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Felieton Redakcji

Felieton Redakcji
Z dużym zainteresowaniem środowiska farmaceutycznego spotkała się ankieta Czy wymóg obowiązkowej specjalizacji dla kierownika apteki to dobry
pomysł? Ankieta była inicjatywą Naczelnej Izby Aptekarskiej, która w związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty chciała poznać
zdanie na temat pomysłu środowiska akademickiego,
dotyczącego wprowadzenia obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowników aptek.
Odzew farmaceutów na tę inicjatywę był bardzo
liczny. Do dnia 21 czerwca 2018 r. liczba wypełnionych
ankiet przekroczyła 10 000, poinformowano w serwisie
informacyjnym NIA publikując jednocześnie wyniki tego
badania.
xxx
Zwycięstwo. Mamy prezydencję PGEU – tym
zwracającym uwagę tytułem opatrzono informację zamieszczoną w newsletterze NIA o wyborze Michała Byliniaka, wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej na funkcję Prezydenta Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej
na 2019 rok.
Drugą informacją o kadrowej zmianie w obszarze
farmacji był komunikat o powołaniu Pawła Piotrowskiego z dniem 4 czerwca 2018 roku na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W związku z powołaniem na to stanowisko Elżbieta Piotrowska – Rutkowska,
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, złożyła Panu Inspektorowi gratulacje –„Nie ulega wątpliwości, że na Pana Ministra Piotrowskiego czeka wiele wyzwań – począwszy od
zmian organizacyjnych wewnątrz inspekcji, a skończywszy na sprawach żywotnie interesujących każdego farmaceutę, związanych m.in. z przyczynami braku leków ratujących zdrowie i życie milionów pacjentów, ograniczeniem
procederu odwróconego łańcucha dystrybucji, czy sporami prawnymi w zakresie przestrzegania przepisów antykoncentracyjnych. Ze swojej strony deklaruję wolę i chęć
współpracy z Panem Ministrem Piotrowskim, skutkującą
tworzeniem rozwiązań porządkujących rynek farmaceutyczny”.
Kierowanie inspekcją farmaceutyczną albo organizacją międzynarodową wytyczającą kierunki rozwoju eu-

4

ropejskiego aptekarstwa podlega nieustannej obserwacji społecznej. Gratulując awansów życzymy obu panom
sił do dźwigania obowiązków, których się podjęli.
xxx
W poprzednim numerze publikowaliśmy rozmowę
z profesorem Adamem Antczakiem, przewodniczącym
Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania
Grypy. Pan Profesor przedstawiał argumenty za objęciem
refundacją szczepień przeciw grypie dla seniorów uznając taką decyzję za „racjonalne działanie, pod względem
kosztów i solidaryzmu społecznego.”
Z uznaniem odnotowujemy, że ta argumentacja
spotkała się ze zrozumieniem Ministra Zdrowia, który wprowadził na listę refundacyjną, obowiązującą od
1 lipca 2018 roku, szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem grypy, które będą dostępne dla osób powyżej 65
roku życia z 50% odpłatnością.
xxx
Słońce, wakacje, podróże… Jednym słowem – lato.
Dostosowując się do okoliczności zdecydowaliśmy się na
publikację tekstów nawiązujących tematycznie do aktualnego sezonu. Polecamy Państwa uwadze opublikowane w dziale Wszechnica Aptekarska artykuły – „Chrońmy
oczy przed promieniowaniem UV” – pierwszy jest autorstwa Wojciecha Krawczyka. Autor będący członkiem
Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zwraca uwagę na wymogi zdrowotne związane z doborem okularów
przeciwsłonecznych zalecając – „Okulary przeciwsłoneczne powinny posiadać znak Certyfikatu Europejskiego CE”.
W tekście „Apteczka dla przezornych” napisanym przez Daniela Sieniawskiego, ratownika medycznego znajdują się wskazania związane z wyposażaniem
apteczki podróżnej, które powinno być dostosowane do
charakteru wakacyjnego wyjazdu. Polecamy.
Zachęcamy do lektury Aptekarza Polskiego przypominając, że można nas czytać w każdym miejscu
i o każdym czasie. Wystarczy wybrać adres: www.aptekarzpolski.pl. ■
Redakcja
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Terminy przydatności
do użycia leków
sporządzanych w aptece
Ustalenie terminów przydatności do użycia leków recepturowych zawsze budzi wiele wątpliwości. Do niedawna nie dysponowaliśmy żadnymi wytycznymi, które sprecyzowałyby kto i w jaki sposób może określić
termin przydatności do użycia wykonanego w aptece leku. Dotychczas
farmaceuta mógł udzielić pacjentowi wskazówek dotyczących maksymalnego czasu stosowania leku, opierając się tylko na swojej wiedzy fachowej
i doświadczeniu. Obecnie w rozdziale pt. ,,Leki sporządzane w aptece”
znajdującym się w Monografiach narodowych w Farmakopei Polskiej XI,
tom 3, str. 4393, znajdziemy informacje na temat okresu przydatności do
użycia leków recepturowych. ,,Monografia ta jest publikowana w celach
informacyjnych”.
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018
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W

celu zapewnienia odpowiedniej jakości
preparatom farmaceutycznym wykonywanym w aptece, osoba sporządzająca
jest odpowiedzialna za jakość, odpowiednie opakowanie i oznaczenie leku recepturowego.
FP XI sugeruje wyznaczenie Osoby Odpowiedzialnej. Osoba Odpowiedzialna jest to farmaceuta
wyznaczony spośród personelu wykonującego leki
recepturowe, która odpowiada za system zapewnienia jakości (w ramach sporządzania preparatów
farmaceutycznych).
W punkcie 1-9 Oznakowanie (FP XI, Leki sporządzane w aptece), w informacjach jakie powinny
znaleźć się na etykiecie leku recepturowego jest
także ,,data przydatności do użycia”. Poprzednie
Farmakopee nie zawierały takich wskazówek. Okres
przydatności do użycia jest to czas, po którym lek
recepturowy nie powinien być stosowany przez pacjenta. FP XI zaleca ustalenie daty przydatności do
użycia ,,dla wszystkich preparatów farmaceutycznych sporządzonych w aptece”.
Farmakopea wskazuje, że ,,okres przydatności
do użycia ustala Osoba Odpowiedzialna albo farmaceuta sporządzający lub nadzorujący sporządzanie preparatu”. Wyznaczając datę przydatności do
użycia, osoby wyżej wymienione powinny uwzględnić trwałość chemiczną, fizyczną i mikrobiologiczną opierając się na danych zawartych w literaturze,
wiedzy farmaceutycznej i doświadczeniu. Technik
farmaceutyczny może sporządzać leki recepturowe
w ramach swoich uprawnień pod nadzorem farmaceuty, nie może wyznaczać terminów przydatności
do użycia preparatów wykonywanych w aptece.
Okres przydatności do użycia
– preparaty niejałowe:
•

•

6

ustalony przez farmaceutę okres przydatności do
użycia leku recepturowego nie może przekroczyć
daty ważności substancji czynnych wchodzących
w jego skład;
w przypadku użycia leku gotowego do sporządzenia leku recepturowego, data ważności leku
gotowego musi znacząco przekraczać ustalony
przez farmaceutę okres przydatności do użycia
wykonanego leku recepturowego;
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jeżeli farmaceuta dysponuje informacjami popartymi wiedzą i literaturą na temat trwałości
składników leku recepturowego lub niezgodności, które mogą wystąpić w gotowym preparacie
recepturowym, należy to uwzględnić przy ustalaniu okresu przydatności do użycia.

preparaty pozajelitowe (Parenteralia), płyny do
irygacji, przeznaczone do płukania jam ciała, ran
i powierzchni np. podczas zabiegów chirurgicznych
(Praeparationes ad irrigationem), pręciki docewkowe (Styli), preparaty na rany i uszkodzone powierzchnie ciała.

W przypadku przestrzegania prawidłowego
przechowywania leku recepturowego (temperatura
do 25ᵒC, bez dostępu światła, w dobrze zamkniętych pojemnikach) oraz braku informacji na temat
trwałości dla niejałowych leków recepturowych
maksymalny okres przydatności do użycia:

Chcąc wyznaczyć okres przydatności do
użycia preparatów jałowych należy zapoznać się
z rozdziałami: 3. Sporządzanie preparatów jałowych,
4. Cytostatyki i inne leki niebezpieczne, 5. Preparaty
do oczu (FP XI, Leki sporządzane w aptece).

•

1.

Płyny niewodne i preparaty stałe

 zawierające lek gotowy
•

nie dłuższy niż 25% czasu pozostałego
do daty ważności leku gotowego lub 3
miesiące;

•

wybieramy okres, który jest krótszy.

 sporządzane z użyciem substancji recepturowych
•

nie może przekroczyć zaleconego czasu
terapii, nie dłuższy niż 3 miesiące (nie dotyczy preparatów higroskopijnych).

2. Preparaty zawierające wodę (bez środków
konserwujących)
•

okres nie dłuższy niż 7 dni;

•

przechowywane w temperaturze 2-8ᵒC, nie
dłużej niż 14 dni.

3. Inne preparaty niejałowe (włączając preparaty zawierające wodę i środek konserwujący)
•

nie może przekroczyć zaleconego czasu
terapii, nie dłuższy niż 30 dni.

4. Preparaty sporządzone przez przepakowanie
leku gotowego
• 25% czasu, który został do upływu daty
ważności leku gotowego lub okres ważności po otwarciu pojemnika ( jeśli producent podaje).
Okres przydatności do użycia
– preparaty jałowe
Do leków jałowych sporządzanych w aptece zaliczamy: preparaty do oczu (Ophthalmica),
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

Ustalając termin przydatności do użycia farmaceuta powinien kierować się poniższymi wskazówkami:
• należy uwzględnić trwałość chemiczną, fizyczną,
mikrobiologiczną a także przeznaczenie i sposób
użycia preparatu;
•

preparaty jałowe powinny być przechowywane
w temperaturze 2-8ᵒC;

•

w przypadku konieczności długotrwałego podawania preparatów jałowych w temperaturze
pokojowej lub wyższej, należy uwzględnić to
ustalając okres przydatności do użycia (np. wlewy
dożylne);

•

etykieta powinna zawierać datę i godzinę sporządzenia preparatu.

1. Preparaty dla których wykonano badanie jałowości i wyjałowiono końcowo termicznie mogą
być przechowywane długoterminowo.
2. Preparaty dla których nie wykonano badań
jałowości, ale są przechowywane prawidłowo
i zabezpieczone przed skażeniem mikrobiologicznym mają podane w FP XI maksymalne okre-

sy przechowywania (w zależności od klasyfikacji
na podstawie oceny ryzyka).
Preparaty o niższym ryzyku – przetwarzane z jałowych leków gotowych z zastosowaniem prostych czynności manualnych i maksymalnie
trzech składników, np. sporządzane przez
przeniesienie roztworu z fiolki lub ampułki do
worka z płynem infuzyjnym za pomocą jałowej strzykawki.
Preparaty o średnim ryzyku – przetwarzane z jałowych leków gotowych z zastosowaniem bardziej złożonych czynności lub długotrwałego
procesu z użyciem wielu składników np. sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego.
Preparaty o wysokim ryzyku – preparaty poddawane sterylizacji końcowej (sporządzane z niejałowych składników lub przy użyciu niejałowego wyposażenia).
Okres przydatności do użycia
– preparaty do oczu
Farmakopea Polska XI w oddzielnym rozdziale 5. Preparaty do oczu, wskazuje czym kierować się
przy ustalaniu terminu przydatności do użycia leków do oczu sporządzanych w aptece:
•

leki do oczu powinny być sporządzane przy
użyciu odpowiednich materiałów i metod co
umożliwia uzyskać jałowość i pozwala uniknąć
zanieczyszczenia preparatu oraz wzrostu drobnoustrojów;

•

ważne jest, aby farmaceuta ustalając okres
przydatności do użycia leku recepturowego do
oczu dokonał oceny ryzyka wystąpienia skażenia
mikrobiologicznego i zmian fizyko-chemicznych;

Tabela FP XI, tom III, str. 4407

Preparaty
Warunki przechowywania

o niższym
ryzyku

o średnim
ryzyku

o wysokim
ryzyku

Kontrolowana temperatura pokojowa

48 h

30 h

24 h

Lodówka (2-8oC)

14 dni

9 dni

3 dni

Zamrażarka (od -10oC do -25oC)

45 dni

45 dni

45 dni

Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018
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•

opakowanie leków do oczu musi być jałowe aby
zapobiec zakażeniu podczas przechowywania
i stosowania;

•

zastosowanie pojemników jednodawkowych
(minimsów) do kropli do oczu przedłuża okres,
w którym pacjent może stosować przepisany lek;

•

etykieta preparatów do oczu musi zawierać
informacje o okresie przydatności do użycia
i warunkach przechowywania leku.

1. Krople i roztwory do oczu – nieotwarte opakowania
•
do 4 tygodni w temperaturze 2-8ᵒC.
2. Krople do oczu – po pierwszym otwarciu pojemnika
• do 7 dni, z dodatkiem środka konserwującego;
• do 24 godzin, bez środka konserwującego.
3. Maści do oczu
• do 4 tygodni, niezawierające wody;
• do 7 dni, zawierające wodę.
Do tej pory ustalenie terminu przydatności
do użycia leku recepturowego nastręczało trudności. Nie było konkretnych wskazówek zawartych

Manuał aptekarski
w Farmakopei Polskiej, ani określonych przepisów prawnych. Farmaceuta pytany przez pacjenta
o datę ważności sporządzonego leku określał ją na
podstawie swojej fachowej wiedzy, zastanawiając
się czy robi to dobrze, ponieważ nie miał konkretnych wytycznych.
Lek recepturowy jest najczęściej lekiem złożonym. W jego skład mogą wchodzić substancje
o różnych właściwościach fizyko-chemicznych,
co ma wpływ na trwałość i okres przydatności do
użycia. Lekarz przepisując lek recepturowy może
zestawić ze sobą różne substancje, a rolą farmaceuty jest wykonanie leku zgodnie ze sztuką tak,
aby postać leku była trwała i aby substancje czynne wykazywały działanie podczas zalecanego czasu
terapii. Dzięki informacjom zawartym w FP XI możemy precyzyjniej określić termin przydatności do
użycia leku sporządzonego w aptece pamiętając,
że wybieramy termin najkrótszy, jeśli wykonany lek
recepturowy podlega kilku kryteriom.
Opracowano na podstawie Farmakopei Polskiej, wydanie XI, Warszawa 2017. ■
mgr farm. Edyta Banaczkowska-Duda,
mgr farm. Agnieszka Chodkowska
Zakład Farmacji Stosowanej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
agnieszka.chodkowska@wum.edu.pl,
ebanaczkowska@wum.edu.pl

Preparaty
galenowe
– roztwory wodne i etanolowe,
syropy
Prawie w każdej postaci leku takiego jak roztwory, mieszanki, zawiesiny, emulsje
czy mazidła możemy spotkać w składzie syrop prosty lub tymiankowy, Płyn Burowa,
wodę utlenioną czy spirytus mrówczany. Proponujemy szybkie i zwięzłe powtórzenie wiadomości dotyczących preparatów galenowych, takich jak stężenie substancji
czynnej w takim preparacie, sposób przyrządzenia czy zastosowanie. W tym miejscu
należy wspomnieć, że chociaż niektóre z preparatów galenowych są obecnie rzadziej
zapisywane w składach leków recepturowych, to niektóre jednak często i powszechnie, stąd też ich monografie szczegółowe występują w części narodowej najnowszej
Farmakopei Polskiej XI.

W

FP XI występują cztery monografie
szczegółowe roztworów wodnych: wody
wapiennej, wody utlenionej, Płynu Burowa i Płynu Lugola. Ogólnie ujmując roztwory wodne są płynną postacią leku otrzymywaną w wyniku
rozpuszczenia jednego lub kilku składników w wodzie oczyszczonej.
Woda wapienna
(Aqua Calcis, Solutio Calcii hydroxydi,
Aqua Calcariae) (FP XI).

Jest to nasycony roztwór wodorotlenku wapnia, zawierający 0,15-0,17% wodorotlenku wap8
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nia. Wodę wapienną otrzymuje się z tlenku wapnia
w dwóch etapach. W pierwszym etapie 1 część tlenku wapnia miesza się z 5 częściami wody i całość
spłukuje do naczynia używając 100 części wody.
Uzyskaną mieszaninę pozostawia się do odstania
w zamkniętym naczyniu, po czym płyn znad osadu
zlewa się i odrzuca, w celu usunięcia wodorotlenku potasu łatwo rozpuszczalnego w wodzie, który występuje jako zanieczyszczenie tlenku wapnia.
W drugim etapie przygotowania osad ponownie
zalewa się 100 częściami wody, miesza i pozostawia
w zamknięciu do odstania.
Ze względu na to, że jest to roztwór nasyco►
ny, wodę wapienną przechowuje się nad osadem
9
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nierozpuszczonego tlenku wapnia, zlewając ją i sącząc na krótko przed użyciem. Woda wapienna
może wiązać dwutlenek węgla z powietrza, pokrywając się białą błonką nierozpuszczalnego węglanu
wapnia.
Woda wapienna jest środkiem alkalizującym,
kiedyś stosowana wewnętrznie przy zatruciu kwasami. Obecnie ma zastosowanie jedynie zewnętrznie jako środek przeciwzapalny. Często można ją
spotkać jako składnik mazidła z olejem lnianym
o nazwie Linimentum Calcareum.
Wodoru nadtlenek 3%
(Hydrogenii peroxidum 3%, Hydrogenium
peroxidatum 3%, woda utleniona) (FP XI).

Jest to 3% (w zakresie 2,5-3,5%) roztwór nadtlenku wodoru w wodzie. Wodę utlenioną przygotowuje się przez zmieszanie 30% nadtlenku wodoru (perhydrol, Hydrogenii peroxidum 30%) z wodą
w proporcji 1:10. Sam perhydrol ma silne działanie
drażniące skórę, dlatego może być stosowany jedynie jako środek przyżegający.
Woda utleniona jest stosowana jako środek
przeciwbakteryjny, głównie na rany. W zetknięciu
z tkanką 3% nadtlenek wodoru rozkłada się do tlenu i wody. W wyniku polania rany wodą utlenioną
wydziela się tlen, który działa bakteriobójczo przez
utlenienie białek komórek bakteryjnych. Obserwowane w tym czasie pienienie wspomaga oczyszczanie rany. Należy jednak pamiętać, że działanie przeciwbakteryjne wody utlenionej jest krótkotrwałe.
W przypadku stosowania na błony śluzowe
należy używać roztworów bardziej rozcieńczonych
0,3-1,5%, z których najczęściej przygotowuje się
1%. Trwałość wody utlenionej jest słaba, dlatego
dopuszczony jest dodatek stabilizatorów (np. acetanilid, pirofosforany). Podczas przechowywania
łatwo rozkłada się, zwłaszcza w obecności zanieczyszczeń organicznych lub pod wpływem światła.
Z tego powodu powinna być przechowywana w zamkniętych naczyniach, nieprzepuszczających światła, w chłodnym miejscu.
Roztwór zasadowego octanu glinu
(Aluminii subacetatis solutio, Aluminium subaceticum
solutum, Płyn Burowa) (FP XI).

Zasadowy octan glinu został wprowadzony
do lecznictwa przez niemieckiego lekarza Burowa,
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który odkrył jego właściwości antyseptyczne. Od
nazwiska lekarza pochodzi nazwa Płyn Burowa. Jest
to roztwór nasycony zawierający 8,5% zasadowego octanu glinu (CH3COO)2AlOH (w przeliczeniu na
glin – nie mniej niż 1,25%). Roztwór ten jest przezroczysty, bezbarwny, chociaż może być lekko opalizujący o słabym zapachu kwasu octowego. Roztwór zasadowego octanu glinu otrzymywany jest
w wyniku reakcji wymiany. Uzyskuje się go w ten
sposób, że wodny roztwór siarczanu glinu (100 cz.
w 250 cz. wody) miesza się z zawiesiną węglanu
wapnia w wodzie (47 cz. w 70 cz. wody). W wyniku
reakcji podwójnej wymiany dochodzi do powstania węglanu glinu, który następnie ulega hydrolizie,
wskutek czego powstaje zasadowy węglan glinu
i dwutlenek węgla. Do powstałej mieszaniny dodaje się stopniowo 30% kwas octowy i pozostawia się
na 72 godz. do czasu, aż przestanie wydzielać się
dwutlenek węgla. Mieszaninę pozostawia się na 3
dni ze względu na to, że reakcja podwójnej wymiany pomiędzy kwasem octowym a zasadowym octanem glinu przebiega powoli. Po tym czasie zlewa
się przezroczystą ciecz znad osadu, sączy i rozcieńcza wodą do wymaganego stężenia 8,5% zasadowego octanu glinu.
Płyn Burowa ma zastosowanie zewnętrzne,
stosuje się go do okładów, na stłuczenia, w rozcieńczeniu wodą w proporcjach od 1:5 do 1:15. Działa
ściągająco, antyseptycznie, zmniejsza obrzęki.
Roztwór zasadowego octanu glinu jest nietrwały podczas przechowywania, łatwo ulega hydrolizie. Z tego powodu opracowany został preparat w postaci tabletek zawierających złożoną
octowo-winową sól glinu o nazwie Altacet. Octanowinian glinu otrzymuje się działając kwasem
winowym na zasadowy octan glinu. Kwas winowy
działa stabilizująco na roztwór octanu glinu. W celu
otrzymania stałej postaci soli, roztwór należy odparować w temp. do 600C dodając w trakcie procesu
niewielkie ilości kwasu octowego. Zastosowanie Altacetu jest takie samo jak Płynu Burowa.

roztworze 1 części jodu i uzupełnienie wodą do 100
części. Takie postępowanie jest konieczne ze względu na to, że jod cząsteczkowy jest nierozpuszczalny
w wodzie, natomiast w połączeniu z jodkiem powstają rozpuszczalne w wodzie kompleksy. Reakcja
kompleksowania prowadzi do rozpuszczenia jodu.
Gotowy roztwór należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach i chronić od światła.
Płyn Lugola wykazuje działanie hamujące
czynność tarczycy, ale doustne zastosowanie w terapii jodowej straciło na znaczeniu. Obecnie stosowany jest zewnętrznie jako antyseptyk do płukania
gardła w postaci rozcieńczonej w proporcji kilka
kropel na 100 ml wody.
Kolejna grupą preparatów galenowych stanowią wody aromatyczne, które są składnikami leków
recepturowych, ale są coraz rzadziej spotykane. Ze
względu na obecność lotnych olejków eterycznych
są nietrwałe i wykonywane jako leki apteczne do
sporządzania preparatów w recepturze.
Wody aromatyczne (Aquae aromaticae) według FP IV są to bezbarwne, przezroczyste lub najwyżej słabo opalizujące wodne roztwory olejków
eterycznych lub przepisanych substancji wonnych
o zapachu i smaku właściwym dla substancji rozpuszczanych. W skład olejków eterycznych wchodzą substancje trudno rozpuszczalne w wodzie,
dlatego wody aromatyczne stanowią układ o częś-

ciowej dyspersji molekularnej i koloidalnej. Wody
aromatyczne należy przygotowywać w małych ilościach oraz przechowywać w szczelnych naczyniach
nie dłużej niż 3 miesiące w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła. Zbyt niska temperatura
przechowywania może spowodować wytrącenie się
olejku eterycznego z roztworu.
Preparaty te są podatne na rozwój bakterii,
a substancje aromatyczne łatwo ulegają utlenianiu
pod wpływem tlenu, dlatego do ich przygotowania
stosuje się wodę oczyszczoną świeżo przegotowaną i ostudzoną do temp. 40-50°C. Ma to na celu
usunięcie z wody rozpuszczonego w niej tlenu oraz
unieszkodliwienie bakterii.
Wymieniane są trzy metody przygotowania
wód aromatycznych:
1. Destylacja z parą wodną. Właściwie metodą destylacji otrzymuje się olejki eteryczne, a woda
aromatyczna jest destylatem pozostałym po oddzieleniu olejku od fazy wodnej. Jednak metoda ta
obecnie jest bardzo rzadko stosowana.
2. Bezpośrednie rozpuszczenie olejku eterycznego w wodzie. W tej metodzie olejek eteryczny
miesza się w stosunku 1:1000 z wodą, następnie wytrząsa kilkakrotnie w ciągu 1h i pozostawia
w temperaturze pokojowej do odstania na 24h. Po
tym czasie uzyskany roztwór przesącza się przez
bibułę. W ten sposób otrzymuje się wodę różaną
(Rosae aqua).
►

Roztwór wodny jodu
(Iodi solutio aquosa, Płyn Lugola) (FP XI).

