czy jej instruktorzy 
są doświadczeni nie tylko jako 
skipperzy, ale też jako dydaktycy. 
Nawet takie drobnostki jak regu-
lamin uczestniczenia w kursach 
może być wykładnią tego, czy 
w danej szkole panuje ład i porzą-
dek szkoleniowy, czy chaotyczny 
„spontan” oparty o zasadę hu-
raoptymizmu. Spójrzmy na wiek 
kadry instruktorskiej. Nie muszą 
to być osoby pamiętające czasy 
Franciszka Józefa, ale nastolat-
kowie niekoniecznie wróżą nam 
odpowiedzialność i profesjona-
lizm (choć zapewne są wyjątki). 
Popatrzmy jaki wachlarz szkoleń 
oferuje dany ośrodek. Istotnym 
jest bowiem, czy dana szkoła 
ma na celu zarobkować tylko na 
szkoleniach podstawowych przy-

gotowujących do wymaganego 
prawem egzaminu, czy też para 
się podnoszeniem kwalifikacji że-
glarzy na różnych płaszczyznach, 
często mniej dochodowych. 

Po dokonaniu takiej selekcji 
i powinniśmy być w stanie wybrać 
naszą przyszłą żeglarską Alma 
Mater. Można tez zapisać się na 
szkolenie i na pierwszych dwóch 
zajęciach poobserwować i ocenić 
poziom wiedzy i zaangażowanie 
instruktorów. Jeżeli coś nam nie 
odpowiada, zawsze można zre-
zygnować. Szukajmy zatem szkół, 
które dają możliwość przetesto-
wania swojej oferty np. poprzez 
brak konieczności dokonywania 
całej opłaty za szkolenie z góry. 
W najgorszym wypadku stracimy 
zaliczkę, ale nie będziemy musieli 
z powodu kilkuset złotych „uże-
rać” się z niekompetencją.

A skoro o cenach mowa, 
to od razu podpowiadam. Szko-
lenie żeglarskie na podstawowy 
stopień nie powinno być tańsze 
niż 500 pln i droższe niż 1000 pln. 
Zastrzegam od razu, że być może 
są dobre szkoły uczące poniżej 
podanej tu minimalnej kwoty, ale 
ich nie znam. Przekroczenie gór-
nej granicy to już pewne zdzier-
stwo. Mówimy tu o samym szko-
leniu (bez wyżywienia, noclegów, 
dojazdu, egzaminu itp.). Raczej 
odradzam też takie szkoły, które 
oferują naukę żeglarstwa w trak-
cie rejsu. To tak, jakby ośrodek 
szkolenia kierowców oferował 
nam zajęcia teoretyczne w samo-
chodzie w czasie oczekiwania na 
zmianę świateł lub samodzielne 
wkuwanie wieczorami. Profesjo-
nalna szkoła przywiązywać po-
winna wagę nie tylko do treści, ale 
i formy zajęć. Wykorzystanie no-
woczesnych środków dydaktycz-
nych, materiałów szkoleniowych, 
pomocy multimedialnych itp. po-

winno być standardem. A teoria 
wbrew pozorom to bardzo waż-
na część wiedzy żeglarskiej. Nie 
można jej bagatelizować i uczyć 
się pomiędzy wachtami, obiera-
niem ziemniaków i szorowaniem 
pokładu. Nie decydujcie się też 
raczej na szkoły, które „czeka-
ją aż uzbiera się grupa”. Ktoś 
kto nie chce lub nie umie uczyć 
jednej osoby, nie zrobi tego do-
brze z dziesiątką. Porozmawiajcie 
z osobami prowadzącymi zapisy. 
Ich postawa wiele mówi o danym 
ośrodku szkoleniowym. Cierp-
liwość w wysłuchaniu waszych 
pytań, rzeczowość odpowiedzi, 
uprzejmość na pewno lepiej wró-
żą niż szybkie i zdawkowe „tak 
oczywiście, proszę przyjechać, 
będzie Pan/Pani zadowolony/a”.

Tak wiec kryteriów wyboru 
jest bardzo dużo. Jeden jednak 
powinien być kluczowy. Powinien 
być w Was. Ten wybór oscyluje 
wokół wspomnianego już wyżej 
pytania. Czego chcę. Rzetelno-
ści, sumienności, konkretu czy 
szopenfeldziarstwa. Łatwego 
i przyjemnego, ale zawsze szo-
penfeldziarstwa. Dokonując tego 
wyboru pamiętajmy, że żeglar-
stwo, to przez wielkie „Ż”, nie 
znosi łatwizny. W świecie wiatru 
i wody nie ma miejsca na tumiwi-
sizm, bylejakość. Tej pewnie i tak 
mamy dość w otaczającym nas 
świecie. W świecie wiatru ceni się 
odpowiedzialność, rzetelność, su-
mienność i to wszystko, co często 
w „normalnym” świecie odchodzi 
w niepamięć. A skoro wspomnia-
łem o wietrze. Czy wiecie skąd się 
bierze? Czy wiecie, że żeglarze 
wyróżniają aż trzy jego rodzaje? 
I nie chodzi o wiatr słaby, silny 
i silniejszy. ■

kpt. Krzysztof Piwnicki
4WINDS SZKOŁA ŻEGLARSTWA
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Nowe rejestracje – PL – GRUDZIEŃ 2014

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

Esomeprazole: Esomeprazole Hospira to 17. zare-
jestrowana marka ezomeprazolu. Na rynek wpro-
wadzono 7 leków: Nexium (AstraZeneca; lek ory-
ginalny), od października 2010 Emanera (Krka), od 
stycznia 2012 Helides (Zentiva; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Ethypharm pod nazwą Prazec-
tol), od września 2013 Mesopral (Polpharma; lek za-
rejestrowany wcześniej przez firmę Ethypharm pod 
nazwą Meprene), od stycznia 2014 Stomezul (San-
doz), od maja 2014 Esomeprazole Polpharma i od 
lipca 2014 Texibax (Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Eme-
pradis (Sigillata), Esogasec (Aristo), Esolifa (Sigilla-
ta), Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Renantos, 
Nexium Control (Pfizer), Nuclazox (PharmaSwiss), 
Refluxend (Alvogen), Remesolin (Actavis) i Zoleprin 
(Hygia).
Skreślono z Rejestru: Eranoprazol (Ranbaxy), Esome-
prazol +Pharma, Esomeprazole Arrow (Arrow Po-
land), Esomeprazol-Ratiopharm, Esomeprazol Teva, 
Esoranban (Ranbaxy), Feprasol (Specifar), Mapre-
sol (Specifar), Nexpes (Specifar), Prospes (Specifar), 
Spemeprol (Specifar).
Pantoprazole: Pantoprazol Vitama w postaci do-
ustnej to 47. zarejestrowana marka pantoprazolu. 
Na rynek wprowadzono 25 marek: Controloc i od 
czerwca 2009 Controloc Control (Takeda; lek orygi-
nalny), od listopada 2006 Anesteloc (Adamed), od 
listopada 2007 Contix (Lekam), od grudnia 2007 

W grudniu 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 42 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do 
obrotu w Polsce, w tym 40 nowych pozwoleń i 2 pozwolenia dla produktów leczniczych już 
wcześniej zarejestrowanych (Valzek – Celon Pharma), które zostały pominięte w opracowa-
niu. Nowe pozwolenia obejmują 23 jednostki klasyfikacyjne na 5. poziomie klasyfikacji ATC 
(substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów 

obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu prepara-
tu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody 
kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz 
Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w grudniu 2014 r.” został opubliko-
wany przez Urząd 12 stycznia 2015.

