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Rynek leków

Felieton Redakcji

Antybiotykooporność.
Problem wielkiej wagi.
Wśród wielu dat w kalendarzu, osiemnastego dnia listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.
Dzień ten, ustanowiony przed dziesięciu temu przez Komisję
Europejską, jest jedną z inicjatyw, która ma przybliżyć całemu
społeczeństwu Europy, a także świata, grożące niebezpieczeństwo, które związane jest z występowaniem bakterii chorobotwórczych, których nie są w stanie zwalczyć antybiotyki. Krótko
mówiąc mamy do czynienia z problemem antybiotykooporności.
Dzięki współpracy z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków temat antybiotykooporności gości na naszych łamach
każdego roku. Tym razem polecamy artykuł „Antybiotykooporność: zagrożenie dla zdrowia publicznego” napisany
przez panią profesor Walerię Hryniewicz we współpracy z Anną
Olczak-Pieńkowską i Beatą Mazińską. Tytuł jasno wskazuje, że
chodzi o problem wielkiej wagi.
– „Najważniejszą przyczyną tego zjawiska jest nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków. Ponadto, wydawanie
antybiotyków bez recepty, samoleczenie pozostałościami z poprzednich kuracji, nieprzestrzeganie dawek, odstępów miedzy
nimi i czasu trwania kuracji” – pisała w 2010 roku na naszych
łamach pani profesor Waleria Hryniewicz.
W latach 2009-2010 w ramach Narodowego Programu
Ochrony Antybiotyków, którego pracami kieruje Pani Profesor
przeprowadzono badanie „Postawy wobec antybiotyków”. - „Podanie przez respondentów uczestniczących w polskim badaniu
farmaceutów, jako jednego z podstawowych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na temat antybiotyków wskazuje
na niezwykle ważną rolę i odpowiedzialność spoczywającą na
farmaceutach w zakresie przekazywania informacji na temat
antybiotyków i promowania odpowiedzialnych postaw społecznych w tym zakresie” - to jeden z wniosków płynących z tego
badania. Stwierdzenie to zachowuje swoją aktualność i wpisuje
się – zdaniem redakcji – do katalogu działań informacyjnych
i edukacyjnych realizowanych przez farmaceutów w ramach
opieki farmaceutycznej.
xxx
1 grudnia. Tego dnia i w jego okolicy czyta się i słyszy
dużo informacji poświęconych HIV/AIDS. Powód tego wzmożenia informacyjnego jest oczywisty, albowiem z tą datą związany
jest Światowy Dzień AIDS. W Polsce, podobnie jak na całym
świecie podejmuje się energiczne działania, których celem jest
wynalezienie szczepionki chroniącej przed wirusem HIV oraz leków hamujących działanie tego wirusa, który prowadzi do AIDS.
Wysiłki opłacają się i przynoszą korzystne efekty. Wprawdzie
szczepionki jeszcze nie wynaleziono, ale postęp w leczeniu osób
zakażonych wirusem HIV jest znaczny. Leki antyretroowirusowe
są coraz skuteczniejsze, dzięki czemu zakażenie tym wirusem
uważa się obecnie za schorzenie przewlekłe.
Redakcja Aptekarza Polskiego wspiera kampanię edukacyjną „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac) prowadzoną przez Krajowe Centrum ds. AIDS promującą dialog
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międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym
HIV. Jednym z miejsc gdzie prowadzi się rozmowy o zdrowiu
są apteki. Dlatego też zachęcamy farmaceutów do odwiedzenia
strony poświęconej kampanii (#mamczasrozmawiac).
xxx
Jedną z chorób, których leczenie może przysparzać
trudności z powodu lekooporności jest gruźlica. Chorobie tej
poświęcony jest artykuł „Gruźlica – czy powinniśmy się jej
obawiać?” napisany przez doktor Anettę Bartczak, która jest
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych
oraz mikrobiologii lekarskiej. Z pewną ulgą odczytujemy kategoryczne stwierdzenie autorki – „Należy podkreślić z całą mocą,
że gruźlica jest chorobą uleczalną".
xxx
18 września w serwisie informacyjnym Naczelnej Izby
Aptekarskiej opublikowano informację „Trzy ważne daty dla
aptekarzy – wdrożenie elementów eZdrowia coraz bliżej”,
w której przypomniano daty dotyczące wdrożenia rozwiązań
informatycznych odnoszących się do praktyki farmaceutycznej,
tj.: - 31 grudnia 2018 roku – e-Recepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach; - 9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa; - 1 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany
System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.
Informację NIA przypominamy – tak na wszelki wypadek
– aczkolwiek jesteśmy przeświadczeni, że zobowiązane podmioty zdążą na czas z przygotowaniem się do nowych zadań.
xxx
Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiamy, że Aptekarz
Polski objął patronatem medialnym dwa prestiżowe wydarzenia,
które odbędą w styczniu 2019 roku. Pierwszym wydarzeniem, ze
względu na datę w kalendarzu będzie 11. Noworoczny Koncert
Aptekarzy „Kiepura Forever” organizowany przez Okręgową
Izbę Aptekarską w Krakowie. Koncert odbędzie się w niedzielę 13
stycznia 2019 roku w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Tytuł koncertu odsłania tajemnicę. Ten koncert będzie muzyczną opowieścią o życiu i twórczości Jana Kiepury. Informacje
o cenach i rezerwacji biletów znajdują się na stronie internetowej
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Zapraszamy.
W następnym tygodniu, tj. w sobotę 19 stycznia 2019
roku odbędzie się w Istebnej III Puchar Polski Farmaceutów
w Narciarstwie Alpejskim organizowany przez Śląską Izbę Aptekarską oraz HURTAP SA. Informacje szczegółowe dotyczące
tych zawodów są udostępnione na stronach organizatorów.
Zapraszamy.
Redakcja Aptekarza Polskiego
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Antybiotykooporność:

zagrożenie dla zdrowia publicznego
Erę antybiotykową zapoczątkowało odkrycie przez Aleksandra Fleminga
w 1928 roku penicyliny, a następnie wraz z Howardem Florey’em i Ernstem
Chainem uzyskanie jej czystego preparatu. Ci trzej naukowcy otrzymali
w 1945 roku nagrodę Nobla za badania nad tym antybiotykiem. Wprowadzenie penicyliny do lecznictwa na początku lat 40-tych XX wieku stało się
możliwe dzięki opracowaniu jej masowej produkcji w laboratoriach amerykańskiej firmy Pfizer. Było to przełomowe wydarzenie w farmakoterapii
zakażeń i chorób zakaźnych.
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018
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►

D

zięki zastosowaniu penicyliny na szeroką
skalę udało się znacząco ograniczyć śmiertelność z powodu zakażeń bakteryjnych
oraz zmniejszyć częstość ich powikłań już w okresie
II wojny światowej. [1, 2] Ponadto penicylina odegrała i dotychczas odgrywa kluczową rolę w profilaktyce
gorączki reumatycznej i to jej zawdzięczamy pokonanie tej choroby w wielu krajach świata. Pomimo
aktualnych ograniczeń w jej stosowaniu, z powodu
powstałej przez lata oporności, jest w dalszym ciągu
najważniejszym lekiem w terapii kiły, zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych i sepsy meningokokowej,
a także w zakażeniach wywoływanych przez paciorkowce, w tym Streptococcus pyogenes. [3]
Spektakularny efekt terapeutyczny penicyliny
spowodował nazwanie jej „cudownym lekiem” (ang.
„miracle drug”). Kolejne lata przyniosły odkrycia wielu innych antybiotyków, których sukces w terapii
zakażeń był imponujący. Odkrywca streptomycyny, Samuel Waksman otrzymał nagrodę Nobla i to
on wprowadził do słownictwa pojęcie antybiotyku
(z greki anti – przeciw, bios – życie). Antybiotyki zaczęły być stosowane masowo nie tylko w leczeniu
zakażeń, ale także w profilaktyce chirurgicznej co
umożliwiło bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych operacji. Niestety już przed powszechnym
zastosowaniem pierwszego antybiotyku – penicyliny,
izolowano szczep gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) wytwarzającego penicylinazę (beta-laktamazę), a więc enzym warunkujący jego oporność na penicylinę.
W połowie lat 50-tych ubiegłego wieku,
w efekcie masowego stosowania penicyliny ponad
50% gronkowców złocistych było już opornych na
penicylinę. W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się szczepy gronkowca złocistego opornego na
penicylinę wprowadzano na rynek penicyliny półsyntetyczne stabilne wobec gronkowcowej penicylinazy,
najpierw metycylinę (1959 r.), a następnie penicyliny izoksazolilowe, z których w Polsce dostępna jest
kloksacylina. Równolegle izolowano szczepy bakterii
opornych na te nowe antybiotyki (pierwszy szczep
oporny na metycylinę wyizolowano już w 1961 roku).
To pokazało, że bakterie potrafią „bronić” się przed
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działaniem tej grupy leków. [4] Ten fakt powinien
być już wtedy ważnym sygnałem, że skuteczność
antybiotyków nie jest wieczna.
W ostatniej dekadzie XX wieku problem oporności zaczął wymykać się spod kontroli i opcje terapeutyczne zakażeń bakteryjnych zaczęły ulegać
wyczerpaniu. Obecnie antybiotykooporność jest
coraz częstszym i coraz bardziej odczuwalnym zagrożeniem dla pacjentów, a globalny zakres tego
zjawiska spowodował, że jest jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na
całym świecie. Opcje terapeutyczne wyczerpują się
bowiem, a przemysł farmaceutyczny przez wiele lat
nie wprowadzał na rynek istotnych nowych antybiotyków. Doszło do znacznej dysproporcji pomiędzy
popytem na nowe leki, a ich podażą. Narastająca
lawinowo liczba opornych szczepów skutkuje wzrostem śmiertelności z powodu zakażeń i ogranicza
osiągnięcia wielu nowych dziedzin medycyny takich
jak np. transplantologia czy neonatologia.
Skala problemu spowodowała, że został on
dostrzeżony przez kluczowe instytucje oraz organizacje światowe i europejskie, działające w obszarze
zdrowia publicznego. Wśród najistotniejszych instytucji europejskich i światowych, które skupiają
uwagę na problemie antybiotykooporności jako kluczowym zagrożeniu zdrowia, znalazły się między
innymi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang.
World Health Organization), Komisja Europejska (KE),
Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób
(ECDC, ang. European Centre of Disease Prevention
and Control), Amerykańskie Centrum Profilaktyki
i Kontroli Chorób (CDC, ang. Centers for Disease
Control and Prevention). W działania na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się oporności zaangażowały się rządy wielu państw, zwłaszcza Wielka
Brytania, Francja i USA.

ności jest na tyle poważny, iż zagraża osiągnięciom
współczesnej medycyny – stajemy się świadkami
ery post-antybiotykowej, kiedy ponownie banalne
infekcje mogą prowadzić do śmierci.
Wśród najistotniejszych wniosków przedstawionych w raporcie wymienia się bardzo wysoki
odsetek bakterii wieloopornych na antybiotyki (patogeny alarmowe), w tym u powszechnie występujących gatunków bakteryjnych odpowiedzialnych
za zakażenia u człowieka. Są to: Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginisa,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae,
Helicobacter pylori. Te dwa ostatnie gatunki to typowe patogeny pozaszpitalne. Oznacza to, że problem antybiotykooporności dotyczy nie tylko bakterii
odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne ale także
w coraz większej mierze pozaszpitalne.
Według danych WHO zakażenia szpitalne
wywołane wieloopornymi drobnoustrojami, wobec
których było brak skutecznych opcji terapeutycznych
powodują rocznie:
•
80 000 zgonów w Chinach,
•
30 000 zgonów w Tajlandii,
•
25 000 w Europie,
•
23 000 w USA.

Są to dane niedoszacowane, bowiem rzadko
statystyki określające przyczynę zgonu podają antybiotykooporność.
Raport WHO podkreśla także brak dostatecznej wiedzy i świadomości profesjonalistów medycznych, społeczeństwa, decydentów w ochronie zdrowia i polityków na temat zakresu rozpowszechnienia
najistotniejszych z punktu widzenia zdrowia publicznego wieloopornych patogenów i związanych
z tym konsekwencji medycznych. Wynika to z braku
skutecznych programów monitorowania, wymiany
i koordynacji informacji w obrębie poszczególnych
krajów i na poziomie międzynarodowym. [6]
Wnioski z raportu stały się podstawą ogłoszonego w 2015 roku podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia „Światowego planu działania w zakresie
antybiotykooporności” (ang. Global action plan on
antibiotic resistance). W tym dokumencie Światowe
Zgromadzenie Zdrowia ogłosiło, że w obliczu kryzysu związanego ze zjawiskiem antybiotykooporności
niezbędne jest wyznaczenie pięciu strategicznych
celów:
• rozpowszechnianie i zwiększenie wiedzy na
temat antybiotykooporności poprzez efektywne ścieżki wymiany informacji, działania
►
edukacyjne i szkolenia;

W opublikowanym w kwietniu 2014 r. raporcie
WHO, zatytułowanym „Oporność drobnoustrojów
na antybiotyki: raport podsumowujący monitorowanie antybiotykooporności na świecie w 2014 r.” (ang.
Antimicrobial resistance: global report on surveillance
2014) podkreśla się, że problem antybiotykooporAptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018
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►

•

wspieranie i gromadzenie odpowiedniej wiedzy i danych poprzez odpowiednie systemy
monitorowania i badań;

•

ograniczanie liczby i zapobieganie zakażeniom poprzez odpowiednie procedury sanitarne, higieniczne i profilaktyczne;

•

racjonalizacja stosowania antybiotyków
w medycynie i weterynarii;

•

stworzenie odpowiednich zasobów sprzyjających inwestycjom uwzględniającym potrzeby wszystkich krajów w zakresie opracowywania nowych leków, narzędzi diagnostycznych, szczepień i innych. [7]

Omawiany plan działania uwzględnia wytyczne
przyjętego podejścia nazwanego „one health” („jedno zdrowie”), które zakłada wspólne zaangażowanie
wszystkich sektorów i podmiotów oddziałujących na
zdrowie, z takich obszarów jak medycyna, weterynaria, rolnictwo, środowisko, zarządzanie i finanse,
a także konsumenci.
Bardzo mocne słowa skierowała w ubiegłym
roku Dyrektor ECDC Andrea Ammon do krajów
członkowskich Unii Europejskiej, która jako konieczne uznała podkreślenie, że „Zakażenia wywoływane
przez bakterie oporne na antybiotyki stanowią aktualnie jedno z najistotniejszych zagrożeń zdrowotnych”.
Wszystkie organizacje oraz specjaliści podkreślają, że główną przyczyną antybiotykooporności
na tak wielką skalę jest nadużywanie i niewłaściwe
stosowanie tej grupy leków w medycynie i weterynarii, a także w wielu krajach w produkcji zwierzęcej
i roślinnej.
Z inicjatywy ECDC podjęto próbę ujednolicenia
definicji opornych na antybiotyki patogenów bakteryjnych. [8] Te tzw. patogeny alarmowe podzielono
na trzy grupy ze względu na zakres oporności i wynikające z tego możliwości terapii. Pierwsza wykazująca wielolekooporność (ang. multidrug-resistance,
MDR) oznacza niewrażliwość (oporność lub średnią
wrażliwość) na przynajmniej jeden antybiotyk z co
8
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najmniej trzech grup leków przeciwbakteryjnych
aktywnych wobec danego gatunku, przy czym nie
bierze się pod uwagę leków, na które gatunek jest
naturalnie oporny. Druga prezentująca rozszerzoną
oporność, zwana XDR (ang. extensively drug resistance) oznacza, że drobnoustrój do niej zaliczony jest
niewrażliwy (oporny lub średniowrażliwy) na przynajmniej jeden antybiotyk we wszystkich z wyjątkiem dwóch grup antybiotyków, aktywnych wobec
danego gatunku. Natomiast trzecia grupa zwana
PDR – całkowita oporność (ang. pandrug-resistance),
włącza drobnoustroje, które wykazują niewrażliwość
na wszystkie antybiotyki we wszystkich klasach aktywnych wobec danego gatunku drobnoustroju.
Patogeny alarmowe ze względu na wielooporność znalazły się także w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia do Ustawy o chorobach zakaźnych. Najpoważniejszym problemem antybiotykoterapii i epidemiologii szpitalnej w Polsce jest rozprzestrzenianie
się pałeczek jelitowych zwłaszcza K. pneumoniae
i E. coli wytwarzających betalaktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBLs, ang. extended
spectrum beta-lactamases) co skutkuje znaczącym
ograniczeniem możliwości terapii. ESBLs hydrolizują
prawie wszystkie antybiotyki beta-laktamowe tzn.
penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy i nie są
hamowane przez inhibitory beta-laktamaz takie jak
kwas klawulanowy, sulbaktam i tazobaktam. Szczepy
wytwarzające ESBLs są także często oporne na fluorochinolony, aminoglikozydy i kotrimoksazol. Wysoki udział szczepów ESBL(+) w zakażeniach w polskich
szpitalach spowodował coraz częstsze podawanie
karbapenemów (imipenem, meropenem) uznanych
w takich sytuacjach za leki ostatniej szansy. Jednak
ostatnio doszło do pojawienia się betalaktamaz (karbapenemaz) zdolnych do hydrolizy także tej grupy
antybiotyków. Jest ich kilka klas i przedstawiciele
ich wszystkich są obecni w Polsce. Są one niekiedy zawlekane, najczęściej przez polskich obywateli,
z krajów lub ośrodków, w których ich obecność ma
charakter endemiczny albo częstość występowania
jest wysoka (np. Indie, Pakistan, kraje Maghrebu), ale
to nieskuteczne programy kontroli zakażeń w polskich szpitalach doprowadziły do ich szerokiego rozpowszechnienia w naszym kraju.
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