Jest to solubilizowany roztwór jodu, koloru
czerwonobrunatnego o zapachu jodu. Zawartość
jodu wynosi 1%, a jodku potasu 2%. Przyrządza się
go przez rozpuszczenie 2 części jodku potasu w 4
częściach wody, a następnie rozpuszczenie w tym
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3. Rozpuszczenie olejku eterycznego w wodzie
po roztarciu z talkiem.
Talk pełni rolę środka zwiększającego powierzchnię właściwą olejku eterycznego, przyspieszając i polepszając jego rozpuszczanie w wodzie.
Przygotowanie wody aromatycznej polega na roztarciu w moździerzu olejku eterycznego z talkiem
w proporcji 1:10 i zmieszaniu z 1000 częściami
wody. Mieszaninę wytrząsa się kilkakrotnie w zamkniętym naczyniu i przesącza przez bibułę, do
uzyskania przezroczystego przesączu. Takim sposobem przygotowuje się wodę koprową (Foeniculi
aqua) o działaniu regulującym trawienie oraz wodę
miętową (Menthae piperitae aqua) stosowaną w zaburzeniach przewodu pokarmowego i jako substancję poprawiającą smak i zapach postaci leków.

Stężenie olejków eterycznych w wodzie można zwiększyć przez dodatek solubilizatorów i uzyskać koncentrat. Najczęściej jako solubilizatory stosuje się tenzydy, np. Polisorbat 80, co pozwala uzyskać wodę aromatyczną o stężeniu około 10-krotnie większym. Tą metodą otrzymuje się koncentrat
wody miętowej (Menthae piperitae aqua concentrata), który należy rozcieńczyć przed użyciem.
Kolejną omawianą w artykule grupą preparatów galenowych są roztwory etanolowe. Roztwory etanolowe zwyczajowo nazywane roztworami
spirytusowymi są to roztwory otrzymane przez
rozpuszczenie jednego lub kilku składników w etanolu o określonej mocy. Jeszcze w FP IV wyróżniane były spirytusy lecznicze (Spirituosa medicata),
które definiowane są jako roztwory przyrządzone
z etanolem o stężeniu powyżej 400. W narodowej
części FP XI znajduje się sześć monografii szczegółowych roztworów etanolowych.
Spirytus anyżowy
(Ammonii spirytus anisatus, Liquor Ammonii anisatus,
Krople anyżowe) (FP XI).

Preparatem jest etanolowo-wodny 2% roztwór olejku eterycznego anyżowego z chlorkiem
amonu. Zawartość chlorku amonowego w preparacie wynosi 3%, a etanolu około 44% (v/v) (4048%). Przygotowanie kropli anyżowych przebiega
w ten sposób, że olejek anyżowy (2 cz.) rozpuszcza
się w etanolu 96% (40 cz.), natomiast chlorek amonowy (3 cz.) rozpuszcza się w wodzie (55 cz.), po
12
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czym miesza oba roztwory. Następnie na każde 100
części preparatu dodaje się 2 części talku, wytrząsa,
pozostawia do odstania, po czym sączy. Talk dodawany jest ze względu na niecałkowite rozpuszczanie się olejku anyżowego w niższym stężeniu etanolu, ułatwia zdyspergowanie olejku w mieszaninie
wodno-etanolowej i adsorbuje jego nadmiar. Krople anyżowe mają działanie wykrztuśne ze względu
na obecność anetolu w olejku anyżowym. Jednak
w czasie przechowywania preparatu w zbyt niskiej
temperaturze anetol wytrąca się w postaci kryształów. Dla uzyskania postaci płynnej należy butelkę z kroplami lekko ogrzać na łaźni wodnej. Krople anyżowe są składnikiem mieszanki wykrztuśnej
Mixtura pectoralis. Mixtura pectoralis (Liquor Pectoralis) składa się z 5 części kropli anyżowych, 30 części syropu prawoślazowego i wody do 200 części.
Spirytus gorczyczny
(Spiritus sinapis) (FP XI).

Jest to etanolowy roztwór olejku gorczycznego zawierającego izosiarkocyjanian allilu. Przygotowuje się go przez rozpuszczenie 2 części olejku gorczycznego w 90 częściach etanolu 96% v/v
i dodanie wody do uzyskania 100 części. Spirytus
gorczyczny stosuje się zewnętrznie do nacierania
skóry. Powoduje miejscowe przekrwienie i drażnienie, nie powinien być stosowany na błony śluzowe. Podczas dłuższego przechowywania jest nietrwały ze względu na wchodzenie alkoholu w reakcję w izosiarkocyjanianem allilu, co prowadzi do
zmniejszenia jego zawartości w preparacie.

Spirytusowy roztwór jodu
(Iodi solutio spirituosa, Jodyna, Nalewka jodowa) (FP XI).

Jest to etanolowy 3% roztwór jodu. Zawartość jodku potasu wynosi 1%, a etanolu około 90%.
Otrzymywanie polega na rozpuszczeniu 1 części
jodku potasu w 6 częściach wody, dodaniu 3 części jodu i przy stopniowym mieszaniu - dodaniu 90
części etanolu 96%. Preparat ma wygląd ciemnobrunatnej, przezroczystej cieczy.
Sam jod rozpuszcza się w etanolu o takim stężeniu, ale preparat ma ograniczoną trwałość. Dodany jodek potasowy ułatwia rozpuszczanie jodu
i stabilizuje preparat. Podczas przechowywania
preparat nabiera właściwości drażniących z powodu wytwarzania jodowodoru. Jod reaguje z wodą
i powstaje jodowodór oraz kwas podjodawy, który utlenia etanol do aldehydu i kwasu octowego.
W celu zwiększenia trwałości preparatu wprowadza
się jodek potasu. W wyniku reakcji jodu cząsteczkowego z jonem jodkowym powstaje jon kompleksowy, co zapobiega tworzeniu się większych ilości
jodowodoru.
Jodyna ma działanie odkażające. Jest stosowana do odkażania skóry, dezynfekcji pola operacyjnego, do pędzlowania dziąseł, a po rozcieńczeniu (2-4 krople na 1 litr wody) także do płukania
ust i gardła. Obecnie częściej stosuje się mniej barwiące skórę roztwory solubilizowane jodu, otrzymywane w wyniku kompleksowania z powidonem,
tak zwane jodofory. Powszechnie stosowanym preparatem jodu jest jodowany powidon (Povidonum
iodinatum).

Spirytus mrówczany

Spirytus kamforowy

(Spirytus Formicicus, Spirytus Formicae, Spirytus mrówkowy) (FP XI).

(Camphorae spiritus, Spiritus camphoratus,
Solutio camphorae spirituosa) (FP XI).

Jest to roztwór 1,2% kwasu mrówkowego w etanolu o stężeniu około 70% v/v (68-76%).
Przygotowuje się go przez zmieszanie 5 części 25%
kwasu mrówkowego z 25 częściami wody i 70 częściami etanolu 96%. Podczas przechowywania preparatu zawartość kwasu mrówkowego maleje, ponieważ zachodzi reakcja kwasu mrówkowego z etanolem i powstaje mrówczan etylu. Z tego powodu
nie należy sporządzać większych ilości spirytusu
mrówczanego na zapas. Stosowany jest zewnętrznie, do nacierań w chorobie reumatycznej.

Preparatem jest etanolowo-wodny roztwór
kamfory o charakterystycznym zapachu. Stężenie
kamfory wynosi 10%, a zawartość etanolu powinna
być nie mniejsza niż 65% i nie większa niż 70% (v/v).
Przygotowuje się go przez rozpuszczenie 10 części kamfory w 65 częściach etanolu 96% i dodanie
wody do uzyskania 100 części preparatu. Spirytus
kamforowy należy przechowywać w zamkniętych
pojemnikach. Stosowany jest do nacierań w bólach reumatycznych i neuralgicznych - wywołuje
miejscowe przekrwienie, ma też właściwości antyseptyczne. Preparatu nie należy stosować na błony
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śluzowe i uszkodzoną skórę. Spirytus kamforowy
wchodzi w skład spirytusu mydlano-kamforowego.
Spirytus mydlany
(Saponis kalini spirytus, Solutio Saponis spirituosa) (FP XI).

Preparatem jest 50% etanolowy roztwór mydła potasowego, o zawartości kwasów tłuszczowych
nie mniej niż 20% m/m, a etanolu 50-54% V/V. W
celu przygotowania spirytusu należy rozpuścić 50
części mydła potasowego w 40 częściach etanolu
96% i dodać 1 część olejku lawendowego rozpuszczonego w 9 częściach etanolu, po czym całość
odstawić na 24h do całkowitego rozpuszczenia, a
następnie przesączyć. Spirytus mydlany służy do
zmywania i dezynfekcji rąk. Preparat zawiera dużo
nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowy, linolenowy), dlatego ma silne działanie odkażające
w porównaniu do innych mydeł. Przechowywać go
należy w zamkniętych pojemnikach, chroniąc od
światła ze względu na możliwość jełczenia. Spirytus
mydlany jest składnikiem spirytusu mydlano-kamforowego.
Spirytus mydlano-kamforowy (Spiritus saponato-camphoratus, Opodeldok liquidum, Mazidło kamforowe) (FP IX) jest etanolowym roztworem
mydła potasowego z zawartością kwasów tłuszczowych 13-17% m/m, kamfory 2,2-2,5% m/m, etanolu
54-62% V/V o wyglądzie żółtobrunatnej przezroczystej cieczy i charakterystycznym zapachu. Składa się z: Camphorae spiritus 24 cz., Saponis kalini
spiritus 70 cz., Ammonii hydroxidum 10% 4,8 cz.,
Thymi typo thymolo aetheroleum 0,4 cz., Rosmarini aetheroleum 0,8 cz. W celu uzyskania preparatu składniki należy zmieszać, pozostawić na 24 h i
przesączyć. Preparat ma działanie dezynfekujące,
wywołuje miejscowe przekrwienie skóry i jest stosowany do nacierań w bólach reumatycznych i neuralgicznych.
Nieco podobną nazwę ma mazidło mydlano-kamforowe (Linimentum saponato-camphoratum,
opodeldok) występujące w FP XI. Mazidło to ma
postać żelu i wykonane jest na bazie mydła stearynowego. Skład ma następujący: Acidum stearicum
2,2 cz., Natrii hydroxidi solutio 175 g/l 2,2 cz., Glycerolum 85% 2 cz., Camphora 2 cz., Ethanolum 90%
88 cz., Juniperi aetheroleum 1 cz., Ammonii hydroxidum 10% 2,6 cz. Przygotowuje się przez ogrzewanie roztworu wodorotlenku sodu z kwasem ste►
arynowym, glicerolem i etanolem. Następnie do
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mieszaniny dodaje się roztwór kamfory w etanolu,
olejek jałowcowy i 10% amoniak. Preparat jest stosowany do nacierań, albo jako podłoże do substancji leczniczych.

Manuał aptekarski
ku zewnętrznego zawartych w FP XI należy wymienić olej kamforowy.
Olej kamforowy
(Oleum camphoratum) (FP XI).

W tym miejscu jeszcze warto wspomnieć
o spirytusie salicylowym (Spirytus salicylatus) (FP
X), o działaniu odkażającym do użytku zewnętrznego. Jest to etanolowo-wodny roztwór kwasu salicylowego. Zawartość kwasu salicylowego wynosi
2% (1,9-2,1%), a etanolu 70% (v/v) (67-73%). Przygotowuje się go przez rozpuszczenie kwasu salicylowego (2 cz.) w etanolu 96% (68 cz.) i uzupełnienie
wodą do 100 części.
Przy tej grupie preparatów należy zwrócić
uwagę na spirytusy aromatyczne (Spirituosa aromatica) zawierające jako substancje lecznicze olejki eteryczne. Spirytusy aromatyczne wykorzystuje
się jako środki poprawiające smak i zapach, często
też jako preparaty do wcierań. Z takich spirytusów
jeszcze można spotkać w recepturze spirytus lawendowy i miętowy z FP III.
Spirytus lawendowy (Lavandulae spiritus). Ma postać bezbarwnej przezroczystej cieczy o zapachu lawendy. W celu jego otrzymania należy rozpuścić 3 części olejku lawendowego
w 692 częściach etanolu 96%, dodać 303
części wody, silnie wymieszać, pozostawić
i po kilku dniach przesączyć. Przechowywać
należy w szczelnie zamkniętych pojemnikach
chroniąc od światła. Olejek lawendowy zawiera terpeny o działaniu aromatyzującym.
Spirytus miętowy (Menthae piperitae spirytus). Jest
przezroczystą bezbarwną cieczą o zapachu
mięty. Przygotowuje się go przez rozpuszczenie olejku miętowego (5 cz.) w etanolu 96%
(88 cz.), dodanie wody (7 cz.) i wymieszanie.
Głównym składnikiem preparatu jest mentol
zawarty w olejku miętowym. Spirytus miętowy może mieć zastosowanie jako corrigens
i środek wiatropędny.
Jeszcze jedną grupę roztworów galenowych
stanowią roztwory olejowe. Roztwory olejowe
otrzymuje się w wyniku rozpuszczenia substancji
leczniczych w olejach ciekłych pochodzenia roślinnego (rzepakowy, sojowy, lniany) lub zwierzęcego
(tran). Z leczniczych roztworów olejowych do użyt14

Jest to 10% roztwór kamfory w oleju rzepakowym. Przygotowuje się go na ciepło przez rozpuszczenie 10 części kamfory w 90 częściach oleju
rzepakowego, ogrzewając w zamkniętym naczyniu
na łaźni wodnej o temp. 40°C. Naczynie powinno
być w tym czasie zamknięte, aby nie dopuścić do
ulatniania się kamfory. Przechować należy w zamkniętych pojemnikach, w temperaturze nie wyższej niż 15°C, chronić od światła. Preparat stosuje
się zewnętrznie, wywołuje miejscowe przekrwienie
skóry. Po nałożeniu na skórę ma działanie najpierw
chłodzące, a potem znieczulające.
Do olejów leczniczych zalicza się też takie,
które w swoim składzie mają substancje biologicznie czynne, a są to: olej rycynowy (Ricini oleum) o działaniu przeczyszczającym ze względu na
obecność glicerydów kwasu rycynolowego i olej
wątłuszowy (Jecoris Aselli oleum, tran) zawierający
witaminy A i D. Oleje lecznicze można też otrzymać
przez wytrawianie olejem rozdrobnionego surowca
leczniczego, np. olej z koszyczków nagietka (Calendulae oleum) i olej dziurawcowy (Hyperici oleum).

dzięki obecności sacharozy jako dobrej pożywki.
Przy stężeniu sacharozy poniżej 64% rozwijające
się mikroorganizmy osmofilne powodują enzymatyczną hydrolizę sacharozy na cukry proste (cukier
inwertowany) z udziałem inwertazy. W wyniku dalszego rozkładu cukru inwertowanego następuje zakwaszenie preparatu. W syropie może także
nastąpić fermentacja alkoholowa wywołana przez
drożdże lub zjawisko ześluzowacenia ze względu
na obecność Leuconostoc mesenteroides. Z tego
względu stosuje się substancje konserwujące oraz
przeciwutleniacze. Można stosować dodatek etanolu, który działa konserwująco, ale wtedy należy
zmniejszyć stężenie cukru ze względu na zmniejszoną rozpuszczalność. Należy podkreślić, że sama
sacharoza nie ma właściwości bakteriobójczych.
Wysokie stężenie sacharozy w syropie ma słabe
działanie przeciwkaszlowe, działanie osłaniające
i powlekające błony śluzowe. Sacharoza może zostać zastąpiona częściowo lub w całości innym cukrem lub alkoholem wielowodorotlenowym (glicerol, sorbitol), np. sorbitol stosowany jest w syropach
dla chorych na cukrzycę. W tak wysokich stężeniach cukru zwłaszcza w przypadku zmian temperatury przechowywania istnieje możliwość krystalizacji cukru. Temu zjawisku można zapobiec przez
dodanie do syropu glicerolu lub sorbitolu. Krystalizacji zapobiega też obecność cukru inwertowane-

Częstym składnikiem mieszanek lub zawiesin
do użytku wewnętrznego są syropy, z których cztery mają swoje monografie szczegółowe w części
narodowej FP XI.
Syropy (Sirupi) według definicji FP XI są preparatami wodnymi charakteryzującymi się słodkim
smakiem i lepką konsystencją. Przeznaczone są do
podawania doustnego. Syropy stanowią stężone
roztwory sacharozy, co najmniej 45% (m/m), bądź
innych cukrów lub alkoholi wielowodorotlenowych
w wodzie, wyciągach roślinnych, sokach owocowych lub ich mieszaninach. W powszechnie stosowanym syropie prostym stężenie sacharozy wynosi
64%. Tak wysokie stężenie sacharozy (64% i powyżej) utrzymuje wysokie ciśnienie osmotyczne, które
zapobiega rozwojowi drobnoustrojów przez to, że
tracą wodę na skutek plazmolizy komórek. Roztwory takie wykazują więc działanie bakteriostatyczne. W związku z tym drobnoustroje nie giną, a po
rozcieńczeniu syropu szybko namnażają się w nim
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go. Ze względu na to, że słodki smak często nie
jest wystarczający, aby zamaskować nieprzyjemny
smak substancji czynnej, to syropy mogą zawierać
dodatek substancji aromatyzujących i sztucznych
środków słodzących (sacharyna, cyklaminian sodu,
aspartam). Stałe substancje lecznicze rozpuszczają
się w syropie bardzo powoli, dlatego zalecane jest
rozpuszczanie w ogrzanym syropie. Do zwiększenia
rozpuszczalności substancji leczniczych w syropach
stosuje się dodatki glicerolu, glikolu propylenowego lub etanolu.
Oprócz syropów o właściwościach leczniczych (syrop tymiankowy złożony i syrop z sulfogwajakolem) w lekach recepturowych stosowane są
syropy pełniące funkcję nośników substancji leczniczych (syrop prosty, prawoślazowy i pomarańczowy) lub dodawane jako środki poprawiające smak
i zapach. Do korekty smaku i zapachu stosowane
są syropy wiśniowy i malinowy, które mają odczyn
kwasowy, dlatego mogą powodować występowanie niezgodności z obecnymi w preparacie substancjami leczniczymi.
Syropy mogą być otrzymywane na ciepło lub
na zimno. Przygotowanie na ciepło ma dwie zalety:
szybciej i lepiej rozpuszcza się sacharoza oraz następuje zniszczenie drobnoustrojów. W metodzie
przepisaną ilość cukru należy wsypać do naczynia,
dodać wodę lub inny płyn i ogrzewać, utrzymując
syrop krótko w stanie wrzenia do 2 minut. Ograniczenie czasu ogrzewania zapobiega zwiększeniu
hydrolizy sacharozy. Gorący syrop należy przecedzić przez gęstą tkaninę, uzupełniając go wrzącą
wodą do przepisanej ilości. Po ochłodzeniu syrop należy rozlać do suchych,
uprzednio wyjałowionych
butelek i szczelnie zamknąć. Jeśli do butelek został rozlany gorący syrop,
to należy pamiętać, żeby
po ostudzeniu dokładnie
przemieszać zawartość bu►
telek, ponieważ skraplająca
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się woda w szyjce rozcieńcza górną warstwę preparatu, co stwarza odpowiednie warunki do rozwoju
mikroorganizmów. Ewentualnie dopuszcza się dodanie kilku kropel etanolu na powierzchnię syropu
przed zamknięciem butelek. Alkohol nie rozpuszcza
się w stężonym syropie, a jego pary hamują rozwój
pleśni i drożdży. Przykładem syropów wykonywanych na ciepło jest syrop prosty i prawoślazowy.
Jeśli w syropie znajdują się substancje czynne
wrażliwe na podwyższoną temperaturę, to należy
syrop przygotować metodą na zimno. W tym sposobie cukier rozpuszcza się w wodzie bez ogrzewania, w perkolatorze lub innym naczyniu o zbliżonym kształcie. Na dnie naczynia umieszcza się
warstwę filtracyjną, wsypuje cukier i z góry wlewa
wodę lub inny płyn, w którym ma być on rozpuszczony. Pierwsze porcje syropu są zwykle bardzo
rozcieńczone, dlatego wlewa się je z powrotem
do naczynia, i tak postępuje aż do całkowitego
rozpuszczenia cukru. Uzyskany syrop jest klarowny i już nie wymaga sączenia. Jednak obecnie taka
metoda jest rzadko stosowana. Na zimno syropy
otrzymuje się również przez zmieszanie z syropem
prostym składników płynnych (np. syrop z owocni pomarańczy gorzkiej) albo przez rozpuszczenie
stałej substancji leczniczej w odpowiednim syropie
(np. syrop z sulfogwajakolem).
Farmakopea Polska XI zawiera pięć monografii szczegółowych syropów.
Syrop prosty
(Sirupus Simplex, syrop zwykły) (FP XI).

Syrop prosty jest wodnym roztworem sacharozy o stężeniu 64%. Przygotowuje się go na
gorąco przez rozpuszczenie 64 części sacharozy w 36 częściach wody, po czym roztwór należy
doprowadzić do wrzenia, przesączyć i uzupełnić
gorącą wodą do przepisanej ilości. Prawidłowy
skład syropu sprawdza się przez pomiar gęstości
syropu, współczynnika załamania światła i skręcalność właściwą. Gęstość syropu powinna mieścić się
w zakresie od 1,31 g/ml do 1,32 g/ml, a pH 6,5-7,5.
Syrop prosty jest stosowany do przygotowania postaci leku jako nośnik substancji leczniczych,
do poprawy smaku w mieszankach, do przyrządzania innych syropów, a także jako środek wiążący i utrzymujący wilgoć w granulatach, tabletkach
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oraz powlekający w drażetkach. Ze względu na
właściwości słabo redukujące może być korzystnym środowiskiem dla substancji leczniczych łatwo
utleniających się, jak np. kwas askorbowy.

smaku i zapachu w płynnych postaciach leku oraz
jako nośnik substancji leczniczych. Wchodzi w skład
syropu z sulfogwajakolem.

Syrop prawoślazowy

(Sulfoqaiacoli sirupus, syrop tiokolowy) (FP XI).

(Althaeae sirupus, syrop ślazowy) (FP XI).

Otrzymuje się przez rozpuszczenie na gorąco
sacharozy w maceracie z korzenia prawoślazu.
Najpierw przygotowuje się macerat. Rozdrobniony, czyli przesiany przez sito 5 mm korzeń
prawoślazu w ilości 5 części przemywa się na sicie
małą ilością wody w celu usunięcia pyłu surowca,
zawierającego ziarna skrobi, co zapobiega otrzymaniu mętnego maceratu. Surowiec zalewa się
mieszaniną 40 części wody i 1 części etanolu 96%
i pozostawia na 3 godzinną macerację w zamkniętym naczyniu. W tym czasie ekstrakcji powinny ulegać pożądane śluzy, a skrobia pozostaje w surowcu.
Następnie macerat zlewa się znad surowca i cedzi.
Surowca nie należy wyciskać, bo macerat będzie
mętny. W 36 częściach maceratu należy rozpuścić
64 części sacharozy i 0,1 część kwasu benzoesowego (konserwant) ogrzewając do zagotowania.
Wytrącające się substancje balastowe pływające
na powierzchni syropu trzeba zebrać. Wyparowaną
wodę należy uzupełnić do 100 części, całość przecedzić i syrop rozlać wyjałowionych butelek.
Syrop prawoślazowy stosuje się w podrażnieniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Jednak ze względu na niewielką zawartość związków
śluzowych powinien być stosowany tylko z dodatkiem odpowiednich substancji leczniczych w preparatach o działaniu wykrztuśnym i przeciwkaszlowym. Syrop prawoślazowy jest też składnikiem leku
Liquor pectoralis.

