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Felieton Redakcji AP

Felieton Prezesa NRA

możemy mówić o nowej roli apteki
Mamy przyjemność publikować na łamach
Aptekarza Polskiego artykuł Elżbiety PiotrowskiejRutkowskiej, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej,
w którym autorka odnosi się do najważniejszych
spraw, które były i są przedmiotem prac Naczelnej
Rady Aptekarskiej. Jego tytuł „Polska farmacja jest
na dobrym kursie” budzi zaciekawienie, tym bardziej, że zawarty jest w nim optymizm.
Już w pierwszym akapicie autorka felietonu
przypomina z wyczuwalną satysfakcją, że „od 25
czerwca obowiązuje regulacja prawna, nazywana
„Apteką dla Aptekarza”. Ustawa powierzyła odpowiedzialność za prowadzenie nowych aptek – działających w ramach wybranych spółek osobowych - jedynie farmaceutom. Na wprowadzenie tych przepisów
wielu aptekarzy czekało od bardzo dawna”.
Każdy następny akapit tego tekstu odnosi się
do konkretnego zagadnienia mającego istotne znaczenie dla farmaceutów i samorządu aptekarskiego.
Pani Prezes pokazuje drogę dojścia do zrealizowania
tych zadań.
Niektóre z tych zagadnień, jak na przykład
opieka farmaceutyczna, mają długoletnią historię,
ale teraz można mieć nadzieję na jej prawne uregulowanie. Nawiązując do planowanego pilotażu tego
świadczenia, którego wdrożenie będzie przebiegać
pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia autorka wyraża
przekonanie, że „wysiłek zainwestowany w przygotowanie się do profesjonalnego świadczenia tej usługi
farmaceutycznej zwróci się po wielokroć. Nie tylko,
jako należna refundacja za wykonaną pracę, ale
także, jako poprawa zdrowia pacjentów i ogromne
oszczędności dla płatnika”.
Samorząd aptekarki jest zaangażowany we
wszystkie kluczowe dla środowiska farmaceutycznego
projekty. Ich wykaz wraz z komentarzem dotyczącym
konkretnych działań na rzecz ich realizacji znajduje
się w artykule Pani Prezes, do którego przeczytania
bardzo zachęcamy.

•
Rozpoczął się rok 2018. Jest to rok szczególny, wyjątkowy, gdyż związany z obchodami stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. W roku jubileuszowym my, wszyscy obywatele mamy okazję
wyrazić wdzięczność tym, którzy w minionym stuleciu
budowali nasz kraj Polskę a jak przyszedł czas próby
to kraju bronili. Minione sto lat to czas życia, walki
i pracy wielu pokoleń. Aptekarz Polski będzie szeroko
informował o inicjatywach i działaniach związanych
z ukazaniem wkładu farmaceutów w dzieło budowy
Polski. Z uznaniem witamy inicjatywę Sekcji Historii
Farmacji PTFarm, która przystąpiła do organizacji
XXVII Sympozjum Historii Farmacji, pod hasłem
„Drogi aptekarzy do Niepodległości Polski: walka, pomoc walczącym, praca społeczna i organiczna”, które
odbędzie się w dniach 24-27 maja 2018 r. w Stargardzie. Redakcja otrzymała zaproszenie do współpracy
w zakresie publikacji na łamach Aptekarza Polskiego
wspomnień, pamiętników, listów, zdjęć dokumentujących minione sto lat historii polskiej farmacji. Będziemy to czynić z ochotą.

•
Redakcja nawiązała współpracę z dr Adamem
Zemełką. Polecamy pierwszy tekst tego autora zatytułowany „Jak mówić, by się dogadać?”, który publikujemy w dziale W APTECE. Zdaniem autora „w przypadku
osób wykonujących zawody wymagające stałego kontaktu z drugim człowiekiem, sztuka porozumiewania
się jest umiejętnością fundamentalną”. Ta konstatacja
odnosi się wprost do farmaceutów. Polecamy artykuł
doktora Zemełki zgadzając się z autorem w tym, że
„czasem kilka słów może dodać pacjentowi ogromnej
siły i chęci powrotu do zdrowia”.
Wszystkie artykuły, które przygotowaliśmy dla
Państwa w bieżącym numerze są także znakomite i zasługują na Państwa uwagę. Warto się przekonać. ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego.
Redakcja
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„AdA”. Dzięki tej regulacji

Polska farmacja
jest na dobrym kursie
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Drodzy Farmaceuci! Koleżanki i Koledzy!
Skończył się rok 2017. Był to pracowity
i pełen napięcia czas. Od 25 czerwca obowiązuje regulacja prawna, nazywana „Apteką dla
Aptekarza”. Ustawa powierzyła odpowiedzialność za prowadzenie nowych aptek – działających w ramach wybranych spółek osobowych
- jedynie farmaceutom. Na wprowadzenie tych
przepisów wielu aptekarzy czekało od bardzo
dawna. Dzisiaj widać już pierwsze pozytywne
efekty przyjętych rozwiązań. Nie sprawdziły się
katastroficzne przepowiednie przeciwników tej
ustawy, ani groźby organizacji dyskredytujących
działalność samorządu aptekarskiego.
Dzięki tej regulacji możemy zacząć mówić
o nowej roli apteki, stawiającej mocniejszy akcent na ochronę zdrowia pacjenta. To właśnie
pacjentowi, oprócz prawidłowo zrealizowanej
recepty, potrzebna jest rzetelna informacja,
troskliwa opieka i realne zainteresowanie jego
sytuacją zdrowotną. Wychodząc z apteki powinien czuć się umocniony nadzieją, że jego
zdrowie jest w dobrych rękach. Ta ustawa to
umożliwia. Jest to przywilej i wielka szansa, ale
także ogromna odpowiedzialność. Jestem pewna, że nie nadużyjemy zaufania, jakim zostaliśmy
obdarzeni.
Przedsięwzięciem strategicznym dla samorządu na najbliższy czas jest wdrożenie
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

opieki farmaceutycznej. Wierzę, że jest ona
tym narzędziem, które spowoduje, że apteka
stanie się kluczowym ogniwem systemu opieki
zdrowotnej, który wreszcie w pełni zaczerpnie
z zasobów, jakimi są wiedza, umiejętności i doświadczenie farmaceutów. Nie pytajmy dzisiaj,
ile dostaniemy za opiekę. Pokażmy na co nas
stać – będzie temu służyć pilotażowy program,
który ruszy już niebawem. Jestem przekonana,
że to, co dobre i wartościowe obroni się samo,
a wysiłek zainwestowany w przygotowanie się
do profesjonalnego świadczenia tej usługi zwróci się po wielokroć. Nie tylko jako rekompensata za wykonaną pracę, ale przede wszystkim
jako poprawa zdrowia pacjentów i ogromne
oszczędności dla płatnika.
Obserwuję wysoką frekwencję na konferencjach i spotkaniach szkoleniowych. Widzę,
jak wzrastają Wasze kompetencje i jak ogromny
potencjał drzemie w każdym z Was. Pacjenci
potrzebują Waszej fachowości. To dzięki Waszej codziennej, ciężkiej pracy Polacy nam ufają.
Jestem przekonana, że opieka farmaceutyczna
jest wyzwaniem, które zostanie podjęte i da tym,
którzy się w nie zaangażują całkowicie nową
przestrzeń dla samorealizacji i zawodowego
spełnienia.
Sprawowanie opieki farmaceutycznej wymaga nieustannego doskonalenia umiejętności
►
zawodowych. Służą temu szkolenia ciągłe, które
5
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muszą być osadzone w realiach i powinny mieć
wymiar praktyczny. Wsłuchujemy się w Wasze
opinie, wiemy, jakie są Wasze oczekiwania odnośnie kształcenia ustawicznego. Interweniowaliśmy w tej sprawie na spotkaniach uzgodnieniowych dotyczących rozporządzenia o szkoleniach
ciągłych, w których stroną byli także przedstawiciele resortu zdrowia i środowisk akademickich.
Mam nadzieję, że projekt rozporządzenia zostanie podpisany przez Ministra Zdrowia w wersji
uwzględniającej wypracowany kompromis.
Trwają prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Chcemy, aby regulacja objęła swoimi zapisami całe nasze środowisko. Pokładam
głęboką nadzieję, że ustawa ta będzie sprzyjać
budowaniu rangi zawodu. Ten kluczowy akt
prawny powinien we właściwy sposób eksponować wolność i niezależność naszej profesji
i pomagać w budowaniu jej etosu. Te atrybuty
powinny pozostawać pod ochroną prawa, ponieważ są one najlepszymi gwarantami należytego wykonywania zawodu farmaceuty.
W roku 2018 będziemy musieli się zmierzyć z nowymi obowiązkami. Będzie to – obok
pilotażu e‑recepty – przede wszystkim raportowanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (tzw.
ZSMOPL). Sprawozdawczość wymagana przepisami musi być wykonywana rzetelnie, będziemy
jednak podejmować starania, aby systemy mające zapewnić właściwy przepływ danych działały ergonomicznie. Proces informatyzacji nie
powinien powodować odhumanizowania pracy,
lecz ją wspierać, gdyż to zawsze człowiek – pacjent musi pozostać w centrum zainteresowania
farmaceuty.
Miniony rok pokazał, że polityka otwartości i dialogu obrana przez samorząd sprawdza
się. Wierzę, że dzięki takim działaniom przedstawiciele rządu i parlamentu zaczęli dostrzegać
problemy z jakimi borykają się polskie apteki.
Oprócz nowelizacji prawa farmaceutycznego
ostatnie miesiące to także korzystne dla samorządu stanowisko Sejmu RP, skierowane do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające, że zakaz
reklamy aptek nie narusza swobody działalności
gospodarczej i jest zgodny z Konstytucją. Cie-
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szę się również z dobrej współpracy z inspekcją farmaceutyczną, w szczególności w kwestii
przestrzegania przepisów antykoncentracyjnych
oraz z pozytywnych relacji z pozostałymi samorządami zawodów medycznych.
Jesteśmy zaangażowani we wszystkie
kluczowe dla środowiska farmaceutycznego
projekty, między innymi w prace nad stworzeniem i wdrożeniem informatycznego systemu
weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Uregulowania wymaga kwestia obrotu
pozaaptecznego, sprawa pełnienia przez apteki
dyżurów nocnych czy problem braku leków na
rynku, związany z ich nielegalnym wywozem za
granicę. Potrzebna jest inicjatywa, przedstawianie przemyślanych argumentów i proponowanie
regulacji rozsądnych, korzystnych dla aptekarzy,
ale także możliwych do przyjęcia przez wszystkie zainteresowane strony. Musimy pamiętać, że
najważniejszym interesariuszem zawsze jest pacjent, a zmiany legislacyjne powinny zapewniać
jego bezpieczeństwo. Będziemy występować na
rzecz rozwiązań dobrych, potrzebnych i konstruktywnych. Głos samorządu aptekarskiego
w dyskusji o kształcie ochrony zdrowia w Polsce
nigdy dotąd nie był tak dobrze słyszany. Wiele
udało się już osiągnąć.
Biorąc udział w wydarzeniach sportowych
i kulturalnych, organizowanych przez okręgowe
izby aptekarskie miałam okazję przekonać się,
jak wyjątkowymi ludźmi są farmaceuci – pełnymi
pasji i zaangażowania, życzliwymi i umiejącymi
współpracować. Te atuty, a także determinacja
i wytrwałość będą nam potrzebne w nadchodzącym roku. Przed nami nowe, trudne, ale i ciekawe wyzwania.
W 2018 roku zamierzamy dalej rozbudowywać i unowocześniać zróżnicowane kanały
i narzędzia informacyjne tak, aby docierać do
jak największej liczby członków naszej organizacji. Chcę, aby każdy farmaceuta miał poczucie,
że samorząd właściwie troszczy się o jego sprawy zawodowe. Pracujemy dla Was. Wierzę, że
polska farmacja pozostanie na dobrym kursie. ■
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Kapsułki

jako stała postać leku
– korzyści dla farmaceuty i pacjenta
Według monografii farmakopealnej – kapsułki (Capsulae) są stałą postacią leku w twardym lub miękkim zbiorniczku różnego kształtu i rozmiaru, zawierającą zwykle pojedynczą dawkę substancji czynnej. Przeznaczone są do podania doustnego. Ścianki zbiorniczka (osłonki) sporządza
się z żelatyny, skrobi lub innych substancji, których elastyczność może
być modyfikowana przez dodatek np. glicerolu lub sorbitolu. Dodatkowo w skład osłonki mogą wchodzić substancje pomocnicze takie jak: powierzchniowo czynne, zmniejszające przezroczystość, środki konserwujące, substancje słodzące, barwniki, substancje poprawiające smak i zapach. Powierzchnia kapsułek może być oznakowana. Wypełnienie kapsułki może być stałe, ciekłe lub o konsystencji pasty. W skład wypełnienia
kapsułki wchodzą jedna lub kilka substancji czynnych z ewentualnym dodatkiem substancji pomocniczych takich jak rozpuszczalniki, substancje
wypełniające, poślizgowe, rozsadzające. Zawartość nie może powodować
uszkodzenia osłonki kapsułki.
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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►

K

apsułki doustne stanowią alternatywną formę leku względem najbardziej powszechnych
tabletek. Jednak czasami pacjenci preferują
formę tabletek, ponieważ wydaje im się, że kapsułki
trudniej połknąć niż tabletki, co może się zdarzyć,
kiedy żelatynowa osłonka przylega do błony śluzowej gardła lub przełyku podczas przetrzymywania
kapsułki w jamie ustnej. Zdarza się też, że trudniej
połknąć tabletkę zwłaszcza niepowlekaną i wtedy
śliska kapsułka jest bardziej preferowana. Dla farmaceuty zaletą kapsułek jest:
• możliwość umieszczenia różnych form fizycznych jak substancje stałe, półstałe
i płynne w formie dawkowanej;
• prosty i ekonomiczny sposób ich otrzymywania;
• możliwość zamaskowania smaku i zapachu
substancji leczniczej;
• uzyskanie formy doustnej dla substancji
leczniczych trudno poddających się tabletkowaniu, zwłaszcza surowców roślinnych.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że kapsułki
zawsze są formą niepodzielną i nie można ich dzielić, w przeciwieństwie do tabletek, które mogą mieć
kreskę dzielącą lub kilka kresek, co umożliwia ich
podział przez pacjenta. Dawka leku zawarta w kapsułce jest jednorazowa, niepodzielna, dlatego jeśli
chciałoby się ją zmniejszyć, to należy wytworzyć
kolejne formy leku.
Pojawiają się pytania odnośnie możliwości
zamiennego stosowania kapsułek względem tabletek w przypadku leków generycznych. Ogólnie jest
zasada, że preparaty lecznicze muszą występować
w tej samej postaci, aby były uznane za równoważne terapeutycznie (zamiennie). Obecnie dopuszcza
się zamienność przy udowodnionej biorównoważności. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie jest
to takie proste, bo z definicji wiadomo, że produkt
generyczny jest to nowa wersja leku, analogiczna
względem produktu dotychczas obecnego w praktyce klinicznej. To produkt leczniczy posiadający taki
sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec oryginalnego produktu leczniczego,
potwierdzoną, jeśli to niezbędne, właściwie przeprowadzonymi badaniami dostępności biologicznej. Odtwórczy produkt leczniczy powinien mieć
dwa zakresy podobieństwa – równoważności farmaceutyczną i biologiczną. Spełnienie tych dwóch
8
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równoważności dopiero decyduje o równoważności
terapeutycznej, co jest przesłanką do uznania zamienności terapeutycznej preparatów.
Równoważność farmaceutyczną ocenia się
w badaniu uwalniania substancji leczniczej z postaci leku, a równoważność biologiczną określa
się w badaniach farmakokinetycznych, farmakodynamicznych lub klinicznych. Należy pamiętać,
że równoważność farmaceutyczna oznacza identyczność składu, dawki, formy substancji czynnej,
postaci farmaceutycznej, które to czynniki decydują o wchłanianiu substancji leczniczej, dostępności
biologicznej i równoważności biologicznej. Z tego
wynika, że nie można uznać za równoważne tabletek
o przedłużonym uwalnianiu i kapsułek z peletkami
o przedłużonym uwalnianiu.
Leki są równoważne biologicznie jeśli szybkość i stopień absorpcji substancji leczniczej jest
taki sam. Równoważność biologiczna określa zakres
oraz szybkość, z jaką substancja czynna osiąga krążenie ogólne z podanej postaci farmaceutycznej,
np. tabletek, kapsułek. Czasami można wnioskować
o odstąpienie od badań równoważności biologicznej dla badanych preparatów, które z założenia są
równoważne ze swoimi odpowiednikami farmaceutycznymi, np. roztwory wodne do podawania doustnego o takim samym składzie i stężeniu substancji
czynnej, niezawierające dodatków wpływających
na pasaż żołądkowo-jelitowy lub absorpcję leku,
produkty gazowe do inhalacji czy proszki do przygotowania roztworów.
Badania równoważności biologicznej są konieczne do przeprowadzenia w przypadku następujących preparatów:
• doustnych postaci szybko uwalniających leków o działaniu układowym,
• postaci o modyfikowanym procesie uwalniania substancji czynnej o działaniu układowym po procesie absorpcji,
• preparatów doustnych,
• donosowych, ocznych, skórnych niebędących preparatami o działaniu miejscowym.
Jeśli wnioskuje się o odstąpienie od badań
równoważności biologicznej, to należy wykonać
badania uwalniania leku w celu wykazania odpowiedniej dostępności farmaceutycznej i udowodAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

nienia, że preparaty nie wykazują różnic uwalniania.
Można to zrobić przez wykonanie badań uwalniania różnymi metodami, stosując różne płyny do
uwalniania, porównać profile uwalniania metodami
matematycznymi, np. stosując współczynniki podobieństwa i różnicy. Dostępność farmaceutyczną
modyfikują zarówno rodzaj i ilość substancji pomocniczych, jak i procesy technologiczne. Istnieje
możliwość uznania równoważności preparatu na
podstawie wykazania korelacji in vitro/in vivo np.
dla transdermalnych systemów terapeutycznych
czy doustnych form o przedłużonym uwalnianiu.
Dla przypomnienia, korelacja taka określa modele
matematyczne opisujące zależności pomiędzy właściwościami preparatu w warunkach in vitro (szybkość
uwalniania, ilość uwolnionej substancji leczniczej),
a odpowiedzią biologiczną in vivo (ilość wchłoniętej
substancji leczniczej, stężenie leku we krwi).
W monografii farmakopealnej jest umieszczony następujący podział kapsułek:
Kapsułki twarde. Są to zbiorniczki składające
się z dwóch wcześniej wytworzonych części o kształcie cylindrycznym, które z jednej
strony są zaokrąglone i zamknięte, a z drugiej
otwarte. Kapsułki twarde mogą być napełniane sproszkowanymi substancjami lub stałymi
cząstkami jak granulat, peletki, minitabletki,
mikrokapsułki, bądź mogą być napełniane
masą o konsystencji pasty. Napełnianie odbywa się przez umieszczenie wypełnienia w jednej części kapsułki, którą następnie zamyka
się przez nasunięcie na nią drugiej części. Zamknięcie może być dodatkowo zabezpieczone. Kapsułka, powinna być tak wykonana, aby
nie mogła być otwarta bez uszkodzenia, co
zapobiega zafałszowaniu zawartości, i w tym
celu tworzy się kapsułki zatrzaskowe.
Kapsułki miękkie. Są jednoczęściowe i występują
w różnych kształtach, mają grubsze osłonki
niż kapsułki twarde. Mogą być formowane,
napełniane i zamykane podczas jednego procesu wytwarzania, ale same osłonki mogą być
też formowane wcześniej. Materiał osłonki
może zawierać substancję czynną. Bezpośrednio w kapsułkach mogą być zamykane
ciecze, a substancje stałe są zwykle wcześniej
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nia roztworu lub zawiesiny o konsystencji pasty i wtedy umieszczane w kapsułce. Osłonka kapsułek miękkich jest najczęściej miękka
i elastyczna, lecz może być również twarda.
Kapsułki miękkie mogą być napełnianie roztworami, zawiesinami i emulsjami lub masami
o konsystencji pasty. Kapsułki te nie nadają
się do napełniania roztworami wodnymi, gdyż
powoduje to rozpuszczenie otoczki.
Kapsułki dojelitowe. To kapsułki o opóźnionym
uwalnianiu, które są odporne na działanie
soku żołądkowego i uwalniają substancję
czynną w soku jelitowym. Zwykle sporządza
się je przez wypełnienie kapsułek granulatem
lub cząstkami, które są powlekane otoczkami
odpornymi na działanie soku żołądkowego
lub w określonych przypadkach mogą to być
kapsułki miękkie lub twarde z osłonką dojelitową.
Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu. Są
to kapsułki twarde lub miękkie, których wypełnienie i/lub osłonka zawierają specjalne
substancje pomocnicze lub sporządzane są
w specjalny sposób, tak aby modyfikować
szybkość, miejsce lub czas uwalniania substancji czynnej. Kapsułki o zmodyfikowanym
uwalnianiu obejmują: kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu i kapsułki o opóźnionym uwalnianiu.
Kapsułki skrobiowe. Są stałymi postaciami leku
złożonymi z twardej osłonki, zawierającej
pojedynczą dawkę jednej lub kilku substancji czynnych. Osłonka kapsułek skrobiowych
jest sporządzona bez dodatku drożdży zwykle
z mąki ryżowej i składa się z dwóch uprzednio
wytworzonych płaskich cylindrycznych części.
Przygotowuje się przez umieszczenie mieszaniny skrobi z wodą w odpowiednio podgrzanej formie i wysuszenie. Przed przyjęciem
kapsułki zwilża się ją przez zanurzenie na kilka sekund w wodzie, następnie umieszcza na
języku i połyka popijając wodą. Na etykiecie
należy podać sposób przyjmowania kapsułek
skrobiowych. Kapsułki skrobiowe są najczęściej stosowaną formą w recepturze aptecznej
do umieszczania w nich stałych niehigrosko►
pinych proszków, przez ręczne napełnianie.
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Wadą ich jest jednak kruchość i mięknięcie
pod wpływem wilgoci.
Najbardziej popularnym materiałem wykorzystywanym do osłonek kapsułek jest żelatyna. Produkowane są też osłonki kapsułek z hypromelozy
(HPMC), pullulanu, agaru czy też mieszaniny skrobi
z alkoholem poliwinylowym.
Z żelatyny mogą być wytwarzane zarówno
kapsułki twarde jak i miękkie. Należy jednak zwrócić
uwagę, że wypełnienie może czasami powodować
uszkodzenie otoczki. Taka nieszczelność jest niebezpieczna dla pacjenta ze względu na dostarczenie
mniejszej dawki leku, pojawienie się zanieczyszczeń
pochodzących z produktów rozkładu z wypełnienia
lub z otoczki.
Hydrofilowe płynne substancje pomocnicze
mogą w ograniczonych ilościach wchodzić w skład
wypełnienia twardych kapsułek żelatynowych. Zawartość wody i alkoholi o małej masie cząsteczkowej
nie powinna przekraczać 10%. Zawartość glicerolu
i innych plastyfikatorów powinna być ograniczona do minimum lub obliczona dla danej formulacji
w taki sposób, aby zapobiec ich dyfuzji z wnętrza
kapsułki do jej osłonki, co objawia się mięknięciem
otoczek.
Glicerol zawarty w ściance kapsułki może
przenikać do wypełnienia kapsułki o znacznej hydrofilowości. Aby temu zapobiec można dodać
glicerolu do wypełnienia kapsułki. Potrzebną ilość
glicerolu dobiera się w taki sposób, aby uzyskać
stan równowagi między osłonką kapsułki i wypełnieniem, zapobiegając przez to dyfuzji składnika.
Żelatyna jest substancją higroskopijną, dlatego zaleca się przechowywanie kapsułek żelatynowych w temperaturze do 30°C i wilgotności
względnej 30-60%. Wadą kapsułek żelatynowych
jest brak możliwości oceny stabilności formulacji
metodą przyspieszonego starzenia z uwagi na mięknięcie otoczki. W czasie przechowywania następuje
też poprzeczne sieciowanie żelatyny, co może skutkować zmianą profilu uwalniania substancji leczniczej z kapsułek. Sieciowanie może być skutkiem
tworzenia wiązań wodorowych lub jonowych między łańcuchami polimeru albo skutkiem tworzenia
silniejszych oddziaływań kowalencyjnych, które są
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Manuał aptekarski
związane z tworzeniem wiązań między grupami
aminowymi lizyny występującej w bocznych łańcuchach polimeru. Katalizatorem reakcji są śladowe ilości reaktywnych aldehydów. Najbardziej aktywnymi
katalizatorami są: formaldehyd, aldehyd glutarowy,
glioksal, cukry redukujące. W wyniku reakcji tworzą
się wiązania peptydowe i następuje nieodwracalne
poprzeczne usieciowanie łańcuchów żelatyny. Rozerwanie wytworzonych wiązań może nastąpić wyłącznie przez hydrolizę enzymatyczną. Aby zapobiec
sieciowaniu żelatyny w obecności aldehydów można
przeprowadzić chemiczną modyfikację polegającą
na zablokowaniu reaktywnej grupy aminowej lizyny
przez przyłączenie grup karboksylowych kwasu bursztynowego. Poprzeczne sieciowanie żelatyny może
być też związane z tworzeniem kompleksów między
wolnymi grupami karboksylowymi dwóch różnych
cząsteczek żelatyny oraz jonami metali trójwartościowych, takimi jak Fe3+ lub Al3+ mogących wchodzić
w skład barwników lub zanieczyszczeń substancji
pomocniczych.
Poprzeczne sieciowanie żelatyny mogą inicjować grupy aldehydowe w substancjach leczniczych,
pomocniczych, materiałach, z których są wytwarzane opakowania lub produktach rozkładu powstających podczas przechowywania, wysoka wilgotność,
polietylenoglikole, które mogą ulegać utlenieniu
z wytworzeniem aldehydów, promieniowanie UV,
zwłaszcza w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności, podwyższona temperatura, która
katalizuje reakcje powstawania aldehydów.
Z powyższego wynika, że niektóre substancje pomocnicze mogą powodować niezgodności
z żelatyną, a są to: etanol, glicerol w stężeniu > 5%,
średniołańcuchowe mono- i diglicerydy, polietylenoglikole (PEG) o masie cząsteczkowej < 4000, glikol
propylenowy, monooleinian sorbitanu, monoetyloeter dietylenoglikolu, N-metylo-2-pirolidon.
Substancje pomocnicze, które mogą wchodzić
w skład wypełnienia kapsułki żelatynowej to w zależności od rodzaju wypełnienia:
A. Stałe:
• substancje wypełniające: mannitol, laktoza,
skrobia pszeniczna, celuloza mikrokrystaliczna, preżelowana skrobia kukurydziana,
skrobia pszeniczna;
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substancje poślizgowe: stearynian magnezu,
kwas stearynowy, monostearynian glicerolu;
• substancje smarujące: krzemionka koloidalna, talk;
• substancje rozsadzające: kroskarmeloza
sodu, krospowidon, glikolan sodowy skrobi,
kwas alginowy;
• substancje zwilżające: laurylosiarczan sodu,
monooleinian polioksyetylenosorbitanu.
B. Półstałe lub płynne:
• rozpuszczalniki: oleje rafinowane: arachidowy, rycynowy, bawełniany, kukurydziany,
sezamowy, sojowy, słonecznikowy, oliwa
z oliwek;
• średniołańcuchowe tróglicerydy i ich estry;
• solubilizatory, tenzydy, promotory wchłaniania.
•

Dostępne są różne rodzaje kapsułek żelatynowych, zależnie od ich przeznaczenia. Twarde kapsułki żelatynowe, np. Coni-Snap® są dostępne
w wielkości od 000
do 5. W rozmiarach
00,0,1 i 2 są kapsułki
dodatkowo wydłużone (oznakowane el),
których pojemność jest
o 10% większa. Wytwarzane są też twarde kapsułki żelatynowe przeznaczone do badań przedklinicznych
lub klinicznych, np. PCcaps® – do prowadzenia badań przedklinicznych na gryzoniach. Wypełnieniem
tej kapsułki może być lipofilowa ciecz, pasta lub
ciało stałe. Pojemność tej kapsułki wynosi 21,8 µL,
a długość 7,2 mm. Do badań klinicznych na ludziach
opracowano twarde kapsułki żelatynowe DBcaps®,
które są krótsze od tradycyjnych kapsułek twardych,
co ułatwia ich połykanie. Kapsułki DBcaps® mają
podwójny pierścień na obwodzie denka i wieczka,
który uniemożliwia otwarcie kapsułki przez probanta. Dostępne są w siedmiu rozmiarach, oznaczonych
symbolami AAA, AA, A, B, C, D, E, z których największe AAA mają długość 16,31 mm, a najmniejsze E
mają długość 9,4 mm. W rozmiarze AA dostępne
są też kapsułki o wydłużonym kształcie, tzw. AAel,
których długość wynosi 19,05 mm.
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Wytworzono też szybko rozpadające się kapsułki żelatynowe Fastcaps® metodą zanurzeniową
stosując odpowiednią lepkość roztworów żelatyny
w zakresie od 500 do 600 mPa·s. Dla ułatwienia
rozpadu kapsułki i polepszenia wytrzymałości mechanicznej do roztworu żelatyny dodawany jest
PEG, sorbitol lub ksylitol. Czas rozpadu kapsułek
Fastcaps® mierzony in vitro wynosi od 30 s do 45 s,
natomiast w jamie ustnej nie przekracza 13 s. Zaletą
jest to, że cząstki kapsułek Fastcaps® rozpraszają
się równomiernie po powierzchni błony śluzowej
jamy ustnej bez utworzenia nieprzyjemnej lepkiej
pozostałości.
Miękkie kapsułki żelatynowe mają zróżnicowany kształt, są okrągłe, owalne lub wydłużone.
Objętość cieczy, jaką można umieścić w poszczególnych kapsułkach, zależy od ich kształtu i może
wynosić odpowiednio: 0,18-6,78 mL, 0,12-2,46 mL
lub 0,25-1,23 mL. Podczas napełniania miękkich
kapsułek żelatynowych istotnym parametrem jest lepkość cieczy, która powinna
być dobrana w taki
sposób, aby możliwe było dozowanie w ypełnienia
przy użyciu pompy. W tym celu dopuszcza się ogrzewanie
lepkich układów, jednak temperatura cieczy stanowiącej wypełnienie
nie powinna być wyższa niż 35°C. Przegrzanie układu może powodować trudności w uzyskaniu szczelnego zamknięcia kapsułki. Substancje pomocnicze,
które wchodzą w skład otoczki oraz wypełnienia,
powinny mieć wielkość cząstek ≤ 170 µm. Obecność cząstek o większej średnicy oraz włókien może
wpływać na przeciekanie ścianek kapsułki.
Kapsułki żelatynowe są stosowane przede
wszystkim doustnie, lecz w formie kapsułek miękkich mogą występować także z substancjami leczniczymi podawanymi dopochwowo i doodbytniczo,
a formy kapsułek twardych są przeznaczone również do umieszczania w inhalatorach proszkowych.
Kapsułki żelatynowe twarde otrzymuje się
metodą zanurzeniową, natomiast kapsułki miękkie
►
już napełnione metodą wytłaczania lub kroplową.
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W metodzie zanurzeniowej formy kształtu kapsułki zanurza się w roztworze żelatyny ogrzanym
do temp. 45-55°C. Menisk roztworu żelatyny
jest utrzymywany automatycznie na stałym
poziomie. Zanurzenie form o temperaturze
pokojowej w ciepłym roztworze żelatyny ułatwia zestalenie cienkiego filmu polimeru na
ich powierzchni. Formy powoli wyjmuje się
z roztworu żelatyny, obracając w taki sposób,
aby uzyskać film o jednakowej grubości, następnie kapsułki są suszone w określonych
warunkach temperatury i wilgotności. Wysuszone kapsułki zdejmuje się z form, przycina
do odpowiedniej długości i łączy wieczko
z denkiem. Napełnianie i zamykanie tak otrzymanych kapsułek może się odbywać ręcznie
przy użyciu kapsułkarki, a w przemyśle proces
jest zmechanizowany.