Nolpaza (Krka), od września 2008 Panogastin (Phar-
maSwiss), od października 2008 IPP (Sandoz) oraz 
Noacid (Egis), od listopada 2008 Panzol (Apotex) 
oraz Pantoprazol Sandoz inj. (zmiana nazwy na IPP, 
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na 
rynku), od sierpnia 2009 Contracid (Farma-Projekt), 
od marca 2010 Panprazox tabl. (Polpharma; zare-
jestrowany wcześniej przez firmę Nucleus jako Zo-
ramyl, po wprowadzeniu na rynek jako Panprazox 
skreślony z Rejestru; następnie przejęcie leku Pan-
toprazole Phargem i zmiana nazwy na Panprazox), 
od lipca 2010 Pantogen (Generics), od sierpnia 2010 
Gastrostad (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher) 
i Xotepic (Farmacom; lek zarejestrowany początko-
wo pod nazwą Zipantola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod nazwą Pantopra-
zolum Farmacom), od października 2010 Ranloc 
(Ranbaxy), od marca 2011 Contix ZRD (Lekam), od 
czerwca 2011 Panrazol (Actavis), od października 
2011 Prazopant (Actavis), od marca 2012 Pantopraz 
(Biofarm), od sierpnia 2012 Pantoprazol 123ratio 
(lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharm-
afile pod nazwą Neutroflux), Pantoprazole Bluefish 
i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 2012 Pan-
toprazole Reig Jofre, od października 2012 Ozzion 
(Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza Control (Krka; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Panto-
prazol Pharmaheads), od grudnia 2013 Panzol Pro 
(Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Apotex), od kwietnia 2014 Pantopra-
zol Krka, od czerwca 2014 Pantoprazole Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Macleods) i Pantoprazole Genoptim 
SPH (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
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firmę Pharmafile pod nazwą Prazafile) oraz od sierp-
nia 2014 Pantopraz Bio (Biofarm; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą Zole-
pharm).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5 le-
ków: Controloc (Takeda), Nolpaza (Krka), Pantopra-
zole Reig Jofre, Pantoprazol Sandoz (zmiana nazwy 
na IPP, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił 
się na rynku) i Prazopant (Actavis).
Bez recepty dostępnych jest 9 leków: Anesteloc Max 
(Adamed), Contix ZRD (Lekam), Controloc Control 
(Takeda), Nolpaza Control (Krka), Pantopraz Bio 
(Biofarm), Pantoprazol 123ratio, Pantoprazole Ge-
noptim SPH (Synoptis), Panzol Pro (Apotex), Prazo-
lacid (PharmaSwiss).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Acidwell (Sandoz), Dialoc (Distriquimica), 
Gastrowell i Gastrowell Control (Sun-Farm), Nelgast 
(Glenmark), Pamyl (Mylan), Panglen (Glenmark), 
Pantoprazol Beximco, Pantoprazole Agila (Agila 
Specialties), Pantoprazole Olinka (Teva), Pantopra-
zole Phargem, Pantoprazole Wockhardt, Pantopra-
zol Genoptim (Synoptis), Pantoprazol-Ratiopharm 
inj., Pompec (Adamed), Ranloc Med (VVB), Surmera 
(Takeda), Tecta (Takeda), a także 4 leki OTC z central-
nej rejestracji unijnej: Somac Control, Pantozol Con-
trol, Pantecta Control i Pantoloc Control (wszystkie: 
Takeda). W postaci iniekcji nie pojawiły się jeszcze 
w obrocie 3 leki: Panprazox (Polpharma), Pantopra-
zole Agila, Pantoprazol-Ratiopharm.
Skreślono z Rejestru: Adozol (+Pharma), Dyspex (Ta-
keda), Gastronorm (+Pharma), Gastropant (Mepha), 
Gastrostad Inj (Stada), Pantodia (Diamed), Panto-
med (Ratiopharm), Pantoprazol BMM Pharma, Pan-
toprazole Arrow (Actavis; lek był obecny na rynku 
od lutego 2012), Pantoprazol Mepha, Pantoprazol 
Polfa Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm tabl. (lek był 
obecny na rynku od czerwca 2008), Pantul (Gerot), 
Pilopant (Tecnimede; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Pantoprazol Tecnimede), Prasec (Ratiop-
harm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pan-
tomol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher), Previfect 
(Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Pantomol przez firmę Al-
fred E. Tiefenbacher, a następnie pod nazwą Prasec 
20 mg przez firmę Mepha), Zipantola inj. (Teva Kra-
ków).

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

Nutrimentum: Aminoplasmal B. Braun 10% (Braun) 
to 12. zarejestrowany preparat aminokwasów po-
dawanych dożylnie. Do sprzedaży wprowadzono 
10 preparatów: Aminomel Nephro (Baxter), Ami-
noplasmal 15% (Braun), Aminoplasmal Hepa 10% 
(Braun), Aminosteril N-Hepa 8% (Fresenius Kabi), 
Aminoven Infant 10% (Fresenius Kabi), Nephrotect 
(Fresenius Kabi), Primene 10% (Baxter), Vamin 14 
Electrolyte-Free i Vamin 18 Electrolyte-Free (Fre-
senius Kabi), Vaminolact (Fresenius Kabi). Nie po-
jawił się jeszcze na rynku Aminoplasmal Paed 10% 
(Braun).

B05X – Dożylne roztwory dodatkowe; B05XA – 
Roztwory elektrolitów; B05XA30 – Połączenia 
elektrolitów

Multiminerals: Nutryelt (Aguettant) zawierający 9 
minerałów to 5. zarejestrowany preparat multimi-
neralny podawany dożylnie, przygotowany w postaci 
koncentratu do wlewów. Na rynek wprowadzono 4 
leki: Addamel N (Fresenius Kabi; 9 minerałów), De-
caven (Baxter; 10 minerałów), Peditrace (Fresenius 
Kabi; 6 minerałów), Tracutil (Braun; 12 minerałów).