Szczególnie szeroko obecne są karbapenemazy klasy B (metaloenzymy) typu New Delhi (NDM).
Zarówno geny kodujące ESBLs jak i karbapenemazy
zlokalizowane są na transpozonach/plazmidach co
powoduje ich łatwe horyzontalne przekazywanie zarówno w obrębie gatunku, jak i poza nim. Szczepy K.
pneumoniae wytwarzające karbapenemazy charakteryzują się zdolnością szybkiego rozprzestrzeniania, tworząc łatwo ogniska epidemiczne. Ponadto
ich rezerwuarem jest przede wszystkim przewód
pokarmowy, w którym nosicielstwo wspomnianych
niebezpiecznych szczepów bakterii może utrzymywać się nawet latami. Dodatkowo ich ekstremalna
antybiotykooporność powoduje, że stanowią one
obecnie najpoważniejszy problem medyczny i epidemiologiczny. Dlatego ich wykrycie powinno być
jak najszybsze, bowiem wymaga wdrożenia pakietu
działań – w tym restrykcyjnych procedur kontroli zakażeń zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu
się tych drobnoustrojów.
Oporność na karbapenemy i wiele innych grup
leków coraz powszechniej obserwujemy również
u pałeczek niefermentujących, takich jak Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter spp., które w środowisku szpitalnym utrzymują się często w sposób
endemiczny i są również istotnym czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych. One również należą
do grupy patogenów alarmowych, z coraz większym
udziałem szczepów ekstremalnie opornych. Dotyczy
to przede wszystkim oddziałów intensywnej terapii,
oparzeniowych i chirurgicznych.
Wprawdzie obserwujemy spadek zakażeń wywoływanych przez oporne na metycylinę szczepy
gronkowca złocistego, ale na niektórych oddziałach
– zwłaszcza zabiegowych – stanowią one ciągle poważny problem. Rośnie natomiast udział w zakażeniach wankomycynoopornych enterokoków zwłaszcza u chorych hematoonkologicznych.
Jak wspomniano powyżej, problem oporności
na antybiotyki wykracza poza środowisko szpitalne
i bakterie alarmowe, oporne na szereg różnych grup
terapeutycznych. Bakterie te są również czynnikami
etiologicznymi zakażeń pozaszpitalnych. Najgroźniejsze to pneumokoki wywołujące zakażenia dróg
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

oddechowych, w tym ciężkie zapalenie płuc, często
niepoddające się leczeniu antybiotykiem pierwszego
wyboru, jakim jest amoksycylina i często wymagające hospitalizacji. Biorąc pod uwagę oporność Streptococcus pneumoniae na antybiotyki, Polska znajduje
się wśród krajów o najwyższym odsetku szczepów
opornych.
Ostatnio opublikowany dokument WHO pt.
„Kategoryzacja drobnoustrojów służąca planowaniu
badań nad nowymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi do leczenia zakażeń wywołanych przez lekooporne bakterie, w tym gruźlicy” (ang. Prioritization
of pathogens to guide research and development of
new antibiotics for drug-resistant bacterial infections,
including tuberculosis) pokazuje, że niezwykle pilnym
stało się poszukiwanie nowych leków skutecznych
wobec wieloopornych patogenów bakteryjnych. Na
liście widnieją nie tylko Gram-ujemne pałeczki oporne na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe i Mycobacterium tuberculosis, ale także szereg gatunków
odpowiedzialnych za najważniejsze infekcje pozaszpitalne. Są to wspomniane pneumokoki, ale także
Helicobacter pylori, Neisseria gonnorheae, Campylobacter spp. i Salmonella spp. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu finansowemu – przede wszystkim UE
i USA i laboratoriów badawczych – udało się wprowadzić zaledwie kilka istotnych nowych antybiotyków. [10]
Zagrożenia spowodowane zjawiskiem antybiotykooporności wymagają interdyscyplinarnych
działań. Podstawą są kampanie edukacyjne kierowane nie tylko do specjalistów medycznych, ale i do
ogółu społeczeństwa na temat racjonalnej antybiotykoterapii i zapobiegania zakażeniom. Konieczne
są też szerokie działania w innych obszarach, takich jak wzmocnienie kontroli zakażeń, monitorowanie antybiotykooporności, zużycia antybiotyków
i wprowadzanie procedur sprzyjających utrzymaniu
efektywności dostępnych leków. Takie zadania realizuje Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ministra Zdrowia. Biorąc pod uwagę dynamikę zjawiska antybiotykooporności konieczne są też prace
nad wprowadzeniem nowych leków, szczepionek,
strategii terapeutycznych i testów diagnostycznych.
Niezbędne jest ustanowienie w Polsce Narodowej
9
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Strategii Walki z Antybiotykoopornością, tak jak to
uczyniły wszystkie kraje UE, która angażuje do działań nie tylko profesjonalistów medycznych, ale także
całe społeczeństwo oraz decydentów w ochronie
zdrowia i polityków. I takie podejście może zagwarantować sukces. Należy pamiętać, że problem antybiotykooporności to nie tylko problem medyczny,
ale także psychologiczny, socjologiczny, ekonomiczny i polityczny.
mgr Anna Olczak-Pieńkowska,
dr n. o zdr. Beata Mazińska,
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej,
Narodowy Instytut Leków, Warszawa
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REKLAMA

Gruźlica

– czy powinniśmy
się jej obawiać?
Gruźlica zawsze była uważana za chorobę, na którą zapadają ludzie biedni i żyjący w niehigienicznych warunkach. Obecnie nie jest to
takie oczywiste, choć w krajach Trzeciego Świata nadal główną grupę pacjentów stanowią ludzie najubożsi, bez dostępu do zdobyczy cywilizacji.
Czy to oznacza, że choroba, która dziesiątkowała społeczeństwo w latach
powojennych, znów wymknęła się z pod kontroli i staje się dla nas groźna? Jaki wpływ na to ma zniesienie obowiązku okresowych prześwietleń
klatki piersiowej?
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ożna pokusić się o stwierdzenie, że prawie każdy z nas miał kontakt z prątkami
gruźlicy. Jednak ich wniknięcie do organizmu nie musi oznaczać choroby i w większości
przypadków nie oznacza. O tym czy zachorujemy
decyduje przede wszystkim stan układu immunologicznego i nasza podatność, która jest uwarunkowana genetyczne.
Gruźlica to po łacinie tuberculosis. Jej nazwa
pochodzi od nazwy prątka, wywołującego gruźlicę
– Mycobacterium tuberculosis. Jest to powszechna
i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna. Gruźlica
dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna), lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy,
układ chłonny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, układ moczowo-płciowy oraz skórę.
Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis,
M. africanum, M. canetti czy M. microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie
infekują zdrowych, immunokompetentnych osób
dorosłych, natomiast są często spotykane u osób
z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu nabytego zespołu upośledzenia odporności.
Ponad 1/3 ludzkiej populacji jest narażona
na prątki gruźlicy, a nowe infekcje pojawiają się
na świecie w zawrotnym tempie. Nie każda osoba
zarażona rozwinie pełnoobjawową chorobę, zakażenie może pozostać bezobjawowe i pozostawać w utajeniu. Szacuje się, że jedno na dziesięć
zakażeń latentnych w późniejszym czasie ulegnie
aktywacji prowadząc, jeśli nie będzie leczone, do
śmierci niemal połowy chorych. Statystyki   wykazują około 15 mln aktywnych przewlekłych rejestracji gruźlicy, 9 mln nowych przypadków oraz 1,6
mln zgonów spowodowanych tą chorobą, głównie
w krajach Trzeciego Świata. Dodatkowo, w krajach
wysoko rozwiniętych u rosnącej liczby pacjentów
dochodzi do pojawienia się gruźlicy w związku ze
spadkiem odporności w przebiegu immunosupresji lub zakażenia wirusem HIV.
Wzrost liczby infekcji wirusem HIV i załamanie
się kontroli nad gruźlicą spowodowały odrodzenie
się tej choroby. Pojawienie się lekoopornych bakterii również przyczyniło się do rozszerzenia światowej epidemii. Od roku 2000 do 2016 wzrósł do 20%
12
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odsetek prątków odpornych na rutynowo stosowane leki i do 2% prątków opornych na leki drugiego
rzutu. Liczba przypadków gruźlicy różni się w dość
szerokim zakresie, nawet w sąsiadujących obok siebie krajach, głównie z powodu różnic w organizacji systemu służby zdrowia. Światowa Organizacja
Zdrowia określiła gruźlicę jako globalne niebezpieczeństwo, a Organizacja „Stop gruźlicy” stworzyła
Globalny Plan Walki z Gruźlicą, którego celem jest
ochrona przed tą chorobą.
Pojęcie „gruźlica” pochodzi od zmian anatomopatologicznych gruzełków widocznych w badaniu
histopatologicznym w tkance zmienionej gruźliczo.
Podobnie, określenie tuberkuloza pochodzi od łacińskiego tuberculosis, a wywodzi się od tuberculum,
czyli guzka. Nazwy tuberkuloza używa się rzadko,
w powszechnym natomiast użyciu są skróty TB i Tbc.
W przeszłości gruźlica nazywana była suchotami (galopującymi suchotami), gdyż w postaci ciężkiego
płatowego zapalenia płuc, w szybkim czasie doprowadzała do ciężkiego wyniszczenia z krwiopluciem,
gorączką  i postępującą utratą masy ciała.
Wśród innych nazw wymienia się „phthisis” pochodzącą z języka greckiego (stąd dawniej
naukę o gruźlicy nazywano ftyzjatrią), skrofuły, czyli
gruźlicę węzłów chłonnych u dorosłych, zazwyczaj
przejawiającą się w postaci masywnie obrzękniętych
węzłów szyjnych, tabes mesenterica – z łaciny gruźlicę jamy otrzewnowej, a w szczególności węzłów
chłonnych krezki czy lupus vulgaris oznaczającą
gruźlicę skóry.
Gruźlica prosówkowa oznacza z kolei gruźlicę rozsianą, która rozprzestrzenia się drogą krwi.
Wśród nazw funkcjonujących w krajach anglosaskich można również wymienić wasting disease, white
plague (z uwagi na fakt, iż chorzy są często bardzo
bladzi), jak również „zło króla” (king’s evil), ponieważ
kiedyś wierzono, że dotyk władcy może wyleczyć
ze skrofułów. Choroba Potta to określenie gruźlicy
trzonów kręgów, stawów kręgosłupa i stawów sąsiadujących, tworzącej tzw. garb gruźliczy.
Odkrywcą prątka gruźlicy jest niemiecki uczony Robert Koch, który wyniki swoich badań opublikował 24 marca 1882 roku. W nazewnictwie polskim
wspomniany drobnoustrój jest często nazywany na
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cześć tego mikrobiologa „prątkiem Kocha”, a Światowy Dzień Gruźlicy obchodzony jest w dniu publikacji jego badań.
Postęp nauk medycznych, który dokonał się
przez następne 100 lat dawał nadzieję na całkowite opanowanie tej choroby, która od XVII wieku
dziesiątkowała mieszkańców Europy. Na postęp
ten składały się wydarzenia z roku 1921, gdy po raz
pierwszy użyto u ludzi szczepionki przeciwgruźliczej
(BCG) oraz z 1946 , kiedy wprowadzono do leczenia
gruźlicy streptomycynę i PAS – pierwsze skuteczne
leki na tę chorobę. Jednak od lat 80-tych XX wieku gruźlica ponownie stała się poważnym problem
zdrowotnym w wielu krajach. W 1993 roku WHO
uznała gruźlicę za chorobę stanowiącą globalne
zagrożenie zdrowotne.
W większości regionów świata zapadalność na
gruźlicę powoli spada. Od 1990 roku o 45 procent
zmniejszyła się również umieralność z powodu gruźlicy. Większość przypadków gruźlicy wykryto w Azji
i Afryce. Kraje o największej liczbie chorych to Indie
(2,0-2,3 mln), Chiny (0,9-1,1 mln) i Nigeria (340-880
tys.). 1,1 mln chorych na gruźlicę jest jednocześnie
zakażonych HIV – najwyższy odsetek takich osób
jest wśród mieszkańców Afryki. U 480 tys. chorych
z całego świata wykryto gruźlicę oporną na wiele
leków (gruźlicę wielolekooporną – multidrug resistant tuberculosis – MDR-TB), którą wywołują prątki
niewrażliwe jednocześnie na izoniazyd i ryfampicynę
– dwa najsilniejsze leki przeciwgruźlicze. Najwięcej
chorych na MDR-TB pochodzi z Indii i Chin.
Nie wszystkie przypadki gruźlicy są wykrywane i rejestrowane. WHO szacuje, że trzy miliony
chorych na gruźlicę nie otrzymało właściwego leczenia, ponieważ nie ma dostępu do opieki zdrowotnej.
Blisko połowa takich zagubionych przypadków to
mieszkańcy Indii, Nigerii i Pakistanu. Najmniej chorych jest w Europie, Kanadzie USA, Australii i Nowej
Zelandii. To nie znaczy jednak, że nie chorujemy.
W Polsce w 2017 roku zarejestrowano 7050 przypadków gruźlicy. Należymy już do krajów o niskiej
zapadalności na gruźlicę, ale nadal wyższej niż średnia w Unii Europejskiej (UE) i krajach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EEA). W 18 krajach UE
i EEA odnotowano mniej niż 10 zachorowań na 100
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tysięcy ludności, podczas gdy w Polsce notuje się
20 zachorowań na 100 tysięcy ludności.

Obraz kliniczny gruźlicy
Najczęstszą postacią gruźlicy jest gruźlica
płuc. Stanowi ona ponad 90 procent wszystkich
zachorowań. Kilka procent wszystkich przypadków
to wyłącznie gruźlica pozapłucna. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej jest gruźlicze zapalenie
opłucnej. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu rejestruje się w pojedynczych przypadkach. W wielu krajach europejskich udział gruźlicy pozapłucnej jest większy niż w Polsce. W Islandii,
Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii przekracza 40
procent. W Polsce najczęściej chorują osoby starsze. Nowe przypadki gruźlicy stwierdzano u osób,
których średni wiek to 53,5 lat. Najwyższy wskaźnik zachorowań odnotowano jednak wśród osób
w wieku lat 65 i starszych. W 2013 roku zgłoszono
116 przypadków gruźlicy u dzieci do 14 roku życia
i 113 zachorowań w grupie młodzieży w wieku 15-19
lat. Dzieci chorowały częściej niż w latach ubiegłych,
a młodzież rzadziej.
Gruźlica nie jest tak bardzo zakaźną chorobą,
jak odra czy ospa, ale pomimo tego nie wolno jej
lekceważyć. Tylko 10 procent zakażonych kiedykolwiek zachoruje na gruźlicę. Sama obecność prątków
gruźlicy w organizmie nie musi oznaczać choroby
nawet wtedy, gdy odczyn tuberkulinowy jest dodatni. Od chwili zakażenia najniebezpieczniejsze są
pierwsze dwa lata. W odniesieniu do gruźlicy nie
można mówić o typowym dla niej okresie wylęgania
się. Choroba może się ujawnić po kilku tygodniach
lub nawet kilkunastu latach od zakażenia. Aby doszło do zakażenia, musi dojść do kontaktu z osobą
zakażoną i prątkującą. Zarażamy się przez bliski i długotrwały kontakt z chorym. Najbardziej narażone są
osoby z tzw. kontaktu domowego, czyli mieszkające
razem z chorym. Istnieje małe ryzyko zakażenia poprzez zwykłe kontakty, np. rozmowę, wspólną jazdę
tramwajem, ale nie można go wykluczyć, zwłaszcza
wtedy, gdy ktoś kaszle i nie zasłania ust. Podczas kasłania wydobywa się z ust największa ilość aerozolu,
►
który może zawierać bakterie.
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Z wymienionych powyżej powodów tak ważne są badania osób przebywających z chorym. Gdy
obawy o aktywne zakażenie potwierdzą się, można
zastosować chemioprofilaktykę, czyli działania nie
dopuszczające do rozwoju choroby. Chemioprofilaktyka hamuje przejście zakażenia w aktywną chorobę.
Informacje o zakażeniu są istotne również wtedy, gdy
chory wymaga przeszczepienia narządu, podawania
leków immunosupresyjnych, przed rozpoczęciem leczenia biologicznego stosowanego np. przy reumatoidalnym zapaleniu stawów czy łuszczycy. Ryzyko
zachorowania zwiększa się również u osób
cierpiących na cukrzycę
i niewydolność nerek.
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cjami. Problem ten nie dotyczy tylko osób z tzw.
marginesu społecznego, dotyczy to nas wszystkich.
Szczepienie przeciwko gruźlicy małych dzieci jest niezwykle ważne, ponieważ chroni je przed
najgroźniejszymi formami gruźlicy, czyli krwiopochodnymi. Dzięki szczepieniom zmniejsza się ryzyko
zachorowania na zapalenie opon mózgowych i prosówkę (to ciężka, uogólniona choroba). Szczepienie
skutecznie chroni dziecko przez pierwsze dwa lata.
Później bywa różnie. Trzeba powiedzieć, że szczepionka przeciwko gruźlicy nie jest tak skuteczna,
jak szczepionki podawane przeciwko innym
chorobom zakaźnym.
Przyjęcie jej zmniejsza
ryzyko zachorowania,
ale go nie wyklucza.

Szczepienie przeciwko gruźlicy
małych dzieci jest niezwykle
ważne, ponieważ chroni je
przed najgroźniejszymi formami
gruźlicy, czyli krwiopochodnymi.
Dzięki szczepieniom zmniejsza
się ryzyko zachorowania na
zapalenie opon mózgowych
i prosówkę (to ciężka,
uogólniona choroba).
Szczepienie skutecznie chroni
dziecko przez pierwsze dwa lata.

Dominującą metodą wykrywania chorych na gruźlicę płuc
w Polsce jest tzw. wykrywanie bierne, które
polega na w ychw yty waniu osób, które
same zgłaszają się do
lekarza z powodu niepokojących ich objawów. Tą metodą wykrywano w ostatnich
latach 70-tych 80 procent chorych. Po przebadaniu osób, które
miały kontakt z chorymi, gruźlicę rozpoznano u 1,5
procent. Wcześniej w Polsce obowiązywały coroczne prześwietlenia rentgenowskie klatki piersiowej
u dorosłych. Nie ma jednak mocnych dowodów, że
większą wykrywalność gruźlicy przynosi aktywne
poszukiwanie osób zakażonych. Niektóre kraje, dysponujące znacznie większymi niż Polska środkami na
ochronę zdrowia, szukają chorych w grupach wysokiego ryzyka, np. wśród bezdomnych. Choroba jest
wtedy nieco wcześniej wykryta, ale wykazano, że nie
wpływa to znacząco na poziom zachorowalności całego społeczeństwa. W przypadku gruźlicy o wiele
poważniejszym problemem jest to, że powszechne
jest lekceważenie przedłużającego się i nieuzasadnionego kaszlu. Jest on wiązany z paleniem tytoniu,
zanieczyszczeniem powietrza, okresowymi infek14

Niezw ykle ważnym dla epidemiologii
gruźlicy jest bakteriologiczne potwierdzenie
choroby. Oznacza to, że
prątki gruźlicy zostały
wykryte w plwocinie lub
we krwi pacjenta. Termin
„próba tuberkulinowa”
jest powszechnie znany,
ale wbrew ogólnemu
przekonaniu, jej przeprowadzenie nie służy do diagnozowania gruźlicy.
Wykonanie próby tuberkulinowej ma na celu rozpoznanie latentnego, czyli utajonego zakażenia. Lekarz
nie wie, czy do zakażenia doszło 2 miesiące przed jej
zrobieniem i ryzyko rozwoju choroby jest duże, czy
20 lat wcześniej, co oznacza, że ryzyko zachorowania jest obecnie małe. Sam fakt przyjęcia szczepionki
może dać dodatni wynik próby. Powodowało to liczne kłopoty podróżnych zaszczepionych przeciwko
gruźlicy przy przekraczaniu granicy Stanów Zjednoczonych. Byli oni postrzegani jak osoby chore. Wykonanie próby tuberkulinowej polega na podskórnym
podaniu tuberkuliny (to białko uzyskiwane z hodowli
prątka gruźlicy) w środkową część przedramienia.
Wynik odczytuje się po 72 godzinach. Specjalną
linijką mierzy się średnicę nacieku (stwardnienia).
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Od kilku lat lekarze dysponują także testem
IGRA, który jest precyzyjniejszy niż próba tuberkulinowa, ponieważ nie pokazuje wyników fałszywie
dodatnich. Inaczej mówiąc, jeśli wynik testu IGRA jest
dodatni, to doszło do zakażenia. Ale IGRA również
nie odróżnia starego zakażenia od świeżego oraz
czynnej gruźlicy od zakażenia utajonego. IGRA zawęża jednak krąg osób, które należy poddać dalszej
diagnostyce. Test jest oznaczany z krwi, a więc jest
wygodniejszy do stosowania.