Metoda wytłaczania polega na jednoczesnym wytłaczaniu, napełnianiu i zamykaniu kapsułek
miękkich. W jednym sposobie folia żelatynowa
podawana jest na dwa walce z odpowiednimi
zagłębieniami. Urządzenie dozujące dawkuje
odpowiednią ilość wypełnienia do częściowo
uformowanych już kapsułek, a dalszy obrót
walca powoduje ich zamknięcie. W końcowym etapie kapsułki są wycinane z arkuszy.
W drugim sposobie formowanie kapsułek odbywa się za pomocą wielootworowych płyt
dolnej i górnej. Na ogrzane płyty nakłada się
arkusz folii żelatynowej, która mięknąc wyściela powierzchnie otworów. Po napełnieniu
zagłębień lekiem folie na płytach dociska się,
zespalając kapsułki.
Metoda kroplowa opiera się na jednoczesnym
wkraplaniu, przez podwójną dyszę, roztworu
olejowego z substancją leczniczą (hydrofobową) i żelatyny do cieczy o odpowiedniej
gęstości, mniejszej od gęstości kapsułki. Z wytworzonej z żelatyny rurki wypełnionej lekiem
tworzą się kuliste kapsułki, dzięki zastosowaniu odpowiedniego napięcia powierzchniowego lub impulsowi elektrycznemu. Kapsułki zestalają się, opadając w cieczy chłodzącej
(najczęściej parafinie ciekłej), po czym kapsułki oddziela się, obmywa i suszy.
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Kapsułki żelatynowe dojelitowe to nierozpadające
się w żołądku kapsułki twarde lub miękkie,
które można otrzymać różnymi metodami na
przykład przez utwardzenie żelatyny, wprowadzenie do żelatyny substancji odpornych
na działanie soku żołądkowego lub pokrycie
kwasoodpornymi otoczkami. W ten sposób
otrzymuje się opóźnione uwalnianie zapewniane przez otoczkę kapsułki, ale można też
kapsułki dojelitowe utworzyć przez umieszczenie w nich proszku lub granulatu dojelitowego. W celu dodatkowego zabezpieczenia
kapsułek przed działaniem wilgoci można
powlekać je makrogolem lub etylocelulozą.
Kapsułki z hypromelozy (HPMC) to twarde kapsułki o małej zawartości wody (3-6%). Dostępne są w tych samych rozmiarach co kapsułki
żelatynowe. Kapsułki sporządza się metodą
zanurzeniową w taki sposób, że ogrzewane
formy w kształcie kapsułki zanurza się w roztworze polimeru, po czym osadzony cienki
film hypromelozy pozostawia się do zestalenia. W tym czasie następuje proces żelowania HPMC w podwyższonej temperaturze.
Obniżenie temperatury skutkuje ponownym
przekształceniem żelu w roztwór. Z tego
względu, aby ułatwić tworzenie i utrzymanie się filmu polimeru na powierzchni form,
ogrzewa się roztwór polimeru do temp. około
70°C i utrzymuje go do momentu wysuszenia filmu hypromelozy. W celu zwiększenia
grubości tworzącego się filmu lub ułatwienia
żelowania HPMC na powierzchni form dodatkowo wprowadza się do roztworu hypromelozy substancje o właściwościach żelujących
takie jak:
• polisacharydy;
• kappa lub iota karageniany (konieczny jest
również dodatek chlorku potasu do roztworu HPMC, bo jony potasowe inicjują proces
żelowania w niskiej temperaturze);
• pektyny (wodno-glicerolowy roztwór pektyn
dodaje się do roztworu HPMC, następnie do
układu wprowadza się lodowaty kwas octowy, glukonian wapnia oraz estry sacharozy
z kwasami tłuszczowymi, ponieważ w takim
układzie następuje żelowanie HPMC w niskiej temperaturze);
• gumy Gellan (substancja tworząca roztwór
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

•

koloidalny oraz tzw. jony maskujące – kwas
etylenodiaminotetraoctowy, cytrynian sodu,
kwas cytrynowy i ich połączenia; koloid oraz
jony maskujące użyte w proporcji 1:1 stanowią ok. 5% masy kapsułki; zaletą wytworzonych kapsułek jest większa wytrzymałość
mechaniczna);
pochodne agaru.

Kapsułki z hypromelozy w porównaniu do
kapsułek żelatynowych mają takie zalety jak:
• większa elastyczność;
• mała przenikliwość pary wodnej;
• mała zawartość wody (około 3-krotnie
mniejsza w porównaniu z zawartością wody
w kapsułkach żelatynowych);
• możliwość umieszczania w nich substancji
higroskopijnych;
• trwałość podczas przechowywania w warunkach niskiej wilgotności, która nie wpływa na kruchość otoczek;
• brak pochodzenia zwierzęcego.
Wadą jest niska bariera dla przenikania tlenu
ze względu na luźną strukturę polimeru, dlatego
substancje lecznicze wrażliwe na utlenianie powinny
być umieszczane w kapsułkach żelatynowych.
Przykłady kapsułek z HPMC:
Quali-V® – wytwarzane z dodatkiem karagenianu;
porównywalne właściwościami z kapsułkami
żelatynowymi; dostępne w rozmiarach od 00
do 9, mogą być stosowane do badań przedklinicznych,
Vcaps® – z dodatkiem gumy Gellan, etylenodiaminy i EDTA lub cytrynianu sodu; takie otoczki
powoli rozpuszczają się w środowisku kwasowym; występują w rozmiarach od 00 do 4.
Vcaps Plus® – sporządzane wyłącznie z wodnego
roztworu HPMC, rozpuszczalność otoczki nie
zależy od pH.
Licaps® – do kapsułkowania formulacji płynnych
lub półstałych. Są to kapsułki twarde, które
mogą być sporządzane nie tylko z hypromelozy, ale i z żelatyny. Mogą być napełniane
stopioną formulacją, której temperatura wynosi ponad 70°C, a napełnianie i zamykanie
kapsułek odbywa się w atmosferze azotu.
Proces zamykania napełnionych kapsułek
składa się z trzech etapów: zwilżania mieszaniną
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

rozpuszczalników woda-etanol, ogrzewania w strumieniu powietrza ogrzanego do temp. 40-60°C
i utwardzania w temperaturze pokojowej. Połączenie w tych kapsułkach jest szczelniejsze, co zapobiega wyciekaniu zawartości. Zaletą tych kapsułek jest
mała przenikalność dla tlenu i wilgoci. Polecane są
dla substancji o intensywnym zapachu, np. wyciągów z czosnku, kwasów omega-3 lub preparatów
zawierających kozłek lekarski. Dostępne są w ośmiu
rozmiarach.
Jednym z rodzajów kapsułek Licaps® są kapsułki Oceancaps® wytwarzane z żelatyny otrzymywanej ze skór hodowlanych ryb morskich, a stosowane jako osłonki dla suplementów diety przeznaczonych dla wegetarian zawierających np. olej
z krylu, oleje rybie, algi.
Przykładem kapsułki w kapsułce są twarde
kapsułki DuoCap® lub Licaps Cap-n-Cap®. W takiej formie wewnętrzna kapsułka może zawierać wypełnienie o konsystencji płynnej, półstałej lub stałej,
a zewnętrzna kapsułka jest wypełniona płynnym lub
półstałym układem. W ten sposób substancja lecznicza może być dostarczana do różnych odcinków
przewodu pokarmowego.
Kapsułki z pullulanu charakteryzują się małą
przepuszczalnością dla tlenu i pary wodnej, więc
są polecane dla substancji wrażliwych na utlenianie. Pullulan jest rozpuszczalnym polisacharydem
pochodzenia roślinnego. Zawartość wody 12-15%
w otoczce jest porównywalna z kapsułkami żelatynowymi. Kapsułki z pullulanu są przezroczyste,
dostępne w rozmiarach od 00 do 4, a ich zaletą jest
duża stabilność.
Kapsułki mogą też być wykonane z mieszaniny polimerów zwłaszcza do preparatów o opóźnionym lub przedłużonym uwalnianiu. Kapsułki polimerowe składają się z mieszaniny skrobi z alkoholem
poliwinylowym. Występują w trzech typach przeznaczonych do różnego zastosowania:
Logic Cap – wykonane z mieszaniny alkoholu poliwinylowego (PVA) i termoplastycznej skrobi
(TPS) odpowiednio w proporcjach: 75%/25%,
50%/50%, 25%/75% lub wyłącznie z alkoholu
poliwinylowego. Skład mieszaniny decyduje
►
o czasie rozpadu otoczki.
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Multi Cap – złożone z mieszaniny skrobi z alkoholu
poliwinylowego, mogą zawierać dodatek glikoli polioksyetylenowych w celu wydłużenia
czasu rozpadu. Kapsułka zawiera dwa zbiorniki, które można napełniać różnymi układami
i łączyć w ten sposób substancje wykazujące
interakcje.
Smart Cap – to kapsułki o specyficznej budowie,
w których podstawą otoczki jest nierozpuszczalny szkielet zawierający w jednej części
pory przykryte panelem rozpuszczalnym.
Żądany profil uwalniania uzyskuje się modyfikując liczbę i średnicę porów. Uwalnianie leku
następuje stopniowo przez pory po wcześniejszym rozpuszczeniu panelu osłaniającego,
a nierozpuszczalny szkielet jest wydalany.
Jak zostało wcześniej wspomniane, na rozpuszczalność niektórych kapsułek ma wpływ pH
środowiska, dlatego warto zwrócić uwagę na to
czym popija się kapsułki i czy są przyjmowane podczas posiłku. Kapsułki żelatynowe rozpuszczają się
w środowisku przewodu pokarmowego niezależnie od pH, ale żelatynowe z dodatkiem pektyn nie
rozpuszczają się w pH poniżej 4. Kapsułki agarowe
rozpadają się w pH poniżej 4.
Najlepiej przyjmować leki w formie kapsułek
czy innej stałej formie popijając je szklanką wody.
Często jednak zdarza się popijać je sokiem lub napojem, które mają odczyn kwasowy i w zasadzie
nie powinny wpływać negatywnie na rozpuszczanie samych otoczek kapsułek, jednak mogą mieć
wpływ na uwalnianie substancji leczniczych zawartych w wypełnieniu. Dla przypomnienia, nie należy
nimi popijać antybiotyków, które są wrażliwe na
zakwaszenie środowiska.
Innym problemem jest przyjmowanie leków
łącznie z sokiem grejpfrutowym zawierającym flawonoidy i furanokumaryny, który powoduje hamowanie metabolizmu wielu leków i w związku z tym
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wzrost ich stężenia we krwi. Taki hamujący wpływ
był opisywany nawet na 2-4 godziny przed lub po
podaniu leku, dlatego zaleca się spożywanie takiego
soku nie szybciej niż 6 h po podaniu leku. Interakcje
podobne jak z sokiem grejpfrutowym występują też
po spożyciu innych owoców cytrusowych lub ich
soków, ale nie dotyczy to soków jabłkowych czy
winogronowych, ponieważ nie zawierają furanokumaryn.
Nie należy także popijać leków kawą czy herbatą ze względu na obecność garbników (zwłaszcza
w herbacie), które zmniejszają wchłanianie alkaloidów i niektórych neuroleptyków, kofeiny (głównie
w kawie), która nasila efekty działania teofiliny czy
kwasu acetylosalicylowego, ale też i taniny (w herbacie), która upośledza wchłanianie żelaza. Niewskazane jest również mleko, ze względu na alkalizację
środowiska i możliwy wpływ na rozpuszczalność
niektórych kapsułek. Nie należy też przyjmować
kapsułek rozpuszczalnych w kwasowym pH z pokarmem powodującym alkalizację środowiska treści
żołądkowej, takimi jak przetwory mleczne, warzywa
i owoce. ■
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Opieka farmaceutyczna
– koncyliacja wybranych leków
przeciwcukrzycowych
stosowanych w cukrzycy typu 2
Niniejszy artykuł pomyślany został jako głos w dyskusji w ramach
opieki farmaceutycznej prowadzonej dla pacjentów cukrzycowych typu
2, leczonych równocześnie na różne choroby współistniejące.
Koncyliacja lekowa jest standaryzacją bezpieczeństwa farmakoterapii podczas leczenia pacjenta, podniesieniem jego stanu bezpieczeństwa [1-5]. Celem procesu koncyliacji lekowej jest wybór najlepszego
produktu leczniczego i ograniczenie występowania u pacjentów działań niepożądanych. Finalnie koncyliacja lekowa prowadzi do ustalenia
indywidualnej listy leków dla konkretnego pacjenta z uwzględnieniem
jego indywidualnych potrzeb terapeutycznych i ryzyka interakcji między
lekowych. Opieka farmaceutyczna jest elementem koncyliacji lekowej
realizowanym przez farmaceutów – służy pacjentowi oraz wspiera
lekarza.
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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Case Study
1. Pacjent chory na cukrzycę typu 2 z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Aptekarz
dyspensując metforminę może zwrócić uwagę na staranne dawkowanie i monitorowanie
sprawności nerek przed leczeniem i w jego
trakcie. [6] Spadek GFR (glomerular filtration
rate, wielkość przesączania kłębuszkowego)
poniżej 30ml/min jest wskazaniem do odstawienia metforminy do poprawy sytuacji
nefrologicznej. Zwiększone ryzyko kwasicy
mleczanowej wywołanej nagromadzeniem
się kwasu mlekowego we krwi jest aktualne
u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
przyjmujących metforminę. Również odwodnienie w następstwie nasilonych wymiotów,
biegunki, gorączki, ekspozycji na wysokie
temperatury, obniżonej ilości przyswajanych
płynów zwiększają istotnie ryzyko powstania
kwasicy mleczanowej.

Opieka farmaceutyczna
2. Pacjent chory na cukrzycę typu 2 z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek.
Aptekarz wydając złożony preparat metforminy z flozyną [6] może poinformować
pacjenta, że preparaty te nie są rekomendowane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Przykładowe
preparaty złożone zawierają metforminę oraz
depagliflozynę (Ebymect, Xigduo), kanagliflozyna (Vokanamed) lub empagliflozynę
(Synjardy).
3. Pacjent chory na cukrzyce typu 2 z prawidłową czynnością nerek. Aptekarz dyspensując metforminę – pochodną biguanidu,
może poinformować o przeciwwskazaniach
i ostrzeżeniach związanych ze stosowaniem
tej substancji.
Przeciwwskazaniami są:
• Odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs,
donaczyniowe podawanie środków kontrastujących zawierających jod.

Niewydolność serca lub oddechowa, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego.
• Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm. Laktacja.
Ostrzeżenia to informacje o ostrożnym rozpoczynaniu leczenia produktami leczniczymi, które mogą ciężko zaburzyć czynność nerek (dotyczy
to leków przeciwnadciśnieniowych, moczopędnych
lub NLPZ). Nie zaleca się stosowania metforminy
u pacjentów przyjmujących diuretyki pętlowe oraz
u pacjentów z niedoborem płynów ze względu na
ryzyko odwodnienia i hipotensji. Nie zaleca się także stosowania u pacjentów leczonych jednocześnie
pioglitazonem przez wzgląd na zwiększenie ryzyka
wystąpienia raka pęcherza moczowego. Jednoczesne stosowanie glikokortykosteroidów, leków beta-adrenergicznych i leków moczopędnych zwiększa
ryzyko hiperglikemii.
•

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzyce typu 2 - opublikowane w Diabetologii
Praktycznej, cytowane - wykład prof. Leszka Czupryniaka Szpital Wolski Warszawa 29.11.2017 - Zmniejszenie ryzyka
sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2.

4. Pacjent chory na cukrzycę typu 2 z prawidłową czynnością nerek. Aptekarz
dyspensując pioglitazon – pochodną
tiazolidynodionu może poinformować
o przeciwwskazaniach i ostrzeżeniach do
stosowania.
Przeciwwskazaniami są: niewydolność serca,
zaburzenie czynności wątroby, kwasica ketonowa,
rak pęcherza moczowego, niezbadany krwiomocz,
nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników pomocniczych, cukrzycowa kwasica ketonowa, stan przedśpiączkowy w cukrzycy,
niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek
(klirens kreatyniny <60 ml/min), odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs, donaczyniowe podawanie
środków kontrastujących zawierających jod, niewydolność serca lub oddechowa, niedawno przebyty
zawał mięśnia sercowego, niewydolność wątroby,
ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm oraz laktacja.
Lek należy stosować z ostrożnością ze względu
na wzrost ryzyka raka pęcherza moczowego. W skojarzeniu z insuliną, NLPZ, selektywnymi inhibitorami
COX-2 – istnieje możliwość wystąpienia obrzęków
obwodowych i niewydolności serca. Okresowo należy monitorować aktywność enzymów wątrobowych.
Jest także możliwość zmniejszenia ostrości widzenia. Należy regularnie określać stężenie kreatyniny
w surowicy. Lek należy odstawić na 48 godzin przed
planowaną operacją ze znieczuleniem ogólnym i badaniem obrazowym oraz nie stosować ponownie
wcześniej niż 48 godzin po jej zakończeniu.
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5. Pacjent chory na cukrzycę typu 2 z prawidłową czynnością nerek. Farmaceuta
realizując receptę na akarbozę – inhibitor
alfa-glukozydazy i udzielając informacji
o przeciwwskazaniach i ostrzeżeniach powinien zwrócić uwagę na:
• przewlekłe choroby jelit związane z wyraźnymi zaburzeniami trawienia i wchłaniania;
• duże przepukliny, niedrożność jelit, owrzodzenie jelit;
• niewydolność wątroby i nerek (klirens kreatyniny < 25 ml/min);
• ciąża i okres karmienia piersią.
Są to przeciwwskazania do stosowania akarbozy. W trakcie leczenia należy bezwzględnie
przestrzegać diety cukrzycowej. Spożywanie produktów zawierających sacharozę powoduje często
objawy dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego. Cholestyramina, środki adsorpcyjne i enzymy
trawienne mogą osłabić działanie akarbozy.
6. Pacjent chory na cukrzycę typu 2 z prawidłową czynnością nerek. Aptekarz dyspensuje gliptynę – inhibitor peptydazy
dipeptydylowej IV [DPP-IV] powinien
zwrócić uwagę na przeciwwskazania,
którymi są:
• ciężkie reakcje nadwrażliwości w wywiadzie,
w tym reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy, po
podaniu inhibitora DPP-4;
• leku nie stosować w leczeniu cukrzycy typu
2 przy występującej kwasicy ketonowej.
Przed rozpoczęciem leczenia dokonać oceny
czynności nerek. Trzeba zachować ostrożność u pacjentów z zapaleniem trzustki w wywiadzie i z zastoinową niewydolnością serca. W terapii skojarzonej z tiazolidynodionem, metforminą, z pochodną
sulfonylomocznika, insuliną – istnieje wzrost ryzyka
hipoglikemii. Lek powinien być ostrożnie stosowany
u pacjentów z chorobą układu krążenia oraz epizodami niedociśnienia w wywiadzie. W stanach, które
mogą prowadzić do utraty płynów przez organizm
– należy monitorować stan nawodnienia ( jest to
szczególnie ważne przy leczeniu linagliptyną. Zaleca
się kontrolę stanu skóry, w szczególności obecności
zmian pęcherzowych, owrzodzeń lub wysypki (szcze►
gólnie ważne przy leczeniu saxagliptyną.
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7. Pacjent chory na cukrzyce typu 2. Farmaceuta wydając gliclazyd – pochodną
sulfonylomocznika (PSM) powinien poinformować o przeciwwskazaniach do
stosowania, którymi są:
• cukrzyca typu 1, cukrzycowy stan przedśpiączkowy lub śpiączka cukrzycowa, cukrzycowa kwasica ketonowa;
• ciężka niewydolność nerek lub wątroby;
• leczenie mikonazolem;
• karmienie piersią.
Stosując ten lek należy pamiętać o ostrzeżeniach. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej (G6PD) może dojść do rozwoju niedokrwistości - anemia hemolityczna. Podczas leczenia konieczna kontrola stężenia glukozy
we krwi i moczu oraz czynności wątroby i obrazu
krwi (szczególnie liczby leukocytów i trombocytów).
Nasilenie hipoglikemii mogą powodować: fenylobutazon, oksyfenbutazon, insulina oraz doustne leki
przeciwcukrzycowe, salicylany, steroidy anaboliczne
i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, niektóre
sulfonamidy o długotrwałym działaniu, tetracykliny,
antybiotyki z grupy chinolonów i klarytromycyna
oraz leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych
kumaryny. Nasilenie hiperglikemii mogą powodować: estrogeny i progestageny, saluretyki, diuretyki
tiazydowe, leki stymulujące tarczycę, glikokortykosteroidy, pochodne fenotiazyny, chloropromazyna,
adrenalina i sympatykomimetyki, kwas nikotynowy
(w dużych dawkach) oraz pochodne kwasu nikotynowego, leki przeczyszczające (przy długotrwałym
stosowaniu).
8. Pacjent chory na cukrzyce typu 2. Aptekarz realizując receptę na repaglinid –
pochodną kwasu benzoesowego powinien
poinformować o przeciwwskazaniach,
którymi są:
• cukrzycowa kwasica ketonowa ze
śpiączką lub bez śpiączki;
• ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
• jednoczesne stosowanie przez pacjenta gemfibrozylu.
Stosowanie repaglinidu może być związane
ze zwiększeniem częstości występowania ostrego
zespołu wieńcowego. Działanie hipoglikemizujące mogą zwiększać klopidogrel, inhibitory ACE,
salicylany, NLPZ, alkohol i steroidy anaboliczne.
Działanie hipoglikemizujące mogą zmniejszać
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natomiast doustne leki antykoncepcyjne, kortykosteroidy, danazol, hormony tarczycy.
9. Pacjent chory na cukrzyce typu 2, któremu zlecono nateglinid – pochodną fenyloalaniny powinien od farmaceuty otrzymać
informacje na temat przeciwwskazań do
stosowania tej substancji. Są nimi cukrzyca
typu 1, kwasica ketonowa (ze śpiączką lub
bez śpiączki), ciąża i karmienie piersią, ciężkie
zaburzenia czynności wątroby.
Skojarzone leczenie z metforminą może zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym
podawaniu flukonazolu lub gemfibrozylu. Działanie
hipoglikemizujące mogą zwiększać inhibitory ACE,
a zmniejszać - środki moczopędne, kortykosteroidy,
beta-2 agoniści.
10. Pacjent chory na cukrzyce typu 2, otrzymujący zalecenia stosowania liraglutydu analog
glukanopodobnego peptydu 1 (GLP-1) może
potrzebować informacji dotyczących zalecanych środków ostrożności podczas leczenia.
Liraglutydu nie należy u pacjentów z cukrzycą typu 1, ani w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej. Ograniczone jest stosowanie
u pacjentów z zastoinową niewydolnością
serca, z nieswoistym zapaleniem jelit oraz
gastroparezą cukrzycową. Stosowanie liraglutydu wiąże się z ryzykiem rozwoju ostrego
zapalenia trzustki, powiększeniem tarczycy i nowotworem tarczycy. W skojarzeniu
z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną
zwiększone jest ryzyko hipoglikemii. Podczas leczenia może dojść do odwodnienia,
w tym zaburzenia czynności nerek i ostrej
niewydolności nerek. Podczas jednoczesnego
stosowania warfaryny i innych pochodnych
kumaryny trzeba monitorować INR.
11. Pacjent chory na cukrzyce typu 2, z receptą
na eksenatyd - analog glukanopodobnego
peptydu 1 (GLP-1). Na temat tego leku farmaceuta powinien wiedzieć, że nie wolno
podawać go we wstrzyknięciach dożylnych
lub domięśniowych. Nie zaleca się stosowania go u pacjentów ze schyłkową chorobą
nerek lub ciężkimi zaburzeniami czynności
nerek. Czynność nerek mogą dodatkowo zaAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

burzać inhibitory ACE, antagoniści receptora
angiotensyny II, NLPZ i leki moczopędne.
Stosowanie exenatydu jest związane z ryzykiem wystąpienia ostrego zapalenia trzustki.
W skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika
zwiększone jest ryzyko hipoglikemii. Nie zaleca się go u pacjentów z ciężkimi chorobami
układu pokarmowego. Pacjentów z szybką
utratą masy ciała należy monitorować.
Eksenatyd hamuje opróżnianie żołądka,
zmniejsza stopnień i szybkość wchłaniania
podawanych doustnie produktów leczniczych. Obserwować trzeba pacjentów przyjmujących leki o wąskim wskaźniku terapeutycznym. Antybiotyki i inhibitory pompy
protonowej należy przyjmować co najmniej
na godzinę przed wstrzyknięciem. Podczas
jednoczesnego stosowania warfaryny i innych pochodnych kumaryny konieczne jest
monitorowanie INR. Przy jednoczesnym stosowaniu lowastatyny należy monitorować
profil lipidów.
12. Pacjent chory na cukrzyce typu 2, stosujący empagliflozynę (inhibitor kotransportera glukozowo-sodowego 2 - SGLT 2).
Farmaceuta powinien wiedzieć, iż
leku nie należy stosować u pacjentów
z cukrzycą typu 1, ani w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej. Należy określić
czynność nerek przed rozpoczęciem leczenia,
a następnie w regularnych odstępach czasu. Ostrożnie trzeba rozpoczynać leczenie
produktami leczniczymi, które mogą ciężko
zaburzyć czynność nerek (dotyczy to leków
przeciwnadciśnieniowych, moczopędnych
lub NLPZ). Nie zaleca się stosowania u pacjentów przyjmujących diuretyki pętlowe
oraz u pacjentów z niedoborem płynów – ze
względu na ryzyko odwodnienia i hipotensji. Jednoczesne stosowanie z pioglitazonem
zwiększa ryzyko wystąpienia raka pęcherza
moczowego.
Obecność cukru w moczu to efekt mechanizmu działania leku. Empagliflozyna może
nasilać działanie moczopędne tiazydów i diuretyków pętlowych. Jednoczesne stosowanie
insuliny i substancji nasilających jej wydzielanie zwiększa ryzyko hipoglikemii.
Stosowaniu empagliflozyny może towarzyAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

szy grzybica narządów płciowych, konieczna
informacja dla pacjentów o potrzebie zachowania szczególnego rygoru higieny intymnej.
Konkluzja odnośnie opieki farmaceutycznej
w stosunku do omówionych produktów leczniczych:
1. Leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 wymagają bezwzględnego zachowania rygoru zaleceń w obszarze dawkowania, czasu i częstości
przyjmowania;
2. Do najistotniejszych chorób towarzyszących
pacjentowi chorującemu na cukrzycę typu 2,
wymagających koncyliacji lekowej zaliczamy
niewydolność nerek umiarkowaną i ciężką oraz
niewydolność serca;
3. Pacjent chorujący na nowotwór pęcherza moczowego nie powinien przyjmować pioglitazonu,
a pacjent chory na raka tarczycy - liraglutydu.
4. Nie należy łączyć metforminy z flozynami u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek.
5. Kobiety w trakcie karmienia piersią nie powinny
przyjmować między innymi metforminy, pioglitazonu, gliklazydu, nateglinidu.
6. Pacjent leczony na cukrzycę typu 2 przed współprzyjęciem NLPZ, glikokortykosterydu, antybiotyku czy doustnego środka antykoncepcyjnego
winien skonsultować się z diabetologiem lub
farmaceutą. ■
dr nauk farm. Leszek Borkowski
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
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sorbcji u dzieci od drugiego roku życia są zbliżone
do parametrów osób dorosłych. Wartości ciśnienia
tętniczego zmieniają się u dzieci wraz z wiekiem. [1]
Tabela 2. Wartość ciśnienia w zależności od wieku
Wiek

Bezpieczeństwo
podawania leków
dzieciom w praktyce
farmaceuty szpitalnego
S
zpitale pediatryczne stanowią specyficzną,
wąską specjalizację w opiece zdrowotnej. Leczenie małych pacjentów wymaga ogromnego doświadczenia, wiedzy i dokładności. Lekarze
pediatrzy w diagnozowaniu i leczeniu muszą brać
pod uwagę wiek pacjentów, masę ciała, specyfikę
fizjologii i anatomii małego organizmu. Ze względu
na wiek dzielimy pacjentów na:
Tabela 1. Podział na grupy wiekowe
Grupa wiekowa

Wiek

wcześniaki

urodzone przed terminem

noworodki

0-27 dni

niemowlęta

1-23 miesięcy

dzieci

2-11 lat

nastolatki

12-18 lat
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Biorąc pod uwagę anatomię warto podkreślić,
że noworodki mają krótkie kończyny dolne, długi
tułów, a głowa stanowi aż ¼ długości ciała. Masa
ciała ulega podwojeniu do 5 miesiąca życia, zaś do
12 miesiąca życia masa ciała potraja się. Długość ciała do pół roku wzrasta o 2,5 centymetra na miesiąc.
Układ szkieletowy noworodka składa się z mniejszej
ilości tkanki kostnej niż tkanki chrzęstnej, zaś przyrost tkanki mięśniowej zachodzi pod wpływem hormonu wzrostu i insuliny. Między 6 a 12 rokiem obserwujemy znaczną poprawę koordynacji ruchowej,
spowodowaną zakończeniem procesu mielinizacji
włókien nerwowych. Skóra dziecka jest słabiej unaczyniona, unerwiona, zawiera więcej wody niż skóra
osób dorosłych. Ze względu na niewielkie wydzielanie sebum jest bardziej podatna na wysychanie. Do
końca pierwszego roku u dzieci następuje rozwój
nerek. Parametry procesu filtracji kłębuszkowej i abAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Ciśnienie (mm Hg)

1 miesiąc

80/40

1 rok

96/66

2 lata

99/64

13-14 lat

118/60

Losy leków na etapie wchłaniania, dystrybucji,
metabolizmu, wydalania są specyficzne ze względu na fizjologię dzieci. Posiadają one mniejszą powierzchnię przewodu pokarmowego. U dzieci występuje między innymi mniejsze wytwarzanie kwasu
solnego i pepsynogenu, wolniejsza perystaltyka oraz
opóźnione opróżnianie żołądka. Na przykład wchłanianie amoksycykliny jest wolniejsze, zaś wchłanianie
potasu, chlorków - następuje szybciej. Noworodkom
nie należy podawać wysypanej zawartości kapsułek, gdyż w ten sposób znosi się ochronne działanie
otoczek tych leków przed działaniem inaktywującym soku żołądkowego. Wchłanianie przez skórę
jest zwiększone, zdarzają się zatrucia po stosowaniu
kwasu borowego, kamfory czy kwasu salicylowego.
U dzieci występuje zwiększona ilość wody
w organizmie oraz mniejsza zawartość tłuszczu. Stężenie leków hydrofilnych jest mniejsze. Zwiększona
jest toksyczność leków kationowych, które wiążą się
z alfaglikoproteiną (na przykład lidokainy czy bupiwakainy). Zwiększona jest także przepuszczalność
barier tkankowych, zwłaszcza bariery krew-mózg.
U noworodków występuje hipoalbuminemia,
może też wystąpić żółtaczka jąder podstawy mózgu, ponieważ niektóre leki, na przykład sulfonamidy
posiadają zdolność wypierania bilirubiny z połączeń
z białkami.
Biotransformacja wielu substancji jest u dzieci
upośledzona. Znanym przykładem jest niedostateczne sprzęganie u dzieci chloramfenikolu z kwasem glukuronowym, co powoduje „zespół szarego
dziecka”. Charakteryzuje się on wiotkim porażeniem,
zapaścią krążeniową, szarością powiek. Warto zwrócić uwagę, że aktywność enzymów mikrosomalnych
może wzrosnąć w przypadku podawania matkom induktorów enzymatycznych (takich jak fenobarbital).
Tę właściwość fenobarbitalu (indukcję enzymatyczAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

ną) stosuje się zresztą leczniczo, poprzez podawanie go dzieciom w celu pobudzenia metabolizmu
wątrobowego i zmniejszenia stężenia bilirubiny. [2]
Jesień i zima to pory, podczas których w szpitalach i poradniach lekarze odnotowują najwyższą
zachorowalność na zapalenie oskrzeli. Chorują głównie dzieci w wieku do dwóch lat i w wieku szkolnym.
Chorobę tę wywołują wirusy RS (czyli syncytialny
wirus nabłonka oddechowego), koronawirusy, rinowirusy, metapneumowirusy. Etiologia tego zakażenia
jest zatem typowo wirusowa. Zadaniem farmaceuty
w takiej sytuacji jest nadzór nad optymalizacją farmakoterapii oraz dbanie o właściwą farmakoekonomikę szpitala. Leczenie antybiotykiem należy rozważyć w przypadku epidemii krztuśca albo w sytuacji
przedłużania się kaszlu do ponad 14 dni. Istotna jest
właściwa diagnostyka i właściwe różnicowanie z zapaleniem płuc. Za pomocne uznane są takie objawy
jak: przyspieszony oddech, tachykardia (przyspieszona akcja serca), ogniskowe zmiany osłuchowe
i gorączka. W leczeniu zapalenia płuc stosuje się antybiotyki. Za istotne uważa się postępowanie zgodne
ze Szpitalną Polityką Antybiotykową, która ma na
celu zwiększenie bezpieczeństwa małych pacjentów
oraz zmniejszenie nadużywania antybiotyków. [3]
Z uwagi na niewystarczającą ilość pediatrycznych postaci leku lekarze często przepisują leki recepturowe. Leki te charakteryzują się małą objętością dawki jednorazowej, łatwością podania. Należą
do nich półstałe, stałe i płynne postacie leku.
Na oddziałach szpitalnych często stosuje się
dawki pediatryczne w postaci proszków rozsypanych
w opłatki skrobiowe. Przygotowanie tej postaci leku
recepturowego w dawkach pediatrycznych wymaga
posiadania odpowiedniej jakości wag z aktualną legalizacją, skontrolowania dawek, precyzyjnego odważenia, wykwalifikowanego personelu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania odpowiednich procedur wytwórczych. Należy pamiętać,
że kontakt z niektórymi substancjami może nieść
za sobą poważne konsekwencje, dlatego powinny
zostać podjęte odpowiednie środki ochrony (maseczki, rękawiczki, fartuchy). Spironolakton, karbamazepina - związki, które są często przygotowywane
na oddziały pediatryczne w postaci proszków należą do grupy II NIOSH (Narodowy Instytut Higieny
i Bezpieczeństwa Pracy) i spełniają jedno lub więcej
kryteriów substancji niebezpiecznych (toksyczne,►
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mutagenne, rakotwórcze). Substancje te stanowią
niebezpieczeństwo dla kobiet i mężczyzn starających
się o dziecko oraz dla kobiet karmiących i w ciąży. [4]