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: Alotendin (Egis) to 3. za-
rejestrowany lek o podanym składzie, w 4 zestawie-
niach dawek. Na rynek wprowadzono: od lutego 
2012 Concoram (Merck) i od października 2014 So-
bycombi (Krka).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II 
w połączeniach; C09DA – Antagoniści angio-
tensyny II w połączeniach z lekami moczopęd-
nymi; C09DA03 – Walsartan w połączeniach 
z lekami moczopędnymi

Valsartan+hydrochlorothiazide: Avasart HCT 
(Polfarmex) to rozszerzenie o trzecie zestawienie 
dawek. Zarejestrowano 19 marek preparatów o po-
danym składzie. Na rynek wprowadzono 14 marek: 
Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart 
HCT (Egis), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od 
maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa 
preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancom-
bo (PharmaSwiss), od sierpnia 2010 Co-Nortivan 
(Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap 
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HCT (Zentiva), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), 
od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycz-
nia 2012 Vanatex HCT (Polpharma), od lutego 2014 
ApoValsart HCT (Apotex) i Valsartan + Hydrochlo-
rothiazide Krka, od maja 2014 Valsartan HCT Mylan 
i od sierpnia 2014 Valsartan + hydrochlorothiazide 
Aurobindo (Aurobindo).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Avasart HCT (Polfarmex; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Valsartan HCT Bluepharma) Val-
sartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Fair-Med, 
Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan/Hydrochlorothia-
zyd Advisors (@visors), Valsartan + hydrochloro-
thiazide Aurobindo (S-Lab).
Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek 
był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef 
(Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT 
Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan + 
HCT Arrow (Arrow Poland; lek był obecny na rynku 
od maja 2012), Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva 
(Teva), Valsavil HCT (Stada).

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

Atorvastatin: Atorvastatin Vitama to 30. zarejestro-
wana marka preparatów atorwastatyny. W obrocie 
pojawiły się 22 marki: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer; 
lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006 
Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox 
(Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 
2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Atorvaste-
rol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez Me-
dis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin (Phar-
maSwiss; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako 
Copastatin), od listopada 2008 Corator (Lekam), od 
grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter Polska; zare-
jestrowany wcześniej przez Medis jako Atorpharm), 
od czerwca 2009 Torvazin (Egis), od lipca 2010 Stor-
vas (Ranbaxy), od września 2010 Apo-Atorva (Apo-
tex), od października 2011 Atorgamma (Wörwag), 
od lutego 2012 Lambrinex (S-Lab), od czerwca 2012 
Atorvastatinum 123ratio (lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Atorvastatin Teva Pharma), od 
marca 2013 Ivistatyna (Bioton; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Olinka) i Phar-
mastatin (Stada), od kwietnia 2013 Atorvastatin Blu-
efish, od maja 2014 Atorvagen (Generics), od czerw-
ca 2014 Storvas CRT (Ranbaxy; lek wprowadzony do 
sprzedaży od czerwca 2013 pod nazwą Atorvastatin 
Ranbaxy) i od września 2014 Atorvastatin Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Olinka pod nazwą Olinkator).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Ato-
linka (Olinka), Atorvastatin-1A Pharma, Atorvastatin 
Actavis (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Actozora), Atorvastatin Beximco, Atorvastatin Egis, 
Atorvastatin Krka (dawki 10 mg, 20 mg i 40 mg za-
rejestrowane pierwotnie pod nazwą Atorvastatin 
Billev, a dawki 30 mg, 60 mg i 80 mg zarejestrowane 
pierwotnie pod nazwą Statorva), Calipra (Alkaloid-
-Int).
Skreślono z Rejestru: Atorlip (Sun-Farm), Atorock 
(Rockspring Healthcare), Atorvanorm (+Pharma), 
Atorvastatin Arrow (Actavis; lek był obecny na ryn-
ku od lipca 2012), Atorvastatin Miklich, Atorvastatin 
Pfizer, Atorvastatin-Ratiopharm, Atorvastatin Stada, 
Atorvastatinum Farmacom (lek był obecny na rynku 
od maja 2009), Atosener (Sandoz), Euroclast (San-
doz), Gletor (Glenmark), Haepcard (Sandoz), Lipo-
rion (Orion), Mephator (Mepha), Orztiza (Actavis), 
Voredanin (Labormed; lek był obecny na rynku od 
czerwca 2011), Xavitor (Tabuk Poland; lek zareje-
strowany wcześniej przez firmę Medis pod nazwą 
Copator, był obecny na rynku od grudnia 2009), Xi-
statin (Biokanol).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

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

Dienogest+estradiol: Velbienne mini (Temapharm) 
to 1. zarejestrowana marka jednofazowego środka 
o podanym składzie.

G03AA10 – Gestoden i etinylestradiol
Gestodene+ethinylestradiol: apleek (Bayer) to 14. 
zarejestrowana marka środków o podanym skła-
dzie, lecz 1. preparat w postaci systemu transder-
malnego.
Na rynek wprowadzono 5 środków doustnych za-
wierających 75 mcg gestodenu i 20 mcg etinylestra-
diolu – Harmonet (Pfizer), Logest (Bayer), od maja 
2008 Kontracept (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 
Sylvie 20 (SymPhar) i od kwietnia 2013 Artilla (Zenti-
va; środek wprowadzony od października 2010 pod 
nazwą Artizia). Do sprzedaży wprowadzono także 
3 środki zawierające 75 mcg gestodenu i 30 mcg 
etinylestradiolu – Femoden (Bayer), od maja 2008 
Femipol (Polfa Pabianice) i od kwietnia 2009 Sylvie 
30 (SymPhar).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Kostya 
(Gedeon Richter Polska) zawierający 75 mcg ge-
stodenu i 20 mcg etinylestradiolu, Lindynette (Ge-

►
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►

deon Richter) oraz Zulfija (Gedeon Richter Polska) 
zawierające 75 mcg gestodenu i 30 mcg etinylestra-
diolu, a także Gestodene/Ethinylestradiol Actavis 
w obu zestawieniach dawek. Nie pojawiły się także 
w sprzedaży preparaty zawierające w zestawie (28 
tabl. powl.) 60 mcg gestodenu i 15 mcg etinylestra-
diolu (24 tabl. powl.) oraz placebo (4 tabl. powl.): 
Gefemin (Temapharm) i Vendiol (Gedeon Richter 
Polska).
Skreślono z Rejestru: Minulet (Pfizer; preparat był 
obecny na rynku), Mirelle (Bayer; preparat był obec-
ny na rynku).

G03AA16 – Dienogest i etinylestradiol
Dienogest+ethinylestradiol: Diener (Alvogen) to 
10. zarejestrowana marka środka o podanym skła-
dzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 preparatów: 
Jeanine (Bayer), od grudnia 2010 Atywia (Temap-
harm), od sierpnia 2012 Bonadea (Zentiva), od mar-
ca 2013 Dorin (Sun-Farm) i od września 2013 Dio-
nelle (Kade). Nie pojawiły się jeszcze na rynku pre-
paraty: Aidee (Cyndea), Ethinylestradiol/Dienogest 
Pharbil (Pharbil Waltrop), Omisson (Egis), Omisson 
Daily (Egis; z placebo) i Sibilla (Gedeon Richter Pol-
ska).