Leczenie gruźlicy
Zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi reguluje ustawa
z 5 grudnia 2008 roku (Dz. U. NR 234, poz. 1570,
z późn. zm.). Na mocy zapisów ustawy w okresie
prątkowania lub dużego zagrożenia prątkowaniem
chory przebywa w szpitalu, czyli jest izolowany. Faza
intensywnego leczenia trwa dwa miesiące i w tym
czasie chory, zwłaszcza gdy ma problemy socjalne, powinien pozostawać w szpitalu. Standardowe leczenie gruźlicy trwa sześć miesięcy. W Polsce
w okresie zakaźności konieczna jest hospitalizacja,
czyli izolacja, chociaż nie ma przymusu leczenia. Leczenie gruźlicy składa się z kilku etapów i należy je
doprowadzić do końca mimo ustąpienia objawów.
W początkowej fazie leczenia choroby objawy mogą
ustąpić, jednak terapii nie należy przerywać. Jeśli zaczną się namnażać oporne na leki prątki, ciąg dalszy
leczenia może się okazać o wiele trudniejszy. W leczeniu gruźlicy wyróżniamy fazę intensywną i fazę
kontynuacji. W pierwszej, która trwa krócej podaje
się więcej leków, zaś w drugiej rozciągniętej w czasie
aby podtrzymać efekty – mniej. Faza intensywna
służy zabiciu jak największej liczby prątków, tak aby
zapobiec wytworzeniu oporności na leki. Faza kontynuacji ma na celu zabicie pozostałych prątków
poprzez zahamowanie ich metabolizmu i podziałów.
Najczęściej stosowane leki przeciwprątkowe
to ryfampicyna, izoniazyd, pyrazinamid, streptomycyna i etambutol. Zwykle stosuje się kombinacje tych leków. Jeśli występuje oporność na te leki
stosuje się preparaty alternatywne – etionamid,
fluorochinolony, kapreomycynę, PAS, amikacynę,
rfabutynę i makrolidy.
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U chorych dotychczas nieleczonych stosujemy przez 2 miesiące ryfampicynę, izoniazyd, pyrazinamid i etambutol w fazie intensywnej, a następnie
przez 4 miesiące ryfampicynę i izoniazyd w fazie
kontynuacji. U chorych wcześniej leczonych, bez
poprawy, stosujemy inne schematy. Leki przyjmuje
się raz dziennie, przed śniadaniem. Leczenie trwa
nie krócej niż 6 miesięcy. Chorzy, którzy prątkują,
muszą być izolowani, a w związku z tym hospitalizowani. Po około 2 tygodniach przestają prątkować. W szpitalu pozostają jeszcze przez 2-4 tygodnie. Dalsza terapia jest kontynuowana w domu
i wymaga współpracy ze strony pacjenta. Leczenie
jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych. Leży to w interesie całego społeczeństwa.
W trakcie leczenia pacjent powinien właściwie
się odżywiać. Zaleca się zrównoważoną dietę bogatą w warzywa i owoce, produkty wysokobiałkowe,
pełne ziarna zbóż. Posiłki powinny być wysokokaloryczne, należy suplementować witaminę C i A celem
podniesienia odporności. Podobnie suplementujemy cynk i selen. Zaleca się przebywanie na świeżym
powietrzu. Prątki są wrażliwe na promieniowanie
UV, więc celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się
choroby wskazane jest naświetlanie pomieszczeń
specjalnymi lampami.
Ważnym elementem zapobiegania rozwojowi
gruźlicy jest chemioprofilaktyka. Kuracja polega na
podawaniu leku w celu niedopuszczenia do rozwoju
aktywnej gruźlicy u osoby zakażonej. Zwykle stosuje
się ją u osób, które miały kontakt z chorym. Takie leczenie zalecane jest szczególnie u dzieci i młodzieży
do szesnastego roku życia. Korzyści z takiej terapii,
bez ryzyka zbyt dużych działań niepożądanych, odnoszą także dorośli do 35-tego roku życia. Dla młodych ludzi leczenie nie jest obciążające. U osób po
35-tym roku życia, zastosowanie terapii należy rozważyć, ponieważ leczenie może uszkodzić wątrobę,
która czasem bywa nadwyrężona alkoholem, lekami
czy niewłaściwą dietą.
U każdego chorego, który trafia do szpitala,
wykonuje się bakteriologiczne potwierdzenie obecności prątków w plwocinie, bakterioskopię i broncho►
skopię. Wykonywanie badań nie opóźnia rozpoczęcia
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leczenia. Jeżeli na podstawie objawów oraz badania
radiologicznego lekarz ma pewność, że pacjent jest
chory na gruźlicę, zaleca przyjmowanie leków przeciwprątkowych.
Niepokojem napawa fakt, że wyniki leczenia
nie są przesyłane do Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który funkcjonuje przy Instytucie
Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od 2009 roku.
Brak takich informacji sprawia, że obraz epidemiologiczny gruźlicy w naszym kraju jest niepełny. Poza
tym nie wiadomo, jaki odsetek chorych przerwał
leczenie. Nie wiadomo także ilu chorym leki podawano znacznie dłużej, niż wymaga tego stosowany
schemat leczenia. Tymczasem leczenie, które określa się jako bezpośrednio nadzorowane sprawia, że
odsetek chorych przerywających leczenie jest niewielki. Potwierdzają to doświadczenia krajów, gdzie
taki nadzór dotyczy wszystkich chorych. Leczenie
przeciwprątkowe jest główną i najistotniejszą składową wszystkich nowoczesnych programów zwalczania gruźlicy – ma w nich absolutny priorytet. Od
ponad 50 lat znane są i na ogół dostępne leki przeciwprątkowe, od 40 lat istnieje metoda leczenia,
a od ponad 10 lat strategia  DOTS, DOT  (Directly
Observed Treatment – bezpośrednio nadzorowane
leczenie).
Prawidłowe leczenie prowadzi do wyleczenia
prawie wszystkich chorych. Ten sukces zależy jednak od współpracy chorego z personelem medycznym w czasie całego leczenia. Chory powinien wiedzieć i być przekonany, że stosując się do zaleceń
lekarza zostanie wyleczony i będzie mógł powrócić
do dawnego stylu życia i pracy. Pamiętać należy
o następujących zasadach:
•

przyjmować jednocześnie wszystkie leki przeciwprątkowe zalecane przez lekarza;

•

przyjmować leki w dawkach zalecanych przez
lekarza;

•

przyjmować leki w rytmie zalecanym przez lekarza;
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•

przyjmować leki tak długo, jak zalecił lekarz;

•

leki przeciwprątkowe chory powinien przyjmować w obecności pielęgniarki lub wolontariusza.

Jakiekolwiek odstępstwo od tych zaleceń jest
niebezpieczne dla chorego i jego otoczenia. Chory
po kilku tygodniach leczenia nie odczuwa żadnych
dolegliwości, ma poczucie zdrowia i wtedy często
przerywa leczenie. W następstwie oddala się wyleczenie, dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia – przedłużenia prątkowania, i – co szczególnie niebezpieczne – może dojść do powstawania
prątków opornych na leki przeciwprątkowe. Często
kończy się to śmiercią. Aby zmniejszyć ryzyko takich zachowań chorego i jednocześnie pomóc mu
w realizacji całego leczenia wprowadzono  leczenie
bezpośrednio nadzorowane. Chory przyjmuje (połyka!) leki przeciwprątkowe w obecności personelu.
Leczenie chorego może być prowadzone
wyłącznie ambulatoryjnie. Leczenie szpitalne poza
oczywistymi wskazaniami klinicznymi (ciężki stan
chorego), a także społecznymi i/lub epidemicznymi (nędza, złe warunki mieszkaniowe) nie jest
konieczne. Natomiast ułatwia wdrożenie chorego
do dyscypliny leczenia, pozwala na wybór leków
najbardziej   akceptowanych przez chorego, na
jego obserwację i eliminację objawów ubocznych
związanych z leczeniem. A także – co jest bardzo
istotne – przeprowadzenie pierwszej, intensywnej
fazy leczenia  w warunkach pełnego nadzoru. Chory wychodzi ze szpitala nie prątkując. Nie jest już
niebezpieczny dla otoczenia i dalsze leczenie pod
nadzorem może kontynuować w najbliższej przychodni rejonowej. Należy podkreślić z całą mocą, że
gruźlica jest chorobą uleczalną. Pamiętajmy o niej,
bo mimo zdobyczy cywilizacji nadal jest chorobą,
która dotyka wielu ludzi.
dr n. med. Anetta Bartczak

konsultant wojewódzki
w dziedzinie chorób zakaźnych
oraz dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Farmakoterapia

stanów spastycznych
mięśni szkieletowych
Spastyczność mięśni szkieletowych jest przewlekłym stanem
wzmożonego napięcia i prowadzi nie tylko do bólu i ograniczonej
ruchliwości, ale może także powodować trudności w poruszaniu
się i w wykonywaniu codziennych czynności. Terapia spastyczności stanowi codzienne wyzwanie dla zespołu terapeutycznego
składającego się z lekarzy neurologów i ortopedów, jak również
fizjoterapeutów i rehabilitantów.
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Farmaceuci realizują dziesiątki recept na
leki miorelaksacyjne, a uporządkowanie wiedzy
dotyczącej tych leków z pewnością przyczyni się
do fachowego udzielania porad i lepszego sprawowania opieki farmaceutycznej nad pacjentem
dotkniętym tym problemem.
Stan spastyczny mięśni szkieletowych określany jest jako wzmożone napięcie mięśni połączone
z niekontrolowanymi, mimowolnymi i powtarzalnymi skurczami. W dolegliwości tej obserwuje się
wzrost tonicznych odruchów rozciągania, połączonych ze skurczem mięśni zginaczy oraz wzrost
podstawowego napięcia mięśni. Pojawienie się stanów spastycznych jest najczęściej skutkiem uszkodzenia rdzenia kręgowego lub wyższych struktur
ośrodkowego układu nerwowego, biorących udział
w kontroli napięcia mięśniowego. Obserwuje się je
najczęściej jako skutek schorzeń neurologicznych,
takich jak udar mózgu, porażenie mózgowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy stwardnienie
rozsiane. Wykorzystywanie leków spazmolitycznych
jest codzienną praktyką lekarzy zarówno w poważnych przypadkach uszkodzeń rdzenia bądź mózgu,
jak i uzupełnieniem terapii przewlekłych zespołów
bólowych kręgosłupa [2,5].

Regulacja napięcia mięśniowego
i patomechanizm powstawania
spastyczności mięśni
Żeby zrozumieć patomechanizm powstawania
stanów spastycznych mięśni, należy wiedzieć jakie
struktury układu nerwowego i neuroprzekaźniki są
zaangażowane w utrzymanie prawidłowego napięcia mięśni w stanie fizjologicznym.
W mięśniach szkieletowych znajdują się proprioreceptory, stanowiące wrzeciono nerwowo-mięśniowe i reagujące na bodźce mechaniczne
uruchomieniem mono- bądź polisynaptycznego
łuku odruchowego. Odruch monosynaptyczny jest
odruchem bezwarunkowym, a drogę dośrodkową i odśrodkową dzieli tylko 1 synapsa. W rogach
przednich rdzenia kręgowego znajdują się komórki
gamma, których pobudzenie aktywuje zakończenia
18
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pierścieniowato-spiralne w mięśniach i uruchamia
monosynaptyczny łuk odruchowy. U ludzi występuje tylko jeden taki odruch, którym jest odruch
na rozciąganie (rozciągnięcie mięśnia szkieletowego powoduje jego bezwarunkową aktywację). Szlak
odruchu polisynaptycznego jest bardziej złożony,
może ulegać rozgałęzieniom i przebiega przez
wiele neuronów pośredniczących, w których działanie zaangażowane są m.in. takie neuroprzekaźniki
jak kwas g-aminomasłowy (GABA) czy glicyna. Na
jego przebieg i efekt wpływają impulsacje z różnych ośrodków mózgowia, powodując pobudzanie
bądź hamowanie czynności odruchowych rdzenia.
Patomechanizm powstawania stanów spastycznych
może dotyczyć zarówno samego rdzenia kręgowego
i kontrolowanego tam odruchu monosynaptycznego, jak i uszkodzenia wyższych struktur układu nerwowego, dlatego też umownie spastyczność dzieli
się na kręgową i mózgową [2,3,5]. Warto również
zaznaczyć, że odruchowy wzrost napięcia mięśni
towarzyszy także przewlekłym zespołom bólowym
kręgosłupa, a leki miorelaksacyjne stanowią - obok
leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych - ważną
składową terapii tego typu schorzeń.
Mimo, iż spastyczność definiuje się ogólnie
jako wzmożone napięcie mięśni, u pacjentów może
się ona klinicznie manifestować wieloma różnymi
objawami. Dystonia spastyczna, objawiająca się
nieprawidłową postawą, związana jest z ciągłą
aktywnością mięśniową i przetrwałym skurczem
mięśni. Miotonia to mimowolna aktywacja mięśni i obecność przemijających, ale nawracających
skurczów, bez możliwości rozkurczu. Przykurcz
jest utrwalonym stanem napięcia mięśniowego,
a sztywność mięśniową definiuje się jako wzmożone napięcie podczas trwania całego ruchu. Pacjenci
doświadczają także zwiększonego oporu podczas
ruchu biernego, a zakres ich ruchu jest często ograniczony [3,5].

Farmakoterapia stanów
spastycznych
Pacjenci dotknięci problemem wzmożonego
napięcia mięśniowego, w zależności od nasilenia
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

dolegliwości odczuwają nie tylko ból, ale mogą
mieć także problem z poruszaniem się czy wykonywaniem codziennych czynności, chociażby takich
jak higiena osobista. Nadrzędnym celem leczenia
spastyczności powinna być poprawa jakości życia
pacjentów, którą można osiągnąć wykorzystując odpowiednie formy terapii ograniczające ból i zmniejszające siłę napięcia mięśni oraz zapobiegające powstawaniu trwałych przykurczów. W zależności od
stopnia zaawansowania problemu, istnieją różne
metody i możliwości pomocy pacjentowi. Leczenie
rozpoczyna się najczęściej od rehabilitacji i fizjoterapii, która powinna być stałym elementem każdego
etapu terapii. Następnie, do wykorzystania pozostaje cały szereg doustnych leków miorelaksacyjnych,
działających zarówno ośrodkowo, jak i obwodowo
oraz leczenie miejscowe z wykorzystaniem iniekcji
domięśniowych. W zaawansowanych stadiach spastyczności wykorzystuje się także pompę baklofenową dostarczającą lek dokanałowo, a ostateczną
formą pomocy są interwencje neurochirurgiczne
i ortopedyczne [1,4].

Spazmolityki doustne
Grupa spazmolityków doustnych jest dosyć
niejednorodna. Należą do niej leki o różnych mechanizmach działania, zarówno te działające ośrodkowo, jak i obwodowo. Ośrodkowy mechanizm działania jest najczęściej odpowiedzialny - poza efektem
terapeutycznym - również za występowanie swoistych działań niepożądanych. Leki z tej grupy mogą
być stosowane w monoterapii, jak i w połączeniu
z preparatami domięśniowymi. Często łączy się je
także z lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, i mimo iż mechanizm i efekty ich działania są
różne, stosowane jednocześnie wykazują swojego
rodzaju synergizm łagodzący objawy pacjenta, co
pozwala na stosowanie mniejszych dawek obu leków i zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych [1,4].
•

Baklofen

Baklofen jest strukturalnym analogiem GABA,
zmniejszającym napięcie mięśni szkieletowych po-
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przez hamowanie odruchów mono- i polisynaptycznych na poziomie rdzenia kręgowego, gdzie
znajduje się jego punkt uchwytu. Jego mechanizm
działania jest związany z działaniem na receptory
presynaptyczne (GABAB), hamującym uwalnianie
neuroprzekaźników pobudzających neurony ruchowe oraz z działaniem na receptory postsynaptyczne
(GABA A i GABAB), prowadzącym do hiperpolaryzacji
i zmniejszenia pobudliwości tych neuronów.
W terapii spastyczności najbardziej pożądanym efektem jest działanie na receptory GABAB, które zlokalizowane są głównie w rogach tylnych rdzenia kręgowego. Baklofen jest stosowany doustnie
w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego w chorobach i po urazach rdzenia kręgowego, w stwardnieniu rozsianym, udarze, porażeniu mózgowym,
zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i po urazach
głowy. Dawkowanie zwiększa i zmniejsza się stopniowo, by uniknąć zbyt silnego działania pierwszej
dawki i efektu z odbicia przy zbyt szybkim odstawieniu. Baklofen działając nieselektywnie także na
inne receptory GABA w ośrodkowym układzie nerwowym, może powodować ogólnie działanie hamujące na ten układ, będące przyczyną występowania
działań niepożądanych, spośród których najczęściej
występują: senność, nadmierne uspokojenie, osłabienie, zmęczenie czy zawroty głowy. Działanie hamujące może także dotyczyć układu krążenia, co
manifestuje się obniżeniem ciśnienia tętniczego oraz
nasileniem działania leków hipotensyjnych. Dlatego
też baklofen powinno stosować się ostrożnie u osób
chorych na nadciśnienie.
Znaczącą klinicznie jest także interakcja
z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
(TLPD), które powodują potencjalizację działania
baklofenu, znacząco zmniejszając napięcie mięśni.
Przedawkowanie baklofenu może prowadzić do depresji oddechowej, która jest bezpośrednim stanem
zagrożenia życia, a ratunkiem w tej sytuacji jest między innymi dożylne podanie fizostygminy, odwracającej nadmierne zahamowanie układu nerwowego.
Wydając lek pacjentowi, należy go poinformować,
że podczas stosowania baklofenu przeciwwskazane
jest picie alkoholu oraz że lek ten może upośledzać ►
zdolność kierowania pojazdami [1,4,6].
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•

Tolperison

Tolperison jest syntetycznym lekiem zmniejszającym napięcie mięśni szkieletowych, strukturalnie podobnym do lidokainy. Swoje działanie wywiera poprzez hamowanie czynności odruchowej
rdzenia oraz poprzez stabilizację błon komórkowych, zmniejszając pobudliwość neuronów i włókien
czuciowych. Wskazaniem do jego stosowania, jest
leczenie spastyczności poudarowej, jednak w codziennej praktyce spotyka się zastosowanie tego
leku w różnych stanach, charakteryzujących się
zwiększonym napięciem mięśniowym.
Tolperison może nasilać działanie niektórych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
a podczas ich jednoczesnego stosowania warto
rozważyć zmniejszenie dawki NLPZ. Lek ten metabolizowany jest w wątrobie z udziałem izoenzymu
CYP2D6 i może zwiększać we krwi stężenie leków
także metabolizowanych przez ten izoenzym, m.in.
wenlafaksyny, metoprololu czy nebiwololu. Wśród
najczęściej występujących działań niepożądanych
można wymienić objawy podobne, jak w przypadku
baklofenu, tj. zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy
i niedociśnienie. Pacjentów przyjmujących tolperison
warto poinformować, że powinien być on przyjmowany tuż po posiłku, gdyż zażywanie go między
posiłkami znacząco zmniejsza jego biodostępność
[4,6].
•

