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Tegoroczni absolwenci – zapewne znajdą pracę. A co dalej?
Podobnie jak w latach minionych redakcja Aptekarza Polskiego otrzymuje za-

proszenia lub informacje o uroczystych promocjach magistrów farmacji. W najbliż-
szym czasie, w sobotę 8 kwietnia 2017 roku wydarzenie takie odbędzie się w War-
szawie. 

Dyplom zaświadczający ukończenie studiów i  uzyskanie tytułu magistra farma-
cji, a w następnej kolejności odebranie dokumentu potwierdzającego przyznanie 
przez izbę aptekarską prawa wykonywania zawodu farmaceuty, to ostatnie kroki na 
drodze ku zawodowej samodzielności. 

O tym, że zostać farmaceutą nie jest łatwo absolwenci mogą coś powiedzieć. 
Za nimi pięć lat trudnych studiów, w tym sześciomiesięczna praktyka zawodowa 
w aptece. 

A co dalej? 
Zapewne tegoroczni absolwenci znajdą pracę bez trudu albowiem czeka na nich 

przemysł farmaceutyczny, mogą kontynuować karierę naukowo-badawczą, a prze-
de wszystkim czekają na nich z otwartymi ramionami właściciele piętnastu tysięcy 
i jednej aptek. Tak, tak - tyle aptek i punktów aptecznych funkcjonowało w Polsce 
w lutym bieżącego roku. 

Tak się składa, że tegoroczni absolwenci farmacji podpisali się jeszcze jako stu-
denci pod „Listem Otwartym do Posłów RP”, w którym oprócz prośby o kontynu-
owanie prac poselskich związanych 

z projektem ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, oznaczonym jako 
druk sejmowy numerem 1126, przedstawili własne zdanie w toczącej się na kanwie 
tego projektu dyskusji. 

List, który firmowało Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji wyraża tęsknotę 
młodego pokolenia farmaceutów za normalnością. Studenci proszą „o nieodrzuca-
nie projektu, który ma szansę na wyeliminowanie szeregu patologicznych zjawisk 
na polskim rynku aptek”. 

Autorzy i sygnatariusze tego listu mają wyrobiony pogląd na temat przyszłości 
aptekarstwa oraz o zawodzie farmaceuty-aptekarza i jego powinnościach wobec 
pacjentów, o czym można się przekonać wczytując się w jego treść.

-„Apteki ogólnodostępne są dla nas nie tylko przyszłym miejscem pracy ale rów-
nież szczególnie ważnym elementem opieki zdrowotnej, w którym chcemy się reali-
zować zawodowo. O ich randze świadczą nie tylko zapisy prawa farmaceutycznego, 
czy konstytucyjne prawo do ochrony życia i zdrowia ale przede wszystkim fakt, iż 
średnio dziennie odwiedza je 2 mln pacjentów. Chcielibyśmy, aby apteka była zawsze 
miejscem, w którym możemy w zgodzie z literą prawa, Kodeksem Etyki Aptekarza RP 
oraz własnym sumieniem wykorzystywać de lege artis całokształt wiedzy zdobytej 
podczas studiów. Tylko autonomiczna pozycja farmaceuty, pozbawiona jakichkol-
wiek nacisków, daje taką szansę i możliwość na optymalne zabezpieczenie interesu 
zdrowotnego i ekonomicznego pacjenta."

•

Polecamy artykuł dr Katarzyny Hanisz z cyklu „Szkoła polskiej farmacji. Uczeni 
i ich dzieła” poświęcony profesorowi Leszkowi Krówczyńskiemu, jednej z najwięk-
szych osobowości w polskiej farmacji okresu powojennego. 

Nie ma, to jest prawie pewne, farmaceuty, który nie uczyłby się z Jego pod-
ręczników. - „Profesor jest autorem lub współautorem 32 podręczników i innych 
opracowań książkowych. Na książkach tych wychowały się tysiące adeptów apte-
karstwa. Do dzisiaj sięgają też po nie praktykujący aptekarze zarówno ci najmłodsi, 
jak i starsi stażem” – zauważa Autorka .

•

Przełom marca i kwietnia to nie tylko Święta Wielkanocne, ale także Prima 
Aprilis! Żartom primaaprilisowym z dawnych lat nie brakowało lekkości. Nikt się 
nie obrażał, bo nie było powodu. Natomiast był powód do śmiechu i dobrej za-
bawy. 

Zachęcamy do przeczytania artykułu „W okresie Świąt Wielkanocnych urządzali-
śmy Święcone…” autorstwa doktora Macieja Bileka. 

•

Z okazji Świąt życzymy Drogim Czytelnikom wszelkiej pomyślności i powodów 
do radości. Przyszła wiosna, z którą wszystko rozkwita a w głowie maj. ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego.
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Każdy gospodarz stara się wykorzystać jak najlepiej 
środki, którymi dysponuje. Kierujący szpitalem pub-
licznym jest dodatkowo w tym względzie obligowa-
ny przez ustawę. Zgodnie z art. 50. 1. Ustawy z dnia 
30 sierpnia 2007 roku o zakładach opieki zdrowotnej 
„Publiczny zakład opieki zdrowotnej (...) gospodaruje 
przekazaną w zarząd częścią mienia państwowego lub 
komunalnego oraz przydzielonymi środkami finanso-
wymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania, na 
zasadach określonych w ustawie (...)”.

Sprzymierzeniec 
w optymalizowaniu 

kosztów –
Apteka Szpitalna
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Zarządzanie kosztami w szpi-
talu publicznym odbywa się 
przede wszystkim w zakre-

sie zarządzania personelem, zuży-
cia leków i wyrobów medycznych. 
Optymalne gospodarowanie środ-
kami przeznaczonymi na farmako-
terapię daje możliwość walki lub 
prewencji zadłużania się szpitali. 
Efektywne gospodarowanie le-
kiem nie tylko przeciwdziała mar-
notrawieniu pieniędzy, ale również 
pociąga za sobą zmniejszone za-
grożenie wystąpieniem działań 
niepożądanych, przedłużeniem 
hospitalizacji, pogorszeniem stanu 
zdrowia, a nawet życia pacjenta. 

Apteka szpitalna jest jed-
nostką funkcjonującą w struktu-
rach szpitala, której podstawową 
rolą jest gospodarowanie lekami 
i wyrobami medyczny zgodnie 
z obowiązującymi normami prawa 
i regulacjami wewnętrznymi pla-
cówki. Wprowadza jasne zasady 
obrotu lekiem i sprawuje bieżącą 
ewidencję dostaw i rozchodów. 
Ustawowo apteki szpitalne są ob-
ligowane do udział w racjonaliza-
cji farmakoterapii, co w praktyce 
ściśle łączy się z zagadnieniami 
farmakoekonomiki. Farmakoeko-
nomika jest częścią ekonomiki 
zdrowia, której podstawowym 
celem jest oszczędne i racjonalne 
gospodarowanie lekami. Zajmu-
je się zamawianiem i dystrybucją 
nie tylko produktów leczniczych, 
ale również środków dezynfek-
cyjnych i wyrobów medycznych – 
czyli towarów bez których żaden 
szpital nie może funkcjonować. 
Wiele produktów stosowanych 
masowo przez odbiorców Ap-
teki, na przykład drobny sprzęt 
jednorazowego użytku (np. igły, 
strzykawki, rękawiczki), posiada 
często jednostkowo stosunkowo 
niewielkie ceny, ale sumaryczne 

wydatki na te produkty pochła-
niają bardzo duże kwoty.

W szpitalach niejednokrot-
nie stosowane są też leki bardzo 
drogie. Warto w związku z roz-
kładem wydatków odnieść się do 
reguły Pareto. Jest to zasada opi-
sująca wiele zjawisk, która mówi, 
że 80% efektów wynika z 20% 
przyczyn. Klasyfikacja ABC jest 
modyfikacją reguły Pareto, gdzie 
do poszczególnych grup przypi-
suje się elementy według maleją-
cej wartości lub innych kryteriów. 
W stosunku do farmaceutyków 
stosowanych w szpitalu przed-
stawia się ona następująco: 

Grupa A – około 70% bu-
dżetu szpitala pochłania 10% sto-
sowanych w nim leków.

Grupa B – około 25% bu-
dżetu szpitala pochłania 25% sto-
sowanych w nim leków.

Grupa C – około 5% budże-
tu szpitala pochłania 65% stoso-
wanych w nim leków.

Lista najdroższych stosowa-
nych leków zależy oczywiście od 
charakterystyki szpitala. Reguła 
ta pozwala jednak uzmysłowić 
sobie, jak kształtuje się przepływ 
środków wydatkowanych na leki. 
Uświadamia, że nawet przy nie-
wielkim nakładzie osobowym, 
kontrola 10% najdroższych le-
ków pozwala kontrolować 70% 
budżetu.

W zależności od specyfi-
ki szpitala, ilość i różnorodność 
towaru przechodzącego przez 
aptekę, a tym samym środków 
finansowych, jest odmienna. Nie 
zmienia to faktu, że w aptece 
szpitalnej krzyżują się interesy dy-
rekcji, księgowości, białego per-
sonelu i firm farmaceutycznych. 
Dla wszystkich tych grup z zało-
żenia najważniejszy jest pacjent, 
choć drogi te biegną nie zawsze 
w tym samym kierunku.

Apteka szpitalna jest ośrod-
kiem, który współpracuje prawie 
z każdą jednostką szpitala, stając 
się niejednokrotnie połączeniem 
między częścią medyczną, a ad-
ministracyjną. Dodatkowo jest 
w stałym kontakcie z hurtownia-
mi i firmami farmaceutycznymi. 
W progach apteki, często zagad-
nienie czy problem, przedstawia-
ne jest z różnych stron. Personel 
tam zatrudniony staje się tym sa-
mym tłumaczem pomiędzy ter-
minologią medyczną, a językiem 
biznesu, określeniami potoczny-
mi stosowanymi na oddziałach, 
a zapisami prawa i dokumentacją 
z hurtowni farmaceutycznych. Ap-
tekarz w praktyce jest ogniwem 
pomiędzy częścią administracyj-
ną, a medyczną szpitala, pomię-
dzy wnioskami lekarzy, a możli-
wościami działu zamówień pub-
licznych i dyrekcji.

Odpowiednio wykształceni 
pracownicy zatrudnieni w aptece 
mogą racjonalizować przygoto-
wanie i rozchód leków zarówno na 
oddziały, jak i na pacjenta. Poten-
cjał wiedzy białego personelu ap-
teki może zostać wykorzystany do 
unikania błędów lekowych, któ-
rych przy ciągle rozszerzającym 
się rynku farmaceutycznym, nie 
można uniknąć, lecz można mini-
malizować ich ilość. Współpraca 
między poszczególnymi grupami 
personelu jest nie tylko pożądana 
pod kątem społecznym, ale co raz 
częściej wymagana i uzasadniona 
pod względem medycznym i eko-
nomicznym. Dynamicznie rozwi-
jająca się medycyna warunkuje 
powstawanie grup konsultujących 
się specjalistów zajmujących się 
pacjentem oraz różnych komite-
tów interdyscyplinarnych.

Apteka ma dostęp do wielu 
bieżących danych, związanych nie 
tylko z cenami, ale i kosztami le-

►
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ków i wyrobów medycznych. Kon-
troluje i dba o prawidłowy obrót 
i wykorzystanie leku w szpitalu 
począwszy od sposobu pozyska-
nia preparatu, biorąc udział w po-
stępowaniach przetargowych.

Kupić można prawie każ-
dy produkt, pozostaje jednak 
fundamentalne pytanie „za ile?”. 
Konieczne jest tworzenie opisów 
przedmiotu zamówienia w opar-
ciu o znajomość aktualnej sytu-
acji na rynku farmaceutycznym. 
Produkty lecznicze i wyroby 
medyczne w szpitalach są pod-
stawowymi „narzędziami pracy”, 
dlatego zakup większości z nich 
jest konieczny. Mając świadomość 
ograniczonych środków finanso-
wych, naturalnie odpowiedź na 
powyższe pytanie brzmi „jak naj-
taniej”. Kryteria jakościowe deter-
minują wybór, przez zawarcie ich 
czy w opisie, czy według noweli 
ustawy w kryteriach oceny ofert, 
ale docelowo każdemu szpitalo-
wi zależy, by pracować z danym 

towarem ponosząc najmniejszy 
nakład finansowy.

Szpitale publiczne gospoda-
rując środkami publicznymi zobli-
gowane są do ścisłej ewidencji wy-
datkowania środków i postępowa-
nia zgodnie z prawem zamówień 
publicznych. Celem postępowania 
o udzielenie zamówienia, w myśl 
ustawy, jest zapewnienie zasad 
uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców. Przy-
gotowanie opisu towaru, który 
zamawiający chce nabyć w świetle 
obowiązującego prawa pozornie 
nie wydaje się trudne. W prak-
tyce okazuje się najtrudniejszym 
i najbardziej kontrowersyjnym ele-
mentem postępowania.

Opis do przetargu musi być 
niejako wypadkową tego, co ofe-
ruje rynek z tym, czego oczekuje 
szpital. Musi dopuszczać maksy-
malną ilość oferentów do wzięcia 
udziału w postępowaniu, jedno-
cześnie doprecyzowując, jakiego 
produktu oczekują odbiorcy, do 

wykonywania wydajnej i dobrej 
pracy.

Apteka szpitalna jako jed-
nostka, która zamawia produkty 
lecznicze i wydaje je na oddziały, 
jest jednocześnie wielką, szpitalną 
bazą danych. Niezmiernie ważna 
dla sprawności funkcjonowania 
każdego szpitala jest jednak kom-
patybilność, adekwatność działa-
nia i porządek w prowadzeniu 
systemu komputerowego. Two-
rzenie sieci powiązań informa-
tycznych pozwala na bieżącą ak-
tualizację informacji i gwarantuje 
ich uniwersalność. Ideałem zdaje 
się być powiązanie systemu kom-
puterowego dla rejestracji danych 
medycznych z oprogramowaniem 
do kalkulacji kosztów przez księ-
gowość.

Generalnie, farmakotera-
pia w kontekście funkcjonowania 
szpitala jest kosztem stałym – 
musi być finansowana. Każda pla-
cówka opieki medycznej ponosi 
koszty związane z zakupem leków 

►



7Aptekarz Polski,  127(105e) marzec 2017

Wszechnica aptekarska

i wyrobów medycznych. Farmako-
terapię na poszczególnych cho-
rych zaliczamy jednak do kosztów 
zmiennych, dlatego istnieje pole 
manewru – optymalizacji kosztów 
w tym zakresie. Analiza farmako-
ekonomiczna jest próbą matema-
tycznego ujęcia celu finansowego 
i społecznego. Uwzględnia dąże-
nie do obniżenia kosztów zwią-
zane z koniecznością zapewnie-
nia płynności i rentowności oraz 
cele społeczne, czyli świadczenie 
usług na odpowiednim poziomie 
jakości i dostępności. Minimali-
zacja ponoszonych kosztów przy 
zachowaniu odpowiedniego po-
ziomu świadczonych usług jest 
podstawą podejmowania opty-
malnych decyzji ekonomicznych. 
Współpraca z apteką szpitalną 
prowadzi do racjonalnego wyko-
rzystania zasobów rzeczowych, 
ludzkich, finansowych i informa-
cyjnych.

Z punktu widzenia apte-
ki istnieje możliwość obserwacji 
i analizy ex post, zarówno w toku 
przygotowywania specyfikacji do 
przetargu, jak i podczas regular-
nych rozchodów. Jest w stanie 
tym samym obiektywnie wypo-
wiadać się o szpitalnej liście le-
ków na podstawie zużycia leków 
za miniony okres.

Marnotrawienie zasobów 
można minimalizować szczegól-
nie skutecznie, gdy istnieje odpo-
wiednia komunikacja między per-
sonelem oraz gdy przypisana jest 
odpowiedzialność konkretnym 
osobom. Kontrola zapasów w ap-
teczkach jest możliwa po wdro-
żeniu standaryzacji w zakresie 
stosowania niektórych produk-
tów leczniczych i wyrobów me-
dycznych. Obniżyć koszty można 
poprzez kontrolę kosztów i okre-
ślenie potencjału poszczególnych 
zasobów będących w posiadaniu 

jednostki. Dopasowanie poziomu 
zasobów do rozmiarów działal-
ności jest możliwe po dokonaniu 
przyczynowo-skutkowej analizy 
kosztów kluczowych procesów 
realizowanych w podmiotach.

Kolejnym filarem sprawnej 
optymalizacji kosztów jest odpo-
wiednie kształtowanie zapasów 
magazynowych. Konieczna jest 
identyfikacja pozycji używanych 
sporadycznie lub takich, które nie 
są już stosowane. Utrzymywanie 
zapasów wiąże z kosztami maga-
zynowania, czyli „zamrożeniem 
pieniędzy”. Grozi też ryzykiem 
przeterminowania, co skutkuje nie 
tylko stratą związaną z niewyko-
rzystanym lekiem/sprzętem, ale 
też kosztami utylizacji. Kompaty-
bilny system zarządzania zasoba-
mi jest podstawą prawidłowego 
gospodarowania w tym wzglę-
dzie. Dotyczy to zarówno apteki 
centralnej (apteki szpitalnej), jak 
i apteczek oddziałowych. Op-
tymalny stan magazynu ma być 
buforem między dostawami, a za-
potrzebowaniem.

W kontekście apteki szpi-
talnej z dawkowaniem leków na 
pacjenta związane są dwa zagad-
nienia – system dawek jednostko-
wych (unit dose) oraz indywidua-
lizacja farmakoterapii.

Korzyści, jakie płyną z przy-
gotowywanie dawek indywidual-
nych na pacjenta w aptece szpital-
nej najlepiej widoczne są w przy-
padku leków cytotoksycznych. 
Należy je przygotowywać w ściśle 
określonych warunkach. Istotne 
są tu koszty przygotowania miej-
sca pracy – dezynfekcja czy koszt 
ubioru pracownika. Koszty te są 
względnie stałe w danym dniu 
roboczym – uruchomienie pro-
dukcji leków cytotoksycznych na 
pacjenta w danym dniu jest okre-
ślone. Im więcej preparatów bę-

dzie można przygotować i podać 
pacjentowi w danym dniu, tym 
– wypadkowo – koszt funkcjono-
wania boksu aseptycznego jest 
mniejszy. Dopiero po przekrocze-
niu granicy opłacalności urucha-
miania produkcji w danym dniu 
możemy liczyć na ewentualne 
zyski. Warto brać to pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji o wy-
budowaniu pracowni, czy choćby 
zapisywaniu pacjentów na wizyty 
w przypadku chemioterapii jed-
nego dnia.

Podsumowując – działa-
nia apteki mają transparentnie 
i uczciwie prowadzić do mini-
malizacji ponoszonych kosztów 
przy zachowaniu odpowiednie-
go poziomu świadczonych usług. 
Wykorzystanie potencjału apteki 
szpitalnej i zespołu zatrudnionych 
tam fachowców jest dodatkową 
i dostępną korzyścią dla szpitala. 
W konsekwencji pozwala to na 
podejmowanie wyważonych de-
cyzji ekonomicznych. Dane gro-
madzone w aptece mogą posłużyć 
zarówno oddziałom, jak i dyrekcji 
do optymalizacji polityki lekowej. 
Prawidłowa działalność apteki po-
zwala na świadome podejmowa-
nie decyzji przy zastosowaniu za-
sad farmakoekonomicznych. Pro-
wadzi to do osiągnięcia i utrzyma-
nia założonego poziomu kosztów 
akceptowalnych, ułatwiających 
zbilansowanie się jednostki. ■

mgr farm. Agata Luboińska
specjalista farmacji klinicznej

Opracowano na podstawie pracy pody-
plomowej „Apteka Szpitalna – jednostka 
pozwalająca optymalizować koszty stałe 
funkcjonowania szpitala”, 06.2016; Zarzą-
dzanie i finanse w ochronie zdrowia; Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Całość pracy (wraz z określeniem wykorzy-
stanego piśmiennictwa) znajduje się na stro-
nie: aptekaszpitalna.pl, w zakładce Literatura/
Opracowania.
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Propedeutyka wiedzy o suplementach diety. 

Słowo probiotyk ma swoje korzenie w języku greckim. „Pro bios” 
oznacza „dla życia”. Bieżącą definicją formalną jest termin zapropo-
nowany przez WHO oraz FAO w 2002 roku: „żywe mikroorganizmy, 
które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystne skutki 
zdrowotne”. Bardziej kompletną wydaje się jednak definicja opubli-
kowana w pracy Fullera w 2004 roku: „żywe mikroorganizmy, które 
konsumowane przez ludzi lub zwierzęta wywierają korzystny efekt na 
zdrowie poprzez ilościowy i jakościowy wpływ na mikroflorę jelitową i/
lub modyfikację układu odpornościowego”. Termin probiotyk jest jed-
nak znacznie starszy, pionierskie publikacje na temat probiotyków 
pojawiały się już w latach 50-tych XX wieku, a sama definicja była 
wielokrotnie modyfikowana.

Wstęp do 
probiotykoterapii.  

Jakość probiotyków 
w Polsce.
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Pierwsze wzmianki o pozy-
tywnym wpływie drobno-
ustrojów, w tym głównie 

bakterii fermentacji mlekowej 
pochodzą ze starożytności. Zale-
cano stosowanie fermentowanych 
przetworów mlecznych w scho-
rzeniach gastrycznych. W Biblii 
znajdują się fragmenty świad-
czące o spożywaniu kwaśnego 
mleka. Starożytne kultury Rzymu 
oraz Grecji znały i stosowały me-
tody fermentacji mleka krowie-
go, owczego, koziego, a nawet 
bawolego. Z tamtych czasów po-
chodzą również pierwsze wzmian-
ki o jego leczniczym działaniu 
głównie w chorobach żołądka, 
jelit, wątroby oraz w celu pobu-
dzenia łaknienia. Pierwsze bada-
nia naukowe nad probiotykami są 
związane z aktywnością naukową 
Pasteura. W 1857 roku udowod-
nił on, że fermentacja mleka jest 
zależna od bakterii, a dwie de-
kady później Lister wyizolował 
Bacterium lactis. Kolejne postępy 
w badaniach miały miejsce w Pa-
ryżu, przy udziale Miecznikowa. 
Zauważył on, że drobnoustroje 
fermentacji mlekowej mogą za-
siedlać przewód pokarmowy czło-
wieka w związku ze spożyciem 
określonych produktów. Ponadto 
udowodnił, że niektóre z bakterii 
mogą modulować przebieg zaka-
żeń spowodowanych przez Vibrio 
cholerae. 

Pierwsze próby przeniesie-
nia wcześniejszej wiedzy z zakre-
su badań podstawowych na pola 
medycyny i farmacji miały miej-
sce na początku XX wieku. Roz-
poczęto produkcję szczepionek 
jogurtowych, do mleka dodawa-
no szczepy Lactobacillus acidop-
hilus. W późniejszych latach do 
bakterii probiotycznych zakwali-
fikowano również szczepy Lacto-
bacillus casei oraz bakterie z ro-

dzaju Bifidobacterium. Tematyką 
zainteresowali się również polscy 
naukowcy, stosując ze znacznym 
powodzeniem bakterie probio-
tyczne u dzieci, głównie w le-
czeniu salmonellozy i czerwon-
ki. Dodatkowo zaobserwowano 
znaczną poprawę ogólnego stanu 
zdrowia dzieci, któremu towarzy-
szył wzrost odporności.

Współcześnie do probio-
tyków najczęściej są zaliczane 
bakterie z rodzajów Lactobacillus, 
Bifidobacterium, wybrane szczepy 
Bacillus oraz Escherichia, a także 
drożdze Saccharomyces cerevisiae 
ssp. boulardii. Zgodnie z wymaga-
niami jako probiotyczny można 
zakwalifikować jedynie określony 
szczep, nie zaś całe gatunki czy 
rodzaje drobnoustrojów. Dany 
szczep musi wykazywać udoku-
mentowane pozytywne działanie 
fizjologiczne. Odnosi się to rów-
nież do ewentualnie stosowanej 
dawki oraz formulacji preparatu 
stanowiącej w znaczny sposób 
o jego właściwościach biologicz-
nych. Pożądane cechy drobno-
ustrojów probiotycznych, które 
mogą być stosowane w wyrobach 
medycznych oraz suplementach 
diety są dość dokładnie określo-
ne. Przede wszystkim muszą być 
one bezpieczne w stosowaniu, tj. 
niepatogenne, nietoksynogenne 
oraz nie mogą wykazywać szkodli-
wych efektów ubocznych podczas 
stosowania. Ponadto powinny być 
oporne na działanie środowiska 
przewodu pokarmowego i mieć 
zdolność do przetrwania, namna-
żania oraz wykazywania aktywno-
ści biologicznej w jego wnętrzu. 
Muszą wykazywać udokumento-
wane pozytywne działanie na or-
ganizm człowieka i jego zdrowie. 
Część wymagań dotyczy również 
ich pozyskiwania – muszą pocho-
dzić od ludzi oraz być stabilne 

podczas produkcji na skalę prze-
mysłową. Powinny być również 
oznakowane w określony spo-
sób, zgodnie z taksonomią okre-
śloną metodami genetycznymi. 

Dostępność rynkowa pro-
duktów probiotycznych jest nie-
malże nieograniczona. Zarówno 
produkty spożywcze takie jak na-
biał (kefiry, jogurty, mleka, sery), 
jak i produkty lecznicze zawierają 
różne rodzaje drobnoustrojów. 
Znaczną część tych produktów 
stanowią preparaty dostępne 
w aptekach w różnych formach 
– jako leki, wyroby medyczne, 
środki specjalnego przeznaczenia 
dietetycznego czy wreszcie suple-
menty diety. Najczęściej występu-
jące postaci to tabletki, kapsułki, 
saszetki lub ampułki zawierające 
liofilizat bakterii probiotycznych. 
Różne są również wymagania co 
do warunków transportu oraz 
przechowywania tego typu pre-
paratów – niektóre wymagają 
temperatur chłodniczych (2-
8oC), inne mogą być składowane 
w temperaturze otoczenia odpo-
wiadającej temperaturze pokojo-
wej. Preparaty te, oprócz rodzaju, 
gatunku oraz szczepu zastoso-
wanych drobnoustrojów (lub ich 
mieszanin) różnią się również za-
wartością drobnoustrojów kształ-
tującą się w zakresie od milionów 
(106) do milardów (109) lub więcej 
na dawkę jednorazową. Dawka ta, 
każdorazowo powinna być usta-
lona na podstawie badań klinicz-
nych, ze względu na efektywność 
działania drobnoustrojów zależy 
od zastosowania danego szczepu 
w ściśle zdefiniowanym stężeniu. 
W związku z tym nie istnieje stan-
dardowa, ściśle określona dawka 
oraz forma podania uniwersalna 
dla wszystkich dostępnych pro-
biotyków. Nie powinno to jednak 
zwalniać producentów prepara-
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►
tów probiotycznych z dbania o ich 
należytą jakość. 

Najwyższa Izba Kontro-
li w raporcie opublikowanym 
na początku 2017 roku krytycz-
nie oceniła jakość suplementów 
diety zaliczanych do grupy pro-
biotyków, obecnych na polskim 
rynku. W czterech spośród je-
denastu zbadanych preparatów 
(36%) stwierdzono obecność 
drobnoustrojów niewskazanych 
w ich składzie, co więcej, w jednej 
z prób wykazano obecność bakte-
rii potencjalnie chorobotwórczych 
z gatunku Enterococcus faecium, 
mogących powodować m.in. za-
każenia dróg moczowych oraz 
zapalenie wsierdzia. Potencjalnie 
stanowi to bardzo duże zagroże-
nie dla zdrowia i życia pacjentów. 
Mimo szybkiej decyzji Głównego 
Inspektora Sanitarnego o natych-
miastowym wycofaniu skażonej 
partii, ponad 90% opakowań 
zdążyło już trafić do odbiorcy 
końcowego. Pośrednio stanowi 
to dowód na duże społecznie 
zainteresowanie stosowaniem 
probiotyków. Również w czterech 
spośród badanych preparatów 
wykazano znacznie mniejsze niż 
deklarowane przez producenta 
stężenia drobnoustrojów pro-
biotycznych, co może świadczyć 
o niewłaściwym przebiegu pro-
cesu ich wytwarzania, kontroli 
jakości produkcji lub warunków 
transportu i przechowywania. 
Przedstawione powyżej przykła-
dy świadczą o próbach wprowa-
dzenia na rynek zafałszowanego 
produktu, stanowiącego pośred-
nio lub bezpośrednio zagrożenie 
dla społeczeństwa. Pomimo tak 
niewielkiej skali badań zaskaku-
jący jest bardzo wysoki udział 
preparatów niebezpiecznych lub 
niespełniających wymagań jakoś-
ciowych im stawianych. 

Kolejne badania, przepro-
wadzone przez Narodowy Instytut 
Leków, skupiały się na ocenie za-
wartości żywych drobnoustrojów 
probiotycznych w suplementach 
dostępnych na rynku, w różnych 
okresach przydatności do spoży-
cia, deklarowanych przez produ-
centów, tj. od momentu wypro-
dukowania suplementu diety do 
chwili upłynięcia okresu przydat-
ności do spożycia badanego pro-
duktu. Wymaganej oraz deklaro-
wanej stabilności liczby żywych 
bakterii nie wykazywało 50 spo-
śród 56 przebadanych próbek, co 
stanowi 89% całości. W jednym 
z suplementów diety, z zadeklaro-
wanym okresem przydatności do 
lutego 2016 roku, z deklarowanej 
liczby bakterii 2,5 x 109 jednostek 
tworzących kolonię ( jtk), w lutym 
2015 roku odnotowano 2,3 x 107 
jtk., w sierpniu 2015 roku - 2,3 x 
101 jtk., a w lutym 2016 roku - 
mniej niż 101 jtk. Ponadto, niektó-
re z badanych suplementów diety 
z deklarowanej liczby 2 x 109 – 4 
x 108 jtk. na rok przed upływem 
terminu ważności posiadały mniej 
niż 10 żywych bakterii. Jeden 
z badanych preparatów skażony 
był grzybami nieprobiotycznymi. 