W pediatrii dość często lekarze, głównie izby
przyjęć, spotykają się z pacjentami cierpiącymi na
chorobę zakaźną wywołaną przez roztocze Sarcoptes
scabiei, zwaną świerzbem. Samice świerzbowca mają
zdolność drążenia tuneli w warstwie rogowej, pozostawiają za sobą grudki kału i składają jaja. Larwy
dojrzewają po 14-17 dniach na powierzchni skóry,
po wcześniejszej migracji z powierzchownej warstwy
naskórka. Na skórze pojawiają się pęcherzyki, grudki obrzękowe, nadżerki, strupy. U zainfekowanych
pacjentów występuje świąd głównie w godzinach
wieczornych. U niemowląt i małych dzieci zmiany
skórne manifestują się również na twarzy i owłosionej skórze głowy, skóra jest nadmiernie wysuszona.
Farmaceuta szpitalny może zaproponować lekarzom
zastosowanie dwóch maści recepturowych. Powinien
również zwrócić uwagę, że z punktu widzenia chronofarmakologii nie można pominąć stosowania ich
w godzinach wieczornych, gdy zaostrzają się objawy
kliniczne. Pierwszą z nich podajemy na twarz i szyję.
Rp.
Vit. D3 		
40 000 j.m.
Vit. A 		
30 000 j.m.
Aq. destil.
20,0
Lekobaza
ad 100,0
MDS: 2 x dziennie na twarz i szyję
Druga powinna być aplikowana na kończyny,
skórę tułowia – jest to pasta siarkowa (stężenie jej
powinno różnić się odpowiednio do wieku):
Rp.
Sulf. ppti
5.0 (10,0 - 15,0 - 20,0)
Eucerini
30,0
Pastae zinci ad 100,0
MDS: 2 razy dziennie przez 5 dni [5]
Leki recepturowe odgrywają w pediatrii ważną
rolę. Jednak z punktu widzenia faramkoekonomiki
szpitala, jeśli dostępny jest dany lek gotowy w potrzebnej dawce, zaleca się podanie pacjentowi leku
gotowego.
W pediatrii opakowania do leków są bardzo
dokładnie dobierane w zależności od drogi podania leku oraz jego postaci. Najczęściej stosowane
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są opakowania bezpośrednie, które mają kontakt
z produktem leczniczym. Należą do nich:
- butelki wykonane ze szkła (zaletami opakowań szklanych jest ochrona przed światłem
- barwione szkło, szczelne dla gazów i par)
lub tworzywa sztucznego (zaletami są odporność na korozję, elastyczność, słabe przewodnictwo ciepła) z płaskim dnem i z szyjką,
przeznaczone do substancji płynnych doustnych, zewnętrznych;
-

słoiki ze szkła lub tworzywa sztucznego,
przeznaczone do preparatów stałych, półstałych (kapsułki, tabletki, proszki);

-

saszetki z tworzywa sztucznego, papieru,
przeznaczone do proszków, granulatów, tabletek musujących, maści, transdermalnych
systemów terapeutycznych;

-

fiolki głównie ze szkła, przeznaczone do leków pozajelitowych;

-

nym podawana jest w pediatrii off-label w postaci
czopków.
Ważnym elementem w leczeniu dzieci na oddziałach szpitalnych jest zapewnienie odpowiedniej
jakości wyrobów medycznych, które będą spełniały
wymogi bezpieczeństwa. Opis przedmiotu zamówienia powinien być szczegółowy i uwzględniać różnorodność rozmiarów kaniul dożylnych czy rurek do
intubacji. Wyroby medyczne powinny być sprawdzane pod względem prawidłowego opakowania
(wyroby jałowe) czy parametrów takich jak „wolne
od ftalanów”.
Rola farmaceuty pracującego w szpitalu pediatrycznym, bądź posiadającego w swojej placówce
oddziały dziecięce powinna polegać na zwróceniu
szczególnej uwagi na to, aby czynności apteki były
na jak najwyższym poziomie. W tym celu autorka
opracowała Projekt optymalizacji bezpieczeństwa
terapii w pediatrii. Składa się on z trzech części.

ampułki do płynów pozajelitowych.

W preparatach pediatrycznych występują
również elementy ułatwiające prawidłową aplikację
leku (łyżeczki, kroplomierze, pipetki, strzykawki doustne, kieliszki). Należy zwrócić uwagę na właściwe
aplikowanie leków pediatrycznych przez rodziców,
którzy powinni podawać dany preparat miarkami
dołączonymi do leku. Istotną formą ochrony leków
pediatrycznych przed dziećmi są zamknięcia zabezpieczające przed dziećmi (child-resistant containers).
Występują w trzech formach:
• Ściśnij i przekręć – squeeze-turn
• Naciśnij i przekręć – press-turn
• Zamknięcie szyfrowe – combination lock [6]

•

uwzględnienie numeru PESEL lub daty urodzenia pacjenta;

•

podawanie leków za pomocą miarek, znajdujących się przy opakowaniach;

•

stosowanie terapii zgodnej z wytycznymi
znajdującymi się w receptariuszu;

•

przechowywanie leków w odpowiedniej
temperaturze z uwzględnianiem stabilności
preparatów;

•

przygotowywanie leków na oddziale zgodnie
z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania;

•

gromadzenie odpowiedniej dokumentacji
medycznej odnośnie podania off-label;

•

kontakt z farmaceutą szpitalnym;

•

zwiększenie świadomości wśród rodziców na
temat profilaktyki chorób.

Druga część projektu dotyczy apteki szpitalnej. Wykwalifikowany personel apteki, zwłaszcza
szpitali pediatrycznych powinien zwracać szczególną
uwagę na:
• kontrolę dawek, legalizację wag, warunki
przechowywania preparatów leczniczych;

W pediatrii często podaje się leki jako „off-label” (poza wskazaniem), nie wszystkie substancje
lecznicze są zarejestrowane z przeznaczeniem dla
dzieci. Zdarza się również, że podaje się daną substancję w innej postaci leku niż opisana jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). Każda
próba podania leku w innej postaci, dawce lub inną
drogą niż opisaną w ChPL wymaga zebrania odpowiednich materiałów naukowych, potwierdzających
zasadność i skuteczność takiego podania. Materiały
te powinny być przedstawione Komisji Bioetycznej,
która to ustosunkowuje się do danych materiałów
i udziela, bądź nie czasowej zgody na podjęte działania. [7] Na przykład tiopental, pochodna kwasu
barbiturowego o szybkim i krótkim działaniu nasenAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Pierwsza dotyczy pracy personelu medycznego na
oddziałach. Zawiera wytyczne, które powinny być
przestrzegane przez pielęgniarki i lekarzy.
Personel medyczny, pracujący na oddziale powinien zwracać szczególną uwagę na:
• staranne wypisywanie nazw leków i dawek;

Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

•

zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy personelu podczas przygotowywania niektórych substancji w recepturze pediatrycznej (np. spironolakton);

•

kontrolę dokumentacji i zgód Komisji Bioetycznej odnośnie stosowania leków off-label;

•

racjonalizację terapii antybiotykowych (Szpitalna Polityka Antybiotykowa);

•

udzielanie informacji odnośnie działania, interakcji, działań niepożądanych leków, wyrobów medycznych;

•

kontrolowanie decyzji GIF;

•

kontrolowanie właściwego opisu przedmiotu
zamówień publicznych, spełniającego wymogi bezpieczeństwa;

•

monitorowanie działań niepożądanych;
23
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•

sprawowanie cyklicznego nadzoru nad gospodarką lekową na oddziałach;

•

szkolenie edukacyjne rodziców w zakresie
naturalnych zasad profilaktyki przeziębień
u dzieci.
Trzecia część projektu to ulotka dla rodziców:

Drogi rodzicu:
1. Stosuj leki z aplikatorami.
2. Przechowuj leki w odpowiedniej temperaturze.
3. Bierz udział w szkoleniach prowadzonych
przez farmaceutów (np. na temat zwiększenia odporności dzieci).
4. Kontroluj daty ważność leków.
5. Przechowuj leki z dala od dziecka.
6. Wybieraj leki z zalecane przez specjalistów.
7. Stosuj leki zgodnie z dawkowaniem przepisanym przez lekarza.
8. Poinformuj farmaceutę o wieku swojego
dziecka, to pomoże wybrać bezpieczny lek
dla dziecka.
9. Pamiętaj, że farmaceuta zawsze służy pomocą i fachową wiedzą w razie pojawienia się
wątpliwości co do przyjmowania leku.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa farmakoterapii pediatrycznej personel medyczny powinien
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podejmując
szkolenia, kursy specjalizacyjne. Szereg praktycznych wskazówek, cennych i pomocnych wiadomości
można uzyskać podczas kursów specjalizacyjnych.
Praca w szpitalu pediatrycznym znacznie wzbogaciła
doświadczenia zawodowe autorki oraz zainspirowała
do wdrażania projektu optymalizacji farmakoterapii
w pediatrii również w innych szpitalnych posiadających oddziały dziecięce. ■
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Jak mówić,
b y si ę dogadać
W 2007 roku świat nauki ze zdumieniem przyjął wyniki badań
uczonych z Instytutu Maxa Plancka, dowodzące, że nasz ewolucyjny przodek – Neandertalczyk – posiadał gen odpowiadający
za mowę. Poza tym, że był od człowieka współczesnego większy
i silniejszy, mógł najpewniej operować dość sprawnie językiem,
choć trzeba stwierdzić, że nie na takim poziomie jak jego następca. To właśnie doskonałość mowy była jednym z czynników, który
pozwolił człowiekowi zwyciężyć w wyścigu ewolucji i ostatecznie
zdominować lądy i morza.
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W kręgu komunikacji
Komunikacja odgrywa kluczową rolę w naszym życiu. Choć świat współczesny nie nastręcza
tylu niebezpieczeństw, co afrykańska sawanna 40
tysięcy lat temu, to bez sprawnego porozumiewania
się, nie zdołalibyśmy w nim przetrwać. Efektywna
komunikacja jest czymś znacznie więcej, aniżeli wydawaniem komunikatów. Prawdziwe, szczere, oparte
na chęci zrozumienia drugiego człowieka porozumiewanie się, stanowi klucz do budowania życia
społecznego.
W przypadku osób wykonujących zawody
wymagające stałego kontaktu z drugim człowiekiem, sztuka porozumiewania się jest umiejętnością
fundamentalną. Szczególnie dotyczy to profesji pomocowych, gdzie od samej rozmowy zależeć może
dobro osoby, która o pomoc się zwraca. Zawody
takie wykonują między innymi lekarze, psychologowie, terapeuci oraz w nie mniejszym stopniu
farmaceuci. Nierzadko to właśnie na barkach tych
ostatnich spoczywa transmisja informacji przekazanych pacjentowi przez lekarza, włączając zadanie
newralgiczne, jakim jest podanie właściwego leku
(co przy nie zawsze przejrzystej informacji zapisanej
na recepcie staje się kolosalnym wyzwaniem). Sztuka porozumiewania się będąc nieodłączną częścią
naszej codzienności wydaje się na równi pożądana
w miejscu pracy, jak i poza nim.
Davis, McKay i Fanning dzielą komunikację
międzyludzką na cztery rodzaje ekspresji [1]. Są to
obserwacje, myśli (przekonania), uczucia i potrzeby. Te pierwsze mają postać sprawozdania (choćby
kilkuwyrazowego), pozbawionego własnych opinii i osądów, na przykład: „Tu znajduje się jedno
opakowanie leku”. Jest to czyste stwierdzenie faktu
oparte wyłącznie na tym, czego dostarczają nam
zmysły, bez zbędnej interpretacji. Ta ostatnia natomiast pojawia się w przypadku drugiego rodzaju
ekspresji, który bazuje na naszych przekonaniach,
ocenach czy osądach. Przykładowy komunikat mógłby w takim przypadku brzmieć: „To jest bardzo
dobry lek”. Przytoczone wyrażenie zawiera ocenę
(być może opartą na wynikach badań – ale jednak
ocenę). Mówimy bowiem, jaki z naszego punktu
widzenia jest to lek, nie zaś jedynie, że to po prostu
lek. Uczucia z kolei odnoszą się do naszych emocji.
Chcąc je wyrazić moglibyśmy powiedzieć, że po
konkretnym leku czujemy się lepiej, ale także, że
kiedy bierzemy dany specyfik mamy większe po26
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czucie bezpieczeństwa. Potrzeby z kolei są wyrazem
tego, czego byśmy sobie życzyli. Przykładem z życia
apteki mogłyby być komunikaty: „Potrzebujemy
więcej opakowań tego leku”, „Chciałbym wziąć dzień
wolny”, „Potrzebuję pomocy, ponieważ kolejka jest
wyjątkowo długa” itd.
Choć pozornie podział ten wydawać się może
sztuczny, najważniejsze jest, by mieć świadomość
różnych typów komunikatów. Szczególnie istotne
jest, by nie mylić ocen z faktami, tym samym by mieć
świadomość, że nasze opinie wcale nie oznaczają, że
to, co poddajemy ocenie, jest takie w swej istocie.
Stwierdzając w przypływie emocji, że dany pacjent
jest nieznośnie męczący, odnosimy się wyłącznie
do własnego doświadczenia i towarzyszących mu
odczuć. Można bowiem zapytać, czy osoba ta jest
zawsze męcząca, dla każdego, nieustannie i w każdej sytuacji? Kontynuując, warto spytać, czy za każdym razem, gdy spotykamy tego pacjenta – bywa
on męczący? Czy każdy z farmaceutów tak by o nim
powiedział? I wreszcie, czy nasza opinia oznacza, że
ten człowiek jest dokładnie takim człowiekiem, jakim
w tej konkretnej chwili go postrzegamy?
Warto zdać sobie sprawę, że na podstawie
lawiny pytań, jaką zadała nam wspomniana osoba,
poczuliśmy się zmęczeni. Właśnie to miało miejsce.
Jak jednak poradzić sobie w takiej sytuacji? Kiedy
jesteśmy bombardowani serią pytań, niepozwalających na chwilę zastanowienia, dobrze poprosić
o moment na zebranie myśli. Na przykład: „Proszę
pozwolić mi się zastanowić”, „Po kolei – spróbujemy
znaleźć rozwiązanie każdej z wymienionych przez
Pana kwestii”, „Proszę mówić nieco wolniej, chciałbym Pana dobrze zrozumieć”. Nasze opanowanie
i troska okazana pacjentowi może w mgnieniu oka
uspokoić go poprzez widoczny sygnał, że jesteśmy
głęboko zainteresowani udzieleniem mu pomocy.
Jeśli jednak wyraźnie poirytowani stwierdzimy: „Proszę Pana, o takie rzeczy trzeba było pytać lekarza”
albo „Proszę zobaczyć, jaka jest kolejka, szczegółowe informacje znajdzie Pan na ulotce”, to po pierwsze, pacjent poczuje, że jego problemy nie są dla
nas ważne, a tym samym, że został zignorowany,
po drugie zaś jego frustracja może uderzyć w nas
niczym rykoszet generując niepotrzebne emocje
i będący ich pokłosiem żal. Kłótnie przy okienku to
strata czasu i naruszenie wewnętrznego spokoju. Jak
przekonywał Marek Aureliusz – należy być niczym
skała, o którą rozbijają się wielkie fale; one maleją,
a skała pozostaje nienaruszona.
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Drugie ważne rozróżnienie dotyczy uczuć
i potrzeb. Niezwykle istotne jest, aby potrafić mówić
o tym, co czujemy. O swoim smutku, ale też radości,
o poczuciu bezsilności, ale też o satysfakcji. Mówienie o jednych, jak i drugich rzeczach przychodzi
nam niekiedy z trudem. W przypadku pierwszych
– nie chcemy wyjść w czyichś oczach na słabych.
W przypadku drugich – nie chcemy, aby nasze słowa
odebrano jako przechwałki.
Należy także wspomnieć, że bardzo łatwo –
zwłaszcza w relacji przełożony-pracownik, pomylić
wyrażanie prośby z wysuwaniem żądań. Komunikat:
„Posegreguj te leki” jest poleceniem mającym zabarwienie rozkazu, który sytuuje pracownika w roli
bezwolnego wykonawcy. Jeśli jednak zdanie to odpowiednio przeformułujemy, nie tylko przyniesie
pożądany rezultat, ale dodatkowo sprawi, że pracownik nie poczuje się traktowany protekcjonalnie.
Zamiast oschłego polecenia moglibyśmy powiedzieć: „Chciałbym Cię poprosić o posegregowanie
tych leków” lub też jeszcze łagodniej „Czy miałbyś teraz możliwość posegregowanie tych leków?”.
Pierwszy komunikat, choć ma postać polecenia, jest
prośbą, a więc zmiękczonym i zarazem grzecznym
wydaniem polecenia. Drugi zaś wydaje się być jeszcze bardziej efektywnym. Po pierwsze dlatego, że
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ma formę pytającą, nie oznajmującą (lub też – co
najgorsza – rozkazującą). Po drugie zaś zostawia
pracownikowi możliwość odniesienia się do obecnej
sytuacji. Jest przecież zupełnie możliwym, że w danej chwili ma do wykonania inne, pilne zadanie, a to,
które pragniemy mu delegować wykona za moment.
Owa możliwość udzielenia odpowiedzi wiąże się
z jednym z najważniejszych czynników wpływających na kondycję psychiczną człowieka, jakim jest
poczucie samosterowności (wpływu). To właśnie ono
sprawia, że wzrasta nam chęć do działania, co z kolei
przekłada się walnie na kondycję psychofizyczną
człowieka [2].

Słowa, które dają siłę
Nie od dziś wiadomo, jak wielkie znaczenie
w procesie leczenia ma nadzieja. Profesor Zbigniew
Religa wspominał, że wielu pacjentów, którzy znajdowali się w złym położeniu, wracało do zdrowia
dzięki ogromnej sile nadziei i z drugiej strony – ci
w nienajgorszej sytuacji, którzy stracili wolę życia,
niekiedy z dnia na dzień podupadali na zdrowiu [3].
Liczne badania prowadzone na pacjentach
poważnie chorych dowiodły, że oddziaływanie pla►
cebo może przynieść efekty równe działaniu ku-
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racji standardowej, a niekiedy nawet, w przypadkach o niewielkim prawdopodobieństwie poprawy,
okazuje się ostatnią deską ratunku [4]. Rzecz jasna,
apteka nie jest miejscem na prowadzenie tego rodzaju eksperymentów. Czasem jednak wystarczy
rozbudzenie w pacjencie nadziei, by wzrosła jego
motywacja do wyzdrowienia. Można uczynić to
choćby poprzez wyrażenie opinii, zawierającej subtelną sugestię, na przykład: „To bardzo dobry lek”
lub też „Ten lek pomógł już wielu pacjentom”, „To
powinno skutecznie Panu pomóc”, „Ten lek powinien
postawić Pana na nogi”, „Lekarz zapisał bardzo dobre leki”, „Ma Pan dobraną naprawdę dobrą kurację,
lekarz wie, co robi”. Zwróćmy uwagę, że w żadnym
z tych komunikatów nie ma obietnicy czy gwarancji
poprawy. Niektóre z wymienionych zdań – poza
tym, że zawierają pochlebną opinię o leku, dodatkowo wzmacniają w pacjencie poczucie fachowej
opieki ze strony lekarza. Wydaje się bowiem zupełnie nieetycznym wzajemne podważanie swojego
autorytetu przez specjalistów. Nawet w sytuacjach
(oby jak najrzadszych), gdy farmaceuta dostrzeże
jawny błąd lekarza można problem ten rozwiązać
bez naruszania w pacjencie przekonania o kompetencjach lekarza. Być może dobrym rozwiązaniem
jest kontakt telefoniczny z lekarzem, podzielenie
się wątpliwościami i wspólne uzgodnienie, że pacjent powinien otrzymać raz jeszcze, skorygowaną
receptę. Pacjent zaś może otrzymać nieinwazyjny
komunikat brzmiący: „Wkradł się do recepty drobny
błąd i doktor wypisze Panu nową receptę”.
Jednym z najskuteczniejszych wzmocnień
przekazywanych lub przyswajanych informacji, jest
zabarwienie emocjonalne. Na gruncie neurobiologicznym można by to najprościej wyjaśnić w ten
sposób: uruchomienie ośrodków emocji w momen-
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cie odbieranego komunikatu dodatkowo wzmacnia
jego zakodowanie przez ośrodki pamięci, znajdujące
się w ścisłym połączeniu ze strukturami generującymi reakcje emocjonalne. Antonio Damasio nazywa
skojarzenie danej sytuacji lub informacji, ze stale
powtarzającym się wzorcem odczuć fizjologicznych
– markerem somatycznym [5]. Na przykład, przypominając sobie wakacje spędzone z bliskimi, możemy momentalnie poczuć spokój i radość, z kolei
wspominając niezdany egzamin czy okres usilnego
poszukiwania pracy, może zagościć w nas ponownie
smutek czy niepokój.
Im więcej kanałów odbierania i przetwarzania informacji zaangażujemy w proces komunikacji,
tym większa szansa na ich utrwalenie. Poza warstwą słowną i emocjonalną, komunikat może zostać
wzmocniony przez sferę kinestetyczną, czyli ruch.
W tym przypadku rzecz dotyczy przede wszystkim
gestykulacji. Jeśli mówiąc pacjentowi, że dany lek
powinien przyjmować trzy razy dziennie, dodatkowo
pokażemy ową trójkę trzema uniesionymi palcami,
jest bardzo prawdopodobne, że pacjent zapamięta
to znacznie lepiej aniżeli tylko słysząc cyfrę.
Mówiąc o komunikacji niewerbalnej należy
wspomnieć o słynnej reguły Mehrabiana, której potoczna interpretacja głosi, że o skuteczności komunikacji decyduje w 55% tzw. mowa ciała, w 38% ton
głosu, zaś jedynie w 7% treść wypowiedzi. Wnioski
wypływające z badań Mehrabiana zostały przez lata
wypaczone w szeregu publikacji i do dziś w takiej
formie pokutują w licznych podaniach. Nie jest bowiem prawdą, że aby porozumieć się w ponad 90%
wystarczy sama gestykulacja i ton głosu. Gdyby tak
było, zbędnym stałaby się nauka języków obcych,
gdyż z łatwością porozumielibyśmy się z mieszkańcami całego globu. Owe stosunki procentowe zo-

Czasem jednak wystarczy rozbudzenie w pacjencie nadziei,
by wzrosła jego motywacja do wyzdrowienia. Można uczynić to
choćby poprzez wyrażenie opinii, zawierającej subtelną sugestię,
na przykład: „To bardzo dobry lek” lub też „Ten lek pomógł już
wielu pacjentom”, „To powinno skutecznie Panu pomóc”, „Ten lek
powinien postawić Pana na nogi”, „Lekarz zapisał bardzo dobre
leki”, „Ma Pan dobraną naprawdę dobrą kurację, lekarz wie, co robi”.
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stały wypracowane na bazie dwóch eksperymentów.
W pierwszym badano zależność treści wypowiedzi
i tonu głosu i na tej podstawie badani mieli określić
nastrój osoby mówiącej (na przykład odtwarzano
nagranie osoby wypowiadającej słowo „smutek”
wesołym tonem). W drugim badaniu uczestniczki
(były to bowiem wyłącznie kobiety, co także poddano metodologicznej krytyce), miały przed sobą
zdjęcia ukazujące trzy typy emocji (smutek, radość,
obojętność) i na podstawie emitowanych nagrań
pojedynczych słów (znów wypowiadanych różnym
tonem), miały określić nastrój danej osoby. Większość oczywiście oparła swoją opinię na widzianym
obrazie. Te dość proste eksperymenty absolutnie nie
pozwalają na wysnucie tak dalece idących wniosków,
choć należy podkreślić, że nasza postawa, gesty czy
mimika mogą mieć wpływ na to, jak jesteśmy odbierani oraz jak odbierane są nasze słowa.

Radość słuchania
Jednym z najsilniej oddziałujących na
nastrój rozmówcy czynników jest uśmiech.
W latach 90. włoscy badacze odkr yli tzw. neurony lustr zane,
odpowiadające za
zdolność do naśladowania drugiej
osoby oraz wczuwania
się w jej sytuację [6]. Co
zdumiewające, zarówno gdy wykonujemy
daną czynność, jak i wówczas, gdy tylko ją obserwujemy lub sobie wyobrażamy aktywują się w mózgu
podobne ośrodki. Ma to dla nas podwójne znaczenie. Poprzez uśmiech czy przypominanie sobie
miłych doświadczeń, możemy samowolnie wprowadzić się w lepszy nastrój. Po drugie uśmiechając
się do drugiej osoby momentalnie doprowadzamy
do odwzajemnienia uśmiechu lub przynajmniej do
zwiększenia poczucia komfortu rozmówcy.
Uśmiech symbolizuje dobre zamiary i przyjazne nastawienie. Jeśli więc pacjent doświadczający w oczywisty sposób dyskomfortu wynikającego
z konieczności leczenia, spotka się z pogodną twarzą farmaceuty, niewątpliwie poczuje się bezpieczniej, a to, jak wiemy ze słynnej hierarchii potrzeb
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Maslowa, jest rzeczą fundamentalną. „Zaraźliwość”
uśmiechu wprowadza również w nasze otoczenie
zawodowe atmosferę większej ufności, spokoju,
chęci pomocy czy koleżeństwa. Niwelowanie zbędnych frustracji i napięć może jedynie przełożyć się
na większą efektywność organizacji, a tym samym
stymulować jej rozwój ekonomiczny.
Sam uśmiech jednak nie wystarczy, by rozmówca poczuł się komfortowo. Elementem, bez
którego nie sposób mówić o zdrowej komunikacji
jest umiejętność uważnego słuchania. Jego przeciwieństwo określa się pseudosłuchaniem, które może
przybierać różnorakie formy [7]. Pierwsza związana
jest z nadmiernym dbaniem o własny wizerunek.
Udajemy zainteresowanie drugim człowiekiem wyłącznie po to, by zaskarbić sobie jego sympatię.
Takie słuchanie rzadko prowadzi jednak do długofalowego sukcesu. Relacja oparta na znikomym
zaangażowaniu, pozbawionym w dodatku
szczerości pozwalającej na prawdziwe
wczucie się w sytuację
drugiego człowieka nigdy nie stanie się relacją trwałą, zaś finał
podobnych starań
może ostatecznie prowadzić
do wzajemnego
rozczarowania.
Druga
z form to niecierpliwe oczekiwanie na swoją kolej,
a zatem silne skoncentrowanie na sobie, nie zaś na rozmowie.
Jeśli w napięciu wyczekujemy, by zabrać głos, ignorując swojego rozmówcę, jest to niezaprzeczalny
dowód, że w istocie nie interesuje nas to, co ma
on do powiedzenia. Co więcej – mniej lub bardziej
świadomie – uznajemy, że nasza opinia jest ważniejsza, jego zaś jest nie tylko mniej ważna, ale może
i błędna. To w gruncie rzeczy sytuowanie się na
pozycji mądrzejszego, które automatycznie sprowadza drugą osobę do pozycji niższej. Ta natomiast
związana jest z poczuciem lekceważenia, będącym
pierwszym krokiem do unikania kontaktu.
Skrajną formą koncentracji na sobie jest wyłapywanie błędów rozmówcy. To nie tylko próba
wykazania się większymi kompetencjami, ale wręcz
►
nieczysta gra obliczona na dyskredytację drugiej
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osoby. Zamiast poszukiwać punktów stycznych, szukamy tego, co może stać się zarzewiem konfliktu.
Na takim gruncie nigdy nie zdołamy zbudować porozumienia.
Z dwiema wspomnianymi formami błędnego słuchania wiąże się kolejna, a mianowicie poszukiwanie w przekazywanej nam treści wyłącznie
argumentów potwierdzających naszą rację. Jest to
słuchanie selektywne, powierzchowne, niezmiernie
egocentryczne i niemające nic wspólnego z okazywaniem szacunku. Co więcej, wydawać się może
manifestacją ignorancji i przekonania o własnej omnipotencji, co nie przysparza takiej osobie nowych
znajomości.
Warto również wspomnieć o słuchaniu
z grzeczności. Rzecz jasna, czasem jest ono nie do
uniknięcia, zwłaszcza w profesjach związanych z niesieniem pomocy. Kiedy jednak staje się nawykiem,
relacje ulegają spłyceniu, nowe zaś nie mają szansy
na rozwój. Z tego rodzaju postawą wiąże się także
słuchanie z powodu niemożności przerwania rozmowy. To sytuacja skrajna, przymusowa, w której
cała nasza uwaga koncentruje się na chęci swoistej
ucieczki, nie zaś na rozmówcy. Jak poradzić sobie
w takich okolicznościach? Najskuteczniejszą metodą jest grzeczna szczerość. Możemy powiedzieć:
„Muszę Pana bardzo przeprosić, ale strasznie się
spieszę”, „Bardzo chętnie porozmawiałbym z Panem
dłużej, ale musimy już zamknąć aptekę”, „To bardzo
ciekawe, ale dokończymy przy najbliższej okazji, bo
mam dziś prawdziwe urwanie głowy”. Pamiętając, że
łagodny ton i pogodna twarz są same w sobie siłą,
będziemy niewątpliwie w stanie wyjść nawet z tak
niezręcznych sytuacji nie narażając relacji na szwank.
Mówiąc o uważnym słuchaniu nie wolno pominąć konkretyzacji. Polega ona na próbie precyzyjnego zrozumienia otrzymywanych komunikatów.
Kiedy słyszymy „Zupełnie mi to nie wyszło”, najlepiej
zapytać „Co konkretnie Ci nie wyszło?”. Albo też słysząc „Chciałbym jakiejś zmiany” warto zadać pytanie „Jakiej dokładnie zmiany byś chciał?”. Zwróćmy
uwagę na słowa „konkretnie” i „dokładnie”. Mają one
w sobie potencjał precyzujący. Na tak zadane pytanie
znacznie trudniej udzielić wymijającej odpowiedzi.
Jesteśmy bowiem proszeni o „konkretne” informacje,
nie zaś ogólniki. Takie pytania warto zadawać także
samemu sobie. Każdy przecież boryka się czasem
z wątpliwościami, zniechęceniem czy dezorientacją.
Próba odpowiedzenia sobie na pytanie „czego konkretnie chcę” może okazać się kluczowa w procesie
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podejmowania decyzji. Jest to cenne pytanie, choć
nie należy ono do najprostszych.