Syrop z sulfogwajakolem

Syrop ten otrzymuje się przez rozpuszczenie
6 części sulfogwajakolu w 94 częściach łagodnie
ogrzanego syropu z owocni pomarańczy gorzkiej.
Do przygotowania niewskazane jest stosowanie
żelaznych naczyń czy szpatułek, ponieważ w kontakcie z żelazem gwajakolosulfonian potasowy barwi roztwór na lekko fioletowy. Należy też zwrócić
uwagę, że zastosowanie zbyt kwaśnego syropu
pomarańczowego może wpływać na dysocjację
soli i doprowadzić do wytrącenia kwasu gwajakolosulfonowego w postaci osadu. Substancją leczniczą w syropie jest sulfogwajakol (6%), który ulega
w organizmie przekształceniu do gwajakolu, czyli
czynnej formy leku. Łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i wydala przez drogi oddechowe
drażniąc błonę śluzową oskrzeli, zwiększa sekrecję
i upłynnia wydzielinę oskrzeli oraz wspomaga odruch kaszlowy. Syrop z sulfogwajakolem ma działanie wykrztuśnie, ale także wykazuje słabe działanie
odkażające.
Syrop tymiankowy złożony
(Thymi sirupus compositus) (FP XI).

kłym z dodatkiem tymolu. Przygotowując go należy 150 części płynnego wyciągu tymiankowego
zmieszać z 3 częściami 10% roztworu amoniaku
i pozostawić na kilka dni w celu wytrącenia substancji balastowych. Po tym czasie wytrącony osad
trzeba oddzielić przez sączenie. Do uzyskanego
przesączu należy dodać etanolowy roztwór tymolu
(0,1 cz. tymolu w 5 cz. etanolu 96%) i wyciąg płynny, po czym uzupełnić syropem prostym do 1000
części. W tym miejscu należy dodać, że według FP
IV syrop ten miał w składzie bromki sodu, potasu
i amonu, stąd jego nazwa złożony. Syrop tymiankowy złożony ma działanie wykrztuśne ze względu
na obecne w nim saponiny, olejki eteryczne i jony
amonu. Tymol obecny w składzie ma właściwości
antyseptyczne i działa odkażająco wydalając się
przez drogi oddechowe. ■
dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Specjalista Farmacji Aptecznej
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
email: regina.kasperek@umlub.pl
Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska XI. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych PTF, Warszawa
2017.
2. Jachowicz R. (red.). Receptura apteczna. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2015.
3. Pluta J., Haznar-Garbacz D., Karolewicz B., Fast M. Preparaty galenowe. MedPharm Polska, Wrocław 2010.
4. Sznitowska M. (red.). Farmacja stosowana technologia postaci
leku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Ogólnie jest otrzymywany przez zmieszanie
płynnego wyciągu z ziela tymianku z syropem zwy-

Syrop z owocni pomarańczy gorzkiej
(Aurantii amari epicarpii et mesocarpii sirupus,
syrop pomarańczowy) (FP XI).

Syrop pomarańczowy otrzymuje się na zimno przez zmieszanie 90 części syropu zwykłego z 5
częściami nalewki z owocni pomarańczy gorzkiej
i z 5 częściami płynnego wyciągu z owocni pomarańczy gorzkiej.
Zawartość sacharozy w syropie wynosi 5558% (m/m). Trwałość zapewnia mu obecność etanolu i olejków eterycznych. Służy jako corrigens
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Nowotwory
złośliwe
– profilaktyka w rękach farmaceuty

iczba nowych zachorowań na nowotwory
w Polsce w 2015r. wyniosła 163 281, z czego
na pierwszym miejscu u mężczyzn znalazł się
rak płuca (18%), na drugim rak prostaty (17%), a na
trzecim rak jelita grubego (13%). U kobiet najczęściej występował rak piersi (22%), następnie rak jelita grubego (10%) i płuca (9%). Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów zarówno u kobiet jak
i u mężczyzn był rak płuca.
Stosowanie kilku podstawowych metod profilaktyki pierwotnej i wtórnej pozwoliłoby znacznie
zmniejszyć liczbę nowych zachorowań. Profilaktyka
pierwotna ma na celu modyfikację stylu życiu oraz
zmniejszenie narażenia na kancerogenne czynniki
środowiskowe. Zadaniem wtórnej profilaktyki nowotworów jest ich wczesne wykrywanie za pomocą
przesiewowych programów badań czyli tzw. screeningu przeprowadzanego w bezobjawowym okresie choroby. W tej dziedzinie z pewnością mamy
jako społeczeństwo jeszcze wiele do zrobienia.
Zgłaszalność na badania profilaktyczne w Polsce pozostaje na relatywnie niskim poziomie, co przekłada
się na wysoką umieralność spowodowaną chorobami nowotworowymi, która jest znamiennie wyższa
niż średnia dla krajów Unii Europejskiej - o około
20% u mężczyzn i 10% u kobiet.

Palenie tytoniu jako jeden
z najistotniejszych czynników
ryzyka

W obliczu coraz większego rozpowszechnienia chorób nowotworowych na świecie stosowanie się do zasad profilaktyki nowotworowej oraz
propagowanie jej wśród pacjentów to powinność nie tylko lekarzy, ale
także farmaceutów. Dajmy dobry przykład, uczestnicząc w badaniach profilaktycznych oraz prowadząc aktywny tryb życia. Warto oferować pacjentom pomoc w rzucaniu palenia za pomocą nikotynowej terapii zastępczej
czy uwrażliwić na rzeczywistą efektywność kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Nowotwory złośliwe w Polsce i na świecie stanowią jedno z największych wyzwań dzisiejszej medycyny i nauki, będąc obecnie drugą po
chorobach układu krążenia przyczyną zgonów. Nie tylko czynniki genetyczne, ale także liczne środowiskowe takie jak palenie papierosów, otyłość, nieprawidłowa dieta, opalanie się czy wirusy istotnie przyczyniają się
do ich rozwoju.

Około 30% wszystkich zgonów z powodu
chorób nowotworowych w krajach rozwiniętych jest
spowodowanych paleniem tytoniu, a za większość
z nich odpowiada rak płuca. Ryzyko zachorowania
na raka płuca jest prawie 20 -krotnie większe u palaczy niż u osób, które nigdy nie paliły. Ryzyko zależy
od ilości wypalanych dziennie papierosów oraz od
czasu trwania nałogu, wydaje się jednak, że znacznie większe znaczenie ma okres palenia tytoniu.
Większość badań wykazała również zależność
pomiędzy zwiększonym ryzykiem raka płuca a biernym paleniem, choć trudniej ten związek zbadać niż
w przypadku palenia czynnego. Szanse zachorowania na raka płuca maleją po zaprzestaniu palenia,
jednakże nigdy nie osiągną poziomu takiego jaki
występuje u osób nigdy niepalących. Dla przykładu
u osób, które zaprzestały palenia w wieku 35-44 lat
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ryzyko zgonu na raka płuca jest 2-krotnie większe
niż u osób nigdy niepalących.
Poradnictwo antynikotynowe jest jednym
z ważnych zadań lekarzy i powinno być wdrożono
w każdym przypadku stwierdzenia uzależnienia od
nikotyny. U pacjentów z silnym lub średnim stopniem uzależnienia (określonego za pomocą kwestionariusza Fagerströma) należy wdrożyć leczenie farmakologiczne. Do leków o udowodnionej skuteczności w odzwyczajaniu od palenia tytoniu należą:
1. NTZ (nikotynowa terapia zastępcza);
2. bupropion – lek przeciwdepresyjny;
3. częściowi agoniści receptora nikotynowego
– wareniklina i cytyzyna.
Założeniem NTZ jest dostarczenie nikotyny do
organizmu uzależnionego palacza, aby zmniejszyć
objawy abstynencji i pozwolić mu skoncentrować
się na zmianie zachowań i nauczeniu się życia bez
używania tytoniu. Dobór odpowiedniej dla danego
pacjenta NTZ, dokonany przez farmaceutę, udzielenie szczegółowych instrukcji dotyczącej stosowania poszczególnych preparatów, może mieć istotne
znaczenie w walce z nałogiem. Nikotyna jest dostępna w różnych postaciach i dawkach:
• Gumy - o zawartości 2 mg nikotyny zaleca się
u osób palących ≤20 papierosów dziennie, a dla
palących więcej – gumy zawierające 4 mg nikotyny, zwykle do 12 tygodni, nie dłużej niż 12
miesięcy. Gumę należy żuć powoli, starając się
nie połykać zbyt wiele śliny i nie traktować jej
jak zwykłej gumy do żucia. Kiedy na języku pojawia się delikatne mrowienie należy przestać
żuć gumę i umieścić ją pod językiem lub miedzy policzkiem a dziąsłem. Gdy nieprzyjemne
drętwienie minie należy ponownie gumę rozgryźć i żuć uwalniając następną porcję nikotyny.
Czynności te należy powtarzać nie dłużej niż 30
minut, gdyż po tym czasie cała zawarta nikotyna
zostaje wchłonięta do krwi.
• Plastry - (10, 15 lub 25 mg/16 h albo 7, 14 lub
21 mg/24 h), zwykle do 10-12 tygodni.
• Pastylki do ssania – o zawartości 4 mg nikotyny zaleca się u osób zapalających pierwszego
papierosa ≤30 min po przebudzeniu, a o zawartości 1,5 lub 2 mg nikotyny – u osób zapalających pierwszego papierosa >30 min po
przebudzeniu, zwykle do 12 tygodni, nie dłużej
niż 6 miesięcy.
• Tabletki do ssania – o zawartości 2 mg zaleca
►
się u palących ≤20 papierosów dziennie lub
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•
•

zapalających pierwszego papierosa >30 min
po przebudzeniu, o zawartości 4 mg zaleca się
u osób palących >20 papierosów na dobę lub
zapalających pierwszego papierosa ≤30 min po
przebudzeniu. Tabletki zwykle 2-3 miesiące, nie
dłużej niż 9 miesięcy.
Inhalator nikotynowy – zaleca się stosowanie,
gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa.
E – papierosy (elektroniczny system dozujący nikotynę w postaci aerozolu (ENDS, electronic nicotine delivery system) - część palaczy zamienia
klasyczne papierosy na elektroniczne, mając na
uwadze korzyści zdrowotne. Jakkolwiek wkład
do e-papierosa to nikotyna lub para wodna
i urządzenie nie jest tak szkodliwe dla palacza
i otoczenia jak zwykły papieros, to mamy do
czynienia z produktem, który nie został należycie przebadany. Liczne doniesienia wskazują, że użytkownicy e-papierosy stosują je, gdyż
uważają, że jest to bezpieczniejsze zastępstwo
dla papierosów lub środek ułatwiający rzucenie
palenia. Niestety, na chwilę obecną nie ma twardych dowodów na poparcie tych tez. Zwracają
natomiast uwagę informacje o stosowaniu e-papierosów przez osoby wcześniej niepalące,
szczególnie przez nastolatków. Wskazuje to na
potencjał uzależniający e-papierosów i inicjacyjny w kierunku palenia zwykłych papierosów.

Czerniak – względnie rzadki, ale
bardzo groźny nowotwór skóry
Czerniaki skóry są złośliwymi nowotworami
wywodzącymi się z neuroektodermalnych komórek melanocytarnych. W Polsce czerniaki występują
względnie rzadko, z częstością osiągającą w ostatnich latach ok. 3100 zachorowań rocznie. Czerniaki są jednak nowotworami o największej dynamice wzrostu liczby zachorowań. W Polsce w latach
1980–2010 liczba zachorowań zwiększyła się niemal
3-krotnie. Za najistotniejsze czynniki zwiększonego
ryzyka zachorowania uznaje się:
• intensywne działanie promieniowania ultrafioletowego naturalnego (promienie słoneczne) i sztucznego (np. łóżka opalające,
solaria);
• stałe drażnienie mechaniczne lub chemiczne;
• niską zawartość barwnika w skórze;
• predyspozycje genetyczne.
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Szczególnie niebezpieczne jest rzadkie, a intensywne opalanie się w sezonie wakacyjnym.
Najbardziej podatne na szkodliwe działanie promieniowania ultrafioletowego są dzieci i młodzież.
W związku z tym w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, w tym od 16 lutego 2018 roku w Polsce,
obowiązuje całkowity zakaz korzystania z solarium
przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.
Zaleca się stosownie kremów z wysokim stopniem ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB,
aczkolwiek najskuteczniejszą metodą profilaktyki
nowotworowej pozostaje unikanie narażenia na
promieniowanie słoneczne w godzinach 10-15.
Miarą skuteczności środków przeciwsłonecznych są
współczynniki wysokości ochrony przeciwsłonecznej (faktory, umieszczane na opakowaniach preparatów). Inne określają stopień protekcji przed UVB,
inne – przed UVA. W praktyce najbardziej rozpoznawalny faktor SPF pozwala obliczyć osobniczy czas,
jaki możemy spędzić na słońcu bez wystąpienia reakcji rumieniowej. Jeśli zaczerwienie niechronionej
skóry pojawia się zazwyczaj po 10 minutach ekspozycji na promienie słoneczne, emulsja ochronna
o wartości SPF 8 zapewni ochronę przed widocznymi objawami poparzenia słonecznego przez 80
minut. Niewątpliwy jest fakt nieistnienia kompletnej
ochrony przeciwsłonecznej, ponadto skuteczność
stosowanych preparatów w dużej mierze zależy od
właściwego sposobu ich aplikacji, o czym warto
informować klientów zakupujących powyższe produkty.

Szczepienia także chronią
przed rozwojem nowotworów
Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym
wywołują obecnie wiele kontrowersji, będąc przedmiotem intensywnej debaty publicznej, ze względu
na dość dużą grupę przeciwników szczepień w Polsce i na świecie. Nie ma jednak najmniejszej wątpliwości, że szczepienia są jednym z największych
osiągnięć medycyny, które pozwoliło wyeliminować
wiele śmiertelnych chorób. Poza swoją główną rolą
w zapobieganiu chorobom zakaźnym, istnieje kilka
szczepień, które pośrednio lub bezpośrednio chronią przed rozwojem nowotworów złośliwych:
1. Od 80-90% przypadków raka wątrobowokomórkowego (HCC) rozwija się w marskiej
wątrobie. Najistotniejszym czynnikiem etioAptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

logicznym jest przewlekłe zapalenie wątroby wywołane wirusem B oraz C. W chwili
obecnej, dostępne są szczepionki skutecznie
chroniące przed zarażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B. Należą one do katalogu szczepień obowiązkowych w ramach
Programu Szczepień Ochronnych.
2. Przetrwałe zakażenie HPV (human papillomavirus – ludzkim wirusem brodawczaka)
jest najistotniejszym czynnikiem rozwoju
raka szyjki macicy. Dostępne są trzy szczepionki przeciw HPV: 2-walentana, 4-walentna i 9-walentna. Wszystkie chronią przed
najbardziej onkogennymi typami wirusa
16 i 18, są przeznaczone do ochrony przed
zmianami przednowotworowymi i nowotworami narządów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy) i odbytu oraz brodawkami narządów płciowych. Zalecane są dla
dziewcząt i młodych kobiet oraz chłopców
i młodych mężczyzn. Te szczepionki nie są
ujęte w katalogu szczepień obowiązkowych,
warto je jednak zalecać.

Aktywność fizyczna i zdrowa
dieta nie tylko dla serca…
Pozytywny wpływ regularnej aktywności fizycznej, zdrowej, zbilansowanej diety oraz prawidłowej masy ciała (BMI<25 kg/m2) na układ krążenia
został wielokrotnie udowodniony w badaniach naukowych. Okazuje się jednak, że czynniki te istotnie
ograniczają także ryzyko powstania nowotworów
złośliwych. I tak na przykład wysiłek fizyczny o odpowiedniej intensywności i czasie trwania obniża
ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet
o 30-50%.
W badaniach postuluje się również liczne
związki zdrowej, zbilansowanej diety, bogatej w warzywa i owoce z profilaktyką nowotworów. Najlepiej
dotychczas zbadano powiązania z rakiem jelita grubego a także żołądka, jamy ustnej i przełyku. Zaleca się spożywanie pokarmów bogatych w błonnik,
mających chronić przed rakiem jelita grubego. Także pomidory oraz wszelkie ich przetwory, bogate
w likopen wpływają na zmniejszenie ryzyka raka
prostaty. Pokarmy, których ilość w diecie należałoby ograniczać to z pewnością czerwone mięso oraz
sól. Prawidłowo skomponowanej diety nie powinno
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

się zastępować preparatami wielowitaminowymi czy
suplementami diety, gdyż mogą one wywierać niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, o czym warto
przypominać pacjentom.

Przesiewowe badania
profilaktyczne
Skrining oznacza badanie osób bez objawów
choroby w celu wczesnego wykrycia nowotworu
(lub stanu przednowotworowego), aby zmniejszyć
umieralność na ten nowotwór. Skriningiem obejmuje się tę część populacji, w której występuje największe ryzyko zachorowania na chorobę określonego
narządu. Programy badań przesiewowych w kierunku nowotworów złośliwych, finansowanych przez
NFZ, ujęto w tabeli 1.

Podsumowanie
Nie każdego zachorowania na nowotwór
złośliwy da się uniknąć, gdyż największe znaczenie mają czynniki genetyczne. Istnieje jednak wiele
modyfikowalnych czynników środowiskowych, które
zwiększają ryzyko określonych typów raka. Wiele
da się zrobić, by uniknąć chorób przewlekłych i podobnie wiele da się zrobić by uniknąć nowotworu.
Wystarczy postępować zgodnie z zasadami ujętymi
w poniższym Kodeksie Walki z Rakiem.
Zgodnie z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem:
1. Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.
2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu
tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy
wolnego od tytoniu.
3. Utrzymuj prawidłową masę ciała.
4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu.
Ogranicz czas spędzany na siedząco.
5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu
żywienia
6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz
jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać
nowotworom.
7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). Chroń
się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie ko►
rzystaj z solarium.
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Tabela 1. Przesiewowe badania profilaktyczne wykonywane w Polsce
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w populacji docelowej.
Program
profilaktyczny

Cytologia

Wiek

Uwagi
•

Rutynowo wykonywana co 3 lata

•

Wykonywana 1 raz w roku u kobiet obciążonych czynnikami
ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki
immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego
ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.

•

Rutynowo wykonywana co 2 lata

•

Wykonywana 1 raz w roku u kobiet, obciążonych
następującymi czynnikami ryzyka:
o rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra,
córka);
o mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2.

•

Rutynowo wykonywana 1 raz w życiu po 55 roku życia

•

W młodszych grupach wiekowych profilaktycznie
wykonywana w następujących sytuacjach:

25 – 59 lat

Mammografia

Kolonoskopia

50 – 69 lat

55 – 64 lata

- U osób w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które
miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego
stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
- U osób w wieku 25-65 lat pochodzących z rodziny HNPCC
(rodzinny niepolipowaty rak jelita grubego) lub FAP (rodzinna
polipowatość gruczolakowata). W tym przypadku konieczne jest
skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Bierz udział w zorganizowanych programach
badań przesiewowych.
10. Zadbaj o to, aby Twoje dzieci były szczepione
przeciwko WZW typu B oraz wirusowi HPV. ■
lek. Marta Kurczewska-Michalak
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas

Zakład Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
e-mail: m.kurczewska@o2.pl
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Choroba

brudnych rąk
– WZW typu A
Czy w XXI wieku istnieje jeszcze ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby A? Choć o żółtaczce mówi się w historii medycyny już od czasów Hipokratesa i wspominał o niej Galen, to dopiero
w 1947 roku McCallum, dla odróżnienia zapalenia wątroby szerzącego się
przez zakażenia drogą pokarmową od typu wszczepiennego, wprowadził
określenia hepatitis A i hepatitis B. Terminologię tę zaakceptowała Światowa Organizacja Zdrowia WHO dopiero w 1973 roku, kiedy to Feinstone
i współpracownicy uwidocznili w mikroskopie elektronowym cząstki o wymiarach 27 nm, występujące w stolcu chorych na WZW typu A.
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018
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W

irusowe zapalenie wątroby A to ostra,
samoograniczająca się choroba zakaźna
miąższu wątroby, wywoływana przez enterowirus należący do rodziny Picornaviridae. Choć
dysponujemy szczepionkami na WZW A, to wciąż
mamy do czynienia z zachorowaniami. Okresowo co
8-20 lat pojawia się tak zwana epidemia wyrównawcza, będąca obrazem stanu sanitarnego społeczeństwa oraz odsetka wyszczepionych osób.
Epidemia wyrównawcza jest to występowanie
w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań w liczbie większej niż oczekiwana wobec wcześniejszej, niskiej liczby przypadków. Wiąże się to z wygasaniem odporności zbiorowej i wzrastającym odsetkiem ludzi podatnych na
zakażenie, co w sprzyjających okolicznościach może
spowodować wybuch epidemii. Obecnie od 2017
roku mamy do czynienia z taką epidemią wyrównawczą wirusowego zapalenia wątroby A w Polsce,
stąd wydaje się konieczne przypomnienie faktów
związanych z zakażeniem i zachorowaniem.
Przyczyną wirusowego zapalenia wątroby
typu A jest zakażenie wirusem HAV. Choroba jest
bardzo rozpowszechniona. Szacuje się, że rocznie
zgłaszanych jest ok. 1,5mln nowych zachorowań.
Jednak ponieważ dotyczy ona krajów najuboższych,
wiele przypadków nie jest rejestrowanych. W rzeczywistości dane te mogą być wyższe od 3 do 10
razy. Rezerwuarem wirusa jest człowiek. Wrażliwe na
zakażenie są również marmozety i szympanse. Do
zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową przez zanieczyszczoną wodę i produkty spożywcze
oraz brudne ręce (stąd nazwa potoczna – „choroba brudnych rąk”). Możliwe jest również zakażenie
podczas stosunku płciowego, zwłaszcza analnego
oraz drogą krwi, np. poprzez używanie tych samych
igieł i strzykawek przez narkomanów.
Wirus jest wydalany z kałem przez 2-3 tygodnie przed wystąpieniem objawów oraz około 1
tygodnia po nich. Do zniszczenia wirusa dochodzi
w chlorowanej wodzie, formaldehydzie oraz po około 20 minutach w temperaturze 100ᵒC. Nie poddaje
się on działaniu kwasów i eteru.
Do czynników ryzyka zakażenia wirusem HAV
należą:
• kontakt z chorym na WZW A, szczególnie narażone są osoby wspólnie mieszkające;
• częsty kontakt z dziećmi uczęszczającymi do
żłobka, przedszkola lub pozostających w domach dziecka, w których pojawiło się WZW A;
24

•

•
•

•

podróże na obszary częstego występowania
WZW A - do Afryki, Azji, krajów basenu Morza Śródziemnego, krajów Bliskiego Wschodu,
Ameryki Środkowej i Południowej;
spożywanie surowych owoców morza, zwłaszcza
ostryg, omułków i krewetek;
homoseksualne stosunki płciowe mężczyzn oraz
stosunki analne pomiędzy osobami heteroseksualnymi;
praca przy usuwaniu odpadów komunalnych
i płynnych nieczystości.