Współcześnie, wraz ze 
wzrostem świadomości żywie-
niowej konsumentów oraz świa-
domości zdrowotnej pacjentów, 
znacznie wzrastają ich wymagania 
dotyczące produktów służących 
nie tylko zaspokojeniu podsta-
wowych potrzeb fizjologicznych 
oraz żywieniowych, ale również 
tych wpływających na poprawę 
stanu zdrowia i szeroko pojętej 
jakości życia. Z pewnością jedną 
z kluczowych grup produktów bę-
dących w kręgu zainteresowania 
społeczeństwa są probiotyki. Jed-
nakże wiedza na temat „biomu” 
organizmu ludzkiego, zależności 

w nim występujących oraz jego 
wpływ na zdrowie człowieka jest 
wciąż niewystarczająca, szczegól-
nie, że skład mikroorganizmów 
jest unikalny dla każdego osob-
nika. Unikalność ta powinna sta-
nowić swojego rodzaju wyzwanie 
dla naukowców, producentów 
preparatów probiotycznych, orga-
nów nadzoru oraz pracowników 
służby zdrowia w tym farmaceu-
tów. Wszystkie wspomniane gru-
py mają wysoki współczynnik 
oddziaływania na kreowanie świa-
domości zdrowotnej pacjentów 
i konsumentów, ponadto w ich 
zakresie leży również dbałość 
o jakość i bezpieczeństwo zdro-
wotne społeczeństwa i przyszłych 
pokoleń. ■

mgr farm. Michał Tułaza,
dr n. farm.  

Aleksandra Karmańska,
dr hab. prof. UM  

Bolesław Karwowski
Zakład Bromatologii, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Piśmiennictwo:
1. Adriana Nowak, Katarzyna Śliżewska, 

Zdzisława Libudzisz; Probiotyki – hi-
storia i mechanizmy działania.; ŻYW-
NOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 
2010, 4 (71), 5-19

2. Dopuszczenie do obrotu suple-
mentów diety, Najwyższa Izba Kon-
troli, LLO.430.002.2016, Nr ewid. 
195/2016/P/16/078/LLO

3. History and development of probiot-
ics; Roy, Fuller; 1992

4. Guidelines for the Evaluation of 
Probiotics in Food; Joint FAO/WHO 
Working Group Report on Draft-
ing Guidelines for the Evaluation of 
Probiotics in Food; London, Ontario, 
Canada, April 30 and May 1, 2002
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Niestety tak bywa w naturze, że nie wszystko jest doskonałe. 

Mimo, że staramy się dbać o nasz „stół”, chcemy spożywać zdrową, 

ekologiczną żywność o jak największej wartości prozdrowotnej, 

bez odpowiedniej wiedzy nie jesteśmy w stanie uniknąć błędów. 

Musimy mieć świadomość, że artykuły spożywcze niezależnie czy 

pochodzą z wysokiej czy niskiej półki, zawsze obok pożądanych 

składników odżywczych, które niezbędne są do prawidłowego 

funkcjonowania naszego organizmu, mogą stanowić również 

źródło związków o negatywnym wpływie na nasz organizm.

Kwas
 szc

zawi
owy
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Antyodżywcze substan-
cje w żywności spędzają 
specjalistom od żywności 

sen z powiek, gdyż ograniczają, 
a w niektórych przypadkach na-
wet uniemożliwiają wykorzystanie 
cennych składników o znaczeniu 
prozdorowtnym. Jedną z takich 
substancji jest kwas szczawiowy, 
chemicznie – kwas dikarboksylowy 
z dwoma atomami węgla w cząst-
ce. Stanowi on naturalny składnik 
żywności który przez swoją zdol-
ność do tworzenia kompleksów 
z makroelementami (budując 
nierozpuszczalne sole z metalami 
dwu- i trójwartościowymi), powo-
duje zmniejszenie ich wykorzysta-
nia z pożywienia. 

W literaturze odnajdziemy 
informację, iż dopuszczalne dzien-
ne spożycie (ADI – ang. Accep-
table Daily Intake) szczawianów 
w diecie dorosłej osoby wynosi 
ok. 250 mg/dzień, jednak osoby 
ze zwiększonym ryzykiem do two-
rzenia kamieni nerkowych nie po-
winny przekraczać dziennej dawki 
wynoszącej 40 – 50mg szczawia-
nów w ciągu doby. Badania do-
wodzą, że w krajach Zachodniej 
Europy przeciętne spożycie szcza-
wianów z dietą wynosi od 100 do 
150 mg/dzień, jednak ich podaż 
związana jest także z preferowaną 
dietą i tak: dieta mieszana dostar-
cza 100 – 150 mg szczawianów 
dziennie, natomiast wegetariań-
ska – 191mg. Co ciekawe, w ba-
daniach Massey (2007) analizowa-
no diety osób ze zdiagnozowaną 
kamicą nerkową i odnotowano 
średnie dzienne spożycie szcza-
wianów na poziomie aż 316mg 
w ciągu doby. Szczawiany mogą 
więc być niebezpieczne dla na-
szego organizmu, ze względu na 
fakt ich antyżywieniowego dzia-
łania w stosunku do składników 
pożywienia, ale także – co warte 

zaznaczenia – również z uwagi na 
ich toksyczność. 

Kwas szczawiowy można 
odnaleźć zarówno w świecie ro-
ślinnym jak i w zwierzęcym. Jest 
on także wytwarzany w organi-
zmie jako produkt metabolizmu 
niektórych substancji. Obecny jest 
on głównie w formie rozpuszczal-
nych soli potasu i sodu, jak rów-
nież w postaci wolnej. Jedynie 
10 – 20% występuje w kształcie 
nierozpuszczalnego szczawianu 
wapnia. Sole nierozpuszczalne 
są metabolicznie nieaktywne, zaś 
czynne biochemicznie są wyłącz-
nie połączenia rozpuszczalne. 

Najwięcej kwasu szczawio-
wego znajduje się w roślinach. 
Odgrywa on istotną rolę w wielu 
ważnych funkcjach komórki ro-
ślinnej, takich jak: regulacja pozio-
mu wapnia, detoksyfikacja metali, 
ochrona przed trawożercami, ak-
tywność allelopatyczna. Powstaje 
on na drodze biosyntezy z sub-
stratów takich jak: kwas askorbi-
nowy, tryptofan, hydroksyprolina, 
seryna czy etyloamina. Co warte 
zaznaczenia, zawartość kwasu 
szczawiowego może być zmien-
na w obrębie jednego gatunku 
rośliny. Niektóre odmiany rzepa-
ku zawierają 400 do 600mg/100g, 
podczas gdy w innych ilość kwa-
su szczawiowego waha się od 
700 do 900mg/100g. Wyniki 
badań porównujących jego ilość 
w szpinaku w jesieni i lecie udo-
wodniły, że letnia odmiana zawie-
rała istotnie większe ilości szcza-
wianów (740mg/100g w świeżej 
masie) niżeli odmiany jesienne 
(560mg/100g w świeżej masie). 
Ponadto dowiedziono, że kwas 
szczawiowy gromadzi się w rośli-
nach głównie podczas niesprzy-
jających warunków, a najczęściej 
ma to miejsce w przypadku su-
szy. Ogólnie zawartość szcza-

wianu jest najwyższa w liściach 
i ogonkach liściowych, mniejsza 
w nasionach czy łodygach, a naj-
niższa w korzeniach. Więcej kwasu 
szczawiowego zwierają również 
rośliny starsze, u których z cza-
sem dojrzewania zwiększa się 
ilość opisywanej substancji. 

Wyniki badań dowodzą, że 
łodygi roślin takich jak amarantus, 
rabarbar, szpinak czy buraki za-
wierają znacznie niższe poziomy 
szczawianów niż liście. W więk-
szości rdestowatych zawartość 
kwasu szczawiowego w liściach 
jest dwukrotnie wyższa niż jego 
ilość w łodygach. I tutaj być może 
tkwi sedno sposobu konsumpcji 
rabarbaru. Wiele źródeł donosi, że 
liście rabarbaru są toksyczne i na-
leży je koniecznie odciąć. A po-
równując ich zawartość w pędach 
(młodych buraków – botwinie czy 
buraków starych – ze zbioru je-
siennego) i korzeniach, części 
podziemne zawierają 3-4 krotnie 
mniej kwasu szczawiowego, niżeli 
części nadziemne. Autorzy badań 
wskazują także, że liściaste rośli-
ny tropikalne mają tendencję do 
zawierania wyższych poziomów 
szczawianów niż rośliny z klima-
tu umiarkowanego. Dodatkowo 
istnieją badania wskazujące na 
większe stężenie opisywanych 
substancji w suchych warzywach 
tropikalnych w porównaniu do ich 
świeżych odpowiedników. Stąd 
też obawy dotyczące ich wyso-
kiej zawartości w roślinach przy-
prawowych. 

I tak, jak donosi Noo-
nan i in. (1999), liście kolendry 
(Coriandrum sativum) mogą za-
wierać aż 1268mg/100g szcza-
wianów, rośliny konsumowane 
głownie w Indiach Macrotyloma 
uniflorum czy Boerhavia diffu-
sa mogą zawierać odpowiednio: 
508mg/100g i 3800mg/100g 
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szczawianów w suchej masie. 
Jak podaje Ghosh Das i Savage 
(2012) bogaty w szczawiany jest 
ajwain (Trachyspermum ammi), 
natomiast w czarnym kardamo-
nie (Amomum subulatum) wysoko 
cenionej aromatycznej przyprawie 
poziom szczawianów wynosi 452 
– 553mg/100g w suchej masie, 
natomiast w zielonym – Ellettaria 
cardamomum oznaczano około 
17mg/100g szczawianów w su-
chej masie. Także kurkuma (Cur-
cuma domestica) oraz cynamon 
(Cinnamomum zealanicum) mogą 
stanowić duży rezerwuar tychże 
związków, wynoszący odpowied-
nio: 1526 – 1935 i 398 – 826 (a na-
wet 2000) mg/100g szczawianów 
w suchej masie. Ponadto, uważa 
się także, że nasiona sezamu za-
wierają stosunkowo wysokie ilości 
opisywanych substancji antyod-
żywczych, w zakresie od 350 do 
1750mg/100g w świeżej masie. 
Co ciekawe również w warzywach 
z uprawy szklarniowej stwierdza 
się mniejsze stężenie szczawia-
nów niżeli w warzywach grunto-
wych. 

Generalnie inne niż po-
chodzenia roślinnego, pozosta-
łe artykuły żywnościowe uzna-
je się przeważanie za wolne od 
szczawianów. Jednak i w tymże 
przypadku zdarzają się wyjątki. 
Mianowicie, w jednym z obsza-
rów Nigerii, występuje ślimak, 
należący do gatunku Limicolaria 
Aurora, u którego stwierdzono aż 
381mg całkowitego szczawianu 
w 100g suchej masy jego ciała. 
Inny ze ślimaków Thais cattifera 
stanowi także pokaźne źródło 
tytułowych substancji. Może za-
wierać on aż 1686mg/100g szcza-
wianów w suchej masie. Badacze 
informują także, że grzyby takie 
jak Aspergillus niger, Penicillium, 
Mucor, Boletus sulphurens i Scle-

rotinia, mogą syntetyzować kwas 
szczawiowy w ilości do 5g/100g 
suchej masy w izolowanej upra-
wie na pożywkach. Duże jadalne 
grzyby Tricholoma giganteum 
zawierają około 89mg/100g kwa-
su szczawiowego. Istnieją także 
doniesienia na temat zawartości 
kwasu szczawiowego w kilku po-
pularnych tropikalnych gatunkach 
grzybów jak Auricularia auricula 
– judae, gdzie szczawiany określo-
no na poziomie 80-220mg/100g 
suchej masy. Jednak w porówna-
niu do ilości tytułowych substan-
cji występujących w szpinaku czy 
rabarbarze poziomy te są stosun-
kowo niewielkie, rzecz by można 
nieistotne jeśli popatrzymy przez 
pryzmat spożywanych przez nas 
pokarmów.

Antyodżywcze działanie 
kwasu szczawiowego zależne jest 
nie tylko od bezwzględnej za-
wartości jonów szczawianowych 
w konsumowanej żywności. Mu-
simy zwracać przede wszystkim 
uwagę na stosunek kwasu szcza-

wiowego do pierwiastków z któ-
rymi tworzy on nierozpuszczalne 
sole. Analizując stosunek molowy 
kwasu szczawiowego do wapnia 
(zwykle, w celu uproszczenia po-
mijane są inne pierwiastki), ar-
tykuły żywnościowe dzieli się na 
trzy grupy. 

Pierwszą z nich stanowią 
produkty, w których ilość kwa-
su szczawiowego kilkukrotnie 
przewyższa zawartość wapnia, 
a stosunek molowy (mEq) kształ-
tuje się na poziomie (COOH)2: 
Ca>2. Wapń w nich zawarty jest 
praktycznie niedostępny, dodat-
kowo zwiększona ilość kwasu 
może wiązać wapń pochodzą-
cy z innych artykułów jedno-
cześnie konsumowanych czy 
też jony szczawianowe mogą 
być wchłaniane do krwi. W ich 
przypadku, kiedy podaż wapnia 
i witaminy D do organizmu jest 
na niskim poziomie, spożywany 
kwas szczawiowy może szkodli-
wie wpływać na funkcjonowanie 
organizmu. Do produktów tej 

Udowodniono antyodo-

żywcze działanie kwasu szcza-

wiowego, jak również jego ne-

gatywny wpływ na funkcjono-

wanie organizmu, dlatego też 

spożywanie jego nadmiernej 

ilości w pożywieniu nie jest 

wskazane. 



Wszechnica aptekarska

14 Aptekarz Polski,  127(105e) marzec 2017

grupy zalicza się: szczaw, rabar-
bar, botwinę, kawę (szczegól-
nie naturalną i mocną), herbatę 
(długo parzoną czarną, zwłasz-
cza liściastą), soję czy buraki. 

Do kolejnej grupy artyku-
łów żywnościowych zaliczane są 
te, w składzie których kwas szcza-
wiowy i wapń pojawiają się w iloś-
ciach zbliżonych, a ich stosunek 
molowy (COOH)2: Ca wynosi 1 – 
2. W produktach takich jak owo-
ce jagodowe czy ziemniaki, wapń 
znajduje się w formie praktycznie 
nierozpuszczalnej, ale należy za-
znaczyć, że ich konsumpcja nie 
hamuje przyswajania wapnia z in-
nego pożywienia. 

Ostatnią grupę stanowi 
żywność, która pomimo zawar-
tego w niej kwasu szczawiowego, 
zawiera także dużo wapnia, stąd 
też może stanowić jego źródło. 
W części roślin strączkowych, ka-
puście, kalafiorze, papryce, bruk-
selce, pomidorach, selerze, pie-
truszce, pomarańczach, truskaw-

kach, winogronach, bananach, 
brzoskwiniach, marchwi, sałacie 
i innych owocach i warzywach 
stosunek molowy (COOH)2: Ca < 
1. Również wchłanianie szczawia-
nów z żywności jest zróżnicowa-
ne, np. z liści botwiny wchłaniane 
są one na poziomie 0,7 – 2,3%, ze 
szpinaku 4,5 – 6,2%, z herbaty 1,9 
– 4,7% (w niektórych przypadkach 
nawet do 9%). 

W rozważaniach tych po-
winniśmy wziąć pod uwagę fakt, 
iż blisko 50% szczawianów wapnia 
z pożywienia rozpuszcza się w żo-
łądku (lepsze wchłanianie przy 
niższym pH), a wchłanianie jonów 
wapnia i kwasu szczawiowego 
do krwioobiegu i narządów we-
wnętrznych następuje w górnym 
odcinku jelita cienkiego. Tam też 
w słabo kwaśnym pH może dojść 
do dodatkowego rozpuszczenia 
szczawianu wapnia. W kolejnym 
etapie, w dalszym odcinku jelita, 
w którym następuje alkalizacja 
masy pokarmowej może także 

wytrącać się szczawian wapnia. 
Niewchłonięty kwas szczawio-
wy wydalany jest wraz z kałem 
(w formie niezmienionej lub też 
w postaci nierozpuszczalnego 
szczawianu wapnia). Częściowo 
rozkładany jest też przez saprofi-
tyczną mikroflorę jelitową w po-
staci beztlenowych bakterii Oxa-
lobacter formigenes, które mają 
swój udział w metabolizowaniu 
kwasu szczawiowego w świetle 
przewodu pokarmowego. Nato-
miast wchłonięty kwas szczawio-
wy dostaje się do krwi, jak i narzą-
dów wewnętrznych, część prze-
chodzi do tkanki mięśniowej i ko-
ści, a reszta ulega częściowemu 
utlenieniu (do dwutlenku węgla 
i wody) lub wydaleniu z moczem 
w formie związanej z wapniem.

Negatywne działanie kwa-
su szczawiowego polega więc na 
obniżaniu biodostępności związ-
ków mineralnych w szczególności 
wapnia i magnezu, co związane 
jest bezpośrednio z zaburzeniami 

►
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metabolizmu wchłaniania tychże 
związków dostarczonych organi-
zmowi wraz z pożywieniem. Nad-
mierne wydalanie szczawianów 
z moczem (określane na poziomie 
powyżej 60mg na dobę – wtórna 
hiperoksaluria), wpływa na krysta-
lizację szczawianu wapnia w dro-
gach moczowych. Jak wskazują 
dane, jedną z najpopularniejszych 
odmian kamicy nerkowej jest ka-
mica wapniowo-szczawianowa, 
którą stwierdzano w 80% przy-
padków pacjentów cierpiących 
na tą chorobę. Szacuje się, że 
dotyka ona 15% mężczyzn i 6% 
kobiet. Szczyt zachorowań wy-
pada u mężczyzn między 20 a 40 
rokiem życia, zaś u kobiet najczęś-
ciej między 30 a 40 oraz między 
50 a 65 rokiem życia. Rocznie na 
kamicę moczową zapada około 
3 na 1000 mężczyzn i 1 do 2 na 
1000 kobiet. Dodatkowo – ma 
ona nawrotowy charakter – ryzyko 
nawrotu choroby wynosi ponad 
50%, w 10-cio letniej obserwa-
cji. Co ciekawe, kamicę moczową 
stwierdza się częściej u mieszkań-
ców terenów górzystych i pustyn-
nych oraz w populacjach boga-
tych krajów cywilizacji zachodniej. 
Rzadziej występuje ona w krajach 
rozwijających się i na Grenlandii, 
gdzie istotnym składnikiem diety 
jest olej rybi, zawierający nienasy-
cone kwasy tłuszczowe omega 3. 

Wyniki badań wskazują, iż 
występowanie kamicy wapniowo-
-szczawianowej może być skut-
kiem zarówno zbyt dużego spo-
życia szczawianów w diecie, jak 
i nasilonej syntezy endogennej, 
której przyczyną może być m.in. 
przyjmowanie dużych dawek wi-
taminy C lub zatrucie glikolem 
etylowym. Na wzrost jelitowej 
absorpcji szczawianów może mieć 
również wpływ farmakoterapia 
np. prowadzenie leczenia z udzia-

łem antybiotyków makrolidowych, 
β-laktamowych lub tetracyklino-
wych. Antybiotyki te niszczą m.in. 
saprofityczną mikroflorę jelitową 
w postaci beztlenowych bakterii 
Oxalobacter formigenes. 

Ponadto kwas szczawiowy 
będąc przyczyną oksalozy, może 
wytrącać się w narządach i tkan-
kach w formie soli wapniowej. 
Kryształki szczawianu wapnia od-
najdowane są również w innych 
narządach jak: kości, stawy, wą-
troba czy mięsień sercowy. Na-
tomiast, kiedy szczawian wapnia 
odkłada się w obszarze miąższu 
nerkowego, wówczas możemy 
mieć do czynienia z postępują-
cym zanikiem funkcji wydalniczej 
nerek. Nadmiar kwasu szczawio-
wego i jego soli w naszej diecie 
może więc skutkować powstawa-
niem odwapnienia kości, zapa-
lenia stawów, a nawet zaburzeń 
kurczliwości mięśni i pracy serca. 
Dodatkowo, liczne informacje 
w fachowej literaturze wskazują, 
że istnieje związek pomiędzy nad-
miernym spożyciem szczawianów, 
a uszkodzeniem systemu immu-
nologicznego, jak również auty-
zmem czy różnymi odmianami 
artretyzmu. 

Trzeba zwracać uwagę rów-
nież na toksyczność szczawianów, 
których coraz więcej jest w na-
szej diecie. Udowodniono, że do 
zatrucia kwasem szczawiowym 
może dojść m.in. przez omyłko-
we spożycie go in substantia, ale 
także osoby zawodowo zajmu-
jące się np. garbowaniem skór, 
pracujące w przemyśle farbiar-
skim czy wykorzystujące w swojej 
pracy preparaty do odrdzewiania 
narażone są na toksyczny wpływ 
tytułowej substancji. Działanie 
toksyczne wywiera już 4 – 5g (we-
dług innych źródeł 10 – 15g) kwa-
su szczawiowego i jego soli. Do 

zatrucia dochodzi na drodze wią-
zania jonów wapniowych w pły-
nach ustrojowych do nierozpusz-
czalnego szczawianu wapnia, co 
skutkuje hipokalcemią. Objawami 
ostrego zatrucia są zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe (w tym nud-
ności, wymioty, biegunka), kolej-
no pojawiają się problemy z funk-
cjonowaniem układu nerwowego 
(tężyczka, szczękościsk, ślinotok) 
i moczowego (zmniejszenie diu-
rezy, pojawia się niewydolność 
nerek). Mocz staje się ciemny, 
posiada liczne białka, jak również 
wałeczki czy kryształki szczawianu 
wapnia. Może także dojść do za-
czopowania kanalików nerkowych 
(bezmocz). Pojawiają się również 
zaburzenia krążenia krwi i proble-
my z aktywnością enzymatyczną. 

Dodatkową przyczyną na-
rażenia organizmu na szkodliwe 
działanie kwasu szczawiowego 
mogą być również wrodzony 
defekt enzymatyczny (tzw. skaza 
szczawianowa) oraz wzmożona 
jelitowa absorpcja kwasu szcza-
wiowego w chorobach przebiega-
jących z zaburzeniami wchłaniania 
kwasów tłuszczowych. 

Na podsumowanie nasuwa 
się jeden wniosek – świadomie 
kontrolując naszą dietę, poprzez 
prewencję jesteśmy się w stanie 
ustrzec przed wieloma nega-
tywnymi efektami nieświadomej 
konsumpcji. Udowodniono anty-
odożywcze działanie kwasu szcza-
wiowego, jak również jego nega-
tywny wpływ na funkcjonowanie 
organizmu, dlatego też spożywa-
nie jego nadmiernej ilości w poży-
wieniu nie jest wskazane. Spora-
dyczne dostarczanie organizmowi 
pokarmów o wysokiej zawartości 
szczawianu jako części diety mie-
szanej nie stwarza problemów 
zdrowotnych. Dylematy pojawia-
ją się wówczas, gdy konsumpcja ►
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ogranicza się do kilku produktów, 
jest uboga i nieurozmaicona. 

Szczególnie uważać powin-
ny osoby u których stwierdzono 
nieprawidłowości w działaniu 
nerek, choroby jelit, ale także 
wątroby, trzustki oraz gruczołów 
wydzielania wewnętrznego. We-
ganie, wegetarianie, kobiety lub 
mieszkańcy tropikalnych krajów 
muszą mieć świadomość, że nie-
które produkty zawierają wysokie 
poziomy szczawianów. Postuluje 
się osobom z tych grup ograni-
czenie spożywania pokarmów 
bogatych w szczawiany (w na-
szych warunkach chodzi głównie 
o szpinak, szczaw, rabarbar, na-
siona roślin strączkowych, kon-
centrat pomidorowy, czekoladę, 
kawę naturalną oraz mocną, dłu-
go parzoną czarną herbatę). Za-
leca się jedzenie produktów spo-
żywczych o stosunku molowym 
kwasu szczawiowego do wapnia 
(mEq) < 1,0, a więc takich, któ-
re pomimo występowania w nich 
kwasu szczawiowego zawierają 
także dużo wapnia. Polecane jest 
także uzupełnianie diety w wapń 
poprzez dodatkowe artykuły bo-

gate w ten pierwiastek, np. po-
przez spożycie naparów kawy czy 
herbaty z dodatkiem mleka w ilo-
ści 160 mg wapnia/100cm3 (25cm3 
odtłuszczonego mleka) czy do-
dawanie śmietany do szpinaku, 
zupy szczawiowej etc. Istotne jest 
także dziennie przyjmowanie ok. 
2,5dm3 płynów. ■

mgr Michał Stawarczyk
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Opieka nad pacjentem 
chorym na atopowe 

zapalenie skóry
Atopowe zapalenie skóry (AZS), w języku angielskim atopic dermatitis 

(AD), jest przewlekłą, nawrotową, zapalną dermatozą, która zwykle rozpo-

czyna się we wczesnym dzieciństwie [1, 2]. Zarówno chroniczny charakter 

tej choroby, jak i towarzyszące jej objawy wpływają na jakość życia nie 

tylko chorego, ale również całej jego rodziny, stanowiąc ponadto znaczące 

obciążenie ekonomiczne. Według danych z 2016 roku, odsetek zachorowań 

na AZS w Polsce wśród dzieci wynosi 4,7 – 9,2%, natomiast wśród osób 

dorosłych 0,9 – 1,4%. Częstość występowania schorzenia wzrasta w dużych 

miastach, maleje natomiast w środowisku wiejskim [2]. 
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Pierwsze doniesienia na te-
mat choroby AZS i jej objawów 
pochodzą już z czasów Cesarstwa 
Rzymskiego i opisują dolegliwo-
ści cesarza Oktawiana Augusta, 
który cierpiał na swędzące ogni-
ska w obrębie skóry. Za właściwy 
opis tej choroby przyjmuje się 
charakterystykę dokonaną przez 
brytyjskiego dermatologa Rober-
ta Willana, natomiast austriacki 
lekarz pochodzenia czeskiego, 
Ferdinand von Hebra, opisał der-
matozę zwaną świerzbiączką, któ-
rą w 1933 roku Wise i Sulzberger 
określili terminem AZS [3]. 

Objawy AZS

Pierwsze symptomy AZS 
pojawiają się już we wczesnym 
dzieciństwie – u około 50–60% 
przypadków zmiany skórne roz-
wijają się w ciągu pierwszego 
roku życia dziecka, podczas kie-
dy u około 90% objawy AZS wy-
stępują w ciągu pierwszych pię-
ciu lat życia [2, 4]. Wykazano, że 
początkowe objawy pojawiają się 
u około 45% dzieci jeszcze przed 
ukończeniem szóstego miesiąca 
życia. AZS występuje nieznacz-
nie częściej u dziewczynek niż 
u chłopców [4]. Choroba ta wy-
kazuje tendencję do ustępowania 
wraz z wiekiem – przed piątym 
rokiem życia u około 40–80% 
chorych, natomiast do piętnaste-
go roku życia u około 60–90% [2]. 

Obecnie wyróżnia się dwie 
fazy kliniczne AZS – typ wyprysko-
waty, występujący u niemowląt 
i małych dzieci, zazwyczaj głów-
nie na twarzy oraz typ liszajowaty, 
dotyczący dzieci, młodzieży i do-
rosłych, zajmujący przeważnie 
ograniczone miejsca na skórze, na 
przykład doły łokciowe lub pod-
kolanowe. Oba typy mogą przejść 
w postać uogólnioną, obejmują-

cą większe powierzchnie ciała [1]. 
Charakterystyczne dla tej choroby 
jest ponadto różne umiejscowie-
nie zmian w zależności od wieku 
– u niemowląt pierwszym miej-
scem wystąpienia objawów skór-
nych są policzki, u małych dzieci 
powierzchnie zgięciowe stawów, 
natomiast u osób dorosłych 
zmiany mogą być zlokalizowane 
w różnych miejscach [5]. Warto 
też zauważyć, że razem z AZS 
często współistnieją również inne 
choroby atopowe – u ok. 35–66% 
chorych pojawia się alergiczny 
nieżyt nosa, natomiast u ok. 30– 
60% astma oskrzelowa [4]. 

Typowym objawem AZS 
jest świąd skóry i jej suchość – te 
symptomy występują u ok. 98% 
chorych. Następstwem świądu są 
między innymi zaburzenia snu, 
które zgłasza ok. 65% chorych, 
a które powodują kłopoty z po-
rannym przebudzeniem, rozdraż-
nienie czy wahania nastroju w cią-
gu dnia. Warto też zwrócić uwagę 
na fakt, że choroby skóry, mani-
festujące się zmianami widoczny-
mi dla otoczenia, mogą znacząco 
wpływać na nastrój i samoocenę 
osoby chorej. Według niektórych 
autorów aż 30–60% pacjentów 
cierpiących na dermatozy ma za-
burzenia depresyjno-lękowe, a co 
siódma osoba dorosła chora na 
AZS miewa myśli samobójcze [4]. 

Czynniki ryzyka

Patogeneza AZS nie jest do 
końca poznana – uważa się, że 
wystąpienie choroby warunkują 
zarówno czynniki genetyczne, 
jak i środowiskowe, ale również 
zaburzenia układu immunologicz-
nego oraz uszkodzenia bariery 
naskórkowej [2, 4]. Czynniki śro-
dowiskowe, jakie mogą predys-
ponować do wystąpienia AZS, to 

między innymi środowisko miej-
skie, rejony o suchym, chłodnym 
i umiarkowanym klimacie, brak 
kontaktu z alergenami we wczes-
nym dzieciństwie wynikający ze 
zbytniej dbałości o higienę i czy-
stość otoczenia dziecka, występo-
wanie choroby w rodzinie, późny 
wiek matki w momencie urodze-
nia dziecka, palenie tytoniu oraz 
czynniki drażniące (szorstkie tka-
niny lub substancje mogące po-
wodować podrażnienie, występu-
jące w kosmetykach lub środkach 
czystości) [4]. 

 Występowanie AZS może 
być połączone z alergią pokarmo-
wą – częściej zjawisko to obser-
wowane jest u chorych w wieku 
rozwojowym niż u dorosłych. AZS 
u niemowląt i małych dzieci wiąże 
się najczęściej z alergią na białka 
mleka krowiego i jaja kurzego, 
a u starszych dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych – z uczuleniem 
na alergeny zwierzęce i powietrz-
nopochodne (roztocza kurzu do-
mowego, pleśnie, pyłki roślin) [2]. 
Wykazano, że u ok. 50% najmłod-
szych dzieci z AZS dochodzi do 
zaostrzenia zmian skórnych po 
spożyciu jednego lub więcej po-
karmów powodujących alergię. 
W grupie młodzieży i dorosłych 
częściej obserwuje się zaostrze-
nie objawów choroby w wyniku 
tzw. „alergicznej reakcji krzyżo-
wej”, spowodowanej jednoczesną 
alergią na pyłki roślinne i alergeny 
pokarmowe [2]. 