Tyzanidyna

Tyzanidyna jest lekiem działającym ośrodkowo, agonistycznie na receptory α-2 adrenergiczne.
Zmniejsza napięcie mięśni przez nasilenie hamowania presynaptycznego motoneuronów, nie wpływa
jednak na przewodnictwo w płytce nerwowo-mięśniowej. Dodatkową zaletą tego leku jest wywieranie
umiarkowanego ośrodkowego działania przeciwbólowego.
Efektem działania tyzanidyny jest zmniejszenie oporu mięśni przy wykonywaniu ruchów biernych oraz zmniejszenie wzmożonego ich napięcia.
Tyzanidyna, oprócz wskazań do stosowania w spastyczności występującej w chorobach neurologicznych i urazach mózgu i rdzenia, może być także sto20
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sowana w terapii bolesnych skurczów, związanych
ze schorzeniami kręgosłupa lub pojawiających się
w następstwie zabiegów chirurgicznych. Podczas
stosowania tyzanidyny zaleca się systematyczną
kontrolę czynności wątroby, gdyż przewlekłe stosowanie może przyczyniać się do wzrostu stężenie
enzymów wątrobowych i uszkodzenia wątroby. Leku
tego nie można stosować równocześnie z inhibitorami izoenzymu CYP1A2, w szczególności z ciprofloksacyną i fluwoksaminą, gdyż leki te mogą
powodować znaczący wzrost stężenia tyzanidyny
we krwi i prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych
działań niepożądanych.
Działania niepożądane są zbliżone do tych
występujących po przyjmowaniu baklofenu i tolperisonu, jednak oprócz zmęczenia, senności i ogólnego osłabienia, szczególnie warto zwrócić uwagę
na bardzo często pojawiające się niedociśnienie.
Wynika ono z oddziaływania leku z receptorami
α-2 adrenergicznymi i może nasilać się podczas
jednoczesnego stosowania leków hipotensyjnych.
Lekiem z tej samej grupy, stosowanym pomocniczo
w stanach spastycznych jest działająca hipotensyjnie
klonidyna, jednak należy mieć na uwadze, że jest
to zastosowanie spoza zarejestrowanych wskazań
do stosowania [1,4,6].
•

Metokarbamol

Metokarbamol jest lekiem miorelaksacyjnym,
strukturalnie podobnym do działającej wykrztuśnie
gwajafenezyny. Mimo, iż jego mechanizm działania
nie został w pełni poznany, uważa się, że wywiera działanie ośrodkowe, hamując polisynaptyczne
odruchy rdzeniowe, zmniejszając w ten sposób
napięcie mięśni szkieletowych. Wskazaniem do
jego stosowania jest objawowe leczenie zaburzeń
mięśniowo-szkieletowych, przebiegających z bólem
związanym ze wzmożonym napięciem mięśni.
Co ciekawe, metokarbamol wyróżnia się na
tle innych spazmolityków tym, że wśród wskazań
do jego stosowania znajduje się także ułatwienie
wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych i umożliwienie wcześniejszego ich rozpoczęcia. Jak wszystkie wspomniane wyżej leki działające hamująco na
ośrodkowy układ nerwowy, metokarbamol również
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

może powodować senność, zawroty głowy i ogólne osłabienie, a działanie to może się nasilać przy
jednoczesnym stosowaniu leków uspokajających
i alkoholu. Swoich pacjentów warto poinformować
o konieczności zachowania szczególnej ostrożności
podczas prowadzenia pojazdów oraz możliwości
zmiany zabarwienia moczu podczas stosowania
metokarbamolu [4,6].
•

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny, jako sztandarowe przykłady
leków działających hamująco na ośrodkowy układ
nerwowy, znalazły swoje zastosowanie także w terapii stanów spastycznych. Działają one agonistycznie
na receptor GABA A , a wiążąc się z nim, zwiększają
jego powinowactwo do endogennego GABA, dzięki
czemu ta sama ilość endogennego neuroprzekaźnika, w obecności benzodiazepin, wywołuje nasilony
przepływ jonów chlorkowych, większą hiperpolaryzację błony komórkowej i silniejszy efekt hamujący. Działanie benzodiazepin jest zatem ograniczone
ilością endogennego GABA, po którego wyczerpaniu leki te nie mają możliwości działania i dalszego
hamowania układu nerwowego.
Najczęściej stosowanym lekiem z tej grupy,
jako miorelaksant jest diazepam, a w swoich wskazaniach do stosowania posiada stany związane ze
skurczem mięśni, w tym związane ze spastycznością pochodzenia ośrodkowego. Benzodiazepiny, ze
względu na swój mechanizm działania mogą powodować, m.in. nadmierne uspokojenie, senność czy
niewyraźną mowę, a ich działanie nasila się podczas jednoczesnego stosowania leków hamujących
ośrodkowy układ nerwowy i alkoholu. Należy także
pamiętać o ich potencjale uzależniającym i pojawiającym się w trakcie ich stosowania zjawisku tolerancji
[1,4,6].
•

Dantrolen

Dantrolen jest lekiem strukturalnie podobnym do działającej przeciwpadaczkowo fenytoiny,
a swoje działanie miorelaksacyjne wywiera głównie
na obwodzie. Mimo iż jego mechanizm nie został
w pełni poznany, uważa się, że hamuje uwalnianie
jonów Ca2+ w komórkach mięśni szkieletowych, nieAptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

zbędnych do wystąpienia skurczu mięśnia. Pomimo
głównego działania obwodowego, dantrolen także
może powodować działania niepożądane, charakterystyczne dla leków działających ośrodkowo, takie
jak sedacja, zmęczenie czy zawroty głowy.
W stanach spastycznych podawany jest doustnie, jednak można go stosować także dożylnie
w przebiegu zespołu neuroleptycznego czy hipertermii złośliwej. Na chwilę obecną jednak w polskich
aptekach nie ma dostępnych leków zawierających
w swoim składzie dantrolen [4,6]

Spazmolityki parenteralne
W bardziej nasilonych stanach spastyczności,
kiedy leczenie doustne nie przynosi wystarczających efektów, stosuje się parenteralne postaci leków. Działają one głównie miejscowo, nie powodując charakterystycznych dla leków działających
ośrodkowo działań niepożądanych.
•

Pompa baklofenowa
(ITB – intrathecal baclofen)

Najbardziej znanym przykładem parenteralnego leczenia spastyczności jest zastosowanie
baklofenu w pompie, dostarczającej lek drogą dokanałową do przestrzeni podpajęczynówkowej. Po
wszczepieniu pompy możliwy jest ciągły wlew roztworu do płynu mózgowo-rdzeniowego pozwalający na indywidualizację dawkowania. Pompę taką
wszczepia się chirurgicznie w przednią ścianę jamy
brzusznej i łączy z cewnikiem wprowadzonym dokanałowo. Zastosowanie takiej drogi podania leku
powoduje ominięcie procesu wchłaniania leku, co
umożliwia nawet 100-krotne zmniejszenie dawki
w stosunku do dawek stosowanych doustnie oraz
ograniczenie występowania ośrodkowych działań
niepożądanych. Pompę baklofenową stosuje się
w przypadkach ciężkiej, przewlekłej spastyczności,
niereagującej na standardowe leczenie oraz u dzieci
w przypadku nieskuteczności leków doustnych bądź
niemożliwych do zaakceptowania działań niepożą- ►
danych [1,6].
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Toksyna botulinowa typu A
(BTX-A)
Toksyna botulinowa typu A należy do egzotoksyn wytwarzanych przez laseczki Clostridium botulinum i oprócz swojego zastosowania w kosmetologii - jako popularny botoks - stosowana jest także
w spastyczności kończyny górnej, występującej po
udarze. BTX-A poraża przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, łącząc się trwale z płytką nerwowo-mięśniową. Ze względu na to, że jest ona silna
trucizną, leczniczo podaje się bardzo małe dawki,
by ograniczyć jej działanie wyłącznie do miejsca
podania. Efekty są widoczne po 2-3 dniach i mogą
utrzymywać się nawet do 6 tygodni [1,6].
Wymienione wyżej leki, zarówno doustne, jak
i parenteralne, należą do najczęściej stosowanych
w leczeniu stanów spastycznych różnego pochodzenia. Niekiedy jednak efekty ich działania, nawet
w połączeniu z rehabilitacją lub lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, nie dają pełnej kontroli nad objawami i nie są wystarczająco skuteczne.
Wdraża się wtedy leczenie pomocnicze, wykorzystując m.in. gabapentynę, lamotryginę czy cyproheptydynę. Coraz większą uwagę przyciąga także
potencjalne wykorzystanie agonistów receptorów
kannabinoidowych [1].
Problem występowania stanów spastycznych
mięśni szkieletowych jest problemem poważnym
i dotyczy nie tylko pacjentów cierpiących na prze-
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wlekłe schorzenia ośrodkowego układu nerwowego,
ale może dotknąć także każdego z nas w wyniku
np. wypadku komunikacyjnego. Obecnie na rynku
dostępnych jest wiele leków i metod pozwalających
na skuteczną terapię, a preskrypcja tych preparatów
przez lekarzy wydaje się być coraz częstsza.
Jako farmaceuci za pierwszym stołem mamy
obowiązek znajomości farmakologii leków miorelaksacyjnych, by móc udzielić swoim pacjentom fachowej porady, w szczególności pamiętając o ośrodkowych działaniach niepożądanych, mogących powodować zawroty głowy, uniemożliwiając prowadzenie
pojazdów mechanicznych oraz o przeciwwskazaniach do łączenia tych leków z innymi preparatami
działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i alkoholem.
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Choroby rzadkie

– problemy
pacjentów,
opcje terapeutyczne
D

o chwili obecnej w Polsce nie wprowadzono żadnej oficjalnie obowiązującej definicji
choroby rzadkiej. Zgodnie z nomenklaturą
istniejącą w Unii Europejskiej w oparciu o rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych, chorobą rzadką (ang.
Rare Disease) jest jednostka chorobowa (lub stan
chorobowy), która występuje w populacji u jednej
na 2000 osób lub rzadziej [1]. W przypadku Stanów
Zjednoczonych definicja ta została wprowadzona
już w 1983 roku i zakłada prawie dwukrotnie wyższy próg rozpoznania choroby rzadkiej (<1:1250
osób), a np. w Wielkiej Brytanii wyróżnia się dodatkowo choroby ultra-rzadkie (<1:50 000 osób).
Odnosząc się do podanej w rozporządzeniu definicji,
w Polsce choroby rzadkie dotykają około 1.900.000
pacjentów (co stanowi około 5% populacji), nato-
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miast w całej Unii Europejskiej osób z chorobami
rzadkimi jest od 27 do 36 milionów. Wspomniane
rozporządzenie definiuje nie tylko choroby rzadkie ale również określa kryteria, jakie musi spełniać
produkt leczniczy, aby zaklasyfikować go kategorii
sierocych produktów leczniczych oraz wprowadza
liczne ułatwienia dla podmiotów rejestrujących
takie leki. 10-letnia wyłączność na rynku, pomoc
w przygotowaniu protokołu badania klinicznego,
dostęp do scentralizowanej procedury dopuszczenia
do obrotu zostały wprowadzone po to, aby rozwój
badań naukowych był szybszy i intensywniejszy, a na
rynku obecne były leki przeznaczone do leczenia,
diagnozowania lub zapobiegania chorobom rzadkim. Zgodnie z rozporządzeniem powołano również Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych
(ang. Committee for Orphan Medicinal Products,
►
COMP) działający w ramach Europejskiej Agencji
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Leków, który rozpatruje wnioski o przyznanie statusu „leku sierocego”. Choroby rzadkie to choroby
o charakterze przewlekłym, najczęściej o podłożu
genetycznym, które stanowią poważne zagrożenie
dla życia i zdrowia, prowadząc w wielu przypadkach
do trwałego upośledzenia, a nawet śmierci pacjenta.
Choroby rzadkie najczęściej pojawiają się już w wieku niemowlęcym, w związku z tym to dzieci i ich
rodzice są najbardziej narażeni na skutki postępującej choroby. Największym problemem pacjentów
cierpiących na choroby rzadkie jest fakt, że bardzo
często przez wiele lat pozostają oni bez prawidłowo
postawionej diagnozy, nie wspominając już o wdrożeniu skutecznej farmakoterapii.
Po raz pierwszy choroby rzadkie zostały potraktowane szczególnie przez Unię Europejską w komunikacie Komisji z dnia 24 listopada 1993 w sprawie ram działania w dziedzinie zdrowia publicznego.
W dokumencie tym zwrócono uwagę na konieczność wdrożenia lepszej diagnostyki w celu poprawienia sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi,
która z pewnością będzie lepsza dzięki współpracy
między państwami członkowskimi poprzez łączenie
specjalistycznej wiedzy i kompetencji, promowanie
badań i współpracy oraz dopuszczanie najlepszych
możliwych leków w całej Unii Europejskiej [1]. Pierwszy i podstawowy problem z jakim zaczynają się
borykać rodziny osoby z chorobą rzadką to trudności z postawieniem prawidłowej diagnozy. Bowiem
cechą szczególną chorób rzadkich jest ograniczona
liczba pacjentów oraz ograniczony dostęp do wiarygodnych informacji, w tym wiedzy specjalistycznej
na ich temat. Rzadkie występowanie choroby powoduje, że jest ona mało popularna, często nieznane
są przyczyny jej wystąpienia, jej patomechanizm,
jak również sposób jej diagnozowania. Ponieważ
decydowana większość chorób rzadkich pojawia się
w wieku niemowlęcym to rodzice chorych na choroby rzadkie muszą rozpocząć poszukiwania specjalistów, którzy mogą im pomóc. Takie poszukiwania
wymagają dużych nakładów finansowych rodziców,
aby odwiedzać wiele ośrodków w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy. W konsekwencji postawienie
prawidłowej diagnozy u ponad 50% osób z chorobami rzadkimi wynosi dłużej niż rok. Co więcej
liczba stawianych błędnie diagnoz wynosi od jednej
24
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do czterech, a czasami więcej. Głównym powodem
takiego stanu rzeczy jest brak lub niewystarczająca
liczba ekspertów oraz ograniczony dostęp do diagnostycznych badań genetycznych. Aktualna wiedza
medyczna na temat konkretnej choroby rzadkiej lokalnie może być niewystarczająca, ponieważ choroby
te charakteryzują się dużym stopniem rozproszenia.
Często specjalista mający doświadczenie w danej
dziedzinie medycyny mogący zdiagnozować daną
jednostkę chorobową znajduje się w innym mieście
lub nawet państwie. Ponadto, rygorystyczne zasady
refundacji powodują, że diagnoza genetyczna może
trwać nawet kilka lat. Brak polityki zdrowotnej dotyczącej wyłącznie rzadkich chorób i niewielkie zasoby
wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie powodują
opóźnienie diagnozy omawianych schorzeń i trudny
dostęp do opieki medycznej. Należy pamiętać, że
w myśl zapisów znajdujących się w Rozporządzeniu
nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16
grudnia 1999 r. pacjenci z chorobami rzadkimi powinni mieć dostęp do takiej samej jakości leczenia
jak pozostali pacjenci.
Dokumenty i decyzje na poziomie UE w zakresie chorób rzadkich, na podstawie których rozpoczynane są i prowadzone aktywności poszczególnych krajów UE, tworzone są od prawie 20 lat.
Unia Europejska wydawała wiele aktów prawnych
i podjęła szereg czynności mających na celu poprawę sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi i ich
rodzin. W dniu 29 kwietnia 1999 r. (nr 1295/1999/
EC), Komisja Europejska przyjęła wspólnotowy
program działania w dziedzinie rzadkich chorób
w ramach działań w zakresie zdrowia publicznego
(1999-2003). W programie tym ustalono częstość
występowania rzadkiej choroby jako dotykającej nie
więcej niż 5 na 10 000 osób w UE. W 2002 r. Komisja Europejska podjęła Decyzję Nr 1786 w zakresie
opracowania programów działań wspólnotowych
w dziedzinie zdrowia publicznego zawierającą nową
strategię dla zdrowia. Uwzględnia ona dwa kluczowe aspekty - pierwszym był nowy program działań
w zakresie zdrowia publicznego wspierający rozwój
legislacji oraz opracowywanie zaleceń i standardów
dotyczących stanu zdrowia populacji, czynników determinujących zdrowie oraz funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, drugim zaś harmonizacja
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działań Wspólnoty, które bezpośrednio nie dotyczą
ochrony zdrowia, ale mają znaczący wpływ na stan
zdrowia ludności i funkcjonowanie systemów opieki
zdrowotnej. W 2008 r. Komisja Europejska wydała
komunikat na temat – Rzadkie choroby: wyzwania stojące przed Europą, w którym uwzględniono
generalną koncepcję wspomagania państw członkowskich w diagnostyce oraz terapii pacjentów UE
cierpiących na rzadkie choroby oraz sprawowania
nad nimi opieki medycznej. Choć większość z krajów UE ma przeznaczone środki finansowe na diagnozowanie, leczenie i rehabilitację osób z rzadkimi
chorobami to dostęp do nich oraz ich jakość różnią
się istotnie w zależności od państwa. Wspomniany
komunikat uwzględniał przede wszystkim trafne
i szybkie rozpoznawanie chorób rzadkich i uświadamianie społeczeństwa na temat istnienia takich
jednostek chorobowych, wspieranie polityki dotyczącej chorób rzadkich w państwach UE, aby była
ona jak najbardziej spójna i ujednolicona oraz rozwijanie współpracy, koordynacji i regulacji w zakresie
rzadkich chorób na poziomie Unii Europejskiej [3].
Kilka miesięcy później opublikowane zostało zalecenie Rady Europejskiej w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób, które zachęcało państwa
członkowskie do określenia strategii na poziomie
krajowym. Zalecenia te skupiają uwagę na wprowadzeniu odpowiedniej terminologii, uporządkowaniu
i stworzeniu zestawienia chorób rzadkich, badaniach
medycznych, europejskich sieciach referencyjnych,
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gromadzeniu wiedzy specjalistycznej na poziomie
UE, upodmiotowieniu organizacji pacjentów. Kolejny
dokument, w którym podjęto tematykę z zakresu
chorób rzadkich to Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej (art. 13). Mówi on, że jednym
z zadań Komisji Europejskiej jest pomaganie państwom członkowskim w zakresie opieki zdrowotnej
nad pacjentami z chorobami rzadkimi głównie poprzez dostarczanie informacji wykwalifikowanemu
personelowi medycznemu na temat dostępnych
narzędzi będących do ich dyspozycji, które mają
pomóc im w diagnozie chorób. Jednak najbardziej
kluczowym dokumentem prawnym dotyczącym
chorób rzadkich są wspomniane wyżej Zalecenie
Rady UE z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób (2009/C 151/02),
które rekomenduje Państwom Członkowskim opracowanie i zaimplementowanie planów dotyczących
rzadkich chorób, najpóźniej przed końcem 2013 r
[2]. Dokument ten uszczegóławia kierunki działania
państw członkowskich UE, których najważniejszym
celem jest zgromadzenie na poziomie wspólnotowym całościowej wiedzy na temat występujących
na świecie chorób rzadkich, ich opisu i klasyfikacji
oraz uproszczenia i ujednolicenie działań w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami
rzadkimi. Zaleca się, aby każdy z krajów UE lokalnie
przedstawił i wdrożył plany lub strategie w zakresie ►
chorób rzadkich lub przeanalizował właściwe środki
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odnoszące się do takich chorób w innych obszarach z zakresu zdrowia publicznego. Takie działanie
ma na celu opracowanie kompleksowego systemu
działań zapewniającego pacjentom z rzadkimi chorobami dostęp do opieki medycznej wysokiej jakości (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja). Klasyfikacja
chorób rzadkich ma na celu stworzenie wspólnej dla
całej UE definicji chorób rzadkich w oparciu o ujednolicony odsetek zachorowań (5 na 10 000 osób).
Nadanie chorobom rzadkim kodów, które byłby czytelne w systemie opieki zdrowotnej pozwoliłoby na
swobodne refundowanie kosztów leczenia. W Polsce w większości przypadków choroby rzadkie nie
znajdują się w wykazie chorób przewlekłych, przez
co pacjenci sami ponoszą koszty zakupu wszelkiego potrzebnego sprzętu do opieki paliatywnej.
Stworzenie centralnej bazy chorób rzadkich pozwoli
z większą dokładnością i pewnością ocenić status
epidemiologiczny danej jednostki chorobowej. Badania medyczne, takie jak badania przesiewowe,
prowadzone w zakresie diagnostyki i poznawania
mechanizmów chorób rzadkich, jak i ich leczenia
powinny być propagowane przez władze lokalne
oraz powinien być kładziony nacisk na współpracę
międzypaństwową w tym zakresie. Ośrodki specjalistyczne w danym kraju powinny znajdować się na
stronach internetowych towarzystw, aby ułatwić pacjentowi dotarcie do doświadczonych specjalistów
w danej chorobie. W tym miejscu należy wspomnieć
o możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kolejny raz podkreślana jest
konieczność międzynarodowej współpracy osób,
jednostek badawczych i ośrodków celem wymiany
doświadczeń i wiedzy w zakresie narzędzi diagnostycznych i opieki medycznej, jak również kształcenia i propagowania wiedzy na temat chorób rzadkich, możliwości leczenia i zasobów dostępnych na
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związaną z nimi opiekę medyczno-socjalną. Ważnym
elementem jest też nadanie większej rangi organizacjom pacjentów, uwzględnianie ich opinii na temat
strategii działania w dziedzinie chorób rzadkich,
ułatwienie im dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie działań podejmowanych przez organizacje pacjentów. Jedną z największych organizacji
pacjentów jest EURORDIS, która jest pozarządową
organizacją zrzeszającą organizacje pacjentów i osoby indywidualne, których działanie skoncentrowane
jest na poprawie jakości życia wszystkich osób żyjących z chorobami rzadkimi w Europie.
Poszczególne kraje Unii Europejskiej różnią
się jeśli chodzi o stopień zaawansowania prac nad
tworzeniem narodowych planów. I tak jak ma to
miejsce w przypadku programów compassionate
use, tak i w przypadku planowania i wdrażania odpowiednich rozwiązań w zakresie chorób rzadkich,
krajem wiodącym jest Francja. Jest to pierwszy kraj
w UE, w którym przyjęto Narodowy Plan dla Chorób
Rzadkich (w 2004 roku) i przeznaczono środki na
jego realizację. Co więcej, obecnie wdrażany jest
już drugi plan dotyczący chorób rzadkich, na który
z założenia przeznaczono istotnie większy budżet.
Aktualny plan koncentruje się na 4 tematach i są to:
subwencja procesu integracji, poprawa jakości życia
oraz zapewnienie opieki niezależnie od grupy wiekowej chorego, rozwój osobisty pacjentów, a także
wspieranie badań prowadzonych w tym zakresie. Od
2004 roku we Francji powstało ponad 130 ośrodków referencyjnych, które odgrywają kluczową rolę
w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z chorobami
rzadkimi, prowadzą szkolenia i kampanie społecznościowe, wydają zalecenia i wytyczne w sprawie
postępowania z daną jednostką chorobową oraz
aktywnie prowadzą badania kliniczne w tym zakre-