Na zdrowie
Słynny psychiatra Milton Erickson powtarzał, że nie można nie wywierać wpływu. To niewątpliwie prawda. Codzienność wymaga od nas
interakcji, które wykraczają dalece poza warstwę
wypowiadanych słów, obejmując swoim zasięgiem
całokształt naszej postawy wobec świata. Zdrowa
komunikacja praktykowana w pracy i poza nią staje
się sposobem bycia, nie zaś wyuczoną rolą, której odgrywanie eksploatuje energię i prowadzi do
frustracji. Jest to szczególnie ważne w profesjach
związanych z codziennym pomaganiem drugiemu
człowiekowi. Warto mieć świadomość, że fakty to
nie opinie, a uczucia same w sobie nie stanowią
prośby o pomoc. Warto również pamiętać, że czasem kilka słów może dodać pacjentowi ogromnej
siły i chęci powrotu do zdrowia. Trzeba jednak przy
tym zadbać o swój komfort i mówić także o tym, co
nie zawsze łatwe. Niewątpliwie jednak zdrowa komunikacja może uczynić zdrowszymi nasze relacje.
A zdrowie – o czym farmaceuci wiedzą najlepiej –
jest darem największym. ■
dr n. zdr. Adam Zemełka
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Udział apteki szpitalnej
w przygotowaniu
leków do podania
pozajelitowego
Przygotowywanie indywidualnych dawek leków jest jedną
z wielu usług farmaceutycznych, które wykonywane są w aptekach szpitalnych. Do najczęściej przygotowywanych preparatów
należą indywidualne dawki leków do żywienia pozajelitowego,
leków przeciwnowotworowych (w tym cytostatycznych), a także
leki oczne np. do podania doszklistkowego. Dużą grupą leków
przygotowywanych w aptece w warunkach aseptycznych są również antybiotyki i leki przeciwgrzybicze. Precyzyjne i poprawne ich
wykonanie jest szczególnie istotne w szpitalach pediatrycznych.

W

prawie i literaturze fachowej można
spotkać kilka określeń odnoszących się
do wykonywania leków w aptekach.
W Ustawie Prawo Farmaceutyczne mowa jest o sporządzaniu leków recepturowych, leków aptecznych,
leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

oraz produktów radiofarmaceutycznych. Termin
„przygotowywanie” użyty jest dla leków w dawkach
dziennych, w tym leków cytostatycznych, a także
roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej.
Z kolei określenie „wytwarzanie” w odniesieniu do
►
aptek dotyczy wyłącznie wytwarzania płynów infu31
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zyjnych. Ustawodawca zdaje się więc wydzielać poszczególne kategorie leków w kontekście czynności
niezbędnych do ich prawidłowego i bezpiecznego
stworzenia, rozróżniając m.in. sporządzanie leku recepturowego od sporządzania leku żywieniowego
czy przygotowywania cytostatyku. Dla ułatwienia
i ujednolicenia nomenklatury, w niniejszym artykule
przyjęto farmakopealne (FP X) definicje czynności
wykonywanych dla nadania finalnej postaci leku:
Wytwarzanie – wszystkie operacje dotyczące zakupu materiałów i produktów wyjściowych, produkcji, kontroli, jakości, zwalniania, przechowywania i dostawy produktów leczniczych i związane z tymi działaniami czynności kontrolne.
Sporządzanie – wykonanie preparatu farmaceutycznego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w aptece lub na zlecenie
apteki bądź innej instytucji opieki zdrowotnej.
Termin „sporządzanie” jest używany zamiast
terminu „wytwarzanie”, aby wyraźnie odróżnić
go od przemysłowego wytwarzania produktów
farmaceutycznych posiadających pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu.
Odtwarzanie (rekonstytucja) – postępowanie
w celu umożliwienia zastosowania lub podania
produktu leczniczego posiadającego pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z instrukcją
zawartą w charakterystyce produktu leczniczego
lub w ulotce dla pacjenta.
Należy podkreślić, że niezależnie od nazewnictwa, powstanie nowego leku musi zawsze odbywać się u wytwórcy lub w aptece. W odniesieniu do
szpitala, nie ma prawnej możliwości sporządzania
jakichkolwiek leków poza apteką szpitalną. W tym
miejscu warto również przypomnieć, że działy farmacji pozbawione są uprawnień do przygotowywania, sporządzania czy wytwarzania leków.
Regulacje określające warunki właściwego przygotowania leków w aptekach szpitalnych znajdują się
w Farmakopei Polskiej oraz Przewodniku PIC/S.
Dodatkowym źródłem wiedzy są wydane
w 2016 roku rezolucje Rady Europy, które poruszają problematykę przygotowywania i odtwarzania leków w aptekach szpitalnych i w instytucjach
ochrony zdrowia:
• Rezolucja CM/Res(2016)1 w sprawie wymagań jakości i bezpieczeństwa produktów
leczniczych przygotowywanych w aptekach
na specjalne potrzeby pacjentów.
32
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Rezolucja CM/Res(2016)2 w sprawie dobrych praktyk rekonstytucji produktów leczniczych do podania pozajelitowego w placówkach ochrony zdrowia.

Rezolucje Rady Europy stanowią wezwanie
rządów państw będących stronami Konwencji Farmakopei Europejskiej, w tym Polski, do implementacji zawartych w nich zasad do prawa krajowego.
Jednym z głównych powodów powstania Rezolucji
jest potrzeba zapewnienia wysokiej jakości produktów leczniczych w jednostkach służby zdrowia. Komitet Ministrów Rady Europy stoi na stanowisku, że
nie powinny występować różnice jakościowe i różnice w bezpieczeństwie stosowania pomiędzy lekami
przygotowanymi w aptekach i tymi wytwarzanymi
na skalę przemysłową. Wdrożenie proponowanych
w rezolucjach rozwiązań ma zapewnić realizację
tego celu.

Sporządzanie leku
w aptece szpitalnej
Proces dostosowania leku do potrzeb pacjenta, zarówno pod względem składu jak i dawki,
stanowi olbrzymią wartość dodaną, która powstaje
dzięki pracy farmaceutów. Farmaceuci mogą w zgodzie z prawem i dla dobra pacjenta sporządzać leki
w aptekach. Uprawnienie to wynika z posiadania
odpowiedniej edukacji, wiedzy, doświadczenia oraz
uprawnień zawodowych, jak również z faktu przeprowadzania produkcji w licencjonowanym lokalu
apteki.
Wartość dodana powstaje jednak tylko
w przypadku sporządzania leku, który nie jest dostępny na rynku. Rada Europy z całą mocą podkreśla, że pierwszym krokiem w procesie sporządzania
leku w aptece powinna być weryfikacja dostępności
na rynku preparatu handlowego o żądanym składzie i zawartości substancji czynnej. Jeżeli istnieje
i jest dostępny w sprzedaży taki lek, farmaceuta nie
powinien przygotowywać go w warunkach apteki.
Sporządzanie leku w aptece powinno odbywać się zgodnie z zasadami sztuki, w oparciu
o pisemne procedury stworzone dla konkretnych
preparatów. Leki przygotowywane często lub przygotowywane w seriach z intencją do ich przechowywania powinny posiadać pełną dokumentację
produktową (dossier).
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Tabela 1
Aspekty, które powinny zostać rozważone podczas dokonywania oceny ryzyka
związanego ze sporządzeniem leku w aptece
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Postać leku
Przygotowywana ilość (rocznie)
Działanie farmakologiczne produktu leczniczego dla zamierzonej drogi podania
Indeks terapeutyczny (zakres dawek o działaniu terapeutycznym)
Wymagany sposób przygotowania
Droga podania

Sporządzanie leku powinno przebiegać według zasad określonych na podstawie analizy ryzyka dla danego preparatu. Preparaty niskiego ryzyka
powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami
Dobrej Praktyki Aptecznej określonej w przewodniku PIC/S. Dla preparatów wysokiego ryzyka właściwym sposobem postępowania będzie sporządzanie
w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania
(DPW). Rezolucja CM/Res(2016)1 zawiera propozycję mechanizmu oceny ryzyka dla poszczególnych
leków.
Każdy preparat sporządzany w aptece powinien zostać wykonany z surowców o jakości farmaceutycznej, wytworzonych zgodnie z zasadami
DPW. Surowce farmaceutyczne powinny posiadać
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (niedopuszczalne jest używanie substancji przeznaczonych
do użycia np. w laboratoriach chemicznych, nawet
o czystości cz.d.a.).
Wszystkie leki sporządzone w aptece powinny
być również właściwie oznakowane. Zgodnie z Rezolucją, etykieta leku powinna zawierać: nazwę,
adres i numer telefonu apteki; nazwę własną przygotowanego leku (jeśli dotyczy); pełen skład leku
z podaniem ilości poszczególnych składników; numer serii (jeśli dotyczy); datę ważności lub graniczną
datę użycia; informacje o zasadach przechowywania; dawkowanie, ostrzeżenia i środki ostrożności;
drogę podania.

Odtwarzanie postaci leku
w aptece
Odtworzenie dawki leku (rekonstytucja) oraz
następująca po niej indywidualizacja dawki również
są czynnościami, które stanowią o wartości dodanej tak przygotowanego preparatu. W ścisłym znaczeniu definicji rekonstytucji, osoba jej dokonująca
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

powinna postępować według wskazówek zawartych w karcie charakterystyki produktu leczniczego.
Część farmaceutów z krajów Europy Zachodniej (np.
z Holandii) znacznie szerzej postrzega proces przygotowania do podania leku, który już posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Całość czynności związanych z przygotowaniem indywidualnej
dawki produktu leczniczego określana jest tam jako
„przygotowanie farmaceutyczne” (pharmaceutical
preparation) i prowadzi do powstania leku, który
jest gotowy do podania pacjentowi. Takie ujęcie
problemu pozwala na wyjście poza ograniczenia
nałożone przez kartę charakterystyki, które to dokumenty nie są aktualizowane z częstotliwością proporcjonalną do rozwoju wiedzy farmaceutycznej
i medycznej.
Rezolucja CM/Res(2016)2 stanowi swoisty
przewodnik określający zasady odtwarzania leków
w szpitalach. Ocena i kwalifikacja preparatów dokonywane są analogicznie jak dla sporządzania,
na podstawie oceny ryzyka. Leki zakwalifikowane
do grupy wysokiego ryzyka powinny być zawsze
odtwarzane w aptece. Leki z grupy niskiego ryzyka
mogą być po spełnieniu określonych warunków
odtwarzane na oddziale szpitalnym.
W zaproponowanej przez Radę Europy ocenie
ryzyka odtwarzania analizowane są m.in. następujące aspekty dotyczące odtwarzanego leku:
• złożoność przygotowania (każde przygotowanie wymagające wykonania więcej niż
pięciu manipulacji z zastosowaniem techniki
aseptycznej traktowane jest jako złożone);
•

podatność na wzrost bakterii;

•

system używany do rekonstytucji (zamknięty/otwarty);

•

czas w którym zostanie podany lek (ex-tempore lub później);

•

wykonanie obliczeń w celu przygotowania
►
dawki leku (każde obliczenie wymagające
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więcej niż jednego kroku używane jest za
skomplikowane);
•

postać leku;

•

konieczność łączenia fiolek - w tym o różnych wielkościach - do uzyskania żądanej
dawki;

•

rodzaj leku (np. cytostatyk, lek biologiczny,
inny lek niebezpieczny);

•

indeks terapeutyczny leku;

•

czas potrzebny na przygotowanie;

•

warunki przygotowania i przechowywania;

•

dostępność żądanego lub analogicznego
preparatu w formie RTA (gotowy do podania) lub RTU (gotowy do użycia);

•

dostępne procedury i sprzęt niezbędny do
przygotowania leku.

Ocena ryzyka z założenia przeprowadzana
jest przez farmaceutę, a następnie konsultowana
i akceptowana w porozumieniu z ordynatorem oddziału. Za ostateczną akceptację wyboru miejsca
rekonstytucji odpowiedzialny jest zarząd szpitala.
Ocena ryzyka odnosi się do pojedynczego preparatu lub grupy podobnych preparatów
i w odniesieniu do konkretnego miejsca w szpitalu
lub grupy podobnych miejsc. W praktyce można
dokonać np. oceny ryzyka rekonstytucji dla grupy
antybiotyków stosowanych empirycznie w pielęgniarskich punktach przygotowania leków na oddziałach szpitala.
Lekami, których odtworzenie zawsze powinno
być przeprowadzone w aptece szpitalnej są: cyto-
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statyki, niektóre leki biologiczne (w szczególności
przeciwciała monoklonalne), leki które wymagają
specjalistycznego postępowania podczas przygotowania (np. filtrowania, leki trudno rozpuszczalne,
leki szczególne – terapia genowa, organizmy modyfikowane genetycznie, itp.).
Podczas dokonywania procesu kwalifikacji
miejsca rekonstytucji należy przyjąć następujące
zasady:
1. Leki grupy niskiego ryzyka mogą być odtwarzane na oddziale szpitalnym, jeżeli spełnione są podstawowe warunki dla przeprowadzenia rekonstytucji (patrz Tabela 2).
2. Leki wysokiego ryzyka mogą być odtwarzane w aptece szpitalnej, jeżeli posiada ona
właściwe struktury, wyposażenie, organizację i personel niezbędny do przygotowania.

Tabela 3. Podstawowe aspekty pracy aseptycznej
Grupa czynników

Pomieszczenia

− właściwie zaprojektowane, zbudowane, użytkowane, utrzymywane i konserwowane;
− stosowanie rozwiązań i technik eliminujących pomyłki, zanieczyszczenia i zanieczyszczenia
krzyżowe;
− zdefiniowane i kontrolowane warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność,
oświetlenie);
− obszary produkcji oddzielone od innych działań, wskazane rozdzielenie obszarów dla
różnych form farmaceutycznych (np. suche i mokre);
− dedykowane pomieszczenia dla produktów niebezpiecznych, np. cytostatyki, antybiotyki,
produkty biologiczne czy produkty z krwi.

Środowisko
przygotowania
leków

− właściwa klasa dla operacji krytycznych: klasa czystości A (komora laminarna);
− właściwe otoczenie dla klasy czystości A: klasa czystości B;
− wentylacja zapewniająca jednokierunkowy przepływ powietrza od góry pomieszczenia
w dół, która umożliwia odwianie powstających zanieczyszczeń na zewnątrz (górny nawiew,
dolny odciąg powietrza);
− łatwo zmywalne powierzchnie, brak źródeł zanieczyszczeń.

Czystość

− zdefiniowane, monitorowane i kontrolowane warunki czystości mikrobiologicznej;
− zdefiniowany, monitorowany i kontrolowany poziom zanieczyszczeń cząstkami stałymi;
− zdefiniowana, monitorowana i kontrolowana różnica ciśnień pomiędzy poszczególnymi
klasami czystości (nadciśnienie +10 do +15Pa w klasie wyższej w stosunku do sąsiadującej
klasy o niższym poziomie czystości; uwaga – nie dotyczy różnicy pomiędzy klasą czystości
A i B w przypadku pracy z lekami niebezpiecznymi, kiedy to obszar klasy A powinien
zapewniać podciśnienie w celu ochrony pracowników!);
− wszystkie operacje powinny być przeprowadzanie według zasad techniki pracy aseptycznej
(m.in. brak dotykania elementów, które miały lub będą mieć kontakt z lekiem);
− wdrożony plan higieny zawierający instrukcje postępowania higienicznego dla personelu
(np. procedura mycia rąk, brak długich paznokci);
− w klasie czystości B używanie jednorazowej jałowej odzieży o niskim stopniu uwalniania
cząstek, brak biżuterii, brak makijażu.

Personel

−
−
−
−

3. Jeżeli oddział nie spełnia podstawowych
warunków dla rekonstytucji, lek powinien
być przygotowany w aptece lub należy zastosować preparat RTA.
4. Jeżeli apteka nie spełnia wymagań dla odtwarzania leków wysokiego ryzyka, należy
użyć leku RTA lub zakontraktować przygotowanie preparatu w innej aptece szpitalnej,
która spełnia wymagania.
5. Jeżeli ustalono, że możliwa jest rekonstytucja leku na oddziale, to powinna ona być
przeprowadzona w czasie możliwie najbliższym podaniu leku.

Tabela 2.
Podstawowe warunki umożliwiające przeprowadzanie rekonstytucji leków z grupy niskiego ryzyka na
oddziałach szpitalnych:
•
•
•
•
•
•

dostępna jest kompletna procedura rekonstytucji (zasady pracy aseptycznej, zasady higieny, ubiór, niezależna
weryfikacja poprawności przygotowania itp.);
dostępna jest szczegółowa instrukcja postępowania dla danego leku (np. ulotka);
zasady znakowania (etykietowania) odtworzonych leków opisane są w procedurze operacyjnej;
wdrożony jest system dokumentujący fakt odtworzenia leku, jednoznacznie identyfikujący osobę przygotowującą
i szczegóły przygotowania (łącznie z wykonanymi obliczeniami);
dostępna jest lista leków, które mogą być odtwarzane w warunkach danego oddziału;
dostępna jest dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje personelu przeprowadzającego rekonstytucję.

Brak spełnienia powyższych wymogów na oddziale uniemożliwia przeprowadzenie rekonstytucji na danym
oddziale.
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Podstawowe zasady

posiadający odpowiednie kwalifikacje;
przeszkolony z zakresu zasad pracy aseptycznej i utrzymania czystości;
poddawany systematycznemu kształceniu w trybie ciągłym;
ilość personelu dostosowana do natężenia pracy.

−
−
−
−

Organizacja pracy

wdrożony system zapewnienia jakości;
opracowane pisemne procedury postępowania;
analiza ryzyka w odniesieniu do warunków „najgorszego przypadku”;
ilość przerw w pracy i rotacja na stanowiskach pracy dostosowana do natężenia pracy
z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka popełnienia błędu wynikającego ze zmęczenia;
− nadzór osoby odpowiedzialnej (personel, sprzęt, wyposażenie).

Warunki
bezpieczeństwa

− stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych właściwych dla ryzyka narażenia;
− stosowanie środków ochrony zbiorowej w celu ochrony pracowników (np. system
wentylacji, specjalistyczne komory laminarne do pracy z lekami niebezpiecznymi, izolatory);
− stosowanie środków ochrony indywidualnej (odzież robocza, specjalistyczne rękawice
robocze);
− monitorowanie stanu zdrowia pracowników;
− szkolenia z zakresu bezpiecznego postępowania z lekiem niebezpiecznym;
►
− stosowanie systemów zamkniętych oraz systemów bezigłowych.

Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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RTU/RTA

Rozwój przemysłu farmaceutycznego sprawił,
że coraz częściej dostępne do zakupu są preparaty przygotowane w formie gotowej do podania
pacjentowi. Co ciekawe, indywidualizacja dawki,
zwłaszcza w przypadku leków biologicznych, zaczyna odgrywać mniejszą rolę i wiele nowych preparatów przeznaczonych jest do podawania pacjentom
w jednej stałej dawce. Jeżeli rynek oferuje gotowe
rozwiązanie, zalecane jest jego wykorzystanie jako
postać leku obarczona mniejszym ryzykiem błędu
i/lub zanieczyszczenia podczas przygotowania.
W ofercie firm farmaceutycznych dostępne są
dwa rodzaje formulacji leków, które ułatwiają lub
całkowicie eliminują potrzebę jego przygotowania:
RTU: Ready to Use – gotowy do użycia: lek w postaci i stężeniu gotowym do podania, wymagający jednak przeniesienia odpowiedniej dawki leku
do sprzętu za pomocą którego zostanie podany
(np. do strzykawki). Przygotowanie takiego leku
do podania powinno mieć miejsce w aptece lub
na oddziale w zależności od przeprowadzonej
oceny ryzyka.
RTA: Ready to Administer – gotowy do podania:
lek w postaci, stężeniu, dawce i formie gotowej
do podania pacjentowi. Preparat nie wymaga
żadnego przygotowania w celu podania pacjentowi.
Należy zauważyć, że farmaceuci w odpowiednio wyposażonych i zorganizowanych pracowniach
leku jałowego w warunkach apteki szpitalnej dokonują „produkcji” leków w formie RTA. Jako postać
gotowa do użycia najczęściej sporządzane są antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, cytostatyki czy inne
leki przeciwnowotworowe.

Manuał aptekarski
W tej metodzie z jałowych substratów, używając
jałowego sprzętu, przeprowadzając sporządzanie
w jałowym otoczeniu, z zastosowaniem techniki
postępowania aseptycznego, otrzymywane są jałowe produkty.
Należy bezwzględnie pamiętać, że zarówno
według DPW, PIC/S, jak i Farmakopei Polskiej X,
jałowość produktu nie może być zagwarantowana badaniami produktu końcowego. Musi być ona
zapewniona przez zastosowanie odpowiednio walidowanych procesów produkcyjnych.
Oznacza to, że każdy element postępowania
aseptycznego powinien podlegać walidacji. Walidacja jest to oparty na ocenie ryzyka, systematyczny,
zgodny zasadami DPW udokumentowany dowód,
że zdefiniowany proces prowadzi faktycznie do powtarzalnych wymaganych rezultatów.

Stabilność leku
W odniesieniu do produktów leczniczych,
które zostały sporządzone lub odtworzone w aptece należy dokonać oceny granicznego czasu przydatności do użycia. Za czas przydatności do użycia
rozumie się czas od rozpoczęcia przygotowywania
preparatu (np. rozpuszczenie substancji suchej) do
zakończenia podawania leku pacjentowi. Należy
pamiętać, że przygotowanie leków o krótkim czasie trwałości, które równocześnie należy podawać
przez długi czas pacjentowi, wymaga sekwencyjnego przygotowania kolejnych, mniejszych porcji leku.
Przykładowo, dla wlewu ciągłego (24h):
Stabilność
przygotowanego leku

Ilość sekwencyjnych
dawek (porcji) leku

>24h

1

Przygotowanie aseptyczne

12h

2

8h

4

Zarówno sporządzenie jak i rekonstytucja leku
do podania pozajelitowego wymagają zastosowania
odpowiednich środków, wyposażenia i techniki postępowania. Leki jałowe można sporządzać z wykorzystaniem jednej z dwóch metod przygotowania:
• sterylizacja końcowa (temperaturą lub poprzez sączenie);
• sporządzanie aseptyczne.

4h

6

W warunkach szpitala najczęściej wykorzystywana jest metoda sporządzania aseptycznego.
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czas przechowywania leku, pozwalający zachować odpowiednią ilość substancji czynnej (min. 95%). Produkty rozkładu nie mogą
negatywnie wpływać na bezpieczeństwo
stosowania produktu. Stabilność fizykochemiczna jest związana z rodzajem substancji czynnej i postaci leku i zależna m.in. od
stężenia przygotowanego roztworu, a także
środowiskowych warunków przygotowania
i przechowywania – głównie od temperatury
i narażenia na promieniowanie UV.
Stabilność mikrobiologiczna – maksymalny czas
przechowywania leku pozwalający zachować
jego jałowość. Stabilność mikrobiologiczna
będzie zależeć m.in. od substancji czynnej
i substancji pomocniczych (podatność na
wzrost bakterii), zastosowanego roztworu
nośnego (np. 5% glukoza), warunków i miejsca
przeprowadzenia przygotowania, zastosowanego sprzętu jednorazowego (system otwarty
vs. system zamknięty), warunków dalszego
przechowywania (głównie temperatura).
Stabilność fizykochemiczna zwykle określona
jest przez producenta leku w karcie charakterystyki
produktu leczniczego. Dla większości leków stabilność fizykochemiczna jest dłuższa od standardowej
stabilności mikrobiologicznej.

Oznacza to, że w praktyce farmaceutycznej preferowane będą produkty lecznicze
zapewniające dłuższą stabilność, która jest
adekwatna do należnego czasu podania.
Podczas oceny trwałości przygotowanego leku do podania pozajelitowego należy
wziąć pod uwagę dwa rodzaje stabilności:
Stabilność fizykochemiczna – maksymalny
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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W odniesieniu do stabilności mikrobiologicznej, Europejska Agencja Leków (EMA) wydała notę
CPMP/QWP/159/96, w której stwierdza m.in:
− jeżeli nie wdrożono postępowania zapobiegającego zanieczyszczeniu, lek należy zużyć
natychmiast;
− jeżeli nie zużyto leku natychmiast, czas
przechowywania nie powinien przekraczać
24h w temp. 2-8°C, chyba że przygotowania
dokonano w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.
Niestety brak jest określenia granicznego czasu przechowywania leku w odniesieniu do stabilności mikrobiologicznej, jeżeli został on przygotowany w walidowanych i kontrolowanych warunkach
aseptycznych. W warunkach szpitalnych możliwe
jest dokonanie badania walidującego warunki przygotowania leków jałowych, które potwierdza czystość mikrobiologiczną wykonywanych leków przez
określony w badaniu czas. Należy jednak pamiętać,
że odpowiedzialność za stosowanie leku po czasie
określonym w charakterystyce produktu leczniczego spoczywa na osobie ten lek stosującej.
Taki stan rzeczy jest z pewnością podyktowany wieloma czynnikami, do których zaliczyć można
bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi ośrodkami w zakresie warunków,
procedur i techniki przygotowania
leku, ale również interesy firm farmaceutycznych, dla których dużo
bardziej opłacalnym jest przyjęcie zachowawczego czasu stabilności preparatów. Wydaje się
jednak, że w obliczu rosnących
kosztów utylizacji coraz droższych leków, a w szczególności terapii innowacyjnych,
konieczna będzie weryfikacja prawa regulującego ten
aspekt. Jednym z możliwych
rozwiązań jest to przyjęte
we Francji, gdzie na podstawie rzetelnie przeprowadzonych badań stabilności i po pełnej walidacji
warunków przygotowania leku, dopuszczalne
jest wydłużenie czasu wy►
korzystania odtworzonego lub
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rozcieńczonego preparatu poza granice wyznaczone przez producenta w karcie charakterystyki.

Wsparcie farmaceutyczne
Jak już wspomniano, farmaceuci tworzą dla
leku wartość dodaną, która wyróżnia przygotowany
przez nich preparat na tle produktów stworzonych
dla masowego odbiorcy. Szczególnym wyróżnikiem
jest możliwość indywidualizacji składu i dawki przygotowanego leku, jednak wartość ta może zostać
pomnożona poprzez zaangażowanie farmaceuty
w proces wsparcia zarówno personelu medycznego,
jak i pacjentów.
Wsparcie farmaceutyczne może w szpitalu
przyjąć formę doradztwa farmaceutycznego, opieki
farmaceutycznej skierowanej do konkretnego pacjenta lub farmacji klinicznej.
Bezwzględną koniecznością jest współpraca
farmaceutów z personelem lekarskim i pielęgniarskim w zakresie związanym z prowadzoną farmakoterapią. Do podstawowych działań należy zaliczyć
dostarczenie informacji o leku. Tak proste czynności
jak określenie czasu i warunków przechowywania,
wskazanie szczegółowych zasad postępowania z lekiem (np. wstrząsnąć przed użyciem), informacja
o czasie podania i kolejności zastosowania leków,
jednoznaczne określenie właściwej drogi podania
czy zasad bezpiecznego postępowania z preparatem oraz warunków jego utylizacji, mogą mieć
krytyczne znaczenie dla jakości terapii i bezpieczeństwa pacjenta.
W zakresie doradztwa skierowanego do pacjentów nie należy zapominać m.in. o poinformo-

Wszechnica aptekarska
waniu o właściwym schemacie dawkowania leku
(np. leki doustne, leki podskórne), drodze i sposobie
podania, czasie przyjęcia preparatu, możliwości rozkruszania tabletek itp. W przypadku leków o skomplikowanym schemacie dawkowania, np. wymagającym równoczesnego zażywania kapsułek o różnej
dawce, można już w aptece szpitalnej przygotować
pacjentowi dobrze oznakowane dzienne porcje preparatu, które nie będą wymagały samodzielnego
„złożenia dawki” przez pacjenta.
W zakresie farmacji klinicznej znów warto
przywołać Francję. Tamtejsi farmaceuci określili farmację kliniczną jako działania na rzecz bezpieczeństwa, zasadności i skuteczności użycia produktów
leczniczych oraz wkład w jakość opieki nad pacjentem we współpracy z innymi członkami zespołu
terapeutycznego.
W tę szeroką definicję z pewnością wpisują
się działania z zakresu polityki antybiotykowej, farmacji onkologicznej czy wsparcia żywieniowego,
które z powodzeniem można wdrożyć w polskich
szpitalach, korzystając z uprawnień zawodowych
do prowadzenia opieki farmaceutycznej, a w jej ramach – do czuwania nad prawidłowym przebiegiem
farmakoterapii w celu uzyskania określonych efektów poprawiających jakość życia pacjenta (Ustawa
o Izbach Aptekarskich).
Biorąc pod uwagę skalę potrzeb, jak również
znając bardzo pozytywne efekty włączenia farmaceutów w proces opieki nad pacjentem w systemach ochrony zdrowia krajów zachodnich, nie można ograniczać farmacji szpitalnej tylko i wyłącznie
do zaopatrywania szpitala w produkty lecznicze
i wyroby medyczne. ■
mgr farm. Marcin Bochniarz
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Aplikacje wagowe
wykorzystywane
podczas sporządzania
receptur w aptece
Mieszanie składników od tysięcy lat wykorzystywano do uzyskiwania mikstur o cudownych właściwościach. Ta umiejętność
w latach minionych była elitarna, choć nie zawsze była poparta
wiedzą. Współcześnie nie bardzo jesteśmy zainteresowani składem leku czy technologią jego sporządzania. Raczej oczekujemy dobrego i szybkiego działania medykamentu oraz relatywnie
niskiej ceny. To w jaki sposób osiąga się takie działanie opisują
stosowane dokumenty opracowane na podstawie licznych badań
laboratoryjnych. Niezależnie od stopnia skomplikowania zagadnienia oraz problemów w zakresie przyswajania wiedzy pozostaje
aspekt późniejszej weryfikacji poprawności wykonania leku.
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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becnie, możliwość weryfikacji procedury
wytwarzania produktów leczniczych jest
wymaga wszędzie tam, gdzie posługujemy się Systemami Zarządzania Jakością ISO. Konsekwencją takiego podejścia jest konieczność rejestracji mas odważanych składników w dowolny,
najbardziej racjonalny sposób. Można sobie wyobrazić ręczne zapisywanie każdego kroku podczas
tworzenia receptury. Z drugiej strony można wykorzystywać możliwości funkcjonalne współczesnych
wag elektronicznych oraz programów zarządzających cyklami technologicznymi. W dalszej części
tej publikacji pokazano potencjalne korzyści oraz
wady jakie dotyczą aplikacji wagowych możliwych
do wykorzystania w aptece.