Leczenie

Podstawą leczenia AZS jest 
przede wszystkim unikanie kon-
taktu z czynnikami drażniącymi 
lub alergizującymi, połączone 
z właściwą pielęgnacją skóry, co-
dzienną terapią emolientową oraz 
leczeniem przeciwzapalnym, któ-
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re stanowią głównie substancje 
z grupy glikokortykosteroidów 
oraz inhibitorów kalcyneuryny [2]. 

Miejscowo stosowane gli-
kokortykosteroidy stanowią pod-
stawę leczenia AZS od ponad 50 
lat. W przypadku suchej skóry 
preferowana jest postać maści, 
podczas kiedy na zmiany sączą-
ce warto stosować kremy, lotiony 
lub preparaty w postaci spray’u. 
U dzieci leki z tej grupy powin-
ny być stosowane wyłącznie pod 
ścisłą kontrolą dermatologiczną 
z uwagi na inną budowę skóry 
niż u osób dorosłych i większe 
ryzyko wystąpienia działań nie-
pożądanych. U dzieci poniżej 
pierwszego roku życia można 
zgodnie z zaleceniami stosować 
octan i maślan hydrokortyzonu, 
a powyżej drugiego roku życia 
furoinian mometazonu, propio-
nian flutykazonu oraz aceponian 
metyloprednizolonu. Miejscowa 
aplikacja glikokortykosteroidów 
wiąże się z typowymi dla tej grupy 
leków działaniami niepożądanymi 
– atrofią skóry, teleangiektezjami, 
rozstępami, nadmiernym owłosie-
niem (hipertrychoza), nadkażenia-
mi bakteryjnymi i/lub grzybiczy-
mi, jak również z tzw. efektem 
odstawienia (zaostrzenie zmian 
skórnych po zaprzestaniu aplikacji 
leku) czy tachyfilaksją (stopniowe 
zmniejszenie efektywności leku 
w miarę czasu trwania terapii). 
Stosowanie tych leków na duże 
powierzchnie skóry, zwłaszcza 
u niemowląt, może powodować 
wystąpienie ogólnoustrojowych 
działań niepożądanych. Aby unik-
nąć efektów ubocznych terapii, 
zaleca się aplikację preparatu za-
wierającego substancję z grupy 
glikokortykosteroidów raz dzien-
nie przez 2–3 dni w tygodniu (tzw. 
terapia przerywana). W pozosta-
łe dni należy stosować wyłącznie 

emolienty. Obecnie obserwowane 
jest zjawisko tzw. „fobii steroido-
wej” („kortykofobii”), wynikające 
głównie z niewielkiej wiedzy na 
temat sposobu działania i efek-
tów niepożądanych tej grupy le-
ków, a będące często przyczyną 
nieprzestrzegania zaleceń lekar-
skich, co pociąga za sobą brak 
skuteczności terapii [2]. 

W leczeniu AZS stosowane 
są również miejscowe inhibitory 
kalcyneuryny, które hamują ak-
tywność białka enzymatycznego 
biorącego udział w aktywacji lim-
focytów T, co prowadzi do prze-
rwania produkcji i wydzielania 
cytokin zapalnych oraz zahamo-
wania proliferacji komórek T [2, 
6]. Do grupy tej należy pimekro-
limus (w stężeniu 1% jest zaleca-
ny jako terapia pierwszego rzutu 
w łagodnym AZS) oraz takroli-
mus (w stężeniu 0,03% oraz 0,1% 
jest stosowany w umiarkowanym 
i ciężkim wyprysku atopowym). 
Preparaty te aplikowane są dwa 
razy dziennie do czasu ustąpienia 
stanu zapalnego. Najczęstszym 
objawem niepożądanym jest mi-
jające po kilku dniach pieczenie 
i zaczerwienienie skóry w miejscu 
aplikacji [2]. Wykazano, że obie 
substancje penetrują do skóry, 

natomiast przenikanie do krwio-
biegu jest niewielkie, znacznie 
mniejsze niż w przypadku gliko-
kortykosteroidów. W porównaniu 
z takrolimusem stosowanym miej-
scowo, pimekrolimus podawany 
tą samą drogą wykazuje większy 
margines bezpieczeństwa [6]. 

Wykazano, że skóra pa-
cjentów cierpiących na AZS jest 
bardziej podatna na koloniza-
cję przez gronkowca złocistego 
niż skóra osób zdrowych [5, 7], 
powszechne są też infekcje bak-
teryjne powodowane przez pa-
ciorkowce (np. Streptococcus py-
ogenes) [7]. Z uwagi na zjawisko 
lekooporności nie zaleca się jed-
nakże przewlekłego stosowania 
antybiotyków miejscowych [2]. 

 Preparaty nawilżające 
i natłuszczające skórę są kluczowe 
w terapii AZS, ponieważ odnawia-
ją i chronią integralność bariery 
skórnej. Wykazano, że wdrożenie 
stosowania emolientów od uro-
dzenia u dzieci obciążonych wy-
sokim ryzykiem wystąpienia AZS 
poprawiało barierowość skóry 
i zmniejszało ryzyko wystąpienia 
objawów choroby o 50% [5]. Warto 
też pamiętać, że prawidłowe na-
wilżenie skóry zależy również od 
ilości przyjmowanych płynów [4]. 

Badania dowodzą,  
że przenikanie substancji 
przez skórę chorych na AZS 
jest nawet dwukrotnie większe 
w porównaniu ze skórą osób 
zdrowych. ►
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W terapii AZS stosuje się 
także leki przeciwhistaminowe, 
a jeśli leczenie miejscowe nie 
przynosi spodziewanych efektów, 
prowadzona jest doustna terapia 
immunosupresyjna (cyklosporyna 
A, metotreksat lub azatiopiryna) 
lub fototerapia [2]. 

Badania dowodzą, że prze-
nikanie substancji przez skórę 
chorych na AZS jest nawet dwu-
krotnie większe w porównaniu ze 
skórą osób zdrowych. Warto też 
wziąć pod uwagę, że ekspozycja 
chorych na AZS na preparaty apli-
kowane miejscowo na skórę, bę-
dące podstawą terapii, jest znacz-
nie większa niż osób zdrowych, 
dlatego trzeba zwrócić szczegól-
ną uwagę na składy jakościowe 
stosowanych produktów i unikać 
substancji o potencjalnym działa-
niu drażniącym lub alergizującym, 
takich jak na przykład surfaktanty, 
substancje zapachowe czy kon-
serwanty [8]. 

Zalecenia dla pacjentów

Bardzo istotne jest zacho-
wanie higieny całego ciała, szcze-
gólnie dłoni i paznokci, aby zapo-
biec wtórnym zakażeniom zmian 
skórnych. Chory powinien prze-
bywać w pomieszczeniu o tem-
peraturze 18–21 °C i wilgotności 
powietrza ok. 30–40%. Zamiast 
drapania rekomenduje się uci-
skanie skóry palcem lub grzbie-
tem paznokcia. W celu uniknięcia 
podrażnienia skóry spowodowa-
nego nocnym, niekontrolowanym 
drapaniem w wyniku nasilonego 
świądu, warto zalecić stosowanie 
ochronnych rękawiczek na czas 
snu i zadbanie o odpowiednio 
częste skracanie paznokci [4]. 

Aby nie wywoływać podraż-
nień skóry, które mogą prowadzić 
do zaostrzenia objawów choroby, 
zaleca się noszenie bawełnianych, 
przewiewnych ubrań, unikanie 
szorstkich materiałów (np. weł-

na), pranie ubrań w łagodnych 
detergentach, w temperaturze co 
najmniej 60 °C, unikanie zarówno 
przegrzewania, jak i wyziębiania 
ciała oraz unikanie ekspozycji na 
działanie promieni słonecznych. 
Warto pamiętać, że w okresie zi-
mowym skóra jest bardziej sucha 
i łatwiej ulega podrażnieniom. 
Zwiększone wydzielanie potu wy-
nikające ze wzrostu temperatury 
ciała nasila świąd, doprowadzając 
do zaostrzenia zmian skórnych [4]. 

Niezwykle istotne jest za-
pewnienie odpowiedniego na-
wilżenia i natłuszczenia skóry. 
Emolienty powinny być stoso-
wane stale, co najmniej dwa razy 
dziennie, ponieważ dowiedziono, 
że maksymalny czas ich działania 
wynosi sześć godzin. Wykazano, 
że w ciągu tygodnia standardowa 
ilość preparatów emolientowych 
do pielęgnacji całej powierzchni 
ciała dla małego dziecka to co 
najmniej 250 g, a dla dorosłych 

►
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dwa razy tyle [4]. Kąpiele powinny 
trwać nie dłużej niż 5 minut i od-
bywać się w wodzie o tempera-
turze ok. 27–30 °C [2]. Skórę po 
kąpieli należy wysuszyć bez po-
cierania, a po około 5 minutach 
zastosować preparaty nawilżają-
co-natłuszczające w postaci bal-
samów lub lotionów [2, 4]. Należy 
pamiętać, że emolienty powinny 
być dobierane indywidualnie do 
każdego pacjenta w zależności 
od stopnia suchości skóry, trybu 
życia i aktywności, jak również 
potencjalnej alergii kontaktowej. 
Poprawa barierowości naskórka 
następuje po każdorazowym za-
stosowaniu emolientu, natomiast 
trwałe uszczelnienie jest obser-
wowane dopiero po 2–4 tygo-
dniach regularnego stosowania, 
co jest związane z fizjologicz-
nymi procesami zachodzącymi 
w naskórku. Istotne jest również 
utrzymanie prawidłowego pozio-
mu nawilżenia naskórka, co moż-
na osiągnąć poprzez stosowanie 
emolientów zawierających mocz-
nik lub glicerol [2].

Warto pamiętać, że zaost-
rzenie objawów AZS może wy-
nikać z nieodpowiedniej diety. 
Należy ograniczyć lub wyelimi-

nować takie produkty jak mleko 
krowie, żółte sery, jaja kurze, ryby, 
ostre przyprawy, orzechy włoskie, 
czekolada i kakao, czy niektóre 
owoce cytrusowe. Największy po-
tencjał uczulający mają produkty 
zbożowe zawierające gluten, soję, 
jak również preparaty, w składzie 
których znajdują się barwniki czy 
substancje konserwujące. Zaleca-
ne jest spożywanie potraw lek-
kostrawnych, niskotłuszczowych, 
bogatych w nienasycone kwasy 
tłuszczowe, unikać należy nato-
miast soków owocowych czy sło-
dyczy. Istotna jest suplementacja 
kwasów omega-3, występujących 
między innymi w tranie czy oliwie 
z oliwek. Należy unikać spożywania 
obfitych posiłków przed snem [4]. 

Bardzo istotne jest, aby pa-
cjent cierpiący na AZS miał świa-
domość przewlekłego i nawroto-
wego charakteru tego schorzenia 
i nauczył się żyć z tą chorobą. 
Warto pamiętać, że zmiany skórne 
mogą powracać nawet po długich 
okresach remisji, a ponieważ cały 
czas nie jest do końca poznana 
patofizjologia tego schorzenia, 
leczenie polega jedynie na łago-
dzeniu objawów [4]. ■

dr n. farm. Maria Żebrowska
mgr farm. Weronika Krzynówek
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Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

Prof. L. Krówczyński urodził 
się 8 sierpnia 1925 r. w Krakowie 
w rodzinie mgra farm. Stanisława 
Krówczyńskiego, aptekarza wielce 
zasłużonego dla swojego zawodu. 
Do 1939 r. ukończył szkołę pod-
stawową i dwie klasy gimnazjum. 
Dalszą naukę odbywał już w wa-
runkach wojny na kompletach dla 
młodzieży gimnazjalnej, a następ-
nie – liceal nej oraz w jawnie dzia-
łającej Państwowej Szkole Chemii 
Technicznej. W 1943 r. podjął 
pracę na stanowisku chemika – 
technika w Oddziale Chemicz-
nym Instytutu Medycyny Sądowej 
i Kryminalistyki w Krakowie, kie-
rowanym przez dra Jana Z. Rob-
la. Zapoznał się tam z metodyką 
badań toksykologiczno – che-
micznych, szcze gólnie w zakresie 
trucizn lotnych. Brał także udział 
w odszyfrowywaniu dokumen tów 
wydobytych z mogił katyńskich 
i w dalszych, już konspiracyjnych 
pracach nad nimi – kopiowaniu 
i przesyłaniu do Londynu. Po 
zakończeniu wojny, w czerwcu 

Prof. dr hab.  
Leszek Krówczyński 

(1925 – 1996)

Prof. dr hab. Leszek Krówczyński to jedna z naj-
większych osobowości w polskiej farmacji okresu 
powojennego. Stworzył w Krakowie nowoczesną 
szkołę technologii postaci leków. Włożył ogrom-
ny wkład w rozwój badań naukowych i zbliżenie 
polskich osiągnięć w tej dziedzinie do poziomu 
światowego. Miał też duże zasługi w doskona-
leniu akademickiego nauczania farmacji, opra-
cował ponad 30 podręczników i innych książek 
opartych na najnowszych zdobyczach wiedzy. 
Był osobą o wyjątkowym potencjale twórczym, 
niezwykłej energii i skuteczności dzia łania oraz 
niekwestionowanym autorytecie. Sprawiało to, 
że znajdował swoje miej sce wszędzie tam, gdzie 
rozstrzygały się ważne sprawy nauki i zawodu. 
Pełniąc przez wiele lat funkcję wiceprezydenta 
Międzynarodowej Federacji Farmaceutycz nej,  
godnie reprezentował Polskę w świecie nauki.



Historia farmacji – aptekarskie tradycje

23Aptekarz Polski,  127(105e) marzec 2017

historia farmacji – aptekarskie tradycje

►

1945 r. złożył egzamin maturalny 
i rozpoczął studia na Wydziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (UJ). Ukończył je 
w 1949 r. jednocześnie pracując 
w Katedrze Farmacji Stosowa-
nej tego Wydziału – początko-
wo jako wolontariusz, a następ-
nie asystent prof. Marka Gatty 
– Kostyala. Dodatkowo odbywał 
praktykę po dyplomową w apte-
ce „Pod Złotą Głową” w Krakowie, 
będącej własnością ojca. W rok po 
uzyskaniu dyplomu magistra far-
macji obronił pracę doktorską pt. 
„O ako nitynie z Aconitum firmum 
Rchb” i awansował na stanowisko 
adiunkta w Katedrze Farmacji 
Stosowanej. W Uniwersytecie Ja-
giellońskim pracował do 1952 r., 
prowa dząc wykłady i ćwiczenia 
laboratoryjne z farmacji stosowa-
nej i organopreparatów dla stu-
dentów, a także kursantów ubie-
gających się o stopień zawodowy 
pomocnika aptekarskiego. Jego 
prace naukowe z tego okresu 
dotyczyły badania wartości ro-
ślinnych surowców leczniczych, 
zwłaszcza pozyskiwanych z roślin 
krajowych – m.in. arcydzięgla le-
karskiego, tojadu, jałowca i pię-
ciornika.

W 1952 r. wyjechał do 
Warszawy i rozpoczął pracę jako 
adiunkt w Zakładzie Badania 
Żywności Państwowego Zakła-
du Higieny. Pod kierunkiem prof. 
Stanisława Krauzego, prowadził 
badania nad enzymem Schar-
dingera w mleku krowim. W tym 
samym roku zmienił miejsce pra-
cy, przenosząc się do Instytutu 
Farmaceutycznego na stanowi-
sko samodzielnego pracownika 
naukowego – początkowo w od-
dziale tar chomińskim, a następnie 
w Zakładzie Farmacji Stosowanej 
w Warszawie. W tym czasie opra-
cował wraz ze swoim zespołem 

badawczym metodę otrzymywa-
nia kon centratu wyciągu wątro-
bowego, mianowanego na zawar-
tość witaminy B12. Równo cześnie 
w latach 1954 – 1957 pracował 
w Akademii Medycznej w Lublinie 
na sta nowisku zastępcy profeso-
ra i kierownika Katedry Chemii 
Farmaceutycznej. Wyko rzystując 
swoją wiedzę i umiejętności z za-
kresu kompleksometrii, zdobyte 
podczas wcześniejszego szkole-
nia naukowego w Pradze u prof. 
Pribila, wprowadził tę me todę 
do programu badań w lubelskiej 
uczelni i opublikował pierwsze 
w Polsce prace z tej dziedziny. 
W 1957 r. został powołany na 
stanowisko kierownika Za kładu 
Farmacji Stosowanej Instytutu 
Farmaceutycznego w Warszawie. 
Na przeło mie lat 50. i 60. przed-
miotem badań dr L. Krówczyń-
skiego była technologia róż nych 
postaci leku, a przede wszystkim 
czopków. Ustalił przydatność no-
woczesnych podłoży czopkowych 
na podstawie ich właściwości, ma-
jących wpływ na działanie leczni-
cze – czasu całkowitej deformacji 
i zdolności uwalniania substancji 
czynnej. Ponadto zwrócił uwagę 
na zjawisko twardnienia czopków 
w czasie przecho wywania, suge-
rując związek pomiędzy wielkoś-
cią tego zjawiska, a składem che-
micznym podłoża. Duże zaintere-
sowanie w piśmiennictwie świa-
towym wzbudził skonstruowany 
przez niego przyrząd do badania 
czasu topnienia, rozpuszczania 
i całkowitej deformacji czop-
ków. Zarówno aparat, jak i nowo 
opracowana metoda pomiarów 
zostały zamieszczone w Suple-
mencie do Farmakopei Polskiej 
III (1962) i w Farmakopei Polskiej 
IV (1964), a także w farmakope-
ach zagranicznych: węgier skiej, 
radzieckiej, czechosłowackiej. 

W 1962 r. na podstawie dyserta-
cji pt. „Czas całkowitej deformacji 
czopka oraz zdolność uwalniania 
substancji leczniczych jako kryte-
ria oceny współczesnych podło-
ży” habilitował się w krakowskiej 
Akademii Medycznej. W 1964 
r. uzyskał stypendium naukowe 
ONZ i odbył trzymiesięczny staż 
u prof. Per Finholta z Uniwersy-
tetu w Oslo, gdzie poznał nowe 
metody badania trwałości postaci 
leku. Metody kinetyczne, czyli do-
świadczenia prowadzone w wa-
runkach przyspieszonego starze-
nia na podstawie badania kinetyki 
reakcji rozkła dowych, wprowadził 
w późniejszym czasie do polskich 
laboratoriów.

Profesor Leszek Krówczyński  
(1925 – 1996).

225 lat Farmacji na Uniwersytecie 
Jagiellońskim pod red. Z. Beli. 

Kraków 2008, s. 440.

W 1964 r. powrócił do Kra-
kowa i objął kierownictwo Kate-
dry i Zakładu Far macji Stosowanej 
w macierzystej uczelni. W 1969 
r. otrzymał nominację na profe-
sora nadzwyczajnego, a w 1975 
r. – tytuł profesora zwyczajnego. 
Od końca lat 60. nastąpił w kra-
kowskiej Katedrze Farmacji Sto-
sowanej (od 1980 r. – Katedra 
Tech nologii Postaci Leku i Biofar-
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macji) niezwykle dynamiczny roz-
wój prac badaw czych, przy czym 
szczególnie imponujący był doro-
bek naukowy prof. L. Krówczyń-
skiego. Przyczyniły się do tego 
jego liczne kontakty z wybitnymi 
naukowcami eu ropejskimi i ame-
rykańskimi, które ułatwiły do-
stęp do najnowszych światowych 
osiągnięć nauk farmaceutycznych 
i medycznych. Z inicjatywy prof. 
Krówczyń skiego i prof. Adama 
Danka wprowadzono w Polsce 
nową dyscyplinę naukową – bio-
farmację, badającą czynniki wpły-
wające na biologiczną dostęp-
ność leku. Był też współtwórcą 
polskiego nazewnictwa z zakresu 
biofarmacji i farmakokinetyki. Już 
w 1959 r. w wyniku jego współ-
pracy z innymi farmaceutami – 
W. Chrząszczem i J. Surowieckim 
oraz lekarzami, m.in. Michaliną 
Wisłocką powstała publikacja 
poświęcona wpływowi postaci 
leku na działanie przeciwkoncep-
cyjne. Badania pro wadzone in 
vitro i in vivo były podstawą do 
opracowania chemicznych środ-
ków antykoncepcyjnych, których 
produkcję rozpoczęła firma „Se-
curitas”. W 1973 r. na przykładzie 
tabletek z powlekanym kwasem 
acetylosalicylowym wykazał zwią-
zek między dostępnością farma-
ceutyczną leku, czyli zbadaną in 
vitro szybkością uwal niania sub-
stancji leczniczej z postaci leku, 
a dostępnością biologiczną po 
jego wprowadzeniu do ustroju. 
Określenie szybkości uwalniania 
substancji leczniczej, obowiązu-
jącej dla tabletek, weszło dzięki 
profesorowi do Farmakopei Pol-
skiej V (1990). Jednocześnie pro-
wadził pierwsze w Polsce badania 
nad poprawą rozpusz czalności 
substancji leczniczej, a także nad 
nowymi postaciami leku o poten-
cjalnie zwiększonej dostępności 

biologicznej, jak na przykład lipo-
somy. Obok prac z za kresu biofar-
macji, interesował się innymi dzie-
dzinami technologii postaci leku. 
Wprowadził nowe rozwiązania do 
technologii tabletkowania, m.in. 
z użyciem kra jowych substancji 
pomocniczych (chitozan, mączka 
drzewna, karboksymetylodek-
stran). Prowadził badania nad 
technologią tabletek o przedłu-
żonym działaniu. Wiele uwagi 
poświęcił również zagadnieniom 
związanym z wytwarzaniem le-
ków w warunkach aseptycznych. 
Pod kierunkiem prof. Krówczyń-
skiego opracowano in strukcje 
dotyczące produkcji płynów in-
fuzyjnych w aptekach szpitalnych 
i kropli ocznych w aptekach ot-
wartych, które zostały uznane 
za obowiązujące w całym kraju. 
Zdobytą wiedzę i doświadcze-
nie chętnie przekazywał swoim 
podopiecznym. Wychował i wy-
kształcił wielu pracowników nauki. 
Był promotorem 16 prac doktor-
skich, opiekunem 3 ukończonych 
prac habilitacyjnych i kilku innych 
w toku. Stwo rzył w Krakowie no-
woczesną szkołę technologii po-
staci leku.

Szeroka działalność nauko-
wa prof. Leszka Krówczyńskiego 
znalazła wyraz w blisko 160 pra-
cach oryginalnych, opublikowa-
nych w renomowanych czaso-
pismach krajowych i zagranicz-
nych oraz 10 patentach, które 
przyczyniły się do moderniza cji 
technologii form leków wytwa-
rzanych przez przemysł farma-
ceutyczny. Wyniki swoich badań 
przedstawiał w formie odczytów 
i doniesień naukowych na wielu 
kongresach i prestiżowych zjaz-
dach, sympozjach i konferen-
cjach. Profesor jest autorem lub 
współautorem 32 podręczników 
i innych opracowań książkowych. 

Na książkach tych wychowały się 
tysiące adeptów aptekarstwa. Do 
dzisiaj sięgają też po nie prak-
tykujący aptekarze zarówno ci 
najmłodsi, jak i starsi stażem. Do 
farma ceutów adresowane są takie 
podręczniki jak: „Technologia le-
ków parenteralnych” (1966, 1968), 
„Technologia postaci leku” (1969, 
1974, 1977), „Ćwiczenia z re-
ceptury” (1981), czy też późniejsze 
wydanie „Receptura dla studen-
tów farmacji” (2000). Autorstwa 
lub współautorstwa prof. L. Krów-
czyńskiego są pierwsze w Pol sce 
opracowania z zakresu biofarma-
cji, m.in. „Zarys biofarmacji” (1979, 
1984), „Farmacja kliniczna” (1982, 
1988). Spod jego pióra wyszły 
liczne monografie spe cjalistyczne, 
a wśród nich: „Nowe postacie le-
ków” (1967, 1969), „Współczesne 
problemy farmacji stosowanej” 
(1968), „Receptura antybiotyków” 
(1967, 1969, 1978), a także – „Pro-
pedeutyka farmacji” (1988, 1992) 
i „Etyka zawodowa” (1989, 1993). 
Monografia pt. „Postacie leku 
o przedłużonym działaniu” (1980) 
została przetłumaczona na język 
angielski i wydana w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, a książ-
ka – „Interakcje w fazie farmaceu-
tycznej” (1986) doczekała się wy-
dań za równo w języku angielskim 
jak i słowackim. W 1993 r. ukazał 
się oczekiwany przez przyszłych 
lekarzy podręcznik – „Receptura 
dla studentów medycyny”, który 
został opracowany przez prof. 
Krówczyńskiego z udziałem prof. 
med. Kazimierza Janickiego. Au-
torzy zaproponowali w niej nową 
nomenklaturę substancji leczni-
czych, zgodną ze wskazaniami 
Światowej Organizacji Zdrowia. 
Dorobek piśmien niczy prof. Krów-
czyńskiego uzupełniają liczne ar-
tykuły poglądowe i przeglądowe, 
m.in. popularyzujące osiągnięcia 

►
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farmacji światowej, czy też poru-
szające problemy zawodowe i or-
ganizacyjne rodzimej farmacji. Na 
uwagę zasługują również opraco-
wania historyczne dotyczące m.in. 
ewolucji różnych postaci leku 
i osiągnięć wy bitnych przedsta-
wicieli farmacji.

                    
Profesor Leszek Krówczyń-

ski przywiązywał ogromną wagę 
do działalności dy daktycznej. 
W związku z reformą studiów far-
maceutycznych w Polsce w roku 
aka demickim 1970/1971 opraco-
wał programy wykładów i ćwi-
czeń z farmacji stosowa nej dla 
studentów wszystkich kierunków 
(apteczny, analityki farmaceutycz-
nej, analityki klinicznej). Unowo-
cześnił program ćwiczeń w apte-
ce szpitalnej i otwar tej, przy czym 
ustalił wymogi, jakim powinna 
odpowiadać apteka szkolenio-
wa. Uczestniczył też w pracach 
ogólnopolskiego zespołu przy-
gotowującego program zrefor-
mowanych studiów. Brał aktywny 
udział w opracowaniu pierwsze-
go w kraju programu nauczania 
z biofarmacji (1976). Ogromne 
zasługi miał w zakresie szko lenia 
podyplomowego farmaceutów. 

Od 1965 r. organizował kursy do-
kształcające dla magistrów farma-
cji, m.in. w Krakowie, Rabce, Kiel-
cach, Rzeszowie. Był kie rownikiem 
naukowym i równocześnie wy-
kładowcą wielu z nich. W 1973 
r. współ tworzył ogólnopolski 
program szkolenia podyplomo-
wego na pierwszy i drugi sto pień 
specjalizacji w zakresie farmacji 
aptecznej i technologii postaci 
leku, a na stępnie pełnił funkcję 
przewodniczącego komisji egza-

minacyjnej dla specjalizują cych się 
farmaceutów z makroregionu po-
łudniowo – wschodniego. Przez 
wiele lat był wiceprzewodniczą-
cym Krajowego Zespołu Specja-
listycznego w dziedzinie far macji 
(1984 – 1991).

Niezwykle bogata była 
działalność organizacyjna prof. 
L. Krówczyńskiego w krakowskiej 
uczelni. I tak, w latach 1970 – 1972 
pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego, a w latach 

Podręczniki autorstwa lub współautorstwa profesora Leszka Krówczyńskiego

Profesor Leszek Krówczyński wręcza nagrodę za najlepszą pracę 
magisterską Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne  

pod red. J. Szewczyńskiego i H. Platy.  Warszawa 2007, s. 165.

►
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1972 – 1981 przez trzy kadencje 
był prorektorem do spraw nauki 
AM w Krakowie. Wykazywał tro-
skę o rozwój uczelni, poziom jej 
ka dry naukowo – dydaktycznej, 
jakość prac naukowych, a także 
odpowiednie warunki lokalowe. 
Był współtwórcą idei budowy 
Gmachu Wydziału Farmaceu-
tycznego w krakowskiej dzielnicy 
Prokocim oraz pierwszym kura-
torem tej budowy. Poza uczelnią 
brał udział w pracach licznych rad 
naukowych, komisji i komitetów 
czu wających nad rozwojem pol-
skiej nauki, szkolnictwa wyższego 
i środowisk nauko wych. Dwukrot-
nie był członkiem Rady Naukowej 
przy Ministrze Zdrowia i Opieki 
Społecznej (1970 – 1974, 1981 – 
1989). W latach 1971 – 1991 zasia-
dał w Radzie Naukowej Instytutu 
Leków, od 1981 r. – jako przewod-
niczący. Był członkiem Rady Nau-
kowej Instytutu Przemysłu Farma-
ceutycznego (1968 – 1992); Rady 
Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki (1973 – 1982); 
Centralnej Komisji Kwali fikacyjnej 
do spraw naukowych przy Urzę-
dzie Rady Ministrów (1973 – 1982, 
1991 – 1993); Komisji Rejestracji 
Środków Farmaceutycznych (1992 
– 1995); a także przewodniczą-
cym Komitetu Nauk o Leku PAN 
(1985 – 1995). Brał udział w pra-
cach Komisji Farmakopei Polskiej, 
w latach 1959 – 1969 jako jej czło-
nek, a na stępnie przewodniczący 
Podkomisji Postaci Leku. Od 1973 
r. był konsultantem na ukowym 
Krakowskich Zakładów Farma-
ceutycznych „Polfa”. Z opiniami 
prof. L. Krówczyńskiego liczono 
się i ceniono je nie tylko w kraju, 
ale także na arenie międzynaro-
dowej. Dowodem tego jest jego 
udział w pracach Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), przez 
którą został zaproszony do gru-

py ekspertów w sprawach ja kości 
leków. Brał czynny udział w kilku 
konferencjach WHO poświęco-
nych m.in. wytwarzaniu leków 
w krajach trzeciego świata i me-
todom kontroli leków doust nych. 
Uczestniczył w konferencjach 
naukowych w Pakistanie, Gha-
nie i trzykrotnie w Nigerii, gdzie 
wygłosił wykłady popularyzujące 
polskie leki. Opiniował mono-
grafie do Farmakopei Międzyna-
rodowej. Był też gościem wielu 
europejskich uni wersytetów, wy-
głosił wykłady m.in. w Uppsali, 
Frankfurcie nad Menem, Brunsz-
wiku, Sztokholmie. Uczestniczył 
w pracach kolegiów redakcyjnych 
ośmiu czaso pism zagranicznych 
i krajowych: „International Jour-
nal of Pharmaceutics” w Ha dze, 
„Pharmacy International”, „Die 
Pharmazie” oraz „Acta Poloniae 
Pharmaceu tica”, „Farmacja Polska” 
i „Terapia i Leki”.