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE, 
Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW PŁCIOWYCH 

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

Methylprednisolone: Methylprednisolone Sop-
harma zawierający sól sodową bursztynianu mety-
loprednizolonu w 2 dawkach to 6. zarejestrowana 
dawka iniekcyjnego metyloprednizolonu. Zareje-
strowano w sumie 7 marek metyloprednizolonu. Do 
sprzedaży wprowadzono 3 leki iniekcyjne: Depo-
-Medrol (Pfizer) zawierający octan metyloprednizo-
lonu, Solu-Medrol (Pfizer) zawierający sól sodową 
bursztynianu metyloprednizolonu i od października 
2012 Meprelon (Sun-Farm) zawierający sól sodową 
bursztynianu metyloprednizolonu, a także 3 leki do-
ustne: Medrol (Pfizer), Metypred (Orion) i od paź-
dziernika 2011 Meprelon (Sun-Farm). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży iniekcyjne preparaty zawie-
rające sól sodową bursztynianu metyloprednizolo-
nu: Methylprednisolone Teva i Metypred (Orion).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01A – Środki 
alkilujące;
L01AA – Analogi iperytu azotowego

Bendamustine: Bendamustine Intas to 6. za-
rejestrowana marka bendamustyny. Do sprzedaży 
wprowadzono w marcu 2011 Levact (Astellas). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Bendamustine Accord 
(Accord Healthcare) oraz Bendamustine Helm, Ben-
dinfus i Rhomustin (wszystkie trzy: Helm).

L01AX – Inne środki alkilujące
Temozolomide: Temozolomide Actavis to 14. zare-
jestrowana marka temozolomidu. Na rynek wpro-
wadzono 7 marek: Temodal (Schering-Plough), od 
czerwca 2010 Temozolomide Teva, od sierpnia 2010 
Temomedac (Medac), od czerwca 2012 Temostad 
(Stada), od września 2013 Temozolomide Glenmark, 
od lutego 2014 Temozolomide Polpharma i od 
sierpnia 2014 Blastomat (Alvogen). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Nogron (Egis), Temozolomide 
Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Temozolomide Ho-
spira, Temozolomide Hexal, Temozolomide Sandoz, 
Temozolomide Sun (Sun Pharmaceuticals Industries 
Europe). Skreślono z Rejestru: Temozolomid-Ratio-
pharm.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwza-
palne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochod-
ne kwasu propionowego

Naproxen: Etrixenal (Proenzi) to aktualnie 10. zare-
jestrowana marka preparatów naproksenu. Na ry-
nek wprowadzono 9 marek: Aleve (Bayer), Anapran 
i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco 
doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, 
Naproxen Polfarmex, Pabi-Naproxen tabl. (Polfa Pa-
bianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od 
marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowa-
dzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 
2013 Nalgesin i Nalgesin Forte (Krka), od lipca 2013 
Anapran EC (Adamed) i od marca 2014 Nalgesin 
Mini (Krka). Spośród nich bez recepty dostępnych 
jest 5 leków: Aleve, Anapran Neo, Nalgesin Mini, 
Naproxen Aflofarm, Naxii.
Skreślono z Rejestru: Apo-Naproxen (Apotex), Na-
proxen czopki (GlaxoSmithKline, Poznań), Natrax 
(Polfa Pabianice), Pabi-Naproxen tabl. dojelitowe 
i zawiesina (Polfa Pabianice).

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

Cisatracurium: Cisatracurium Accord (Accord He-
althcare) to 7. zarejestrowana marka leków z cisa-
trakurium, w tym w nowej dawce 50 mg/25 ml. Do 
sprzedaży wprowadzono 5 leków: Nimbex (GlaxoS-
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mithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2012 Cisatra-
curium Kabi (Fresenius Kabi), od października 2012 
Cisatracurium Actavis, od grudnia 2012 Cisatracu-
rium Hospira i od września 2014 Cisatracurium My-
lan. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat 
Cisatracurium Strides (Strides Arcolab). Skreślono 
z Rejestru: Cisatracurium Teva.

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

Naratriptan: Trymiga (Biofarm) to aktualnie 4. za-
rejestrowana marka naratryptanu. W kwietniu 2004 
zarejestrowano lek oryginalny Naramig (GlaxoSmi-
thKline), który jednak dotychczas nie został wpro-
wadzony do sprzedaży. Nie pojawiły się także na 
rynku preparaty Nacralid (Stada) i Naratriptan Sta-
da. Skreślono z Rejestru: Naratriptan Sandoz, Nara-
triptan Teva i Rapritax (Sandoz).

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

Fluoxetine: Fluoxetine Vitama to aktualnie 9. zare-
jestrowana marka fluoksetyny. W sprzedaży poja-
wiło się 8 leków: Andepin (Synteza), Bioxetin (Sa-
nofi-Aventis), Deprexetin (PharmaSwiss), Fluoxetin 
Polpharma, Seronil (Orion), od listopada 2010 Flu-
oksetyna Egis (lek wprowadzono wtedy pod pier-
wotną nazwą Fluoksetyna Anpharm), od lipca 2011 
Fluxemed (Pro.Med.CS) i od stycznia 2014 Fluoxeti-
ne Vitabalans.
Skreślono z Rejestru: Apo-Flox (Apotex), FluoxoLek 
(Lek, Stryków i Sandoz), Prozac (Eli Lilly; lek orygi-
nalny; był obecny na rynku), Salipax (Mepha; lek był 
obecny na rynku) i Xetiran (Ranbaxy; lek wprowa-
dzony na rynek od kwietnia 2008).

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

Memantine: Memantin G.L. (G.L. Pharma) i Mory-
sa (SVUS) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowa-
na marka memantyny. Na rynek wprowadzono 20 
marek: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 
2012 Biomentin (Biofarm), od sierpnia 2013 Nem-
datine (Actavis), od października 2013 Marixino 
(Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), od listopada 
2013 Merandex (Axxon) i Mirvedol (Gedeon Richter 
Polska), od stycznia 2014 Memantine Mylan (Gene-
rics) i Memigmin (Egis), od lutego 2014 Polmatine 
(Polpharma), od maja 2014 Memantine Orion, od 

czerwca 2014 Memabix (Adamed), od lipca 2014 
Marbodin (Stada), od sierpnia 2014 Cognomem 
(Zentiva), Memantine Glenmark, Tormoro (Abbott) 
i Zenmem (Zentiva), od września 2014 Memantin 
NeuroPharma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Memantyna NeuroPharma) 
oraz od grudnia 2014 Memantine Teva i Memantine 
Vipharm.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Me-
mantine Accord (Accord Healthcare), Memantine 
Alvogen, Memantine Lek (Pharmathen), Memantine 
Merz, Memantine Ratiopharm, Memantyna Abdi, 
Nemedan (G.L. Pharma), Xapimant (Sandoz), Ze-
mertinex (PharmaSwiss).

N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy;
N07A – Parasympatykomimetyki; N07AA – 
Leki blokujące cholinoesterazę

Pyridostigmine bromide: Pirydostygminy bromek 
Nrim to aktualnie 2. zarejestrowana marka prepa-
ratów bromku pirydostygminy. Do sprzedaży wpro-
wadzono Mestinon (Meda).