Objawy WZW A
Okres wylęgania choroby wynosi 2 do 6 tygodni, średnio 4 tygodnie. Choroba najczęściej przebiega bezobjawowo lub z objawami dyspeptycznymi (nudności, wymioty, bóle brzucha) i grypopodobnymi (łatwe męczenie się, bóle mięśni i stawów).
Zazwyczaj obecne też jest nieznaczne powiększenie
wątroby. U dorosłych i osób starszych przebieg choroby może być ciężki i może wymagać hospitalizacji.
Ze względu na dominujące objawy choroba może
przebiegać w następujących postaciach:
• postać bezobjawowa (występuje najczęściej
u 80% chorych, głownie u dzieci do 10 r.ż.);
• postać z żółtaczką (głównie u dorosłych);
• postać cholestatyczna;
• postać nawracająca, kiedy to po przerwie
trwającej ok. 4-5 tygodni dochodzi do drugiego rzutu choroby;
• postać piorunująca - ostra niewydolność
wątroby (występuje bardzo rzadko - 1 przypadek na 1000).
W postaci z żółtaczką pojawia się zażółcenie
skóry i oczu oraz ściemnienie moczu i rozjaśnienie
stolca, a w postaci cholestatycznej – dodatkowo
świąd skóry.

•

•

rystyczne dolegliwości przepowiadające w postaci ogólnego złego samopoczucia, znużenia,
zwykle niewysokiej gorączki, bólów stawowo-mięśniowych, utraty apetytu, nudności, wymiotów, zaburzeń węchowo-smakowych (typowa
niechęć do nikotyny);
faza ostra, cechująca się bardziej swoistymi dla
chorób wątroby objawami w postaci ściemnienia
moczu, bólu w prawym podżebrzu, zażółcenia
białkówek i powłok skórnych, niekiedy acholii
stolca, trwająca od kilku do kilkunastu tygodni;
faza zdrowienia - trwająca do pół roku po przechorowaniu.

Rozpoznanie WZW A
Do postawienia diagnozy konieczne jest badanie serologiczne - oznaczenie przeciwciała anty
HAV IgM, których obecność świadczy o świeżym
zakażeniu. Przeciwciała IgM utrzymują się do 4-6
miesięcy po zakażeniu. Z czasem pojawiają się
przeciwciała IgG, które pozostają w organizmie do
końca życia i są dowodem na przebyte zakażenie
oraz nabycie odporności. Celem szczepień jest wytworzenie przeciwciał IgG, a tym samym uodpornienie na chorobę. W badaniach laboratoryjnych
wykonanych podczas zapalenia wątroby stwierdza
się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
przede wszystkim AlAT i AspAT, a w postaciach cholestatycznych - GGTP i fosfatazy zasadowej.

Leczenie WZW A
Nie ma leczenia przyczynowego, a jedynie
objawowe, które stosuje się w przypadkach o ciężkim przebiegu, zazwyczaj wymagających również
pobytu w szpitalu. Podstawowym celem leczenia
jest utrzymanie odpowiedniego stanu odżywienia,

nawodnienia oraz odpowiedniego ukrwienia wątroby. W ciągu co najmniej tygodnia od wystąpienia
objawów chory nie powinien przygotowywać posiłków dla innych oraz powinien powstrzymać się
od aktywności seksualnej – dzięki temu redukuje
ryzyko zakażenia innych ludzi.
Podczas choroby oraz w trakcie rekonwalescencji chory powinien dużo odpoczywać i ograniczyć aktywność fizyczną. Zalecenie to wynika
z zasad ukrwienia wątroby - w czasie aktywności
fizycznej spada ono do 10-20%, a to utrudnia regenerację utraconych w czasie zapalenia wątroby
hepatocytów.
Nie ma bardzo restrykcyjnych zaleceń dietetycznych dla wątroby, ale dieta powinna być lekkostrawna i odpowiednia do zapotrzebowania energetycznego. Dzienne spożycie powinno wynosić
około 2000 kcal, w tym węglowodany 70%, tłuszcze
10-20%, białko około 10%. Ważnym elementem jest
bezwzględne unikanie spożywania alkoholu w czasie leczenia i pół roku po jego zakończeniu.
W trakcie choroby i rekonwalescencji chory
powinien unikać przyjmowania ziół, suplementów
diety oraz leków hepatotoksycznych, takich jak na
przykład paracetamol. W przypadku konieczności
farmakoterapii, każdy preparat powinien być skonsultowany z lekarzem.
W przypadku wystąpienia świądu podaje się
kwas ursodezoksycholowy w dawce 15mg/kg/d
w 2-3 dawkach lub cholestyraminę 8-16g/d w 3-4
porcjach. Preparaty tzw. hepatoprotekcyjne nie mają
uzasadnienia w leczeniu WZW A.
Podczas ostrej fazy zakażenia chory powinien
być co najmniej co tydzień poddawany dokładnemu
badaniu lekarskiemu i ocenie parametrów układu
krzepnięcia i aktywności enzymów wątrobowych,
przede wszystkim aminotransferazy alaninowej.
Badania te powinny być wykonywane do momentu►
uzyskania wyników zgodnych z normą.

Przebieg WZW A
•

•

Na obraz choroby składa się kilka faz:
faza inkubacji, trwająca średnio 4 tygodnie (od
2 do 6 tygodni) - od momentu wniknięcia wirusa do organizmu do pojawienia się pierwszych
dolegliwości;
faza zwiastunowa (prodromalna), trwająca od 3
do 10 dni, w której mogą wystąpić niecharakteAptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

►
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

25

Wszechnica aptekarska

Wszechnica aptekarska
►

Rokowanie w WZW A
Czas choroby rzadko przekracza 3 miesiące.
W tym okresie u niektórych pacjentów może dochodzić do nawrotów objawów. W przypadku niepowikłanego WZW A pełny powrót do normalnej
aktywności życiowej następuje w ciągu 6 miesięcy
od wystąpienia objawów. U osób niedożywionych,
chorujących na przewlekłe choroby wątroby lub
w wieku powyżej 60 lat choroba może mieć cięższy
przebieg i wiązać się z koniecznością hospitalizacji.
Z kolei chorzy powyżej 40-tego roku życia są obarczeni 20-krotnie większym ryzykiem zgonu z powodu pojawienia się ostrej niewydolności wątroby niż
osoby młodsze.
Po przechorowaniu nie obserwuje się przewlekłego zapalenia wątroby, ani marskości wątroby
wywołanych wirusem HAV.
Zakażenie wirusem HAV nie wpływa na przebieg ciąży i nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią. Ważne jest, aby chory rodzic dbał
o odpowiednią higienę rąk i nierozprzestrzenianie
wirusa w otoczeniu.
Zakażenie HAV nie wywołuje przewlekłego
zapalenia wątroby i pozostawia trwałą odporność
(o której świadczy obecność specyficznych przeciwciał klasy IgG). Nie ma nosicielstwa HAV, ponieważ wirus jest całkowicie eliminowany z organizmu.

Powikłania
Bardzo rzadko (w ok. 0,2% przypadków) dochodzi do ostrej niewydolności wątroby. Szczególnie zagrożone tym powikłaniem są chorzy powyżej
50-tego roku życia, cierpiący na przewlekłe choroby
wątroby oraz osoby niedożywione lub z niedoborem odporności. Inne, również bardzo rzadko występujące powikłania WZW A to uszkodzenie nerek oraz autoimmunologiczne zapalenie wątroby.

Zapobieganie WZW A
Podstawową metodą zapobiegania zakażeniom HAV jest utrzymywanie wysokiego standardu
higieny oraz szczepienia. Szczepionka szczególnie
zalecana jest osobom, które wybierają się w podróż
do miejsc częstego występowania WZW A (Afryka,
26

Azja, kraje Bliskiego Wschodu, Ameryka Środkowa
i Południowa, kraje basenu Morza Śródziemnego,
kraje wschodniej Europy, Rosja). Polska do 1978
roku należała do krajów o wysokiej endemiczności,
w latach 90-tych zaliczana była do krajów o średnim ryzyku zachorowania, obecnie na podstawie
odsetka przeciwciał anty-HAV u osób do 15 roku
życia, który wynosi 7%, uważana jest za kraj o niskim
ryzyku zachorowania i nie jest wymieniana wśród
krajów, do których w przypadku podróży zaleca się
szczepienie przeciwko WZW A.
Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki
przeciwko WZW typu A należą do szczepionek tzw.
zabitych i zawierają nieaktywny wirus. U dorosłych
stosujemy dawkę 2ml, u dzieci - 0,5ml. W Polsce zarejestrowane są trzy szczepionki - Avaxim, Havrix
i Vaqta. Ich skuteczność i bezpieczeństwo są podobne. Już 15 dni po podaniu pierwszej dawki
szczepionki ochronne przeciwciała stwierdza się
u 80–98% osób, a po miesiącu u 96–100% osób. Po
kompletnym cyklu szczepienia przeciwciała ochronne stwierdza się u 100% szczepionych, a 94–100%
osób nie zachoruje na WZW typu A. Szczepienie
polega na podaniu dwóch dawek w odstępie 6-12
miesięcy, ochrona trwa co najmniej 10 lat. Szczepionki podaje się w postaci zastrzyku domięśniowego. Zaleca się podawanie obu dawek tego samego
preparatu. W razie jego braku dopuszcza się wykonanie drugiego szczepienia (drugiej dawki) szczepionką innego producenta. Można również zastosować szczepionkę skojarzoną anty-HAV i anty-HBV,
wówczas podaje się ją w systemie 0-1-6 miesięcy.
Szczepienie przeciwko WZW typu A należy do
kategorii zalecanych, ale odpłatnych. Pomimo kosztu szczepienia, korzyści płynących z takiego zabezpieczenia są oczywiste. Szczepionka dostępna jest
na podstawie recepty. ■
dr n. med. Anetta Bartczak
Łódzki Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie chorób zakaźnych
oraz mikrobiologii lekarskiej
Piśmiennictwo:
1. Choroby wewnętrzne pod redakcją A. Szczeklika 2005, t. I, 907-909
2. Choroby zakaźne i pasożytnicze pod red. Z. Dziubka 2010 316-318
3. Choroby zakaźne i pasożytnicze J. Cianciara, J. Juszczyk, 2007,
588-591
4. Diagnostyka chorób wątroby pod redakcją K. Simona 2012 38-40
5. Gastroenterologia pod red. A. Dąbrowskiego 2011, t.II 212-215
6. Leczenie chorób wirusowych J. Juszczyk, 2000, 36-37
7. Wirusowe zapalenie wątroby typu A. Co każdy pacjent wiedzieć
powinien - A. Bartczak - wykład w Stacji Sanitarno Epidemiologicznej - Łódź 16.05.2018
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Chrońmy
oczy przed
promieniowaniem
UV
P

owszechnie wiadomo, że promieniowanie
UV ma niekorzystny wpływ na układ wzrokowy człowieka, a długotrwała ekspozycja
może wywołać szereg dolegliwości. Krótkotrwała
ekspozycja oczu na wysoką dawkę UV może powodować keratopatię pęcherzycową i oftalmię śnieżną, natomiast przewlekłe działania UV o niskim
nasileniu jest czynnikiem ryzyka rozwoju zaćmy,
skrzydlika oraz raka koczystokomórkowego rogówki i spojówki.
Świadomość powyższych faktów jest coraz
bardziej powszechna i obecnie niewiele osób poddaje w wątpliwość konieczność stosowania okularów przeciwsłonecznych z filtrami UV. Badania
naukowe pokazują jednak, że przede wszystkim
powinniśmy zapewnić dobrą ochronę wzroku dzieciom, a dopiero później osobom dorosłym. Oczy
dzieci są znacząco bardziej wrażliwe na UV, a wpływ
szkodliwego promieniowania ma charakter kumulatywny. Wynika to z faktu, iż przezroczysta soczewka
wewnątrzgałkowa dziecka, która nie ma jeszcze odpowiedniej ilości chromoforów, przepuszcza znaczne ilości promieniowania ultrafioletowego. Wyniki
badań wskazują, że w dzieciństwie przez soczewkę przechodzi do sześciu razy więcej szkodliwego
promieniowania UV niż jest to w przypadku osób
dorosłych. U człowieka, dopiero po 25 roku życia,
soczewka nabywa maksymalne właściwości filtro-
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wania UV. Zatem szczególnie u dzieci i młodzieży warto jest stosować oprócz dobrych okularów
przeciwsłonecznych, również czapkę z daszkiem.
Najgroźniejsze są okulary przeciwsłoneczne,
które nie posiadają żadnych filtrów UV. Przyciemniona soczewka okularowa zmniejsza ilość światła
wpadającego do oka. Reakcją na ten stan jest rozszerzenie źrenicy, przez co do wnętrza oka wpada
jeszcze więcej szkodliwego promieniowania. W takiej sytuacji okulary mogą tylko poważnie zaszkodzić. Okulary przeciwsłoneczne powinny posiadać
znak Certyfikatu Europejskiego CE.

Okulary przeciwsłoneczne
– o czym warto pamiętać
Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych,
poza modą warto kierować się ich funkcją. Z punktu widzenia medycznego, podstawowym zadaniem
okularów przeciwsłonecznych jest chronić oczy
przed wpływem promieniowania UV, które, jak wiemy z rozlicznych badań naukowych, jest czynnikiem
ryzyka w przypadku wielu schorzeń narządu wzroku. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na:
• Rzeczywistą ochronę przed UV – Warto
kupować okulary p/słoneczne tam gdzie
►
można sprawdzić czy soczewki rzeczywiście
27

Wszechnica aptekarska

Wszechnica aptekarska
►

mają filtr UV – dobre salony optyczne posiadają urządzenia które mierzą transmisję
UV w okularach.
•

Jakość barwienia soczewek – kolor powinien
być jednolity na całej powierzchni, wyjątek
stanowią okulary „gradalne”, które powinny
mieć jednorodne zabarwienie w kierunku
horyzontalnym.

•

Brak dystorsji – aby to sprawdzić, należ trzymać okulary w wyciągniętej ręce i patrzeć
na nie prosto, a potem przesunąć je wolno
w poprzek linii wzroku i w ten sposób wychwycić ewentualne dystorsje.

•

•

•

Cenę – która niekoniecznie jest wyznacznikiem tego, czy okulary rzeczywiście mają filtr
UV – wiele badań wykazywało, że czasem
drogie, markowe (marki modowe) okulary
miały słabe jakościowo soczewki i niewystarczająco chroniły przed promieniowaniem UV.
Kolor soczewek – np. do codziennego,
miejskiego użytku najlepszy jest kolor szary
jako najbardziej neutralny i nie zmieniający
percepcji kolorów, brązowy natomiast charakteryzuje się większą redukcją potencjalnie
niebezpiecznego światła niebieskiego.
Stopień zabarwienia soczewki – jeśli stojąc
przed lustrem w okularach p/słonecznych,
widzimy swobodnie swoje oczy, to prawdopodobnie są one za jasne. Taka zasada nie
dotyczy oczywiście np. okularów przeciwsłonecznych sportowych, a więc wybrana
kategoria filtru jak i kolor soczewek, zależy
od przeznaczenia okularów.

•

„Opływowy” dopasowany kształt oprawy –
zminimalizowanie ilości wpadającego światła
słonecznego do oczu od strony skroniowej.

Osoby, dla których okulary korekcyjne są codziennością, mają do dyspozycji wiele rozwiązań
optycznych, które zwalniają je z nawyku mrużenia
oczu na słońcu:
• Okulary z soczewkami korekcyjnymi z powłokami fotochromowymi.
•

Okulary z barwionymi soczewkami korekcyjnymi.

•

Okulary z białymi soczewkami korekcyjnymi
w zestawie z idealnie dopasowaną nakładką
przeciwsłoneczną.

•

Soczewki kontaktowe + okulary p/słoneczne.

Warto pamiętać, że okulary przeciwsłoneczne nie mogą być zbyt małe (np. popularne do niedawna wąskie okulary korekcyjne ze szkłami fotochromowymi). Taka sytuacja jest jeszcze gorsza dla
zdrowia oczu niż nie noszenie okularów p/słonecznych w ogóle. Mała ciemna soczewka ustawiona
przed okiem prowadzi do rozszerzenia się źrenicy,
a jednocześnie z góry i od strony skroniowej wpada
do wnętrza oka niczym nieograniczony strumień
promieniowania UV. Ponadto szkła fotochromowe,
nie powinny być stosowane u dzieci i młodzieży,
ze względu na zwiększenie wrażliwości na światło i „trudny” powrót do stosowania bezbarwnych
okularów korekcyjnych. ■
Wojciech Krawczyk
optometrysta
Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki

Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych,
warto również rozważyć i dodatkowe możliwe zalety:
• Polaryzacja – zwiększa komfort widzenia poprzez
redukcję odblasków
i odbić światła.
•
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Apteczka
dla przezornych
Jadąc na wakacje rzadko się zdarza kompletować specjalnie na tę
okazję apteczkę pierwszej pomocy. Szczęśliwy przebieg wcześniejszych
eskapad oraz pozorna dostępność służb ratunkowych powodują, że
o konieczności zabrania ze sobą porządnej apteczki przypominamy sobie dopiero, kiedy dojdzie do nagłego zachorowania. Wtedy sprawdza
się przysłowie „mądry Polak po szkodzie”. Postaram się podpowiedzieć,
jak skompletować apteczkę stosowanie do celu podróży.

Z

Materiał typu poliwęglan
(PNX, NXT) – zwiększa
ochronę i bezpieczeństwo
oczu.

•
•
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anim zaczniemy kompletować apteczkę,
warto odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:
czy będziemy w Polsce czy za granicą?
czy na miejscu jest istnieją zorganizowane służby ratownicze?

Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

•
•
•

jak szybko służby ratownicze będą mogły do
nas dotrzeć?
czy na miejscu jest możliwość zakupu środków
medycznych i jaka jest ich jakość?
ile osób jedzie, czy chorują na choroby prze-►
wlekłe?
29
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•

czy w trakcie wyjazdu jesteśmy szczególnie narażeni na jakieś zagrożenia?
Pozornie najlepiej sytuacja wygląda, jeśli nie
wybieramy się poza granicę naszego kraju. Służby ratunkowe pokrywają swym zasięgiem obszar
całego Państwa, powszechna jest dostępność do
lekarzy POZ, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz do aptek. Wydaje się, że nie ma się czym
przejmować. Ale… Wyobraźmy sobie sytuację, że
jedziemy w bardzo odludny zakątek naszego kraju.
Sielski krajobraz, najbliższe wioski i miasteczka daleko, cisza i spokój. Wchodzimy do rzeki lub jeziora
i nagle następujemy na fragment szkła. Rana niewielka, ale wymagająca podstawowego zaopatrzenia. Albo budzimy się rano z silnym bólem głowy
i uświadamiamy sobie, że leki przeciwbólowe zostały w szafce w domu. Właśnie w takich sytuacjach
najczęściej ratuje nas prosta apteczka przygotowana na wyjazd lub apteczka którą mamy w samochodzie. Co zatem w takiej apteczce powinno się
znaleźć?

APTECZKAPODSTAWOWA
•

•

•

•
•
•

•

•
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Rękawiczki (lateksowe lub nitrylowe) – nawet 10 par – są tanie ale łatwe do uszkodzenia, dlatego lepiej mieć ich więcej.
Maseczka do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Można zaopatrzyć się
w najprostszą (kawałek folii z ustnikiem), ale
polecam bardziej zaawansowaną, chroniącą
całkowicie przed kontaktem naszych ust
z twarzą pacjenta. Wprawdzie jest droższa,
ale jest to praktycznie jednorazowy zakup.
Kompresy z gazy opatrunkowej – gaziki jałowe (w różnych rozmiarach: 5x5cm, 7x7cm,
10x10cm) – kilka opakowań.
Opaski dziane o szerokości 10 i 15 cm – po
4-5 sztuk.
Bandaże elastyczne 10 i 15 cm – po 1 sztuce.
Koc ratunkowy (folia NRC) – aluminiowa
płachta zapobiegająca wychłodzeniu –
obowiązkowe wyposażenie zwłaszcza jeśli
wybieramy się w góry lub inne odludne
miejsca, gdzie oczekiwanie na przybycie
służb ratunkowych może trwać długo.
Plaster do umocowywania opatrunków
(szeroki na 5 cm, zawsze można go przyciąć).
Plastry z opatrunkiem – jedno opakowanie.

Nożyczki – przydatne do przecinania bandaży, opatrunków, ubrań – najlepiej specjalne, tępo zakończone.
• Chusta trójkątna bawełniana - doskonały środek do zrobienia temblaka w razie konieczności unieruchomienia kończyny górnej.
• Woda utleniona – podstawowy środek dezynfekcyjny, do zastosowania na niekrwawiące drobne zranienia i otarcia. Obecnie
jest produkowana także w formie żelu. Nie
spływa z miejsca zastosowania i tworzy na
powierzchni rany specjalny opatrunek błonowy.
Powyższy zestaw stanowi absolutne minimum zawartości apteczki. Co ważne, apteczkę powinniśmy sami skompletować. Na rynku są wprawdzie dostępne zestawy (apteczka z wyposażeniem)
jednak przed zakupem musimy się upewnić, jaka
jest zawartość oferowanego zestawu. Często się
bowiem zdarza, że w ładnie wyglądającej apteczce
ilość wyposażenia jest nadzwyczaj skąpa (w przeciwieństwie do ceny).
Dodatkowo w takiej apteczce mogą się znaleźć:
• Krem oraz szminka z filtrem UV – rzeczy
niezbędne i oczywiste, jeśli jedziemy na
wypoczynek do ciepłych krajów. Trzeba
jednak pamiętać, że na działanie promieni
słonecznych jesteśmy narażeni także w górach oraz podczas aktywności zimowych
na śniegu. Niestety – poparzenie słoneczne pomimo zazwyczaj niewielkiego stopnia
jest na tyle bolesne, że skutecznie uprzykrzy
nam wypoczynek. Warto posiadać dwa typy
kremów – ze średnim filtrem oraz maksymalnym. Krem oprócz działania ochronnego przed promieniowaniem UV-A, UV-B, IR
także natłuści skórę, co ma znaczenie w sytuacji narażenia na wiatr.
•

APTECZKA ROZSZERZONA
Apteczka podstawowa, jak sama nazwa wskazuje, powinna nam towarzyszyć praktycznie w każdym wyjeździe. Jest ona wystarczająca w większości
nagłych zdarzeń takich jak urazy i zranienia. Jednak
jeśli chcemy być przygotowani także na wystąpienie nagłych zachorowań, skład apteczki powinien
być rozszerzony o podstawowe leki. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w miejscach znacznie odAptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

dalonych od punktów aptecznych lub aptek. Co powinno się znaleźć na jej wyposażeniu poza tym, co
już skompletowaliśmy do „apteczki podstawowej”?
• Podstawowe leki przeciwbólowe: paracetamol i/lub ibuprofen lub leki stanowiące ich
połączenie. Pamiętajmy o tym, że jeśli jadą
z nami dzieci powinniśmy również pomyśleć o lekach dla nich, tzn. we właściwych
dla wieku dawkach oraz postaciach (tabletki, syropy, czopki). Wymienione wyżej leki
mają także działanie przeciwgorączkowe.
Alternatywnie można zabrać inne leki z grupy NLPZ dostosowane do naszych potrzeb
lub przewidywanych dolegliwości.
• Drotaweryna – podstawowy lek o działaniu
rozkurczowym – polecany w stanach spastycznych w obrębie narządów trzewnych,
kolkach oraz bolesnym miesiączkowaniu.
• Tabletki na ból gardła – najlepiej takie, które
można stosować również w stanach zapalnych jamy ustnej.
• Leki stosowane z zaburzeniach pokarmowych i biegunce: węgiel aktywny, nifuroksazyd i loperamid. Przydatny może być
także preparat uzupełniający elektrolity i glukozę – w przypadku
odwodnienia organizmu.
Oczywiście to tylko przykładowe leki jakie należy dołączyć do
składu swojej apteczki. O szczegółowym doborze medykamentów
decydować będzie to w jaki rejon
świata się udajemy i jakie zachorowania mogą się nam przytrafić. Posiadanie własnych leków
uwalnia nas od konieczności
poszukiwań na miejscu. Trzeba ponadto pamiętać, że nie
wszystkie leki dostępne w Polsce są osiągalne w innych krajach. Dodatkowym argumentem za zabraniem własnych
lekarstw może być wątpliwa jakość medykamentów dostępnych w mniej cywilizowanych częściach
świata.
Szczególną ostrożność i uwagę powinny
przyłożyć osoby chore na schorzenia przewlekłe.
Obowiązkowym wyposażeniem takich chorych jest
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

posiadanie zestawu lekarstw przyjmowanych na
stałe (najlepiej w większej ilości i rozłożonej w dwa
miejsca, na wypadek chociażby zgubienia lub kradzieży bagażu). Dodatkowo osoby te powinny zabrać leki stosowane w razie zaostrzenia choroby.
Pamiętać trzeba że specyfika wielu miejsc (temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie) mogą nasilać istniejące schorzenia.