Prezes ZG PTFarm prof. L. 
Krówczyński i przewodnicząca oddziału 

łódzkiego prof. Z. Jerzmanowska 
podczas IX Naukowego Zjazdu PTFarm 
w Łodzi w 1970 r. Polskie Towarzystwo 

Farmaceutyczne  
pod red. J. Szewczyńskiego i H. Platy. 

Warszawa 2007, s. 231.

Znajdował też czas na czyn-
ne uczestnictwo w pracach wielu 

towarzystw na ukowych: polskich, 
zagranicznych i międzynarodo-
wych. Od 1949 r. był członkiem 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego, w którym pełnił 
wiele ważnych funkcji: sekretarza 
Oddziału Krakowskiego (1949 
– 1952), przewodniczącego Od-
działu Lu belskiego (1954 – 1957), 
sekretarza generalnego Zarządu 
Głównego w Warszawie (1960 
– 1964) oraz prezesa Zarządu 
Głównego (1970 – 1976). W 1968 
r. został delegatem PTFarm do 
Rady Międzynarodowej Federacji 
Farmaceutycznej. Brał ak tywny 
udział w wielu kongresach nauko-
wych FIP. Był też jednym z orga-
nizatorów 36 Kongresu FIP, który 
odbył się w 1976 r. w Warszawie. 
W swoich wspomnie niach ze 
spotkań z farmacją światową na-
pisał... „powoli piąłem się w górę 
we wła dzach Federacji, coraz le-
piej poznając prawidła, którymi 
się rządziła”. I tak, w la tach 1973 
– 1976 był wiceprzewodniczącym 
Sekcji Akademickiej, a następnie 
jej przewodniczącym w latach 
1976 – 1984. Przez wiele lat dzia-
łał w Radzie Nauk Farmaceu-
tycznych (1974 – 1984). W 1984 
r. powierzono mu zaszczytną 
funkcję wiceprezydenta FIP, którą 
sprawował przez osiem lat. Po-
nadto, od 1987 r. był członkiem 
– korespondentem Niemieckiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego 
RFN, a od 1975 r. – członkiem 
Polskiego Towarzystwa Farmako-
logicznego.

Wielkie zasługi naukowe, 
dydaktyczne, organizacyjne i spo-
łeczne prof. Leszka Krówczyńskie-
go zostały dostrzeżone i w pełni 
docenione przez różne farmaceu-
tyczne gremia naukowe polskie 
i zagraniczne. Został wyróżnio-
ny tytułem członka honorowego 

►
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Prof. Leszek Krówczyński w rozmowie z doc. Wincentym Kwapiszewskim podczas 
obrad 36 Kongresu FIP w Warszawie w 1976 r.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne pod red. J. Szewczyńskiego i H. Platy. 
Warszawa 2007, s. 150.

Dyplom wręczony prof. L. 
Krówczyńskiemu przez przedstawicieli 

Biura i Rady FIP, jako podziękowanie za 
działalność w Federacji. Lyon 1992 r.
L. Krówczyński: FIP – Moje spotkanie 

z farmacją światową. Cz. VII. Ostatnie 
lata. „Farmacja Polska”, R. 51, 1995,  

nr 24, s. 1093.

siedmiu towarzystw naukowych: 
węgierskiego, czechosłowackie-
go, niemieckiego, radzieckiego, 
rumuńskiego, polskiego, bułgar-
skiego. Władze Aka demii Me-
dycznej w Lublinie uhonorowały 
go najwyższą godnością akade-
micką – tytułem doktora honoris 
causa.

Trudno w krótkim artykule 
w pełni przedstawić niezwykle 
bogatą i owocną działalność pro-
fesora Leszka Krówczyńskiego 
na rzecz polskiej farmacji. Nie 
spo sób też przytoczyć wszyst-
kich słów uznania i podziwu dla 
jego osiągnięć, wyraża nych przez 
przedstawicieli różnych środo-
wisk farmaceutycznych. Należy 
jednak raz jeszcze powtórzyć 
zdanie, wygłoszone przez dr Je-
rzego Łazowskiego podczas uro-
czystości jubileuszowych 70-lecia 
urodzin i 50-lecia pracy naukowej 
profesora w 1955 r. – „Uczniami 
Profesora są w pewnym stopniu 
wszyscy polscy farmaceuci, gdyż 
każdy z nich korzystał w swej pra-

cy zawodowej z wiedzy zawartej 
w licznych publikacjach Jubilata”. ■

 
dr n. farm. Katarzyna Hanisz 
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Na temat przeważającej 
sympatii dla Świąt Bożego Na-
rodzenia nad Świętami Wielka-
nocnymi, powiedziano już wiele, 
a temat obrósł w tradycyjnie po-
wtarzane, obiegowe żarty. Jednak 
„Aptekarski kalendarz” sprzed II 
wojny światowej nie potwierdzał 
ich. Święta Wielkanocne znaj-

W okresie 

Świąt Wielkanocnych 

urządzaliśmy Święcone…

W grudniowym numerze „Aptekarza Polskiego” 
miałem okazję opisać wyjątkowy czas, który następował 
w życiu zawodowym przedwojennego aptekarstwa: czas 
Świąt Bożego Narodzenia i karnawału. [1] Co prawda 
nie brakowało w tym okresie momentów wzniosłych, 
nawiązujących do narodowej martyrologii, [2] był to 
jednak czas wypełniony dobrymi emocjami, atmosferą 
wzajemnego szacunku i zrozumienia. Zarówno w sakral-
nym, jak i aptekarskim kalendarzu, koniec karnawału 
oznaczał nadejście Wielkiego Postu, ten zaś zapowiadał 
Święta Wielkanocne, kolejne niesłychanie ważne w pol-
skiej tradycji.

dowały na łamach czasopism 
farmaceutycznych równie silny 
oddźwięk, co Święta Bożego Na-
rodzenia, a wspólne „tradycyjne 
jajko” gromadziło działaczy za-
wodowych w równym stopniu, co 
spotkania opłatkowe!

Wielkanocne numery „Wia-
domości Farmaceutycznych”, 

„Kroniki Farmaceutycznej”, czy 
„Czasopisma Towarzystwa Ap-
tekarskiego” otwierały życzenia, 
adresowane przez zarządy in-
stytucji wydających te periody-
ki. W roku 1930 redakcja „Kro-
niki Farmaceutycznej” przesyłała 
(…) z okazji Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Szanownym Czytelni-
kom naszym serdeczne życzenia. 
W trzy lata później, na stronie 
tytułowej pisano: z okazji Świąt 
Wielkiej Nocy składamy Szanow-
nym Czytelnikom i Sympatykom 
naszego czasopisma najserdecz-
niejsze życzenia. Częstokroć 
jednak kuszono się o życzenia 
i refleksje o głębokiej treści. Wy-
jątkowy był pod tym względem 
świąteczny numer „Wiadomości 
Farmaceutycznych” z 1932, któ-
ry otwierał krótki esej autorstwa 
profesora Bronisława Koskowskie-
go, zatytułowany „W dniu Zmar-
twychwstania”, w którym refleksja 
historyczna przeplatała się z wąt-
kami socjologicznymi i patriotycz-

Aptekarski kalendarz
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największy kataklizm, wywołana 
została przez Profesora nie bez 
powodu: rok 1932 w Polsce był 
pod wieloma względami rokiem 
kulminacji Wielkiego Kryzysu, 
a wraz z nim bardzo wysokiego 
bezrobocia, spadku produkcji, 
wzrostu zadłużenia… Bronisław 
Koskowski w Wielkim Kryzysie 
widział jednak zupełnie inne za-
grożenie: słowo „kryzys” odbiera 
energję, stwarza pesymizm i czę-
sto, bardzo często, usprawiedliwia 
uchylających się od czynu spo-
łecznego. (…) Gdyby pień lipy był 
spróchniały, nie zazieleniłby się po 
katastrofie, tak samo w zdrowym 
ustroju społecznym życie iść musi 
swoim trybem naprzód mimo wa-

runków trudniejszych. Równocześ-
nie nawiązywał profesor Koskow-
ski do konieczności zaangażowa-
nia społecznego i materialnego 
aptekarzy w szereg inicjatyw za-
wodowych, apelując o spełnienie 
(…) narodowego i zawodowego 
obowiązku, z wiarą iż budujecie 
nową erę farmacji nie tylko pol-
skiej, ale i światowej. W perspek-
tywie historji poczynania Wasze 
znajdą dopiero taką ocenę, jaką już 
dziś znajdują wśród najwyższych 
sfer kultury umysłowej. 

Jak wspomniano powyżej, 
Święta Wielkanocne były okazją 
do spotkań działaczy zawodo-
wych. „Wiadomości Farmaceu-
tyczne” z roku 1928 relacjonowały 

Ilustracja 1. Strony tytułowe 
świątecznych wydań „Kroniki 

Farmaceutycznej” z roku 1933 i 1934. 

Ilustracja 2. Życzenia wielkanocne zamieszczane  
na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych” w roku 1929 i 1933. 

nymi. Profesor streścił w nim no-
welę, której sens główny głęboko 
zapadł mu w duszę: na polu rosła 
lipa. Wśród burzy wojennej poci-
ski i szrapnele poobcinały gałęzie 
lipy – i stał goły pień, zdawało się, 
martwy. Ale pień nie był martwy, 
wystarczyło kilka dni względnej 
ciszy i rozwinął się pączek jeden, 
drugi, a lipa zazieleniła się zno-
wu. Oczywista refleksja płynąca 
z noweli, tajemnica instynktu ży-
cia, którego przytłumić nie może 

►
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tradycyjny obchód „Święconego”, 
który w środę przedświąteczną od-
był się w siedzibie Warszawskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego. 
Uroczystość ta zgromadziła (…) 
liczny zastęp członków, którzy przy 
rybce dzielili się życzeniami świą-
tecznemi (…) braterskości i solidar-
ności zawodowej.

Od schyłku lat dwudzie-
stych „tradycyjne Jajko Wiel-
kanocne”, rokrocznie w Wielką 
Sobotę, organizowali działacze 
warszawskiego Oddziału Związ-
ku Zawodowego Farmaceutów 
Pracowników w Rzeczypospolitej 
Polskiej, będącego jednocześ-
nie siedzibą Zarządu Głównego 
Związku. Na uroczystości te przy-
bywała cała śmietanka towarzyska 
ówczesnej warszawskiej farmacji, 
z profesorem Koskowskim na cze-
le. W 1928 roku Zarząd Oddziału 
podejmował zaproszonych gości 
i członków swych święconem jaj-
kiem. „Kronika Farmaceutyczna” 
podkreślała, że uroczystość od-
była się w porze uwzględniającej 
możność przybycia kolegom oby-
dwu zmian i relacjonowała: przy 
tej okazji wygłoszono szereg prze-
mówień, które wytworzyły miły 
nastrój koleżeński. Zaproszony na 
uroczystość redaktor „Wiadomo-
ści Farmaceutycznych”, magister 
Franciszek Herod, pisał z kolei: 
w miłem nastroju przeplatanem 
przemówieniami gospodarza (…) 
żegnali się jedni, śpieszący się do 
pracy, i witali drudzy, którzy ją 
w tym czasie ukończyli. Nie zabra-
kło także przemówień przedsta-
wicieli Polskiego Powszechnego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, 
w których zaznaczono konieczność 
utworzenia jednolitego frontu za-
wodowego celem obrony zagrożo-
nej egzystencji farmacji.

Przebieg uroczystości w sie-
dzibie Związku z roku 1932 opisy-

wały „Wiadomości Farmaceutycz-
ne”: na uroczystość zaproszeni 
byli przedstawiciele nauki farma-
ceutycznej, (…) władz, P.[olskiego] 
P.[powszechnego] T.[owarzystwa] 
F.[armaceutycznego], organizacji 
pracowników umysłowych, wresz-
cie grono koleżanek i kolegów, 
należących do Związku. Gospo-
darzem uroczystości był prezes 
Oddziału, który witał zebranych, 
składając życzenia Wesołego Alle-
luja. W roku 1936, wielkosobot-
nie „Jajko Wielkanocne” Oddziału 
warszawskiego Związku Zawodo-
wego Farmaceutów Pracowników 
poprzedzone było odezwą, której 
treść przekazywała „Kronika Far-
maceutyczna”: ponieważ „Jajko” 
będzie zorganizowane w formie 
składkowej, uprzejmie prosimy 
Szan. Koleżanki i Kolegów, życzą-
cych sobie wziąć udział, o łaska-
we zgłaszanie się do sekretariatu 
Związku. 

W sposób szczególny ob-
chodzono Święta Wielkanocne 
we Lwowie, w gronie członków 
tamtejszego Towarzystwa Ap-
tekarskiego. W roku 1933 „Cza-
sopismo Towarzystwa Aptekar-
skiego we Lwowie” donosiło, że 
6 maja (…) o godzinie 9,30 wie-
czorem, urządza Tow. Aptek. tra-
dycyjnym zwyczajem wspólne 
„święcone” w salach Towarzystwa 
Aptekarskiego. Jednocześnie za-
praszano Koleżanki i Kolegów, ja-
koteż Studentów farm. do wzięcia 
jak najliczniejszego udziału w tej 
tradycyjnej wieczerzy. Przebieg 
uroczystości, na którą przybyło 
około 60 osób, w tym inspektor 
farmaceutyczny oraz prezesi or-
ganizacyj zawodowych, redakcja 
„Czasopisma…” relacjonowała 
w kolejnym numerze: uroczystość 
rozpoczął pięknem przemówie-
niem wiceprezes Towarzystwa kol. 
Ruebenbauer (…). Prelegent szerzej 

omówił samą istotę i znaczenie 
pięknego obchodu, święconego od 
wieków we wszystkich rodzinach 
na ziemiach polskich i porównu-
jąc Towarzystwo Aptekarskie do 
wielkiej rodziny, złożył wszyst-
kim członkom starym zwyczajem 
serdeczne życzenia. I to i kolejne 
przemowy nagradzano hucznemi 
oklaskami, a uroczystość przeciąg-
nęła się wśród bardzo serdeczne-
go i miłego nastroju do 2-giej po 
północy i świadczyła wymownie 
o wielkiem przywiązaniu członków 
do Towarzystwa. 

W roku 1937, na stronie ty-
tułowej „Czasopisma Towarzystwa 
Aptekarskiego we Lwowie”, redak-
cja informowała: było tradycyjnym 
zwyczajem naszego Towarzystwa, 
że w okresie Świąt Wielkanocnych 
urządzaliśmy Święcone, które zrze-
szało wszystkich Członków Towa-
rzystwa w jedną zgodną i szczerze 
sobie oddaną rodzinę. Ten zwy-
czaj, tak przestrzegany przez ś.p. 
Fryderyka Dewechy’ego, którego 
świetlana postać zawsze jest dla 
nas żywą, pragniemy utrzymać, 
aby dać wyraz uczuciom koleżeń-
stwa, przyjaźni i współpracy. Jak 
podkreślała redakcja, tegoroczne 
„Święcone” uświetnimy częścią 
koncertową, dla której wykonania 
uprosiliśmy wybitnych mistrzów. 
W dalszej części „Święconego” 
miała odbyć się zabawa towarzy-
ska. Zaproszenie opatrzone było 
dodatkowo apelem: Koleżanki 
i Koledzy przybądźcie jak najliczniej 
w progi Towarzystwa oraz: Koledzy 
zamiejscowi raczą także pamiętać 
o uroczystościach i licznie przybyć. 
Przekazano również informację, 
dotyczącą kosztów uczestnictwa: 
opłaty wstępu są dobrowolne, jed-
nakże nie poniżej 4 zł. od osoby. 
Dochód czysty przeznaczony jest 
na zapomogi dla potrzebujących 
pomocy członków zawodu. 

►



Historia farmacji – aptekarskie tradycje

31Aptekarz Polski,  127(105e) marzec 2017

historia farmacji – aptekarskie tradycje

 Święta Wielkanocne dla 
wielu aptekarzy były czasem pra-
cy i aptecznych dyżurów. O ich 
prawa dbał oczywiście Związek 
Zawodowy Farmaceutów Pra-
cowników, publikując na swych 
łamach wyciągi z umów zbioro-
wych w sprawie czasu pracy w dni 
świąteczne, czy też przypominając 
właścicielom aptek o zarządze-
niach władz państwowych. W roku 
1933 organ prasowy Związku, 
„Kronika Farmaceutyczna”, przy-
pominała w związku ze zbliżają-
cymi się Świętami Wielkanocnemi 
że Komisarjat Rządu zezwolił na 
zamknięcie aptek warszawskich 
w dniach 16 i 17 kwietnia, oraz od 
godziny 18-ej w dniu 15 kwietnia, 
z warunkiem, że będą w tym cza-
sie otwarte te apteki, które mają 
dyżury nocne zgodnie z ustalonym 
planem tych dyżurów. W dwa lata 
później „Kronika…” przekazywa-
ła pismo Urzędu Wojewódzkiego 
Lubelskiego ws. „Zamykania ap-
tek w niedziele i święta”, w któ-
rym można było przeczytać m.in.: 

wobec przeciążenia pracą persone-
lu farmaceutycznego w aptekach 
publicznych, który zatrudniony jest 
we wszystkie święta i niedziele, nie 
wykluczając takich świąt, jak Wiel-
kanoc i Boże Narodzenie, Urząd 
Wojewódzki (…) zarządza, aby (…) 
wprowadzone zostały w aptekach 
publicznych dyżury kolejne dzien-
ne w niedziele i we wszystkie świę-
ta, w miejscowościach gdzie istnie-
je więcej niż jedna apteka.

Jako świąteczną ciekawost-
kę obyczajową przytoczmy także 
wiadomość zatytułowaną „Zakaz 
strzelania w okresie świąt Wiel-
kiejnocy”, opublikowaną w „Wia-
domościach Farmaceutycznych” 
z roku 1930. Redakcja przekaza-
ła zarządzenie Komisarza Rządu 
miasta stołecznego Warszawy: 
zabrania się strzelaniny na wi-
wat zarówno z broni palnej, jak 
i zapomocą straszaków, petard 
oraz żabek, przyrządzanych z Kali 
chloricum lub innych materjłałów 
wybuchowych. Zabrania się apte-
kom, składom aptecznym oraz in-
nym sklepom sprzedaży bez recept 
lekarskich materjałów wybucho-
wych, jak: Kal. chloricum (soli Bert-
holeta) oraz wyrobów przygotowa-
nych z tych materjałów. Przekro-
czenie niniejszego rozporządzenia 
podlega w drodze administracyjnej 
karze grzywny do 500 zł. lub karze 
aresztu do dni 14-u lub obu tym 
karom łącznie. 

 W drugiej części niniej-
szego artykułu udowodnimy, że 
aptekarze, pomimo ciężkiej sy-
tuacji politycznej i finansowej 
kraju, pomimo niekończących się 
konfliktów świata pracowników 
i pracodawców, pomimo braku 
korzystnych perspektyw, potrafili 
się uśmiechać i żartować. Bo prze-
cież przełom marca i kwietnia to 
nie tylko Święta Wielkanocne, ale 
także Prima Aprilis! 

Redakcja „Wiadomości Far-
maceutycznych” w roku 1938, 
a zatem wobec wzbierającej, nie-
uniknionej już wojennej nawałni-
cy, do jednego z kwietniowych 
numerów czasopisma dołączyła 
„Wiadomości Primaaprilisowe”, 
dwustronicowy dodatek, o prze-
śmiewczym od początku do koń-
ca charakterze. Śmiech, jak się 
okazało, był najlepszą odpowie-
dzą nie tylko na czarne chmury 
zbierające się nad światem, ale 
także na krajowe absurdy praw-
ne, polskie przywary i słabości. 
Kpiono w każdym niemal wierszu 
tekstu, nawet w winiecie: wydawcą 
okazało się nie jak zwykle Polskie 
Powszechne Towarzystwo Farma-
ceutyczne, a Polskie Aptekarskie 
Towarzystwo Humoru, adresem 
wydawniczym nie była Długa 16, 
a Krótka 61, zdumiewały także 
godziny urzędowania redakcji: od 
godziny 0 do godziny 24 w dniu 1 
kwietnia każdego roku. 

Wiele razy już na łamach 
„Aptekarza Polskiego” wspomina-
liśmy o intensywnych staraniach 
działaczy zawodowych na rzecz 
popularyzacji zielarstwa pośród 
polskich aptekarzy. [3] Odzew 
był, nie taki jednak, jakby to ży-
czyli sobie członkowie Polskiego 
Komitetu Zielarskiego. Dlatego 
właśnie w „Wiadomościach Pri-
maaprilisowych” informowano 
o powstaniu Stacji Doświadczal-
nej, w której laboratoriach będzie 
się badać, między innymi, natęże-
nie zainteresowania aptekarstwa 
zielarstwem polskim. Najczulsze 
aparaty (istnieje obawa, że i te 
aparaty nie zdołają zarejestrować 
tych zainteresowań) zostały już za-
mówione za granicą. 

Czytelnikom „Aptekarza 
Polskiego” nieobce są trudne losy 
„Farmakopei Polskiej II”, wydanej 
po wielu trudach i wielkim na-

Ilustracja 3. „Wiadomości Primaapriliso-
we”, specjalny dodatek  

do „Wiadomości Farmaceutycznych” 
z 10 kwietnia 1938.

►
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kładzie sił w roku 1937. [4] Także 
i ten fakt nie umknął redaktorom 
„Wiadomości Primaaprilisowych”, 
którzy komunikowali, że oto już 
niebawem ukaże się nowe wydanie 
Farmakopei polskiej. Jak wiadomo, 
„Farmakopea Polska II” nakładała 
na polskie apteki obowiązek po-
siadania laboratorium analitycz-
nego, [5] który dla większości 
aptekarzy okazał się ponad siły 
finansowe i spotkał się z licznymi 
protestami. Tymczasem fikcyjna 
„Farmakopea Polska III” szła jesz-
cze dalej, bowiem będzie wyma-
gać zainstalowania w aptekach 
szeregu aparatów i przyrządów, 
do uruchomienia lub działania 
których potrzebne będą gaz, elek-
tryczność i wodociągi. Szczególnie 
pierwsza i trzecia wygoda była 
w II Rzeczpospolitej rzadkością, 
dlatego „Wiadomości Primaaprili-
sowe” informowały, że miejscowo-
ści, nie posiadające tych urządzeń, 
będą obowiązane zainstalować je 
– na razie tylko w aptece – przy 
czym połowę kosztów ma ponieść 
aptekarz. 

Redaktorzy „Wiadomości 
Primaaprilisowych” kpili także 
z przemysłu farmaceutycznego: 
skład główny wytwórni czekola-
dek przeczyszczających „Drastin” 
będzie rozdawać w ciągu całego 
dnia 1 kwietnia bezpłatne próbki 
czekoladek. (…) do każdej będą 
dołączane 3 (słownie: trzy) arku-
siki najcieńszego, najmiększego, 
najtrwalszego papieru higienicz-
nego. Wykpiono także „Latającą 
aptekę Bayera”, samolot sanitar-
ny, przystosowany do transportu 
leków na duże odległości w sytu-
acji klęsk żywiołowych i epidemii. 
Samolot ten prezentowany był 
w lutym 1938 roku na warszaw-
skim lotnisku, o czym na łamach 
„Aptekarza Polskiego” już pisali-
śmy, przekazując oburzenie prasy 

zawodowej na ten właśnie fakt [6]. 
Informacje na temat samolotu fir-
my Bayer w krzywym zwierciadle 
„Wiadomości Primaaprilisowych” 
przybrały karykaturalne rozmia-
ry. Oto po raz kolejny firma Bayer 
ekspediowała do Warszawy, już 
nie samolot, a… łódź podwodną 
„Submarina Bayer”, która po po-
bycie w portach śródziemnomor-
skich zawitała w dniu 1 kwietnia 
do portu na Wiśle w naszej stolicy. 
Jak wyjaśniano, „Submarina Bay-
er” przywiozła transport aspiryny, 
który nabyła znana firma hurto-
wa „Wenda”. Dodajmy, że w prze-
dedniu II wojny światowej firma 
ta była oskarżana o współpracę 
z firmą Bayer z hitlerowskich Nie-
miec i powszechnie bojkotowana. 
Wyrazem tego były kolejne żar-
ty redakcji „Wiadomości Prima-
aprilisowych”: należy zaznaczyć, 
że firma ta nabyła resztę trans-
portu langustów, które „Subma-
rina Bayer” przywiozła z Morza 
Śródziemnego. Przysmak ten ma 
być podany na wielkim bankie-
cie, który firma „Wenda” urządza 
w dniu 1 kwietnia (…). Ze wzglę-
dów na spodziewaną frekwencję 
gości firma „Wenda” zakontrakto-
wała lokale wszystkich większych 
restauracji warszawskich. Także 
zawrotną karierę słynnych „Ko-
gutków” firmy Gąsecki pokazano 
w krzywym zwierciadle, informu-
jąc o rzekomym „Wielkim wyna-
lazku” laboratoriów tejże firmy: 
okazało się mianowicie, że koguty 
karmione specjalnie wynalezioną 
mieszanką, która została opaten-
towana we wszystkich państwach 
świata, zmieniają swą płeć i za-
czynają się nieść, przy czym jaja 
zawierają substancje [7] działające 
tak samo, jak „kogutki”. W nieda-
lekiej zatem przyszłości, zamiast 
przykrych, bądź co bądź w smaku 
proszków od bólu głowy, pacjenci 

będą spożywać jaja, wyproduko-
wane w firmie Gąsecki.

Redaktorzy „Wiadomości 
Primaaprilisowych” w swych żar-
tach posunęli się także do kpin… 
z samych siebie, co nie od dziś 
świadczy o najwyższej klasie 
człowieka. Do „Wiadomości Far-
maceutycznych” dołączane były 
od początku roku 1938 bezpłat-
ne dodatki: „Apteka dla lekarzy” 
i „Apteka dla wszystkich”, czaso-
pismo dla pacjentów aptek. Jako 
że „Apteka dla wszystkich” była 
zdaniem redakcji „Wiadomości 
Primaaprilisowych” – zgodnie 
ze swym tytułem – adresowana 
dla osób od 2-go do 99-go roku 
życia, z dniem 1 kwietnia br. re-
dakcja „Wiadomości Farmaceu-
tycznych” rozpoczęła wydawanie 
2 nowych dodatków: „Apteka dla 
niemowląt” (dotyczy osób do 1-go 
roku życia) i „Apteka dla starców” 
(dotyczy osób od 100-go roku ży-
cia). Jak podawano, spotkały się 
one z wielkim zainteresowaniem 
w obydwu grupach wiekowych. 
Mało tego, ogłoszono możliwość 
uzyskania od redakcji „Wiadomo-
ści Farmaceutycznych” specjalnej 
premii dla prenumeratorów, przy 
czym najwyższe premie otrzymają 
ci, którzy nie przejrzawszy „Wiad. 
Farm.” używają ich do owijania le-
karstw ew. korzystają z nich jako 
papieru higienicznego…

Redakcja „Wiadomości Pri-
maaprilisowych”, na końcu właś-
ciwego już numeru „Wiadomości 
Farmaceutycznych”, sprostowała 
wszystkie żarty, zastrzegając jed-
nak, że w chwili obecnej, kiedy za-
padają decyzje, mające kapitalne 
znaczenie dla przyszłości naszego 
zawodu, dobrze jest choć na chwi-
lę oderwać się od rzeczywistości, 
zejść z koturnów w krainę Banialu-
ki, absurdu, humoru i śmiechu. Czy 
nie warto, aby ta refleksja sprzed 

►
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historia farmacji – aptekarskie tradycje

blisko osiemdziesięciu lat, przy-
świecała nam również i dziś? ■

dr n. farm. Maciej Bilek 
Piśmiennictwo u autora

1. Święto to, oprócz pewnej poezji 
i tradycji kryje w sobie wiele głę-
bokich myśli... „Aptekarz Polski” 
2016, nr 12.

2. Aptekarski kalendarz. W mroźną 
noc styczniową 1863… „Aptekarz 
Polski” 2017, nr 1.

3. Lepsza, doskonalsza, szlachetniej-
sza… Apteka – ośrodkiem propa-
gandy zielarskiej. „Aptekarz Polski” 
2015, nr 5; Migawki z dziejów Na-
czelnej Izby Aptekarskiej. Sprawy 

zielarskie. „Aptekarz Polski” 2013, 
nr 5; „Ochrona przyrody kwestją 
żywotną farmaceutów”. „Aptekarz 
Polski” 2009, nr 9; Przedwojenne 
kuracje ziołowe. „Aptekarz Polski” 
2009, nr 12; Migawki z dziejów pol-
skich izb aptekarskich. Okręgowa 
Izba Aptekarska w Lublinie. „Ap-
tekarz Polski” 2012, nr 4; Migawki 
z dziejów polskich izb aptekarskich. 
Okręgowa Izba Aptekarska w War-
szawie. „Aptekarz Polski” 2012, nr 2.

4. Historia farmacji uczy nas… jak 
odnieść sukces. „Aptekarz Polski” 
2011, nr 4.

5. Lepsza, doskonalsza, szlachetniej-
sza… Apteka – laboratorium. „Ap-
tekarz Polski” 2015, nr 2.

6. Historia farmacji uczy nas… jak sta-
nąć w jednym szeregu i powiedzieć 
„nie’’. „Aptekarz Polski” 2011, nr 6.

7.  W skład „Kogutków”, czyli prepa-
ratu „Migreno-Nervosin”, wchodziły 
substancje o działaniu przeciwbó-
lowym i przeciwzapalnym. Wytwa-
rzany początkowo w skromnym 
laboratorium aptecznym, „Mi-
greno-Nervosin” stał się bardzo 
popularny nie tylko w Polsce, ale 
w kilkudziesięciu krajach świata. 
„Kogutkom” towarzyszyła bardzo 
intensywna, nowocześnie realizo-
wana reklama: w prasie, na słupach 
reklamowych ulic miast i w radio. 
W roku 1937 „Kogutki” zaczęto roz-
prowadzać w charakterystycznych 
torebkach, jako proszki dzielone, 
zawierające jedną dawkę leku. Fir-
ma zwracała uwagę, że to wyko-
nanie najbardziej higieniczne, bez 
dotyku rąk ludzkich.