sie. Od 2008 roku istnieją również centra eksperckie
wybierane przez ośrodki referencyjne, których kluczową rolą jest przejęcie części obowiązków związanych z diagnozowaniem i terapią osób z chorobami
rzadkimi od ośrodków referencyjnych. We Francji
badania kliniczne w zakresie chorób rzadkich są
szeroko prowadzone i finansowane przez Krajową
Agencję ds. Badań (ANR), Narodowy Instytut Zdrowia Badań Medycznych (INSERM), a także w ramach
programu rządowego skierowanego do ośrodków
klinicznych. W 2012 roku powołana została Fundacja ds. Chorób Rzadkich, która odpowiada za integrację ośrodków i ekspertów, koordynowanie prac
badawczych, a przede wszystkim ich finansowanie.
Ponadto, we Francji sprawnie działają organizacje
pacjentów, oficjalne centra informacji, czy infolinie.
Kolejnymi krajami, w których wdrożone zostały programy na rzecz chorób rzadkich są Niemcy, Wielka
Brytania, Norwegia. Z kolei takie kraje jak Hiszpania,
Portugalia, Grecja oraz Bułgaria aktualnie realizują
swoje pierwsze programy na rzecz chorób rzadkich.
Niestety Polska nadal jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który jak dotąd nie wywiązał się z tego zadania, pomimo tego, że w roku
2012 pod patronatem Zespołu ds. chorób rzadkich
przy Ministrze Zdrowia został wypracowany projekt Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, jak

również w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji z inicjatywy Krajowego Forum na rzecz terapii
chorób rzadkich określone zostały systemowe założenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich
na lata 2013–2017. Co prawda w ramach systemu
ochrony zdrowia wypracowywane są pojedyncze
rozwiązania skierowane do określonych grup pacjentów, to jednak nadal brakuje szerszego, systemowego spojrzenia na problemy pacjentów i ich
rodzin, które pozwoliłoby objąć chorych bardziej
kompleksową i skuteczniejszą opieką. Nie określono ośrodków referencyjnych, które zajmowałyby się
z założenia leczeniem chorób rzadkich. Opieka medyczna pacjentów z chorobami rzadkimi nie posiada
zdefiniowanej struktury organizacyjnej, a leczeniem
pacjentów zajmują się ośrodki akademickie.
dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert
Piśmiennictwo:
1. Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów
leczniczych.
2. Comission Communication on the framework for action in the
field of public health. BrusseIs, 24 November 1993.
3. Komunikat Komisji do Pralamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów na temat: Rzadkie choroby: wyzwania stojące przed Europą.
Bruksela, dnia 11.11.2008.
4. Zalecenie Rady z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób (2009/C 151/02).

Od 2004 roku we Francji powstało ponad 130 ośrodków referencyjnych,
które odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi, prowadzą szkolenia i kampanie społecznościowe, wydają zalecenia
i wytyczne w sprawie postępowania z daną jednostką chorobową oraz aktywnie
prowadzą badania kliniczne w tym zakresie.
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Radiofarmaceutyki
w lecznictwie
Radiofarmaceutyki to produkty lecznicze stosowane w celach diagnostycznych lub terapeutycznych.
W klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej
(ATC) zaliczane są do grupy V (różne), w tym diagnostyczne do
V09, a terapeutyczne – do V10. W Farmakopei Polskiej XI zamieszczonych jest 70 szczegółowych monografii radiofarmaceutyków.
28
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monografii farmakopealnej FP XI pojęcie
„Preparaty radiofarmaceutyczne” obejmuje następujące pojęcia:

izotop w odpowiednie miejsce w organizmie, dlatego nośnik powinien być tak dobrany, aby mógł być
łatwo wychwytywany przez docelową tkankę.

•

radiofarmaceutyk – to produkt leczniczy,
który gdy jest gotowy do użycia, zawiera
jeden lub więcej radionuklidów (izotopów
promieniotwórczych) do celów medycznych;

•

generator radionuklidowy – to system oparty
na trwale związanym radionuklidzie macierzystym, z którego produkowany jest radionuklid pochodny, oddzielany przez elucję
lub wyodrębniany inną metodą i stosowany
w postaci preparatu radiofarmaceutycznego;

•

zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego – to zestaw, w którym
preparat przeznaczony do odtworzenia i/
lub łączenia z radionuklidami przygotowuje
się w gotowy preparat radiofarmaceutyczny,
zwykle przed podaniem leku;

Rozpad radionuklidów (rozpad promieniotwórczy) jest to spontaniczna przemiana jądra atomowego z emisją energii w postaci cząstek lub fotonów. Radioaktywny rozpad lub przemiana mogą być
związane z emisją cząstek obdarzonych ładunkiem,
z wychwytem elektronów lub przejściem izomerycznym. Promieniowanie jest to emisja cząstek i rozchodzenie się energii w przestrzeni. Podstawowymi
rodzajami promieniowania, emitowanymi przez radionuklidy są: cząstki alfa i beta, promieniowanie
gamma, promieniowanie X.

•

prekursor radiofarmaceutyku – jest to inny
radionuklid wytwarzany do celów znakowania innej substancji przed użyciem.

Aby zrozumieć proces przygotowania preparatów radiofarmaceutycznych należy przypomnieć
nieco wiadomości z fizyki. Nuklid jest rodzajem atomu o jądrze atomowym składającym się z określonej
liczby protonów i neutronów. Izotopy pierwiastka są
nuklidami o tej samej liczbie atomowej, lecz o różnych liczbach masowych. Nuklidy zawierające niestabilny układ protonów i neutronów przekształcają
się spontanicznie ze stałym prawdopodobieństwem
statystycznym do stabilnych lub do innych niestabilnych kombinacji protonów i neutronów, które
określa się jako radioaktywne i nazywa się je radionuklidami (nuklidami promieniotwórczymi). Pierwotny niestabilny nuklid określa się jako radionuklid
macierzysty, a powstający jako nuklid pochodny.
Radiofarmaceutyk powstaje w wyniku chemicznego połączenia radioizotopu danego pierwiastka i ligandu. Radioizotop emituje promieniowanie, które jest rejestrowane i pozwala uwidocznić
rozmieszczenie radiofarmaceutyku w ciele pacjenta
lub też może wywołać efekt niszczenia tkanki docelowej. Ligand jest nośnikiem, który dostarcza radioAptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

Przemiana alfa to emisja z jąder cząstek alfa,
które są całkowicie absorbowane w materii o grubości od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. Z tego
powodu promieniowanie alfa nie jest wykorzystywane w diagnostyce, ponieważ silne oddziaływanie
z materią może prowadzić do uszkodzeń organizmu,
a jego krótki zasięg wyklucza stosowanie w diagnostyce narządów wewnętrznych. Promieniowanie
alfa wykorzystywane jest natomiast w terapii nowotworów.
Promieniowanie β– polega na wyrzuceniu
z jądra elektronu ujemnego. Cząstki beta są absorbowane w materii o grubości od kilku milimetrów
do kilkunastu centymetrów. Promieniowanie β– nie
jest stosowane w badaniach diagnostycznych, tylko
w terapii radioizotopowej.
Promieniowanie β+ to emisja z jądra pozytonu
(elektronu dodatniego). Powstaje jądro o zmniejszonej o jednostkę liczbie atomowej i niezmienionej
liczbie masowej. Promieniowanie β+ przy spotkaniu
z elektronami ulega anihilacji, emitując dwa kwanty
gamma, co ma zastosowanie w badaniach diagnostycznych takich jak pozytonowa tomografia emisyjna (PET). W pozytonowej tomografii emisyjnej
używane są radioizotopy emitujące pozytony. Charakteryzują się one nadmiarem ładunków dodatnich
w jądrze, co czyni ich jądro niestabilnym. Stabilność
przywracana jest albo przez przyciągnięcie elektronu
(ładunek ujemny), albo przez emitowanie nadmiaru
►
ładunku dodatniego w formie pozytonu. Źródłem
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pozytonów jest podany pacjentowi radiofarmaceutyk, czyli substancja znakowana radioaktywnie,
która uczestniczy w procesach metabolicznych oraz
gromadzi się w miejscach największej aktywności
tych procesów. Substancja ta zawiera izotopy promieniotwórcze o krótkim czasie połowicznego rozpadu, dzięki czemu większość promieniowania powstaje w trakcie badania, co ogranicza powstawanie
uszkodzeń tkanek wywołanych promieniowaniem.
Powstające w rozpadzie promieniotwórczym pozytony, po przebyciu drogi kilku milimetrów, zderzają się
z elektronami zawartymi w tkankach ciała, ulegając
anihilacji. W wyniku anihilacji pary elektron–pozyton
powstają dwa kwanty promieniowania elektromagnetycznego, poruszające się w przeciwnych kierunkach. Fotony te rejestrowane są jednocześnie przez
dwa z wielu detektorów ustawionych pod różnymi
kątami w stosunku do ciała pacjenta.

nuklidy. Technika ta pozwala także na wyznaczenie
obszarów wzmożonej lub osłabionej absorpcji substancji radioaktywnych. Poprzez detekcję promieniowania gamma można wykonać zdjęcie warstwowe
metodą tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów
(SPECT), używając do detekcji rotującą kamerę scyntylacyjną. Metoda stosowana jest często do obrazowania mózgu. W metodzie tej radioaktywny izotop
przyłączony jest do nośnika mającego równocześnie
powinowactwo do komórek mózgu, możliwość pokonywania bariery krew-mózg oraz gromadzenia
się w ilości proporcjonalnej do metabolizmu danej
tkanki. Emitowane promieniowanie gamma rejestrują czujniki umieszczone w specjalnej kamerze
połączonej z komputerem. Komputer przetwarza
informacje i prezentuje je w postaci złożonych map
przepływu i metabolizmu mózgowego oraz udostępnia je na trójwymiarowych obrazach.

Promieniowanie gamma jest wykorzystywane
w medycynie nuklearnej do celów diagnostycznych.
Promieniowanie gamma nie jest całkowicie pochłaniane, tylko osłabiane. Jest ono emitowane przez
nuklidy promieniotwórcze przy zmianie ich stanów
energetycznych, czyli przy przejściu jądra ze stanu
wzbudzonego o wyższej energii do stanu o energii
niższej. Przemiana taka to przejście izomeryczne, zachodzące najczęściej w czasie 10-13 s. Czasami jądra
wtórne mogą znajdować się w stanie wzbudzenia
energetycznego z półrozpadem mieszczącym się
w granicach od 10-9 s do kilku miesięcy. Właśnie takie jądra nazywane są metastabilnymi i oznaczane
literą m dopisaną po liczbie masowej, np. izotop
technetu 99mTc. Wprowadzenie do organizmu jądra w stanie metastabilnym, osiągniętym po emisji
elektronu, oznacza wprowadzenie czystego źródła
promieniowania gamma. Izotopy metastabilne są
otrzymywane w generatorach radionuklidów.

Lekarze wykorzystują te mapy zestawiając je
z obrazami prawidłowej czynności zdrowego mózgu
oraz obrazami mózgu osób chorych psychicznie lub
cierpiących na zaburzenia neurologiczne.

Powszechną metodą obrazowej diagnostyki
nuklearnej jest gammascyntygrafia, która polega na
detekcji promieni gamma, pochodzących od jednego lub kilku radionuklidów, za pomocą stacjonarnych (kamera scyntylacyjna) lub ruchomych (skaner)
systemów scyntylacyjnych. Gammascyntygrafia jest
wykorzystywana do badania narządów, nowotworów
i tkanek, które wybiórczo absorbują określone radio30

Każdy radionuklid jest charakteryzowany
przez:
•

długość okresu półtrwania (czas połowicznego rozpadu, T1/2);

•

rodzaj i energię emitowanego promieniowania.

Czas połowicznego rozpadu to czas, w którym dana radioaktywność radionuklidu zmniejsza
się do połowy wartości początkowej. Ze względu na
wartość T1/2 radionuklidy mogą być bardzo krótko
żyjące, np. 123 sekundy: radioizotop 15O, krótko żyjące, np. 99 min: 113In, średnio długożyjące, np. 87
dni: 35S czy długo żyjące, np. 28 lat: 90Sr.
Radioizotopy mogą być nisko-, średnio i wysokoenergetyczne. Energia jest wyrażana w elektronowoltach (eV), kiloelektronowoltach (keV) lub
megaelektronowoltach (MeV).
Najlepsze radiofarmaceutyki do użycia w lecznictwie to te, które emitują promieniowanie o energii 100-500 MeV.
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Wytwarzanie
radiofarmaceutyków
Otrzymywanie produktów radiofarmaceutycznych powinno odbywać się zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) produktów
leczniczych. Radionuklidy wykorzystywane do celów
medycznych otrzymuje się w reaktorach jądrowych,
akceleratorach (cyklotronach, akceleratorach liniowych) i generatorach.
Otrzymywanie radioizotopów w reaktorze
jądrowym polega na napromieniowaniu materiału tarczowego w kanałach aktywnej strefy reaktora
jądrowego,w wyniku którego zachodzi reakcja rozszczepienia polegająca na podziale ciężkiego jądra
atomu na dwa (lub więcej) mniejsze fragmenty o porównywalnych masach. Oprócz fragmentów rozszczepienia emitowane są także neutrony i kwanty
gamma. Przykładami radiofarmaceutyków otrzymywanych w reaktorze są: 14C,125 I, 131I czy 32P.
Akceleratory cząstek naładowanych służą do
przyspieszania protonów lub innych cząstek mających ładunek elektryczny. Cząstkami przyspieszonymi w cyklotronie bombarduje się jądra „tarczy”
– pierwiastka macierzystego, z którego powstaje żądany radioizotop. W cyklotronach otrzymuje się na
przykład radioizotopy: 11C,15O, 111In, 123I. Radioizotopy
otrzymywane w cyklotronie różnią się właściwościami od tych otrzymywanych w reaktorze, dlatego
mają różne zastosowanie w medycynie nuklearnej.
Przykładem jest radioizotop jodu 123I otrzymywany
w cyklotronie i 131I w reaktorze. Stosowane w radioterapii i radiodiagnostyce tarczycy, różnią się
sposobem rozpadu jąder atomowych: 123I emituje
promieniowanie gamma, a 131I – gamma i beta.
Otrzymywanie radionuklidów diagnostycznych
w generatorze odbywa się w pracowni izotopowej.
W generatorze zachodzi samoistna przemiana izotopu macierzystego o długim okresie półtrwania
w izotop pochodny o krótkim okresie półtrwania.
W generatorze w osłonie ołowianej znajdują się radionuklidy macierzyste osadzone na odpowiednim
nośniku. Radionuklidy te ulegają samoistnej przeAptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

mianie, a powstające izotopy pochodne uzyskuje
się przepłukując generator eluentem. W praktyce
najczęściej stosuje się generator molibdenowo-technetowy. Jest on zbudowany ze sterylnej kolumny
szklanej wypełnionej tlenkiem glinu, na którym zaadsorbowany jest radionuklid macierzysty – molibden 99Mo. Radionuklid pochodny jest otrzymywany
przez elucję kolumny jałowym i apirogennym roztworem 0,9% chlorku sodu. Przepływ jest wymuszony najczęściej podciśnieniem w fiolce, w której
zbiera się eluat zawierający technet metastabilny
(99mTc) w postaci roztworu nadtechnecjanu sodu (NaTcO4). Roztwór nadtechnecjanu sodu (99mTc) wyeluowany z generatora jest przezroczysty, bezbarwny,
izotoniczny, jałowy, apirogenny, o pH4,5-7,5. Do
znakowania ponad 90% stosowanych obecnie radiofarmaceutyków diagnostycznych stosowany jest
właśnie radioizotop technetu 99mTc, który emitując
promieniowanie gamma o energii 140 keV i rozpada
się do 99Tcu znawanego za stabilny. Przykładami radiofarmaceutyków otrzymywanych w generatorach
są: 68Ga i 87mSr.