APTECZKA ZAAWANSOWANA
Trzecią kategorię apteczek stanowią apteczki dla zaawansowanych. O uzupełnieniu apteczki
w dodatkowe środki i materiały powinny pomyśleć
osoby organizujące na własną rękę wyjazdy w mało
dostępne zakątki świata, zwłaszcza jeśli wyjeżdżają większą grupą. Wtedy wielkość i waga apteczki
może się rozłożyć na kilka
osób. Aby w pełni wykorzystać posiadane wyposażenie, przynajmniej jedna osoba powinna być przeszkolona
w udzielaniu pierwszej pomocy. Niestety doświadczenie
pokazuje, że wykonanie nawet
prostych działań medycznych
bez odpowiedniego przeszkolenia może okazać się dużym
wyzwaniem, zwłaszcza w sytuacji kiedy działamy w stresie.
Aby nasza apteczka była jeszcze
bardziej profesjonalna, do wyposażenia „apteczki rozszerzonej”
warto dołożyć kilka specjalistycznych produktów.
• Preparat odkażający na bazie oktenidyny – preparaty z tą
substancją można stosować
także na śluzówki.
• Jodyna – Preparat ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Wykazuje również aktywność
w stosunku do pierwotniaków, zarodników
bakterii i grzybów. Oprócz dezynfekcji skóry, można też sporządzić roztwór do płukania jamy ustnej.
• Specjalistyczne opatrunki na rany – warto pomyśleć o zabraniu kilku rozmiarów
►
najbardziej uniwersalnych opatrunków
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lub wybrać produkt zawierające dodatkowo substancję przeciwbakteryjną np. octan chlorheksydyny uwalniany stopniowo
z opatrunku wywiera długotrwałe działanie przeciwbakteryjne przeciwko pałeczkom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym.
Paski do zamykania ran. W sytuacji gdy nie
ma możliwości zszycia są nie do zastąpienia. Występują w kilku szerokościach i długościach. Niestety nie można ich stosować
na owłosioną skórę głowy oraz w miejscach,
gdzie skóra intensywnie pracuje (kolano,
łokieć). Jednak w innych miejscach świetnie
spełniają swoją funkcję bez konieczności
szycia rany.
Elastyczna siatka podtrzymująca do mocowania opatrunków. Dostępna w kilku szerokościach. Za jej pomocą można zaopatrzyć
praktycznie każdą część ciała w krótkim
czasie – wystarczy zaaplikować kompres
i założyć dopasowaną siatkę, która przytrzyma opatrunek na miejscu.
Adrenalina w ampułkostrzykawce – adrenalina jest podstawowym lekiem stosowanym
we wstrząsie różnego pochodzenia. Najczęściej jest stosowana w reakcjach anafilaktycznych spowodowanych ukąszeniami
jadowitych owadów lub gadów oraz spożyciem pokarmów na które dana osoba może
być uczulona. Lek do podawania domięśniowego.
Szyna Sam splint – do zastosowania w przypadku wszelkich urazów kończyn – złamań,
zwichnięć, skręceń. W odróżnieniu od metalowej szyny Kramera jest niezwykle lekka,
łatwo się modeluje i zajmuje po zwinięciu
bardzo mało miejsca.
Fleczer stomatologiczny – jest to samotwardniejący materiał dentystyczny w postaci pasty do tymczasowego wypełniania ubytków zębowych. W rejonach, gdzie
opieka stomatologiczna pozostawia wiele
do życzenia lub po prostu nie istnieje, wizyta u stomatologa przed wyjazdem jest

•

koniecznością. Jednak ubytek w zębie może
zdarzyć się w każdym momencie, niestety
najczęściej w tym najmniej spodziewanym.
Fleczer stomatologiczny pozwala nam wtedy samodzielnie uzupełnić ubytek i funkcjonować do czasu, aż będzie możliwość
uzyskania pomocy stomatologa. Fleczer ma
postać pasty (pakowanej w mały pojemnik
lub tubkę), ulega samostwardnieniu pod
wpływem śliny oraz jest łatwo usuwalny
z ubytków zębowych.
Szara mocna taśma oraz folia strech. Folia
najczęściej znajduje zastosowanie w mocowaniu szyny (sam-splint, Kramera) do kończyny. Szarą taśmę wykorzystamy do mocowania opatrunków, jest także pomocna
w wykonywaniu unieruchomień kończyn.
Ma poza tym wiele zastosowań pozamedycznych.

Oczywiście do skład apteczki można jeszcze
bardziej rozszerzyć. Wyjeżdżając w egzotyczne rejony świata trzeba być świadomym występowania
wielu groźnych schorzeń jak gorączki krwotoczne,
malaria, dżuma. Niestety, próby samodzielnego leczenia najczęściej kończą się fiaskiem i konieczny
staje się transport do miejsca, gdzie istnieje pomoc medyczna. Przed wyjazdem dobrze jest dowiedzieć się na jakie zachorowania jesteśmy narażeni i jeśli istnieją szczepionki odpowiednio wcześnie się zaszczepić. W takich przypadkach zaleca się
skontaktować przed wyjazdem ze swoim lekarzem
rodzinnym lub Uniwersyteckim Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
I na koniec mała refleksja. Pamiętajmy, że
podróż ma służyć naszej przyjemności, a noszenie
wszędzie kilkukilogramowej apteczki do przyjemności z pewnością nie należy. Trzeba zatem znaleźć
właściwy kompromis pomiędzy tym, co do apteczki włożymy, a możliwościami działania w oparciu
o medykamenty dostępne na miejscu. ■
mgr Daniel Sieniawski
Ratownik medyczny
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Co ukrywa skóra?
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć
o łuszczycy, ale krępujecie się zapytać.

Pomimo postępu medycyny i pogłębienia wiedzy na temat ogólnoustrojowego charakteru łuszczycy w społeczeństwie nadal powszechne jest przekonanie, że łuszczyca jest chorobą zakaźną.
Pacjenci natomiast nie zdają sobie sprawy, że ich choroba nie dotyczy wyłączne
skóry. Program edukacyjny „Nie traktuj
łuszczycy powierzchownie” ma za zadanie pomóc pacjentom funkcjonować w chorobie i zmienić nastawienie
społeczeństwa wobec chorych, a także
zwiększać świadomość opinii publicznej i pacjentów o wieloaspektowej
naturze łuszczycy. Poprosiliśmy dr hab. n. med. Irenę Walecką, kierownika
Kliniki Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, aby przybliżyła wiedzę na
temat tej choroby.
Pani Profesor, czym jest łuszczyca?

Kto może zachorować na łuszczycę?

Łuszczyca to przewlekła choroba ogólnoustrojowa,
objawiająca się charakterystycznymi zmianami na
skórze. Pod ogólną nazwą łuszczyca kryją się różne jej postacie, takie jak: łuszczyca zwykła (której
jednym z podtypów jest najczęściej występująca
łuszczyca plackowata), łuszczyca krostkowa, która może zajmować dłonie i stopy lub mieć postać
uogólnioną tzw. Von Zumbusch. Łuszczyca zajmować może także płytki paznokciowe oraz stawy. Te
dwie odmiany często (nawet do 80% przypadków)
występują ze sobą, co oznacza, że jeśli pacjent ma
łuszczycę paznokci, to bardzo często ma lub będzie
miał łuszczycowe zapalenie stawów. Trzeba też cały
czas przypominać – łuszczyca nie jest chorobą zakaźną i nie można się nią zarazić.

Łuszczyca dotyczy 2-3% [1] populacji światowej.
W Polsce choruje na nią ok. 1 mln. osób [2]. Na
łuszczycę może zachorować każdy, bez względu na
wiek, płeć, ale są osoby, u których ryzyko wystąpienia łuszczycy jest większe – tak się dzieje w przypadku obciążenia genetycznego. Jeżeli jeden rodzic
choruje na łuszczycę to prawdopodobieństwo choroby u dziecka wynosi ok 10-20% [3]. W przypadku
choroby obojga rodziców prawdopodobieństwo
wzrasta do 50% [4]. Gdy mamy bliźnięta jednojajowe, to jeśli jedno z nich ma łuszczycę, prawdopodobieństwo, że drugie zachoruje wynosi prawie
100% [5].
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Zmiany skórne mogą pojawić się na całym ciele?
Klinicznie łuszczyca zazwyczaj objawia się występowaniem charakterystycznych grudek pokrytych
srebrzystą łuską, czasami jałowych krostek. U większości chorych zmiany zajmują łokcie, kolana, okolicę
krzyżową i skórę owłosioną głowy, jednakże choroba może wystąpić w każdej okolicy ciała. Zmiany
mogą pojawić się na dłoniach, stopach, w okolicach
intymnych oraz na paznokciach. Układową manifestacją choroby jest łuszczycowe zapalenie stawów.
Co zrobić, kiedy podejrzewamy u siebie łuszczycę?
Jeśli zauważymy na ciele zmiany z opisu przypominające łuski łuszczycowe, należy się zgłosić do
dermatologa. Lekarz postara się wyjaśnić, co to jest
łuszczyca, jak ją leczyć i jak pielęgnować skórę z tym
schorzeniem. Przed wizytą dobrze jest zastanowić
się nad najbardziej nurtującymi kwestiami, a nawet
je zapisać. Tu z pomocą przychodzi „Lista zagadnień
do omówienia z lekarzem”, która znajduje się na
stronie internetowej programu edukacyjnego „Nie
traktuj łuszczycy powierzchownie” www.coukrywaskora.pl, na której są podpowiedzi, jak dobrze
przygotować się do wizyty i o co zapytać lekarza.
Pacjenci często pytają o dietę, stres oraz jakich
produktów czy używek powinni unikać. Niestety
lekarz w trakcie wizyty „na NFZ” może poświęcić
pacjentowi tylko 15-20 minut i jest to na tyle krótki
czas wizyty, że pacjentowi może umknąć to, czego
chciałby się dowiedzieć.
Czy łatwo jest pomylić łuszczycę z inną chorobą?
Dla wprawnego klinicysty dermatologa rozpoznanie
łuszczycy jest łatwe, ale czasami może sprawić to
trudności, zwłaszcza przy niestandardowym prze-

biegu, ale wtedy zawsze mamy do dyspozycji „złoty
standard”, czyli badanie histopatologiczne.
Słyszymy diagnozę ,,łuszczyca”. I co dalej?
Często pierwsze, co robią pacjenci po usłyszeniu
diagnozy, to sprawdzają w Internecie, jak wygląda
łuszczyca i widząc różne obrazy zastanawiają się,
jak sami będą wyglądać. Ale każda łuszczyca inaczej
przebiega i różnie się leczy. To my, dermatolodzy,
jesteśmy odpowiedzialni za to, aby zmian było mało
i były jak najmniej widoczne, pod warunkiem, że
pacjent stosuje się do zaleceń.

powodują nasilenie objawów chorobowych. Powinni
również podlegać regularnym kontrolom stomatologicznym, laryngologicznym, a w przypadku kobiet również ginekologicznym celem wykluczenia
ognisk infekcji. Powinni również przestrzegać diety,
najlepiej śródziemnomorskiej i bezwzględnie unikać
stresu, co, jak wiemy, nie jest łatwe.
Istnieją dowody na to, że proces zapalny w łuszczycy ma charakter ogólnoustrojowy i współistnieje z licznymi zaburzeniami metabolicznymi.
Jakie choroby współtowarzyszą łuszczycy?

Czy są jakieś zasady w życiu codziennym, którymi powinien się kierować chory na łuszczycę?

To prawda. Obecnie uważa się, że łuszczyca to
ogólnoustrojowa choroba zapalna, gdyż wiąże się
ze zwiększoną częstotliwością występowania takich chorób jak: nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego, udar, otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej, miażdżyca i cukrzyca. Choroba ta,
zwłaszcza o dużym nasileniu, powoduje stygmatyzację, znacznie obniża jakość życia i wywiera istotny
wpływ zarówno na aktywność zawodową jak i wiele
aspektów życia osobistego. Większość pacjentów
wstydzi się swojego wyglądu, obawia reakcji otoczenia, nie nawiązuje bliższych kontaktów, przez co
powoli wyklucza się z życia społecznego. Pacjenci
ci zdecydowanie częściej mają obniżony nastrój, depresję, myśli samobójcze oraz zwiększoną absencję
w pracy. Izolacja i osamotnienie bywają powodem
ucieczki w alkohol i inne używki. W związku z wieloma współtowarzyszącymi chorobami pacjent chory
na łuszczycę powinien być pod opieką wielu specjalistów – reumatologa, kardiologa, endokrynologa,
diabetologa, gastrologa, psychologa, a gdy wymaga
tego sytuacja psychiatry.

Pacjenci chorujący na łuszczycę muszą unikać picia
alkoholu, palenia papierosów i innych używek, gdyż

Wspomniała Pani o leczeniu biologicznym –
czym ono jest?

Czy oprócz dermatologa chory na łuszczycę powinien szukać pomocy gdzie indziej?
Oczywiście, np. wśród organizacji pacjenckich. Chorzy na łuszczycę czują się dobrze we własnym gronie, wśród osób, które również mają zmiany skórne
i mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami,
a co ważniejsze, być dla siebie nawzajem wsparciem.
Dzięki współpracy lekarzy z takimi organizacjami –
pacjenci są na bieżąco z najnowszymi doniesieniami
na temat metod leczenia czy prowadzonych badań
klinicznych. Tak dzieje się np. w przypadku leczenia biologicznego. Jest ono ograniczone do dużych
ośrodków – akademickich, resortowych. W związku z tym często lekarze z mniejszych ośrodków nie
mają możliwości prowadzenia takich terapii, ale
w sytuacjach, gdy pacjent tego wymaga zawsze
mogą skierować go do właściwego ośrodka zajmującego się takim leczeniem.

Leczenie biologiczne polega na podawaniu pacjentowi leków uzyskanych przy użyciu technik biologii
molekularnej (inżynierii genetycznej), które dzięki
swojemu celowanemu działaniu na wybrany element
reakcji immunologicznej są wysoce selektywne, co
pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej skuteczności.
Leki te są obecnie dostępne w ramach Programów
Lekowych NFZ i w ramach badań klinicznych.
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mach programu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jest to program leczenia łuszczycy plackowatej
o umiarkowanym i ciężkim przebiegu. Szansę na
leczenie biologiczne otrzyma każdy pacjent, spełniający określone kryteria kwalifikacji do programu.
Lista placówek, w której lekarze kwalifikują pacjenta
do leczenia biologicznego również znajduje się na
stronie www.coukrywaskora.pl.
Drugą opcją są badania kliniczne, prowadzone
przez większość klinik akademickich i resortowych.
W przypadku badań klinicznych również trzeba
spełnić określone kryteria, ale te narzuca na ośrodek
sponsor badania. Czyli nie muszą być identyczne
z wymaganymi przez NFZ.
Co leczenie biologiczne daje pacjentom?
Dostęp do najnowszych terapii jest szalenie ważny
z kilku powodów, przede wszystkim pozwala pacjentom z umiarkowaną i ciężką łuszczycą normalnie funkcjonować w społeczeństwie, bez poczucia
wykluczenia, ogranicza ryzyko wystąpienia chorób
jej towarzyszących, znamienicie obniża koszty społeczne, takie jak koszty absencji chorobowych pacjenta i jego opiekunów, rent inwalidzkich i koszty
pobytów w szpitalach. Niestety program leczenia
biologicznego ma określony czas i kiedy zbliża się
koniec programu, pacjenci pytają nas ,,co dalej?”
Mówimy wtedy, że jeśli znowu pojawią się zmiany
skórne i pacjent ponownie spełni kryteria, to znów
włączymy go do programu. Zarówno pacjenci jak
i lekarze chcieliby kontynuować rozpoczęte leczenie biologiczne, ponieważ u większości pacjentów
daje ono bardzo dobre efekty, a odstawienie leku
powoduje wytworzenie się oporności, co powoduje,
że każde kolejne podanie leku jest mniej skuteczne.
Czy z łuszczycy można się zupełnie wyleczyć?
Łuszczycę można zaleczyć, ale nie wyleczyć, gdyż
na dzień dzisiejszy nie mamy w 100% skutecznych
metod terapeutycznych. ■
Informacja prasowa ExpertPR Consultancy
Karolina Wichrowska

Kto może otrzymać leczenie biologiczne i co musi
zrobić pacjent, żeby je otrzymać?

1.

Jedną z opcji dostępnych dla pacjentów z łuszczycą
plackowatą jest właśnie terapia biologiczna w ra-

3.
4.
5.
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2.

http://natemat.pl/136525,luszczyca-choroba-ktora-dopada-coraz-wiecej-osob
http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/561396,eksperci-luszczyca-dotyczy-nie-tylko-skory-ale-calego-organizmu.html
http://www.psoriasis.org/learn_statistics
http://www.psoriasis.org/learn_statistics
http://www.psoriasis.org/learn_statistics
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anorama samorządu
samorządu

Panorama samorządu

Samorządowy
peryskop
06.2018
Wybór informacji opublikowanych w czerwcu 2018 roku w informacyjnych serwisach internetowych
Naczelnej izby Aptekarskiej oraz okręgowych izb aptekarskich.
4 czerwca opublikowano informację, że
Głównym Inspektorem Farmaceutycznym został Paweł Piotrowski. Prezes NRA pogratulowała zwycięzcy:
– Serdecznie gratuluję Panu Ministrowi Pawłowi Piotrowskiemu
objęcia funkcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Dzisiejsza nominacja jednocześnie kończy
kilkuletni okres wakatu na tym stanowisku, co przez
część obserwatorów może być postrzegane jako pozytywny zwiastun nadchodzących reform i zmian, które
w najbliższym czasie mogą dotknąć tę instytucję. Nie
ulega wątpliwości, że na Pana Ministra Piotrowskiego
czeka wiele wyzwań – począwszy od zmian organizacyjnych wewnątrz inspekcji, a skończywszy na sprawach żywotnie interesujących każdego farmaceutę,
związanych m.in. z przyczynami braku leków ratujących zdrowie i życie milionów pacjentów, ograniczeniem procederu odwróconego łańcucha dystrybucji,
•

36

czy sporami prawnymi w zakresie przestrzegania
przepisów antykoncentracyjnych. Ze swojej strony
deklaruję wolę i chęć współpracy z Panem Ministrem
Piotrowskim, skutkującą tworzeniem rozwiązań porządkujących rynek farmaceutyczny.
• 12 czerwca udostępniono ankietę Naczelnej
Izby Aptekarskiej Czy wymóg obowiązkowej
specjalizacji dla kierownika apteki to dobry
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

pomysł?, do której załączono następujący
wstęp:
– W związku z trwającymi pracami nad projektem
ustawy o zawodzie farmaceuty, chcemy poznać Twoje
zdanie na temat pomysłu środowiska akademickiego,
dotyczącego wprowadzenia obowiązku posiadania
specjalizacji przez kierowników aptek.
• 12 czerwca opublikowano wpis Jak skrócić
kolejki do świadczeń medycznych w Polsce? – debata ekspertów w ramach projektu
Razem dla Zdrowia. Spotkanie odbyło się
11. czerwca b.r. w siedzibie Naczelnej Izby
Lekarskiej z udziałem przedstawicieli samorządu aptekarskiego. Uczestnicząca w tym
spotkaniu mgr farm. Małgorzata Pietrzak,
wiceprezes NRA powiedziała:
– Wprowadzenie do aptek refundowanej opieki farmaceutycznej usprawni cały system ochrony zdrowia.
Praca farmaceutów, odpowiedzialnych za nadzór nad
farmakoterapią, pozwoli odciążyć lekarzy, głownie
tych rodzinnych, nie wchodząc w ich kompetencje.
Farmaceuci mogliby śledzić na bieżąco oraz wykrywać i rozwiązywać problemy lekowe, przeprowadzać
pomiary ciśnienia krwi, doradzić pacjentowi w prostych problemach medycznych oraz robić przeglądy
lekowe, dzięki którym pacjent dowie się czy leki, jakie
stosuje, nie wchodzą między sobą w interakcje. Na
tej płaszczyźnie jest ogromny potencjał do wykorzystania. Dzięki opiece farmaceutycznej pacjenci będą
mogli skorzystać z profesjonalnych porad ponad 24
tys. aptekarzy pracujących w 15 tys. aptek.
• 20 czerwca Naczelna Izba Aptekarska poinformowała o wyborze Michała Byliniaka na
prezydenta PGEU w 2019 r.:
– Podczas zgromadzenia ogólnego, które odbyło się
w Hiszpanii, Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej wybrała Michała Byliniaka na prezydenta PGEU
w 2019 r. Jego zastępcą został Thanasis Papathanassis, z Panhellenic Pharmaceutical Association (PFS).
• 22 czerwca udostępniono komunikat zatytułowany: Zakaz reklamy aptek chroni interes
pacjentów.
– Po raz kolejny NIA zajmuje się dementowaniem
absurdalnych i nieprawdziwych zarzutów Konfederacji Lewiatan oraz Związku Pracodawców Aptecznych Pharma NET, które z maniakalnym uporem
wprowadzają opinię publiczną w błąd sugerując
niesłuszność, niekonstytucyjność a wręcz szkodliwość
obowiązującego zakazu reklamy aptek. W związku
z powyższym uprzejmie przypominamy, iż wspoAptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

mniany zakaz reklamy w rozumieniu art. 94a ust. 1
Prawa farmaceutycznego został wprowadzony przede
wszystkim po to, aby uniknąć praktyk szkodliwych dla
pacjenta, ale także dla budżetu państwa. Dzisiejsze
apele o eliminację tego zakazu pod pozorem troski
o pacjenta, są niczym innym jak próbą przyciągnięcia
pacjentów do aptek, sprzedania im wszystkiego, co się
da i uzyskania z tego tytułu dodatkowych przychodów. Jest to kolejna próba doprowadzenia do sytuacji,
w której możliwe będą wyłudzenia pieniędzy budżetu
NFZ, na co samorząd aptekarski kategorycznie nie
może się zgodzić.
• 22 czerwca opublikowano Wyniki Ankiety
Naczelnej Izby Aptekarskiej. Czy wymóg
obowiązkowej specjalizacji dla kierownika
apteki to dobry pomysł? Do dnia 21 czerwca
2018 r. liczba wypełnionych ankiet przekroczyła 10 000. Statystyczny obraz odpowiedzi:
•
•

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

•

7 czerwca opublikowano relację z Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
zatytułowaną Przedstawiciele zawodów
zaufania z całej Polski spotkali się w Łodzi.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
siedmiu regionalnych organizacji skupiających samorządy zawodów zaufania pub►
licznego. Inicjatorem spotkania było Łódz37
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kie Porozumienie Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego, którego członkiem
jest Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.
Uczestnicy spotkania przyjęli „Stanowisko
przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego".
• 11 czerwca opublikowano wpis Jakby mieli
skrzydła, który jest podsumowaniem biegu
RECEPTA NA ZDROWIE, który odbył się 9
czerwca 2018 roku w Łodzi w Lesie Łagiewnickim.
– Tytularnym organizatorami biegu RECEPTA NA
ZDROWIE byli: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
oraz Hurtap SA. Organizatorem wykonawczym była
firma Matomi Sport. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i partnerów wspierających organizację biegu
oraz imprez towarzyszących impreza przebiegła
znakomicie.
• 14 czerwca opublikowano informację Studia
Podyplomowe „FARMACJA MEDYCZNA” na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Oddział
Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi zaprasza farmaceutów do uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie farmacji aptecznej.
– Rejestracja on-line oraz złożenie dokumentów: do
14 września 2018.