Pod patronatem medialnym Aptekarza Polskiego

Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
W dniach 19-22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się XXIII Naukowy 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pod hasłem: Farmacja w Polsce 
perspektywy nauki i zawodu. Organizatorami tego wydarzenia są: Polskie Towa-
rzystwo Farmaceutyczne i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum, a patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

Przewodniczącą Komitetowi Naukowego Zjazdu jest prof. dr hab. Barbara Malawska, a Komitetowi 
Organizacyjnemu przewodniczy prof. UJ dr. hab. Włodzimierz Opoka.

Program naukowy Zjazdu obejmuje szereg interesujących paneli dyskusyjnych o następującej tematy-
ce: kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych w Polsce, farmacja społeczna, innowacyjne badania polskich 
firm farmaceutycznych, studia i szkolenia oraz badania naukowe studentów. Tak szeroki zakres programu 
naukowego Zjazdu pozwoli każdemu zainteresowanemu problematyką farmaceutyczną na znalezienie 
interesujących go aspektów oraz poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej farmacji.

Do udziału w XXIII Naukowym Zjeździe PTFarm zaproszono nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale 
także osoby ze środowiska aptekarzy, pracowników laboratoriów kontroli jakości leku, inspektoratów 
farmaceutycznych oraz przedstawicieli polskiego przemysłu farmaceutycznego.

Miejscem obrad będzie nowoczesny pawilon Auditorium Maximum wchodzący w skład II Kampusu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego zaproszono Pana prof. Jeana 
Martinez z Uniwersytetu w Montpellier. Prof. J. Martinez jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i posiada imponujący dorobek naukowy w zakresie poszukiwania nowych leków.

Organizatorzy poza sesjami naukowymi proponują uczestnikom Zjazdu szereg wycieczek, które po-
zwolą poznać Kraków i jego atrakcje np. Muzeum Schindlera, podziemia Rynku oraz zwiedzić Kopalnię 
Soli w Wieliczce. 

Wszelkie bliższe informacje dotyczące XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm zamieszczono na stronie in-
ternetowej Zjazdu pod adresem: www.zjazd2017.ptfarm.pl.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego gorąco zapraszamy do Krakowa.
ORGANIZATORZY

ForuM wydarzeń
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Samorządowy 
Peryskop

panoraMa saMorządu

•	 Okręgowe izby aptekarskie, w związku z komu-
nikatem NFZ dotyczącym konieczności aktua-
lizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych 
w aptece lub punkcie aptecznym informują, że 
właściwy numer Prawa Wykonywania Zawodu 
Farmaceuty można sprawdzić na stronie Cen-
tralnego Rejestru Farmaceutów wpisując w wy-
szukiwarkę imię i nazwisko (pierwszy człon 
nazwiska) oraz przynależność do OIA. Szcze-
gółowe wytyczne dostępne są na stronach po-
szczególnych izb.

•	 Zbliża się termin rozliczenia formularzy PIT. Oso-
by, które jeszcze nie zdecydowały, na jaki cel 
przeznaczyć odpis podatkowy, zachęcamy do 
zaglądania na strony internetowe macierzystych 
izb. Można tam znaleźć informacje dotyczące 
możliwości wsparcia kolegów lub koleżanek po 
fachu będących w potrzebie oraz  członków ich 
rodzin.

•	 22 kwietnia 2017 roku odbędzie się Ogólno-
polska Konferencja Naukowa „Farmaceuta na 
oddziale szpitalnym – korzyści i wyzwania”. 
Konferencja organizowana jest przez Katedrę 
i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
wraz z Komisją Farmakologii i Farmacji Klinicznej 
Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem 
Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Studen-
ckim Kołem Farmakologii Klinicznej. Celem wy-
darzenia jest zwiększenie świadomości odnośnie 
farmacji klinicznej wśród pracowników ochrony 
zdrowia, sprowokowanie dyskusji na ten temat, 

zachęcenie do zatrudniania farmaceutów klinicz-
nych jako pełnoprawnych członków zespołów in-
terdyscyplinarnych dbających o dobro pacjenta, 
a także nawiązanie szerszej współpracy między 
przedstawicielami zawodów medycznych. Więcej 
informacji na stronie:   http://www.konferencje.
umed.wroc.pl/farmaceutanaoddziale/

•	 W Dzienniku Ustaw z 10.03.2017r poz. 509 opub-
likowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybu-
cyjnej. Rozporządzenie dotyczy obrotu hurto-
wego, jednak skutki regulacji odczują również 
apteki, ponieważ obejmuje ona m.in. zagadnie-
nie dostaw do aptek w zakresie monitoringu 
temperatury i wilgotności przechowywania czy 
warunków przyjmowania zwrotów produktów, 
które wymagają szczególnych warunków tem-
peraturowych.

http://www.dia.com.pl

Na stronie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej 
można się zapoznać się z komunikatem nr 1/2017 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego we Wrocławiu, sygnowanym przez mgr 
farm. Urszulę Sławińską-Zagórską. Komunikat po-
święcony jest zakazowi prowadzenia reklamy apteki 
i punktu aptecznego oraz ich działalności i zawiera 
ważne przypomnienia w przedmiotowym zakresie.
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mgr farm. Olga Sierpniowska

http://www.katowice.oia.pl

Krystian Szulc, Radca prawny Śląskiej Izby 
Aptekarskiej przygotował krótką informację o pro-
wadzeniu książki ewidencji środków odurzających. 
Przypomina on, iż prowadzenie ewidencji i książki 
kontroli należy do obowiązków kierownika apteki, 
który może upoważnić do prowadzenia ewidencji 
zatrudnionego w aptece farmaceutę posiadającego 
co najmniej 2-letni staż pracy. Farmaceuta ten musi 
wyrazić pisemnie zgodę na przejęcie obowiązków.

http://koia.kielce.pl/

Tradycyjnie zachęcamy wszystkich czytelni-
ków do przeglądania rubryki „Najczęściej zadawane 
pytania” na stronie Kieleckiej Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej. Jest to bogate repozytorium wyjaśnień 
związanych z codzienną pracą w aptece, w tym z re-
alizacją i wyceną recept. Ostatnie pytania dotyczą 
przykładowo sposobu wyceny według nowych prze-
pisów Tinctura Iodi czy możliwości zamiany pasków 
do glukometru.

http://www.oia.lodz.pl/

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi opubliko-
wała prośbę o wypełnienie przez farmaceutów an-
kiety (dostęp: https://zamianalekow.webankieta.pl/). 
Jak czytamy: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 
Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek 
prowadzi pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Micha-
ła Nowickiego badanie naukowe na temat zamiany 
leku dokonywanej w aptece. Jego wyniki mają pomóc 
środowisku lekarzy zrozumieć specyfikę i realia pracy 
farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych, zwrócić 
uwagę na trudne do jednoznacznej oceny kwestie 
stosowania zamienników leków biologicznych i leków 
o tzw. wąskim oknie terapeutycznym, a w efekcie po-
prawić współpracę pomiędzy lekarzami a farmaceu-
tami. 

http://www.oia.krakow.pl/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kra-
kowie, mgr farm. Barbara Jękot sygnowała pismo 
będące ripostą na artykuł Pana dra Jerzego Fridigera 
pod tytułem „Pacjencie, uważaj na zamienniki leków. 
Farmaceuta nie zawsze ma rację.” Pani Prezes pole-
mizuje z tezami postawionymi przez Autora w po-
wyższym artykułem.

Na stronie krakowskiej Izby w zakładce „Apteki 
szpitalne” można zapoznać się z pismem, które  wy-
stosował mgr farm. Walenty Zajdel, Przewodniczący 
Komisji ds. Aptek Szpitalnych do Ministra Zdrowia. 
Tematem jest nielegalny wywóz leków z Polski na 
zasadzie odwróconego łańcucha dystrybucji.

Ponadto ukazał się nowy numer „Farmacji Kra-
kowskiej”. Na jego łamach znajdziemy szereg cie-
kawych artykułów – między innymi tekst autorstwa 
mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran na temat przepisów 
karnych przewidzianych w ustawie Prawo farmaceu-
tyczne,  mgr farm. Walentego Zajdla poświęcony 
produktom sfałszowanym czy mgr inż. Pauliny Bro-
dowskiej i dr n. farm. Macieja Bileka pod tytułem 
„Jak nie suplementy diety, to co?”.

http://www.bydgoszcz.oia.org.pl

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekar-
ska udostępniła na swoich stronach nowy numer 
Biuletynu Informacyjnego (nr 141).  W nim oprócz 
spraw lokalnych, zebrano informacje dotyczące pra-
cy farmaceuty pod tytułem: „Spotkanie aptekarzy 
rejonu bydgoskiego – problemy i pytania (26 stycz-
nia 2017)”, a pod winietą „Po pracy”, artykuł dra hab. 
Aleksandra Drygasa po tytułem „Kram – zalążek 
przyszłej apteki”.

http://www.warszawa.oia.org.pl

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie za-
chęca do wypełnienia ankiety pt. „Postrzeganie 
zawodu farmaceuty przez polskie społeczeństwo” 
– przygotowanej przez studentki farmacji na Colle-
gium Medicum UMK w Bydgoszczy, przy współpracy 
z mgr farm. Piotrem Merksem-Członkiem ORA OIA 
w Warszawie.

http://www.woia.pl

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska udo-
stępnia pismo Ministerstwa Finansów, stanowiące 
odpowiedź na pismo NIA w sprawie wątpliwości 
interpretacyjnych związanych z nowym brzmieniem 
art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej. ■
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Test wiedzy. 
Sprawdź co zapamiętałeś!

1. Do inhibitorów kinazy białkowej NIE zaliczamy:

A. alektynibu
B. rituksymabu
C. barycytynibu
D. erlotynibu

2. Reguła Pareto mówi, że:

A. 20% przyczyn decyduje o 80% skutków
B. pracownik wybierze raczej większą ilości czasu 

wolnego niż zwiększone wynagrodzenie
C. najważniejsze jest 5 minut pracy, jeśli już coś zaczniemy 

robić - łatwiej jest to kontynuować
D. trudne zadania należy dzielić na mniejsze i prostsze 

3. Zgodnie z wymaganiami jako probiotyczny można 
zakwalifikować:

A. każdy drobnoustrój pochodzący od ludzi
B. wszystkie bakterie niepatogenne niezależnie od ich 

pochodzenia
C. wszystkie bakterie fermentacji mlekowej
D. tylko określone szczepy drobnoustrojów

4. Oksaloza to schorzenie wywoływane przez:

A. mleczan sodu
B. pirofosforan wapnia
C. szczawian wapnia
D. cystynę

5. Kwas szczawiowy wywiera działanie:

A. wzmagające wchłanianie wapnia
B. antyodżywcze
C. żółciopędne
D. niszczące na mikroflorę Oxalobacter formigenes

6. DMARDs to skrót oznaczający:

A. inhibitory kinazy białkowej
B. ludzkie rekombinowane czynniki krzepnięcia
C. inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa
D. leki modyfikujące przebieg choroby

7. Sól Bertholleta, wykorzystywana do produkcji zapałek 
to chemicznie:

A. tlenek rutenu (IV)
B. winian sodowo-potasowy
C. chloran (V) potasu
D. heksacyjanożelazian (II) potasu

8. W terapii atopowego zapalenia skóry NIE stosuje się:

A. glikokortykosteroidów
B. inhibitorów kalcyneuryny
C. emolientów
D. surfaktantów
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Odpowiedzi 
Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: B. Rituksymab 

jest przeciwciałem monoklonalnym. Pozostałe 
substancje to inhibitory kinaz.

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: A. Zasada Pareto 
mówi, że 80% efektów wynika z 20% przyczyn. 
W odniesieniu do farmacji może to oznaczać, że 
np. 20% pacjentów przynosi 80% zysków lub że 
20% leków generuje 80% kosztów farmakoterapii 
w szpitalu. Pozostałe stwierdzenia także są 
prawdziwe i są opisem zjawisk takich jak: malejąca 
krzywa motywacji do pracy, gwarancja 5 minut czy 
metoda szwajcarskiego sera.

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: D. Zgodnie 
z wymaganiami jako probiotyczny można 
zakwalifikować jedynie określony szczep, nie 
zaś całe gatunki czy rodzaje drobnoustrojów. 
Ponadto szczep taki musi spełnić ściśle określone 
wymagania dotyczące pochodzenia, stabilności 
i niepatogenności.

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: C. Oksaloza to choroba 
wywołana przez kryształy szczawianu wapnia 
i objawia się głównie zapaleniem stawów i tkanek 
okołostawowych oraz uszkodzeniem nerek. 
Kryształy moczanu sodu są charakterystyczne dla 
dny moczanowej, pirofosforan wapnia odkłada 
się w przebiegu chondrokalcynozy. Cystynoza to 
choroba genetyczna, w której nadmiar cystyny 
i formowanie jej kryształów niszczy komórki, tkanki 
i narządy.

Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: B. Kwas szczawiowy 
to naturalny składnik żywności, który przez 
swoją zdolność do tworzenia kompleksów 
z makroelementami (budując nierozpuszczalne 
sole z metalami dwu- i trójwartościowymi, 
w tym z wapniem), powoduje zmniejszenie 
ich wykorzystania z pożywienia, przez co 
wywiera działanie antyodżywcze. Oxalobacter 
formigenes, mają swój udział w metabolizowaniu 
kwasu szczawiowego w świetle przewodu 
pokarmowego, natomiast niszczone są np. na 
skutek antybiotykoterapii.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: D. DMARDs to skrót od 
Disease-Modifying Antirheumatic Drugsest, leków 
wskazanych w leczeniu czynnego reumatoidalnego 
zapalenia stawów.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: C. Sól Bertholleta 
to chemicznie KClO3 - chloran (V) potasu - 
znajduje zastosowanie w produkcji materiałów 
wybuchowych i jest podstawowym składnikiem 
zapałek.

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: D. Wybierając 
preparaty właściwe dla skóry atopowej należy 
unikać substancji o potencjalnym działaniu 
drażniącym lub alergizującym, takich jak na 
przykład surfaktanty, substancje zapachowe czy 
konserwanty.
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W dniu 18 marca br. 
weszło w życie roz-
porządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 
r. w sprawie specjalizacji i uzy-
skiwania tytułu specjalisty przez 
farmaceutów (Dz. U. z 2017 r. poz. 
515). Równocześnie utraciło moc 
dotychczasowe rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 
2003 r. w sprawie specjalizacji 
oraz uzyskiwania tytułu specjalisty 
przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, 
poz. 931, z późn. zm.).

W uchylonym rozporządze-
niu z 2003 r. wskazane były spe-
cjalności w ramach, których moż-
na było realizować specjalizacje. 
Obecnie, rozporządzenie z 2017 r., 
w § 2 ust. 1 oraz załączniku nr 1, 
zawiera wykaz dziedzin farmacji, 
w których jest możliwe odbywa-
nie szkolenia specjalizacyjnego.

Dziewięć dotychczasowych 
specjalności pokrywa się z odpo-
wiednimi dziedzinami farmacji za-
wartymi w rozporządzeniu z 2017 
r. Należą do nich: analityka farma-
ceutyczna, bromatologia, farma-
cja apteczna, farmacja kliniczna, 
farmacja przemysłowa, farmacja 
szpitalna, farmakologia, lek ro-
ślinny i toksykologia.

W nowym rozporządzeniu 
nie ma specjalności:
• mikrobiologia i biotechnolo-

gia farmaceutyczna,
• zdrowie publiczne i
• zdrowie środowiskowe.

Wprowadzono możliwość 
odbywania szkolenia specjalizacyj-
nego w dziedzinie radiofarmacji.

Nowe rozporządzenie okre-
śliło w załączniku nr 2 „Wykaz 

specjalności, w których farma-
ceuta posiadający odpowiednią 
specjalizację I stopnia może uzy-
skać tytuł specjalisty w określo-
nej dziedzinie po odbyciu szko-
lenia specjalizacyjnego”. Program 
szkolenia specjalizacyjnego oraz 
pogram szkolenia specjalizacyjne-
go uzupełniającego, stosownie do 
art. 107e ust. 3 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne, opracowuje ze-
spół ekspertów powołany przez 
dyrektora CMKP.

W przypadku posiadania 
specjalizacji I stopnia można uzy-
skać tytuł specjalisty o następują-
cych specjalnościach:
1. analityka farmaceutyczna - 

analityka farmaceutyczna;
2. farmacja apteczna - farmacja 

apteczna, farmacja kliniczna 
i farmacja szpitalna;

Nowe rozporządzenie 
w sprawie specjalizacji 

i uzyskiwania tytułu specjalisty 
przez farmaceutów
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3. farmakologia i zielarstwo/
farmakologia - lek roślinny, 
farmakologia;

4. toksykologia – toksykologia.
W § 20 nowe rozporządze-

nie stanowi, że szkolenia specjali-
zacyjne rozpoczęte i niezakończo-
ne przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia, tj. 18 marca 2017 
r., są kontynuowane na podstawie 
dotychczasowych przepisów.

Rozporządzenie określa 
wysokość opłaty za Państwowy 
Egzamin Specjalizacyjny Farma-
ceutów na kwotę 400 zł (vide: § 
17). W przypadku przystępowania 
wyłącznie do egzaminu teoretycz-
nego albo wyłącznie do egzami-
nu praktycznego wchodzącego 
w skład PESF wysokość opłaty 
wynosi 200 zł.

Zgodnie z art. 107g ust. 11 
Pr. farm., osobie zakwalifikowanej 
do rozpoczęcia szkolenia specja-
lizacyjnego właściwy wojewoda 
tworzy w SMK elektroniczną kartę 
przebiegu szkolenia specjalizacyj-
nego prowadzoną w SMK, zwaną 
dalej „EKS”, z określoną plano-
waną datą rozpoczęcia szkolenia 
specjalizacyjnego. EKS z wymaga-
nymi wpisami stanowi dowód od-
bycia szkolenia specjalizacyjnego 
zgodnie z jego programem. Nowe 
rozporządzenie określa zakres da-
nych zawartych w elektronicznej 
karcie przebiegu szkolenia spe-
cjalizacyjnego. Stosownie do § 5 
ww. rozporządzenia z 2017r., EKS, 
poza danymi identyfikującymi 
farmaceutę zawiera informacje 
o: planowanej daty rozpoczęcia 
szkolenia specjalizacyjnego (pkt 
12), potwierdzeniu rozpoczęcia 
szkolenia specjalizacyjnego (datę 
rozpoczęcia), potwierdzeniu od-
bycia szkolenia teoretycznego 
i praktycznego, jeżeli dotyczy (pkt 
16), potwierdzenie odbycia stażu 
kierunkowego (pkt 17) i potwier-

dzeniu zaliczenia szkolenia spe-
cjalizacyjnego przez kierownika 
specjalizacji z podaniem daty za-
liczenia (pkt 21).

Stosownie do art. 107t ust. 
4 Pr. Farm, członkowie Zespołu 
Egzaminacyjnego przed rozpo-
częciem PESF składają dyrekto-
rowi CEM pisemne oświadczenie, 
pod rygorem odpowiedzialności 
karnej, że nie pozostają z żadnym 
z kandydatów do złożenia PESF 
w tym Zespole Egzaminacyjnym 
w stosunku, o którym mowa w art. 
107t ust. 2, oraz nie zostali skaza-
ni prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo umyślne ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbo-
we. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Je-
stem świadomy odpowiedzialno-
ści karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastę-
puje pouczenie organu o odpo-
wiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.

Nowe rozporządzenie z 2017 
r. określa w załączniku nr 3 wzór 
ww. oświadczenia członka Zespołu 
Egzaminacyjnego.

Omawiane rozporządzenie 
określa także szczegółowy spo-
sób i tryb składania Państwowe-
go Egzaminu Specjalizacyjnego 
Farmaceutów, zwanego dalej 
„PESF”. Państwowa Komisja Egza-
minacyjna działa przez wyznaczo-
ne spośród jej członków Zespoły 
Egzaminacyjne. Pracami Zespołu 
Egzaminacyjnego kieruje prze-
wodniczący. Każdy z członków 
Zespołu Egzaminacyjnego ocenia 
odrębnie każde pytanie egzami-
nu ustnego i praktycznego. Ocena 
niedostateczna za dane zadanie 
zostaje postawiona, jeżeli za taką 
opowie się co najmniej połowa 
składu Zespołu Egzaminacyjnego. 

W przypadku gdy osoba zdająca 
po zapoznaniu się z treścią zada-
nia egzaminacyjnego nie udzieli 
żadnej odpowiedzi, Zespół Egza-
minacyjny wystawia ocenę niedo-
stateczną, co jest jednoznaczne 
z wystawieniem oceny negatyw-
nej z PESF. Przebieg i wyniki egza-
minu teoretycznego i praktyczne-
go są dokumentowane w proto-
kole sporządzonym przez Zespół 
Egzaminacyjny.

Nowe rozporządzenie pre-
cyzuje prawo i tryb zgłoszenia 
ustnych zastrzeżeń w trakcie eg-
zaminu testowego. Zgodnie z § 12 
ust. 1 ww. rozporządzenia z 2017 
r., w przypadku stwierdzenia błę-
dów drukarskich uniemożliwia-
jących udzielenie prawidłowej 
odpowiedzi, osoba zdająca ma 
prawo złożyć ustne zastrzeżenie 
w trakcie egzaminu testowego. 
Zastrzeżenie składa się przewod-
niczącemu lub członkowi Zespo-
łu Egzaminacyjnego, wskazując 
numer pytania testowego obar-
czonego błędem i wersję testu. 
W przypadku uwag merytorycz-
nych do pytań testowych, zastrze-
żenie składa się przewodniczące-
mu lub członkowi Zespołu Egza-
minacyjnego.

Złożone zastrzeżenie jest 
weryfikowane przez przewodni-
czącego Zespołu Egzaminacyj-
nego. W przypadku gdy egzamin 
jest przeprowadzany w dwóch 
albo więcej salach egzaminacyj-
nych, rozstrzygnięcia dokonuje 
jeden z przewodniczących Zespo-
łów Egzaminacyjnych wskazany 
przez dyrektora CEM.

Egzamin ustny i egzamin 
praktyczny przeprowadza się 
w zakresie danej dziedziny far-
macji i w sposób uwzględniający 
specyfikę tej dziedziny. Egzamin 
ustny obejmuje 3 lub 4 zadania 
egzaminacyjne, a egzamin prak-

►
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tyczny obejmuje od 1 do 3 zadań 
egzaminacyjnych. Zadanie egza-
minacyjne jest oceniane odrębnie 
przez każdego członka Zespołu 
Egzaminacyjnego posługującego 
się następującą skalą ocen:

- 5 (bardzo dobry),
- 4,5 (dobry plus),
- 4 (dobry),
- 3,5 (dostateczny plus),
- 3 (dostateczny),
- 2 (niedostateczny).
Uzyskanie przez osobę 

zdającą oceny niedostatecznej 
za którekolwiek z zadań egzami-
nacyjnych powoduje uzyskanie 
negatywnego wyniku egzaminu 
ustnego albo egzaminu praktycz-
nego.

Ocena cząstkowa za zadanie 
egzaminacyjne ustalana jest jako 
średnia arytmetyczna ocen wy-
stawionych przez poszczególnych 
egzaminatorów, zaokrąglona do 

drugiego miejsca po przecinku.
Oceną końcową egzaminu 

ustnego i egzaminu praktycznego 
jest ocena wynikająca ze średniej 
arytmetycznej ocen cząstkowych 
uzyskanych za poszczególne za-
dania egzaminacyjne.

Nowe rozporządzenie okre-
śla tryb wydawania przez dyrekto-
ra Centrum Egzaminów Medycz-
nych, zwanego dalej „CEM”, du-
plikatu albo odpisu dyplomu PESF 
oraz sposób uiszczania opłaty za 
wydanie duplikatu albo odpisu 
dyplomu PESF. Odpis dyplomu 
PESF wydawany będzie na wnio-
sek farmaceuty jako dodatkowy 
egzemplarz dyplomu mający cha-
rakter jego kopii. Duplikat dyplo-
mu PESF jest wydawany na umo-
tywowany wniosek farmaceuty.

W § 16 ww. rozporządze-
nia określono tryb dokonywania 

przez dyrektora CEM korekty dy-
plomu PESF oraz sposób uiszcza-
nia opłaty za dokonanie korekty 
dyplomu. Zasada jest, że farma-
ceuta może zwrócić się do dyrek-
tora CEM z pisemnym wnioskiem 
o korektę dyplomu. Do wniosku 
dołącza się dyplom, który ma 
być skorygowany. Po otrzyma-
niu wniosku farmaceuty, CEM 
weryfikuje zasadność dokonania 
korekty dyplomu. Nie jest ona 
dokonywana, jeżeli na dyplomie 
nie stwierdza się błędu. W takim 
przypadku dyplom jest zwracany 
farmaceucie.

Rozporządzenie, w załącz-
niku nr 6, określa także nowy wzór 
dyplomu specjalisty. ■

Krzysztof Baka
Radca Prawny

Biuro Prawne NRA

►
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Cykl spotkań „Skonsultuj 
z Farmaceutą…” jest projektem 
edukacyjnym Polskiego Towarzy-
stwa Studentów Farmacji, który 
związany jest z profilaktyką cho-
rób cywilizacyjnych – nadciśnie-
niem tętniczym oraz cukrzycą. 
Dodatkowo ma na celu propa-
gowanie opieki farmaceutycznej 
jako formy konsultacji między 
farmaceutą a pacjentem oraz 
wzmacnianie roli opieki w syste-
mie ochrony i promocji zdrowia. 

Założeniem akcji jest pod-
niesienie świadomości społe-
czeństwa w kwestii zagrożeń 
wynikających z braku diagnozy, 
niewłaściwym leczeniem lub czę-
sto lekkomyślnym podejściem do 
schorzeń, traktowanych jako epi-
demie XXI wieku. Co warte pod-
kreślenia przypadłości te coraz 
częściej dotykają osoby nie tylko 
w podeszłym wieku, ale również 
ludzi młodych. Aby dotrzeć do jak 
największej liczby osób stanowi-
ska „Skonsultuj z Farmaceutą…” 
zostały przygotowane w gale-
riach handlowych, co umożliwi-
ło również bezpośredni kontakt 
studenta farmacji z potencjalnym 
pacjentem.

Tegoroczna edycja odby-
ła się 4 marca 2017 r. i przebie-
gała pod hasłem „Skonsultuj  
z Farmaceutą… nadciśnienie”. 
Cieszyła się ona ogromnym za-

interesowaniem wśród lokalnych 
społeczności, a udział w niej 
wzięło niemal 300 wolontariuszy, 
studentów Uczelni Medycznych 
z całej Polski. W czasie trwania 
akcji uczestnicy mieli możliwość 
bezpłatnego pomiaru wysokości 
ciśnienia tętniczego, poziomu 
glikemii oraz składu masy ciała. 
Dodatkowo, każda osoba biorą-
ca udział w akcji, miała okazję do 
rozmowy z przeszkolonymi stu-
dentami farmacji na tematy pro-
filaktyki nadciśnienia tętniczego. 
Przy każdym stanowisku obecny 
był również magister farmacji, 
który udzielał porad wszystkim 
zainteresowanym. Ideą przepro-
wadzonej akcji była edukacja spo-
łeczeństwa w tak ważnej tematyce 
jak nadciśnienie tętnicze połą-
czonej ze skutecznym leczeniem, 
odpowiednią dietą i aktywnością 
fizyczną. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom młodych rodziców 
oraz dziadków opiekujących się 
małymi dziećmi, przygotowane 
zostały specjalne stanowiska za-
baw, gdzie dzieci mogły być po-
zostawione pod opieką wolonta-
riuszy.

Akcja profilaktyczna „Skon-
sultuj z Farmaceutą… nadciśnie-
nie” przeprowadzona w jednej 
z lubelskich galerii handlowych 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród klientów odwie-

dzających sklep. Swoje poparcie 
wyraziły również ważne instytu-
cje, o czym może świadczyć fakt 
objęcia wydarzenie patronatem: 
Prezydenta Miasta Lublin, Lubel-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
Rektora Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie oraz Dzieka-
na Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Analityki Medycz-
nej Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie. Akcję wsparła również 
Redakcja Aptekarza Polskiego 
- Pisma Naczelnej Izby Aptekar-
skiej. Patronami ogólnopolskiej 
akcji zostali: Naczelna Izba Apte-
karska oraz Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne.

Ogólnopolska akcja cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców miast co pokazuje 
narastającą wśród społeczeństwa 
potrzebę profilaktyki leczenia 
i stosowania odpowiednich za-
leceń żywnościowych oraz ak-
tywności fizycznej. Wydarzenie 
zorganizowane przez przyszłych 
farmaceutów uświadamia również 
o ważnej roli opieki farmaceutycz-
nej, podczas której pacjenci mogą 
zasięgać konsultacji medycznych. 
■

Katarzyna Woźniak
Wojciech Adam Sobczyk

Stydenci Wydziału 
Farmaceutycznego UM w Lublinie

Skonsultuj 

z Farmaceutą… 

nadciśnienie
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Rynek apteczny w lutym 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 748 mln 
PLN. Jest to o 45 mln PLN (-1,60%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. Natomiast w porównaniu do stycznia br. wartość sprzedaży zmniejszyła 
się o 274 mln PLN (-9,07%).  

Luty 2017: 
Rynek apteczny w lutym 2017 
słabszy niż rok temu, 

znacznie gorzej niż ubiegły 
(rekordowy) miesiąc  

Luty br. był pierwszym miesiącem od stycznia 
2014 roku, który zanotował spadek rynku względem 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość 
sprzedaży rynku aptecznego w lutym 2017 r. była 
o 45 mln PLN niższa od analogicznego okresu 2016 
roku. Mimo tego rynek apteczny od początku roku 
osiągnął wzrost o 7,67%. O utrzymaniu wzrostu za-
decydowały rekordowe wzrosty wartości sprzedaży 
jakie osiągnął rynek w styczniu br. 

Statystyczna apteka

W lutym 2017 r. wartość sprzedaży dla sta-
tystycznej apteki wyniosła 184 tys. PLN. Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była niższa o 5,0 
tys. PLN (-2,65%) od wartości za luty 2016 r. W po-
równaniu do stycznia br. spadek wartości sprzedaży 
w aptekach był mniejszy. Statystyczna apteka sprze-
dała o 18,5 tys. PLN (-9,14%) mniej niż w poprzed-
nim miesiącu. 