N07X/N07XX – Inne leki wpływające na układ 
nerwowy

Tetrabenazine: Xenazine (PharmaSwiss) to 2. za-
rejestrowana marka tetrabenazyny. Na rynek od 
czerwca 2011 wprowadzono Tetmodis (Orphan 
Pharmaceuticals).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przezię-
bieniach; R05X – Różne preparaty na przezię-
bienie

Gentianae radice extractum+Primulae florae 
extractum+Rumicis herba extractum+Sambuci 
flore extractum+Verbenae herba extractum: Si-
nupret extract (Bionorica) to 2. zarejestrowany pro-
dukt leczniczy o podanym składzie, zawierający wy-
ciągi ziołowe. Do sprzedaży wprowadzono Sinupret 
(Bionorica) w postaci kropli zawierający wyciągi zio-
łowe, a także Sinupret (Bionorica) w postaci tabletek 
drazowanych zawierający te same zioła, ale w po-
staci sproszkowanej.

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

Dexamethasone+neomycyn+polymyxin B: Pri-
madex (Polfa Warszawa) to 2. zarejestrowana marka 
leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono Maxitrol (Alcon).

►
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Nowe rejestracje – UE – GRUDZIEŃ 2014

V – PREPARATY RÓŻNE
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09H 
– Wykrywanie stanów zapalnych i zakażeń; 
V09HA – Związki do znakowania technetem 
[99mTc]

Technetium [99mTc] human immunoglobulin: Te-
chimmuna (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) 
zestaw do sporządzania preparatu radiofarma-
ceutycznego to aktualnie 1. zarejestrowana marka 
środka przeznaczonego do wykrywania i lokaliza-
cji zmian zapalnych, w tym do półilościowej oce-
ny aktywności zapalnej, szczególnie w przypadku 
reumatoidalnego zapalenia stawów. Ludzka immu-
noglobulina G jest poliklonalnym przeciwciałem 
otrzymywanym w wyniku frakcjonowania białek 
osocza alkoholową metodą Cohna. Aby umożliwić 
wiązanie z radionuklidem technetu-99m ludzka 
immunoglobulina G jest upochodniona w wyniku 
reakcji z kwasem 6-hydrazynonikotynowym (HY-
NIC). Zestaw nie zawiera radionuklidu. Jałowy, pi-
rogenny zestaw przeznaczony jest jedynie do zna-
kowania radionuklidem technetu-99m w postaci 
nadtechnecjanu(99mTc) sodu.

2015-01-30

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfika-
cja 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 zmiana-
mi i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 
2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla prepara-
tów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea 
Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestro-
wanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwo-
lenia 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: Charakterysty-
ki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A06/A06A – Środki przeciw zaparciom; A06AH 
– Antagoniści obwodowego receptora opioido-
wego

Naloxegol: Moventig (AstraZeneca) jest wskazany 
do leczenia zaparć wywołanych stosowaniem opio-
idów u pacjentów dorosłych z niewystarczającą od-
powiedzią na środki przeczyszczające. Naloksegol 

jest PEGylowaną pochodną antagonisty receptora 
μ-opioidowego – naloksonu. Pegylacja zmniejsza 
bierną przenikalność naloksegolu, a także czyni 
związek substratem dla transportera P-glikopro-
tein (P-gp). Ze względu na mniejszą przenikalność 
oraz zwiększony wypływ naloksegolu przez barierę 
krew-mózg, wynikający z właściwości leku jako sub-
stratu P-gp, naloksegol wykazuje jedynie minimalne 

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 8 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 9 substancji czynnych, w tym 5 nowych (afamelanotyd – oznaczony jako lek siero-
cy; naloksegol, nonakog gamma, olaparyb – oznaczony jako lek sierocy, ramucyrumab – ozna-
czony jako lek sierocy). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji 
czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki 

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

►
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►
przenikanie do ośrodkowego układu nerwowego. 
Badania in vitro wykazują, że naloksegol jest w pełni 
obojętnym antagonistą receptora opioidowego μ. 
Działanie naloksegolu polega na wiązaniu się z re-
ceptorami opioidowymi µ w przewodzie pokarmo-
wym, co wpływa na przyczyny zaparcia wywoływa-
nego opioidami (tj. zmniejszenie motoryki przewo-
du pokarmowego, nadmierne napięcie mięśniówki 
przewodu pokarmowego oraz zwiększone wchła-
nianie płynu wynikające z długotrwałego leczenia 
opioidami). Naloksegol działa jako czynny obwodo-
wo antagonista receptorów opioidowych μ w prze-
wodzie pokarmowym, zmniejszając w ten sposób 
działanie zapierające opioidów bez oddziaływania 
na wywoływane przez opioidy działanie przeciwbó-
lowe.

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

Nonacog gamma: Rixubis (Baxter) jest wskaza-
ny do leczenia i profilaktyki krwawień u pacjentów 
z hemofilią B (wrodzony niedobór czynnika IX) we 
wszystkich grupach wiekowych.
Rixubis zawiera rekombinowany czynnik krzepnię-
cia IX (nonakog gamma), który jest jednołańcucho-
wą, oczyszczoną glikoproteiną złożoną z 415 ami-
nokwasów o masie cząsteczkowej około 68000 Da, 
wytwarzaną w komórkach jajnika chomika chińskie-
go (CHO) z zastosowaniem technologii rekombino-
wanego DNA. Czynnik IX jest to czynnik krzepnięcia 
zależny od witaminy K, syntetyzowany w wątrobie. 
Czynnik IX jest aktywowany przez czynnik XIa w we-
wnętrznym szlaku krzepnięcia oraz przez kompleks 
czynnik VII/czynnik tkankowy w zewnętrznym szla-
ku krzepnięcia. Aktywowany czynnik IX w połącze-
niu z aktywowanym czynnikiem VIII aktywuje czyn-
nik X. Aktywowany czynnik X przekształca protrom-
binę w trombinę. Następnie trombina przekształca 
fibrynogen w fibrynę, co prowadzi do powstania 
skrzepu.
Hemofilia B jest dziedzicznym, związanym z płcią 
zaburzeniem krzepnięcia krwi, spowodowanym ob-
niżeniem poziomu czynnika IX, w wyniku czego do-
chodzi do obfitych krwawień do stawów, mięśni lub 
narządów wewnętrznych, występujących samoistnie 
lub wskutek przypadkowych bądź chirurgicznych 
urazów. Terapia zastępcza powoduje podwyższenie 
poziomu czynnika IX w osoczu, umożliwiając w ten 
sposób czasowe wyrównanie niedoboru czynnika 
i zmniejszenie skłonności do krwawień.