Proces sumowania składników
Funkcja sumowania kolejnych składników
jest oferowana w większości współczesnych wag
elektronicznych od dość dawna. Jej działanie polega na matematycznym dodawaniu mas kolejno
odważanych składników i pokazywaniu aktualnej
masy mieszaniny. Procedura ważenia aptecznego
wykorzystująca funkcję sumowania może przebiegać następująco:
1. Przygotowanie wagi do pracy (sprawdzenie jej
działania, dokładności wskazań – o ile jest to
wymagane, zerowanie itp.).
2. Postawienie kontenera, pojemnika, naczynia wagowego do którego będzie
się odby wał
proces odważania.
3. Wyzerowanie
wskazania
wagi – pomiar dotyczyć będzie
mas netto
składników.
4. Odważenie
pierwszego
składnika.
5. Potwierdzenie poprawności wykoRysunek 1. Sumowanie - przykład raportu.
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nania ważenia, zazwyczaj poprzez naciśniecie
przycisku Enter, Print.
6. Wykonany pomiar zostaje zapisany w pamięci
tymczasowej, a wskazanie wagi zostanie wyzerowane.
7. Odważenie drugiego składnika.
8. Potwierdzenie poprawności wykonania ważenia,
zazwyczaj poprzez naciśniecie przycisku Enter,
Print.
9. W taki sam sposób należy odważać kolejne
składniki.
10. Po odważeniu ostatniego składnika waga pokaże sumaryczną masę mieszaniny.
Jak widać procedura sumowania jest dość
prosta i czytelna. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na to, że kolejne masy składników nie są
przechowywane w pamięci trwałej wagi, ale w pamięci tymczasowej. Praktycznie oznacza to, że ich
wartości są usuwane natychmiast po ich zarejestrowaniu, a waga przechowuje tylko sumaryczną masę
mieszaniny. Niestety nawet i ta wartość jest tracona
po rozpoczęciu kolejnej procedury sumowania. Jest
to poważne ograniczenie, zwłaszcza w kontekście
konieczności rejestrowania odważanych mas. Rozwiązaniem tego problemu jest połączenie wagi
z drukarką lub komputerem. Podczas odważania
mas, po potwierdzeniu poprawności ważenia (przyciskiem Enter) następuje przesłanie wyniku
ważenia. W przypadku połączenia
z drukarką uzyskuje się wydruk,
przykład pokazano poniżej.
Zasadniczą wadą
tego rozwiązania jest
jak widać brak nazw
odważanych składników oraz nazwy realizowanej receptury. To
uniemożliwia w czasie późniejszym jakąkolwiek identyfikację składu. Tym samym
funkcja sumowania jest raczej niepraktyczna, a zakres jej stosowania znacznie ograniczony. Niektóre
z wag elektronicznych posiadają zegar czasu rzeczywistego, co pozwala na powiązanie daty i czasu
z wydrukiem. Jest to jednak nadal rozwiązanie niezalecane. Taka, a nie inna struktura aplikacji sumowania jest wynikiem prostoty w zakresie konstrukcji
wag, co z kolei przekłada się na niską cenę rynkową
urządzenia. W konsekwencji tego może ono (waga)
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

zwalają zaoszczędzić czas oraz
zapewniają bezpieczeństwo.
Proces budowania składu receptury może być więc znacznie ograniczony (tylko wybór
składników). Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest
wybieranie aktualnie ważonego
składnika poprzez skanowanie
kodu kreskowego.
Wsz ystkie te zabiegi
zmierzają do jednego zasadniczego celu, a mianowicie
do gospodarki magazynowej,
która jest dokładna i przejRysunek 2. Proces projektowania i realizacji receptury (waga XA 220.4Y)
rzysta. Pozwala ona kontrolować ubytki masy kolejnych składników, uzupełniać
być wykorzystywane powszechnie, niekoniecznie
ewentualne braki magazynowe. Jeżeli w wyniku
w aptece. Zastosowanie drukarki do archiwizowazastosowania aplikacji Recepturowania uzyskamy
nia mas receptur zwiększa koszty, nie dając jednak
dodatkowo archiwizację w postaci elektronicznej
kompletnej informacji dotyczącej procesu ważenia.
lub wydruku, to informacja wydaje się kompletna.
Strukturę programową wagi związana z recepturoAplikacja
waniem pokazano na rysunku nr 2 (przykład wagi
„sporządzanie receptur”
model XA 220.4Y).
Proces sporządzania receptur nie jest domeną tylko apteki. Podobne wymagania występują
w przemyśle chemicznym, petrochemicznym czy
farmaceutycznym. Należy zauważyć, że funkcja
sumowania jest adresowana dla szerokiego grona
odbiorców, natomiast aplikacja Recepturowania jest
dedykowana tylko do jednego procesu, a mianowicie mieszania składników. Jest ona znacznie bardziej
rozbudowa w kontekście możliwości funkcjonalnych,
takich jak na przykład nazewnictwo składników,
tolerancje odważania itd. Z jednej strony to krok
w dobrą stronę, ale z drugiej strony komplikuje to
w pewnym stopniu obsługę wagi. Możliwość wykorzystania aplikacji recepturowania wiąże się z koniecznością zaprojektowania receptury, jej składu
oraz kolejności odważania składników. Tym samym
zwiększa się nakład pracy, a współcześnie „czas to
pieniądz”. Jeżeli założymy, że każda receptura jest
nieco inna, to wydaje się, że takie działanie nie ma
sensu. Jednakże należy zauważyć, że komponowanie receptury odbywa się poprzez wybór składników z bazy danych. Baza składników może być
zapełniana ręcznie lub poprzez przesłanie informacji
z programu komputerowego. Takie mechanizmy poAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Rysunek 3,4,5.
3. Baza towarów (składników); 4. Masa składnika mieści się
►
w tolerancji; 5. Wstawianie składnika do receptury.
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Na rys. 3-5 pokazano proces realizacji przykładowej receptury składającej się z 5 składników.
Wstępnie bazę danych wagi wypełniono nazwami
surowców farmaceutycznych na podstawie których
zdefiniowano recepturę.
Na rysunku nr 3 pokazano tylko część bazy
danych towarów (surowców). Faktycznie zawierała ona nazwy ponad 500 surowców. Dla każdego
surowca można zdefiniować dodatkowe informacje, w tym kod EAN 13. Ta informacja jest istotna
w przypadku korzystania ze skanera kodów kreskowych. Na rysunku nr 4 pokazano składniki, które
zostały użyte podczas programowania receptury
wraz z masami jakie powinno się odważyć. Podczas
odważania waga będzie kontrolować ilość zważonej substancji z tolerancją +/- względem wskazanej
masy.
W pewnych przypadkach receptura może zawierać składnik, który nie figuruje w bazie danych.
Uwzględniając taką możliwość podczas projektowania receptury następuje pytanie, z którego miejsca
pobrać nazwę składnika. Pokazano to na rysunku 5.
Oczywiście najczęściej jest to baza danych.
Wszystkie informacje związane z recepturowaniem są przechowywane w trwałej pamięci wagi.
Jest to zaleta, a jednocześnie wada (bezpieczeństwo danych, awaria urządzenia). Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość exportu wszystkich
raportów do pamięci zewnętrznej USB Pendrive.
Proces odważania kolejnych składników może być
kontrolowany poprzez podanie tolerancji, z jaką
składnik ma być zważony. Taki przypadek pokazano na rysunku nr 6 oraz nr 7. Na rysunku nr 6
pokazano przypadek, gdy masa składnika jest za
mała. Operator wagi jest o tym informowany poprzez żółty kolor bargrafu. Przedział tolerancji jest
oznaczony czarnym markerem. Gdy masa zostanie
zwiększona do odpowiedniej ilości i znajdzie się
w polu tolerancji, bargraf zmieni kolor na zielony
(rysunek 7). Takie rozwiązanie może być zastosowane dla każdego składnika z różnymi wartościami
pola tolerancji. Tak zaprojektowana metodyka pracy
zwiększa efektywność oraz bezpieczeństwo pracy.
W przypadku, gdy składnik zostanie zważony
poza limitem (tolerancją) receptura może być przeliczona z uwzględnieniem nadmiaru lub niedomiaru zważonego składnika. Pozwala to utrzymać taką
samą proporcję względem innych składników. Po
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Rysunek 6,7.
6. Masa składnika jest za mała; 7. Masa składnika mieści się
w tolerancji

wykonaniu receptury następuje automatyczny zapis danych do trwałej pamięci w bazie danych. Jest
to elektroniczna forma archiwizacji, która może być
skopiowana z wykorzystaniem funkcji Export do
pamięci zewnętrznej Pendrive. W przypadku formy
papierowej w zakresie dokumentacji możliwe są dwa
rozwiązania. Pierwsze to połączenie wagi z drukarką, drugie to przesłanie raportu do komputera. Niezależnie od wybranej opcji można uzyskać wydruk
ze zrealizowanej receptury w postaci pokazanej na
rysunku nr 8.
Na wydruku pokazano przypadek, gdy jeden
ze składników został zważony z masą nieco mniejszą
niż wymagana. Z tego powodu liczna składników
wynosi 5 ale liczba ważeń wynosi 6. Niedobór masy
jednego ze składników wymagał wykonania ważenia nr 6 celem uzupełnienia brakującej masy. Oczywiście nie jest to regułą, ponieważ oprogramowanie wagi pozwala zdefiniować reakcję wagi w takim
przypadku w inny sposób. Na podstawie wcześniejszych informacji można stwierdzić, że Funkcja Receptury w wagach serii 3Y/4Y posiada wystarczające
mechanizmy dla realizacji różnorodnych mieszanin.
Pomimo ergonomiczności tego rozwiązania można
oczekiwać, że istnieją inne specjalne wymagania
charakterystyczne tylko dla danej branży (apteka).
Być może wymagają one modyfikacji istniejącego
standardu.
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tury można sobie wyobrazić jak proces wybierania
składników z bazy danych poprzez skanowanie ich
kodu EAN 13 z opakowania. Waga automatycznie
pokazywałaby nazwę składnika, który zostanie odważony. Przed ważeniem należy podać masę docelową oraz tolerancję odważania np. 5% względem
masy docelowej. Po odważeniu wszystkich składników otrzymamy raport. Nawet takie uproszczenie
nie zwalnia farmaceuty z konieczności przeliczania
względem masy pacjenta, obliczania dawkowania
itd. W kontekście tego waga powinna mieć wbudowany kalkulator ,,apteczny” dla realizacji tych obliczeń powiązany z modułem recepturowania. Takie
rozwiązanie obecnie nie istnieje na rynku. Być może
nie ma wyraźnych sygnałów związanych z taką potrzebą. Z drugiej strony koszty opracowania takiego
rozwiązania byłyby znaczne, choć projekt wydaje
się ciekawy. ■
Rysunek 8. Wydruk ze zrealizowanej receptury

Podsumowanie
Oceniając przydatność wag elektronicznych
w kontekście sporządzania receptur, wydaje się, że
należy dążyć do maksymalnej automatyzacji (w rozsądnych granicach). Proces przygotowania recep-
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Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

Prof. dr hab.

Bogusław Bobrański
(1904 – 1991)
Prof. dr hab. Bogusław Bobrański to jedna z najbardziej zasłużonych postaci w polskiej farmacji; znany w świecie uczony, nazywany niekiedy
„ambasadorem polskich leków”; twórca wrocławskiej szkoły badań nad lekiem syntetycznym.
Prowadził szerokie prace nad związkami organicznymi, a szczególnie nad lekami psychotropowymi. Interesował się też analizą związków
organicznych. W obu dziedzinach miał osiągnięcia na miarę światową. Między innymi uzyskał
jedne z pierwszych związków sulfonamidowych
o silnym działaniu przeciwgruźliczym, dokonał
syntezy oryginalnego polskiego leku – „Ipronal”
i zbadał jego metabolizm w ustroju, wyjaśnił
konformację wielu nowych pochodnych kwasu
barbiturowego, opracował pierwszą półautomatyczną centigramową metodę oznaczania wę
gla i wodoru. Pomimo „żelaznej kurtyny” często
wyjeżdżał z wykładami do różnych ośrodków
naukowych w Europie Zachodniej i USA, gdzie
propagował polskie badania nad nowymi lekami.
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Urodził się 10 maja 1904r.
w Nowym Sączu. W 1922 r. po
uzyskaniu świadectwa dojrzałości w państwowym gimnazjum
we Lwowie rozpoczął studia na
Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej. Dyplom inżyniera
chemika otrzymał w 1926 r. Jeszcze przed ukończeniem studiów,
w 1925 r. rozpoczął działalność
naukową w macierzystej uczelni.
Początkowo pracował w Katedrze
Chemii Ogólnej, a po jej przekształceniu – w Katedrze Chemii
Organicznej, kierowanej przez
znanego polskiego chemika prof.
Edwarda Suchardę. W 1929 r.
uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1932 r.
habilitował się w zakresie chemii
organicznej i uzyskał tytuł docenta. W tym też czasie został
kierownikiem Zakładu Chemii
Organicznej i Farmaceutycznej
na Oddziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Po wybuchu wojny, w latach 1939 – 1941 oraz w latach
1944 – 1946 pracował w Państwowym Instytucie Medycznym we
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Lwowie na stanowisku profesora,
kierownika Katedry Chemii Farmaceutycznej. Przez pewien czas
był też pracownikiem naukowym
w miejscowej fabryce chemiczno – farmaceutycznej „Laokoon”.
W 1944 r. wyjechał służbowo do
Moskwy, gdzie w Instytucie Medycyny Doświadczalnej zapoznał się
ze stanem badań nad penicyliną
i jej otrzymywaniem. Po powrocie
do Lwowa uruchomił (wraz z doc.
Kuryłowiczem) na małą skalę jej
produkcję.
W okresie przedwojennym
zainteresowania naukowe Bogusława Bobrańskiego skupiły
się początkowo wokół problemów ilościowej analizy związków organicznych, co znalazło
odzwierciedlenie w jego rozprawie doktorskiej pt. „Metoda cen
tigramowej analizy elementarnej”. Było to pierwsze praktyczne
opracowanie takiej metody, która
umożliwiła oznaczenie w sposób
zautomatyzowany zawartości wę
gla, wodoru i azotu, a następnie
chloru i bromu przy użyciu zaledwie 2 – 3 cg (1/100 g) substancji. „Metoda Bobrańskiego”
zyskała szeroki oddźwięk i po
wszechne zastosowanie w całym
świecie. Duże znaczenie poznawcze i praktyczne miała też jego
praca (współautor E. Sucharda)
pt. „O nowym ebulioskopie do
oznac zania ciężaru cząsteczkowego przy użyciu małych ilości substancji.” Opisany w niej
przyrząd został uwzględniony
zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literatur ze podręcznikowej i jest nadal używany w chemii
organicznej. Już po wojnie prof.
Bobrański dokonał modyfikacji
wcześniej skonstruowanego przez
siebie półmik roebuliometru, co
pozwoliło na stosownie w nim
wysokowrzących rozpuszczalni
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ków o dużej zdolności rozpuszczania, np. kwasu octowego i pirydyny, którymi nie można posługiwać się w innych ebuliometrach.
Równocześnie z pracami o tema
tyce analitycznej prowadził badania w zakresie chemii związków
heterocyklicznych azotu. I w tej
tematyce zyskał poważny sukces, otrzymując po raz pierwszy
niepodstawiony układ 1,5 – naftyrydyny. W późniejszym czasie
uwagę zwracają jego prace nad
syntezą wybranych pochodnych
chinoliny oraz tlenkami zasad
heterocyklicznych i niektórymi ich
reakcjami. Przerwała je wojna, ale
po 1945 r. dały one początek obszernym badaniom nad tlenkami
zasad pirydynowych w Holandii
i Japonii. Już w okresie przedwojennym, Bogusław Bobrański zapoczątkował badania nad syntezą
nowych leków. Otrzymał validol,
a przede wszystkim serię nowych
poc hodnych sulfonamidowych
o silnym działaniu przeciwgruźliczym. Była to jedna z pierwszych
udanych prac nad syntezą leków
zwalczających gruźlicę, co zostało
odnotowane w światowej literaturze naukowej.
Po przymusowym wysiedleniu ze Lwowa, w 1946 r. przyjechał
do Wrocławia i rozpoczął pracę
na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a następnie kierownika
Katedry Chemii Organicznej i Farmaceutycznej Oddziału Farmaceutycznego miejscowego Uniwersytetu i Politechniki. Pierwsze
lata po wojnie były szczególnie
owocne w działalności organizacyjnej prof. Bobrańskiego.
W 1947 r. został zastępcą dyrektora, a rok później dyrektorem
Oddziału Farmaceutycznego. Po
utwor zeniu w 1950 r. Wydziału
Farmaceutycznego w nowo powstałej Akademii Medycznej we

Wrocławiu został jego pierwszym
dziekanem. W wyniku starań
profesora odbudowano główny
gmach Wydziału i zaadaptowano
na potrzeby uczelni inny budynek. Jednocześnie podjął się on
trudnego w tamtych czasach zadania utworzenia i wyposażenia
od podstaw kilku katedr, w tym:
Katedry Chemii Farmaceutycznej,
Katedry Chemii Organicznej, Katedry Chemii Nieorganicznej, Katedry Technologii Środków Leczniczych. Był organizatorem biblioteki wydziałowej i przez wiele lat
sprawował nad nią opiekę naukową. Przekazał wiele dzieł z własnego księgozbioru do ogólnego
użytku pracowników naukowych
i studentów. W 1956 r. został
mianowany profesorem zwyczajnym. Rok później Senat Akademii
Medycznej powierzył mu funkcję
rektora, którą pełnił przez dwie
kadencje, do 1962 r. Równocześnie zorganizował Zakład Syntezy
Leków w Instytucie Immunologii
i Terapii Doświadc zalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
i do 1970 r. był jego kierownikiem. W 1958 r. przebywał blisko
rok na stypendium Rockefellera
w USA. Zdobytą wówczas wiedzę
i doświadczenie z zakresu chemii
leków wykorzystał w późniejszej
pracy naukowej
Prof. Bogusław Bobrański
stworzył we Wrocławiu silny ośrodek badań nad lekiem syntetycznym. Wraz ze współpracownikami
zajął się związkami o potencjal
nym działaniu farmakologicznym,
a przede wszystkim ustalaniem
zależności tego działania od struktury chemicznej. Wykazał rolę
grup alkilowych, podstawionych
w położeniu α i β w stosunku do
grupy aminowej i uzyskał związki o właściwościach hipotensyj►
nych. Oprócz tego dokonał syn45
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tezy wielu związków o działaniu
kuraryzującym i zwojowym. Do
ważniejszych osiągnięć w tej serii
badań należało opracowanie oryginalnej metody syntezy pendiomidu, znanego w tym czasie leku
ganglioplegicznego (substancja
działająca antagonistycznie do
acetylocholiny w zwojach autonomicznego układu nerwowego)
oraz otrzymanie jego nowych,
silniej działających pochodnych.
Obszerny cykl prac profesora dotyczył nowych pochodnych kwasu
barbiturowego, które jak ustalił,
ulegają w ustroju przekształceniu
i dają przegrupowania o działaniu trankwilizującym (kojącym).
Opisał nowe reakcje tej grupy
pochodnych, wyjaśnił konformację połączeń podstawionych przy
atomach azotu i uzyskał wiele nowych związków aktywnych biologicznie. Przeprowadzone badania
umożliwiły wybór pochodnej dobrze spełniającej warunki trankwilizatora, to jest kwasu 5-allilo-5-βhydroksypropylo-barbiturowego.
Po opracowaniu otrzym anego
związku wraz z farmakologami
i klinicystami (prof. prof. Józef
Hano, Mieczysław Gamski, Stanisław Ślopek i inni) znalazł on zastosowania w leczeniu zaburzeń
neurowegetatywnych i został
zamieszczony w Urzędow ym
Spisie Leków (1963) pod nazwą
Ipronal. Ten pierwszy po wojnie,
całkowicie oryginalny, polski lek
zyskał międzynarodowe uznanie
i nazwę zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia – Proxibarbal. Jego produkcję na skalę
przemysłową podjęto poza Polską, w kilku innych krajach w Europie: na Węgrzech pod nazwą
Vasalgin, w Szwajcarii – Axenn, we
Francji – Centralgan. W późniejszych badaniach, prof. Bobrański
uzyskał kilka innych pochodnych
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barbiturowych o działaniu dotąd
nieznanym w tej grupie związków,
m.in. immunosupresyjnym i przeciwzapalnym. Oprócz szeroko
prowadzonej syntezy organicznej
opracował lub udoskonalił wraz
ze swoim zespołem kilka metod
badania związków organicznych.
Wśród nich na uwagę zasługują:
oznaczanie teobrominy, α-alliloγ-walerolaktonu w płynach ustrojowych, chromatografia nienasyconych pochodnych kwasu barbiturowego, opracowanie nowego
półmikroebuliometru i automatycznej aparatury do oznaczania węgla i wodoru. Należy też
wspomnieć o ścisłej współpracy
profesora z polskim przemysłem
chemiczno-farmaceutycznym, co
miało ogromne znaczenie w okresie jego odbudowy po 1945 r. Jest
autorem wielu patentów, m.in.
opracował metodę otrzymywania kamfory z terpentyny sulfatowej, sposób uzyskiwania ksantyny
z drożdży piwnych, technologię
wyodrębniania kwasu moczowego z odchodów kurzych, metodę uzyskiwania kofeiny i teofiliny
z mocznika. Dorobek naukowy
prof. B. Bobrańskiego obejmuje ponad 150 oryginalnych prac
doświadczalnych, opublikowanych w czasopismach naukowych
krajow ych i zagranicznych; kilkanaście opracowań referatowych
i 30 patentów. Swoje osiągnięcia
naukowe przedstawiał na wielu
międzynarodowych kongresach
i zjazdach, m.in.: w Zurychu (1945),
Lizbonie (1956), Paryżu (1958),
Londynie (1963) i w Pradze (1965).
Aktywnie uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum Mikro
chemicznym w Pensylwanii (1961).
W 1963 r. zorganizował Sympozjum Środków Kojących we Wrocławiu. Wielokrotnie był zapraszany do wygłoszenia wykładów we

Francji (Paryż, Tuluza, Lyon, Bordeaux, Montpellier), a także we
Włoszech (Genua), Szwecji (Lund)
i Danii (Kopenhaga). W 1973 r.
przebywał w USA w ram ach
wymiany między National Academy of Sciences (NAS) i Polską
Akademią Nauk (PAN). Wygłosił
10 wykładów na amerykańskich
uniwersytetach i w instytut ach
naukowych. Dotyczyły one osiągnięć badawczych Zakładu Chemii
Farmaceut ycznej we Wrocławiu.
Prof. Bogusław Bobrański

przywiązywał ogromną wagę
do działalności dyd aktyczno –
wychowawczej. Zajęcia ze studentami prowadził z duż ym
zaangażowaniem, a jego interesujące wykłady reprezentowały zawsze najnowsze osiągnięcia nauk
chemicznych i farmaceutycznych.
W ciągu prawie pół wieku pracy
uniwersyteckiej wykształcił kilka
tysięcy farmaceutów i farmakochemików. Wiele czasu i uwagi
poświęcił opiece nad rozwojem
naukowym swoich podwładnych
i doktorantów. Był promotorem
16 rozpraw doktorskich z zakresu nauk farmaceutycznych i przyrodniczych. Stopnie docentów
uzyskało pięciu jego najbliższych
współpracowników, którzy późAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

niej otrzymali tytuły profesorskie.
Wielu innych jego uczniów zajęło
wysokie stanowiska w przemyśle
chemicznym i farmaceutycznym
oraz we władzach państwowych.
Wyrazem aktywnej działalności dydaktycznej profesora jest
autorstwo kilku podręczników
akademickich, takich jak: „Preparatyka organ iczna środków
leczniczych” (2 wyd.). „Analiza
ilościowa związków leczniczych”
(3 wyd.), „Chemia organiczna” (5
wyd.), „Postępy chemii środków
leczniczych”. Wybitne osiągnięcia naukowe, owocna działalność
dydaktyczna i olbrzymi wysiłek
organizacyjny prof. Bobrańskiego na rzecz polskiego środowiska
nauk chemicznych we Wrocławiu
znalazły godne uhonorowanie.
W 1978 r. Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu nadał mu
zaszczytny tytuł doktora honoris
causa. W 2002 r. został ustanowiony Medal im. prof. Bogusława
Bobrańskiego, który jest przyznawany corocznie przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego
i Oddziału Analityki Medycznej
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyróżniającym się absolwentom tej uczelni.

Oprócz licznych obowiązków podejmowanych na uczelni,
prof. Bobrański pełnił też ważne funkcje w innych instytucjach
i organizacjach farmaceutycznych.
Przez wiele lat był członkiem Rady
Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Rady Naukowej Instytutu
Leków, Komisji Leków i Komisji
Farmakopei Polskiej. Brał aktywny udział w pracach Polskiej
Akademii Nauk, gdzie przewodniczył Komitetowi Nauk Farmaceutycznych, Komitetowi Terapii
Doświadczalnej i Sekcji Badań nad
Lekiem tego Komitetu. Ponadto
był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Farmakologii
PAN w Krakowie i członkiem Rady
Naukowej Instytutu Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN we
Wrocławiu. Brał również czynny
udział w działalności towarzystw
naukowych. Był członkiem rzeczywistym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wiele
czasu i uwagi poświęcał Polskiemu Towarzystwu Chemicznemu.
Już w latach 1928 – 1939 pełnił
funkcję skarbnika Oddziału Lwowskiego, w latach 1953 – 1954
– prez esa Zarządu Głównego
PTChem., a następnie – w 1966

r. – przewodniczącego Oddziału
Wrocławskiego. W uznaniu zasług
naukowych i znaczącego wkładu
w rozwój Towarzys twa został
dożywotnim członkiem Zarządu
Głównego oraz członkiem honorowym PTChem. Współtworzył
Oddział Wrocławski Polskiego
Towarzystwa Farmaceut ycznego
i został jego przewodniczącym
(1948 – 1952). Reprezentował
Polskę w międzynarodow ych
i zagranicznych towarzystwach
naukowych. Był członkiem rze
czywistym International Society
for Biochemical Pharmacology,
członkiem honorowym i czynnym
New York Academy of Sciences,
Societa Italiana di Scienze Farmaceutiche, Societe de Pharmacie
de Marseille. Brał też żywy udział
w pracach wydawniczych. Przez
ponad trzydzieści lat (1951 –
1983) pełnił obowiązki redaktora
naczelnego czasopisma „Wiadomości chemiczne”. Wchodził
w skład Komitetu Redakcyjnego
„Dissertationes Pharmaceuticae
et Pharmacologicae” (później
„Polish Journal of Pharmacology
and Pharmacy”), kolegiów redakcyjnych „Archivum Immunolo►
giae et Therapiae Experimenta-

Medal im. prof. Bogusława Bobrańskiego
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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lis” i „Postępy Higieny i Medycyny
Doświadczalnej” oraz włoskiego
czasopisma „Il Farmaco”.
Opis sylwetki naukowej prof. Bogusława Bobrańskiego uzupełniają osobiste wspomnienia jego
dawnych współpracowników, kolegów i uczniów. I tak prof. Jerzy
Maj pamiętał zmarłego w 1991
r. profesora tak: „Odszedł wielki
uczony, wybitny chemik, chemik
leku w szczególności, o szerokiej wiedzy, świetnej znajomości
przedmiotu od strony teoretycznej
i warsztatowej, wychowawca wielu
farmaceutów i chemików. Odszedł
człowiek o olbrzymiej żywotności
i pasji, rzetelności i odpowiedzialności, wielkiej prawości i prostolinijności, życzliwości dla ludzi,
skromności i kulturze osobistej.
Odszedł człowiek, który dobrze za-

służył się nauce polskiej i krajowi”.
Prof. Helena Śladowska przedstawiając dokonania naukowe prof.
Bobrańskiego napisała: „Należał
do tych ludzi, którzy pracują nie
dla osobistej korzyści materialnej
czy sławy, lecz w samym dziele widzą nagrodę za swe trudy”. ■
dr n. farm. Katarzyna Hanisz
Piśmiennictwo:
1. Jerzy Maj: Bogusław Bobrański (1904
– 1991), „Nauka Polska”, 1992, nr 4, s.
165 – 168.
2. Henryk Kuczyński: Sylwetki naukowe
członków PAN. Bogusław Bobrański,
„Nauka Polska”, 1967, nr 4, s. 52 – 56.
3. Tadeusz Zawisza: Śp. Prof. dr hab. Bogusław Bobrański, „Wiadomości Che
miczne“, 1992 (46) 259, z. 5/6, s. 259 –
268).
4. Helena Śladowska: Prof. dr hab. Bogusław Bobrański (w:) Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne na Dolnym Śląsku 1948
– 2008 pod red. Olafa Gubrynowicza,
Aleksandra A. Kubisa, Barbary Figury.
Wrocław 2008, s. 36 – 38.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Aleksander Dr ygas: Wkład polskich
uczonych w tworzenie nowych leków,
„Farmacja Polska”, R. 49, 1993, nr 18, s.
9 – 17.
Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny, Warszawa 1987,
s. 64 – 65.
Leonard Kuczyński: Badania i produkcja
leków syntetycznych (w:) Dzieje nauk
farmaceutycznych w Polsce 1918 – 1978
pod red. Zofii Jerzmanowskiej i Barbary
Kuźnickiej. Wyd. PAN 1986, s. 84 – 91.
Leonard Kuczyński: Badania nad lekiem
syntetycznym (w:) Dzieje nauk farma
ceutycznych... op.cit. s. 312 – 344.
Julia Tycz yńska: Analiza chemiczna
leków (w:) Dzieje nauk farmaceutycz
nych..., op. cit. 361.
Urszula Lipnicka: Jubileusz prof. dra.
Hab. Bogusława Bobrańskiego. „Farma
cja Polska”, R. 40, 1984, nr 9, s. 562 – 565.
Włodzimierz Trzebiatowski: Rola lwowskich przedstawicieli nauk chemicznych
w środowisku wrocławskim, „Kwartalnik
Historii Nauk i Techniki”, R. 33, 1988, nr
1, s. 89 – 92.
Artur Owczarek: Medal im. Prof. dr hab.
Bogusława Bobrańskiego, „Miesięcznik
Informacyjny AM we Wrocławiu“, R. 9,
2003, nr 7 (77).

Życiorys naukowy prof. dr hab. Bogusława Bobrańskiego zamyka cykl artykułów poświęconych postaciom szczególnie zasłużonym dla polskiej farmacji – profesorów, którzy po zakończeniu II wojny światowej swoim życiem, działalnością i dorobkiem przyczynili się do jej odbudowy, rozwoju i podniesienia
rangi w świecie. Cykl ten ze zrozumiałych względów nie wyczerpuje tematu, ale może stanowić zaczątek
większego opracowania w przyszłości.

Jak wykorzystać wiedzę
i potencjał farmaceuty?
Uczmy się od Hiszpanów
Z punktu widzenia Polaków Hiszpania jest
krajem egzotycznym. Składa się na to pewnie
wiele czynników takich jak klimat, jedzenie,
morze czy sztuka. Tutaj spotykamy torreadorów
walczących z bykami oraz piękne kobiety tańczące
flamenco. Ale czy to na pewno wszystko...?
W dniach 2-27 października br. uczestniczyłem
w stażu organizowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria. W trakcie tego czasu miałem możliwość zaobserwować na czym polega „egzotyka” pracy farmaceuty szpitalnego w Hiszpanii.
Różnice widoczne są już u podstaw samego systemu edukacji, który bardziej przypomina kształcenie
naszych lekarzy. Obejmuje on nie tylko 5 lat studiów magisterskich z półrocznym stażem w aptece.
Farmaceuci, którzy decydują się na pracę w szpitalu
muszą najpierw zdać egzamin państwowy, a następnie odbywają 4 lata praktyki jako rezydenci!
W tym czasie poszerzają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale zdobywają także niezbędne umiejętności do
samodzielnej pracy.
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Opieka farmaceutyczna to standard
Pacjent przyjmowany do szpitala, zostaje otoczony szeroko rozumianą opieką farmaceutyczną. Na
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wniosek lekarza farmaceuci dokonują przeglądów
lekowych i decydują, które leki pacjent powinien
przyjmować, a które nie są tak istotne z punktu
widzenia terapeutycznego i można je odstawić na
czas hospitalizacji. Pomyślmy, ile niepotrzebnych
suplementów, witamin czy wszechobecnych teraz
wyrobów medycznych przyjmują pacjenci, którzy
znajdują się na naszych oddziałach szpitalnych i jak
trudno czasami ich przekonać, żeby zaniechali leczenia na własną rękę, narażając się na niebezpieczeństwo różnych interakcji i wpływając tym samym
na skuteczność leczenia?