Średnia cena produktów sprzedawanych w ap-
tekach w lutym 2017 r. wyniosła 17,76 PLN. Średnia 
cena produktów sprzedawanych w aptece w porów-
naniu do lutego 2016 r. wzrosła o 3,36%, a wobec 
poprzedniego miesiąca była wyższa o 3,15%. Naj-
większy wzrost procentowy cen względem poprzed-
niego roku miał miejsce w segmencie sprzedaży od-
ręcznej (+5,58%). 

Marża apteczna w lutym wyniosła 25,62% 
i była o 0,12 pp niższa od marży z analogicznego 
okresu ubiegłego roku. Również względem stycznia 
br. marża się zmniejszyła, w tym przypadku o 0,39 pp.

Pacjent

W lutym 2017 r. statystyczną aptekę odwie-
dziło średnio 3 690 pacjentów. To o 6,11% mniej 
niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów spadła 
o 11,08%. 

Statystyczna apteka

Pacjent
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►

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2016

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2016

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016
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dr Jarosław Frąckowiak
 Wiceprezes PEX PharmaSequence

(dawniej PharmaExpert i Sequence)

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła w lutym 49,86 PLN i była o 3,69% 
wyższa niż w lutym 2016 roku (48,09 PLN). Nato-
miast względem stycznia br. (48,80 PLN) wartość ta 
zwiększyła się o 2,19%. 

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w styczniu br. wyniósł 29,27%. Wskaźnik 
ten był wyższy o 0,39 pp niż w styczniu br. Udział 
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był 
o 2,44 pp mniejszy niż w analogicznym miesiącu 
2016 roku. W lutym pacjenci wydali na leki refundo-
wane ponad 278 mln PLN, tj. o 13,3 mln PLN mniej 
niż miesiąc wcześniej oraz o 36,7 mln PLN mniej niż 
w lutym 2016 r. 

W lutym pacjenci zapłacili 75,54% z 2 748 mln 
PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży 
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze 
strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca 
udział ten zmniejszył się o 1,60 pp, a wartościowo 
wydatki pacjentów zmniejszyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o 255,4 mln PLN. W lutym pacjenci 
wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione 
w aptekach ponad 2 075 mln PLN. To o 38,8 mln 
PLN mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Udział 
pacjentów w zapłacie za leki był o 0,18 pp niższy od 
udziału z lutego 2016 r. ■

► Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie 
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016
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►

NOWE REJESTRACJE – PL – LUTY 2017

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnoś-
ciom; A04AA – Antagoniści serotoniny (5HT3)

Ondansetron: Ondansetron B. Braun w postaci 
roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie 
względem wprowadzonego wcześniej roztworu do 
wstrzykiwań. Zarejestrowano i wprowadzono na ry-
nek 7 marek leków dożylnych: Atossa (ICN Polfa 
Rzeszów), Setronon (Teva Kraków), Zofran (Novar-
tis; lek oryginalny), od sierpnia 2008 Ondansetron 
Kabi (Fresenius Kabi), od kwietnia 2012 Ondanse-
tron B.Braun (Braun), od września 2012 Ondanse-
tron Claris (Claris Lifesciences) i od lutego 2013 
Ondansetron Accord (Accord Healthcare).
Ponadto zarejestrowano 6 doustnych preparatów 
ondansetronu. Do obrotu wprowadzono 5 marek 
leków doustnych: Atossa (Egis), Emetron (Gede-
on Richter), Setronon (Teva), Zofran i Zofran Zydis 
(Novartis; lek oryginalny) i od stycznia 2012 Ondan-
setron Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals). Nie po-
jawił się jeszcze na rynku preparat Ondatran (Polfa 
Tarchomin).
Do sprzedaży wprowadzono także Zofran w postaci 
czopków doodbytniczych.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ondansetron-1A 
Pharma.

A06/A06A – Środki przeciw zaparciom; A06AX 
– Inne środki przeciw zaparciom

Glyceroli suppositoria: Czopki glicerolowe (Pro-
lab) to kolejny zarejestrowany preparat o tym skła-
dzie, w wersji dla dzieci 1 g i dla dorosłych 2 g. 
Wcześniej na rynek zostały wprowadzone Czopki 
glicerolowe firm: Aflofarm, Avena, Farmina, Gemi, 

Laboratorium Galenowe Olsztyn, Microfarm. Po-
nadto do sprzedaży wprowadzono wyrób medyczny 
Milax-M (Fadem) czopki glicerolowe dla dzieci 1,5 
g i dla dorosłych 2,5 g.

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – 
Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wy-
łączeniem insulin; A10BH – Inhibitory pepty-
dazy dipeptydylowej IV (DPP-4)

Sitagliptin: Sitagliptin Teva to 5. zarejestrowana 
marka sitagliptyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 
marki: od czerwca 2010 Xelevia (Merck Sharp & 
Dohme) i od października 2014 Ristaben (Merck 
Sharp & Dohme). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Januvia (Merck Sharp & Dohme) i Tesavel (również 
Merck Sharp & Dohme).

b – krew i układ krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02A – Leki 
przeciwfibrynolityczne; B02AA – Aminokwasy

Tranexamic acid: Tranexamic acid Accord (Accord 
Healthcare) w postaci iniekcji, w tym w nowej dawce 
1 g/10 ml, to 3. zarejestrowana marka preparatów 
kwasu traneksamowego. Na rynek wprowadzono 
Exacyl (Sanofi-Aventis). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Tranexamic Acid Tillomed (Emcure).

B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; 
B05B – Roztwory do podawania dożylnego; 
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowe-
go; B05BA10 – Połączenia

Nutrimentum: Nutriflex Omega special without elec-
trolytes (Braun) to emulsja do infuzji zawierająca 
roztwory glukozy, emulsji tłuszczowej oraz amino-
kwasów, będąca rozszerzeniem względem innych 

W lutym 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 75 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, w tym 73 pozwolenia dla nowych produktów leczniczych oraz 2 nowe pozwolenia 
dla leków już wcześniej zarejestrowanych (CetAlergin i CetAlergin Ten – PharmaSwiss), które 
zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych 

obejmują 37 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówio-
no na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO 
oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostęp-
ności, numery pozwoleń, Globalne Numery Jednostki Handlowej), które można znaleźć w internetowym Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
(http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lutym 2017 r.” został opublikowany przez Urząd 10 marca 2017
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zarejestrowanych preparatów tej marki (Nutriflex 
Basal, Nutriflex Lipid peri, Nutriflex Lipid plus, Nu-
triflex Lipid special, Nutriflex Omega plus, Nutriflex 
Omega special, Nutriflex peri, Nutriflex plus, Nutri-
flex special).
Na rynek zostały wprowadzone różnego typu roz-
twory do żywienia pozajelitowego, wytwarzane 
przez firmy: Baxter (Aminomel, Multimel, Numeta 
G, Olimel), Braun (Nutriflex), Fresenius Kabi (Ami-
nomix Novum, Kabiven, SmofKabiven).
Nie zostały jeszcze wprowadzone: Clinimix (Baxter), 
Lipoflex plus, Lipoflex peri i Lipoflex special (Braun), 
Pediaven (Fresenius Kabi).

c – Układ sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01E – Inne preparaty stosowane w choro-
bach serca; C01EB – Inne preparaty stoso-
wane w chorobach serca

Ivabradine: Ivabradine Chanelle Medical to 9. zare-
jestrowana marka iwabradyny. Do sprzedaży w Pol-
sce wprowadzono 3 marki: Procoralan (Servier), 
od października 2016 Bixebra (Krka) i od listopada 
2016 Ivabradine Anpharm. Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Brediwal (Sandoz), Corlentor (Servier), 
Ivabradine JensonR (Jenson R+), Ivabradine Zen-
tiva, Raenom (Gedeon Richter Polska).

C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adren-
ergiczne; C07AG – Leki blokujące receptory 
a- i b-adrenergiczne

Carvedilol: Carvedilol SymPhar to 15. zarejestro-
wana marka karwedilolu. Na rynek wprowadzono 
12 preparatów: Carvedilol-Ratiopharm, Carvetrend 
(Teva), Coryol (Krka), Dilatrend (Roche; lek oryginal-
ny), Vivacor (Proterapia), Carvedilolum 123ratio (lek 
wprowadzony od sierpnia 2006 pod pierwotną na-
zwą Carvedilol Teva), od czerwca 2006 Atram (Zen-
tiva), od września 2006 Carvedigamma (Wörwag), 
od listopada 2007 Avedol (Polpharma), od września 
2008 Symtrend (SymPhar), od stycznia 2009 Hypo-
ten (Orion) i od marca 2015 Carvedilol Orion.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Carvedilol 
Genoptim (Synoptis), Carvin (S-Lab).

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

Ramipril: Ramipril Genoptim (Synoptis) to 20. za-
rejestrowana marka ramiprylu. Do obrotu wprowa-
dzono 17 preparatów: Piramil (Sandoz), Ramicor 
(Ranbaxy; tabletki zarejestrowane pierwotnie pod 
nazwą Ramipril Ranbaxy), Tritace (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny), od grudnia 2006 Axtil (Adamed), 

od lutego 2007 Vivace (Actavis), od kwietnia 2007 
Polpril (Polpharma), od października 2007 Ramve 
(Recordati), od grudnia 2007 Ramistad (Stada), od 
listopada 2008 Apo-Rami (Apotex), od marca 2009 
Ampril (Krka), od października 2010 Ramipril Ac-
tavis, od marca 2014 Ivipril (Bioton; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Ramipril +Pharma), 
od kwietnia 2014 Ramipril Aurobindo i Ramipril 
Billev, od czerwca 2014 Ramiprilum 123ratio (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ramipril Teva 
Pharma), od lipca 2015 Ramipril Accord (Accord He-
althcare) i od września 2016 Awerpil (Artespharm; 
lek w dawce 2,5 mg zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Ramipril Aurobindo).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Medipril (Me-
dreg), Ramipril-Lupin.

C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny 
w połączeniach; C09BA – Inhibitory konwer-
tazy angiotensyny w połączeniach z leka-
mi moczopędnymi; C09BA04 – Peryndopryl 
w połączeniach z lekami moczopędnymi

Perindopril+indapamide: Indix Combi (Teva; za-
wiera tosylan peryndoprylu i indapamid) w dawce 
10 mg+2,5 mg to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej niższych zestawień dawek tego 
leku. Zarejestrowano 10 marek preparatów o poda-
nym składzie.
Na rynek wprowadzono 5 marek (Co-Indipam, Co-
-Prenessa, Indix Combi, Noliprel i Noliprel Forte/
Bi-Forte, Tertensif Kombi/Bi-Kombi), w tym: 5 prepa-
ratów zawierających peryndopryl w połączeniu z ar-
gininą i indapamid (zastąpiły wcześniejsze preparaty 
zawierające peryndopryl w połączeniu z erbuminą 
[tert-butylaminą] i indapamid): Noliprel (Servier; 2,5 
mg+0,625 mg), Noliprel Forte (Anpharm; 5 mg+1,25 
mg) i Tertensif Kombi (Servier; 5 mg+1,25 mg), 
Noliprel Bi-Forte (Servier; lek zarejestrowany po-
czątkowo pod nazwą Peryndopryl arginine + Inda-
pamid Servier; 10 mg+2,5 mg) i Tertensif Bi-Kombi 
(Anpharm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Peryndopryl arginine + Indapamid Anpharm; 10 
mg+2,5 mg) oraz: od czerwca 2008 Co-Prenessa 
(Krka Polska; peryndopryl w połączeniu z erbumi-
ną i indapamid; 2 mg+0,625 mg, 4 mg+1,25 mg; 8 
mg+2,5 mg), od grudnia 2013 Indix Combi (Teva; 
tosylan peryndoprylu i indapamid; 2,5 mg+0,625 
mg i 5 mg+1,25 mg) i od stycznia 2014 Co-Indipam 
(Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Perindopril Indapamide Arrow; peryndopryl w połą-
czeniu z erbu miną i indapamid; 4 mg+1,25 mg).
Zarejestrowanych jest także 5 marek leków dotych-
czas nie wprowadzonych do obrotu: Co-Presomyl 
(Generics, peryndopryl w połączeniu z argininą i in-

►
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dapamid; 2,5 mg+0,625 mg) i Co-Presomyl Forte 
(peryndopryl w połączeniu z argininą i indapamid; 5 
mg+1,25 mg); Panoprist (Sandoz; peryndopryl w po-
łączeniu z erbuminą i indapamid; 2 mg+0,625 mg i 4 
mg+1,25 mg), Percarnil Plus (Actavis; peryndopryl 
w połączeniu z argininą i indapamid w 3 dawkach: 
2,5 mg+0,625 mg, 5 mg+1,25 mg i 10 mg+2,5 mg), 
Perindopril + Indapamide Krka (peryndopryl w po-
łączeniu z erbuminą i indapamid; 4 mg+1,25 mg 
i 8 mg+2,5 mg), Romapal (Galex d.d.; peryndopryl 
w połączeniu z erbuminą i indapamid; 2 mg+0,625 
mg i 4 mg+1,25 mg).

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

Candesartan+hydrochlorothiazide: Candesartan 
+ Hydrochlorothiazide Bluefish to 9. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie. Na rynek wpro-
wadzono 4 marki: od września 2011 Karbicombi 
(Krka), od grudnia 2011 Candepres HCT (Sandoz), 
od grudnia 2012 Carzap HCT (Zentiva) i od grudnia 
2014 Candesartan + HCT Genoptim (Synoptis; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Candesartan 
+ Hydrochlorothiazide Liconsa).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Canderox HCTZ (Medicplast), Candesartan HCT 
Pfizer, Candesartan HCT Tchaikapharma, Cande-
sartan + Hydrochlorothiazide Vitama.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Candesartan HCT 
Teva.

C09DB - Antagoniści angiotensyny II w po-
łączeniach z blokerami kanału wapniowego; 
C09DB07 – Kandesartan i amlodypina

Candesartan+amlodipine: Amlopres (Sandoz) w 4 
zestawieniach dawek to 3. zarejestrowana marka 
leków o podanym składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono 2 marki: od stycznia 2015 Caramlo (Zentiva) 
i od września 2016 Candezek Combi (Adamed).

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

Ezetimibe: Ezetimibe Apotex i Ezoleta (Krka) to 
odpowiednio 8. i 9. zarejestrowana marka ezetymi-
bu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Ezetrol 
(Merck Sharp & Dohme). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Coltowan (Gedeon Richter Polska), 
Exebir (Accord Healthcare), Ezen (Zentiva), Ezet-
imibe Glenmark, Ezetimibe Mylan, Lipegis (Egis).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Tactus (Sandoz).

C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach; C10BA - Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w połą-
czeniach z innymi środkami wpływającymi na 
stężenie lipidów; C10BA02 – Symwastatyna 
i ezetymib

Simvastatin+ezetimibe: Etibax SV (Sun Pharma-
ceutical Industries) w 3 dawkach różniących się 
zawartością symwastatyny to 2. zarejestrowany lek 
o tym składzie. Na rynek od maja 2010 wprowadzo-
no Inegy (Merck Sharp & Dohme).

d – leki stosowane w dermatologii
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane 
w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo; D01AC – Pochodne 
imidazolu i triazolu

Clotrimazole: Clotrimazolum Amara to 8. zarejestro-
wany w tej klasie lek z klotrymazolem. Do sprzeda-
ży wprowadzono 7 leków: Clotrimazolum Aflofarm, 
Clotrimazolum Hasco (Hasco-Lek), Clotrimazolum 
GSK (GlaxoSmithKline Poznań), Clotrimazolum Me-
dana (Medana Pharma), Clotrimazolum Ziaja, od 
września 2009 Imazol (Galderma) i od stycznia 2014 
GINEintima ClotriActive (US Pharmacia; nastąpiła 
zmiana nazwy na Clotrimazolum US Pharmacia, 
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na 
rynku; lek wprowadzony wcześniej na rynek pod na-
zwą Clotrimazolum Homeofarm, następnie zmiana 
nazwy na Clotrimazolum Jelfa i wprowadzenie na 
rynek pod kolejną nazwą GINEintima ClotriActive).
Ponadto do sprzedaży wprowadzono 2 kosmetyki 
z klotrymazolem: Clotrimazolum 1% proszek (Aflo-
farm) i Seboton krem (Lefrosch).

g – Układ moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki sto-
sowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu

Solifenacin: Uronorm (Orion) i Solifenacin Medreg 
to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowana marka solife-
nacyny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny 
Vesicare (Astellas). Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku: Belsanor (Gedeon Richter Polska), Solifenacin 
PMCS (Pro.Med.CS), Solifenacin Sandoz, Soluro 
(Accord Healthcare) i Vesisol (G.L. Pharma).

G04C – Leki stosowane w łagodnym przero-
ście gruczołu krokowego; G04CB – Inhibitory 
5α-reduktazy testosteronu

Dutasteride: Dutrys (Krka) to 9. zarejestrowana 
marka dutasterydu. Na rynek wprowadzono lek ory-
ginalny Avodart (GlaxoSmithKline). Nie pojawiły się 
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jeszcze w sprzedaży preparaty: Dudactiv (Actavis), 
Dutasteride Cipla, Dutasteride Teva, Dutasteride 
Teva Pharma, Dutasteride Zentiva, Dutasteryd Re-
giomedica i Findarts (Apotex).

J – leki przeciwzAkaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne;
J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji

Cefuroxime: Cefuroxime Aurobindo w postaci tab-
letek powlekanych to rozszerzenie względem wpro-
wadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 12 
doustnych marek cefuroksymu. Do sprzedaży wpro-
wadzono 11 leków doustnych: Bioracef (Polphar-
ma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (PharmaSwiss), 
Xorimax (Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny), od sierpnia 2006 Zamur (Mepha), od 
września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland), od czerw-
ca 2014 Cefuroxime Aurobindo (lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Cefuroxime Ceft Limited) 
i Cefuroximum 123ratio (lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Cefuroxime Teva), od września 2015 
Furocef (Krka) i od sierpnia 2016 Cefox (S-Lab).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat doust-
ny Tarsime (Polfa Tarchomin).
Zarejestrowano 7 iniekcyjnych marek cefuroksy-
mu. Na rynek wprowadzono 6 leków iniekcyjnych: 
Aprokam (Thea), Biofuroksym (Polpharma), Tarsi-
me (Polfa Tarchomin), Zinacef (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny), od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP 
Pharma) i od lutego 2012 Cefuroxim Kabi (Frese-
nius Kabi).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Ce-
furoksym Hospira.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cefuroxime Actavis.

J01DH – Karbapenemy; J01DH51 – Imipe-
nem i inhibitor enzymatyczny

Imipenem+cilastatine: Imipenem + Cylastatyna 
ELC (ELC Group) to 7. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 5 marek: 
Tienam (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od 
stycznia 2011 Imipenem/Cilastatin Kabi (Fresenius 
Kabi), od czerwca 2011 Imecitin (Actavis), od marca 
2012 Imipenemum/Cilastatinum Hospira i od marca 
2013 Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy. Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży Imipenem/Cilastatin ACIC.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Imipenem + Cilasta-
tin Polpharma (lek był obecny na rynku od stycznia 
2012).

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

Clarithromycin: Apiclar (S-Lab) to 8. zarejestrowa-
na marka klarytromycyny. Do sprzedaży wprowadzo-
no 7 marek: Fromilid i Fromilid Uno (Krka), Klabax 
(Ranbaxy), Klabion (Polpharma), Klacid i Klacid Uno 
(BGP Products), Lekoklar (Sandoz), Taclar (Polfa 
Tarchomin), od lipca 2006 Klarmin (PharmaSwiss), 
od stycznia 2013 Klabion Uno (Polpharma; lek za-
rejestrowany pierwotnie przez firmę PharOS pod 
nazwą Kloreniss) i od czerwca 2014 Lekoklar mite 
i Lekoklar forte (Sandoz; leki zarejestrowane pier-
wotnie pod nazwą Clarithromycin Sandoz).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Klarytrogen MR (Ge-
nerics).

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA 
– Fluorochinolony

Levofloxacin: Levofloxacin Aurovitas to 12. zareje-
strowana w tej klasie marka lewofloksacyny. Na ry-
nek wprowadzono 7 leków: Tavanic (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), 
od marca 2012 Xyvelam (+Pharma), od czerwca 
2012 Oroflocina (PharmaSwiss), od listopada 2014 
Levofloxacin Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Levofloxacin Macleods), 
od września 2015 Levalox (Krka) i od grudnia 2015 
Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin 
Sandoz, Levofloxacinum B. Braun (Braun), Quinsair 
(Aptalis) roztwór do nebulizacji.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Levofloxacin Sanovel 
(Sanovel Holding).
Moxifloxacin: Moxifloxacin Aurovitas to 6. zareje-
strowana w tej klasie marka moksyfloksacyny. Do 
sprzedaży wprowadzono 3 marki: Avelox (Bayer; lek 
oryginalny) oraz od września 2014 Floxitrat (San-
doz) i Moloxin (Krka). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Moxifloxacin Kabi (Fresenius Kabi) i Moxi-
floxacin Noridem.

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

Fluconazole: Fluconazole PPH (Polpharma) i Lo-
caring (Actavis) to odpowiednio 17. i 18. zarejestro-
wana marka flukonazolu. Do obrotu wprowadzono 
11 leków doustnych: Diflucan (Pfizer), Fluconazo-
le Polfarmex, Flumycon (Teva), Mycosyst (Gede-
on Richter Polska i Gedeon Richter), od sierpnia 
2006 Flucofast (Medana Pharma), od lipca 2007 
Fluconazin (Hasco-Lek), od września 2010 Flucorta 
(Polfarmex), od listopada 2010 Mycomax (Zentiva), 
od grudnia 2011 Flukonazol Actavis, od maja 2014 
Fluconazole Aurobindo i od maja 2016 Fluconazole 
Genoptim (Synoptis).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Candifluc (Aflo-
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farm) i Fluconazole Hasco (Hasco-Lek).
Ponadto na rynek wprowadzono 5 roztworów do 
wlewów dożylnych: Diflucan (Pfizer; lek oryginalny), 
Mycomax (Zentiva), od września 2008 Flukonazol 
(Claris Lifesciences), od sierpnia 2010 Fluconazo-
le B. Braun (Braun) i od grudnia 2011 Fluconazole 
Kabi (Fresenius Kabi).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Flumycon (Teva) roz-
twór do wlewów dożylnych.
Voriconazole: Voriconazole Actavis proszek do 
sporządzania roztworu do wlewów dożylnych to 
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześ-
niej tabletek powlekanych. Zarejestrowano 19 ma-
rek worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono 12 
marek: Vfend (Pfizer; lek oryginalny), od września 
2014 Voriconazole Accord (Accord Healthcare), od 
kwietnia 2015 Voriconazol Polpharma, od lipca 2015 
Voriconazole Sandoz, od stycznia 2016 Voricona-
zole Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Voriconazole Pharmathen), od 
lipca 2016 Voriconazole Fresenius Kabi, od sierpnia 
2016 Voriconazol Adamed, Voriconazole Stada i Vo-
ricostad (Stada), od października 2016 Voriconazo-
le Mylan, od grudnia 2016 Voriconazole Teva i od 
stycznia 2017 Voriconazole Actavis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Volric (Polphar-
ma), Vopregin (Egis), Voriconazole Glenmark, Vori-
conazole Hikma (lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Voriconazole Hospira), Voriconazole Richter 
(Gedeon Richter Polska), Voriconazole Zentiva, Wo-
rykonazol Synthon.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe 
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połącze-
nia; J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru i em-
trycytabina

Tenofovir disoproxil+emtricitabine: Ictastan (Ac-
tavis) to 8. zarejestrowana marka leków o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowadzono Truvada (Gi-
lead Sciences). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Dunotrisin (Alvogen), Emtricitabine/Tenofovir diso-
proxil Teva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zen-
tiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, Emtri-
citabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/
Tenofovir Stada.

l – leki Przeciwnowotworowe 
i wpływające na Układ 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BA – Analogi kwa-
su foliowego

Pemetrexed: Pemetrexed Actavis to 22. zarejestro-
wana marka pemetreksedu. Do sprzedaży wprowa-
dzono 5 marek: Alimta (Eli Lilly), od marca 2016 
Pemetreksed Adamed i Pemetrexed Sandoz, od 
kwietnia 2016 Pemetrexed Accord (Accord Health-
care) i od września 2016 Pemetrexed Alvogen.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Armisarte (Acta-
vis; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Pe-
metrexed Actavis), Ciambra (Menarini), Pemetrek-
sed Sun, Pemetrexed Fresenius Kabi, Pemetrexed 
Genthon, Pemetrexed Glenmark, Pemetrexed Ho-
spira, Pemetrexed Lilly (Eli Lilly), Pemetrexed me-
dac, Pemetrexed Mylan, Pemetrexed PharmaSwiss, 
Pemetrexed Sigillata, Pemetrexed Stada, Pemetre-
xed Teva, Pemetrexed Zentiva, Trixid (Egis).

L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty na-
turalne; L01CA – Alkaloidy barwinka i analogi

Vinorelbine: Vinorelbine Accord (Accord Health-
care) to 4. zarejestrowana marka winorelbiny. Na 
rynek wprowadzono 3 leki: Navelbine (Pierre Fa-
bre), Navirel (medac) i od czerwca 2013 Neocitec 
(Sandoz).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Vinorelbine Strides 
(Strides Arcolab).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Erlotinib: Varlota (Alvogen) to 1. zarejestrowany lek 
generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek orygi-
nalny Tarceva (Roche).
Varlota jest wskazany w leczeniu niedrobnokomór-
kowego raka płuca oraz raka trzustki.
Erlotynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej recep-
tora dla naskórkowego czynnika wzrostu/receptora 
typu 1 dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzro-
stu (EGFR znanego także jako HER1). Erlotynib sil-
nie hamuje wewnątrzkomórkową fosforylację EGFR 
(ang. Epidermal Growth Factor Receptor). EGFR 
ulega ekspresji na powierzchni komórek prawidło-
wych i nowotworowych. W modelach nieklinicznych 
hamowanie fosfotyrozyny EGFR prowadzi do za-
trzymania podziałów komórki i (lub) jej śmierci.
Mutacje EGFR mogą prowadzić do istotnej aktywa-
cji antyapoptotycznych oraz proliferacyjnych szla-
ków sygnałowych. Znacząca skuteczność erlotynibu 
w blokowaniu przekaźnictwa sygnału poprzez ścież-
kę związaną z EGFR w komórkach guzów nowotwo-
rowych wykazujących mutację EGFR jest przypisy-
wana ścisłemu wiązaniu się erlotynibu z miejscem 
wiążącym ATP w zmutowanej domenie kinazowej 
receptora EGFR. W wyniku blokowania przekaźni-
ctwa zstępującego zostaje zatrzymana proliferacja 
komórek oraz indukowana śmierć komórki poprzez 
wewnętrzną ścieżkę apoptozy. W modelach mysich 
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z wymuszoną ekspresją receptora EGFR wykazu-
jącego aktywującą mutację obserwuje się regresję 
guza.

L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Irinotecan: Irynotekan chlorowodorku Qilu (cóż za 
niepoprawna po polsku nazwa dla chlorowodorku 
irynotekanu ! nawet w wersji farmakopealnej po-
winno być: irynotekanu chlorowodorek; aż dziwne, 
że Urząd Rejestracji rejestruje takie nazwy…) to 9. 
zarejestrowana marka irynotekanu.
Na rynek wprowadzono 4 leki: Campto (Aventis 
Pharma; lek oryginalny), Irinotecan Hospira (wpro-
wadzony wcześniej pod nazwą Irinotecan Mayne), 
od grudnia 2009 Irinotecan Kabi (Fresenius Kabi) 
i od września 2013 Irinotecan-Ebewe.
Nie zostały jeszcze wprowadzone: Irinotecan Accord 
(Accord Healthcare), Irinotecan CSC (GP Pharm), 
Irinotecan Fair-Med (Fair-Med Healthcare; lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Irinolexan) oraz 
lek liposomalny Onivyde (Baxalta Innovations).

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem we-
wnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów 
i środki o zbliżonym działaniu; L02BA - An-
tyestrogeny

Fulvestrant: Fulvestrant Teva to 3. zarejestrowana 
marka fulwestrantu. Do sprzedaży wprowadzono 
Faslodex (AstraZeneca). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku Fulvestrant Sandoz.
Leki są wskazane do leczenia raka piersi z obec-
nymi receptorami estrogenowymi u kobiet po me-
nopauzie, miejscowo zaawansowanego lub z prze-
rzutami, gdy nastąpił nawrót choroby podczas lub 
po zakończeniu leczenia uzupełniającego lekiem 
z grupy antyestrogenów lub gdy nastąpiła progre-
sja choroby podczas leczenia lekiem z grupy anty-
estrogenów.
Fulwestrant jest kompetycyjnym antagonistą re-
ceptora estrogenowego (ER) o powinowactwie 
porównywalnym z estradiolem. Blokuje troficz-
ne działanie estrogenów bez nawet częściowego 
działania agonistycznego (estrogenopodobnego). 
Mechanizm działania polega na zmniejszeniu ilości 
(down-regulation) białka receptorowego receptora 
estrogenowego. W badaniach klinicznych u kobiet 
po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi wykaza-
no, że w porównaniu z placebo fulwestrant znaczą-
co zmniejsza ilość białka receptora estrogenowego 
w guzach zawierających receptory estrogenowe. 
Stwierdzono także znaczące zmniejszenie ekspre-
sji receptora progesteronowego, co potwierdza brak 
wewnętrznej aktywności estrogenowej.

m – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu octowego i związki 
o podobnej budowie; M01AB55 – Diklofenak 
w połączeniach

Diclofenac+cyanocobalamin+pyridoxine+thiam
ine: Dolonerv (TAK Pharma) to 1. zarejestrowana 
marka leku o podanym składzie – nowe zestawienie 
substancji czynnych.
Dolonerv wskazany jest u dorosłych i młodzieży 
w wieku od 18 lat w leczeniu: bólu w niereumatoi-
dalnych stanach zapalnych oraz stanów zapalnych 
w chorobie zwyrodnieniowej stawów: przewlekłe 
zapalenie wielostawowe, zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa), choroba 
zwyrodnieniowa stawów, choroba zwyrodnieniowa 
kręgosłupa, zapalenie nerwów i nerwobóle jak ze-
spół szyjny, lumbago, rwa kulszowa.
Diklofenak, substancja niesteroidowa, ma działanie 
przeciwreumatyczne, przeciwzapalne, przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe spowodowane głównie 
zahamowaniem syntezy prostaglandyny. W dużych 
dawkach przemijająco hamuje agregację płytek 
krwi. U ludzi diklofenak zmniejsza ból, obrzęk i go-
rączkę spowodowane procesem zapalnym. Diklofe-
nak hamuje także agregację płytek wywołaną ADP 
i kolagenem.
Witaminy B1 (tiamina), B6 (pirydoksyna) i B12 (koba-
lamina) pełnią funkcję koenzymów w metabolizmie, 
a szczególnie w metabolizmie komórek nerwowych, 
co pozytywnie wpływa na działanie przeciwbólowe 
diklofenaku sodowego. Terapeutyczne podawanie 
tych witamin w kontekście chorób układu nerwowe-
go służy zarówno przeciwdziałaniu towarzyszących 
stanów niedoboru witaminy (prawdopodobnie ze 
względu na zwiększone zapotrzebowanie w związku 
z zaburzeniem) oraz w celu stymulowania natural-
nych mechanizmów naprawczych.