Okręgowa Izba Aptekarska
w Warszawie

8 czerwca opublikowano informację Fundacja WOŚP we współpracy z OIA w Warszawie
zapraszają farmaceutów do współpracy na
Pol’and’Rock Festival (poprzednio „Woodstock Festival”):
– Jeżeli dysponujesz czasem, masz dużo energii i nie
straszne Ci warunki polowe to serdecznie zapraszam
do grupy administracyjnej znanej jako Apteka na 24.
PolandRock Festival. Zgłoszenia i pytania dotyczące
festiwalu proszę przesyłać na adres e-mail: joanna.
prega@gmail.com
• 8 czerwca udostępniono wpis Informacja
o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie
NFZ w I kwartale 2018 r.
•
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– W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono
nieprawidłowości dotyczące m.in. wystawiania recept
niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie
kontroli: oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej
wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie
z Charakterystyką Produktu Leczniczego; ordynowania leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S” przez nieuprawnionych lekarzy;
brak weryfikacji przez lekarza prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej; wystawiania
na świadczeniobiorców recept refundowanych na leki
wykorzystywane do udzielania świadczeń gwarantowanych; wystawienia recept w trakcie hospitalizacji
świadczeniobiorcy w szpitalu.
• 15 czerwca opublikowano Stanowisko –
uchwała ORA OIA w Warszawie z 14 czerwca
2018 r. w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w części
dotyczącej farmaceutów.
• Zapowiedź: W dniach od 21 do 23 września
2018 r. (od piątku do niedzieli) w Rucianem
Nidzie w Hotelu Nidzkim (ul. Nadbrzeżna 1)
odbędzie się XIII Sesja Szkoleniowa Komisji
Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów
Farmacji. Sesja poświęcona będzie prowadzeniu i zarządzaniu apteką szpitalną
wg nowoczesnych standardów. Za udział
w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych
będzie można uzyskać ok. 12 punktów edukacyjnych.

Dolnośląska Izba Aptekarska

5 czerwca odbyło się zebranie farmaceutów
rejonu Wrocławskiego. W programie spotkania były następujące tematy:
1) Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept z dnia 30 maja 2018r.
2) Realizacja recept na leki pełnopłatne – wzór recepty.
•
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3) Opinia prawna dotycząca możliwości prowadzenia
aptek w formach spółek jawnych po śmierci wspólnika, w kontekście uregulowań nowelizacji ustawy
z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne.
4) Oferta wdrożenia rozwiązań przewidzianych
przez unijne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (RODO) przygotowana przez kancelarię prawną we współpracy z Dolnośląską Izbą
Aptekarską – obejmująca opracowanie stosownej
dokumentacji przez kancelarię oraz udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania przygotowanych
materiałów w aptece.
• 16 czerwca odbyło się sympozjum naukowo-szkoleniowe w ramach kursu „Postępy
w farmakoterapii chorób metabolicznych”.
Sympozjum było realizowane pod nadzorem
merytorycznym i przy zaangażowaniu Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału
Farmacji WUM, Zakładu Farmacji Klinicznej
i Opieki Farmaceutycznej. Komitet naukowy
tworzyli wybitni eksperci: prof. Małgorzata
Kozłowska-Wojciechowska oraz prof. Marek
Naruszewicz.

(marzec-czerwiec), który z zasady będzie
dostępny on-line http://www.goia.org.pl/
images/Przeglad_Farmaceutyczny_2018_2.
pdf. Ponadto będzie drukowane 100 egzemplarzy każdego numeru. Będą one dostarczane chętnym prenumeratorom.

Okręgowa Izba Aptekarska
w Białymstoku

6 czerwca Informacja o bezpłatnych, 4-letnich, stacjonarnych studiach doktoranckich
w dziedzinie nauk farmaceutycznych i nauk
medycznych na Wydziale Farmaceutycznym
z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Szczegółowe informacje pod adresem:
http://www.umb.edu.pl/wf/studia_doktoranckie/
rekrutacja
•

Okręgowa Izba Aptekarska
w Olsztynie

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska

•
•

•
•

•

16 czerwca odbył się w Rewie piknik rodzinny organizowany przez Gdańską Okręgową
Izbę Aptekarską i NEUCA SA.
19 czerwca odbyło się szkolenie Nowa terapia poprawiająca jakość życia.
23 czerwca odbył się w Gdańsku kurs
“Antybiotykoterapia w schorzeniach oczu”
zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia
Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
29 czerwca udostępniono informację
o przekazaniu do czytelników najnowszego numeru Przeglądu Farmaceutycznego
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•

•

•

16 czerwca odbyło się w Olsztynie szkolenie
Nowe wytyczne Farmakopei XI i ich implikacja w strukturę i funkcjonowanie aptek
szpitalnych.
20 czerwca w Olsztynie odbyło się szkolenie
Stosowanie świadomych decyzji terapeutycznych w obszarze samoleczenia na przykładzie
chorób przewodu pokarmowego i otyłości.
30 czerwca na strzelnicy Warmińskiego
Stowarzyszenia Strzeleckiego w Mątkach k/
Jonkowa odbyły się II Zawody Strzeleckie Farmaceutów organizowane przez Klub Żeglarski „Aptekarz”, OIA w Olsztynie i Warmińskie
Stowarzyszenie Strzeleckie.
Zapowiedź: w dniach 7-9 września 2018
roku odbędą się VII Żeglarskie Mistrzostwa
Polski Aptekarz.
►
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Wielkopolska Okręgowa Izba
Aptekarska

•

18 czerwca informacja o przekazaniu do
czytelników drugiego numeru „Farmacji
Wielkopolskiej” – pisma wydawanego w cyklu dwumiesięcznym przez Wielkopolską
Okręgową Izbę Aptekarską. Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie
www.woia.pl.

•

•

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska
•

28 czerwca odbył się w Lublinie CZWARTKOWY business lunch. Temat spotkania: Kierunek i możliwości rozwoju Aptek indywidualnych. W programie znalazły się następujące
zagadnienia:
– omówienie obecnej sytuacji na rynku Aptek PEX
Pharma Sequence,
– panel dyskusyjny „Systemy zarządzania Apteką”.
•

Podkarpacka
Okręgowa Izba Aptekarska

•

•

16-17 czerwca odbył się trzeci Rajd Górski
Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
„Rajska Tarnica”.
21 czerwca odbyła się w Rzeszowie konferencja dla farmaceutów szpitalnych Bezpieczna farmakoterapia leków onkologicznych.

14 czerwca opublikowano wpis Przeterminowane leki zwracane do aptek przez
pacjentów, dotyczący postępowania z przeterminowanymi produktami leczniczymi
i wyrobami medycznymi zwracanymi do
aptek przez pacjentów.
15 czerwca opublikowano przypomnienie
o konieczności rozliczenia kończącego się
w grudniu 2018 r. kolejnego okresu edukacyjnego.
22 czerwca odbyło się w Katowicach spotkanie szkoleniowe dla farmaceutów aptek
szpitalnych i działów farmacji szpitalnej pt.
„Nowe wytyczne FARMAKOPEI XI i ich implikacja w strukturę i funkcjonowanie aptek
szpitalnych” oraz „Zagadnienia dotyczące
ZSMOPL w kontekście systemu KS-ASW dla
aptek szpitalnych”.
29 czerwca odbyło się posiedzenie naukowo-szkoleniowe zorganizowane przez Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Śląską Izbę Aptekarską.

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska

•
7 czerwca opublikowano artykuł dotyczący
ochrony znaku Czerwonego Krzyża.
• 25 czerwca ukazała się informacja o przekazaniu do czytelników drugiego numeru
„Farmacji Krakowskiej”.
• 28 czerwca opublikowano ogłoszenie o konkursie „BIOMEDICAL SECURITY – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR A MULTIFACETED PROBLEM” organizowanym przez
Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie oraz
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział
Kraków.
– Temat konkursu obejmuje bardzo aktualne problemy medyczne, a także obawy społeczne związane
z zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowia jednostek
i całej populacji, w tym związane z odpowiednią
dystrybucją i stosowaniem leków, produktów spożywczych, suplementów diety, produktów farmaceutycznych stosowanych w lecznictwie, interakcji leków oraz
innymi problemami zdrowia publicznego, z jakimi
spotykają się farmaceuci w codziennej pracy.
•

18 czerwca opublikowano pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego adresowane do kierowników aptek ogólnodostępnych, punktów
aptecznych na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące prac związanych
z wdrożeniem e-recepty.

•

16-17 czerwca odbyła się JURAJSKA WIOSNA FARMACEUTÓW 2018. Jedną z części
tego spotkania była Uroczystość wręczania
Praw Wykonywania Zawodu.
21 czerwca odbyło się w Częstochowie
szkolenie na temat Postępy farmakoterapii
w zaburzeniach gospodarki lipidowej.

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska

•

14 czerwca opublikowano informację, że na
portalu e-farmacja.net udostępniono sympozjum szkoleniowe „Rozmowa z pacjentem
onkologicznym” za 2 punkty szkoleniowe
z puli punktów „miękkich”. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 50% pytań w teście wypełnianym
on-line.

W tej rubryce powtarzamy w całości lub w części wybrane Aktualności, które publikowaliśmy
w Aptekarzu Polskim on-line, www.aptekarzpolski.pl

Ze strony: www.aptekarzpolski.pl
Wpis z dnia 1/06/2018

Projekt zmiany rozporządzenia
w sprawie recept.
Rządowe Centrum Legislacji zamieściło projekt z dnia 30 maja 2018 r. rozporządzenia Ministra
40
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BisAktualności

•
•

Okręgowa Izba Aptekarska
w Krakowie

Śląska Izba Aptekarska
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Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
recept.
W ocenie skutków regulacji możemy przeczytać, że „zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci
papierowej” i ma spowodować „szybsze i sprawniejsze z mniejszą liczbą błędów wystawianie recept”►
oraz „szybszą realizację recept".
41
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Wpis z dnia 4/06/2018

Zwiększony nadzór nad przewozem
produktów leczniczych zagrożonych
brakiem dostępności.
28 maja Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.
W ramach nowelizacji, monitorowaniem przewozu zostały objęte produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które znajdują się w wykazie
produktów zagrożonych brakiem dostępności.
Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o zmianach, jakie wprowadza nowelizacja
ustawy, która wejdzie w życie 13 czerwca. Między
innymi w wypadku monitorowania przewozu tych
produktów, każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia
podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym
krajem.
Ponadto, na mocy nowych przepisów, do 30
dni od wejścia w życie ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wytwarzanie lub zezwolenie na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, muszą przekazać do GIF listę wszystkich pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi, którymi prowadzony jest przewóz produktów leczniczych.

Wpis z dnia 4/06/2018

Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
został Paweł Piotrowski.
Główny Inspektorat Farmaceutyczny ma nowego szefa. W imieniu premiera nominację na
Głównego Inspektora Farmaceutycznego wręczył
Pawłowi Piotrowskiemu minister zdrowia Łukasz
Szumowski.
Gratulacje nowemu Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu złożyła Prezes NRA, Elżbieta
Piotrowska-Rutkowska. Deklarując chęć współpracy
z Pawłem Piotrowskim podziękowała za dotychczasową współpracę Zbigniewowi Niewójtowi.
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Ukazał się projekt nowelizacji ustawy
Prawo farmaceutyczne.
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zakłada usystematyzowanie przepisów regulujących prowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Ma ona zostać
wzmocniona i wyposażona w nowe narzędzia.
Celem nowelizacji jest ponadto zmiana przepisów dotyczących penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz
działań związanych z tzw. „odwróconym łańcuchem
dystrybucji”. Projekt przewiduje dodanie art. 78b,
którego celem jest wprowadzenie wyraźnego zakazu
zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne
w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących
obrót detaliczny.

byłoby uwzględnienie w programie nauczania dla tego zawodu dodatkowych treści kształcenia, które realizowane są w trakcie studiów na kierunku farmacja.
W związku z powyższym decyzja o zamknięciu
kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny nie
została zmieniona.

Stąd też konsekwentnie od wielu lat przez resort zdrowia podtrzymywany jest pogląd, zgodnie,
z którym leki zawierające trucizny, czyli substancje bardzo silnie działające, mogą być dyspensowane (jak również sporządzane) w aptekach wyłącznie
przez farmaceutów z tytułem, co najmniej magistra
farmacji.

Wpis z dnia 13/06/2018

Wpis z dnia 20/06/2018

MZ w sprawie uprawnień techników
farmaceutycznych do wydawania
substancji z wykazu A.
Wiceminister Zdrowia udzielił odpowiedzi na
zapytanie nr 6712 Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej
w sprawie projektowanej zmiany przepisu art. 91
w ustawie Prawo farmaceutyczne.

W odpowiedzi na interpelację nr 21257
w sprawie likwidacji kształcenia zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny wypowiedział się
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Zbigniew Józef Król.

Artykuł 91 ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczy ograniczeń w wydawaniu przez techników farmaceutycznych określonych grup produktów. Projektowana zmiana ma na celu wskazanie – zgodnie
ze stanem faktycznym, – iż substancje bardzo silnie
działające określone są w Farmakopei Polskiej, nie
zaś w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie: Proponowana zmiana przepisu art.
91 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne miała na celu jedynie dostosowanie przedmiotowego przepisu do aktualnej rzeczywistości poprzez uaktualnienie wskazania miejsca usytuowania
omawianego wykazu.

W odpowiedzi można przeczytać między innymi, że: „priorytetem Ministra Zdrowia jest zapewnienie kadry optymalnie przygotowanej do wykonywania przedmiotowych usług. Należy przy tym zauważyć, iż kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty uzyskuje się w toku 5 – letniego kształcenia
na jednolitych studiach magisterskich, a farmaceuci
zatrudnieni w aptece lub hurtowni farmaceutycznej
obowiązani są, na podstawie przepisów ww. ustawy, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji
posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Natomiast w przypadku techników farmaceutycznych, kształcenie w tym zawodzie odbywa
się w 2-letnich szkołach policealnych i niemożliwym

W związku ze specyfiką substancji, z jaką mamy do czynienia, uprawnionym do dyspensowania
leku zawierającego truciznę czyli substancję bardzo
silnie działającą może być wyłącznie wykwalifikowany farmaceuta z prawem wykonywania zawodu, gdyż
w ocenie Ministra Zdrowia i z punktu widzenia realizowanej przez niego polityki zdrowotnej nastawionej
na bezpieczeństwo pacjentów, tylko farmaceuta jest
przygotowany merytorycznie do operowania takimi
substancjami, zarówno w lekach gotowych, jak również w ramach sporządzania leków recepturowych.
Niezbędna w tym względzie wiedza jest przekazywana studentom – przyszłym farmaceutom wyłącznie
na studiach farmaceutycznych. W ramach kształcenia policealnego techników farmaceutycznych nie jest
pozyskiwana wiedza w tym zakresie.

Wpis z dnia 10/06/2018

Odpowiedź na interpelację w sprawie
likwidacji kształcenia w zawodzie technik
farmaceutyczny.
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Oznakowanie produktów leczniczych –
projekt rozporządzenia.
RCL opublikowało projekt Rozporządzenia
Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.
W ocenie skutków regulacji można przeczytać, iż celem projektowanej zmiany jest doprecyzowanie i aktualizacja obowiązujących przepisów związanych z oznakowaniem opakowania produktu leczniczego i treścią ulotki.

Wpis z dnia 20/06/2018

Mgr farm. Michał Byliniak wybrany
na Prezydenta PGEU na rok 2019.
Farmaceuci przybyli do Marbelli w Hiszpanii,
podczas zgromadzenia generalnego Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej wybrali na prezydenta
PGEU mgr farm. Michała Byliniaka – wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wiceprezydentem
została wybrana Thanasis Papathanassis z Panhellenic Pharmaceutical Association. Serdecznie gratu-►
lujemy wyboru!
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Wpis z dnia 22/06/2018

Co farmaceuci sądzą o obowiązkowej
specjalizacji dla kierownika apteki? Wyniki
Ankiety Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Naczelna Izba Aptekarska opublikowała wynika internetowej ankiety, w której internauci mogli poprzez udzielenie odpowiedzi na pięć pytań
wypowiedzieć się na temat pomysłu wprowadzenia
obowiązku posiadania specjalizacji przez kierownika
apteki. Do 21 czerwca 2018 r. liczba wypełnionych
ankiet przekroczyła 10 000.

Wpis z dnia 24/06/2018

Naczelna Izba Aptekarska: Zakaz reklamy
aptek chroni interesy pacjentów.
Naczelna Izba Aptekarska po raz kolejny odniosła się do zarzutów Konfederacji Lewiatan oraz
Związku Pracodawców Aptecznych Pharma NET, dotyczących zakazu reklamy aptek.
Po raz kolejny NIA zajmuje się dementowaniem absurdalnych i nieprawdziwych zarzutów
Konfederacji Lewiatan oraz Związku Pracodawców Aptecznych Pharma NET, które z maniakalnym uporem wprowadzają opinię publiczną
w błąd sugerując niesłuszność, niekonstytucyjność a wręcz szkodliwość obowiązującego zakazu reklamy aptek. W związku z powyższym
uprzejmie przypominamy, iż wspomniany zakaz reklamy w rozumieniu art. 94a ust. 1 Prawa
farmaceutycznego został wprowadzony przede

Barometr rynku aptecznego
wszystkim po to, aby uniknąć praktyk szkodliwych dla pacjenta, ale także dla budżetu państwa. Dzisiejsze apele o eliminację tego zakazu
pod pozorem troski o pacjenta, są niczym innym jak próbą przyciągnięcia pacjentów do aptek, sprzedania im wszystkiego, co się da i uzyskania z tego tytułu dodatkowych przychodów.
Jest to kolejna próba doprowadzenia do sytuacji,
w której możliwe będą wyłudzenia pieniędzy budżetu NFZ, na co samorząd aptekarski kategorycznie nie może się zgodzić.

Rynek apteczny w

maju 2018

niżej niż rok wcześniej (-1,9%)

Wpis z dnia 28/06/2018

Pozaapteczny obrót lekami OTC
– bezpieczeństwo, ekonomia
i oczekiwania pacjentów.

Spadek względem kwietnia 2018 (-0,6%)

Pośród państw Unii Europejskiej, w których
istnieje obrót pozaapteczny, najmniej leków dostępnych poza aptekami jest w Czechach i Irlandii. Polska wyróżnia się negatywnie na tle innych krajów
brakiem ograniczeń dotyczących maksymalnych ilości bądź dawek leków sprzedawanych w placówkach
innych niż apteka (odnosi się to szczególnie do niesteroidowych leków zapalnych czy paracetamolu).
We wszystkich krajach Unii Europejskiej oprócz
Polski występują ograniczenia dotyczące maksymalnej dawki paracetamolu, jaka może zostać wydana
z punktu sprzedaży innego niż apteka. W niektórych
państwach ustanowione są limity dotyczące ilości
opakowań, jakie mogą zostać wydane podczas jednorazowej transakcji, jak również limity wieku pacjenta przy wydawaniu określonych leków. Dobrym
rozwiązaniem jest wprowadzenie kontroli obrotu pozaaptecznego, jak ma to miejsce w Szwecji – dane
statystyczne z placówek pozaaptecznych są przekazywane do odpowiednich podmiotów, co umożliwia
ich analizę – czytamy w raporcie Pozaapteczny
obrót lekami OTC – bezpieczeństwo, ekonomia
i oczekiwania pacjentów opublikowanym przez
Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki. ■
ZS

Rynek apteczny w maju 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 621 mln PLN. Jest to o ponad 50 mln PLN mniej
niż w analogicznym okresie 2017 roku (-1,9%). Natomiast
w porównaniu do kwietnia 2018 wartość sprzedaży zmniejszyła się o blisko 15 mln PLN (-0,6%).

Statystyczna apteka
W maju 2018 r. wartość sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 174,5 tys. PLN. Średnia wartość przypadająca na aptekę była o 4 tys. mniejsza
od wartości w analogicznym okresie poprzedniego roku. W porównaniu do kwietnia 2018 wartość
sprzedaży statystycznej apteki nie uległa zmianie.
Średnia cena* produktów sprzedawanych
w aptekach w maju 2018 r. wyniosła 20,9 PLN.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece
w porównaniu do maja 2017 r. wzrosła o 1,8% a wo-
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bec poprzedniego miesiąca była mniejsza o 0,2%.
Z monitorowanych segmentów największy procentowy wzrost cen względem poprzedniego roku miał
miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej (+2,3%).
Marża apteczna w maju wyniosła 24,3% i była
o 0,5 pp. mniejsza od marży z analogicznego okresu
poprzedniego roku. Względem kwietnia 2018 marża zmniejszyła się o 0,3 pp.

Pacjent
W maju 2018 r. statystyczną aptekę odwie►
dziło średnio 3 330 pacjentów. To o 6,7% mniej niż
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Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017
Rynek apteczny
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Wartość sprzedaży do pacjenta
maj-18
955,2
585,2
1 059,5
2 620,6

kwi-18
956,5
592,5
1 062,6
2 635,5

zmiana
-1,3
-7,3
-3,1
-14,8

trend
-0,1%
-1,2%
-0,3%
-0,6%

maj-18
955,2
585,2
1 059,5
2 620,6

maj-17
968,3
612,7
1 071,3
2 670,9

zmiana
-13,1
-27,5
-11,8
-50,3

trend
-1,4%
-4,5%
-1,1%
-1,9%

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2017
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia sprzedaż statystycznej apteki
maj-18
63,6
39,0
70,5
174,5

kwi-18
63,3
39,2
70,4
174,5

zmiana
0,3
-0,3
0,2
0,0

trend
0,4%
-0,7%
0,3%
0,0%

maj-18
63,6
39,0
70,5
174,5

maj-17
64,7
40,9
71,6
178,5

zmiana
-1,1
-2,0
-1,0
-4,0

trend
-1,7%
-4,8%
-1,5%
-2,2%

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2017
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do
poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła
o 1,2%.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła w maju 2018 r. 52,4 PLN i była
o 4,8% wyższa niż w maju 2017 roku (50 PLN). Natomiast względem kwietnia (53 PLN) wartość ta uległa
zmniejszeniu o 1,2%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w maju wyniósł 25,9%. Wskaźnik ten
był mniejszy o 0,6 pp. niż w kwietniu 2018. Udział
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był
o blisko 1,4 pp. mniejszy niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W maju pacjenci wydali na leki
refundowane ponad 247 mln PLN, tj. o ponad 6 mln
PLN mniej niż miesiąc wcześniej oraz blisko 17 mln
PLN mniej niż w maju 2017 r.

Średnia cena opakowania
maj-18
27,8
25,3
15,61
20,87

kwi-18
27,9
25,6
15,59
20,92

zmiana
-0,1
-0,3
0,02
-0,05

trend
-0,4%
-1,2%
0,1%
-0,2%

maj-18
27,8
25,3
15,6
20,9

maj-17
27,3
24,9
15,3
20,5

zmiana
0,4
0,4
0,4
0,4

trend
1,6%
1,6%
2,3%
1,8%

W maju 2018 pacjenci zapłacili prawie 73%
z 2 621 mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca udział ten zmalał o 0,3 pp.,
a wartościowo wydatki pacjentów zmniejszyły się
wobec poprzedniego miesiąca o blisko 20 mln PLN.
W maju pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach prawie 1 913 mln PLN.
To o blisko 54 mln PLN mniej niż w analogicznym
okresie 2017 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki
był o ponad 0,6 pp. mniejszy od udziału z maja 2017
roku. ■
Błażej Górniak
PEX PharmaSequence
Materiał prasowy
*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych
i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence
i Kamsoft (Omnibus) - stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności
zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.
Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone
historycznie od stycznia 2016.