Opieka farmaceutyczna realizowana bezpośrednio
w szpitalnym oddziale

Wspólna praca farmaceuty i farmaceuty- stażysty
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Leki pod kontrolą specjalisty
Kolejna farmacovigilance polega na ocenie
podjętej farmakoterapii poprzez monitorowanie
poziomu leku we krwi. Dobrze wiemy, że dla skuteczności procesu leczenia, a zwłaszcza antybiotykoterapii, jest niezbędne odpowiednie stężenie
leku w płynie zewnątrz- i wewnątrzkomórkowym,
a efekt ten jest wynikiem różnych czynników, które
najkrócej można wyrazić jako LADME- uwalnianie,
wchłanianie, dystrybucja, metabolizm i usuwanie.
Jeśli więc szlak ten zostaje na pewnym etapie zaburzony, a tak się często dzieje u osób chorych,
stężenie leku w organizmie wykracza poza zakres
terapeutyczny. I tak w sytuacji zaburzenia procesu
absorpcji lub dystrybucji możemy mieć do czynienia ze zbyt niskim stężeniem leku w organizmie,
a przy niewydolności nerek ze zbyt wysokim stężeniem leku. W następstwie, w pierwszym przypadku
mamy do czynienia z brakiem efektu terapeutycznego, w drugim z zatruciem pacjenta. A jak ma to
miejsce w naszych ośrodkach dobrze wiemy. Będąc w Dziale Farmakokinetyki miałem możliwość
oznaczania stężenia wankomycyny, digoksyny, kwasy walproinowego, takrolimusu i cyklosporyny we
krwi pacjentów poddawanych leczeniu. W przeciągu tygodnia byłem świadkiem sytuacji, w których
trzech pacjentów miało toksyczne stężenia leków
a średnio co drugi pacjent wymagał modyfikacji
dawkowania.

Dział farmakokinetyki

Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Wykorzystanie systemu Unit Dose pozwala na
uczestniczenie farmaceuty w procesie leczenia pacjenta. Recepta, która dociera do apteki systemem
tub pneumatycznych, zostaje następnie zwalidowana przez farmaceutę pod kątem interakcji, powtórzeń lekowych, dawkowania i innych. Taka kontrola
ma szczególnie znaczenie w przypadku pacjentów
pediatrycznych, gdzie niewłaściwy dobór dawki
może mieć bardzo poważne następstwa. Dlatego
farmaceuci dokonują kontroli dawkowania nie tylko
pod kątem wyników badań podstawowych i biochemicznych pacjenta, ale także odpowiedniego
sposobu przygotowania leku czy sposobu i czasu
podaży. Odpowiednio zwalidowane recepty są następnie przygotowywane przez pielęgniarki ( jest to
pewien wyjątek ale w aptekach szpitalnych w Hiszpanii pracują również pielęgniarki) przy pomocy systemu Unit Dose, dzięki czemu każdy pacjent
otrzymuje odpowiednie leki sprawdzone wcześniej
przez farmaceutę.

łanie pozwala nie tylko zapewnić pacjentowi lek
bezpieczny i o wysokiej jakości, ale przynosi także
konkretne zyski finansowe dla szpitala związane
z racjonalną polityką antybiotykową.

Indywidualne podejście do pacjenta
Leczenie pacjentów w Hiszpanii jest mocno zindywidualizowane, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu farmaceutów szpitalnych. Wpływa na to zastosowanie wspomnianego już systemu Unit Dose,
ale nie tylko. W szpitalu, w którym odbywałem staż
pracuje farmaceutka, która jest odpowiedzialna
za dobór żywienia dojelitowego i pozajelitowego
u pacjentów chirurgicznych, onkologicznych i znajdujących się na Oddziale Intensywnej Terapii. Farmaceuta konsultuje stan pacjenta z lekarzem, dokonuje wywiadu z pacjentem, a następnie po analizie morfologii i parametrów biochemicznych, ustala
odpowiednio zbilansowane żywienie, które zostaje
następnie przygotowane w Pracowni Żywienia
Pozajelitowego. Podobnie leki cytotoksyczne są
przygotowywane w oparciu o wcześniej wypracowane pomiędzy lekarzem i farmaceuta schematy
leczenia, które uwzględniają aktualne wytyczne leczenia nowotworów oraz leczeniem wspomagające (premedykację). Leki cytotoksyczne są przygotowywane w Pracowni Leku Cytotoksycznego,
natomiast zastosowanie systemów zamkniętych
zmniejsza narażenie personelu pielęgniarskiego
na działanie kancerogenne cytostatyków. Pacjenci,
którzy wymagają leczenia antybiotykami lub specjalistycznymi przeciwciałami monoklonalnymi (np.
tocilisumab, ranibisumab, infliximab itp.) otrzymują
odpowiednio przygotowane leki. Tego typu dziaAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Pracownia leku cytostatycznego obserwowana jest zza szyby

Okienko podawcze pracowni leków cytostatycznych
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Polscy farmaceuci na start!

Bezpieczeństwo w pracowni to priorytet

Mgr farmacji Piotr Druszkowski wraz z zespołem farmaceutów
Apteki szpitalnej Hospital General Universitario de Elche

I raz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na
szeroko rozwiniętą w Hiszpanii opiekę farmaceutyczną. W ostatnim czasie dużo się mówi się o tym
w naszym kraju, jednak nadal w wielu miejscach istnieją duże opory przed tym, żeby wpuścić naszych
farmaceutów na oddziały szpitalne. Farmaceuci
w Hiszpanii, podobnie jak lekarze przeprowadzają wywiad z pacjentem, ale tylko pod kątem oceny
stosowanej farmakoterapii. Pacjenci, którzy przyjmują leki o dużym znaczeniu zdrowotnym i ekonomicznym (tzw. MAISE) otoczeni są dodatkową
opieką w ramach konsultacji odbywanych w aptece.
Myślę, że potrzeba jeszcze czasu, aby docenić rolę
farmaceuty, tak samo jak docenia się rolę lekarza,
w procesie leczenia pacjenta. To co możemy zrobić
jako farmaceuci to przede wszystkim poszerzać nasze kompetencje oraz otwierać się na współpracę
z lekarzami i możliwie aktywnie pracować dla dobra
pacjentów na naszych oddziałach szpitalnych.
Myślę, że warto otwierać się na doświadczenia innych krajów i nie trzeba wcale płynąć do Ameryki jak Krzysztof Kolumb, żeby odkrywać nowe
horyzonty. Mój staż był dla mnie kopalnią nowych
doświadczeń dzięki czemu nie tylko zyskałem nowe
umiejętności zawodowe, ale także poznałem nowe
możliwości pracy farmaceuty szpitalnego. Zachęcam wszystkich do podejmowania takich wyzwań! ■

Samorządowy
peryskop
Poniżej prezentujemy wybór wpisów opublikowanych w grudniu 2017 roku na stronach
internetowych okręgowych izb aptekarskich.

mgr farm. Piotr Druszkowski

www.poia.pl
•

Międzynarodowy Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowany przez
Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
jest realizowany przy wsparciu finansowym:

•
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1 grudnia ogłoszono wyniki konkursu – „Probiotyki – nie tylko antybiotykoterapia” zorganizowanego przez POIA. I miejsce zajęła Joanna
Wojcieszczyk z Zachodniopomorskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej, II miejsce przypadło Dorocie
Owsianik z Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, III miejsce przyznano Marcie Janczura
z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
W grudniu odbywały się wybory Aptekarzy Powiatowych w powiatach województwa podkarpackiego. Wybory Aptekarzy Powiatowych to
inicjatywa XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Do
zadań Aptekarza Powiatowego należeć będzie
m.in. współpraca ze Starostwem Powiatowym
przy tworzeniu harmonogramu dyżurów aptek,
a także informowanie Podkarpackiej Okręgowej

Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

Rady Aptekarskiej o wszelkich nieprawidłowych
zjawiskach z zakresu farmacji w powiecie.

www.olsztyn.oia.org.pl
•

6 grudnia odbyła się z udziałem przedstawicieli
OIA w Olsztynie konferencja Warmińsko–Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego,
która dotyczyła zasad etyki zawodów zaufania
publicznego w XXI wieku.

www.katowice.oia.pl
•

•

5 grudnia. Wpis promujący artykuł pt. „Lecznicze
właściwości konopi i możliwości ich zastosowania w medycynie” oraz szkolenie internetowe pt.
„Przegląd badań i perspektywy związane z terapią medyczną marihuaną” opracowane przez
mgra farm. Bartłomieja Kowalskiego udostępnione na portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
29 grudnia opublikowano opracowanie dr n.
farm. Piotra Brukiewicza dotyczące „najważniej►
szych zmian w aptekach” w 2018 roku.
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www.woia.pl
22 grudnia poinformowano, że mgr farm. Alina
Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej wystosowała 21 listopada list do
ówczesnego wicepremiera i ministra finansów
Mateusza Morawieckiego, w którym przekazała
stanowisko WOIA w sprawie nielegalnego wywozu leków. „Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska stoi na stanowisku, że dla dobra publicznego
i bezpieczeństwa lekowego należy bezwzględnie
i natychmiast wdrożyć wszelkie możliwe działania celem rzeczywistego zlikwidowania procederu
odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Autorytet państwa wymaga egzekwowania obowiązującego prawa nie tylko od zwykłego obywatela,
ale również od firm zajmujących się działaniami
niezgodnymi z polskim prawem. Przestrzeganie
prawa powinno być podstawą polityki lekowej
państwa. Wystąpienie doczekało się odpowiedzi,
której w imieniu Ministerstwa Finansów udzielił
zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Piotr Walczak, który poinformował, że „zaproponowano poważne i jak się wydaje, skuteczne zmiany w ustawie – Prawo farmaceutyczne.
Drugi z elementów, tzw. uszczelniający, dotyczy
faktycznego nadzoru nad przewozem tych towarów. Dlatego też przygotowano regulacje dotyczące monitorowania przewozu tych produktów,
a owoc tych prac znalazł swe odzwierciedlenie
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów
oraz niektórych innych ustaw (UD273), który (…)
w niedługim czasie zostanie przedłożony Marszałkowi Sejmu i Posłom na Sejm RP”

www.zoia.szczecin.pl
•
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21 grudnia. Izba informuje, że mgr Joanna Wojcieszczyk reprezentująca Zachodniopomorską
Okręgową Izbę Aptekarską otrzymała I nagrodę za pracę poglądową zgłoszoną do konkursu
„Probiotyki – nie tylko antybiotyterapia”, organizowanego przez Podkarpacką Okręgowa Izbę
Aptekarską.

www.warszawa.oia.org.pl
•

27 grudnia opublikowano uchwałę dotyczącą
zmiany wysokości składki członkowskiej, która
wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. Wysokość
składki podstawowej wynosi 35 złotych.

www.koia.kielce.pl
•

11 grudnia. Wpis informujący o przystąpieniu
Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do programu ubezpieczeniowego w zakresie OC farmaceuty. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez KOIA w ramach opłaconych składek
członkowskich.

www.oia.krakow.pl
•

4 grudnia. Wpis informując, że zostały wyprzedane bilety na Noworoczny Koncert Aptekarzy.

•

18 grudnia poinformowano o ukazaniu się na
biuletynu OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”,
(numer 4/2017)

www.ooia.pl
•

20 grudnia. Wpis dotyczący ofert pracy na Uniwersytecie Opolskim na planowanym do uruchomienia kierunku farmacja.

www.oia.lodz.pl
•

•

•

30 listopada. Informacja o spotkaniu księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego z farmaceutami.
5 grudnia odbyło się posiedzenie naukowe
członków oddziału łódzkiego PTFarm poświęcone jubileuszowi 70-lecia tej organizacji.
29 grudnia inauguracja nowej strony internetowej OIA w Łodzi. ■
opracowanie Zbigniew Solarz
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Sprawdź
co zapamiętałeś!
❶

Profesor Bogusław Bobrański jest znany
z tego, iż:
A. Jest autorem patentu na metodę uzyskiwania
kofeiny i teofiliny z mocznika
B. zsyntetyzował oryginalny, polski lek – proksybarbal, wprowadzony do lecznictwa pod
nazwą Ipronal
C. opracował metodę centigramowej analizy
elementarnej
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

❷ Kandydoza i inne zakażenia narządów płciowych to częste działania niepożądane:
A. insuliny
B. metforminy
C. empagliflozyny
D. pioglitazonu

❸

Wybierz zdanie NIEprawdziwe dotyczące
kapsułek:
A. zaletą kapsułek jest możliwość zamaskowania
smaku i zapachu leku
B. kapsułki można otrzymać metodą zanurzeniową
C. kapsułki można dzielić, jeśli mają kreskę dzielącą
D. kapsułek żelatynowych nie można ocenić metodą przyspieszonego starzenia

❹ Przyczyną wystąpienia tzw. „zespołu szarego

dziecka” jest:
A. niedostateczne sprzęganie u dzieci chloramfenikolu z kwasem glukuronowym
B. infekcja wywołana przez syncytialny wirus nabłonka oddechowego
C. przedawkowanie karbamazepiny
D. zakażenie świerzbowcem Sarcoptes scabiei

❺

Ozenoksacyna to:
A. nowy antybiotyk stosowany w okulistyce
B. nowy antybiotyk stosowany w dermatologii
C. nowy lek przeciwgruźliczy
D. nowy lek przeciwwirusowy
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Odpowiedzi
❻

Nową substancją leczniczą wskazaną w leczeniu wspomagającym bolesnych przykurczów mięśni w ostrych chorobach kręgosłupa
jest:
A. oksykodon
B. połączenie ibuprofenu z mentolem
C. etofenamat
D. tiokolchikozyd

❼ W preparacie o składzie: thiamine + pyrido-

xine + cyanocobalamin + lidocaine, lidokaina
jest:
A. substancją czynną działającą neurotropowo
B. substancją czynna działającą zwiotczająco
C. substancją pomocniczą łagodzącą ból po podaniu leku
D. substancją przedłużającą datę ważności leku

❽ O odstąpienie od badań równoważności biologicznej można wnioskować w przypadku:
A. produktów gazowych do inhalacji
B. proszków do przygotowanie roztworów
C. niektórych roztworów wodnych do podania
doustnego
D. wszystkie wymienione

❾ Reguła Mehrabiana mówi, że o skuteczności
komunikacji decyduje przede wszystkim:
A. mowa ciała
B. ton głosu
C. treść wypowiedzi
D. nawiązanie kontaktu wzrokowego

Apteka szpitalna:

A. przygotowuje leki recepturowe, jeśli nie jest
dostępny preparat RTU lub RTA
B. prowadzi wyrywkową kontrolę jałowości poprzez badanie jakości produktu końcowego
C. odtwarza leki cytostatyczne lub deleguje tę
czynność na oddziały, jeśli wynika to z oceny
ryzyka
D. sporządza preparaty z użyciem surowców o jakości farmaceutycznej lub substancji cz.d.a.
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Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: D. Profesor
Bobrański, nazywany niekiedy „ambasadorem
polskich leków” miał wiele osiągnięć. Za swoje
dokonania był wielokrotnie nagradzany.

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: C. Obecność

cukru w moczu to efekt mechanizmu działania
empagliflozyny. To działanie może sprzyjać
powstawaniu infekcji i stanów zapalnych
w obrębie narządów płciowych.

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: C. Kapsułki

są niepodzielną formą leku. Dawka leku zawarta w kapsułce jest jednorazowa. Żelatyna
jest substancją higroskopijną, dlatego brak
jest możliwości oceny stabilności formulacji
metodą przyspieszonego starzenia z uwagi
na mięknięcie otoczki.

Pytanie 4.

Prawidłowa odpowiedź: A. „Zespół
szarego dziecka” to bardzo niebezpieczne
i potencjalnie śmiertelne powikłanie podczas
leczenia niemowląt i dzieci chloramfenikolem. Jego przyczyną jest niedojrzałość funkcji
wątroby w zakresie łączenia leku z kwasem
glukuronowym, co prowadzi do zaburzeń
jego usuwania z moczem. Pod uwagę bierze
się także możliwość powstawania toksycznych
metabolitów detreomycyny (które nie są wytwarzane w organizmie ludzi dorosłych).

Pytanie 5.

Prawidłowa odpowiedź: B. Ozenoksacyna wskazana jest do krótkotrwałego
leczenia liszajca zakaźnego bezpęcherzowego. Subsytancja należy do grupy chinolonów
niefluorowanych o podwójnym hamującym
działaniu na enzymy biorące udział w replikacji DNA bakterii: gyrazę A DNA i topoizomerazę typu IV.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: D. Tiokolchi-

kozyd to siarkowy analog naturalnie występującego glukozydu kolchicyny. Jego dzia-
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łanie polega na zwiotczaniu mięśni poprzez
zmniejszenie napięcia wywołanego centralnie.
Pozostałe leki wymienione w zadaniu działają
przeciwbólowo lub/i przeciwzapalnie i nie są
nowe na rynku.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: C. Chlorowo-

dorek lidokainy jest dodany w celu złagodzenia bólu po podaniu leku.

Pytanie 8.

Prawidłowa odpowiedź: D. Czasami
można wnioskować o odstąpienie od badań
równoważności biologicznej dla badanych
preparatów, które z założenia są równoważne
ze swoimi odpowiednikami farmaceutycznymi.

Pytanie 9.

Prawidłowa odpowiedź: A. Albert
Mehrabian sformułował zasadę, znaną również
jako zasada 7-38-55, która mówi, że o skuteczności komunikacji decyduje w 55% mowa ciała,
a zatem komunikacja niewerbalna. W 38%
odpowiada za nią ton głosu, a tylko w 7%
treść wypowiedzi. Reguła ta nie powinna być
odczytywana wprost, ale wydaje się, że dobrze
odzwierciedla szczególne znaczenie dominacji
przekazu niewerbalnego nad treścią wtedy,
kiedy z obu form przekazu płyną sprzeczne
ze sobą komunikaty.

Pytanie 10.

Prawidłowa odpowiedź: A. Jeżeli
rynek oferuje gotowe rozwiązanie, zalecane jest jego wykorzystanie jako postać leku
obarczona mniejszym ryzykiem błędu i/lub
zanieczyszczenia podczas przygotowania. Jałowość nie może być zapewniana badaniami
– musi wynikać z zastosowania odpowiednio
walidowanych procesów produkcyjnych. Cytostatyki są lekami, których odtworzenie zawsze powinno być przeprowadzane w aptece
szpitalnej. W recepturze niedopuszczalne jest
używanie substancji o innym przeznaczeniu
niż farmaceutyczne, nawet jeżeli są to surowce
czyste do analizy.
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Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Październik 2017:

Rynek apteczny
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Rynek apteczny

Wartość sprzedaży do pacjenta
lis-17
paź-17 zmiana
973,32
1 006,96 - 33,63
615,24
632,13 - 16,89
1 146,22
1 185,82 - 39,60
2 753,74
2 846,91 - 93,16

trend
lis-17
lis-16 zmiana
-3,34% 973,32
943,57
29,76
-2,67% 615,24
577,54
37,70
-3,34% 1 146,22
1 113,97
32,25
-3,27% 2 753,74
2 652,73
101,01

trend
3,15%
6,53%
2,90%
3,81%

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

w listopadzie 2017 lepiej

Statystyczna apteka

niż rok wcześniej (+3,81%).
Spadek względem października br. (-3,27%)

Średnia sprzedaż statystycznej apteki

Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

lis-17
64,51
40,77
75,96
182,50

Wartość sprzedaży rynku aptecznego od początku 2017 r. jest o ponad 1 339 mln PLN wyższa
od wartości w analogicznym okresie ub. r. Rynek
apteczny osiągnął w tym okresie wzrost o 4,65%.

Statystyczna apteka
W listopadzie 2017 r. wartość sprzedaży dla
statystycznej apteki wyniosła 182,5 tys. PLN. Średnia
wartość przypadająca na aptekę była o 4,5 tys. większa od wartości w analogicznym okresie ubiegłego
roku. W porównaniu do października br. wartość
sprzedaży spadła. W listopadzie statystyczna apteka
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sprzedała o 6,5 tys. PLN mniej (-3,44%) niż w poprzednim miesiącu.
Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w listopadzie 2017 r. wyniosła 18,94
PLN. Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptece w porównaniu do listopada 2016 r. wzrosła o 7,36% a wobec poprzedniego miesiąca była
większa o 0,02%. Największy wzrost procentowy cen
względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej (+8,67%).
Marża apteczna w listopadzie wyniosła 24,82%
i była o 0,45 pp. mniejsza od marży z analogicznego
okresu ubiegłego roku. Względem października br.
marża się zmniejszyła o 0,44 pp.
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

lis-17
64,51
40,77
75,96
182,50

lis-16 zmiana
63,31
38,75
74,75
178,00

trend
1,19
2,02
1,22
4,50

1,88%
5,22%
1,63%
2,53%

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

Rynek apteczny w listopadzie 2017 r. zanotował sprzedaż
na poziomie blisko 2 754 mln PLN. Jest to o ponad 101 mln
PLN (+3,81%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku. Natomiast w porównaniu do października br. wartość
sprzedaży zmniejszyła się o ponad 93 mln PLN (-3,27%).

paź-17 zmiana
trend
66,85
-2,34
-3,51%
41,97
-1,19
-2,84%
78,72
-2,76
-3,51%
189,00
-6,50
-3,44%

Średnia cena opakowania

Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

lis-17
27,22
25,03
13,56
18,944

paź-17 zmiana
trend
27,69
-0,48
-1,72%
24,89
0,15
0,59%
13,48
0,08
0,60%
18,940
0,004
0,02%

lis-17
27,22
25,03
13,56
18,94

lis-16 zmiana
26,80
23,57
12,48
17,64

trend
0,42
1,46
1,08
1,30

1,57%
6,20%
8,67%
7,36%

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia marża
lis-17
18,18%
24,38%
29,09%
24,82%

paź-17 zmiana
trend
18,35%
-0,16%
-0,90%
24,84%
-0,46%
-1,84%
29,52%
-0,43%
-1,47%
25,26%
-0,44%
-1,75%

lis-17
18,18%
24,38%
29,09%
24,82%

lis-16 zmiana
trend
18,99%
-0,81%
-4,25%
25,14%
-0,76%
-3,04%
29,05%
0,04%
0,13%
25,27%
-0,45%
-1,76%

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Liczba pacjentów
lis-17
700
760
2 830
3 430
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paź-17 zmiana
trend
730
-30
-4,11%
800
-40
-5,00%
3 010
-180
-5,98%
3 640
-210
-5,77%

lis-17
700
760
2 830
3 430

lis-16 zmiana
710
780
2 900
3 500

-10
-20
-70
-70

trend
-1,41%
-2,56%
-2,41%
-2,00%
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Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016
Współpłacenie
Sprzedaż na pacjenta
Zapłata przez pacjenta
Dopłata refundatora

Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
lis-17
53,21
39,46
13,74

paź-17 zmiana
trend
51,92
1,28
2,47%
38,50
0,96
2,50%
13,42
0,32
2,39%

Pacjent
W listopadzie 2017 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 430 pacjentów. To o 2% mniej
niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów zmalała
o 5,77%.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła w listopadzie 2017 r. 53,21 PLN
i była o 4,62% wyższa niż w listopadzie 2016 roku
(50,86 PLN). Natomiast względem października br.
(51,92 PLN) wartość ta uległa zwiększeniu o 2,47%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w listopadzie br. wyniósł 26,93%. Wskaźnik ten był większy o 0,01 pp. niż w październiku br.
Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych
był o 2,34 pp. mniejszy niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. W listopadzie pacjenci wydali na leki
refundowane 262,08 mln PLN, tj. o 8,96 mln PLN
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lis-17
53,21
39,46
13,74

lis-16 zmiana
trend
50,86
2,35
4,62%
38,06
1,40
3,69%
12,80
0,95
7,40%

mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 14,08 mln PLN
mniej niż w listopadzie 2016 r.
W listopadzie pacjenci zapłacili 74,17%
z 2 754 mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi
refundacja ze strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca udział ten zwiększył się o 0,2 pp.,
a wartościowo wydatki pacjentów zmniejszyły się
wobec poprzedniego miesiąca o 68,49 mln PLN.
W listopadzie pacjenci wydali na wszystkie produkty
lecznicze zakupione w aptekach 2 042,5 mln PLN. To
o 57,18 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie
2016 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 0,67
pp. mniejszy od udziału z listopada 2016 r. ■
Błażej Górniak
PEX PharmaSequence
(dawniej PharmaExpert i Sequence)
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W październiku 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 42 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce.
Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 25 jednostek
klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/
skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub
składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery
pozwoleń, 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 październiku
2017 r.” został opublikowany przez Urząd 10 listopada 2017.

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B –
Leki obniżające poziom glukozy we krwi,
z wyłączeniem insulin; A10BA – Pochodne
biguanidu
Metformin: Meladine SR (Accord Healthcare) w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu to 17. zarejestrowana marka metforminy. Na rynku pojawiło
się 11 marek: Glucophage i Glucophage XR (Merck
Santé), Metfogamma (Wörwag), Metformax (Teva),
Metformin Galena, Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic (Polpharma),
od maja 2010 Metformin Bluefish, od sierpnia 2010
Etform (Sandoz), od września 2010 Avamina (Bioton) i od grudnia 2015 Metformin Vitabalans.
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Formetic SR (Polpharma), Langerin (Zentiva), Lyomet SR (Generic Partners; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metformin SR Actavis), Metformin Aurobindo (Aurobindo), Metformin XR SymPhar,
Sophamet (Sopharma).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Diamed (Medreg).
A11 – Witaminy;
A11C – Witaminy A i D, włączając preparaty
złożone zawierające obie witaminy; A11CC –
Witamina D i analogi
Colecalciferol: Atrium D3 (Internis) to 8. zarejestrowana marka produktu leczniczego z witaminą
D3. Do sprzedaży wprowadzono 6 marek: Devikap
(Medana Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie
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pod nazwą Vitaminum D3 solutio aquosa), Juvit
D3 (Hasco-Lek), Vigantol (Merck), Vigantoletten
(Merck), od sierpnia 2017 Solderol (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Vitamin D3 Radaydrug) i od października 2017 Dekristol (Sun-Farm).
Nie pojawił się jeszcze na rynku: Vitamin D3 Sandoz.
Ponadto na rynek wprowadzono co najmniej 105
marek środków spożywczych z kolekalcyferolem
(podkreślono obecnie dostępne w sprzedaży –
dane z okresu sierpień-październik 2017): Ambiovit
D (Laboratorium Galenowe Olsztyn), Apo D3, Apo
D3 Forte, Apo D3 Max i Apo D3 żujki (Apotex),
Apteo dziecko witamina D twist-off, Apteo witamina
D i Apteo witamina D forte (Synoptis), Baby Vitt
D3 (Madson Natural 3D), Bene Vobis Witamina
D3 (Młyn Oliwski), BigGarden Pharmacy Witamina
D (Sequoia), Bio-Witamina D3 D-Pearls (Pharma
Nord), Bioaron D (Phytopharm Klęka), Biotter Vitamina D3 i Biotter Vitamina D3 Forte (Diagnosis),
BioVitum Witamina D3 (Colfarm), Bobik D (Elantis),
Bobolen D (Polski Lek), Calperos Vita-D3 i Calperos
Vita-D3 Forte (Teva), Cefavit D3 (Cefak), D 2000
Forte (UniPhar), D-Vit (Ale), D‑Vitum i D-Vitum
Forte (Oleofarm), D3-Ecovit (Krotex), D3-Max Soleil (Goldfarmex), D3 Mono SCT (Holbex), D3Vita+
(Biofarm), D3 Vita-Tree (Tree Pharma), D3 witamina (Puritan’s Pride), De-Vit D3 (Nord Farm), Defree
(Valentis), Dekristolvit D3 (mibe), Detrical 4Mama
(Natur Produkt Pharma), Doppelherz Aktiv Witami- ►
na D3 (Queisser), DOZ Product Witamina D3 (DOZ),
61

►

Nowe rejestracje i nowości na rynku

Dr.Max+ Witamina D (Dr. Max), Evital D (Elantis),
Fin VitaD3Tabs (Hankintatukku), Gold-Vit D3 Baby
i Gold-Vit D3 Junior (Olimp), Goldes D3 (Tactica
Pharmaceuticals), Hartuś witamina D3 (Laboratoria
Natury), Hexavit D3 (Hexanova), Ibuvit D (Medana
Pharma), Immunalis Tabs D3 (Madson), Infavit Baby
Witamina D3 i Infavit Junior Witamina D3 (Diagnosis), Juvit Baby D3 (Hasco-Lek), Laboratoria Polfa
Łódź Witamina D3 i Laboratoria Polfa Łódź Witamina D3 Max (Bio-Profil Polska), Life Baby’s witamina
D3 i Life witamina D3 (Super-Pharm Poland), Linecon witamina D (Oleofarm), Marsjanki Mini D-krople
(Walmark), Marsjanki Pro D-Żujki (Walmark), Max
Vita D3 (Colfarm), Mel Tiki Witamina D (Holbex),
Minivita D (Holbex), Mio Bio Kidavit (S-Lab), Molekin D3 i Molekin D3 Forte (Natur Produkt Pharma), Natural D3 Expert (Xenico Pharma), Neovit
D3 (Galena), Nordic Vitamin D3 (Nordic Naturals),
Oriovit-D (Orion), Osteoxin D3 (Biovico), Pharmasis
Vitaminum D3 Forte (Ekspres Apteczny), Plusssz
3+ Junior witamina D3 (Polski Lek), Pregnamed
witamina D (Sequoia), Produkt ze znakiem Zyskaj
Zdrowie witamina D3 (Zyskaj Zdrowie), Protego
witamina D (Salvum), Revitaben D (Nord Pharm),
Rodzina Zdrowia D3 Optima (Silesian Pharma), Solevitum D3 (Aflofarm), SymVitum D3 (SymPhar), Tar
Vit D3, Tar Vit D3 Forte i Tar Vit D3 Junior (Polfa
Tarchomin), V-D3 witamina D3 dla dzieci (Unidem),
Vigantoletten Max (Merck), Vimont witamina D3,
Vimont witamina D3 forte i Vimont żelki z witaminą
D3 (S-Lab), Vitabio D (PerfFarma), Vita Buer D3
(Takeda), Vita D (Dicofarm i S.I.I.T.), Vita D Bambino
(Dicofarm), Vita D Express (Labomar), Vita D Forte (S.I.I.T.), Vita-D krople w kapsułkach (Dicofarm),
Vita Gal Witamina D3 (Gal), Vitadena D (Naturikon
Pharmaceuticals i Novascon Pharmaceuticals), Vitaderol Baby i Vitaderol Forte (Sequoia), Vitamina
D3 (Aminvest), Vitamin D3 (Langsteiner), Vitaminum D-Sandoz (Master Pharm), Vitaminum D2000
AMS, Vitaminum D2000 Colfarm, Vitaminum D3
Polfa-Łódź (Sensilab Polska), Vitbaby D (Ayanda),
Vitbaby D Comfort (Salvum Lab), Vitole D (Medana
Pharma), Vitrum D3 i Vitrum D3 Forte (Unipharm),
Witamilki witamina D3 (Colfarm), Witamina D (Beehealthy Natural Products), Witamina D (Kadefarm),
Witamina D (Naturell), Witamina D dla niemowląt
(Olfarm), Witamina D Expert (Expertmedic), Witamina D Forte (Walmark), Witamina D Twist-off (Profit
Pharm), Witamina D3 (Hasco-Lek), Witamina D3
(Herbapol Poznań), Witamina D3 (Solgar), Witamina D3 (Soul-Farm), Witamina D3 i Witamina D3
forte (Teva), Witamina D3 (Vitadiet), Witamina D3
Forte (Polski Lek), Witamina D3 Medica (Medica62

line), Witamina D3 Medis (Medisfarm), Witamina
D3 naturalnego pochodzenia (Futuremed), Xenivit
Witamina D (Xenico Pharma).
A11D – Witamina B1 bez dodatku innych substancji oraz jej połączenia z witaminami B6
i B12; A11DB – Witamina B1 w połączeniu
z witaminą B6 i/lub witaminą B12
Thiamine+pyridoxine+cyanocobalamin+lidocai
ne: Neiraxin B (Kalceks) w postaci iniekcyjnej to 1.
zarejestrowana marka leków o podanym składzie.
Lek jest wskazany w leczeniu hematologicznych
i neurologicznych objawów wynikających z przewlekłego niedoboru witamin B1, B6 i B12 u dorosłych
i dzieci powyżej 12 lat.
Neurotropowe witaminy z grupy B stosowane są
w leczeniu chorób zapalnych i zwyrodnieniowych
nerwów i aparatu ruchowego. Witamina B1 jest witaminą o działaniu hamującym zapalenie nerwów.
Jej fosforylowana pochodna, pirofosforan tiaminy
(TPP), jako kofaktor karboksylazy reguluje przemianę węglowodanów i jest stosowana w przypadku
kwasicy metabolicznej. Witamina B6 reguluje przemianę białek, tłuszczów i węglowodanów. Witamina
B12 jest potrzebna w metabolizmie komórkowym,
podczas rozwoju erytrocytów i czynności systemu
nerwowego. Witamina B12 jest katalizatorem syntezy kwasów nukleinowych, a tym samym budowy
nowych jąder komórkowych. Chlorowodorek lidokainy jest dodany w celu złagodzenia bólu po podaniu
leku.
Dawniej również w składzie preparatu iniekcyjnego
Milgamma N (Wörwag) lidokaina wymieniana była
jako substancja czynna, ale obecnie została w nim
zaliczona do substancji pomocniczych.
B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi
(z wyłączeniem heparyny)
Acetylsalicylic acid: Aspicont (Medicofarma) i Acticard (Medicofarma) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana w tej klasie marka preparatów kwasu acetylosalicylowego. Na rynek wprowadzono 13 marek:
Acard (Polfa Warszawa), Acesan (Sun-Farm), Aspirin Cardio (Bayer; lek wprowadzony wcześniej pod
nazwą Aspirin Protect 100), Bestpirin (Teva), Encopirin Cardio 81 (Medicofarma), Polocard (Pfizer),
Proficar (Adamed), od lutego 2012 Aspifox i Aspifox Cardio (Actavis), od stycznia 2016 Cardiopirin
(PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Vasopirin), od marca 2016 Anacard Medica
Protect (Hasco-Lek; lek wprowadzony od listopada 2013 pod pierwotną nazwą Hascopiryn Cardio,
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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a następnie pod nazwą Anacard Protect), od sierpnia 2016 Lecardi (Espefa), od października 2016
Alepton (G.L. Pharma) i od maja 2017 Abrea (Krka).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Acetylsalicylic Acid Sandoz, Bonacard (Eubioco), Cardioas
(Esculap), Eubiocard (Eubioco), Neuroas (Esculap).