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D02 – Preparaty zmiękczające i osłaniające; 
D02B – Środki chroniące przed promieniowa-
niem nadfioletowym; D02BB – Środki chro-
niące przed promieniowaniem nadfioletowym 
działające ogólnie

Afamelanotide: Scenesse (Clinuvel) jest wskazany 
do stosowania w zapobieganiu nadwrażliwości na 
światło słoneczne u dorosłych pacjentów z proto-
porfirią erytropoetyczną (ang. Erythropoietic proto-
porphyria, EPP). Implant wszczepia się podskórnie 
co 2 miesiące przed spodziewanym narażeniem 
oraz w trakcie zwiększonego narażenia na światło 
słoneczne, np. w okresie od wiosny do wczesnej 
jesieni. Zaleca się stosowanie trzech implantów na 
rok, w zależności od wymaganego czasu trwania 
ochrony. Zalecana maksymalna liczba wszczepia-
nych implantów to cztery imlanty na rok. Całkowity 
czas trwania leczenia zależy od decyzji specjalisty.
Afamelanotyd jest syntetycznym tridekapepty-
dem oraz strukturalnym analogiem hormonu 
α-melanotropowego (ang. α-melanocyte stimula-
ting hormone, α-MSH). Jest agonistą receptorów 
melanokortyn i wiąże się głównie z receptorem me-
lanokortyny-1 (MC1R). Wiązanie to charakteryzuje 
się dłuższym czasem trwania niż wiązanie α-MSH 
z MC1R. Wynika to po części z oporności afamela-
notydu na natychmiastowy rozkład przez składni-
ki surowicy krwi lub enzymy proteolityczne (okres 
półtrwania wynosi około 30 minut). Przypuszczal-
nie afamelanotyd w krótkim czasie ulega hydrolizie; 
nie poznano dotąd właściwości farmakokinetycz-
nych ani farmakodynamicznych jego metabolitów. 
Uważa się, że afamelanotyd naśladuje aktywność 
farmakologiczną związku endogennego poprzez 
aktywację syntezy eumelaniny, w której pośredni-
czy receptor MC1R. Eumelanina przyczynia się do 
ochrony przeciwsłonecznej na drodze różnych me-
chanizmów obejmujących: silną absorpcję szeroko-
pasmową promieniowania UV oraz światła widzial-
nego, w przypadku których eumelanina działa jako 
filtr; działanie przeciwutleniające poprzez zmiatanie 
wolnych rodników, inaktywację anionu ponadtlen-
kowego oraz zwiększenie dostępności dysmutazy 
ponadtlenkowej w celu zmniejszenia stresu oksy-
dacyjnego. Podanie afamelanotydu może zatem 
prowadzić do zwiększonej produkcji eumelaniny 
w skórze pacjenta z EPP niezależnie od narażenia na 
światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UV. 
Może temu towarzyszyć pojawienie się ciemniej-
szego zabarwienia skóry w miejscach występowa-
nia melanocytów, które stopniowo zanika, chyba że 
zostanie wszczepiony kolejny implant.
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►

Decyzją Komisji Europejskiej z 8 maja 2008 afamela-
notyd został oznaczony jako lek sierocy.

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03C – Estro-
geny; G03CC – Estrogeny w połączeniach z in-
nymi lekami (klasyfikacja przybliżona – w trak-
cie ustalania przez WHO)

Oestrogens conjugated+bazedoxifene: Duavive 
(Pfizer) jest wskazany do leczenia objawów niedo-
boru estrogenów u kobiet po menopauzie z za-
chowaną macicą (u których od ostatniej miesiączki 
upłynęło co najmniej 12 miesięcy), u których nie jest 
właściwe stosowanie terapii zawierającej progesty-
ny. Doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powy-
żej 65 lat jest ograniczone.
Duavive łączy właściwości skoniugowanych estro-
genów z selektywnym modulatorem receptora 
estrogenowego (SERM), bazedoksyfenem, co jest 
określane jako swoisty tkankowo kompleks estro-
genowy (ang. tissue selective oestrogen complex, 
TSEC). Czynnymi składnikami skoniugowanych 
estrogenów są głównie siarczanowe estry estro-
nu, siarczany ekwiliny i 17α/β-estradiol. Zastępują 
one estrogeny, których produkcja ustaje u kobiet 
po menopauzie, i powodują złagodzenie objawów 
menopauzy. W związku z tym, że estrogeny pobu-
dzają wzrost endometrium, estrogeny stosowane 
bez związków o antagonistycznym działaniu zwięk-
szają ryzyko rozrostu błony śluzowej macicy i raka 
macicy. Dodanie bazedoksyfenu, działającego jako 
antagonista receptora estrogenowego w macicy, 
w znacznym stopniu zmniejsza związane z estroge-
nami ryzyko rozrostu błony śluzowej macicy u ko-
biet niepoddanych histerektomii.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne

Ramucirumab: Cyramza (Eli Lilly) jest wskazany do 
stosowania w skojarzeniu z paklitakselem w lecze-
niu dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem 
żołądka lub gruczolakorakiem połączenia przeły-
kowo-żołądkowego, u których wykazano progresję 
choroby po wcześniejszej chemioterapii pochod-
nymi platyny i fluoropirymidyną. Produkt leczniczy 
Cyramza stosowany w monoterapii jest wskazany 
w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym 
rakiem żołądka w lub gruczolakorakiem połączenia 

przełykowo-żołądkowego, u których wykazano pro-
gresję choroby po wcześniejszej chemioterapii po-
chodnymi platyny lub fluoropirymidyną oraz u któ-
rych leczenie w skojarzeniu z paklitakselem nie jest 
odpowiednie.
Receptor 2 dla czynnika wzrostu śródbłonka naczy-
niowego (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, 
VEGF) jest głównym mediatorem procesu angioge-
nezy indukowanego przez VEGF. Ramucyrumab jest 
ludzkim przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG1 
wytwarzanym w komórkach mysich (NS0) metodą 
rekombinacji DNA, ukierunkowanym na receptor, 
który wiąże się swoiście z VEGFR-2 i uniemożliwia 
wiązanie VEGF-A, VEGF-C oraz VEGF-D. W wyniku 
tego ramucyrumab hamuje stymulowaną przez li-
gand aktywację VEGFR-2 i elementy szlaku syg-
nałowego, w tym aktywowane mitogenem kinazy 
białkowe p44/p42, neutralizując indukowaną przez 
ligand proliferację i migrację ludzkich komórek 
śródbłonka.
Decyzją Komisji Europejskiej z 4 lipca 2012 ramucy-
rumab został oznaczony jako lek sierocy.