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia marża
maj-18
18,5%
22,1%
28,8%
24,3%

kwi-18
18,5%
22,8%
28,9%
24,7%

zmiana
0,0%
-0,7%
-0,1%
-0,3%

trend
0,0%
-2,9%
-0,4%
-1,4%

maj-18
18,5%
22,1%
28,8%
24,3%

maj-17
18,4%
24,3%
29,4%
24,8%

zmiana
0,1%
-2,1%
-0,5%
-0,5%

trend
0,7%
-8,8%
-1,9%
-2,1%

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017
Liczba pacjentów

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

maj-18
660
690
2 740
3 330

kwi-18
670
700
2 720
3 290

zmiana
-10
-10
20
40

trend
-1,5%
-1,4%
0,7%
1,2%

maj-18
660
690
2 740
3 330

maj-17
710
770
2 940
3 570

zmiana
-50
-80
-200
-240

trend
-7,0%
-10,4%
-6,8%
-6,7%

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie w statystycznej aptece
i porównanie do roku 2017
Współpłacenie
Sprzedaż na pacjenta
Zapłata przez pacjenta
Dopłata refundatora
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Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
maj-18
52,4
38,2
14,153

kwi-18
53,0
38,9
14,146

zmiana
-0,6
-0,6
0,007

trend
-1,2%
-1,7%
0,0%

maj-18
52,4
38,2
14,2

maj-17
50,0
36,8
13,2

zmiana
2,4
1,4
1,0

trend
4,8%
3,9%
7,3%
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Test wiedzy.
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Test wiedzy.

Sprawdź
co zapamiętałeś!

❶ Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące właś-

ciwości okularów przeciwsłonecznych:
A. im ciemniejsze szkła, tym lepsza ochrona
B. korzystniejsze są okulary wąskie - mniej obciążają
wzrok
C. bardziej na szkodliwe działanie UV narażone są
oczy dzieci
D. filtrów UV nie wolno łączyć z soczewkami korekcyjnymi

❷ FP XI zaleca ustalenie daty przydatności do

użycia:
A. dla wszystkich preparatów farmaceutycznych
sporządzonych w aptece
B. decyduje o tym Osoba Odpowiedzialna
C. tylko dla preparatów jałowych
D. tylko dla leków z zawartością wody

❸ Wodę różaną otrzymuje się poprzez:

A. destylacja z parą wodną.
B. ezpośrednie rozpuszczenie olejku eterycznego
w wodzie.
C. rozpuszczenie olejku eterycznego w wodzie po
roztarciu z talkiem
D. macerację w minimalnej ilości etanolu i rozcieńczenie wodą

Odpowiedzi
❻ Z epidemią wyrównawczą mamy do czynie-

nia wtedy, gdy:
A. w określonym czasie i na określonym terenie
przypadków zachorowań w liczbie większej niż
oczekiwana wobec wcześniejszej, niskiej liczby
przypadków
B. wygasa odporność zbiorowa
C. zmniejsza się liczba zaszczepionych osób
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

❼

Folia NRC służy do:
A. przygotowania prowizorycznego opatrunku
B. zapobiegania wychłodzeniu się poszkodowanego
C. usztywnienia złamanej kończyny
D. ograniczenia obrzęków po stłuczeniu

❽ Argipresyna znajduje zastosowanie w leczeniu:
A. moczówki prostej
B. alergicznego nieżytu nosa
C. niedociśnienia opornego na katecholaminę po
wstrząsie septycznym
D. zaburzeń erekcji

❾

Olej kamforowy to:
A. 10% roztwór kamfory w oleju rzepakowym
B. 5% roztwór kamfory w oleju rzepakowym
C. 10% roztwór kamfory w oleju rycynowym
D. 5% roztwór kamfory w oleju rycynowym

Wybierz NIEprawdziwe zdanie na temat
łuszczycy:
A. łuszczyca może dotknąć każdej nieowłosionej
części ciała
B. łuszczyca to ogólnoustrojowa choroba zapalna
C. w rozpoznaniu łuszczycy złotym standardem jest
badanie histopatologiczne
D. łuszczycę można zaleczyć, ale nie wyleczyć

❺ Do przesiewowych badań profilaktycznych

Preparaty sporządzone w aptece, poddawane

❹

wykonywanych w Polsce w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w populacji docelowej NIE należy:
A. kolonoskopia
B. mammografia
C. cytologia
D. badanie miana przeciwciał przeciwko HPV
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sterylizacji końcowej (sporządzane z niejałowych składników lub przy użyciu niejałowego
wyposażenia) klasyfikowane są wg FP XI jako:
A. preparaty o niskim ryzyku
B. preparaty o średnim ryzyku
C. preparaty o wysokim ryzyku
D. klasyfikacja obowiązuje jedynie preparaty sporządzane przemysłowo
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: C. Oczy dzie-

ci są znacząco bardziej wrażliwe na UV, gdyż
przezroczysta soczewka wewnątrzgałkowa
dziecka, która nie ma jeszcze odpowiedniej
ilości chromoforów, przepuszcza znaczne ilości promieniowania ultrafioletowego.

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: A. Okres przy-

datności do użycia jest to czas, po którym
lek recepturowy nie powinien być przyjmowany przez pacjenta. FP XI zaleca ustalenie
daty przydatności do użycia ,,dla wszystkich
preparatów farmaceutycznych sporządzonych
w aptece”.

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: B. Wymieniane

są trzy metody przygotowania wód aromatycznych. Wodę różaną otrzymuje się przez
bezpośrednie rozpuszczenie olejku eterycznego w wodzie.

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: A. Olej kam-

forowy przygotowuje się na ciepło przez rozpuszczenie 10 części kamfory w 90 częściach
oleju rzepakowego, ogrzewając w zamkniętym naczyniu na łaźni wodnej o temp. 40°C.

Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: D. W profilaktyce HPV (human papilloma virus), który
jest najistotniejszym czynnikiem rozwoju raka
szyjki macicy stosuje się szczepionki. Nie są
one ujęte w katalogu szczepień obowiązkowych.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: D. Epidemia
wyrównawcza jest to występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań w liczbie większej niż
oczekiwana wobec wcześniejszej, niskiej liczby
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przypadków. Wiąże się to z wygasaniem odporności zbiorowej i wzrastającym odsetkiem
ludzi podatnych na zakażenie, co w sprzyjających okolicznościach może spowodować
wybuch epidemii.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: B. Folia NRC -

koc ratunkowy, przeciwwstrząsowy, folia termiczna, izotermiczna – to cienka metalizowana płachta z tworzywa sztucznego. Opóźnia
proces wychłodzenia organizmu i chroni od
wiatru.

Pytanie 8. Praiwdłowa odpowiedź: C. Argipresyna

(argininowazopresyna) to hormon endogenny
o działaniu osmoregulacyjnym, obkurczającym naczynia krwionośne, hemostatycznym
i wpływającym na ośrodkowy układ nerwowy. Jest wskazana do leczenia niedociśnienia
opornego na katecholaminę po wstrząsie
septycznym u pacjentów w wieku powyżej
18 lat.

Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: A. Choroba

może wystąpić na każdej okolicy ciała ( u większości chorych zmiany zajmują łokcie, kolana,
okolicę), w tym także np. skórę owłosioną głowy.

Pytanie 10. Prawidłowa odpowiedź: C. Preparaty

dla których nie wykonano badań jałowości, ale
są przechowywane prawidłowo i zabezpieczone
przed skażeniem mikrobiologicznym mają podane w FP XI maksymalne okresy przechowywania (w zależności od klasyfikacji na podstawie oceny ryzyka). Preparaty o wysokim ryzyku
to preparaty poddawane sterylizacji końcowej
(sporządzane z niejałowych składników lub przy
użyciu niejałowego wyposażenia).
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W maju 2018 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 60 pozwoleń na
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 54 pozwolenia dla nowych produktów i 6 pozwoleń dla produktów już wcześniej zarejestrowanych, które nie zostały uwzględnione w niniejszym zestawieniu (Akis – IBSA). 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 – GTIN [Global Trade Item Number]), 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/2018 ) – „Wykaz
Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w maju 2018 r.”
został opublikowany przez Urząd 11 czerwca 2018.

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki stosowane
w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory pompy protonowej
Pantoprazole: Pantorena (Vitama) to 35. zarejestrowana
marka pantoprazolu. Na rynek wprowadzono 27 marek:
Controloc i od czerwca 2009 Controloc Control (Takeda;
lek oryginalny), od listopada 2006 Anesteloc (Adamed),
od listopada 2007 Contix (Lekam), od grudnia 2007 Nolpaza (Krka), od października 2008 IPP (Sandoz; iniekcje
wprowadzono od listopada 2008 pod pierwotną nazwą
Pantoprazol Sandoz) oraz Noacid (Egis), od listopada
2008 Panzol (Apotex), od sierpnia 2009 Contracid (Recordati), od marca 2010 Panprazox tabl. (Polpharma;
zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus jako Zoramyl, po wprowadzeniu na rynek jako Panprazox skreślony z Rejestru; następnie przejęcie leku Pantoprazole
Phargem i zmiana nazwy na Panprazox), od sierpnia
2010 Gastrostad (Stada; lek zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher),
od października 2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca 2011
Contix ZRD (Lekam), od czerwca 2011 Panrazol (Actavis), od października 2011 Prazopant (Actavis), od marca
2012 Pantopraz (Biofarm), Pantoprazole Bluefish i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 2012 Pantoprazole
Reig Jofre, od października 2012 Ozzion (Zentiva), od
grudnia 2012 Nolpaza Control (Krka; lek zarejestrowany
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pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Pharmaheads), od
grudnia 2013 Panzol Pro (Apotex; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Apotex), od kwietnia
2014 Pantoprazol Krka, od czerwca 2014 Pantoprazole
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Pantoprazol Macleods) i Pantoprazole Genoptim
SPH (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę
Pharmafile pod nazwą Prazafile), od sierpnia 2014 Pantopraz Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą Zolepharm), od stycznia 2015
Pamyl (Mylan) i Ranloc Med (Ranbaxy), od grudnia 2015
Pantoprazol Teva (lek zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Pharmafile pod nazwą Neutroflux, wprowadzony na
rynek od sierpnia 2012 pod nazwą Pantoprazol 123ratio),
od marca 2016 Pantoprazol Vitama, od sierpnia 2016
Gerdin i Gerdin Max (S-Lab) i od października 2016 Pantoprazole Mercapharm (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Dialoc, a następnie pod nazwą Pantoprazole
Distriquimica).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5 leków:
Controloc (Takeda), IPP (Sandoz; lek wprowadzony pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Sandoz), Nolpaza (Krka),
Pantoprazole Reig Jofre i Prazopant (Actavis).
Bez recepty dostępnych jest 11 leków: Anesteloc Max
(Adamed), Contix ZRD (Lekam), Controloc Control (Takeda), Gerdin Max (S-Lab), Nolpaza Control (Krka), Pantopraz Bio (Biofarm), Pantoprazol Teva, Pantoprazole Genoptim SPH (Synoptis), Panzol Pro (Apotex), Prazolacid
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

(PharmaSwiss), Ranloc Med (Ranbaxy).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży leki doustne: Asteloc (Adamed), Pantoprazol Beximco, a także
3 leki OTC z centralnej rejestracji unijnej: Somac Control,
Pantozol Control i Pantoloc Control (wszystkie: Takeda).
W postaci iniekcji nie pojawiły się jeszcze w obrocie:
Pantoprazol Accord (Accord Healthcare), Pantoprazole
Aurovitas, Pantoprazole Mylan (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Agila Specialties pod nazwą Pantoprazole Agila), Pantoprazole Aurovitas, Pantoprazol Sun
(Sun Pharmaceutical Industries).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Xotepic (Teva; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Zipantola, wprowadzony
na rynek w listopadzie 2008 pod nazwą Pantoprazolum
Farmacom, a następnie od sierpnia 2010 pod nazwą
Xotepic).
A03/A03A – Leki stosowane w czynnościowych
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; A03AD – Papaweryna i jej pochodne
Drotaverine: Dospax i Dospax Forte (PharmaSwiss) to 5.
zarejestrowana marka drotaweryny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki: No-Spa tabl. (Sanofi-Aventis), No-Spa
ampułki (Chinoin), No-Spa Forte (Chinoin), od stycznia
2012 No-Spa Comfort (Sanofi-Aventis), od grudnia 2012
No-Spa Max (Chinoin; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą No-Spa Forte), od kwietnia 2015 Deespa
(Polpharma; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży
pod nazwą Desparin), od grudnia 2015 Drotafemme Forte (Sun-Farm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Novia Forte) i od sierpnia 2016 Spastyna Max (Hasco-Lek).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Galospa (Galenus; lek był
obecny na rynku).
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem
insulin; A10BH – Inhibitory peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Vildagliptin: Glypvilo (Krka) to 6. zarejestrowana marka
wildagliptyny. Do sprzedaży w Polsce wprowadzono od
maja 2008 Galvus (Novartis Europharm). Nie pojawiły się
jeszcze na rynku: Agnis (Belupo), Jalra (Novartis Europharm), Saxotin (Sandoz) i Xiliarx (Novartis Europharm).
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne;
G04BD – Leki stosowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu
Solifenacin: Solifenacin Lesvi to 18. zarejestrowana
marka solifenacyny. Do sprzedaży wprowadzono lek
oryginalny Vesicare (Astellas).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Afenix (Polpharma),
ApoSoli (Apotex), Asolfena (Krka), Silamil (Ranbaxy),
Solifenacin Farmax (SVUS), Solifenacin Medreg, Solifenacin Mylan, Solifenacin PMCS (Pro.Med.CS), Solifenacin Sandoz, Solifenacin Stada, Solifenacin Teva, Solifenacyna Symphar, Solifurin (Aflofarm), Soluro (Accord
Healthcare), Uronorm (Orion) i Vesisol (G.L. Pharma).
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

Ostatnio skreślono z Rejestru: Belsanor (Gedeon Richter
Polska).
G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach
erekcji
Sildenafil: Sildenafil Teva w dawce 20 mg to 7. zarejestrowana marka syldenafilu ze wskazaniem do stosowania u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym
w celu poprawy wydolności wysiłkowej, a rozszerzenie
względem wyższych dawek (25 mg, 50 mg i 100 mg)
z centralnej rejestracji unijnej wprowadzonych ze wskazaniem odpowiadającym klasie G04BE. Do sprzedaży
w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego wprowadzono 3 marki: Revatio (Pfizer), od listopada 2017 Remidia
(Polpharma) i od stycznia 2018 Granpidam (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Mysildecard (Mylan),
Sildenafil Aurovitas, Sildenafil Zentiva.
WHO umieściła syldenafil tylko w klasie G04BE – Leki
stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań
dla tych preparatów bardziej pasowałaby klasa C01EB –
Inne leki nasercowe.
Ponadto zarejestrowano 30 marek syldenafilu z zastosowaniem odpowiadającym klasie G04BE. Na rynek wprowadzono 24 marki: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer),
od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od
grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od
stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra
(Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm
i Vigrande (Zentiva; nastąpiła zmiana nazwy na Taxier,
ale preparat pod nową nazwą jeszcze nie został wprowadzony do sprzedaży), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex,
od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013
Sildenafil Ranbaxy, od marca 2014 Sildenafil Genoptim
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Jubilant), od stycznia 2015 Sildenafil Bluefish, od
marca 2015 Silden (Sopharma), od czerwca 2015 Maxigra Go (Polpharma), od sierpnia 2015 Maxon (Adamed;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafilum
Farmacom), od stycznia 2016 Sildenafil Accord (Accord
Healthcare), od kwietnia 2016 Maxon Active (Adamed;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafilum
Farmacom, a następnie Maxon), od maja 2016 Sildenafil Medreg, od września 2016 Sildenamed (Axxon; lek
wprowadzony od czerwca 2014 pod pierwotną nazwą
Sildenafil Axxon), od listopada 2016 Inventum (Aflofarm;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Xalugra), od
marca 2017 Mensil (Hasco-Lek; preparat wprowadzony
pierwotnie pod nazwą Sildenafil Hasco) oraz od października 2017 Mensil Med Max (Hasco-Lek; preparat wprowadzony od stycznia 2014 pod nazwą Sildenafil Hasco)
i Sildenafil Espefa.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Silcontrol i Silcontrol FC
►
(Alvogen; leki zarejestrowane wcześniej pod nazwą Sil51
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denafil Liconsa), Sildenafil IBSA, Sildenafil Polpharma
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Maxigra, a następnie pod nazwą Maxigra Go), Valinger (Orion), Viagra
Direct (Pfizer).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Sildenafil Pfizer, Sildenafil
Vitama (lek był obecny na rynku od czerwca 2016, zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Macleods).
Tadalafil: Tadalafil Sun (Sun Pharmaceutical Industries)
i Tadaxin (Synoptis) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka tadalafilu, w tym 17. i 18. marka ze wskazaniem w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.
Aby tadalafil działał skutecznie w zaburzeniach erekcji,
konieczna jest stymulacja seksualna.
Do sprzedaży od lipca 2014 wprowadzono Cialis (Eli Lilly). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Erlis (Polpharma),
Exerdya (PharmaSwiss), Filotadal (Teva), Rekifre (SVUS
Pharma), Tadalafil Accord (Accord Healthcare), Tadalafil
Actavis (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Vixantus), Tadalafil Medana (Medana Pharma), Tadalafil Mylan,
Tadalafil PMCS (Pro.Med.CS), Tadalafil Teva, Tadalafil
Apotex, Tadalafil Belupo, Tadilecto (Krka), Tadis (Teva).
Ponadto zarejestrowano 2. marki ze wskazaniami wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.
Od lipca 2014 wprowadzono na rynek preparat Adcirca
(Eli Lilly; wcześniejsza nazwa preparatu: Tadalafil Lilly),
natomiast nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Talmanco
(Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Tadalafil Generics).
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną klasę
G04BE, chociaż wskazania preparatów Adcirca i Talmanco pasują do klasy C01EB – Inne leki nasercowe.
Tadalafil w dawkach 2,5 mg, 10 mg i 20 mg jest wskazany w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn,
natomiast dawka 5 mg ma podwójne wskazania: leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn oraz leczenie
objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn. Niektóre preparaty tadalafilu mają
zarejestrowane podwójne wskazania dla dawki 20 mg
(np. Tadalafil Accord): zarówno do stosowania w zaburzeniach erekcji, jak i w leczeniu tętniczego nadciśnienia
płucnego.
H – Leki hormonalne działające ogólnie,
z wyłączeniem hormonów płciowych
i insulin
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich
analogi; H01B – Hormony tylnego płata przysadki;
H01BA – Wazopresyna i analogi
Vasopressin (argipressin): Empesin (Orpha-Devel) to
1. zarejestrowana marka wazopresyny. Lek jest wskazany do leczenia niedociśnienia opornego na katecholaminę po wstrząsie septycznym u pacjentów w wieku
powyżej 18 lat. Niedociśnienie oporne na katecholaminę
występuje, jeśli nie można wyrównać średniego ciśnienia
tętniczego krwi do wartości docelowej, mimo odpowiedniej substytucji objętości i podania katecholamin.
Argipresyna (argininowazopresyna) to hormon endogenny o działaniu osmoregulacyjnym, obkurczającym
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naczynia krwionośne, hemostatycznym i wpływającym
na ośrodkowy układ nerwowy. W obwodowym działaniu
argipresyny pośredniczą różne receptory wazopresyny,
a dokładnie receptory V1a, V1b i V2. Receptory V1 występujące w tętniczych naczyniach krwionośnych wywołują zwężenie naczyń na skutek wzrostu poziomu cytoplazmatycznego wapnia zjonizowanego poprzez kaskadę
fosfatydylo-inozytolo-bisfosfonianiu, co jest najbardziej
znaczącym działaniem argipresyny.
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne,
penicyliny; J01CA – Penicyliny o szerokim zakresie działania
Amoxicillin: Amoxicillin Aurovitas to 6. zarejestrowana
marka amoksycyliny. Na rynek wprowadzono 4 marki
w postaciach doustnych jedno- i wielodawkowych: Amotaks i Amotaks Dis (Polfa Tarchomin), Duomox (Astellas),
Hiconcil (Krka) i Ospamox (Sandoz).
Nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży: Amoxicillin MIP Pharma.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Amoxicillin-1A Pharma,
Amoxicillin CNP Pharma.
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy;
J01FA – Makrolidy
Azithromycin: Abiazyt (Artespharm) to 21. zarejestrowana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 17
marek: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox i od marca 2014 Azitrox Z (Zentiva), Oranex
(Teva), Sumamed (Teva; lek oryginalny) i Sumamed forte
(Teva), od sierpnia 2006 Macromax (PharmaSwiss), od
stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od czerwca 2008 Azycyna (Polfa Pabianice),
od września 2009 Zetamax (Pfizer), od listopada 2010
Canbiox (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod
nazwą Azimox), od marca 2011 Bactrazol (123ratio), od
lutego 2012 Azigen (Generics), od grudnia 2012 Azithromycin Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Azithromycin Advisors), od sierpnia 2014 Azix
(Ethifarm; lek wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą Oranex, a jeszcze wcześniej pod nazwą Sumamed),
od września 2014 Azithromycin Krka i od sierpnia 2016
Azytact (Tactica Pharmaceuticals; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Azithromycin Advisors).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Azithromycin Aurovitas, Azithromycin Teva, Azypronal (Vitama;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Azithromycin
Vitama).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Azitrin (Axxon; lek był
obecny na rynku od października 2008).
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE - Pochodne nitro furanu
Furazidin: Furaginum Teva w dawce 100 mg oraz neoFuragina Max (Teva) w dawce 100 mg to rozszerzenie
względem zarejestrowanych wcześniej tabletek w dawce
50 mg. Zarejestrowano 10 marek furazydyny. Na rynek
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018
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wprowadzono 9 marek: Furaginum Adamed, Furaginum
Teva, od września 2011 uroFuraginum (Adamed), od
sierpnia 2014 neoFuragina (Teva), od października 2016
DaFurag Max (Aflofarm), od grudnia 2016 Furaginum US
Pharmacia (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2014
pod nazwą UROIntima FuragiActive) i uroFuraginum
Max (Adamed), od stycznia 2017 Furazek (Adamed), od
sierpnia 2017 Dafurag (Aflofarm; lek wprowadzony pod
pierwotną nazwą Dafurag Junior), od marca 2018 Furagina Apteo Med (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą UroFuramed) oraz od maja 2018 Furaginum
Hasco (Hasco-Lek) i Furaginum Hasco Max (Hasco-Lek).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży: Furamix (Adamed).
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe
inhibitory odwrotnej transkryptazy
Tenofovir disoproxil: Tenofovir Synoptis to 12. zarejestrowana marka dizoproksylu tenofowiru. Do sprzedaży wprowadzono 6 marek: Viread (Gilead Sciences; lek
oryginalny), od października 2014 Tenofovir disoproxil
Teva, od lipca 2017 Tenofovir disoproxil Mylan, od grudnia 2017 Tenofovir disoproxil Accord (Accord Healthcare),
od stycznia 2018 Tenofovir disoproxil Sandoz i od marca
2018 Tenofovir disoproxil Stada.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Celovir (Celon), Ictady
(Actavis), Tenofovir Polpharma, Tenofovir Zentiva i zarejestrowany centralnie w UE preparat Tenofovir disoproxil
Zentiva.
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X - Inne leki
przeciwnowotworowe
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Everolimus: Everolimus Stada to 4. zarejestrowana
w tej klasie marka ewerolimusu. Na rynek wprowadzono
2 leki: Afinitor (Novartis Europharm) wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów
hormonalnych, nowotworów neuroendokrynnych trzustki,
przewodu pokarmowego lub płuc oraz raka nerkowokomórkowego oraz od grudnia 2011 lek sierocy Votubia
(Novartis Europharm) wskazany w leczeniu pacjentów
w wieku 3 lat i starszych z gwiaździakiem podwyściółkowym olbrzymiokomórkowym (SEGA) w przebiegu stwardnienia guzowatego (TSC), którzy wymagają leczenia, ale
nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego.
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Everolimus Teva.
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Bortezomib: Bortezomib Stada w nowej postaci roztworu
do wstrzykiwań oraz Bortezomib Sandoz i Bortezomib
Mylan to odpowiednio 15., 16. i 17. zarejestrowana marka
bortezomibu. Leki Bortezomib Mylan i Bortezomib Sandoz były zarejestrowane wcześniej w dawce 3,5 mg, ale
nie zostały wprowadzone do sprzedaży, dotychczasowe
pozwolenia skreślono z Rejestru, a obecnie zarejestrowano dawki 1 mg i 3,5 mg. Do sprzedaży wprowadzono
7 marek: Velcade (Janssen-Cilag; lek oryginalny), od
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

września 2015 Bortezomib Adamed, od grudnia 2015
Bortezomib Accord (Accord Healthcare) i Bortezomib
Glenmark, od maja 2016 Vortemyel (Alvogen), od listopada 2016 Bortezomib Actavis i od kwietnia 2017 Bortezomib Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Borteclarmia (Sigillata), Bortezomib Hetero, Bortezomib Hospira, Bortezomib
PharmaSwiss, Bortezomib Polpharma, Bortezomib Sun,
Zegomib (Egis).
L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym; L02A – Hormony i środki o zbliżonym
działaniu; L02AE – Analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę
Triptorelin: Salvacyl (Ipsen Pharma) to 4. zarejestrowana marka tryptoreliny. Do sprzedaży wprowadzono leki:
Decapeptyl i Decapeptyl Depot (Ferring), Diphereline
i Diphereline SR (Ipsen Pharma) oraz od września 2010
Gonapeptyl Daily (Ferring).
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach
stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki
przeciwzapalne stosowane miejscowo
Naproxen: Neoxen Pure (PharmaSwiss) to rozszerzenie
względem wprowadzonego wcześniej preparatu Neoxen
zawierającego sól cholinową naproksenu. Zarejestrowano 5 marek żeli z naproksenem. Na rynek wprowadzono
4 leki: Naproxen Emo (PharmaSwiss), Naproxen Hasco
(Hasco-Lek), Neoxen (PharmaSwiss; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Emochol, a wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwami Difortan Acti-Gel i Naproxen
Plus) i od sierpnia 2012 Opokan Actigel (Aflofarm; preparat wprowadzony wcześniej na rynek przez Polfę Tarchomin pod nazwą Tarproxen). Nie pojawił się jeszcze
w sprzedaży Etrixenal (Proenzi).
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie kwasu moczowego
Febuxostat: Druniler (Sandoz) to 3. zarejestrowana marka febuksostatu. Do sprzedaży od sierpnia 2011 wprowadzono Adenuric (Menarini). Nie pojawił sie jeszcze na
rynku Febuxostat Mylan.
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy
opium
Morphine: Maracex (Kalceks) to 9. zarejestrowana marka morfiny, w tym 5. lek iniekcyjny. Do sprzedaży wprowadzono 7 leków: iniekcje Morphini sulfas WZF (Polfa
Warszawa), od października 2015 Morphini hydrochloridum Sopharma i od listopada 2017 Morphine Kalceks
oraz leki doustne: Sevredol (Mundipharma) i 3 preparaty o przedłużonym uwalnianiu – Doltard (Takeda), MST
Continus (Mundipharma) i Vendal Retard (G.L. Pharma).
Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Autostrzykawka
Morfina Przeciwko Bólowi (Ravimed).