M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ibuprofen Alkaloid-INT w postaci tabletek 
powlekanych w 2 dawkach to rozszerzenie wzglę-
dem zarejestrowanej wcześniej zawiesiny doustnej. 
Zarejestrowano 44 marki ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek zostały wprowa-
dzone 23 marki: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek), 
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-
-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), 
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom i Ibuprom Max (US 
Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen 
Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) 
oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom Sprint 
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(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Ibuprom Sprint Caps), od lutego 2008 Ibupro-
fen Aflofarm (następnie zmiana nazwy preparatu na 
Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmiana 
powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od października 
2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi (Zentiva) oraz 
Nurofen Forte Express (Reckitt Benckiser; nastąpiła 
zmiana nazwy na Nurofen Mięśnie i Stawy Forte, 
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na 
rynku), od listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od 
stycznia 2010 Nurofen Express Tab 400 mg (Re-
ckitt Benckiser; preparat został wprowadzony we 
wrześniu 2007 pod nazwą Nurofen Migrenol For-
te), od maja 2010 Nurofen na ból pleców (Reckitt 
Benckiser; preparat został wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nurofen Menstrual), od grudnia 2010 
Spedifen (Zambon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast 
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen Junior (Polphar-
ma), od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ife-
nin forte (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Ibunin forte), od czerwca 2011 Ibumax 
forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen Hasco 
(Hasco-Lek), od stycznia 2012 Ibuprom Max Sprint 
(US Pharmacia), od lutego 2012 Ibufen Baby czopki 
(Polpharma), od lipca 2012 Ibuprofen LGO (Labora-
torium Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin 
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki (Aflofarm), 
od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzieci (Hasco-
-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express Femina 
(Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany początkowo 
jako Nurofen Express KAP, następnie zmiana nazwy 
i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), 
od lipca 2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny 
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży 
od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte roz-
puszczalny), od grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps 
(Hasco-Lek; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Ibuprofen Forte Hasco, w maju 2015 zmiana 
nazwy na Ibum Express, ale lek pod nową nazwą 
jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), od września 
2014 Ibuprofen Dr. Max, od stycznia 2015 Ibupro-
fen Generics i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek 
wprowadzony na rynek od września 2009 przez fir-
mę Polfarmex pod nazwą Aprofen), od marca 2015 
Ibufen Mini Junior (Polpharma), od grudnia 2015 
Ibuprofen Teva i Ibuprofen Teva Max (lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Irfen, a następnie 
Ibuprofen 123ratio), od czerwca 2016 Ibuprom RR 
(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Ibuprom Max, a wprowadzony wcześniej 
na rynek pod nazwą Ibuprom Duo), od lipca 2016 
Ibuprofen Forte DOZ (lek w dawce 400 mg wpro-

wadzony do sprzedaży od lipca 2012 pod pierwotną 
nazwą Ibuprofen LGO), od grudnia 2016 Iburapid 
(Nord Farm) i od stycznia 2017 Metafen Ibuprofen 
Caps (Polpharma).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 11 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino-
wym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku 
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony 
wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D), Ibum 
o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci 
zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskaw-
kowym; Reckitt Benckiser), od marca 2009 Kido-
fen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik 2% i 4% 
(Teva; preparat zarejestrowany pierwotnie jako Ibu-
sir, wprowadzony na rynek pod nazwą Bufenik, po 
czym zmiana nazwy na Ibuprofen Teva, ale lek pod 
nową nazwą jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), 
od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva; zmiana nazwy 
na Modafen Baby, ale lek pod nową nazwą jeszcze 
nie pojawił się w sprzedaży), od lipca 2010 Nurofen 
dla dzieci Forte zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), 
od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci forte o smaku tru-
skawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierp-
nia 2011 Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen 
dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci 
Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser; wcześniej-
sza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% truskawkowy), 
od października 2011 Milifen (Pinewood), od lute-
go 2012 Ibum o smaku bananowym (Hasco-Lek), 
od marca 2012 MIG dla dzieci zawiesina (Berlin-
-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina 2% 
(BGP Products Poland), od września 2012 Ibum 
forte o smaku malinowym (Hasco-Lek), od maja 
2013 Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-Lek), 
od sierpnia 2013 MIG dla dzieci forte o smaku tru-
skawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie), od lipca 
2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku malinowym 
(Polpharma), od sierpnia 2015 Nurofen dla dzie-
ci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte 
truskawkowy (Reckitt Benckiser), od października 
2015 Brufen Forte zawiesina (BGP Products Po-
land), od stycznia 2016 Pediprofen (Sequoia; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Farmalider 
pod nazwą Ibuprofen Liderfarm) i od kwietnia 2016 
Ifenin dla dzieci (Actavis).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Busco-
fem (Boehringer Ingelheim), Galprofen i Galprofen 
Max (Galpharm Healthcare), Ibalgin Rapid i Ibalgin 
Rapid Forte (Zentiva), Ibenal, Ibenal Forte i Ibenal 
Max (Lekam), Ibufarmalid (Farmalider), Ibufen dla 
dzieci o smaku pomarańczowym (Medana Pharma), 
Ibum o smaku truskawkowym (Hasco-Lek; preparat 
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zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen Me-
diceo) i Ibum forte o smaku truskawkowym (Hasco-
-Lek; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Ibuprofen Mediceo Forte), Ibuprofen Alkaloid-INT, 
Ibuprofen APC Galpharm (Galpharm Healthcare; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen 
APC Max), Ibuprofen Banner, Ibuprofen Bril (Bristol), 
Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibupro-
fen Farmalider, Ibuprofen Galpharm tabl. drażowane 
(Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Ibuprofen APC), Ibuprofen Galpharm 
tabl. powl. (Galpharm Healthcare), Ibuprofen Lysine 
InnFarm (Inn-Farm), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wraf-
ton), Ibuprom dla dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom 
dla dzieci Forte (US Pharmacia), Ibuprofen Sensilab 
(Sensilab Polska), Lizymax (Hasco-Lek), Modafen 
Junior (Zentiva), Nurofen Express Forte (Reckitt 
Benckiser; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Nurofen Caps), Tesprofen (Galpharm Healthcare).

M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach
Ibuprofen+pseudoephedrine: Ibum Zatoki Max 
(Hasco-Lek) to nowe dla tych substancji czynnych 
zestawienie dawek (ibuprofen 400 mg + pseudo-
efedryna 60 mg) i rozszerzenie względem wprowa-
dzonego wcześniej leku Ibum Zatoki w dwukrotnie 
niższych dawkach. Zarejestrowano 13 marek leków 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
10 leków: Acatar Zatoki (US Pharmacia), Ibum 
Grip (Hasco-Lek; lek wprowadzony pierwotnie do 
sprzedaży pod nazwą Ibum Extra), Ibuprom Zatoki 
(US Pharmacia), Nurofen Zatoki (Reckitt Benckiser; 
wcześniej lek wprowadzono na rynek pod nazwą 
Nurofen na przeziębienie i grypę, a następnie jako 
Nurofen Antigrip), od października 2013 Ibum Za-
toki (Hasco-Lek), od grudnia 2013 Metafen Zatoki 
(Polpharma; lek był obecny na rynku od września 
2008 pod nazwą Rhinafen), od lipca 2015 Modafen 
Extra Grip (Zentiva; lek wprowadzony pierwotnie 
pod nazwą Modafen), od grudnia 2015 Infex Zato-
ki (Teva; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Ibuprofen + Pseudoefedryna 123ratio, a później pod 
nazwą Ibuprofen + Pseudoefedryna Teva), od lipca 
2016 Sudafed Extra (McNeil; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Ibuprofen/Pseudoephedrine 
Hydrochloride Diapharm) i od listopada 2016 La-
boratoria PolfaŁódź Zatoki (Bio-Profil Polska; lek 
wprowadzony na rynek od października 2014 pod 
pierwotną nazwą Rinafen Zatoki).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Advil Zatoki (Pfi-
zer), Efedoxin (PharmaSwiss), Ibuprofen/Pseudo-
ephedrine Hydrochloride Krewel (Krewel Meusel-
bach).

M01AH – Koksyby
Etoricoxib: Roticox (Krka) to 6. zarejestrowana 
marka etorykoksybu. Na rynku pojawił się lek ory-
ginalny Arcoxia (Merck Sharp & Dohme). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Doloxib (Zen-
tiva), Etoricoxib Teva, Etoricoxib Zydus, Kostarox 
(Sandoz).

M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej; 
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie 
kwasu moczowego

Allopurinol: Allupol (Gedeon Richter Polska) 
w dawce 300 mg to rozszerzenie względem wpro-
wadzonej wcześniej dawki 100 mg. Zarejestrowano 
3 marki allopurynolu. Na rynek wprowadzono 2 mar-
ki: Allupol (Gedeon Richter Polska), Milurit (Protera-
pia). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Argadopin 
(Sandoz).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Zyloric (Aspen; lek 
oryginalny, był obecny na rynku).

N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; 
N02AA – Naturalne alkaloidy opium

Morphine: Morphine Kalceks to 8. zarejestrowa-
ny preparat morfiny, w tym 4. lek iniekcyjny. Do 
sprzedaży wprowadzono 6 leków: iniekcje Morphi-
ni sulfas WZF (Polfa Warszawa) i od października 
2015 Morphini hydrochloridum Sopharma oraz leki 
doustne: Sevredol (Norpharma) i 3 preparaty o prze-
dłużonym uwalnianiu – Doltard (Takeda), MST Con-
tinus (Norpharma) i Vendal Retard (G.L. Pharma). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Autostrzy-
kawka Morfina Przeciwko Bólowi (Ravimed).

N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; 
N07C/N07CA – Preparaty stosowane w za-
wrotach głowy

Betahistine: ApoBetina (Apotex) w dawce 24 mg to 
rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 
dawek 8 mg i 16 mg. Zarejestrowano 16 marek be-
tahistyny. Na rynku pojawiło się 14 leków: Betaserc 
(BGP Products), od sierpnia 2007 Vestibo (Acta-
vis), od lutego 2008 Betalan (Polfarmex; w grud-
niu 2011 nastąpiła zmiana nazwy na Betahistine 
Polfarmex, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie 
pojawił się w sprzedaży), od marca 2008 Neatin 
(PharmaSwiss; dawka 24 mg zarejestrowana pier-
wotnie przez firmę Euroleki pod nazwą Betahistyna 
Euroleki), od czerwca 2008 Vertix (Recordati), od 
października 2008 Polvertic (Medana Pharma; zare-
jestrowany wcześniej jako Avero), od listopada 2008 
Lavistina (Aflofarm; zarejestrowany wcześniej jako 
Vertex), od marca 2009 Verhist (Tactica Pharmaceu-
ticals; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę US 

►
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Pharmacia pod nazwą Vertico), od września 2009 
Histigen (Generics; preparat był dostępny wcześniej 
pod nazwą Histimerck), od marca 2010 Betanil forte 
(Biofarm), od września 2011 Vertisan (Henning), od 
lipca 2014 Betahistinum 123ratio (lek wprowadzony 
na rynek od maja 2008 pod nazwą Betahistine Teva; 
nastąpiła zmiana nazwy na Betahistinum 123ratio 
dla dawek 8 mg i 16 mg; wcześniejsza nazwa: Beta-
histine Pliva), od września 2014 Neatin roztwór do-
ustny (PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Cyathus Exquirere Pharmaforschungs 
pod nazwą Acuver), od sierpnia 2015 Betahistine 
dihydrochloride Accord (Accord Healthcare), od 
października 2015 Betaserc ODT (BGP Products 
Poland) i od kwietnia 2016 Behistep (Aurobindo).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
ApoBetina (Apotex; preparat zarejestrowany wcześ-
niej przez firmę Euroleki pod nazwą Betahistyna Eu-
roleki, a następnie przez firmę Glenmark pod nazwą 
Marbeta), Betahistyna Bluefish.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Emperin (Egis).

s – NArządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki 
przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01ED 
– Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol w połączeniach

Timolol+dorzolamide: Dorzolamide + Timolol War-
ren (Warren Generics) to 13. zarejestrowana marka 
leku o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 

9 preparatów: Cosopt i od grudnia 2012 Cosopt PF 
(Santen), od kwietnia 2010 Rozacom (Adamed), od 
stycznia 2011 Dotiteva (Teva) w postaci kropli wie-
lodawkowych, od marca 2012 Tymolamid (+phar-
ma), od sierpnia 2012 Oftidorix (PharmaSwiss), 
od października 2013 Dropzol Tim (S-Lab; lek za-
rejestrowany pierwotnie pod nazwą Venturax), od 
lutego 2014 Nodom Combi (Polpharma), od maja 
2014 Dorzolamide + Timolol Genoptim (Synoptis; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Dorzola-
mide/Timolol NTC) i od kwietnia 2015 Dolopt Plus 
(Sandoz).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cando-
tim (Apotex), Duokopt (Thea), Vizidor Duo (Phar-
maSwiss).

2017-04-01

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gu-
idelines for ATC Classification and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC 
Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych 
i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy 
zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne 
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym 
skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczni-
czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWE REJESTRACJE – UE – LUTY 2017

b – krew i Układ krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki 
krzepnięcia krwi

Coagulation factor VIII (simoctocog alfa): Vihuma 
(Octapharma) to 17. zarejestrowana marka ludzkie-
go czynnika VIII krzepnięcia krwi, w tym 10. marka 
ludzkiego rekombinowanego czynnika VIII, w tym 2. 
marka simoktokogu alfa.
Zarejestrowano wcześniej 4 rodzaje rekombinowa-
nych ludzkich czynników VIII krzepnięcia krwi:
- lonoctocog alfa (1 marka): Afstyla (CSL Behring);
- octocog alfa (6 marek): Advate (Baxter), Helix-
ate Nexgen (Bayer), Iblias (Bayer), Kogenate Bayer, 
Kovaltry (Bayer), Recombinate (Baxalta);
- simoctocog alfa (1 marka): Nuwiq (Octapharma);
- turoctocog alfa (1 marka): NovoEight (Novo Nor-
disk).
Ponadto zarejestrowano 7 marek leków zawierają-
cych ludzki czynnik VIII krzepnięcia krwi wytwarza-
ny z osocza ludzkich dawców. Do sprzedaży wpro-
wadzono 2 marki: Haemoctin (Biotest) i od września 
2016 Beriate (CSL Behring). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Emoclot (Kedrion), Innovate (Biomed Lub-
lin), Octanate i Octanate LV (Octapharma), Optiva-
te (Bio Products Laboratory), Pharmavate (Pharma 
Innovations).

l – leki przeciwnowotworowe 
i wpływające na Układ 

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

Rituximab: Truxima (Celltrion) to 2. zarejestrowa-
na marka rytuksymabu. Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Mabthera (Roche).

 Truxima jest produktem leczniczym biopodobnym. 
Lek jest wskazany w leczeniu: chłoniaków nieziarni-
czych, przewlekłej białaczki limfocytowej, reumato-
idalnego zapalenia stawów oraz ziarniniakowatości 
z zapaleniem naczyń i mikroskopowym zapaleniu 
naczyń.
Rytuksymab jest chimerycznym przeciwciałem mo-
noklonalnym ludzko-mysim, wytwarzanym dzięki za-
stosowaniu metod inżynierii genetycznej, które jest 
glikozylowaną immunoglobuliną, zawierającą ludz-
kie sekwencje stałe IgG1 oraz złożone z łańcuchów 
lekkich i ciężkich mysie sekwencje zmienne. Prze-
ciwciało to jest wytwarzane w hodowli zawiesiny 
komórek jajnika chomika chińskiego i oczyszczane 
poprzez zastosowanie metod wybiórczej chromato-
grafii i wymiany jonów oraz procedur swoistej inak-
tywacji i usuwania wirusów.
Rytuksymab wiąże się swoiście z przezbłonowym 
antygenem CD20, który jest nieglikozylowaną fo-
sfoproteiną, występującą na limfocytach pre-B i na 
dojrzałych limfocytach B. Antygen CD20 wystę-
puje w >95% przypadków wszystkich chłoniaków 
nieziarniczych (NHL) z komórek B. Antygen CD20 
występuje na prawidłowych limfocytach B, jak i na 
zmienionych nowotworowo komórkach B, lecz nie 
występuje na hematopoetycznych komórkach pnia, 
na wczesnych limfocytach pro-B, na prawidłowych 
komórkach plazmatycznych, ani na komórkach in-
nych zdrowych tkanek. Antygen ten po połączeniu 
z przeciwciałem nie podlega wprowadzeniu do ko-
mórki i nie jest uwalniany z jej powierzchni. CD20 
nie występuje w postaci wolnej, krążącej w osoczu, 
co wyklucza kompetycyjne wiązanie przeciwciała. 
Domena Fab cząsteczki rytuksymabu wiąże się 
z antygenem CD20 na limfocytach B i poprzez do-
menę Fc uruchamia mechanizmy układu odpornoś-
ciowego prowadzące do lizy komórek B. Do praw-
dopodobnych mechanizmów lizy komórek należy 

W lutym 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 6 decyzji 
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stoso-
wania u ludzi. Dotyczą one 2 nowych substancji czynnych (alektynib, baricytynib) oraz 
4 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach 
klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatów z uwzględnieniem wska-

zań 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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cytotoksyczność zależna od układu dopełniacza 
(CDC), związana z przyłączeniem składnika C1q, 
oraz cytotoksyczność komórkowa zależna od prze-
ciwciał (ADCC), której mediatorami jest jeden lub 
kilka rodzajów receptorów Fcγ, znajdujących się na 
powierzchni granulocytów, makrofagów i limfocytów 
NK. Wykazano także, że przyłączenie rytuksymabu 
do antygenu CD20 na limfocytach B indukuje śmierć 
komórki w drodze apoptozy.

L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Alectinib: Alecensa (Pfizer) w monoterapii jest 
wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pa-
cjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim (ALK, 
ang. Anaplastic Lymphoma Kinase – kinaza chłonia-
ka anaplastycznego) niedrobnokomórkowym rakiem 
płuca (NDRP), wcześniej leczonych kryzotynibem.
Alektynib to wysoce selektywny i silny inhibitor kinaz 
tyrozynowych ALK oraz RET. W badaniach niekli-
nicznych hamowanie aktywności kinazy tyrozynowej 
ALK prowadziło do blokady zstępujących szlaków 
sygnałowych, w tym STAT 3 i PI3K/AKT, oraz in-
dukcji śmierci komórek nowotworowych (apoptozy). 
W warunkach in vitro oraz in vivo wykazano aktyw-
ność alektynibu w odniesieniu do form enzymu ALK 
zawierających mutacje, w tym mutacje odpowiadają-
ce za oporność na kryzotynib. W warunkach in vitro 
główny metabolit alektynibu (M4) wykazuje zbliżoną 
siłę działania i aktywność w odniesieniu do ALK. Na 
podstawie danych nieklinicznych ustalono, że alek-
tynib nie jest substratem glikoproteiny P ani białka 
BCRP, będących nośnikami wypływu w barierze 
krew-mózg, a przez to może przenikać do ośrodko-
wego układu nerwowego i w nim pozostawać.
Ten produkt leczniczy został dopuszczony do ob-
rotu zgodnie z procedurą dopuszczenia warunko-
wego. Oznacza to, że oczekiwane są dalsze dowo-
dy świadczące o korzyści ze stosowania produktu 
leczniczego. Europejska Agencja Leków dokona, co 
najmniej raz do roku, przeglądu nowych informacji 
o tym produkcie leczniczym i, w razie konieczności, 
ChPL zostanie zaktualizowana.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornoś-
ciowy;
L04AA – Selektywne leki hamujące układ od-
pornościowy

Baricitinib: Olumiant (Eli Lilly) jest wskazany w le-
czeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów 
o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych 
pacjentów, u których odpowiedź na terapię lekami 
modyfikującymi przebieg choroby (DMARDs, ang. 
Disease-Modifying Antirheumatic Drugs) jest niewy-
starczająca lub którzy nie tolerują takiego leczenia. 
Olumiant może być stosowany w monoterapii lub 

w skojarzeniu z metotreksatem.
Baricytynib jest selektywnym i odwracalnym inhibito-
rem kinazy janusowej JAK1 i JAK2. Kinazy januso-
we (JAK; od ang. Janus kinases; pierwotnie od ang. 
Just another kinase) to enzymy, które przekazują 
sygnały wewnątrz komórki z błonowych recepto-
rów dla wielu cytokin i czynników wzrostu biorących 
udział w hematopoezie, powstawaniu stanu zapal-
nego i w funkcjonowaniu odpowiedzi immunologicz-
nej. W wewnątrzkomórkowym szlaku sygnałowym 
kinazy JAK fosforylują i aktywują przekaźniki sygna-
łu i aktywatory transkrypcji (białka STAT; ang. Sig-
nals tranducers and activator of transcription), które 
aktywują ekspresję genów w komórce. Baricytynib 
moduluje te szlaki sygnałowe poprzez częściowe 
zahamowanie aktywności enzymatycznej JAK1 
i JAK2, przez co zmniejsza się fosforylacja i akty-
wacja białek STAT.

L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowo-
tworów alfa (TNF-α)

Etanercept: Lifmior (Pfizer) to 3. zarejestrowana 
marka etanerceptu. Lifmior jest produktem leczni-
czym biopodobnym. Do sprzedaży wprowadzono 
2 marki: Enbrel (Pfizer; lek oryginalny) i od marca 
2016 Benepali (Samsung Bioepis).

N – Układ nerwowy
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Pregabalin: Pregabalin Zentiva k.s. to 18. zareje-
strowana marka pregabaliny. Do sprzedaży wpro-
wadzono 8 marek: Lyrica (Pfizer; lek oryginalny), od 
października 2015 Pregabalin Zentiva, od listopada 
2015 Pregabalin Sandoz, od lutego 2016 Egzysta 
(Adamed) i Pregabalin Pfizer, od kwietnia 2016 
Pregabalin Accord (Accord Healthcare) i Pregamid 
(G.L. Pharma) oraz od sierpnia 2016 Preglenix 
(Glenmark).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Brieka 
(Actavis), Prabegin (Egis), Pragiola (Krka), Prega-
balin Mylan (Generics), Pregabalin Mylan Pharma 
(Generics), Pregabalin Sandoz GmbH, Pregabalin 
Teva, Pregagamma (Wörwag), Rabakir (Gedeon 
Richter Polska).

2017-03-04

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gu-
idelines for ATC Classification and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC 
Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human 
use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Lecz-
niczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWOŚCI NA RYNKU – LUTY 2017

W lutym 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 10 nowych 
marek produktów leczniczych:

Klasa 
ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa
Nazwa 

handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji

C09BB02 Enalapril + lercanidipine lercaprel Recordati PL 06.2011

C09CA Valsartan Awalone S-Lab PL 02.2009 
Zelvartan*, 
zm. 12.2016 
Awalone

G04BX Centaurii H/Ex + Levistici Rx/Ex 
+ Rosmarini F/Ex

canephron n Bionorica PL 12.2016

L01XE Trametinib mekinist Novartis Europharm UE 06.2014

L04AA Vedolizumab entyvio Takeda UE 05.2014

L04AC Daclizumab zinbryta Biogen Idec UE 07.2016

R03AL06 Olodaterol + tiotropium bromide spiolto 
respimat

Boehringer 
Ingelheim

PL 01.2016

R03BB Tiotropium bromide braltus Teva PL 11.2016

R05X Althaeae Rx/Ex + Chamomillae 
Fl/Ex + Equiseti H/Ex + Juglandis 
F/Ex + Millefolii H/Ex + Querci C/
Ex + Taraxaci H/Ex

imupret N Bionorica PL 11.2016

R06AX Desloratadine laboratoria 
polfałódź 
Alergo max

Bio-Profil Polska PL 08.2012 
Desloratadine 
Peseri, zm. 
11.2016 
Laboratoria 
PolfaŁódź 
Alergo Max

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Ponadto w lutym 2017 r. wprowadzono do sprzeda-
ży 1 nową wersję marki już obecnej na rynku:
•	 R03DX, fenspiride: Fosidal o smaku malino-

wym (Medana Pharma), PL 07.2015 Syresp, 
zm. 11.2016 Fosidal o smaku malinowym.

c – Układ sercowo-naczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensy-

na;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny 
w połączeniach; C09BB - Inhibitory konwerta-
zy angiotensyny w połączeniach z blokerami 
kanału wapniowego; C09BB02 – Enalapryl 
i lerkanidypina
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, 
leki proste

g – układ moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; 
G04BX – Inne leki urologiczne

l – leki przeciwnowotworowe 
i wpływające na Układ 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 

przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory ki-
nazy białkowej

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AA – Selektywne leki hamujące układ od-
pornościowy
L04AC – Inhibitory interleukiny

r – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach 

dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziew-
ne; R03AL – Leki adrenergiczne w połącze-
niu z lekami antycholinergicznymi; R03AL06 
– Olodaterol i bromek tiotropium
R03B – Inne leki stosowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddechowych, preparaty 
wziewne; R03BB – Leki antycholinergiczne
R03D - Inne leki do stosowania ogólnego 
w obturacyjnych chorobach dróg oddecho-
wych; R03DX - Inne leki do stosowania ogól-
nego w obturacyjnych chorobach dróg odde-
chowych

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05X – Różne preparaty na przezię-
bienie

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

2017-03-24
Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-
cowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines 
for ATC Classification and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with 
DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie 
w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych 
i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Do-
puszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne 
wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestra-
cyjne 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 QuintilesIMS;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

QuintilesIMS
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
wydał 725 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów leczniczych przeznaczonych do sto-
sowania u ludzi (2015: 674; 2014: 599; 2013: 786; 2012: 1269; 2011: 1413; 2010: 1344; 2009: 1164; 2008: 
753), w tym 719 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych (2015: 669; 2014: 586; 2013: 769; 2012: 
1254; 2011: 1373; 2010: 1323; 2009: 1121; 2008: 736) i 6 nowych pozwoleń dla produktów leczniczych, 
które już wcześniej były zarejestrowane (2015: 5; 2014: 13; 2013: 9; 2012: 15; 2011: 40; 2010: 21; 2009: 43; 
2008: 17). W sumie zostało zarejestrowanych 417 marek produktów leczniczych (2015: 394; 2014: 336; 
2013: 424; 2012: 615; 2011: 711; 2010: 652; 2009: 523; 2008: 382). Podane liczby nie obejmują pozwoleń 
dla surowców farmaceutycznych, które nie są ujęte w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Do-
puszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, a wykaz zarejestrowanych surowców 
farmaceutycznych nie jest publikowany ani nie jest podawany do wiadomości publicznej w internetowym 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji.

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 81 decyzji o dopuszczeniu do obrotu 
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (2015: 92; 2014: 74; 2013: 81; 2012: 65; 
2011: 78; 2010: 53; 2009: 111; 2008: 55), w tym 34 decyzje dla produktów leczniczych zawierających 
36 nowych substancji czynnych lub ich połączeń albo oznaczonych jako leki sieroce (tabela 1.) (2015: 
45; 2014: 37; 2013: 36; 2012: 25; 2011: 23; 2010: 17; 2009: 31; 2008: 25) i 47 decyzji dla produktów lecz-
niczych o substancjach czynnych już wcześniej zarejestrowanych w tej procedurze (2015: 47; 2014: 37; 
2013: 45; 2012: 40; 2011: 55; 2010: 36; 2009: 80; 2008: 30). W sumie zostało zarejestrowanych 81 marek 
produktów leczniczych (2015: 92; 2014: 74; 2013: 81; 2012: 65; 2011: 78; 2010: 53; 2009: 110; 2008: 55), 
w tym 15 leków sierocych. Podane liczby nie obejmują produktów leczniczych zarejestrowanych w ramach 
unijnej procedury centralnej, a sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. Komisja Euro-
pejska zatwierdza zgłoszenia importu równoległego, ale nie publikuje wykazów produktów leczniczych 
zarejestrowanych centralnie, sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. Produkty te nie 
są ujęte w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej”, a ich wykaz nie jest publikowany ani nie jest podawany do wiadomości publicznej 
w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji, choć niektóre z nich są refundowane, 
a importerzy równolegli powinni oznaczać je na opakowaniach kodami kreskowymi z własnej puli z GS1 
Polska, innymi niż te same produkty lecznicze wprowadzane na rynek przez ich podmioty odpowiedzialne.

Tabela 1. Nowe substancje czynne lub substancje czynne dopuszczone jako leki sieroce*, zarejestrowa-
ne centralnie w Unii Europejskiej w roku 2016.

Klasa ATC Substancja czynna

A05AA Obeticholic acid*
A07dA Eluxadoline
A16AX Migalastat*
B01ac Selexipag
b02bd Albutrepenonacog alfa*
b02bd Coagulation factor X*
b02bd Eftrenonacog alfa*
b03Ab Ferric maltol
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►

d03AX Betulae cortex extractum
g03ga Follitropin delta*
h05BX Etelcalcetide
J01dd52 Avibactam#

J05AX Elbasvir#

J05AX Grazoprevir#

J05AX Velpatasvir#

J07bb Pandemic influenza vaccine (H5N1) (live attenuated, nasal)
l01Bc59 Tipiracil#

l01Xc Daratumumab*
l01Xc Elotuzumab*
l01Xc Necitumumab
l01Xc Olaratumab*
l01Xe Lenvatinib (lenvima*)
l01Xe Osimertinib
l01Xe Palbociclib

l01XX

Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding 
for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor 
receptor (ΔLNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-
TK Mut2)*

l01XX Ixazomib*
l01XX Nanoliposomal irinotecan*
l01XX Venetoclax*

l03AX
Autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells 
transduced with retroviral vector that encodes for the human ADA cDNA 
sequence*

l04ac Ixekizumab
m04Ab Lesinurad
N03AX Brivaracetam
N04bX Opicapone
N07XX Pitolisant*
r03dX Reslizumab
V09iX Gallium [68Ga] edotreotide*

#jako składnik leku złożonego

Do sprzedaży wprowadzono 235 marek produktów leczniczych (2015: 233; 2014: 305; 2013: 277; 2012: 
276; 2011: 265; 2010: 335; 2009: 254; 2008: 227).
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Tabela 2. Liczba wydanych decyzji rejestracyjnych dla produktów leczniczych w poszczególnych miesią-
cach roku 2016.