C – Układ sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01C – Leki pobudzające pracę serca, z wyłączeniem glikozydów nasercowych; C01CA
– Leki adrenergiczne i dopaminergiczne
Phenylephrine: Phenylephrine Unimedic w postaci
koncentratu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji to rozszerzenie względem zarejestrowanego wcześniej roztworu do wstrzykiwań. Lek
jest wskazany w leczeniu niedociśnienia tętniczego
podczas znieczulenia podpajęczynówkowego, zewnątrzoponowego i ogólnego.
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II w połączeniach; C09DB - Antagoniści
angiotensyny II w połączeniach z blokerami
kanału wapniowego; C09DB01 – Walsartan
i amlodypina
Valsartan+amlodipine: Sartesta (Polpharma) to
13. zarejestrowana marka leków o podanym składzie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Amlodipine/Valsartan Mylan, Amlodipine + Valsartan Sandoz, Asbima (Zentiva), Bespres plus (Teva), Copalia (Novartis
Europharm), Dafiro (Novartis Europharm), Dipperam
(Sandoz), Ditanpine (Polfarmex), Exforge (Novartis Europharm), Sarpin (Vitama), Valsamix (Apotex)
i Wamlox (Krka).
D – Leki stosowane w dermatologii
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii; D06A – Antybiotyki stosowane miejscowo; D06AX – Inne antybiotyki
stosowane miejscowo
Ozenoxacin: Dubine (Ferrer) to 1. zarejestrowana
marka ozenoksacyny. Lek Dubine jest wskazany
do krótkotrwałego leczenia liszajca zakaźnego
bezpęcherzowego u dorosłych, młodzieży i dzieci
(w wieku poniżej 2. lat). Należy uwzględnić oficjalne
wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania produktów leczniczych o działaniu przeciwbakteryjnym.
Ozenoksacyna należy do grupy chinolonów niefluorowanych o podwójnym hamującym działaniu na
enzymy biorące udział w replikacji DNA bakterii:
gyrazę A DNA i topoizomerazę typu IV. Działanie
to jest związane ze zdolnością chinolonów do staAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

bilizacji kompleksów DNA, a w rezultacie również
gyrazy DNA i topoizomerazy typu IV, blokującej
progresję widełek replikacyjnych.
Rozwój oporności na chinolony przypisuje się mutacji punktowej w pojedynczych regionach genów
kodujących enzymy gyrazę DNA (gyrA) i topoizomerazę typu IV (grlA) określanych jako Regiony Determinujące Oporność na Chinolony (ang. Quinolone
Resistance-Determining Regions, QRDR). Ozenoksacyna wykazuje podwójne działanie związane
z hamowaniem obu tych enzymów. W konsekwencji
tej docelowej aktywności hamującej i właściwości
bakteriobójczych dla ozenoksacyny obserwuje się
małą częstość spontanicznego rozwoju zmutowanych szczepów. W przypadku działania ozenoksacyny na bakterie Gram-dodatnie nie obserwuje się
oporności krzyżowej na leki przeciwbakteryjne z innych grup, a ozenoksacyna zachowuje aktywność
w stężeniach mniejszych niż stężenia krytyczne
wobec zmutowanych szczepów opornych na inne
dostępne na rynku chinolony. Ozenoksacyna wykazuje taką samą aktywność względem szczepów
metycylinowrażliwych i metycylinoopornych wszystkich badanych gatunków bakterii.
G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki stosowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu
Solifenacin: Afenix (Polpharma) i Solifenacin Mylan to odpowiednio 13. i 14. zarejestrowana marka
solifenacyny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vesicare (Astellas). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: ApoSoli (Apotex), Belsanor (Gedeon Richter Polska), Silamil (Ranbaxy), Solifenacin
Farmax (SVUS), Solifenacin Medreg, Solifenacin
PMCS (Pro.Med.CS), Solifenacin Sandoz, Solifenacin Stada, Soluro (Accord Healthcare), Uronorm
(Orion) i Vesisol (G.L. Pharma).
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01A/J01AA – Tetracykliny
Tigecycline: Tigecycline Mylan to 4. zarejestrowana
marka leku zawierającego antybiotyk glicylocyklinowy tigecyklinę, o budowie podobnej do tetracyklin.
Do sprzedaży wprowadzono od sierpnia 2006 lek
oryginalny Tygacil (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Tigecycline Sandoz i Tigecycline Teva.
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne, penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin,►
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►

w tym z inhibitorami beta-laktamazy; J01CR02
– Amoksycylina i inhibitor enzymatyczny
Amoxicillin+clavulanic acid: Augmentin MFF
(GlaxoSmithKline) w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej to rozszerzenie względem wprowadzonych innych postaci i dawek marki
Augmentin. Zarejestrowano 13 marek leków o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 9 marek:
Amoksiklav (Sandoz), Augmentin (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Forcid (Yamanouchi), Ramoclav (Ranbaxy), Taromentin (Polfa Tarchomin), od
sierpnia 2007 Amoclan (Hikma Farmaceutica), od
sierpnia 2014 Auglavin (Polpharma; tabl. powlekane
zostały zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo), od grudnia 2014
Co-amoxiclav Bluefish i od grudnia 2016 Amylan
(Generics).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Afreloxa (Actavis), Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi (Fresenius
Kabi), Auglavin PPH (Polpharma), Hiconcil combi
(Krka), Xamolex (Vitama).
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina
Tenofovir disoproxil+emtricitabine: Emtricitabine/Tenofovir Zentiva to 12. zarejestrowana marka
leków o podanym składzie. Lek zawiera fumaran
disoproksylu tenofowiru w odróżnieniu od preparatu
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva z centralnej rejestracji unijnej, który zawiera siarczan disoproksylu tenofowiru. Do sprzedaży wprowadzono
4 marki: Truvada (Gilead Sciences), od lipca 2017
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka oraz od
września 2017 Emtricitabine/Tenofovir disoproxil
Mylan i Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Dunotrisin (Alvogen), Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord
(Accord Healthcare), Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., Emtricitabine+Tenofovir disoproxil
Sandoz, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva,
Emtricitabine/Tenofovir Stada, Ictastan (Actavis).
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym; L02A – Hormony i środki o zbliżonym działaniu; L02AE – Analogi hormonu
uwalniającego gonadotropinę
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Goserelin: Xanderla i Xanderla LA (Teva) to 3. zarejestrowana marka gosereliny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Zoladex i Zoladex LA (AstraZeneca) i od czerwca 2016 Reseligo (Alvogen).
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AX – Inne leki hamujące układ
odpornościowy
Methotrexate: Methofill (Accord Healthcare) w tabletkach to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej ampułkostrzykawek i zarejestrowanych
we wrześniu 2017 wstrzykiwaczy. Zarejestrowano
w tej klasie 10 marek metotreksatu, w tym 5. marek iniekcyjnych. Na rynek zostały wprowadzone 4
marki: od lutego 2011 Metex (Medac) w ampułkostrzykawkach, od czerwca 2013 Ebetrexat (Ebewe)
w ampułkostrzykawkach, od kwietnia 2016 Namaxir
(Actavis) w ampułkostrzykawkach i od maja 2017
Methofill (Accord Healthcare) w ampułkostrzykawkach. Nie zostały jeszcze wprowadzone: Metex Pen
(Medac) we wstrzykiwaczach i Nordimet (Nordic
Group) we wstrzykiwaczach.
Ponadto zarejestrowano 5 marek doustnych. Do
sprzedaży wprowadzono 3 marki: Methotrexat-Ebewe, Trexan (Orion) i od października 2014 Metotab
(Medac). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Jylamvo
(Therakind) i Methotrexate Orion.
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu octowego i związki o podobnej budowie
Diclofenac: Diclofenacum natricum APC Instytut
to 15. zarejestrowana w tej klasie marka diklofenaku. Na rynek wprowadzono 12 marek diklofenaku,
w różnych postaciach: Cataflam (Novartis), Diclac
i Diclac Duo (Sandoz), Dicloberl i Dicloberl Retard
(Berlin-Chemie), DicloDuo (PharmaSwiss), Diclofenac GSK (GlaxoSmithKline, Poznań), Dicloratio i Dicloratio Retard (Ratiopharm), Dicloreum i Dicloreum
Retard (Alfa Wassermann), Majamil prolongatum
i Majamil PPH (Polpharma; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Diclofenac Polpharma),
Naklofen inj. i Naklofen Duo (Krka), Olfen i Olfen
SR (Mepha) oraz Olfen Uno (Ratiopharm; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Dicloratio Uno), lek
oryginalny Voltaren i Voltaren SR (Novartis) oraz
Voltaren Acti, Voltaren Acti Forte, Voltaren Express
i od marca 2012 Voltaren Express Forte (GlaxoSmithKline) oraz od kwietnia 2015 Dicuno (Vitabalans).
Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Akis (IBSA),
Viklaren (PharmaSwiss).
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Do sprzedaży wprowadzono 5 preparatów zawierających sól potasową diklofenaku: od stycznia 1996
Cataflam (Novartis), od listopada 2002 Voltaren Acti
(GlaxoSmithKline), od kwietnia 2010 Voltaren Express i Voltaren Express Forte (GlaxoSmithKline),
od listopada 2010 Voltaren Acti Forte (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany początkowo pod
nazwą Voltaren Acti Extra) i od kwietnia 2015 Dicuno (Vitabalans). Inne preparaty zawierają sól sodową diklofenaku.
Postaci iniekcyjne to 5 marek: Akis, Diclac, Dicloreum, Naklofen i Voltaren. Postaci doodbytnicze to
5 marek: Diclac, Dicloberl, Diclofenac GSK, Diclofenacum natricum APC Instytut i Dicloratio. Postaci
doustne dojelitowe to 5 marek: Diclac, Dicloreum,
Majamil PPH, Viklaren i Voltaren. Postaci doustne
o tradycyjnym uwalnianiu to 4 marki: Cataflam, Dicuno, Olfen oraz Voltaren Acti, Voltaren Acti Forte,
Voltaren Express i Voltaren Express Forte. Postaci
doustne o przedłużonym uwalnianiu to 6 marek:
Dicloberl Retard, Dicloratio Retard, Dicloreum Retard, Diclotard, Olfen SR i Olfen Uno oraz Voltaren
SR. Postaci doustne o jednoczesnym tradycyjnym
i przedłużonym uwalnianiu to 3 marki: Diclac Duo,
DicloDuo i Naklofen Duo. Postać doustna dojelitowa o przedłużonym uwalnianiu to 1 marka: Majamil
prolongatum.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Olfen kaps. doodbytnicze (Mepha), Voltaren czopki (Novartis).
M01AC - Oksykamy
Meloxicam: Remolexam (Vital Pharma) to 19. zarejestrowana marka meloksykamu. Do sprzedaży
wprowadzono 15 marek: Aglan (Zentiva), Aspicam
(Biofarm), Meloksam (Gedeon Richter Polska), Meloxic (Polpharma), Movalis (Boehringer Ingelheim;
lek oryginalny), od września 2006 Meloxistad (Stada), od października 2006 Melobax (Ranbaxy), od
lutego 2007 Lormed (Pro.Med), od czerwca 2010
dostępny bez recepty Opokan w dawce 7,5 mg (Aflofarm; wcześniejsza nazwa preparatu: Meloxicam),
od lipca 2010 receptowy Opokan forte w dawce 15
mg (Aflofarm; wcześniejsza nazwa preparatu: Meloxicam), od listopada 2011 Trosicam (Alpex), od lipca
2012 Moilec (Gedeon Richter Polska; wcześniejsza
nazwa w dawce 7,5 mg: Meloksam), od kwietnia
2014 Meloxicamum 123ratio (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Meloxicam Teva i wprowadzony na rynek w sierpniu 2006; w grudniu 2008
zmiana nazwy na Melotev, a w grudniu 2013 na Meloxicamum 123ratio), od listopada 2015 Reumelox
(Polpharma; wprowadzony wcześniej w dawce 7,5
mg pod nazwą Meloxic), od stycznia 2016 Meloxicam Adamed (lek w dawce 7,5 mg zarejestrowany
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pierwotnie przez firmę Medochemie pod nazwą
Enaros), od marca 2016 Mel (Hasco-Lek) i od lipca 2016 Mel Forte (Hasco-Lek). Spośród nich 3
leki dostępne są w postaci iniekcji: Aglan, Movalis
i Opokan INJ.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Antrend (Nord
Farm), MeloxiMed i MeloxiMed Forte (US Pharmacia), Noflamen (Egis).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Celomix (Actavis),
Meloxicam Actavis (Actavis; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Meloxicam Arrow 7,5 mg),
MeloxiLek (Sandoz; lek był dostępny na rynku od
listopada 2006), Ortopedina (Actavis) i Ortopedina
Forte (Actavis; lek wprowadzony na rynek od lipca
2008 pod pierwotną nazwą Meloxicam Arrow, a następnie od kwietnia 2015 pod nazwą Ortopedina
Forte).
M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ibudolor Quick (Stada) w nowej postaci
jednodawkowego proszku doustnego to 47. zarejestrowana marka ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostało wprowadzonych 25 marek: 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 Express Forte (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Nurofen Caps), Nurofen Forte
i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) oraz
wprowadzone od maja 2006 Ibuprom Sprint (US
Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprom Sprint Caps), od lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana nazwy preparatu
na Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmiana
powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od października
2008 Ibalgin (Zentiva) i Ibalgin Maxi (Zentiva) od
listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycznia
2010 Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony we wrześniu 2007
pod nazwą Nurofen Migrenol Forte), od maja 2010
Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat
został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen
Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon),
od stycznia 2011 Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011 Ibufen Junior (Polpharma), od maja 2011
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Actavis; lek
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin forte),
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od 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 (Laboratorium Galenowe Olsztyn),
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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 rozpuszczalny), od
grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps (Hasco-Lek; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 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 Ibuprofen Generics
i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek wprowadzony
na rynek od września 2009 przez firmę Polfarmex
pod nazwą Aprofen), od marca 2015 Ibufen Mini
Junior (Polpharma), od grudnia 2015 Ibuprofen Teva
i Ibuprofen Teva Max (lek zarejestrowany 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 wprowadzony do sprzedaży
od lipca 2012 pod pierwotną nazwą Ibuprofen LGO),
od grudnia 2016 Iburapid (Nord Farm), od stycznia
2017 Metafen Ibuprofen Caps (Polpharma) oraz od
października 2017 Nurofen Mięśnie i Stawy Forte
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony od października 2008 pod nazwą Nurofen Forte Express), Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen Max (Bio-Profil Polska;
lek w dawce 400 mg zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Ibuprofen Sensilab) i Lizymax (Hasco-Lek).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D),
Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym
i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca 2009
Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik 2%
i 4% (Teva; preparat zarejestrowany pierwotnie
jako Ibusir, 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),
66

od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte zawiesina
4% (Reckitt Benckiser), od czerwca 2011 Ibufen
dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen dla
dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser;
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen
dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011
Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012
Brufen zawiesina 2% (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 truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie), od lipca 2014 Ibufen dla dzieci
forte o smaku malinowym (Polpharma), od sierpnia
2015 Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy (Reckitt Benckiser), od stycznia 2016 Pediprofen (Sequoia; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Farmalider
pod nazwą Ibuprofen Liderfarm), od kwietnia 2016
Ifenin dla dzieci (Actavis) i od kwietnia 2017 Ibum
forte o smaku truskawkowym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen
Mediceo Forte).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Buscofem (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
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen Mediceo), Ibuprofen Alkaloid-INT, Ibuprofen Dermogen,
Ibuprofen Galpharm Max (Galpharm Healthcare;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen
APC Max), Ibuprofen Banner, Ibuprofen Bril (Bristol),
Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Galpharm tabl. drażowane
(Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen APC), Ibuprofen Lysine
InnFarm (Inn-Farm), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wrafton), Ibuprom dla dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom
dla dzieci Forte (US Pharmacia), Ibuprofen Sensilab
(Sensilab Polska) w dawce 200 mg, Modafen Junior
(Zentiva), Tesprofen (Galpharm Healthcare).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ibuprofen Galpharm
tabl. powl. (Galpharm Healthcare).
Naproxen: Apo-Napro Fast (Apotex) w nowej postaci kapsułek to rozszerzenie względem wprowaAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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dzonych wcześniej tabletek Apo-Napro. Zarejestrowano w tej klasie 11. marek naproksenu. Na rynek
wprowadzono 9 marek: Aleve (Bayer), Anapran
i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco
doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm,
Naproxen Polfarmex, Pabi-Naproxen tabl. (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od
marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia
2013 Nalgesin i Nalgesin Forte (Krka), od lipca 2013
Anapran EC (Adamed) i od marca 2014 Nalgesin
Mini (Krka). Spośród nich bez recepty dostępnych
jest 5 leków: Aleve, Anapran Neo, Nalgesin Mini,
Naproxen Aflofarm, Naxii.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Etrixenal
(Proenzi) i Napritum (Vitama).
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe
leki przeciwzapalne stosowane miejscowo
Etofenamate: FortanMed (US Pharmacia) to 3. zarejestrowana marka etofenamatu. Na rynek wprowadzono 2 marki: Rheumon (Meda) i Traumon (Meda).
Ibuprofen+menthol: Ibument (Ziaja) to 3. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Na
rynek wprowadzono 2 marki: Dip Rilif (Mentholatum; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod
pierwotną nazwą Deep Relief) i Ibum (Hasco-Lek).
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03B
– Środki zwiotczające mięśnie działające
ośrodkowo; M03BX – Inne środki działające
ośrodkowo
Thiocolchicoside: Tiocolis (Biofarm) to 1. zarejestrowana marka tiokolchikozydu. Lek jest wskazany
w leczeniu wspomagającym bolesnych przykurczów
mięśni w ostrych chorobach kręgosłupa, u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.
Działanie farmakologiczne analogu siarki naturalnie
występującego glukozydu kolchicyny, tiokolchikozydu, polega na zwiotczaniu mięśni, zarówno u ludzi,
jak i u zwierząt. Tłumi lub znacząco łagodzi napięcia wywołane centralnie: w spastycznych wzmożonych napięciach, obniża bierny opór mięśni podczas
rozciągania oraz albo obniża, albo usuwa pozostałe
napięcie. Działa także jak środek zwiotczający na
mięśnie trzewne: zwłaszcza udowodnione dla macicy. Z drugiej strony, tiokolchikozyd nie wykazuje efektu kuraryny, gdyż działa poprzez centralny
układ nerwowy, a nie poprzez porażenie płytki motorycznej. Farmakologiczny sposób działania tiokolchikozydu jest znany częściowo: najnowsze badania
(2003 oraz 2007) pokazują, iż działanie zwiotczające mięśnie wynika z agonistycznego działania na
receptory glicynowe znajdujące się głównie w pniu
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

mózgu i rdzeniu kręgowym. Dlatego też nie zaburza
mimowolnej motoryki, nie wywołuje porażenia, tym
samym nie powoduje żadnego ryzyka zaburzenia
czynności oddechowych. Tiokolchikozyd nie wpływa na układ krążenia. Ponadto, tiokolchikozyd działa także jako antagonista receptorów GABA (umiejscowionych głównie w korze mózgowej), działaniu
temu przypisuje się farmakologiczne właściwości
drgawkowe lub sprzyjające wystąpieniu drgawek.
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;
N02AA – Naturalne alkaloidy opium
Oxycodone: Oxycodon Stada w nowej postaci
kapsułek to 11. zarejestrowana marka oksykodonu.
Na rynek wprowadzono 7 marek: od czerwca 2008
OxyContin (Norpharma), od listopada 2010 OxyNorm (Norpharma), od lipca 2013 Oxydolor (G.L.
Pharma), od grudnia 2014 Reltebon (Actavis), od
grudnia 2015 Accordeon (Accord Healthcare; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Oxycodone
hydrochloride Accord) i Oxycodone Vitabalans oraz
od października 2017 Oxycodone Molteni.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Oxycodone
Ethypharm (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Pancod), Oxycodone hydrochloride Wockhardt
i Xancodal (Sandoz).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Oxycodon Acino,
Oxycodone Teva.
R – Układ oddechowy
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe; R05CA – Leki
wykrztuśne
Hederae helicis folii extractum: Hedecton (Krewel Meuselbach) syrop to 13. zarejestrowana marka
preparatów z wyciągiem z liści bluszczu pospolitego, a Hedelix (Krewel Meuselbach) w nowej postaci tabletek musujących to rozszerzenie względem
wprowadzonego wcześniej syropu. Do sprzedaży
wprowadzono 9 marek: Hedelix (Kreuwel Meuselbach), Hederasal (Herbapol Wrocław), Hederoin
(Herbapol Wrocław), PiniHelix (Apipol-Farma), Prospan (Engelhard), od stycznia 2015 Herbion na kaszel mokry (Krka; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Herbion Hedera helix, a następnie Herbion
Ivy), od sierpnia 2015 HeliPico (Medana Pharma;
lek wprowadzony pierwotnie do sprzedaży pod nazwą Helical), od listopada 2015 Hedussin (Phytopharm Klęka) i od lutego 2016 Tuspan (Sopharma).
►
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Hedera helix
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►Boehringer Ingelheim, Mucohelix (Boehringer In-

gelheim), Syrop z bluszczu Labima.
R07/R07A/R07AX – Inne preparaty działające
na układ oddechowy
Nitric oxide: Sprężony gaz medyczny VasoKINOX
(Air Liquide Sante) 800 ppm to rozszerzenie względem zarejestrowanego wcześniej preparatu 450
ppm. Zarejestrowano 4 marki tlenku azotu: INOmax
(Linde Healthcare), Noxap (Air Products), Tlenek
azotu Messer (Messer Polska) i VasoKINOX (Air
Liquide Sante).
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Fluorochinolony
Ofloxacin: Ofloxacin ELC (ELC Group) to 6. zarejestrowany okulistyczny lek z ofloksacyną. Na rynek
wprowadzono 4 leki: Floxal (Mann), od października
2013 Ofloxacin-POS (Ursapharm), od grudnia 2013
Oflodinex (Polpharma) i od lutego 2015 Ofloxamed
(Sun-Farm). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży
Floximox (Teva).

S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające
źrenice; S01ED – Leki blokujące receptory
b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol w połączeniach
Timolol+travoprost: Travoprost+Timolol Genoptim
(Synoptis) to 3. zarejestrowany lek zawierający kombinację beta-blokera timololu i analogu prostaglandyn trawoprostu. Na rynek wprowadzono DuoTrav
(Novartis Europharm) zarejestrowany w centralnej
procedurze europejskiej. Nie pojawił się jeszcze
w sprzedaży Rozaduo (Adamed).
2017-12-28
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 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 Dopuszczonych 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 IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

rejestracje i nowości na rynku
Nowe rejestracjeNoweUE

Listopad 2017

W październiku 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej nie wydała żadnej decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi.
W listopadzie 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 13 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów
leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (guselkumab, niraparyb – oznaczony jako lek sierocy, padeliporfina) i 12
substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatów z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć
w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A16/A16A – Pozostałe produkty działające
na przewód pokarmowy i metabolizm; A16AX
- Różne środki działające na przewód pokarmowy i metabolizm
Miglustat: Miglustat Gen.Orph to. 3. zarejestrowana marka miglustatu. Do sprzedaży wprowadzono
lek oryginalny Zavesca (Actelion Registration). Nie
pojawił się jeszcze na rynku Yargesa (JensonR+).
Miglustat Gen.Orph jest wskazany do stosowania
doustnego w leczeniu łagodnej i umiarkowanej choroby Gauchera typu I u pacjentów dorosłych. Może
być stosowany wyłącznie w leczeniu pacjentów,
u których nie może być prowadzona enzymatyczna
terapia zastępcza.
Choroba Gauchera typu I jest wrodzonym zaburzeniem metabolicznym, spowodowanym przez niemożność rozkładu glukozyloceramidu, co powoduje
jego odkładanie się w lizosomach i wielonarządowe
zmiany chorobowe. Miglustat jest inhibitorem syntazy glukozyloceramidu, enzymu odpowiedzialnego
za pierwszy etap syntezy większości glikolipidów.
In vitro syntaza glukozyloceramidu jest hamowana przez miglustat z IC50 wynoszącym 20-37 µM.
Dodatkowo zostało wykazane eksperymentalnie in
vitro działanie hamujące nielizosomalną glikozyloceramidazę. Działanie hamujące syntazę glukozyloceramidu jest podstawą terapii polegającej na
redukcji substratów w chorobie Gauchera.
B – Krew i układ krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BC – Hemostatyki do stosowania miejscowego
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Fibrinogen+thrombin: VeraSeal (Grifols) to 3. zarejestrowana marka kleju tkankowego o podanym
składzie, wskazanego w leczeniu wspomagającym
u dorosłych pacjentów, gdy standardowe techniki
chirurgiczne są niewystarczające: w celu poprawy
hemostazy lub jako materiał uszczelniający szew
w chirurgii naczyniowej. Wcześniej zarejestrowano preparaty Raplixa (Mallinckrodt) i Evicel (Omrix
Biopharmaceuticals). Ostatnio skreślono z unijnego
Rejestru macierz uszczelniającą Evarrest (Omrix
Biopharmaceuticals).
Adhezja monomerów fibryny inicjuje ostatnią fazę fizjologicznej drogi krzepnięcia krwi. Przekształcanie
fibrynogenu w fibrynę zachodzi w drodze rozszczepiania fibrynogenu na monomery fibryny i fibrynopeptydy. Monomery fibryny łączą się i tworzą skrzep
fibrynowy. Czynnik XIIIa, powstający z czynnika XIII
pod wpływem trombiny, wiąże fibrynę. Zarówno proces konwersji fibrynogenu, jak i sieciowania fibryny,
wymaga udziału jonów wapnia. W trakcie procesu
gojenia aktywność fibrynolityczna zwiększa się pod
wpływem plazminy oraz rozpadu fibryny z utworzeniem produktów jej degradacji.
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AE – Inhibitory proteazy
Ritonavir: Ritonavir Mylan to 4. zarejestrowana
marka rytonawiru. Do sprzedaży wprowadzono lek
oryginalny Norvir (AbbVie). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ritonavir Accord (Accord Healthcare) ►
i Ritonavir Sandoz.
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Ostatnio skreślono z Rejestru Ritonavir Mylan z rejestracji polskiej (pozwolenie nr 21344).
Rytonawir w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi jest wskazany w leczeniu pacjentów
zakażonych HIV-1 (dorosłych i dzieci w wieku 2 lat
i starszych).
Rytonawir jest peptydomimetycznym inhibitorem
proteaz asparaginowych HIV-1 i HIV-2, aktywnym
po podaniu doustnym. Hamowanie proteazy HIV
przez rytonawir uniemożliwia oddziaływanie enzymu na prekursor poliproteinowy gag-pol, co prowadzi do wytwarzania cząsteczek HIV o niedojrzałej
strukturze, niezdolnych do zapoczątkowania kolejnego cyklu zakażenia. Rytonawir ma wybiórcze
powinowactwo do proteazy HIV i w nieznacznym
tylko stopniu hamuje aktywność proteazy aspartylowej u człowieka. Rytonawir był pierwszym inhibitorem proteazy (zarejestrowany w 1996 r.), którego
skuteczność udowodniono w badaniu z klinicznymi punktami końcowymi. Ze względu jednak na
właściwości rytonawiru jako inhibitora metabolizmu,
jego użycie jako środka nasilającego właściwości
farmakokinetyczne innych inhibitorów proteazy jest
głównym zastosowaniem rytonawiru w praktyce klinicznej. Nasilanie właściwości farmakokinetycznych
przez rytonawir wynika z jego działania jako silnego
inhibitora metabolizmu przebiegającego z udziałem
izoenzymu CYP3A. Stopień nasilenia zależy od
szlaku metabolicznego podawanego w skojarzeniu inhibitora proteazy oraz wpływu podawanego
w skojarzeniu inhibitora proteazy na metabolizm
rytonawiru. Maksymalne hamowanie metabolizmu
podawanego w skojarzeniu inhibitora proteazy na
ogół osiąga się podając rytonawir w dawce 100 mg
na dobę do 200 mg dwa razy na dobę i zależy ono
od podawanego w skojarzeniu inhibitora proteazy.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
Trastuzumab: Ontruzant (Samsung Bioepis) to
lek biopodobny, 2. zarejestrowana marka trastuzumabu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny
Herceptin (Roche). Wskazaniami do stosowania
są: rak piersi (rak piersi z przerzutami, wczesne
stadium raka piersi) i rak żołądka z przerzutami.
Trastuzumab jest rekombinowanym humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym IgG1 wytwarzanym w zawiesinie kultur komórkowych jajnika
chomika chińskiego i oczyszczanym w kilku etapach
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chromatografii, włączając specyficzną inaktywację
wirusów i procedury usuwania. Trastuzumab łączy
się wybiórczo z receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (receptor HER2, ang.
human epidermal growth factor receptor 2). Nadekspresja receptora HER2 występuje w 20–30%
przypadków pierwotnych nowotworów piersi. Badania dowodzą, że pacjenci z rakiem piersi, u których
w guzach występuje nadekspresja receptora HER2,
mają krótszy czas przeżycia bez objawów choroby
w porównaniu z pacjentami z nowotworami bez
nadekspresji receptora HER2. Zewnątrzkomórkowa
domena receptora (ECD, p105) może złuszczać
się do krwi i można ją oznaczać w próbkach surowicy krwi. Trastuzumab wiąże się z dużym powinowactwem i specyficznością z subdomeną IV
związaną z błoną w regionie zewnątrzkomórkowej
domeny receptora HER2. Związanie trastuzumabu
z receptorem HER2 hamuje niezależne od ligandu
przekazywanie sygnału przez HER2 i zapobiega
proteolitycznemu rozszczepieniu zewnątrzkomórkowej domeny jako mechanizmowi aktywacji receptora HER2. W rezultacie trastuzumab hamuje
proliferację ludzkich komórek guza, które wykazują nadekspresję receptora HER2, co wykazano zarówno w badaniach in vitro, jak i u zwierząt.
Dodatkowo trastuzumab jest silnym mediatorem
cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC, ang. antibody-dependent cell-mediated
cytotoxicity). W warunkach in vitro wykazano, że
cytotoksyczność typu ADCC stymulowana trastuzumabem jest preferencyjnie wywierana na komórki
guza wykazujące nadekspresję receptora HER2
w porównaniu z komórkami guza bez nadekspresji
receptora HER2.
L01XD – Środki uwrażliwiające stosowane
w leczeniu fotodynamicznym i radiacyjnym
Padeliporfin: Tookad (Steba Biotech) jest wskazany do stosowania w monoterapii u dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym, jednostronnym
gruczolakorakiem gruczołu krokowego z grupy małego ryzyka, których średnie dalsze trwanie życia
wynosi ≥10 lat i u których stwierdza się: stopień
zaawansowania klinicznego T1c lub T2a, wynik
w skali Gleasona ≤6, na podstawie biopsji wykonanej techniką o wysokiej rozdzielczości; PSA ≤10 ng/
ml, 3 rdzenie zawierające utkanie raka (rdzenie dodatnie), przy maksymalnej długości rdzenia z utkaniem raka wynoszącej 5 mm w jednym dowolnym
rdzeniu lub 1-2 rdzenie dodatnie z ≥50% zajęciem
jednego z nich lub gęstością PSA ≥0,15 ng/ml/cm3.
Padeliporfina jest zatrzymywana w układzie naczyniowym. Po aktywacji światłem laserowym o dłuAptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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gości fali 753 nm padeliporfina wywołuje kaskadę
zdarzeń patofizjologicznych prowadzących do powstania ogniska martwicy w ciągu kilku dni. Aktywacja wewnątrz naświetlanego układu naczyniowego
guza generuje wolne rodniki tlenowe wywołując
miejscowe niedotlenienie, które powoduje uwalnianie wolnych rodników azotowych. Prowadzi to do
przejściowej wazodylatacji tętnic, która powoduje
uwalnianie substancji o działaniu naczynioskurczowym - endoteliny-1. Szybkie zużycie wolnych rodników azotowych przez rodniki tlenowe prowadzi do
powstania reaktywnej formy azotu (RNS) (np. peroksyazotynu), równolegle do skurczu tętnic. Dodatkowo uważa się, że upośledzona odkształcalność
nasila agregację erytrocytów i powstawanie skrzepów krwi na styku unaczynienia tętniczego (tętnic
doprowadzających krew) i mikrokrążenia guza, co
prowadzi do niedrożności układu naczyniowego
guza. Efekt ten jest nasilany przez indukowaną
przez RNS apoptozę komórek śródbłonka i zapoczątkowanie samopowielanej martwicy komórek
nowotworowych na drodze peroksydacji ich błon.
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Imatinib: Imatinib Teva B.V. to 26. zarejestrowana
marka imatynibu. Na rynek wprowadzono 11 marek:
Glivec (Novartis; lek oryginalny), od czerwca 2013
Nibix (Adamed), od października 2013 Telux (Glenmark), od lutego 2014 Imatenil (Biofarm) i Meaxin
(Krka), od marca 2014 Imatinib Teva i Imatinib Zentiva, od maja 2014 Imakrebin (Alvogen), od września 2014 Imatinib Actavis, od kwietnia 2015 Imatinib
Accord (Accord Healthcare) i od października 2015
Imatinib Medac.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid
(Egis), Imatinib Actavis Group, Imatinib Fair-Med
(Fair-Med Healthcare), Imatinib Fresenius Kabi,
Imatinib Generics, Imatinib Krka, Imatinib Sandoz,
Imatinib Vipharm, Imatynib BioOrganics, Imatynib
Genthon, Imatynib Synthon, Leuzek (Zaphyr), Nibix
PP (Polfa Pabianice), Vianib (Vianex).
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Niraparib: Zejula (Tesaro) jest przeznaczony do
stosowania w monoterapii podtrzymującej u dorosłych pacjentek z platynowrażliwym nawrotowym
wysoko zróżnicowanym surowiczym nabłonkowym
rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, u których
uzyskano częściową lub pełną odpowiedź na chemioterapię pochodnymi platyny.
Niraparyb jest inhibitorem enzymów polimerazy
poli(ADP-rybozy) (ang. poly-ADP-ribose polymerase, PARP) – PARP 1 i PARP 2 – które odgrywają
istotną rolę w procesach naprawy DNA. W badaniach in vitro wykazano, że cytotoksyczne działanie
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