L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Olaparib: Lynparza (AstraZeneca) jest wskazany 
do stosowania w monoterapii, w leczeniu podtrzy-
mującym dorosłych pacjentek z platynowrażliwym 
nawrotowym surowiczym rakiem jajnika o niskim 
stopniu zróżnicowania (ang. high grade), rakiem 
jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, z mu-
tacją BRCA (dziedziczną i (lub) somatyczną), u któ-
rych uzyskano odpowiedź (odpowiedź całkowitą 
lub odpowiedź częściową) na chemioterapię opartą 
na związkach platyny. Przed rozpoczęciem leczenia 
produktem Lynparza konieczne jest potwierdzenie 
u pacjentki obecności mutacji genu podatności na 
raka piersi (ang. breast cancer susceptibility gene, 
BRCA) (w komórkach linii zarodkowej lub w komór-
kach guza). Status ze względu na mutację BRCA 
powinien zostać określony przez posiadające do-
świadczenie laboratorium z użyciem walidowanego 
testu.
Produkt Lynparza jest silnym inhibitorem ludzkich 
enzymów określanych mianem polimeraz poli-ADP-
-rybozy (ang. poly-ADP-ribose polymerase, PARP-1, 
PARP-2 i PARP-3) i wykazano, że hamuje on wzrost 
niektórych nowotworowych linii komórkowych 
w warunkach in vitro oraz wzrost guzów in vivo, sto-
sowany jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skoja-
rzeniu z uznanymi chemioterapeutykami. Aktywność 
PARP jest konieczna dla wydajnej naprawy pęknięć 
pojedynczej nici DNA, a istotny aspekt indukowanej 
przez PARP naprawy DNA wymaga, aby – po mo-
dyfikacji chromatyny – polimeraza PARP dokonała 
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neuroleptyków. Paliperydon wiąże się silnie z re-
ceptorami serotoninergicznymi 5-HT2 oraz do-
paminergicznymi D2. Blokuje również receptory 
alfa1-adrenergiczne i nieznacznie słabiej receptory 
histaminowe H1 i receptory alfa2-adrenergiczne. 
Aktywność farmakologiczna enancjomerów (+) i (-) 
paliperydonu jest zbliżona pod względem jakościo-
wym i ilościowym. Paliperydon nie wiąże się z re-
ceptorami cholinergicznymi. Chociaż jest silnym an-
tagonistą receptorów D2, co jak się uważa łagodzi 
objawy wytwórcze schizofrenii, powoduje rzadziej 
stany kataleptyczne i w mniejszym stopniu hamuje 
funkcje motoryczne niż klasyczne neuroleptyki. Do-
minujący ośrodkowy antagonizm serotoniny może 
zmniejszać tendencję paliperydonu do powodowa-
nia pozapiramidowych niepożądanych objawów.
Wcześniej zarejestrowano 2 leki: Xeplion (Janssen-
-Cilag) w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnia-
niu oraz postać doustną Invega (Janssen-Cilag).

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciw-
depresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepre-
syjne

Duloxetine: Duloksetyna Lilly (Eli Lilly) jest wskaza-
na w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, lecze-
niu bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej oraz 
leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych u osób 
dorosłych. Duloksetyna jest inhibitorem zwrotnego 
wychwytu serotoniny (5-HT) i noradrenaliny (NA). 
Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wy-
kazując istotnego powinowactwa do receptorów hi-
staminowych, dopaminergicznych, cholinergicznych 
i adrenergicznych. Duloksetyna zależnie od dawki 
powoduje zwiększenie zewnątrzkomórkowego stę-
żenia serotoniny i noradrenaliny w różnych obsza-
rach mózgu u zwierząt. Duloksetyna powodowała 
normalizację progu bólowego w badaniach przed-
klinicznych z wykorzystaniem różnych modeli bólu 
neuropatycznego i bólu wywołanego procesem za-
palnym oraz zmniejszała nasilenie zachowań zwią-
zanych z bólem w modelu ciągłego bólu. Uważa się, 
że mechanizm hamowania bólu przez duloksetynę 
polega na zwiększeniu aktywności zstępujących 
szlaków hamowania bólu w ośrodkowym układzie 
nerwowym.
Duloksetyna Lilly to 3. zarejestrowany preparat du-
loksetyny ze wskazaniami przeciwdepresyjnymi. 
Wcześniej zarejestrowano 2 leki: Cymbalta (Eli Lilly) 
i Xeristar (Eli Lilly). Na rynek w Polsce wprowadzono 
preparat Cymbalta.
Uwaga: WHO dla duloksetyny przewiduje tylko jed-
ną klasę N06AX, chociaż wskazania obejmują także 
inne jednostki chorobowe. W ramach centralnej re-
jestracji unijnej zarejestrowano 2 preparaty dulokse-

►
auto-modyfikacji i odłączyła się od DNA, ułatwiając 
w ten sposób dostęp do DNA enzymom dokonu-
jącym naprawy nici poprzez wycięcie zasad (ang. 
base excision repair, BER). Gdy produkt Lynparza 
jest przyłączony do miejsca aktywnego polimerazy 
(PARP) związanej z DNA, uniemożliwia to odłącze-
nie PARP i enzym ten jest zablokowany na DNA, co 
blokuje proces jego naprawy. W komórkach podle-
gających replikacji prowadzi to do pęknięć obu nici 
DNA, gdy widełki replikacyjne napotykają kompleks 
PARP-DNA. W komórkach prawidłowych naprawa 
metodą rekombinacji homologicznej (ang. homo-
logous recombination repair, HRR), która wyma-
ga czynnych genów BRCA1 oraz 2, jest skuteczna 
w naprawianiu tych pęknięć podwójnej helisy DNA. 
Przy braku czynnych genów BRCA1 lub 2, pęknięcia 
podwójnej helisy DNA nie mogą zostać naprawio-
ne metodą HRR. W zastępstwie tego mechanizmu 
aktywowane są alternatywne i podatne na błędy 
szlaki, takie jak szlak niehomologicznego łączenia 
końców (ang. non-homologous end joining, NHEJ), 
co prowadzi do zwiększonej niestabilności genomu. 
Po pewnej liczbie rund replikacji niestabilność ge-
nomu może osiągnąć poziom wykluczający dalsze 
funkcjonowanie komórki, co prowadzi do obumar-
cia komórki nowotworowej, jako że komórki nowo-
tworowe wykazują znaczną liczbę uszkodzeń DNA 
w porównaniu z komórkami prawidłowymi. W mo-
delach in vivo z dysfunkcją genu BRCA, olaparyb 
podawany po leczeniu związkami platyny powodo-
wał opóźnienie progresji guza oraz zwiększenie cał-
kowitego przeżycia w porównaniu z leczeniem tylko 
związkami platyny.
Decyzją Komisji Europejskiej z 6 grudnia 2007 ola-
paryb został oznaczony jako lek sierocy.