►
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N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol
w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
Paracetamol+caffeine: Paracetamol/Caffeine Chanelle
(Chanelle Medical) zawierający 500 mg paracetamolu
i 65 mg kofeiny to 9. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Na rynek wprowadzono: 5 leków zawierających 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny – Apap Extra
(US Pharmacia), Panadol Extra (GlaxoSmithKline), od
lipca 2013 Paramax Comp (Vitabalans), od października
2014 Choligrip Effect (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Panadol Extra Active), od
maja 2018 Panacit Extra (Dr. Max; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Paracetamol + Caffeine Dr. Max)
oraz 1 lek zawierający 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny – od stycznia 2008 Gripex Control (US Pharmacia;
lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Dolores przez
firmę Curtis Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Apap NBG (US
Pharmacia) zawierający 500 mg paracetamolu i 50 mg
kofeiny oraz Paralen Extra (Zentiva) i Solpadeine Control
(Omega Pharma) zawierające 500 mg paracetamolu i 65
mg kofeiny.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Pabialgin Neo (Polfa Pabianice; lek wprowadzony pierwotnie na rynek pod nazwą
Pabitan, następnie pod nazwą Kofepar, z kolei zmiana
nazwy znów na Pabitan i ostatecznie na Pabialgin Neo
wprowadzony do sprzedaży od sierpnia 2013), Paracetamol + Caffeine Galpharm (Galpharm Healthcare).
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny
i oksepiny
Clozapine: Symcloza (Symphar) to 4. zarejestrowana
marka klozapiny. Do sprzedaży zostały wprowadzone 2
leki: Klozapol (Egis) i Leponex (Mylan Healthcare; lek
oryginalny). Nie pojawił się jeszcze na rynku Clopizam
(Accord Healthcare).
N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
Trazodone: Trazodone Glenmark to 2. zarejestrowana marka trazodonu. Do sprzedaży wprowadzono leki
o przedłużonym uwalnianiu Trittico CR (Angelini) i od
grudnia 2014 Trittico XR (Angelini).
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy;
N07C/N07CA – Preparaty stosowane w zawrotach głowy
Betahistine: Virtago (Orion) to 18. zarejestrowana marka
betahistyny. Na rynku pojawiło się 14 leków: Betaserc
(Mylan Healthcare), od sierpnia 2007 Vestibo (Actavis),
od marca 2008 Neatin (Disphar; dawka 24 mg zarejestrowana pierwotnie przez firmę Euroleki pod nazwą
Betahistyna Euroleki), od czerwca 2008 Vertix (Recordati), od października 2008 Polvertic (Medana Pharma;
zarejestrowany wcześniej jako Avero), od listopada 2008
Lavistina (Aflofarm; zarejestrowany wcześniej jako Vertex), od marca 2009 Verhist (Tactica Pharmaceuticals; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę US Pharmacia pod
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nazwą Vertico), od września 2009 Histigen (Generics;
preparat był dostępny wcześniej pod nazwą Histimerck),
od marca 2010 Betanil forte (Biofarm), od września 2011
Vertisan (Henning), od lipca 2014 Betahistinum 123ratio
(lek wprowadzony na rynek od maja 2008 pod nazwą
Betahistine Teva; nastąpiła zmiana nazwy na Betahistinum 123ratio dla dawek 8 mg i 16 mg; wcześniejsza
nazwa: Betahistine Pliva), od września 2014 Neatin płyn
(PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Acuver, wprowadzony na rynek przez PharmaSwiss pod
nazwą Neatin, następnie powrót do nazwy Acuver i podmiotu odpowiedzialnego Cyathus Exquirere Pharmaforschungs, ale lek pod nazwą Acuver jeszcze nie pojawił
się w sprzedaży), od sierpnia 2015 Betahistine dihydrochloride Accord (Accord Healthcare), od października
2015 Betaserc ODT (Mylan), od kwietnia 2016 Behistep
(Vitama) i od grudnia 2017 ApoBetina (Apotex; preparat
zarejestrowany wcześniej przez firmę Euroleki pod nazwą Betahistyna Euroleki, a następnie przez firmę Glenmark pod nazwą Marbeta).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Betahistine Polfarmex (lek
wprowadzony na rynek od lutego 2008 pod pierwotną
nazwą Betalan).

R – Układ oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa;
R01A – Środki udrożniające nos i inne preparaty
stosowane miejscowo do nosa; R01AB – Sympatykomimetyki w połączeniach, z wyłączeniem kortykosteroidów; R01AB06 – Ksylometazolina
Xylometazoline+dexpanthenol: Sudafed Xylospray
DEX i Sudafed Xylospray DEX dla dzieci (McNeil) to
4. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do
sprzedaży wprowadzono 2 marki: od września 2011 Nasic i Nasic Kids (Klosterfrau) oraz od stycznia 2017 Xylodex regeneracja (Polfa Warszawa; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Xylodex). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Septanazal dla dzieci i Septanazal dla dorosłych (Krka).
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03D - Inne leki do stosowania ogólnego w obturacyjnych chorobach dróg
oddechowych; R03DC – Antagoniści receptora
leukotrienowego
Montelukast: Montelukast Farmax (SVUS Pharma) to
aktualnie 18. zarejestrowana marka montelukastu. Do
sprzedaży wprowadzono 13 leków: Singulair (Merck
Sharp & Dohme; lek oryginalny), od stycznia 2009 Monkasta (Krka), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (PharmaSwiss), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od listopada 2010 Symlukast (SymPhar), od marca
2011 Montelukast Sandoz, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia
2012 Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej
przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lipca
2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Teleact), od września 2014 Montelukast Aurobindo, od kwietnia 2015 Montelukastum 123ratio (Teva;
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018
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lek wprowadzony na rynek od października 2008 pod
pierwotną nazwą Drimon) i od maja 2018 Asmenol PPH
(Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Montelukast Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Montelukast Cinfa, Montelukast LEK-AM (Lekam), Montelukast
Medreg, Montelukastum Unimark (Unimark Remedies).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Asmenol Mini (Polpharma), Promonta Ten (PharmaSwiss; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Montexal).
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe
działające ogólnie
Rupatadine: Rupaxa (Biofarm) i Rupaller (Aflofarm) to
odpowiednio 6. i 7. zarejestrowana marka rupatadyny.
Na rynek wprowadzono 2 marki: od maja 2011 Rupafin
(Uriach) i od maja 2018 Alerprof (Teva).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Rupatadine Bluefish, Rupatadinum Uriach i Rupurix (Aurovitas).
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw

jaskrze i zwężające źrenice; S01EE – Analogi prostaglandyn
Tafluprost: Taflotan Multi (Santen) w opakowaniu wielodawkowym to rozszerzenie względem wprowadzonego
od kwietnia 2009 preparatu Taflotan (Santen) w opakowaniach jednodawkowych.
2018-06-26
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 2018”, Oslo 2017; “ATC
Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi
zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych
i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “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.
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W maju 2018 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych
przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 1 nowej substancji
czynnej (rukaparyb – oznaczony jako lek sierocy), 1 substancji czynnej
zarejestrowanej w nowym wskazaniu (glibenklamid - oznaczony jako lek
sierocy) i 6 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
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B –
Leki obniżające poziom glukozy we krwi,
z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy,
pochodne mocznika
Glibenclamide: Amglidia (AMMTeK) to aktualnie jedyna zarejestrowana marka glibenklamidu, w nowej
postaci zawiesiny doustnej. Skreślono już z RejeAptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018

stru preparaty jednodawkowe zawierające glibenklamid niemikronizowany (Euclamin [Polpharma]),
jak i mikronizowany (Maninil [Berlin-Chemie]).
Produkt leczniczy Amglidia jest wskazany w leczeniu cukrzycy noworodkowej, do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci. Wykazano skuteczność
pochodnych sulfonylomocznika, takich jak Amglidia, u pacjentów z mutacjami genów kodujących►
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kanał potasowy wrażliwy na ATP w komórkach
beta trzustki i z przejściową cukrzycą noworodkową
związaną z chromosomem 6q24.
Pochodne sulfonylomocznika działają na komórki
beta trzustki poprzez hamowanie kanałów potasowych wrażliwych na ATP. Mechanizm działania
proponowany dla tego efektu obejmuje stymulację
uwalniania insuliny przez komórki beta trzustki.
Uważa się, że minimalne aktywne stężenie dla tego
efektu wynosi 30-50 ng/ml glibenklamidu.
Glibenklamid, sulfonylomocznik drugiej generacji
o krótkim okresie półtrwania, jest lekiem hipoglikemizującym zmniejszającym stężenie glukozy we
krwi poprzez stymulację uwalniania insuliny przez
trzustkę; efekt ten zależy od obecności aktywnych
komórek beta lub komórek beta uaktywnionych
przez glibenklamid w wysepkach trzustkowych,
w niektórych przypadkach cukrzycy noworodkowej.
Podstawowe znaczenie ma stymulacja wydzielania insuliny przez glibenklamid w reakcji na posiłek.
Podanie glibenklamidu osobie chorej na cukrzycę
wzmacnia poposiłkową odpowiedź insulinotropową.
Odpowiedzi poposiłkowe obejmujące wydzielanie
insuliny i peptydu C są nadal wzmocnione po co
najmniej 6 miesiącach leczenia, a nawet przez wiele lat w przypadku cukrzycy noworodkowej związanej z zaburzeniami kanałów potasowych.
Biodostępność zawiesiny glibenklamidu jest większa w porównaniu z rozdrobnionymi tabletkami
niemikronizowanego glibenklamidu (Daonil 5 mg).
Większą biodostępność udowodniono jedynie w porównaniu z produktem referencyjnym (niemikronizowanego) glibenklamidu. Nie są dostępne dane
farmakokinetyczne z bezpośredniego porównania
po zastosowaniu zawiesiny i tabletek z substancją
mikronizowaną. Jeżeli więc dziecko przyjmuje stałą
dawkę tabletek z niemikronizowanym glibenklamidem, rozdrobnionych lub w całości, dawkę początkową glibenklamidu w zawiesinie należy zmniejszyć
o 18% dla zawiesiny 0,6 mg/ml i o 12% dla zawiesiny 6 mg/ml przy tej samej liczbie dawek na dobę.
W przypadku dzieci leczonych wcześniej tabletkami
z mikronizowanym glibenklamidem niemożliwe jest
podanie zaleceń dotyczących dawkowania, ponieważ produkt ten nie był badany.
Decyzją Komisji Europejskiej z 15 stycznia 2016
glibenklamid został oznaczony jako sierocy produkt
leczniczy w podanym wskazaniu i w okresie od 28
maja 2018 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepo56

we; B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi
(z wyłączeniem heparyny)
Prasugrel: Prasugrel Mylan to 2. zarejestrowana
marka prasugrelu, a 1. lek generyczny. Wcześniej zarejestrowano lek oryginalny Efient (Daiichi
Samkyo).
Leki w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym są
wskazane w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami
wieńcowymi (np. niestabilną dławicą piersiową, zawałem serca bez uniesienia odcinka ST [UA/NSTEMI] lub zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem
odcinka ST [STEMI]) poddawanych pierwotnej lub
odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej
(ang. PCI).
Prasugrel hamuje aktywację i agregację płytek krwi
poprzez trwałe wiązanie aktywnego metabolitu
z klasą P2Y12 receptorów ADP na płytkach krwi.
Ze względu na to, że płytki krwi uczestniczą w wystąpieniu i (lub) rozwoju powikłań zakrzepowych
miażdżycy, zahamowanie ich czynności może doprowadzić do zmniejszenia częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zgon, zawał mięśnia
sercowego czy udar mózgu.
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki
przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV,
połączenia; J05AR21 – Dolutegrawir i rylpiwiryna
Dolutegravir+rilpivirine: Juluca (ViiV Healthcare)
jest wskazany w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) u dorosłych pacjentów z supresją wirologiczną (HIV-1
RNA <50 kopii/ml), stosujących stały schemat leczenia przeciwretrowirusowego przez co najmniej
sześć miesięcy, bez niepowodzenia wirusologicznego w wywiadzie i bez rozpoznanej lub podejrzewanej oporności na jakiekolwiek leki z grupy nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy
lub inhibitorów integrazy.
Dolutegrawir hamuje integrazę HIV poprzez wiązanie się z aktywnym miejscem integrazy i blokowanie etapu transferu integracji retrowirusowego
kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), który ma
zasadnicze znaczenie dla cyklu replikacji wirusa
HIV. Rylpiwiryna jest diarylopirymidynowym nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy
(NNRTI) HIV-1. Działanie rylpiwiryny polega na niekompetycyjnym hamowaniu odwrotnej transkryptaAptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018
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zy (RT) HIV-1. Rylpiwiryna nie hamuje polimeraz α,
β i γ ludzkiego DNA komórkowego.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BA – Analogi kwasu foliowego
Pemetrexed: Pemetrexed Krka to 23. zarejestrowana marka pemetreksedu. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Alimta (Eli Lilly), od marca 2016
Pemetreksed Adamed i Pemetrexed Sandoz, od
kwietnia 2016 Pemetrexed Accord (Accord Healthcare), od września 2016 Pemetrexed Alvogen, od
sierpnia 2017 Pemetrexed Glenmark i od stycznia
2018 Pemetrexed Fresenius Kabi.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Armisarte (Actavis; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą
Pemetrexed Actavis), Ciambra (Menarini), Pemetreksed Sun, Pemetrexed Adamed, Pemetrexed
Generics (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Pemetrexed Genthon), Pemetrexed Hospira,
Pemetrexed Hospira UK Limited (Hospira), Pemetrexed Lilly (Eli Lilly), Pemetrexed medac, Pemetrexed Mylan, Pemetrexed PharmaSwiss, Pemetrexed
Sigillata, Pemetrexed Stada, Pemetrexed Zentiva,
Trixid (Egis).
Leki są wskazane do stosowania w leczeniu nieoperacyjnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej
oraz niedrobnokomórkowego raka płuca.
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
Trastuzumab: Kanjinti (Amgen) to lek biopodobny, 4. 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. Nie pojawiły się
jeszcze na rynku: Herzuma (Celltrion), Ontruzant
(Samsung Bioepis).
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Rucaparib: Rubraca (Clovis Oncology) jest wskazany do stosowania jako monoterapia w leczeniu
wrażliwego na związki platyny pochodzenia nabłonkowego raka jajników, raka jajowodów, pierwotnego
raka otrzewnej o wysokim stopniu złośliwości, we
wznowie lub postępującego, z mutacjami BRCA
w komórkach linii zarodkowej i/lub komórkach somatycznych u dorosłych pacjentek, które otrzymały
wcześniej dwie lub więcej linii chemioterapii opartej
na platynie i które nie są w stanie tolerować dalszej
chemioterapii opartej na platynie.
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Rukaparyb jest inhibitorem enzymów z grupy polimeraz poli(ADP-rybozy) (poly(ADP-ribose) polymerase, PARP), w tym PARP-1, PARP-2 i PARP3, które odgrywają rolę w naprawie DNA. Badania
in vitro wykazały, że toksyczność wywołana przez
rukaparyb wiąże się z hamowaniem aktywności enzymatycznej PARP i zablokowaniem kompleksów
PARP-DNA, co skutkuje zwiększeniem uszkodzenia DNA, apoptozą i śmiercią komórki. Rukaparyb
wykazał aktywność przeciwnowotworową in vitro
i in vivo w liniach komórek z mutacją BRCA na drodze mechanizmu znanego pod nazwą syntetycznej
letalności, zgodnie z którym do śmierci komórki konieczna jest utrata dwóch szlaków naprawy DNA.
Decyzją Komisji Europejskiej z 10 października
2012 rukaparyb został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy w podanym wskazaniu i w okresie
od 29 maja 2018 ma zagwarantowaną 10‑letnią
wyłączność rynkową.
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AB – Inhibitory czynnika martwicy
nowotworów alfa (TNF-α)
Infliximab: Zessly (Sandoz) to 5. zarejestrowana
marka infliksymabu, a 4. produkt leczniczy biopodobny. Na rynek wprowadzono 4 marki: Remicade
(Janssen-Cilag, lek oryginalny), od marca 2014 Inflectra (Hospira), od stycznia 2015 Remsima (Celltrion) i od lutego 2018 Flixabi (Samsung Bioepis).
Infliksymab jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem monoklonalnym IgG1, wytwarzanym przy
zastosowaniu technologii rekombinacji DNA: dla
produktów Remicade, Inflectra i Remsima - przez
mysią linię komórkową hybridoma, a dla produktów
Flixabi i Zessly - w komórkach jajnika chomika chińskiego (ang. chinese hamster ovary, CHO).
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 8 V 2018 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Teva) z 6 III 2018, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Imatinib Teva
B.V., zarejestrowanego 15 XI 2017 – substancja czynna: imatinib, klasa: L01XE.
2018-06-06

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 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with
DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie
w roku 2018 – 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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►

Nowe rejestracje i nowości na rynku

NOWOŚCI NA RYNKU
– Maj 2018
Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa (marka)

Actusept

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji/
zmiany

A01AD

Benzydamine

D05BX

Dimethyl fumarate Skilarence

J01DD

Ceftazidime

Ceftazidim MIP Pharma MIP Pharma

PL 08.2015

J01FA

Clarithromycin

Apiclar

S-Lab

PL 02.2017

J01FA

Clarithromycin

Klabiotic

Accord
Healthcare

PL 04.2017

J01GB

Tobramycin

Tobramycin Via Pharma Via Pharma

PL 12.2016

J01XE

Furazidin

Furaginum Hasco
Furaginum Hasco Max

Hasco-Lek

PL 04.2017

N01BB

Prilocaine

Prilotekal

Molteni

PL 06.2014

N02BA51

Acetylsalicylic acid Ultrapiryna Plus
+ ascorbic acid +
calcium

US Pharmacia

PL 05.2015 Calcastin C
o smaku malinowym, zm.
10.2016 Ultrapiryna Plus

Dr. Max

PL 06.2017

Almirall

UE 06.2017

N02BE51

Paracetamol +
caffeine

Panacit Extra

Dr. Max

PL 12.2016 Paracetamol
+ Caffeine Dr. Max, zm.
06.2017 Panacit Extra

N03AX

Gabapentin

Gabacol

Accord
Healthcare

PL 03.2017

N06DX

Memantine

Morysa

SVUS Pharma

PL 12.2014

R02AX

Flurbiprofen

Ultravox Maxe smak
miętowy

US Pharmacia

PL 05.2017

R05DA20

Dextromethorphan Acodin Duo
+ dexpanthenol

Sanofi-Aventis

PL 05.1993 Acodin 300,
zm. 10.2016 Acodin Duo

R06AX

Rupatadine

Alerprof

Teva

PL 11.2017

S01BA

Hydrocortisone

Softacort

Thea

PL 09.2017

S01EE

Bimatoprost

Vizibim

PharmaSwiss

PL 01.2017

Ponadto w maju 2018 r. wprowadzono do
sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych na
rynku:
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• R03DC, montelukast, Asmenol PPH (Polpharma), PL 07.2011 Montelukast Polpharma, zm.
02.2012 Asmenol PPH.
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD –
Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej

W maju 2018 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 17 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nowe rejestracje i nowości na rynku

D – Leki stosowane w dermatologii
D05 – Leki przeciw łuszczycy; D05B - Leki przeciw
łuszczycy działające ogólnie; D05BX – Inne
leki przeciw łuszczycy działające ogólnie
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DD – Cefalosporyny trzeciej
generacji
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy; J01FA – Makrolidy
J01G – Aminoglikozydy przeciwbakteryjne;
J01GB – Inne aminoglikozydy
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE Pochodne nitrofuranu
N – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i pochodne;
N02BA51 – Kwas acetylosalicylowy w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol
w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX –
Inne leki przeciwpadaczkowe
N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw otępieniu starczemu; N06DX - Inne leki przeciw
otępieniu starczemu

• N07BA, nicotine, Nicorette Fruit (McNeil), PL
12.2017;
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N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy;
N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień; N07BA – Leki stosowane w leczeniu
uzależnienia od nikotyny
R – Układ oddechowy
R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach
gardła; R02AX – Inne preparaty stosowane
w chorobach gardła
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03D - Inne leki do stosowania ogólnego w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptora leukotrienowego
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających
środki wykrztuśne; R05DA – Alkaloidy opium
i pochodne; R05DA20 – Połączenia
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01B – Leki przeciwzapalne; S01BA – Kortykosteroidy, leki proste
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01EE – Analogi prostaglandyn
2018-06-20

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 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with
DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie
w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “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

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
Aptekarz Polski, 142 (120e) czerwiec 2018
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