Postacie
radiofarmaceutyków
Radiofarmaceutyki mogą być podawane doustnie, dożylnie, inhalacyjnie, dostawowo, domięśniowo, stąd występują w różnych postaciach farmaceutycznych takich jak:
•

Roztwory do wstrzykiwań (131I, 123I, 18F, 111I, 32P,
89
Sr, 68Ga, 99mTc) – są najczęściej stosowane,
dostarczane w szklanej fiolce o pojemności
10 ml, zamkniętej korkiem i kapslem aluminiowym, umieszczanej w ołowianym pojemniku osłonowym, objętość roztworu odpowiada aktywności wyznaczonej dla pacjenta
na dany dzień.

•

Dyspersje koloidalne do wstrzykiwań (169Er,
186
Re, 90Y, 198Au) – stosowane w leczeniu nieinfekcyjnych stanów zapalnych w obrębie
►
stawów, wstrzykuje się dostawowo cząstki
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radioaktywne o wielkości od 1 do 6 µm, co
zapobiega przedostawaniu się poza torebkę
stawu, powoduje to zdeponowanie całkowitej energii promieniowania jonizującego
w obrębie błony maziowej.
•

•

•

Kapsułki doustne (131I) twarde – pakowane
w fiolkach polietylenowych, zamkniętych
polietylenowym korkiem, zaopatrzonych
w absorbent jodu i umieszczonych w ołowianym pojemniku osłonowym. Do opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator
do podawania kapsułki. Kapsułki z jodkiem
sodu Na[131I] produkowane są w ośrodkach
radioizotopowych. Mogą być też otrzymywane przez wstrzyknięcie radioaktywnego
roztworu Na[131I] do kapsułki zawierającej
wodorofosforan sodu.
Aerozole inhalacyjne (99mTc) – podawane
są w celu przeprowadzenia badania scyntygraficznego. Aerozol wdychany jest przez
pacjenta przez ustnik przy zamkniętych
nozdrzach lub za pomocą maski twarzowej.
Badanie pozwala na wykrycie zmian nowotworowych w płucach.
Igły radowe, aplikatory (90Y, 89Sr, 106Ru, 192Ir)
– służą do przeprowadzania bezpośredniego napromieniania zmian chorobowych
przez umieszczenie źródła promieniowania
w guzie lub jego sąsiedztwie. Taka metoda
brachyterapii stosowana jest do leczenia
raka skóry, piersi, płuc, krtani czy narządów
rodnych.

Manuał aptekarski
wywany jest w strukturę prekursora, najczęściej na
drodze kompleksowania. Prekursory chemiczne to
związki o dużej zdolności wiązania z radionuklidami
i właściwościach wykazujących powinowactwo do
określonych struktur organizmu lub kumulujące się
w określonych narządach. Radionuklid połączony
z prekursorem pozwala na obserwację funkcji narządu.

Przykłady radiofarmaceutyków znakowanych
radioizotopami fluoru 18F:

Przykłady radiofarmaceutyków znakowanych
radioizotopami jodu:

Przykłady radiofarmaceutyków z technetem
stosowanych w diagnostyce:

•

Albumina ludzka jodowana (125I), roztwór do
wstrzykiwań – do wyznaczania objętości krwi.

•

Sodu jodek (131I), roztwór do wstrzykiwań
Na[131I] – stosowany do czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych w tarczycy
oraz w terapii chorób tarczycy.

•

•

Jodometylonorcholesterol ( I), roztwór do
wstrzykiwań C27H45[131I]O – w diagnostyce
zespołu Cushinga (gruczolak, przerost kory
nadnerczy).
Sodu jodohipuran (123I), roztwór do wstrzykiwań C9H7[123I]NNaO3 – diagnoza zaburzeń
czynności nerek i odpływu moczu, w terapii
opornych i nawrotowych postaci chłoniaków.

Fludeoksyglukoza (18F), roztwór do wstrzykiwań C6H11[18F]O4 – do diagnostyki zmian
w płucach, węzłach chłonnych szyi, wątrobie, kościach, trzustce, do oceny żywotności
mięśnia sercowego.
99m

Tc

•

Sodu nadtechnecjan (99mTc) z materiałów
rozszczepialnych (też z materiałów nierozszczepialnych), roztwór do wstrzykiwań –
diagnostyka nadczynności tarczycy, ocena
charakteru guzka tarczycy, ocena wielkości
wola.

•

Cyna koloidalna z technetem ( Tc), roztwór
do wstrzykiwań – choroby wątroby.

•

Techneto(99mTc)glukonian, roztwór do wstrzykiwań – torbiele i guzy nowotworowe nerek.
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Prekursory chemiczne do preparatów radiofarmaceutycznych to substancje nieradioaktywne otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej.
Dostarczane są w zestawach nieaktywnych w postaci
liofilizowanych jałowych proszków umieszczonych
w fiolkach i przeznaczone do łączenia z radionuklidem. Przygotowanie radiofarmaceutyku polega na
dodaniu do fiolki eluatu z generatora lub innego
roztworu zawierającego radionuklid. Podczas procesu wytrząsania, czasami w określonych warunkach ciśnienia i temperatury, radionuklid wbudo-
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•

99m

Zgodnie z regulacjami prawa krajowego
i europejskiego radiofarmaceutyk przeznaczony do
podania choremu musi być odpowiednio oznakowany. Na etykiecie oprócz informacji dotyczących
produktów leczniczych powinno być nazwisko pacjenta, droga podania, radioaktywność preparatu (na
określoną datę) przybliżony okres półtrwania i znak
promieniotwórczości. Każda fiolka lub strzykawka
z radiofarmaceutykiem powinna być umieszczona
w osłonie z ołowiu. Preparaty radiofarmaceutyczne
powinny być przechowywane w odpowiednim pojemniku osłonowym, spełniającym krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące przechowywania
materiałów radioaktywnych.
Kontroli jakości powinny być poddane radiofarmaceutyki przygotowywane z zestawów do znakowania oraz czasami eluaty uzyskiwane z generatora. Wymagane metody oraz parametry kontroli
jakości określa farmakopea w odpowiednich monografiach. Wymagane są badania właściwości i tożsamość radiofarmaceutyków oraz badania czystości
chemicznej, radiochemicznej i radionuklidowej.
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Pracownie
radiofarmaceutyczne
Przygotowanie produktu leczniczego znakowanego radioizotopem powinno odbywać się zgodnie z wymogami w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego i jakości farmaceutycznej. Pracownie radiofarmaceutyczne powinny być wydzieloną częścią
apteki szpitalnej lub powinny stanowić część zakładu
medycyny nuklearnej. Wydanie zgody na utworzenie pracowni reguluje prawo atomowe, a zgodę na
prowadzenie działalności związanej z narażeniem
na promieniowanie jonizujące w celach medycznych
wydaje Główny Inspektor Sanitarny.
W pracowni powinien być wydzielony obszar
przechowywania i przygotowania produktów radiofarmaceutycznych, obszar obsługi pacjenta i ewentualnie obszar działalności klinicznej. W zależności
od aktywności i radiotoksyczności stosowanych radionuklidów, pracownie radioizotopowe zalicza się
do klasy III, II lub I. Najczęściej wykorzystywana pracownia izotopowa klasy III może być wyodrębnioną
częścią budynku mieszkalnego z osobnym wejściem.
Stanowiska pracy w pracowni powinny być wyposażone w wyciągi radiochemiczne, a pomieszczenia
wentylowane mechanicznie systemem pozwalającym
na co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W pracowni należy zapewnić pomiar
zawartości substancji promieniotwórczych w powietrzu, ściekach oraz zbieranie i przechowywanie
odpadów promieniotwórczych. Pracownia klasy II
powinna mieć spełnione dodatkowe warunki takie
jak obecność śluzy sanitarno-dozymetrycznej, wentylacja mechaniczna nawiewowo-wyciągowa, pomieszczenie do przechowywania źródeł i odpadów
promieniotwórczych. Pracownia izotopowa klasy
I może być zlokalizowana tylko w obiekcie budowlanym, który nie jest budynkiem mieszkalnym. Pomieszczenie do przechowywania źródeł i odpadów
promieniotwórczych powinno być wyposażone
w wentylację mechaniczną nawiewowo-wyciągową
z 6-krotną wymianą powietrza w czasie przebywania
►
pracowników.

33

Farmacja szpitalna

Manuał aptekarski
►

Pracownicy zawodowo narażeni na wpływ promieniowania jonizującego pochodzącego z radiofarmaceutyków powinni stosować osłony ograniczające
zasięg promieniowania, posiadać środki ochrony indywidualnej, właściwą odzież, powinni być również
odpowiednio przeszkoleni z zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz przejść kwalifikację zdrowotną do pracy. W celu zminimalizowania wpływu
promieniowania, personel powinien posługiwać się
przy wykonywaniu czynności manipulatorami, czyli
urządzeniami wspomagającymi ręczne przenoszenie
ładunków na bliskie odległości, co pozwala skrócić
do minimum czas pracy z materiałem aktywnym.
Dla pracowników zawodowo narażonych na pracę
z promieniowaniem określana jest dawka graniczna 20 mSv (milisiwertów) na rok, która może być
zwiększona do 50 mSv, pod warunkiem, że w ciągu
kolejnych 5 lat nie przekroczy 100 mSv), wyrażana jako efektywny równoważnik dawki obrazujący
zagrożenie całego ciała. Dodatkowo ustalana jest
efektywna dawka pochłonięta dla soczewek oczu
150 mSv i skóry 500 mSv.

Promieniowanie jonizujące, przechodząc
przez materię, przekazuje energię jej cząsteczkom
w procesach jonizacji lub wzbudzania, wywołując
w organizmach żywych skutki biologiczne. Z tego
względu konieczna jest ochrona personelu zatrudnionego przy pracy z radiofarmaceutykami, ponieważ działanie biologiczne promieniowania jonizującego może ujawniać się bezpośrednio u osoby
napromieniowanej lub jego skutki mogą być dziedziczone u potomstwa.

Logistyka
szpitalna

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
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. Sznitowska M. (red.). Farmacja stosowana technologia postaci leku.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017
3. https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-hydrogeologiczny/nuklid
4. https://www.doz.pl/czytelnia/a13412-Badanie_PET
5. https://www.medme.pl/cogninet/artykuly/badanie-spect-mozgu,67429.html

– konieczność czy moda?
Od roku 2011 w całej Unii Europejskiej rozpoczął się okres intensywnych zmian przepisów prawa w zakresie farmacji i farmakoterapii.
Szczególnie istotne w tym obszarze są Dyrektywa UE Nr 2011/62/UE
(tzw. „fałszywkowa”) oraz Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy
Nr 2016/161/UE o systemie autentyfikacji niektórych rodzajów leków.

L

►
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eki jako jeden z istotnych elementów terapii, od wielu lat podlegają ścisłemu reżimowi
prawnemu, w zakresie jakości produkcji i dystrybucji. Produkcja leków została poddana rygorystycznym wymaganiom, które ujęto w zbiorze zasad
- Dobrych Praktykach Produkcyjnych (GMP/DPP),
które stały się elementem prawa farmaceutycznego
w całej UE. Następny etap, czyli dystrybucja leków,
również został poddany regulacji prawnej ujętej
w standardach GDP - Dobrych Praktykach Dystrybucyjnych (DPD).
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Standard ten stał się obligatoryjny dla wszystkich podmiotów biorących udział w obrocie hurtowym lekami na mocy Rozporządzenia MZ, już
w kwietniu 2017 roku. Łańcuch dystrybucyjny leków dostarczanych do szpitali nie kończy się jednak
w samej aptece szpitalnej, lecz jest kontynuowany
w obszarze całego szpitala. Ustawodawca problem
ten pozostawił jednak wyłącznie w zakresie regulacji
ogólnych, wynikających z prawa farmaceutycznego.
Pozostawiono jednak dużą dowolność w zakresie
organizacji tej dystrybucji i nie uregulowano wszyst35
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kich aspektów związanych z bezpieczeństwem farmakoterapii, mimo potencjalnie dużo większego
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, niż w obrocie
hurtowym.

Bezpieczeństwo farmakoterapii
w polskich szpitalach
W obszarze gospodarki lekiem i farmakoterapii obserwuje się wiele nieprawidłowości w zakresie
niespełniania wymagań prawnych i podstawowych
zasad bezpieczeństwa. Wynika to z nieodpowiedniego zarządzania procesowego i stosowania nieodpowiednich narzędzi informatycznych i logistycznych.

Przegląd wymagań
i występujących
nieprawidłowości
Ustawa Prawo farmaceutyczne w treści art. 86,
pkt. 4. stanowi: „W aptekach szpitalnych poza udzielaniem usług farmaceutycznych, ustalane są procedury wydawania produktów leczniczych lub wyrobów
medycznych przez aptekę szpitalną na oddziały oraz
dla pacjenta”. Kierownicy aptek szpitalnych są więc
odpowiedzialni za ustalanie procedur związanych
z gospodarką lekiem.
Wiele procedur gospodarki lekami i innymi
produktami, które obecnie funkcjonują w polskich
szpitalach, wymaga radykalnych i natychmiastowych
zmian na wielu płaszczyznach: organizacyjnych, procesowych, proceduralnych, informatycznych i sprzętowych.
Tezę taką potwierdza najnowszy raport NIK
z 2018 roku, w którym stwierdzono: „Żadna ze skontrolowanych (24) placówek nie prowadziła w sposób
zapewniający bezpieczeństwo farmakoterapii we
wszystkich kontrolowanych obszarach, a stwierdzone
zaniedbania dotyczące organizacji gospodarki lekami
były na tyle poważne, że mogły zagrażać zdrowiu
i życiu pacjentów. Z ustaleń NIK wynika także, że
lecznice nie posiadają rzetelnych danych o posiadanych lekach.”
36
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Jedną z głównych przyczyn takiego stanu
rzeczy jest wykorzystywanie nieodpowiednich narzędzi logistycznych i informatycznych, bazujących
głównie na wzrokowej identyfikacji leków i ręcznym
(„z klawiatury”) wprowadzaniu danych do systemów
komputerowych.
Tradycyjnie wykorzystywane systemy informatyczne, zarówno w aptekach szpitalnych jak i na
oddziałach, są systemami z tak zwanego pierwszego
lub drugiego „poziomu dojrzałości”, które nie realizują w sposób automatyczny, jednoczesny i w czasie
rzeczywistym, trzech podstawowych funkcji: identyfikacji leku, kontroli i weryfikacji jego zgodności oraz
rejestracji transakcji w systemie komputerowym.

klasyfikowane do tzw. piątego poziomu dojrzałości,
określanych także jako „zamknięta pętla gospodarki
lekiem”, które bazują na standardach GS1 i ADC,
związanych z kodowaniem i skanowaniem wszystkich transakcji i ich rejestracji. Za nieprzestrzeganie
prawa w tym obszarze – zgodnie z artykułem 38a)
pkt c] - grozi kara grzywny lub kara ograniczenia
wolności, albo pozbawienia wolności do lat 5 (art.
124b. pkt 2.).

Dyrektywa Nr 2011/62/
UE – Kodeks odnoszący się
do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi

Zgodnie z tym Rozporządzeniem dotyczącym
monitorowania leków sfałszowanych, już od 9 lutego
2019 roku każdy szpital zobowiązany będzie realizować wymagania wykorzystując do tego tworzony
obecnie system autentyfikacji Krajowej Organizacji
Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL).

Zmiana w Prawie farmaceutycznym (z 2013
roku) związana z Dyrektywą PE i R Nr 2011/62/UE,
czyli tzw. „dyrektywą fałszywkową”, w zakresie nowej definicji sfałszowanego produktu leczniczego
została wprowadzona w art. 38. a) pkt c. i stanowi,
iż „sfałszowanym produktem leczniczym jest produkt
leczniczy, który został fałszywie przedstawiony w zakresie: c) jego historii, w tym danych i dokumentów
dotyczących wykorzystanych kanałów dystrybucji”.
Nowa definicja „sfałszowanego produktu
leczniczego” wymaga bezwzględnie paszportyzacji
i kodowania niektórych leków przyjmowanych do
apteki szpitalnej, w celu trwałego powiązania danego opakowania jednostkowego z zewnętrznymi
dokumentami dostawy (np. fakturą czy „WZ”).
Tylko takie powiązanie chroni przed błędnymi
zapisami w EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), takimi jak np. podanie leków o tych samych
numerach serii, ale z różnych dostaw (np. z różnych
hurtowni) - czyli o różnych historiach wykorzystanych kanałów dystrybucji.
Problem ten potrafią rozwiązywać skutecznie
jedynie skomputeryzowane systemy logistyczne,
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Rozporządzenie delegowane
Komisji (UE) Nr. 2016/161 z dnia
2.10.2015 roku

Weryfikacja autentyczności niepowtarzalnego identyfikatora jest podstawowym warunkiem
zapewnienia autentyczności opatrzonego nim produktu leczniczego i powinna opierać się wyłącznie
na porównaniu z wiarygodnymi informacjami na
temat legalnych niepowtarzalnych identyfikatorów
umieszczonymi w bezpiecznym systemie baz (w Polsce będzie to właśnie KOWAL) przez zweryfikowanych użytkowników.
Weryfikacja autentyczności niepowtarzalnego
identyfikatora jest nie tylko potwierdzeniem autentyczności produktu leczniczego, ale również stanowi
informację dla osoby wykonującej weryfikację o tym,
czy produkt jest w terminie ważności, czy został
wycofany lub czy zgłoszono jego kradzież. Osoby
upoważnione lub uprawnione do dostarczania pacjentom produktów leczniczych powinny sprawdzać
autentyczność niepowtarzalnego identyfikatora i wycofywać go w momencie dostarczenia pacjentowi
produktu leczniczego, tak aby mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji dotyczących produktu
i uniknąć dostarczenia pacjentowi produktów przeterminowanych, wycofanych lub zgłoszonych jako
kradzione.
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Weryfikacja autentyczności
niepowtarzalnego identyfikatora
W treści artykułu 11 Rozporządzenia delegowanego 2016/161 czytamy: „Weryfikując autentyczność niepowtarzalnego identyfikatora, producenci,
hurtownicy i osoby upoważnione lub uprawnione
do dostarczania pacjentom produktów leczniczych
porównują niepowtarzalny identyfikator z niepowtarzalnymi identyfikatorami przechowywanymi w systemie baz, o którym mowa w art. 31. Niepowtarzalny
identyfikator uznaje się za autentyczny, jeżeli system
baz zawiera aktywny niepowtarzalny identyfikator
z kodem produktu i numerem seryjnym, które są identyczne z kodem i numerem weryfikowanego niepowtarzalnego identyfikatora.”