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

Paliperidone: Paliperidone Janssen (Janssen-Cilag) 
w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu jest 
wskazany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii 
u stabilnych dorosłych pacjentów leczonych pali-
perydonem lub rysperydonem. U wybranych do-
rosłych pacjentów ze schizofrenią, którzy reagowali 
wcześniej na doustny paliperydon lub rysperydon, 
lek można stosować bez uprzedniej stabilizacji za 
pomocą terapii doustnej, jeśli objawy psychotyczne 
są łagodne do umiarkowanych i wskazana jest tera-
pia w postaci długodziałających iniekcji.
Paliperydon jest selektywnym lekiem blokującym 
działanie monoamin, którego właściwości farma-
kologiczne różnią się od właściwości klasycznych 
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tyny przeznaczone do leczenia kobiet z wysiłkowym 
nietrzymaniem moczu (WNM): Ariclaim i Yentreve 
(oba: Eli Lilly), ale żaden z nich nie pojawił się jesz-
cze na rynku w Polsce. W badaniach na zwierzętach 
wykazano, że zwiększenie stężenia 5-HT i NA w od-
cinku krzyżowym rdzenia kręgowego prowadzi do 
zwiększenia napięcia cewki moczowej przez nasile-
nie stymulacji mięśnia poprzecznie prążkowanego 
cewki moczowej przez nerw sromowy, tylko podczas 
fazy gromadzenia moczu. Uważa się, że analogiczny 
mechanizm u kobiet powoduje silniejsze zamknię-
cie cewki moczowej podczas gromadzenia moczu 
w czasie wysiłku fizycznego, co mogłoby wyjaśniać 
skuteczność stosowania duloksetyny w leczeniu ko-
biet z WNM.

2015-01-13

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na 
podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, 
Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowa-
nie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal 
products for human use”; “Community list of not active medici-
nal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane 
IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Pro-
duktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

W dniu 1 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych poinformował, że w sprzedaży znajduje się Farmakopea Polska X (2014) dys-
trybuowana przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Farmakopea zawiera polską wersję wszystkich 
materiałów opublikowanych w części podstawowej Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) 8.0 oraz w Suple-
mentach 8.1 i 8.2, a także działy narodowe, tj. nieposiadające odpowiedników w Ph. Eur. Dział „Monografie 
narodowe” obejmuje 77 monografii przeniesionych z wydania IX FP. „Wykaz dawek” oraz „Wykaz substancji 

bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających” obejmują 
takie wykazy zamieszczone w FP IX, uzupełnione o nowe substancje czynne, dla 

których monografie zawiera Ph. Eur. 8.0 – 8.2. W zakresie opubliko-
wanych materiałów FP X 2014 zastępuje dotychczasowe wyda-
nia Farmakopei Polskiej.

Data, od której obowiązują wymagania określone w FP 
X 2014 w zakresie wymagań narodowych, ogłoszona jest 
w Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Re-
jestracji (Biuletyn Informacji Publicznej) i jest to dzień  
1 stycznia 2015 r.

Jednocześnie w Komunikacie z dnia 23 grudnia 
2014 r. Prezes URPL,WMiPB poinformował, że Suple-

ment 8.3 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie ósme wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. 
Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej 
Polskiej, od dnia 1 stycznia 2015 r. Do Komunikatu załączono tabelę zawierającą tytuły tekstów podsta-
wowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w ww. Suplemencie.

Źródło: Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  
http://www.urpl.gov.pl/aktualnosci/

Farmakopea Polska X (2014)
Warto wiedzieć
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NOWOŚCI NA RYNKU – GRUDZIEŃ 2014
►

W grudniu 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 20 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji

A02BC Rabeprazole Zulbex Krka PL 10.2010

A10AE Insulin degludec Tresiba Novo Nordisk UE 01.2013

B01AC Clopidogrel Clopidogrel Genoptim Synoptis PL 01.2010 
Trogran*, zm. 
01.2015 Clopidogrel 
Genoptim

C03BA Indapamide Indapamide SR 
Genoptim

Synoptis PL 08.2010 
Indapamide Teva, 
zm. 01.2015 
Indapamide SR 
Genoptim

C03DA Eplerenone Eplenocard PharmaSwiss PL 06.2014

C07AB Bisoprolol Bisoprolol Actavis Actavis PL 10.2010 Bidop*, 
zm. 08.2014 
Bisoprolol Actavis

C09DA06 Candesartan + 
hydrochlorothiazide

Candesartan + 
Hydrochlorothiazide 
Genoptim

Synoptis PL 08.2014 
Candesartan + 
Hydrochlorothiazide 
Liconsa, zm. 01.2015 
Candesartan + 
Hydrochlorothiazide 
Genoptim

G03AA09 Desogestrel + 
ethinylestradiol

Benifema Actavis PL 01.2014

G03AA12 Drospirenone + 
ethinylestradiol

Cleonita Actavis PL 05.2014

G03AA12 Drospirenone + 
ethinylestradiol

Cleosensa Actavis PL 05.2014

J01CR02 Amoxicillin + 
clavulanic acid

Co-Amoxiclav 
Bluefish

Bluefish PL 12.2009
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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

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10A – Insuliny 
i analogi insuliny; A10AE – Insuliny i analogi 
insuliny do wstrzyknięć, o długim czasie dzia-
łania

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC 

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

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C03 – Leki moczopędne;

C03B – Leki moczopędne niskiego pułapu, 
z wyłączeniem tiazydów; C03BA – Sulfonami-
dy, leki proste
C03D – Leki oszczędzające potas; C03DA – An-
tagoniści aldosteronu

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

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

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; 
C09D – Antagoniści angiotensyny II w połą-
czeniach; C09DA – Antagoniści angiotensyny 
II w połączeniach z lekami moczopędnymi; 
C09DA06 – Kandesartan w połączeniach z le-
kami moczopędnymi

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego; G03A – Hormonalne 
środki antykoncepcyjne działające ogólnie; 
G03AA – Progestogeny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe;
G03AA09 – Dezogestrel i etinylestradiol
G03AA12 – Drospirenon i etinylestradiol

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 

J01DH Meropenem Meropenem Zentiva Zentiva PL 11.2013 
Meropenem 
GSK, zm. 06.2014 
Meropenem Zentiva

N02AA Oxycodone Reltebon Actavis PL 07.2014

N02BE51 Paracetamol + 
chlorphenamine + 
phenylephrine

Vicks SymptoMed
Vicks SymptoMed 
Max

Teva
Teva

PL 05.2014
PL 05.2014

N05AH Olanzapine Olanzapin Actavis Actavis PL 05.2009

N06AB Escitalopram Betesda Axxon PL 04.2013

N06BX Vinpocetine Vinpotaxer Natur Produkt 
Zdrovit

PL 07.2012

N06DX Memantine Memantine Teva Teva PL 11.2013 / 
PL 06.2014

N06DX Memantine Memantine Vipharm Vipharm PL 09.2014

S01EE Travoprost Bondulc Actavis PL 06.2014

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

62 Aptekarz Polski, 101(79e) styczeń 2015

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
– Amoksycylina i inhibitor enzymatyczny
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne; J01DH – Karbapenemy

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy 
opium
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Para-
cetamol w połączeniach z wyłączeniem leków 
psychotropowych

N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neurolep-
tyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiaze-
piny i oksepiny

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB – Se-
lektywne inhibitory zwrotnego wychwytu sero-
toniny
N06B – Leki psychostymulujące, stosowane 
w leczeniu ADHD i nootropowe; N06BX – Inne 
leki psychostymulujące i nootropowe

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

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw 
jaskrze i zwężające źrenicę; S01EE – Analogi 
prostaglandyn

2015-01-30

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 
Leczniczych 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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