niraparybu może zachodzić w mechanizmie hamowania aktywności enzymatycznej PARP i promocji tworzenia kompleksów DNA prowadzącym
do uszkodzeń DNA, apoptozy i śmierci komórek.
Nasilenie działania cytotoksycznego niraparybu
obserwowano w liniach komórek nowotworowych
niezależnie od zaburzeń ekspresji genów supresorowych nowotworów (BRCA 1 i BRCA 2). Wykazano też hamowanie przez niraparyb wzrostu
nowotworów z mutacją BRCA 1 i BRCA 2, z mutacją
BRCA typu „dzikiego” z niedoborem rekombinacji
homologicznej (HR) oraz w nowotworach BRCA
typu „dzikiego” bez wykrywalnego niedoboru HR.
Decyzją Komisji Europejskiej z 4 sierpnia 2010
niraparyb został oznaczony jako sierocy produkt
leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od
20 listopada 2017 ma zagwarantowaną 10‑letnią
wyłączność rynkową.
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α)
Adalimumab: Cyltezo (Boehringer Ingelheim) to
lek biopodobny, 5. zarejestrowana marka adalimumabu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny
Humira (AbbVie). Nie pojawiły się jeszcze na rynku
w Polsce Amgevita, Imraldi i Solymbic (wszystkie:
Amgen).
Leki są wskazane w leczeniu następujących chorób: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze
idiopatyczne zapalenie stawów (wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, zapalenie
stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów
ścięgnistych), osiowa spondyloartropatia (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa [ZZSK], osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca, łuszczyca zwyczajna
(plackowata) u dzieci i młodzieży, ropne zapalenie
apokrynowych gruczołów potowych (hidradenitis
suppurativa, HS), choroba Leśniowskiego-Crohna
(w tym u dzieci i młodzieży), wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, zapalenie błony naczyniowej oka.
Adalimumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym uzyskiwanym przez ekspresję w komórkach jajnika chomika chińskiego.
Przeciwciało wiąże się swoiście z czynnikiem martwicy nowotworów (TNF) i neutralizuje biologiczną
czynność TNF blokując jego interakcję z receptorami p55 i p75 na powierzchni komórki. Moduluje
również odpowiedzi biologiczne indukowane lub
regulowane przez TNF, w tym zmiany w poziomach ►
cząsteczek adhezji międzykomórkowej odpowiada71

►
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jących za migrację leukocytów (ELAM-1, VCAM-1
i ICAM-1).
L04AC – Inhibitory interleukiny
Guselkumab: Tremfya (Janssen-Cilag) jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy
plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się
do leczenia ogólnego.
Guselkumab jest immunoglobuliną G1 lambda
(IgG1λ), w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym (mAb) skierowanym przeciwko interleukinie 23 (IL‑23), wytworzonym w komórkach jajnika
chomika chińskiego (ang. Chinese Hamster Ovary,
CHO) z wykorzystaniem techniki rekombinacji DNA.
Guselkumab selektywnie wiąże się z interleukiną 23
z wysoką swoistością i powinowactwem. Interleukina IL-23 jest cytokiną regulacyjną, która wpływa
na różnicowanie, rozprzestrzenianie i przeżycie
podgrup limfocytów T (np. Th17 i Tc17) i komórek
odpowiedzi nieswoistej, które są źródłem cytokin
efektorowych, w tym IL-17A, IL‑17F i IL-22, będących mediatorami reakcji zapalnej. U ludzi selektywne blokowanie IL-23 prowadziło do normalizacji
wytwarzania tych cytokin. U pacjentów z łuszczycą plackowatą stężenie IL-23 w skórze jest zwiększone. W modelach in vitro guselkumab hamował
bioaktywność IL-23 przez blokowanie jej interakcji
z receptorem IL-23 na powierzchni komórki, przerywając pośrednictwo IL-23 w szlaku sygnałowym,
aktywacji i kaskadach cytokin. Guselkumab wykazuje działanie kliniczne w łuszczycy plackowatej na
skutek blokowania szlaków cytokiny IL-23.

N – Układ nerwowy
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień; N07BC – Leki stosowane w leczeniu
uzależnienia od opioidów; N07BC51 – Buprenorfina w połączeniach
Buprenorphine+naloxone: Zubsolv (Mundipharma) w 6 nowych kombinacjach dawek to 2. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Do
sprzedaży wprowadzono Suboxone (Indivior).
Preparaty są zalecane do substytucyjnego leczenia
uzależnienia od narkotyków opioidowych, w ramach
leczenia farmakologicznego, społecznego i psychologicznego. Nalokson został dodany w celu zniechęcenia do używania leku dożylnie, niezgodnie
z zaleceniami. Leczenie jest przeznaczone dla osób
dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat, którzy
wyrazili zgodę na leczenie uzależnienia.
Buprenorfina jest częściowym agonistą/antagonistą
receptorów opioidowych, wiążącym się z receptorami µ (mi) i κ (kappa) w mózgu. Jej aktywność w le72

czeniu podtrzymującym uzależnienia od opioidów
jest przypisywana wolno odwracalnemu wiązaniu
z receptorami µ, co w dłuższym okresie może zminimalizować potrzebę przyjmowania narkotyków
przez uzależnionych pacjentów.
Nalokson jest antagonistą receptorów opioidowych
µ (mi). Podawany w standardowych dawkach doustnie lub podjęzykowo pacjentom z objawami odstawienia po odstawieniu opioidów wykazuje niewielki lub zerowy efekt farmakologiczny z powodu
jego prawie całkowitego metabolizmu pierwszego
przejścia. W przypadku podawania dożylnego osobom uzależnionym od opioidów nalokson obecny
w preparacie daje wyraźne efekty antagonistyczne
względem opioidów i powoduje wystąpienie zespołu abstynencyjnego, zniechęcając w ten sposób
do nieprawidłowego stosowania produktu drogą
dożylną.

R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AL – Leki
adrenergiczne w połączeniu z lekami antycholinergicznymi; R03AL08 – Wilanterol, bromek
umeklidynium i furoinian flutykazonu
Vilanterol+umeclidinium bromide+fluticasone
furoate: Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline) i Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline) są wskazane do
podtrzymującego leczenia u dorosłych pacjentów
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
stopnia umiarkowanego do ciężkiego, z niewystarczającą kontrolą choroby pomimo stosowania leczenia wziewnym kortykosteroidem w skojarzeniu
z długo działającym β2-agonistą (w celu uzyskania
skuteczności w kontrolowaniu objawów).
Furoinian flutykazonu, umeklidynium i wilanterol
to skojarzenie syntetycznego wziewnego kortykosteroidu, długo działającego antagonisty receptora
muskarynowego i długo działającego agonisty receptora beta2-adrenergicznego (ICS/LAMA/LABA).
Po inhalacji przez usta, umeklidynium i wilanterol działając miejscowo w drogach oddechowych,
w odrębnych mechanizmach, powodują rozszerzenie oskrzeli, a furoinian flutykazonu zmniejsza
stan zapalny.
Inhalator Ellipta, umieszczony w zasobniku, zawiera
dwa paski laminowanej folii aluminiowej z 14 lub 30
dawkami (na 14 lub 30 dni stosowania). Na jednym
pasku każde zagłębienie blistra zawiera furoinian
flutykazonu, na drugim pasku każde zagłębienie blistra zawiera umeklidynium (w postaci bromku) i wilanterol (w postaci trifenylooctanu). Każda dawka
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017
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dostarczona zawiera 3 substancje czynne podane
z 2 komór na paskach inhalatora.

V – Preparaty różne
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AB - Środki odtruwające
Naloxone: Nyxoid (Mundipharma) w nowej postaci jednodawkowego aerozolu donosowego to 3.
zarejestrowana marka naloksonu. Na rynek wprowadzono Naloxonum hydrochloricum WZF (Polfa
Warszawa). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży
Nexodal (Orpha-Devel).
Nyxoid jest przeznaczony do natychmiastowego
podania w ramach postępowania ratunkowego po
przedawkowaniu opioidów lub w przypadku podejrzenia przedawkowania opioidów na podstawie
objawów depresji ośrodka oddechowego i (lub) depresji ośrodkowego układu nerwowego. Do użycia
w środowisku służby zdrowia i poza nim. Nyxoid
jest przeznaczony do zastosowania u dorosłych
i młodzieży w wieku od 14 lat. Użycie produktu
leczniczego Nyxoid nie zastępuje opieki medycznej
w stanach nagłych.
Nalokson, półsyntetyczna pochodna morfiny (N-allilo-nor-oksymorfon) jest swoistym antagonistą
opioidów oddziałującym w sposób konkurencyjny
na receptory opioidowe. Wykazuje bardzo wysokie
powinowactwo do opioidowych miejsc receptorowych, a przez to wypiera zarówno agonistów, jak
i częściowych antagonistów opioidów. Nalokson,
w odróżnieniu do innych antagonistów opioidów, nie
wykazuje właściwości agonistycznych ani morfinopodobnych. Gdy brak opioidów lub agonistycznego
działania innych antagonistów opioidów produkt ten
nie wykazuje żadnej aktywności farmakologicznej.
Nie wykazano wytwarzania się tolerancji na nalokson ani też fizycznego bądź psychicznego uzależnienia. Czas trwania działania niektórych agonistów opioidów może być dłuższy niż czas działania
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naloksonu, dlatego wpływ agonisty opioidu może
powrócić po ustąpieniu działania naloksonu. Z tego
względu może być konieczne wielokrotne podawanie dawek naloksonu – jednakże taka potrzeba
zależy od ilości, rodzaju i drogi podawania agonisty
opioidu, z powodu którego stosowany jest nalokson.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 28 IX 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Amgen) z 1 IX 2017, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Ristempa,
zarejestrowanego 13 IV 2015 – substancja
czynna: pegfilgrastim, klasa L03AA;
• decyzja z 10 XI 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Pfizer) z 23 X 2017, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Prevenar,
zarejestrowanego 2 II 2001 – szczepionka
pneumokokowa sacharydowa skoniugowana,
adsorbowana, klasa J07AL;
• decyzja z 15 XI 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Omrix Biopharmaceuticals) z 2 X 2017, pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego stosowanego
u ludzi Evarrest, zarejestrowanego 25 IX 2013
– substancje czynne: fibrynogen ludzki + trombina ludzka, klasa B02BC.
2017-12-09

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 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 IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWOŚCI NA RYNKU
– Listopad 2017

W listopadzie 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 13 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji/
zmiany

C02CA

Doxazosin

Doxazosin
Genoptim

Synoptis

PL 09.2016

C09BB02

Enalapril + lercanidipine

Co-Lecalpin

Actavis

PL 04.2016

G04BE

Sildenafil

Remidia

Polpharma

PL 10.2016

J01CR02

Amoxicillin + clavulanic acid

Hiconcil Combi

Krka

PL 08.2015

J05AE

Darunavir

Darunavir
Mylan

Mylan

UE 01.2017

J05AF

Entecavir

Entecavir Teva

Teva

PL 07.2017

J05AH

Oseltamivir

Ebilfumin

Actavis

UE 05.2014

J05AR09

Emtricitabine + tenofovir disoproxil Stribild
+ elvitegravir + cobicistat

Gilead Sciences

UE 05.2013

L04AB

Etanercept

Erelzi

Sandoz

UE 06.2017

N02AA

Morphine

Morphine
Kalceks

Kalceks

PL 02.2017

N02BA

Acetylsalicylic acid

Maxipirin

Dr. Max

PL 05.2017

N02BB

Metamizole

Metamizole
Kabi

Fresenius Kabi

PL 08.2017

R03DX

Mepolizumab

Nucala

GlaxoSmithKline UE 12.2015

Ponadto w listopadzie 2017 r. wprowadzono
do sprzedaży 4 nowe wersje marek już obecnych
na rynku:
• A11JB, magnesium + pyridoxine: Magne B6
Forte (Sanofi-Aventis), PL 06.2009 Magne B6
Active, zm. 12.2010 Magne B6 Forte;
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• R01AA, oxymetazoline, Nasivin Kids (Merck),
PL 12.2001 Nasivin Sanft 0,025%, zm. 07.2003
Nasivin Soft 0,025%*, zm. 12.2016 Nasivin Kids.
* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A11 – Witaminy; A11J – Inne preparaty witamin
w połączeniach; A11JB – Witaminy z minerałami
C – Układ sercowo-naczyniowy
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02C – Leki antyadrenergiczne działające
obwodowo; C02CA – Antagoniści receptora
a-adrenergicznego
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny
w połączeniach; C09BB - Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z blokerami
kanału wapniowego; C09BB02 – Enalapryl
i lerkanidypina
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne;
G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji (uwaga: Remidia jest wskazana
do stosowania u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym w celu poprawy wydolności wysiłkowej)
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne, penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy;
J01CR02 – Amoksycylina i inhibitor enzymatyczny
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α)
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy
opium
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i pochodne
N02BB – Pirazolony
R – Układ oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa;
R01A – Środki udrożniające nos i inne preparaty stosowane miejscowo do nosa; R01AA
– Sympatykomimetyki, leki proste
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03D/R03DX - Inne leki
do stosowania ogólnego w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
2017-12-28

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 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 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 nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne;
wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

• R01AA, oxymetazoline, Nasivin Baby (Merck),
PL 12.2001 Nasivin Sanft 0,01%, zm. 05.2002
Nasivin Soft 0,01%*, zm. 12.2016 Nasivin Baby;
• R01AA, oxymetazoline, Nasivin Classic (Merck), PL 01.2002 Nasivin Sanft 0,05%, zm.
07.2003 Nasivin Soft 0,05%*, zm. 12.2016 Nasivin Classic;
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
J05AH – Inhibitory neuraminidazy
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane
w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR09
– Emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru, elwitegrawir i kobicystat

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

75

REKLAMA
PARTNER PROGRAMU:

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
WARIANT I
OCHRONNY

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

WARIANT II
OCHRONNY +

WARIANT III
OCHRONNY VIP

WARIANT
DODATKOWY
SUPER RODZINA

PODANE W TABELI KWOTY STANOWIĄ WARTOŚCI SKUMULOWANE

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
UBEZPIECZENIOWY
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
ESKULAP

DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO,
PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH
ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW
I PEŁNOLETNICH DZIECI.

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU:

Wypadku komunikacyjnego w pracy

200 000 zł

300 000 zł

500 000 zł

–

Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

150 000 zł

225 000 zł

375 000 zł

–

Wypadku przy pracy

150 000 zł

225 000 zł

375 000 zł

–

Nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł

150 000 zł

250 000 zł

–

Zawału serca lub udaru mózgu

100 000 zł

150 000 zł

250 000 zł

–

Zgon ubezpieczonego

50 000 zł

75 000 zł

125 000 zł

–

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

100% uszczerbku
1% uszczerbku

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

45 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

–

450 zł

600 zł

1 000 zł

–

USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY ZAWAŁEM SERCA I UDAREM MÓZGU

jak optymalnie zabezpieczyć życie oraz zdrowie swoje i swoich bliskich? Jak chronić majątek, na który pracowało się przez całe życie?
To newralgiczne pytania, z którymi, pomimo mnogości ofert na rynku ubezpieczeń, wiele osób wciąż się zmaga. Któremu
z Towarzystw Ubezpieczeniowych zaufać, aby w momencie, kiedy będziemy potrzebować pomocy, móc liczyć na szybkie i sprawne
załatwienie naszego problemu? Już od ponad roku WARTA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską przygotowywały dedykowany program
ubezpieczeniowy, którego potrzebę sygnalizowali Państwo podczas obchodów 25-lecia Odrodzenia Samorządu Aptekarskiego.
Sponsorem była tam także m.in. WARTA. Odpowiadając na potrzeby środowiska aptekarskiego, z przyjemnością rekomenduję Program
Ubezpieczeniowy ESKULAP, którego szczegóły przedstawią Państwu osobiście przedstawiciele WARTY.
Z poważaniem

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

I

1% uszczerbku (zawał serca, udar mózgu)

300 zł

400 zł

600 zł

–

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

30 000 zł

50 000 zł

70 000 zł

–

Wystąpienie poważnego zachorowania ubezpieczonego – 44 jednostki

15 000 zł

25 000 zł

60 000 zł

–

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – katalog 546 operacji,
5 stopni, brak pre-existingu

1 500 zł

3 000 zł

6 000 zł

–

POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU, MINIMUM 24H

Wypadek komunikacyjny w pracy

200 zł

250 zł

350 zł

–

Wypadek komunikacyjny

150 zł

200 zł

275 zł

–

Wypadek przy pracy

150 zł

200 zł

275 zł

–

Zawał serca lub udar mózgu

100 zł

150 zł

200 zł

–

Nieszczęśliwy wypadek – jeden dzień kalendarzowy

100 zł

150 zł

200 zł

–

Choroba – dłużej niż 1 dzień kalendarzowy

50 zł

75 zł

100 zł

–

OIOM

500 zł

700 zł

1 000 zł

–

Rehabilitacja poszpitalna (za 1 dzień zwolnienia po pobycie w szpitalu)

30 zł

40 zł

50 zł

–

Ubezpieczenie lekowe

100 zł

300 zł

500 zł

–

2 000 zł

8 000 zł

12 000 zł

–

Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa,
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca,
ablacja, dializoterapia, wertebroplastyka)

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

ZAPISY MOŻLIWE JUŻ OD DZIŚ!
Start pierwszej ochrony ubezpieczeniowej od 1 czerwca.
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Do ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów ochronnych (OCHRONA, OCHRONA PLUS, OCHRONA VIP) mogą przystąpić: właściciele
aptek, wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej aptece, farmaceuci, wszyscy pracownicy Izb Aptekarskich, ich współmałżonkowie oraz
pełnoletnie dzieci, mający od 18 do 69 lat. Do wariantu dodatkowego SUPER RODZINA mogą przystąpić wymienione powyżej osoby,
które przystąpiły już do jednego z trzech wariantów ochronnych.
ZALETY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:
brak karencji dla przystępujących w okresie do 1 sierpnia 2017;
wiele wariantów ubezpieczenia w jednej aptece – to oznacza, że każdy pracownik może wybrać indywidualny wariant dla siebie;
indywidualne konto do wpłat dla każdego ubezpieczonego oraz certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową;
świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, należne już za jedną dobę, a w przypadku
choroby – po 2 dniach hospitalizacji;
wsparcie finansowe w razie poważnej choroby zarówno ubezpieczonego, jak i małżonka lub partnera (aż 44 różne typy chorób);
wsparcie finansowe w razie operacji chirurgicznych obejmujące katalog aż 546 operacji;
dostępny pakiet „Dziecko”, pozwalający na objęcie ochroną dziecka ubezpieczonego w ramach jednej składki;
po odejściu z pracy istnieje możliwość dalszego opłacania składek i pozostania w ochronie ubezpieczeniowej;
możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po 70. roku życia.

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

–

–

–

50 000 zł

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

–

–

–

40 000 zł

Zgon małżonka/partnera

–

–

–

20 000 zł

Zgon dziecka – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku

–

–

–

5 000 zł

Zgon dziecka w wyniku NW – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku

–

–

–

15 000 zł

Zgon rodziców

–

–

–

1 600 zł

Zgon rodziców w wyniku NW

–

–

–

3 000 zł

Zgon teściów

–

–

–

1 500 zł

Zgon teściów w wyniku NW

–

–

–

3 000 zł

Urodzenie dziecka

–

–

–

1 200 zł

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną

–

–

–

2 500 zł

Zgon noworodka (do 1. roku życia)

–

–

–

2 500 zł

Wystąpienie poważnego zachorowania dziecka – 21 jednostek

–

–

–

4 000 zł

–

–

–

30 zł

–

–

–

60 zł

–

–

–

150 zł

–

–

–

4 000 zł

–

–

–

40 zł

–

–

–

80 zł

ŚWIADCZENIA DZIECI

Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, za 1 dzień,
minimum 6 dni – wiek dziecka 4-25 lat
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, za 1 dzień,
minimum 1 dzień – wiek dziecka 4-25 lat
Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, za 1% uszczerbku

PAKIET WSPÓŁMAŁŻONEK

Wystąpienie poważnego zachorowania małżonka/partnera – 44 jednostki
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku choroby, kwota za 1 dzień
– pobyt trwający dłużej niż 3 dni kalendarzowe
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku wypadku, kwota za 1 dzień
– pobyt trwający minimum 1 dzień kalendarzowy
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia – po 1 miesiącu

TAK

TAK

TAK

TAK

Składka miesięczna

40 zł

60 zł

100 zł

25 zł

REKLAMA
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II

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – MIESZKANIA:
Aby czuć się bezpiecznie nie tylko w pracy, warto pomyśleć o ubezpieczeniu swojego domu lub mieszkania na wypadek zalania, pożaru,
kradzieży z włamaniem, przepięcia, dewastacji lub stłuczenia (WARTA DOM) oraz innych szkód, które nie są wyłączone w OWU (WARTA
DOM KOMFORT). Ubezpieczenia mieszkaniowe WARTY to wszechstronna ochrona nie tylko majątku, ale także wielu sfer życia prywatnego.
Dobrze pamiętać o ubezpieczeniu siebie i swoich bliskich (OC w życiu prywatnym i NNW) oraz innych dodatkach, jeśli jest się fanem
dwóch kółek, korzysta z różnych sprzętów poza domem lub dużo czasu spędza w ogrodzie. Wszystko w ramach jednej polisy – z pomocą
assistance w cenie ubezpieczenia.

FILAR 2. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU APTEKI

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o właścicielach aptek.
KORZYŚCI Z POSIADANIA UBEZPIECZENIA FIRMOWEGO:
Ubezpieczenie oferowane jest w formule od wszystkich zdarzeń (all risks). Oznacza to pokrycie szkód, będących skutkiem działania
zarówno żywiołów (np. pożaru, wiatru, wody, elektryczności), jak i działalności człowieka i zwierząt.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty to ochrona na wypadek roszczeń osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu
w związku z wydaniem niewłaściwego leku lub błędem w przygotowaniu leku recepturowego.
Specjalnie dobrane rozszerzenia, jak ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach czy kosztów utraty dokumentów refundacyjnych,
sprawiają, że propozycja ta w pełni zaspokaja potrzeby każdej apteki.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO? TO BARDZO PROSTE!
Wypełnij i podpisz deklarację uczestnictwa w ubezpieczeniu. Wzór deklaracji znajduje się na stronie www.eucuk.pl.
Pamiętaj, aby uzupełnić swój e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na nasz kontakt. Wypełnioną deklarację
przekaż do EuCUK.
Możesz to zrobić na

2 sposoby:

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
RYZYKO

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

skontaktuj się z agentem

wyślij oryginał deklaracji na adres pocztowy do EuCUK.

UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO

500 000 zł

750 000 zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego

7 500 zł

10 500 zł

15 000 zł

22 500 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

7 500 zł

Ubezpieczenie od dewastacji

5 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

Ubezpieczenie od graffiti

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Ubezpieczenie stłuczenia szyb

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

7 500 zł

Ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach

17 500 zł

24 500 zł

35 000 zł

52 500 zł

Ubezpieczenie kosztów utraty dokumentów refundacyjnych

25 000 zł

35 000 zł

50 000 zł

75 000 zł

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

250 000 zł

350 000 zł

500 000 zł

750 000 zł

Odpowiedzialność cywilna farmaceuty

175 000 zł

245 000 zł

350 000 zł

525 000 zł

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

980 zł

1 180 zł

1 590 zł

1 990 zł

Składka

III

Jeżeli wybierzesz kontakt z agentem, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco:
Skontaktuj się z agentem i przekaż mu deklarację osobiście.
Możesz go znaleźć poprzez stronę www.eucuk.pl lub pisząc na adres: kontakt@eucuk.pl.
W trakcie spotkania agent od razu sprawdzi Twój wniosek i wygeneruje indywidualny
numer konta, na który będziesz wpłacać wszystkie składki, także pierwszą.
Agent przekaże Ci certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie
do ubezpieczenia grupowego.

Jeżeli wybierzesz wysyłkę deklaracji pocztą, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco:
Wyślij oryginał deklaracji na adres: Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych,
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin.
Po dostarczeniu deklaracji otrzymasz mailowe potwierdzenie poprawności jej wypełnienia.
Wpłać pierwszą składkę na następujące konto:

26 1750 0012 0000 0000 3634 5632

Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej.

FILAR 3. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO

Certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, zostanie wysłany e-mailem.
Kolejne składki należy wpłacać na nowe, indywidualne konto, wskazane w piśmie przesłanym z EuCUK.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Dla nowych klientów WARTY przygotowane zostały zniżki na ubezpieczenia OC i Autocasco oraz ubezpieczenia mieszkania lub domu
w wysokości 10%. Oferta jest ważna dla wszystkich osób, które nie korzystały dotychczas z takiego ubezpieczenia w WARCIE,
a zdecydowały się przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie w ramach programu ESKULAP.

Składkę płaci się miesięcznie w pełnej wysokości. Za termin zapłaty składki uznaje się datę wpływu środków na rachunek EuCUK.
Składka jest płatna z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.
Nieopłacenie składki w terminie i w prawidłowej wysokości jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. W takim przypadku
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – KOMUNIKACJA:
Ubezpieczenia komunikacyjne WARTY i HDI to nie tylko ochrona pojazdu i kierowcy, ale w ramach OC także pakiet ubezpieczeń
dodatkowych w cenie. Jest to np. kompleksowa pomoc Warty przy załatwianiu wszelkich formalności związanych ze szkodą
OC (BLS), jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, bez względu na to, w którym towarzystwie był ubezpieczony sprawca wypadku,
czy Assistance Standard, w którym zapewniona jest m.in. pomoc po wypadku, załatwienie holownika itp. Ponadto pakiet stałego
klienta zapewnia promocyjne składki na ubezpieczenia dodatkowe lub wyższe sumy ubezpieczenia za tę samą cenę.
WARTA oferuje 3 warianty Autocasco, czyli ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.
W produktach znajduje się tzw. formuła all risks, która w praktyce oznacza szerszy i bardziej przejrzysty zakres ochrony.
W WARCIE istnieje także możliwość dostosowania produktu do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, poprzez możliwość
modyfikacji zakresu ochrony. Dzięki temu płaci się tylko za te opcje, których się potrzebuje.
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Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń
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JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Więcej szczegółów na

www.eucuk.pl

+ 48 886 755 366

kontakt@eucuk.pl

Europejskie Centrum
Ubezpieczeń Korporacyjnych
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin

Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej,
a w szczególności jej zakres oraz warunki wypłaty świadczeń, określone są w ogólnych i szczególnych warunkach ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia, a także w dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.eucuk.pl. Złożenie deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na warunkach zakresu
wariantu określonych powyżej nie jest dokumentem ubezpieczenia. Dowodem zawarcia umowy jest odrębny dokument potwierdzający nadanie ochrony przez TUnŻ „WARTA” S.A. (certyfikat).

Aptekarz Polski, 136 (114e) grudzień 2017

79

Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, www.aptekarzpolski.pl
Wydawca: Naczelna Izba Aptekarska, ul. Długa 16,
00-238 Warszawa, tel. 22 635 92 85, fax 22 887 50 32, e-mail: nia@nia.org.pl
Redakcja Aptekarza Polskiego:
Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz;
Zastępca Redaktora Naczelnego, Konsultant farmaceutyczny – dr n. farm. Tomasz Baj;
Sekretarz redakcji, Webmaster witryny www.aptekarzpolski.pl – mgr farm. Olga Sierpniowska.
e-mail: olga@aptekarzpolski.pl
Ilustracje wewnątrz numeru: Fotolia.com; pixabay.com; okładka: Fotolia.com