2016 Decyzje rejestracyjne

Pl ue
styczeń 32 9
luty 69 8
marzec 42 5
kwiecień 102 5
maj 66 11
czerwiec 53 4
lipiec 65 8
sierpień 27 7
wrzesień 71 7
październik 62 1
listopad 67 9
grudzień 69 7
2016 725 81

Tabela 3. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku marek produktów leczni-
czych według kategorii dostępności.

Kategoria dostępności
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza (na receptę) 266 27 162
rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, 
przez lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów 
z chorobą, do leczenia której lek jest przeznaczony

42 54 24

rpw – lek odurzający lub psychotropowy wydawany wyłącznie z przepisu lekarza 
na recepcie oznaczonej symbolem Rpw

6 - 0

lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 25 - 6
otc – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (dostępny bez recepty) 79 0 43

Kategorie dostępności Rpw i Lz istnieją tylko w polskich przepisach prawnych dotyczących produk-
tów leczniczych; nie obejmują produktów z centralnej rejestracji UE. Przedstawiony podział zarejestrowa-
nych produktów leczniczych nie uwzględnia ewentualnych porejestracyjnych zmian kategorii dostępności 
– podana jest kategoria dostępności obowiązująca w dniu rejestracji.

►
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Tabela 4. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku marek produktów leczni-
czych według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
A – Przewód pokarmowy i metabolizm 29 9 18
b – Krew i układ krwiotwórczy 17 10 9
c – Układ sercowo-naczyniowy 56 4 28
d – Leki stosowane w dermatologii 17 1 8
g – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe 26 3 23
h – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych 

i insulin
11 2 3

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie 60 15 25
l – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy 36 26 26
m – Układ mięśniowo-szkieletowy 29 1 18
N – Układ nerwowy 77 5 50
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty 0 0 0
r – Układ oddechowy 38 3 16
s – Narządy zmysłów 9 0 10
V – Preparaty różne 12 2 1
suma 417 81 235

Liczba produktów leczniczych rejestrowanych w poszczególnych klasach ATC zależy od różnych 
czynników. Najważniejsze z nich to: liczba możliwych chorób, do leczenia których leki z danej klasy są 
przewidziane oraz liczba wygasających w ciągu roku i w poprzedzającym go czasie patentów na spraw-
dzone w lecznictwie z dobrym skutkiem substancje czynne. Mniejsze znaczenie dla rejestracji w proce-
durze narodowej oraz w unijnych procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, które są objęte 
decyzjami Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych, ma liczba wprowadzanych do lecznictwa nowych substancji czynnych, gdyż większość z nich 
jest obecnie rejestrowana w ramach unijnej procedury scentralizowanej prowadzonej przez Europejską 
Agencję Produktów Leczniczych (EMA). Większość produktów leczniczych rejestrowanych przez Preze-
sa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowią 
więc preparaty generyczne. Podobną tendencję można zaobserwować także wśród produktów leczni-
czych rejestrowanych centralnie przez Komisję Europejską. Należy zauważyć, że niektóre podmioty odpo-
wiedzialne rejestrują produkty lecznicze z tą samą substancją czynną i w tych samych prezentacjach pod 
kilkoma nazwami handlowymi.

Należy pamiętać, że nie wszystkie rejestrowane w danym roku marki są zupełnie nowe – zestawie-
nie obejmuje także marki produktów już obecnych na rynku lub zarejestrowanych wcześniej, dla których 
w danym roku rejestrowane są nowe postaci lub dawki.

Duża liczba rejestrowanych i wprowadzanych na rynek nowych marek produktów leczniczych znacz-
nie utrudnia posługiwanie się nazwami handlowymi. Istotne znaczenie mają więc nazwy międzynarodowe 
produktów leczniczych, których jest mniej, a dla produktów z tych samych grup terapeutycznych tworzone 
są na podobnej zasadzie, co ułatwia ich zapamiętywanie i kojarzenie z klasą terapeutyczną.

►
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Tabela 5. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie A marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (16 klas).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
A01 – Preparaty stomatologiczne 1 0 0
A02 – Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością 4 0 8
A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych 3 1 1
A04 – Leki przeciw wymiotom i mdłościom 1 2 2
A05 – Leczenie wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 1 1 0
A06 – Leki przeczyszczające 4 0 1
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane 

w chorobach jelit
2 1 1

A08 – Środki do leczenia otyłości 0 0 1
a09 – Leki poprawiające trawienie, włącznie z enzymami 0 1 0
A10 – Leki stosowane w cukrzycy 9 2 3
A11 – Witaminy 2 0 0
A12 – Substancje mineralne 2 0 0
A13 – Preparaty tonizujące 0 0 0
A14 – Leki anaboliczne stosowane ogólnie 0 0 0
A15 – Preparaty pobudzające apetyt 0 0 0
A16 – Inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm 0 1 1
suma 29 9 18

Wiodące substancje czynne w klasie A:
• PL: przeciwcukrzycowy gliklazyd (7 marek) oraz inhibitor pompy protonowej omeprazol (4 marki);
• UE: przeciwwymiotny palonosetron (2 marki);
• nowości na rynku: inhibitory pompy protonowej (7 marek), w tym pantoprazol (4 marki) i omeprazol 

(2 marki).

Tabela 6. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie B marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

b – Krew i układ krwiotwórczy
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
b01 – Leki przeciwzakrzepowe 6 4 6
b02 – Leki przeciwkrwotoczne 3 5 1
b03 – Leki stosowane w niedokrwistości 0 1 0
b05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów 8 0 2
b06 – Inne preparaty stosowane w hematologii 0 0 0
suma 17 10 9

►
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Wiodące substancje czynne w klasie B:
• PL: inhibitory agregacji płytek krwi (4 marki), w tym kwas acetylosalicylowy (3 marki); roztwory do 

żywienia pozajelitowego (4 marki);
• UE: przeciwzakrzepowa enoksaparyna (2 marki); rekombinowane czynniki krzepnięcia krwi (5 ma-

rek), w tym oktokog alfa (2 marki);
• nowości na rynku: inhibitory agregacji płytek krwi (5 marek), w tym kwas acetylosalicylowy (3 marki).

Tabela 7. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie C marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

c – Układ sercowo-naczyniowy
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
c01 – Leki nasercowe 5 1 1
c02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi 2 1 4
c03 – Leki moczopędne 6 0 1
c04 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe 1 0 0
c05 – Leki ochraniające naczynia 1 0 2
c07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne 4 0 4
c08 – Blokery kanału wapniowego 2 0 2
c09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna 25 1 10
c10 – Leki wpływające na stężenie lipidów 10 2 3
suma 56 5 27

Wiodące substancje czynne w klasie C:
• PL: połączenia antagonistów angiotensyny II z blokerami kanału wapniowego (7 marek), w tym połą-

czenie walsartanu z amlodypiną (6 marek); inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu 
A (6 marek), w tym rosuwastatyna (5 marek); wpływający na stężenie lipidów ezetymib (3 marki); 
antagoniści angiotensyny II (6 marek), w tym walsartan (3 marki); połączenia antagonistów angioten-
syny II z moczopędnym hydrochlorotiazydem (6 marek);

• UE: stosowana w chorobach serca iwabradyna (2 marki);
• nowości na rynku: antagoniści angiotensyny II (4 marki), w tym losartan (2 marki) i walsartan (2 mar-

ki); iwabradyna (2 marki).

Tabela 8. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie D marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (11 klas).

d – Leki stosowane w dermatologii
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na 
rynku

d01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii 2 0 1
d02 – Preparaty zmiękczające i osłaniające 0 0 0
d03 – Środki do leczenia ran i owrzodzeń 0 1 0
d04 – Leki przeciwświądowe, włączając przeciwhistaminowe, znieczulające itp. 2 0 0
d05 – Leki przeciw łuszczycy 1 0 1 ►
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d06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii 3 0 1
d07 – Kortykosteroidy – preparaty dermatologiczne 2 0 2
d08 – Środki antyseptyczne i dezynfekujące 3 0 0
d09 – Opatrunki z lekami 0 0 0
d10 – Preparaty przeciwtrądzikowe 1 0 2
d11 – Inne leki dermatologiczne 3 0 2
suma 17 1 9

Wiodące substancje czynne w klasie D:
• PL: przeciwgrzybiczny cycklopiroks (2 marki); przeciwwirusowy acyklowir (2 marki); połączenie sil-

nego kortykosteroidu betametazonu z kwasem fusydowym (2 marki);
• UE: jedyna zarejestrowana marka zawiera wyciąg z kory brzozy (z betuliną) wskazany do leczenia 

ran powstałych na skutek oparzeń drugiego stopnia u dorosłych;
• nowości na rynku: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną.

Tabela 9. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie G marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

g – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
g01 – Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne 1 0 1
g02 – Inne preparaty ginekologiczne 2 0 1
g03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego 12 1 13
g04 – Leki urologiczne 11 2 8
suma 26 3 23

Wiodące substancje czynne w klasie G:
• PL: hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające jednofazowe połączenie progestagenu z estro-

genem (7 marek), w tym połączenia drospirenon+etinylestradiol (3 marki) i lewonorgestrel+etiny
lestradiol (2 marki); inhibitory swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (5 marek), w tym sildenafil 
(3 marki, w tym 1 ze wskazaniem do stosowania u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym 
w celu poprawy wydolności wysiłkowej) i tadalafil (2 marki, w tym 1 z podwójnymi wskazaniami dla 
dawki 20 mg: w zaburzeniach erekcji, jak i w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego);

• UE: sildenafil (2 marki ze wskazaniem do stosowania u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym 
w celu poprawy wydolności wysiłkowej);

• nowości na rynku: hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające jednofazowe połączenie proge-
stagenu z estrogenem (8 marek), w tym połączenie drospirenon+etinylestradiol (6 marek); stoso-
wany w zaburzeniach erekcji inhibitor swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 sildenafil (5 marek).

Tabela 10. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie H marek produk-
tów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

h – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 
płciowych i insulin

Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
h01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi 1 0 0

►
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h02 – Kortykosteroidy działające ogólnie 4 1 1
h03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy 1 0 0
h04 – Hormony trzustki 0 0 0
h05 – Homeostaza wapnia 5 1 2
suma 11 2 3

Wiodące substancje czynne w klasie H:
• PL: antagoniści hormonów przytarczyc (5 marek), w tym cynakalcet (4 marki); glikokortykoidy (4 mar-

ki), w tym deksametazon (2 marki) i prednizolon (2 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: antagonista hormonów przytarczyc cynakalcet (2 marki).

Tabela 11. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie J marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie 19 1 14
J02 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie 11 1 8
J04 – Leki przeciwprątkowe 0 0 0
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie 24 11 3
J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny 2 0 0
J07 – Szczepionki 4 2 0
suma 60 15 25

Wiodące substancje czynne w klasie J:
• PL: leki przeciwwirusowe (24 marki), w tym połączenie lamiwudyna+abakawir (5 marek), połącze-

nie dizoproksyl tenofowiru+emtrycytabina (3 marki), inhibitory odwrotnej transkryptazy (5 marek), 
w tym dizoproksyl tenofowiru (3 marki) oraz walgancycklowir (3 marki), pranobeks inozyny (3 
marki) i newirapina (2 marki); leki przeciwbakteryjne (19 marek), w tym linezolid (3 marki), furazy-
dyna (3 marki), cefuroksym (2 marki), azytromycyna (2 marki), fosfomycyna (2 marki) i połączenie 
amoksycyliny z kwasem klawulanowym (2 marki); leki przeciwgrzybiczne (11 marek), w tym fluko-
nazol (4 marki), worykonazol (4 marki) i kaspofungina (2 marki); immunoglobuliny ludzkie normalne 
(2 marki);

• UE: leki przeciwwirusowe (11 marek), w tym połączenie dizoproksyl tenofowiru+emtrycytabina (3 
marki) oraz dizoproksyl tenofowiru (2 marki);

• nowości na rynku: leki przeciwbakteryjne (14 marek), w tym linezolid (3 marki), furazydyna (3 marki) 
i fosfomycyna (2 marki); leki przeciwgrzybiczne pochodne triazolu (8 marek), w tym worykonazol 
(7 marek).

Tabela 12. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie L marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

l – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
l01 – Leki przeciwnowotworowe 31 21 23 ►
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l02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym 0 0 1
l03 – Środki pobudzające układ odpornościowy 1 1 0
l04 – Leki hamujące układ odpornościowy 4 4 2
suma 36 26 26

Wiodące substancje czynne w klasie L:
• PL: antymetabolity (15 marek), w tym analogi kwasu foliowego (12 marek), w tym pemetreksed (11 

marek) i analog pirymidyny gemcytabina (2 marki); inhibitor proteasomu bortezomib (5 marek); inhi-
bitor kinazy białkowej imatynib (4 marki); lek alkilujący analog iperytu azotowego bendamustyna (3 
marki);

• UE: analogi kwasu foliowego (4 marki, w tym pemetreksed (3 marki); inhibitor proteasomu bortezo-
mib (2 marki); różne przeciwciała monoklonalne (4 marki), inhibitory kinazy białkowej (4 marki), inhibi-
tory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α) (2 marki), inhibitory interleukiny (2 marki);

• nowości na rynku: analogi kwasu foliowego (5 marek, w tym pemetreksed (4 marki); analog iperytu 
azotowego bendamustyna (4 marki); inhibitory kinazy białkowej (5 marek), w tym kabozantynib (2 
marki); inhibitor proteasomu bortezomib (2 marki); przeciwciała monoklonalne (2 marki).

Tabela 13. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie M marek produk-
tów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

m – Układ mięśniowo-szkieletowy
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
m01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 18 0 10
m02 – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni 5 0 3
m03 – Środki zwiotczające mięśnie 1 0 2
m04 – Leki przeciw dnie moczanowej 2 1 1
m05 – Leki stosowane w chorobach kości 3 0 1
m09 – Inne leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego 0 0 0
suma 29 1 17

Wiodące substancje czynne w klasie M:
• PL: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (18 marek), w tym pochodna kwasu pro-

pionowego ibuprofen (9 marek) i połączenie ibuprofenu z pseudoefedryną (3 marki) oraz koksyb 
etorykoksyb (3 marki); leki wpływające na strukturę i mineralizację kości (3 marki), w tym bifosfonian 
kwas ibandronowy (2 marki);

• UE: jedyna zarejestrowana marka zawiera inhibitor oksydazy ksantynowej lezynurad, będący wybiór-
czym inhibitorem reabsorpcji kwasu moczowego, stosowany w uzupełniającym leczeniu hiperurykemii 
u dorosłych pacjentów z dną moczanową;

• nowości na rynku: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne do stosowa-
nia ogólnego (10 marek), w tym ibuprofen (3 marki) i meloksykam (2 marki) oraz połączenie 
ibuprofen+pseudoefedryna (2 marki); niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane miejscowo (3 
marki), w tym ketoprofen (2 marki);

►
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Tabela 14. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie N marek produk-
tów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (7 klas).

N – Układ nerwowy
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
N01 – Środki znieczulające 3 0 4
N02 – Leki przeciwbólowe 27 0 11
N03 – Leki przeciwpadaczkowe 5 2 7
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona 9 2 4
N05 – Leki psychotropowe 19 0 16
N06 – Psychoanaleptyki 12 0 6
N07 – Inne leki działające na układ nerwowy 2 1 2
suma 77 5 50

Wiodące substancje czynne w klasie N:
• PL: neuroleptyk arypiprazol (11 marek); inhibitor monoaminooksydazy typu B rasagilina (9 marek); 

połączenie leków przeciwbólowych tramadol+paracetamol (5 marek); lek przeciwdepresyjny dulok-
setyna (4 marki); opioid buprenorfina (3 marki);

• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: neuroleptyk arypiprazol (10 marek); lek przeciwpadaczkowy pregabalina (5 ma-

rek); inhibitor monoaminooksydazy typu B rasagilina (3 marki).

W klasie P (leki przeciwpasożytnicze – w tym przeciw malarii) w roku 2016 nie zarejestrowano ani nie 
wprowadzono na rynek żadnej nowej marki produktu leczniczego.

Tabela 15. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie R marek produk-
tów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

r – Układ oddechowy
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
r01 – Preparaty stosowane do nosa 4 0 1
r02 – Preparaty stosowane w chorobach gardła 3 0 1
r03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych 11 3 4
r05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach 12 0 4
r06 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie 7 0 6
r07 – Inne leki działające na układ oddechowy 1 0 0
suma 38 3 16

Wiodące substancje czynne w klasie R:
• PL: lek mukolityczny ambroksol (4 marki); lek przeciwhistaminowy dezloratadyna (3 marki); wziewny 

glikokortykosteroid budesonid (3 marki); wziewne połączenie adrenergicznego formoterolu z bude-
sonidem (3 marki); leki wykrztuśne z wyciągiem z liści bluszczu pospolitego (3 marki);

• UE: wziewne połączenie adrenergicznego salmeterolu z kortykosteroidem flutykazonem (2 marki);
• nowości na rynku: leki przeciwhistaminowe (6 marek), w tym dezloratadyna (3 marki) i lewocetyry-

zyna (2 marki); lek mukolityczny ambroksol (2 marki).
►
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Tabela 16. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie S marek produk-
tów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

s – Narządy zmysłów
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
s01 – Leki okulistyczne 9 0 10
s02 – Leki otologiczne 0 0 0
s03 – Leki okulistyczne i otologiczne 0 0 0
suma 9 0 10

Wiodące substancje czynne w klasie S:
• PL: analogi prostaglandyn (3 marki), w tym bimatoprost (2 marki); przeciwzakaźny fluorochinolon 

lewofloksacyna (2 marki);
• nowości na rynku: inhibitory anhydrazy węglanowej (3 marki), w tym brynzolamid (2 marki); analogi 

prostaglandyn (3 marki), w tym bimatoprost (2 marki).

Tabela 17. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2016 roku w klasie V marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

V – Preparaty różne
Marki produktów leczniczych

Pl ue Na rynku
V01 – Alergeny 1 0 0
V03 – Inne środki stosowane w lecznictwie 5 0 1
V04 – Środki diagnostyczne 0 0 0
V06 – Odżywki 0 0 0
V07 – Wszystkie inne środki nielecznicze 0 0 0
V08 – Środki cieniujące 2 0 0
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne 4 1 0
V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze 0 1 0
V20 – Opatrunki 0 0 0
suma 12 2 1

Wiodące substancje czynne w klasie V:
• PL: odtruwający folinian wapnia (2 marki); tlen medyczny (2 marki); radiofarmaceutyk diagnostyczny 

fludezoksyglukoza [18F] (2 marki);
• UE: radiofarmaceutyk diagnostyczny edotreotyd galu [68ga] (1 marka) i radiofarmaceutyk leczniczy 

chlorek lutetu [177lu] (1 marka);
• nowości na rynku: odtruwający idarucyzumab (1 marka).

Tabela 18. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Polsce w 2016 roku najwięcej marek pro-
duktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Sandoz 26

Accord Healthcare 25

►
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Teva 17

Actavis 16

Polpharma 15

Synoptis 12

Adamed 11

PharmaSwiss 10

Tabela 19. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Unii Europejskiej w 2016 roku w ramach 
procedury scentralizowanej najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Mylan 8

Accord Healthcare 5

AstraZeneca 4

Eli Lilly 3

Gilead Sciences 3

Teva 3

Zentiva 3

Tabela 20. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadziły na rynek w Polsce w 2016 roku najwięcej marek 
produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Accord Healthcare 22

Adamed 11

Synoptis 11

Sandoz 10

S-Lab 8

Krka 7

Teva 7

Zestawienia nie uwzględniają dokonywanych dla niektórych produktów leczniczych porejestracyj-
nych zmian podmiotów odpowiedzialnych – uwzględniony jest stan na dzień rejestracji produktu leczni-
czego.

W ciągu roku następuje pewna rotacja, gdyż dla niektórych produktów leczniczych zarejestrowanych 
w Polsce pozwolenia wygasają: nie są przedłużane przez podmioty odpowiedzialne lub wygasają na mocy 
art. 31a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (sunset clause), gdy przez 3 lata od daty rejestracji produkt 
leczniczy z danego pozwolenia nie zostanie wprowadzony do obrotu – dla takich produktów leczniczych 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie prowadzi 
jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów, dlatego nie zostały one uwzględnione w poniższych 
zestawieniach. ►
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Oprócz tego w ciągu roku następują zmiany porejestracyjne, w tym także zmiany nazw handlowych 
zarejestrowanych produktów leczniczych, na skutek czego niektóre marki znikają z wykazów rejestra-
cyjnych, a na ich miejsce mogą pojawić się inne. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych nie prowadzi jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów 
dokonanych zmian porejestracyjnych. Według informacji Urzędu w roku 2016 dokonano w sumie 25682 
zmian porejestracyjnych.

Od roku 2014 na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia została 
udostępniona wyszukiwarka z Rejestru Produktów Leczniczych (http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.
pl/), lecz jej przydatność w powyższym zakresie jest ograniczona, gdyż aby wyszukać zmianę poreje-
stracyjną, należałoby najpierw wiedzieć, czego należy szukać. Baza wyszukiwarki, dzięki wprowadzanym 
aktualizacjom w zakresie nowych rejestracji, może jednak stanowić cenne uzupełnienie w stosunku do 
publikowanego corocznie „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, szczególnie w zakresie dostępności treści charakterystyk produktów 
leczniczych i ulotki dla pacjenta.

Należy także mieć na uwadze, że w odniesieniu do produktów leczniczych rejestrowanych centralnie 
przez Komisję Europejską najbardziej aktualne i kompletne są informacje źródłowe dostępne na stronie 
Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu/ema/).

skrócenia okresU waŻności pozwoleŃ

Niektóre produkty lecznicze są skreślane z Rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. Wy-
kaz produktów leczniczych usuniętych z centralnego unijnego rejestru prowadzi i publikuje na bieżąco 
Komisja Europejska. Natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych od roku 2012 przygotowuje zestawienia produktów leczniczych skreślonych z rejestru 
na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, jednak nie publikuje ich na swojej stronie internetowej lub w Biu-
letynie Informacji Publicznej, lecz jedynie udostępnia Ministerstwu Zdrowia, Głównemu Inspektoratowi 
Farmaceutycznemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

W roku 2016 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych wydał, na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, 337 decyzji o skróceniu okresu ważności 
pozwolenia (2015: 432; 2014: 506; 2013: 862; 2012: 545), oznaczających skreślenie z Rejestru 161 marek 
produktów leczniczych (2015: 168; 2014: 197; 2013: 308; 2012: 254). Liczby te stanowią odpowiednio 46% 
i 39% w stosunku do wydanych w roku 2016 decyzji rejestracyjnych i zarejestrowanych marek produktów 
leczniczych (2015: 64% i 43%; 2014: 84% i 59%; 2013: 110% i 73%; 2012: 43% i 41%).

W roku 2016 Komisja Europejska wycofała z unijnego Rejestru, na wniosek podmiotów odpowie-
dzialnych, 12 marek produktów leczniczych (2015: 11; 2014: 14; 2013: 10; 2012: 19), co stanowi 15% w sto-
sunku do liczby zarejestrowanych marek produktów leczniczych (2015: 12%; 2014: 14%; 2013: 12%; 2012: 
29%).

Tabela 21. Liczba wydanych decyzji o skróceniu okresu ważności pozwolenia produktów leczniczych 
w poszczególnych miesiącach roku 2016.

2016
Decyzje skracające

Pl ue
styczeń 22 0
luty (ue) - 0
luty - marzec (pl)* 73 -
marzec (Ue) - 1
kwiecień (Ue) - 1

►
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kwiecień – maj (pl)* 36 -
maj (ue) - 0
czerwiec 33 4
lipiec (ue) - 1
lipiec – sierpień (pl)* 51 -
sierpień (Ue) - 0
wrzesień (Ue) - 1
wrzesień – październik (pl)* 45 -
październik (Ue) - 0
listopad (Ue) - 2
listopad – grudzień (pl)* 77 -
grudzień (Ue) - 2
2016 337 12

*Urząd Rejestracji udostępnił zbiorcze zestawienia za: luty-marzec, kwiecień-maj, lipiec-sierpień, wrzesień-październik oraz listopad-grudzień 2016

Tabela 22. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2016 roku skrócono okres ważności po-
zwolenia, według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC
Marki produktów leczniczych

Pl ue
A – Przewód pokarmowy i metabolizm 16 1
b – Krew i układ krwiotwórczy 2 1
c – Układ sercowo-naczyniowy 16 0
d – Leki stosowane w dermatologii 7 0
g – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe 13 0
h – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych 

i insulin
0 0

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie 17 2
l – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy 27 1
m – Układ mięśniowo-szkieletowy 15 3
N – Układ nerwowy 33 1
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty 0 0
r – Układ oddechowy 7 2
s – Narządy zmysłów 6 0
V – Preparaty różne 2 1
suma 161 12 ►
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Tabela 23. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2016 roku skrócono okres ważności po-
zwolenia, według kategorii dostępności.

Kategoria dostępności
Marki produktów leczniczych

Pl ue
rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza (na receptę) 120 7
rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, 
przez lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów 
z chorobą, do leczenia której lek jest przeznaczony

4 4

rpw – lek odurzający lub psychotropowy wydawany wyłącznie z przepisu 
lekarza na recepcie oznaczonej symbolem Rpw

1 -

lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 9 -
otc – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (dostępny bez 
recepty)

27 1

Kategorie dostępności Rpw i Lz występują w polskim systemie prawnym – ich odpowiednikiem w przepi-
sach europejskich jest kategoria dostępności Rpz.

Tabela 24. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których skrócono w Polsce w 2016 roku okres ważno-
ści pozwoleń dla największej liczby marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Sandoz 18

Mylan 13

Polpharma 9

1A Pharma 8

PharmaSwiss 7

Cipla 6

W centralnym rejestrze unijnym najwięcej skróceń okresu ważności pozwoleń dokonała firma Teva (3 
marki).

Skrócenia okresu ważności pozwoleń wynikają najczęściej ze zmian polityki marketingowej firm 
farmaceutycznych, a także zmniejszenia zapotrzebowania na niektóre starsze leki zastępowane przez 
leki nowsze i lepsze lub zmniejszenia poziomu sprzedaży i opłacalności produkcji przy dużej konkurencji 
leków, rejestrowanych często w dużej liczbie marek dla tej samej substancji czynnej. Ponadto na skutek 
łączenia się firm farmaceutycznych następuje korekta asortymentu leków w połączonej firmie, skutkująca 
najczęściej skreśleniem z Rejestru jednej z dublujących się marek leków o tej samej substancji czynnej.

Liczba skreślonych z Rejestru marek leków w ramach klas terapeutycznych i substancji czynnych 
jest także pochodną liczby marek dotychczas zarejestrowanych. Najwięcej skróceń okresu ważności po-
zwoleń dotyczyło następujących grup produktów:
	w Rejestrze polskim:

•	 klasa A – inhibitory pompy protonowej: 7 marek, w tym ezomeprazol (3 marki) i pantoprazol (2 
marki); nieinsulinowy lek przeciwcukrzycowy gliklazyd (2 marki);

•	 klasa B – inhibitor agregacji płytek krwi tiklopidyna (2 marki);
•	 klasa C – selektywne leki blokujące receptory β-adrenergiczne (3 marki); antagoniści angioten-

syny II (3 marki);

►
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•	 klasa G – hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie (6 marek), w tym połączenie 
drospirenone+ethinylestradiol (3 marki) i dezogestrel (2 marki); lek stosowany w łagodnym 
przeroście gruczołu krokowego będący inhibitorem 5α-reduktazy testosteronu finasteryd (3 mar-
ki);

•	 klasa J - cefalosporyny drugiej generacji cefuroksym (3 marki) i trzeciej generacji ceftriakson (2 
marki); fluorochinolon ciprofloksacyna (2 marki);

•	 klasa L – antymetabolity (10 marek), w tym analogi pirymidyny (7 marek), w tym kapecytabina 
(5 marek) i gemcytabina (2 marki) oraz analogi puryny (3 marki), w tym fludarabina (2 marki); 
taksan docetaksel (2 marki); związki platyny (3 marki), w tym cisplatyna (2 marki); inhibitor kina-
zy białkowej imatynib (2 marki);

•	 klasa M – niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (7 marek), w tym pochodne 
kwasu propionowego (4 marki), w tym ibuprofen (3 marki); wpływające na strukturę i minerali-
zację kości bifosfoniany (6 marek), w tym kwas zoledronowy (3 marki) i kwas pamidronowy (2 
marki);

•	 klasa N – leki przeciw otępieniu starczemu (6 marek), w tym memantyna (4 marki) i rywastygmi-
na (2 marki); leki przeciwpadaczkowe (4 marki), w tym lewetyracetam (3 marki); przeciwbólowe 
połączenie tramadolu z paracetamolem (3 marki); anilid paracetamol (2 marki); neuroleptyki 
(3 marki), w tym kwetiapina (2 marki); leki przeciwdepresyjne (6 marek), w tym escytalopram (2 
marki); środek stosowany w uzależnieniach nikotyna (2 marki);

•	 klasa R - leki wykrztuśne (2 marki);
•	 klasa S – połączenie latanoprostu z timololem (2 marki);

	w Rejestrze unijnym:
•	 stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych wziewne połączenie formoterolu z bu-

dezonidem (2 marki).

2017-03-24

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guideli-
nes for ATC Classification and DDD assignment 2016”, Oslo 2015; “ATC Index with DDDs 2016”, Oslo 2015), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie 
w roku 2016 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; 
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy 
zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nad-
syłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for human use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health/QuintilesIMS;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

QuintilesIMS
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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PORTRETY.
Z atelier magistra farmacji Kazimierza Dopierały