1 kwietnia 2019: Obowiązek
przekazywania informacji do
ZSMOPL
Komunikaty o przeprowadzonych transakcjach
i stanach magazynowych, na podstawie Prawa farmaceutycznego (art. 95 pkt 1b.) dotyczą wszystkich
artykułów wymienionych w ppkt. 1, 2 ,3 i 4 - w zakresie danych określonych w art. 72 ust. 2.
Sankcje za niewywiązywanie się z tego obowiązku określa art. 127 c. pkt. 5. Karę pieniężna za
nieprzesłanie komunikatu do ZSMOPL nakłada GIF
w wysokości do 50 000 złotych i może w ciągu roku
naliczać ją wielokrotnie, gdyż komunikaty winny być
przekazywane raz na dobę.
Obecne systemy informatyczne wykorzystywane do prowadzenia gospodarki magazynowej leków
i materiałów medycznych nie spełniają podstawowego kryterium, jakim jest 100% zgodność fizycznych
stanów magazynowych ze stanami magazynowymi
rejestrowanymi elektronicznie. Chodzi tu szczególnie
o zgodność ilościową i jakościową (np. w zakresie
numeru serii czy kanału dystrybucji).
Tylko innowacyjne systemy logistyki szpitalnej bazującej na paszportyzacji i kodowaniu leków
w aptece szpitalnej oraz wykorzystywaniu standardu
ADC (Automatycznego Gromadzenia Danych), są
►
wstanie tworzyć prawidłową bazę ewidencjonującą
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►

stany magazynowe oraz wszystkie transakcje rejestrowane w czasie rzeczywistym. Tak tworzona baza
pozwoli na wysyłanie prawidłowych komunikatów
do ZSMOPL, bez konieczności ciągłego poprawiania błędów, które będą z pewnością generowane
z baz danych tworzonych przez obecnie używane
informatyczne systemy apteczne.

EDM - Elektroniczna
Dokumentacja Medyczna
Ustawa z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 30. pkt.1. stanowi, iż
„Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu
opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób
jej przetwarzania, uwzględniając rodzaje podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do
dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia
oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu
zdrowia pacjenta”.
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Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Par. 10 pkt 5. ppkt. e) stanowi, że: „Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy
rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera: (…) 5)
informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz
procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w szczególności (…) e) informacje o lekach, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach
medycznych przepisanych pacjentowi na receptach
lub zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.
Realizacja powyższych aktów prawnych, w zakresie dokumentowania leków podanych pacjentowi w trakcie farmakoterapii, wymaga wykorzystania logistycznych systemów skomputeryzowanych
umożliwiających rejestrację leków z dokładnością do
numeru serii i powiązanie z dokumentami zewnętrznej dostawy (tak jak np. dla leków podawanych
w programach lekowych), w sposób 100% pewny,
gwarantujący pacjentowi możliwość skutecznego
dochodzenia roszczeń np. od firm farmaceutycznych. Aktualne sposoby rejestracji są - poza programami lekowymi - niezgodne z ustawą o prawach
pacjenta, ze względu na ich nierzetelność lub wręcz

fikcyjność (raport NIK z 2018 roku) i nie spełniają podstawowych kryteriów dowodowych (np. do
procesów sądowych, czy odszkodowawczych). Dlatego firmy farmaceutyczne, wycofując wadliwe serie
leków z polskiego lub światowego rynku (ostatnio
częste zjawisko), nie muszą się obawiać roszczeń ze
strony pacjentów polskich szpitali.
Pacjent kupujący lek w aptece otwartej otrzymuje dowód zakupu leku (paragon z identyfikatorem apteki) oraz lek w opakowaniu z pełnym zakresem informacji, czyli z kodem EAN, z numerem
serii, identyfikatorem producenta i datą ważności.
Pacjent po zakończeniu leczenia w szpitalu nie posiada żadnych wiarygodnych dowodów na to, jakie
leki przyjmował w trakcie farmakoterapii. Nie chodzi
tutaj o informacje takie jak nazwa, substancja czynna
czy dawkowanie, gdyż te znajdują się w zleceniu
lekarskim, lecz o wiarygodną i pełną informację o fizycznie podawanych lekach i niektórych wyrobach
medycznych.
Nasuwa się oczywiste pytanie - dlaczego
mimo powszechnej informatyzacji polskich szpitali
i wydatkowaniu na ten cel ogromnych środków, do
dnia dzisiejszego nie są one w stanie efektywnie wykorzystywać systemów informatycznych w zakresie
farmakoterapii? Odpowiedź jest prosta - większość
programów informatycznych takich jak np. HIS (Hospital Information System), RIS (Radiology Information System) czy LIS (Laboratory Information System)
była projektowana w okresie, w którym nie istniały jeszcze obecne wymagania prawne i standardy
z zakresu EDM, autentyfikacji leków, monitorowania
typu ZSMOPL czy ochrony danych osobowych.

Systemy Unit Dose
Od kilku lat na polskim rynku dostępne są systemy do automatyzacji procesów przygotowania
indywidualnej dawki leków dla danego pacjenta,
czyli tzw. Unit Dose.
Te stosunkowo drogie rozwiązania mimo, że
oparte na efektywnych standardach logistycznych
w zakresie kodowania i identyfikacji oraz automatyzacji, posiadają jednak ograniczenia, które nie
pozwalają na to, aby mogły stać się podstawowym
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narzędziem powszechnie wykorzystywanym w farmakoterapii szpitalnej.
Automatyzacja w systemach UD obejmuje
swym zakresem większość leków doustnych oraz
tylko niewielki zakres leków parenteralnych. Analizy
wykonane w szpitalach, w których od lat stosuje się
automaty do UD wykazały, że urządzenia te realizują lub usprawniają przeciętnieod 10% do 30%
wszystkich procesów związanych z gospodarką lekami i farmakoterapią.
Nasuwa się więc pytanie, gdzie szukać skutecznych narzędzi wspierających kompleksowo zarządzanie tak ważnym obszarem, jakim jest farmakoterapia, aby spełnić obecne i przyszłe wymagania?
Narzędziem takim jest z pewnością innowacyjny system logistyczny składający się ze ściśle ze
sobą powiązanych i walidowanych modułów, które
pozwolą spełnić wszystkie rygorystyczne wymagania
w zakresie zarządzania lekami i materiałami medycznymi. Takimi modułami są:
• autonomiczny system informatycznego
tzw. „zamknięta pętla zarządzania lekami”;
• system kodowania i automatycznej rejestracji danych – ADC (Automatic Data
Capture);
• logistyczny system magazynowo-transportowy oparty na modułowych pojemnikach ISO;
• zaprojektowane i walidowane w standardzie DPD procesy i procedury gospodarki
lekami.

Logistyka szpitalna – nowa
jakość w zarządzaniu szpitalami
W ostatnich latach polskie szpitale coraz
częściej poszukują innowacyjnych i skutecznych
systemów zarządzania procesami gospodarczymi
i medycznymi związanymi z lekami i wyrobami medycznymi. Powszechne rozumienie logistyki szpitalnej jest jednak dalekie od rzeczywistej roli, jaką
powinna ona pełnić. Najczęściej logistyka szpitalna
►
utożsamiana jest z transportem materiałów i ludzi,
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rzadziej z gospodarką magazynową, a już w ogóle
nie z nowoczesnym systemem zarządzania, wykorzystującym takie standardy jak: GS1, ADC, EDI, HL7
CDA czy ISO.
Logistyka szpitalna, to kompleksowo zaprojektowany i precyzyjnie wykonany cyberfizyczny
system optymalnego zarządzania lekami i wyrobami medycznymi. Głównym na celem tego systemu
jest sterowanie wszystkimi procesami, od momentu
przyjęcia dostaw towarów od szpitala, aż do ich zużycia przez pacjenta. Jest to również jeden z najbardziej wymagających i trudnych do wdrożenia
systemów zarządzania, ze względu na konieczność
wprowadzenia wielu istotnych zmian w procesach
związanych z zarządzaniem magazynem, a szczególnie w polityce zarządzania zapasami.
Celem podstawowym logistyki jest zapewnienie dostępności produktów leczniczych i wyrobów
medycznych w odpowiednich miejscach, w odpowiednim czasie, w odpowiednich ilościach i w odpowiednim stanie fizycznym (np. temperatura czy data
ważności), przy zachowaniu optymalnych kosztów
i przy spełnianiu wszystkich wymagań prawnych
i medycznych.
System logistyczny, który związany jest z większością procesów gospodarczych, informatycznych
i medycznych, powinien zapewniać:
• efektywność organizacyjną;
• efektywność ekonomiczną;
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wzrost bezpieczeństwa procesów medycznych, szczególnie farmakoterapii;
komfort i bezpieczeństwo pracy personelu;
standaryzację gospodarki lekiem;
dużą elastyczność procesów transportowo-magazynowych;
powstawanie wiarygodnej dokumentacji
medycznej w zakresie leków i wyrobów
medycznych.

Podstawowe funkcjonalności
systemów logistycznych
Optymalny system logistyczny szpitala powinien posiadać cechy i funkcjonalności takie jak:
• moduł zarządzania autentyfikacją leków
z automatyzacją komunikacji z bazą KOWAL;
• zarządzanie gospodarką magazynową
w Aptece Szpitalnej w zakresie stanów
magazynowych, lokalizacji składowania,
kontroli terminów ważności, itp. w oparciu o paszportyzację opakowań jednostkowych;
• rejestracja zgodnie ze światowymi standardami logistycznymi GS1/ADC/EDI, czyli
pełna automatyzacja wprowadzania danych i rejestracji komputerowej oraz automatyczne przekazywanie dokumentów;
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•
•

•
•
•
•
•
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system automatycznego raportowania do
ZSMOPL (obowiązkowy od 01.04. 2019);
system monitorowania leków w całym
szpitalu obejmujący: ilości, zapotrzebowanie, terminy ważności od momentu
otwarcia opakowań bezpośrednich, leki
wstrzymane, leki wycofane, leki fałszywe;
automatyczna inwentaryzacja zapasów realizowana w czasie rzeczywistym;
automatyczne raportowanie całego przebiegu farmakoterapii;
komunikacja z innymi systemami informatycznymi w standardzie HL7 CDA;
tworzenie elektronicznej dokumentacji
medycznej EDM w formacie XML;
tworzenie wiarygodnych i obiektywnych
dowodów poprawności działań we wszystkich procesach zarządzania lekami i materiałami medycznymi;
poprawa efektywności działań i optymalizacja procesów gospodarczych, ergonomia i komfort pracy, BHP.

Budowa systemu logistycznego
W skład takiego optymalnego systemy powinien wchodzić szereg elementów zapewniających
jego funkcjonalność:
• autonomiczny system skomputeryzowany
zbudowany w formie zamkniętej pętli zarządzania lekami i wyrobami medycznymi,
który komunikuje się z innymi systemami
informatycznymi w standardzie HL7 CDA;
• zestaw urządzeń elektronicznych do automatycznego odczytu kodów kreskowych
(1D/2D);
• elektroniczne identyfikatory personelu
medycznego i technicznego;
• wyposażenie meblowo-magazynowe
i transportowe apteki szpitalnej;
• wyposażenie meblowo-magazynowe apteczek oddziałowych z kontrolą dostępu;
• wyposażenie chłodnicze z pełnym monitoringiem temperatury i kontrolą dostępu;
• zestawy wielofunkcyjnych wózków oddziałowych do obsługi pacjenta i dystrybucji
leków;
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•

zestawy modułowych pojemników ISO,
w szerokim zakresie wymiarowym i materiałowym;
• akcesoria do wyposażania i kodowania
sprzętu i pojemników logistycznych.
Wszystkie elementy wyposażenia technicznego powinny być wykonane z materiałów najwyższej
jakości takich jak stal nierdzewna, aluminium eloksalowane, HPL-compact, poliwęglan PC czy ABS.
Korpusy wózków transportowych i oddziałowych,
ze względów na ryzyko związane ze skażeniem mikrobiologicznym, powinny być wykonywane z materiałów cechujących się wysoką odporność na procesy
częstego mycia i dezynfekcji.
Istotą prawidłowo zaprojektowanego systemu
logistycznego jest kompleksowe wsparcie wszystkich
procesów, procedur i czynności związanych z gospodarką materiałową, obejmujące: odbiór dostaw do
szpitala, autentyfikację i paszportyzację opakowań
jednostkowych, składowanie, komisjonowanie (rozdzielenie opakowań), transport na oddziały szpitalne
oraz dystrybucję do pacjenta. Wsparcie takie pozwala na zdecydowane ograniczenie pracochłonności
w całym łańcuchu gospodarki lekami i wyrobami
medycznymi.
Szczególne znaczenie dla uzyskania wysokiej
efektywność procesów logistycznych mają procedury identyfikacji i identyfikowalności. Identyfikowalność w logistyce szpitalnej powinna być oparta
o standardy zarządzania procesowego, w których
wszystkie elementy i uczestnicy procesów muszą
być bezwzględnie zidentyfikowani i zweryfikowani
na „wejściu” do danego procesu.
W procesach związanych z gospodarką lekiem
i wyrobami medycznymi identyfikowalność obejmuje:
• elektroniczne identyfikatory personelu
medycznego i farmaceutycznego;
• magazyny z kodowanymi lokalizacjami
składowania;
• kodowane pojemniki, kosze, dozowniki
itp.;
• urządzenia do elektronicznej kontroli dostępu;
• urządzenia do elektronicznego odczytu
kodów - skanery, kolektory i przenośne
►
terminale.
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Efekty, jakie daje
zaprojektowana i kompleksowo
wdrożona logistyki szpitalna
Prawidłowo wdrożona i utrzymana logistyka
szpitalna daje szereg korzyści:
• Utrzymanie obowiązujących standardów
w zakresie bezpieczeństwa gospodarki lekami i wyrobami medycznymi, przy
jednoczesnej eliminacji błędów ludzkich
związanych z rejestracją w systemach
komputerowych.
• Ograniczenie nieuzasadnionych strat
w obszarze gospodarki materiałowej i dystrybucji leków oraz wyrobów medycznych.
• Spełnienie wielu istotnych wymagań
prawnych i organizacyjnych w zakresie
dystrybucji leków i wyrobów medycznych
związanych z identyfikacją i identyfikowalnością, standardami przechowywania oraz
zagrożeniami związanymi z zakażeniami
szpitalnymi.
• Uzyskanie pełnej i szybkiej kontroli zapasów, zarówno z systemu skomputeryzowanego, jak też i z natury, z jednoczesną
gwarancją wysokiego poziomu zgodności.
• Wysoki komfort i efektywność pracy personelu.
• Zwiększenie wiarygodności danych wprowadzanych do systemów informatycznych.
• Skrócenie czasu wykonywania operacji
magazynowych i dystrybucyjnych.
• Pełna i aktualna informacja o lokalizacji
leków i wyrobów medycznych.
• Łatwe i przejrzyste zarządzanie poziomami
zapasów.
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•
•
•
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•
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•

•

Likwidacja papierowych dokumentów
związanych z obiegiem informacji i towarów.
Likwidacja większości czynności związanych z weryfikacją dokumentów w magazynach.
Bieżąca kontrola przebiegu procesów na
magazynach i w transporcie szpitalnym.
Automatyczna rejestracja wszystkich procesów logistycznych.
Ułatwienie procesów planowania potrzeb
materiałowych.
Szybka identyfikacja i ułatwione dotarcie do dowolnego produktu, szczególnie
istotne w sytuacjach nagłych i awaryjnych.
Ograniczenie kosztów logistyki dzięki skanowaniu kodów kreskowych, powiązane
z automatyczną rejestracją w systemie
skomputeryzowanym.
Automatyczna kontrola terminów ważności poszczególnych produktów.

Logistyka jako system procesów usprawniających organizację i zarządzanie stała się głównym
obszarem walki konkurencyjnej w wielu dziedzinach
gospodarki, szczególnie w zakresie podnoszenia
efektywności. Największe efekty uzyskano w transporcie, handlu i produkcji.
Z narzędzi logistycznych powszechnie korzystają również firmy farmaceutyczne i dystrybutorzy
leków. Nadszedł czas, aby i polskie szpitale sięgnęły
po te nowoczesne i efektywne narzędzia.
Katarzyna Płonka

ekspert ds. logistyki szpitalnej
TECHMIX

Produkty lecznicze
terapii zaawansowanej
– wyjątki szpitalne (ATMP-HE)

Szybki rozwój i postęp naukowy w zakresie biotechnologii i medycyny stwarzają coraz większe możliwości dla wysoko specjalistycznych ośrodków naukowych, również naszych rodzimych. O ile produkty wykorzystujące składniki chemiczne lub biotechnologiczne są tworzone, badane i wprowadzane na rynek, technologie na bazie terapii
genowej czy inżynierii tkankowej wciąż należą do nielicznych. Jak na
razie najlepszym miejscem dla ich tworzenia nie są duże, międzynarodowe koncerny ale niewielkie, prężne ośrodki naukowo-badawcze.
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P

rodukty lecznicze terapii zaawansowanej są
obecnie najprężniej rozwijającym się działem
medycyny gwarantującym dostęp pacjentom
do najwyższych standardów terapii i leczenia. Są
to innowacyjne i nowatorskie produkty lecznicze
z ogromnym potencjałem, gwarantujące w przyszłości prowadzenie spersonalizowanego i ukierunkowanego leczenia dającego pacjentom możliwość
zastosowania u nich indywidualnego, unikalnego
toku leczenia. Wytwarzanie tych produktów wymaga
specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia.
Od niedawna mamy kolejną nowelizację „Prawa farmaceutycznego”. Celem ustawy jest częściowa
implementacja przepisów dyrektywy 2001/83/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67) w zakresie obejmującym przepisy dotyczące wytwarzania
i obrotu produktami leczniczymi oraz nadzoru nad
tymi procesami, a także uregulowań związanych
z przeciwdziałaniem konfliktowi interesów.
Nowela wprowadza również nowe definicje:
„Osoby Kompetentnej”, „Osoby odpowiedzialnej”
oraz „Produktów leczniczych terapii zaawansowanej
– wyjątków szpitalnych” (ATMP-HE). Ustawa określa między innymi, co powinien zawierać wniosek
o udzielenie zgody na wytwarzanie tych produktów,
gdzie go pozyskać oraz zakres obowiązków, jakie
posiadacz takiej zgody powinien spełnić.
Produktem leczniczym terapii zaawansowanej
(ATMP) nazywamy dowolny z następujących produktów leczniczych stosowanych u ludzi:
• produkt leczniczy terapii genowej (Gene
Therapy Medicinal Products);
• produkt leczniczy somatycznej terapii
komórkowej (Cell Therapy Medicinal Products);
• produkt inżynierii tkankowej (Tissue Engineered Products).
Duże zróżnicowanie produktów leczniczych
terapii zaawansowanej wymusza różne podejścia
w procedurze wprowadzania ich na rynek i stoso44
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wania w obrocie. W tym kontekście wyłaniają się
dwie główne grupy produktów:
• ATMP – (Advanced Therapy Medicinal Products)
produkty lecznicze terapii zaawansowanej, czyli
produkty pochodzenia biologicznego składające
się z kwasu nukleinowego albo komórek lub tkanek poddanych znaczącej manipulacji, które stosowane są u ludzi w celach leczniczych. Podlegają
centralnej rejestracji przez Europejską Agencję
Leków. Po rejestracji wprowadzenie do obrotu
może wystąpić na terenie całej Unii Europejskiej.
O ATMP pisałem już szerzej w październikowym
artykule.
• ATIMP – (Advanced Therapy Investigational Medicinal Products) oznacza ATMP zdefiniowany w art.
2 ust. 1 rozporządzenia 1394/2007, który jest
testowany lub stosowany w badaniu klinicznym
(zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 2001/20 /WE).
• ATMP-HE – (Advanced Therapy Medicinal Products - Hospital Exemption) produkty lecznicze
terapii zaawansowanej - wyjątki (wyłączenia)
szpitalne, to takie produkty, które można zastosować u ludzi w wyjątkowych przypadkach, gdy
nie działają lub nie są znane inne skuteczne procedury medyczne. ATMP-HE zwolnione są z konieczności uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu przez Europejską Agencję Leków.
Wydanie zgody na ich wytwarzanie dokonywane
jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
(GIF). Aby taką zgodę uzyskać np. w przypadku
hodowli komórek, niezbędne jest wcześniejsze
specjalne pozwolenie Ministerstwa Zdrowia.
Produktem leczniczym terapii zaawansowanej
– wyjątkiem szpitalnym (ATMP-HE) – jest produkt
leczniczy terapii zaawansowanej, który jest przygotowywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w sposób niesystematyczny zgodnie ze standardami
jakości i zastosowany w ramach świadczeń szpitalnych, na wyłączną odpowiedzialność lekarza w celu
wytworzenia indywidualnie zaordynowanego produktu leczniczego dla danego pacjenta.
Przed rozpoczęciem wytwarzania leku terapii
zaawansowanej – wyjątku szpitalnego niezbędne
jest uzyskanie zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zacznijmy od tego, że aby pozyskać
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

Rejestr wytwórców produktów leczniczych terapii zaawansowanej
wyjątków szpitalnych (ATMP-HE).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Katowice.
Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Śląskie.
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. – Warszawa.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Gdańsk.
Uniwersytet Jagielloński – Kraków.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Olsztyn.
Uniwersytet Medyczny Warszawa Laboratorium Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Warszawa.
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. – Zabrze.
Fundacja na rzecz regeneracji komórek REGENERV – Olsztyn.

zgodę GIF na wytwarzanie ATMP-HE konieczne jest
pozwolenie na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek od Ministerstwa Zdrowia. Jest to warunek
konieczny przy starania się o zgodę na wytwarzanie
ATMP-HE wydawaną przez GIF. Zgoda na wytwarzanie leku terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, odbywa się po dokonaniu przez inspektorów ds.
wytwarzania GIF kontroli na koszt podmiotu wnioskującego. Podczas inspekcji pracownicy Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego sprawdzają, w jakim
stopniu podmiot spełnia wymagania Dobrej Praktyki
Wytwarzania. Może być to znaczące ograniczenie
w rozwoju tego typu terapii, gdyż laboratorium szpitalne przed rozpoczęciem wytwarzania takiego leku
musiałoby spełniać takie same warunki jak koncerny
farmaceutyczne wytwarzające leki na masową skalę.
Wydanie zgody nie może trwać dłużej niż 90 dni,
licząc od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę. Bieg terminu może się jednak wydłużyć, jeżeli
będzie konieczne naniesienie jakiś poprawek lub
uzupełnień.

•

zawiadamianie na piśmie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, co najmniej 30 dni wcześniej, o zamierzonej zmianie dotyczącej warunków wytwarzania produktu leczniczego terapii
zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz niezwłoczne zawiadamianie o konieczności zmiany
Osoby Kompetentnej;

•

udostępnianie inspektorom do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
w celu przeprowadzenia inspekcji pomieszczeń,
w których jest prowadzona działalność w zakresie wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, dokumentacji i innych danych dotyczących wytwarzania
produktu leczniczego terapii zaawansowanej
– wyjątku szpitalnego, a także umożliwienie
pobrania próbek tych produktów do badań jakościowych;

•

Do obowiązków posiadacza zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej
– wyjątku szpitalnego należy:

stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie niezbędnym do zapewnienia
odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku
szpitalnego;

•

stosowania Dobrej Praktyki Dystrybucji substancji czynnej;

•

•

przechowywanie próbek archiwalnych produktów leczniczych w warunkach określonych w pozwoleniu nie krócej niż 3 lata i o jeden rok dłużej
►
niż termin przydatności;

wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego jedynie
w zakresie objętym zgodą;

Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018
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►

•

tworzenie i zarządzanie systemami baz oraz
przechowywanie rejestrów służących do identyfikacji i potwierdzania autentyczności produktów leczniczych.
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6.

7.

75 Dyrektywa 2017/1572 z dnia 15 września 2017 r. uzupełniająca
dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz.
UE L 238/44 z 16 września 2017 r.) POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA,
2018-2022 www.gov.pl
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo farmaceutyczne

dr n. farm. Przemysław Rokicki
WWCOIT im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
Apteka Szpitalna

Piśmiennictwo:
1. ATMP - zaawansowana terapia przyszłości, Tomasz Sławeta, Biotechnologia.pl, 2015
2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1394/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 listopada 2007 r.
3. European Medicines Agency (2015). Committee for Advanced
Therapies (CAT).
4. Terapia genowa nowotworów, zwrotnikraka.pl
5. Terapie eksperymentalne (ATMP) w komercjalizacji, 2017, www.
ncbr.gov.pl, Maria Ostrowska, Zbigniew Krzewiński

►

Audyt

– wiele znaczeń,
jedno przesłanie

REKLAMA

Arystoteles Onassis powiedział, że sekretem biznesu jest wiedzieć

to, czego nie wiedzą inni. We współczesnym świecie najważniejsza jest informacja i sposoby jej pozyskiwania. Menadżerowie, zarówno ci z sekto-

ra prywatnego, jak i świadomi zarządzający jednostkami sektora finansów
publicznych, coraz częściej szukają skutecznych metod wspomagających za-

rządzanie. Starają się prześcignąć konkurencję w zdobyciu informacji, pozwalających na wcześniejsze podjęcie reakcji na zmiany, jakie niesie za sobą

otoczenie biznesu. Podejście takie nakazuje sądzić, iż w dzisiejszym świecie najważniejsza jest informacja i tylko organizacje dobrze nią zarządza-

jące są w stanie z powodzeniem funkcjonować na rynku. Skąd więc pozyskiwać informacje w jednostce, by efektywnie nią zarządzać? Otóż jednym

z najskuteczniejszych narzędzi umożliwiających nowe spojrzenie przez kierownictwo na organizację jest audyt.
46
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W

spółczesne cywilizacje uznają audyt za narzędzie wspomagające kadrę zarządzającą w podejmowaniu
decyzji na wszystkich poziomach zarządzania. Jest on źródłem informacji zarządczych,
zarówno tych na szczeblu operacyjnym, jak
i strategicznym. Niestety w realiach naszego
kraju audyt stał się pojęciem tak znanym, jak
i niezrozumiałym. Wiele rodzajów audytów,
podziały według różnych kryteriów, ewolucja definicji oraz swego rodzaju „moda” na
używanie tego pojęcia doprowadziły do sytuacji, w której audyt stał się wszechobecny,
a jednocześnie enigmatyczny. Bo cóż to takiego ten „audyt”? Nie jest łatwo usystematyzować rodzaje audytów prowadzonych np.
w szpitalach, bo wszystko zależy między innymi od rodzaju jednostki, wielkości dochodów
bądź wydatków, dojrzałości biznesowej, metod
i narzędzi zarządzania funkcjonujących w jednostce.

W GĄSZCZU OKREŚLEŃ – Audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, audyt ISO, audyt finansowy,
audyt akredytacyjny… – jesteśmy bombardowani
wręcz określeniami, które kojarzą nam się głównie ze sprawdzaniem, kontrolą, oceną, weryfikacją,
a więc z czymś negatywnym. Tymczasem pojęcie
audyt powinno mieć tylko i wyłącznie wydźwięk
pozytywny. Dlaczego? Bo geneza słowa „audyt”
sięga czasów posługiwania się czynnie językiem
łacińskim, gdzie audio, audire, audivi, auditum,
oznaczało „słuchać, dowiadywać się”. Niezależnie
jednak jaką genezę przyjmiemy, audyt zawsze będzie polegał na słuchaniu tego, co się o nas i do
nas mówi. Dlatego też tak ważne jest, by osoba
przeprowadzająca audyty wykazywała zdolność
komunikowania się na wszystkich szczeblach zarządzania. Audyt jako narządzie pozyskiwania informacji oraz zarządzania ma na celu zwerbalizowanie tych informacji, które pochodzą zarówno
od naszego klienta, jak i z otoczenia naszej firmy
i od pracowników.
Jak więc usystematyzować audyt w jednostkach? Narządzie to jest obecne zarówno w jednostkach prywatnych np. sieć aptek, jak i tych z sektora
48
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finansów publicznych np. apteka szpitalna. W tych
pierwszych – „prywatnych” – pojawia się jako świadoma decyzja zarządzających (często właścicieli),
której konsekwencją jest informacja – element niezbędny do prowadzenia biznesu. W tych drugich –
„publicznych” – jest często wymuszony przez przepisy prawa – Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Co ważne – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym możemy mieć
do czynienia jeszcze z innymi rodzajami audytu.
Poniżej przedstawiono możliwe rodzaje audytów
występujących w poszczególnych jednostkach.
Możliwe, w tym przypadku oznacza najczęściej występujące w realiach działania tych jednostek, ale
katalog ten zawsze może zostać poszerzony.
AUDYT WEWNĘTRZNY – POJĘCIE Z POGRANICZA DWÓCH ŚWIATÓW – Bardzo duży
wpływ na rozwój audytu w obecnym kształcie
miały niestety negatywne zdarzenia gospodarcze,
związane z przekłamaniami finansowymi, które
doprowadziły do upadku tak dużych koncernów
w Stanach Zjednoczonych jak Enron i WorldCom.
Te skandale finansowe spowodowały spadek zaufania inwestorów do rynków finansowych oraz
podmiotów na nich operujących: doradców inwestycyjnych, audytorów, zarządów notowanych spółek. To one również były powodem powstania ustawy Sarbanes–Oxley (tzw. SOX lub SarOx) uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych 30 lipca
2002 roku. SOX zaostrzyła wymogi niezależności
wobec kluczowych firm na rynku finansowym oraz
podniosła na bardzo wysoki poziom wymagania
w zakresie efektywności kontroli wewnętrznej. Ten
moment również powinno się uznać za początek
współczesnej ewaluacji audytu wewnętrznego
z jednostek związanych z międzynarodowymi rynkami finansowymi do jednostek finansów publicznych oraz skupieniu audytu na obszarach, w których występują najbardziej istotne ryzyka.
W obecnych czasach przyjęło się, iż najbardziej definiotwórczą instytucją w zakresie audytu wewnętrznego jest The Institute of InternalAuditors (IIA) – najstarsza i największą na świecie organizacja audytorów wewnętrznych, skupiająca około dwustu tysięcy osób zrzeszonych
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

Audyt wewnętrzny – prowadzony na podstawie Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – Dział VI Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach
sektora finansów publicznych. Wykonywany przez audytorów wewnętrznych.
Rzadko prowadzony jako świadoma decyzja zarządzających. Często mylony z „kontrolą wewnętrzną”, która może
działać w jednostce równolegle z audytem.
Wykonywany w myśl Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego
oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tj. Dz.U.
2018 poz. 506)
Rodzajów audytu może być tyle, ile obszarów działalności
można wyodrębnić. Poddać audytowi można każdy obszar
działania np..: dystrybucja leków w oddziały, przechowywanie leków, zabezpieczenia leków w oddziale, sposób po-

w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych. IIA powstał w 1941 roku w Stanach Zjednoczonych. IIA to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji oraz przygotowania
do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Jest to stowarzyszenie osób fizycznych zarejestrowane 9 maja 2002
roku w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowa- ►
rzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 27
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czerwca 2003 roku IIA Polska zostało uznane przez
światową organizację IIA. W 2014 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Audyt wewnętrzny w myśl definicji wynikającej z Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, opracowanych przez IIA jest działalnością niezależną
i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej
w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego,
i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga
organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia
o skuteczności tych procesów, jak również poprzez
doradztwo.

Farmacja szpitalna
Taka definicja audytu będzie przyświecała zarówno audytowi wewnętrznemu wykonywanemu
w sektorze prywatnym, jak i publicznym. I jak już
wcześniej wspomniano w sektorze prywatnym audyt
ten będzie wykonywany, bo tak zadecydował zarządzający (właściciel). A co z sektorem publicznym?
Otóż audyt wewnętrzny jest tutaj regulowany Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – Dział VI Audyt
wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych. W myśl
art. 272 tejże Ustawy audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest
wspieranie zarządzających (kierownika jednostki)
w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę
kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, a ocena
ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce.

Gdzie prowadzi się audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
w myśl art. 274 Ustawy o finansach publicznych?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
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KTO PROWADZI AUDYT WEWNĘTRZNY?
– Audytor wewnętrzny. KIM JEST AUDYTOR WEWNĘTRZNY? W myśl art. 286 wspomnianej wyżej
Ustawy o finansach publicznych audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub innego państwa, którego
obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wyższe wykształcenie;
5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów:
Certified Internal Auditor (CIA),
Certified Government Auditing Professional
(CGAP),
Certified Information Systems Auditor (CISA),
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
Certified Fraud Examiner (CFE),
Certification in Control Self Assessment
(CCSA),
Certified Financial Services Auditor (CFSA)
Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem
pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną
powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu
wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych
w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym
przez jednostkę organizacyjną, która w dniu
wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie
z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Egzaminy, o których wspomniano wyżej zdaje
się w formie komputerowej (CBT – Computer Based
Testing). Miejsce, język, datę i godzinę egzaminu wyAptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

biera kandydat w systemie Pearson VUE. Egzaminy
można zdawać w języku polskim, angielskim, oraz
innych dostępnych w centrach egzaminacyjnych
w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu.
Dwuletnia praktyka natomiast po ukończeniu studiów podyplomowych, potwierdzająca posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu
wewnętrznego, musi być udokumentowana przez
kierownika jednostki i powinna obejmować czynności wykonywane w wymiarze czasu pracy nie
mniejszym niż ½ etatu związane z:
1. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod
nadzorem audytora wewnętrznego,
2. realizacją czynności z zakresu audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa
w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947),
3. nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).
Praktyka, o której mowa w art. 286 ust. 2 pkt 1
ustawy musi odbywać się w ramach stosunku pracy
i pod nadzorem audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostce ze względu na konieczność
zapewnienia faktycznego nadzoru nad wykonywanymi czynnościami. Zdobyta praktyka musi zostać
udokumentowana w taki sposób, aby można było
wskazać zarówno okres, jak i zakres wykonywanych
czynności (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie
podpisane przez kierownika jednostki zawierające
powyższe informacje).
Oprócz powyższego audytorzy powinni legitymować się pewnymi cechami charakteru, których
zbiór ciągle ulega modyfikacjom. Do tych najczęściej wymienianych w literaturze zaliczyć należy: prawość, prawdomówność, szczerość, uczciwość, dyskrecja, elastyczność, wytrwałość w dążeniu do ustalenia obiektywnej prawdy, dyplomacja, niezależność
rozumiana jako umiejętność działania i funkcjonowania niezależnie z jednoczesnym współdziałaniem
►
z innymi. Chciałoby się powiedzieć – IDEAŁ. Ale to
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jeszcze nie wszystko, bo oprócz tych cech audytor
powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad, procedur i technik audytowania. Nieobce powinny mu być zatem
umiejętności:
1. planowania i organizowania pracy,
2. komunikowania się,
3. zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich,
4. dokonywania wyboru priorytetów i skupiania
się na sprawach istotnych,
5. zbierania informacji w wyniku rozmów, słuchania, obserwowania i przeglądania dokumentów
oraz zapisów,
6. weryfikowania zebranych informacji,
7. wyciągania wniosków,
8. stosowania technik pobierania próbek losowych,
9. sporządzania zapisów z działań audytowych,
10. przygotowania jasnego i zwięzłego raportu
z audytu,
11. zachowania poufności informacji.
Dodatkowo Minister Finansów na podstawie art. 273 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,
uwzględniając powszechnie uznawane standardy audytu wewnętrznego, określił Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
opracowane przez The Institute of Internal Auditors
(IIA) jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Rozwiązanie
z gruntu prywatnego zostało przez sektor publiczny
zaimplementowane na grunt finansów publicznych
i wdrożone Komunikatem Ministra Finansów z dnia
12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych – publikacja w Dzienniku Urzędowym Ministra
Rozwoju i Finansów pod poz. 28.
Tym sposobem audytorzy wewnętrzni dostali
jasny sygnał, iż niezależnie od miejsca wykonywania
audytu powinni kierować się wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego.
STANDARDY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
– DEKALOG POSTĘPOWANIA AUDYTORA – Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego zawierają: definicję audytu wewnętrznego, kodeks etyki oraz standardy praktyki
zawodowej audytu wewnętrznego. Definicja audytu była już przytoczona wyżej. Standardy razem
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z Kodeksem etyki zawierają wszystkie obowiązkowe elementy Międzynarodowych ramowych zasad
praktyki zawodowej (The International Professional
Practices Framework).
Kodeks etyki audytora zawiera zasady ogólne,
które odnoszą się do zawodu audytora i praktyki
audytu wewnętrznego oraz reguły postępowania,
które opisują normy zachowań, jakich oczekuje się
od audytorów wewnętrznych. Zasady ogólne jakimi
powinien się kierować każdy audytor to:
− prawość – jest źródłem zaufania do audytora,
a zatem stanowi podstawę polegania na jego
osądzie,
− obiektywizm – audytorzy zbierają, oceniają
i przekazują informacje na temat badanej działalności lub badanego procesu jednocześnie
kierując się obiektywizmem zawodowym. Dokonują wyważonej oceny, biorąc pod uwagę
wszystkie związane ze sprawą okoliczności, nie
kierują się własnym interesem ani nie ulegają
wpływom innych,
− poufność – audytorzy wewnętrzni szanują wartość i własność otrzymywanych informacji, nie
ujawniają ich bez upoważnień, o ile nie są do
tego prawnie lub zawodowo zobligowani,
− kompetencje – audytorzy wewnętrzni wykorzystują niezbędną wiedzę, umiejętności
i doświadczenie.
Celem standardów jest:
− dostarczenie wskazówek, jak przestrzegać obowiązkowych elementów Międzynarodowych
ramowych zasad praktyki zawodowej,
− wyznaczenie zasad wykonywania i upowszechniania szerokiego zakresu usług audytu wewnętrznego, przysparzających firmie wartości
dodanej,
− stworzenie podstaw oceny działalności audytu
wewnętrznego,
− przyczynienie się do usprawniania procesów
i działalności operacyjnej organizacji.
STANDARDY składają się ze standardów atrybutów i standardów działania. Standardy atrybutów
określają cechy organizacji i osób zajmujących się
audytem wewnętrznym. Standardy działania opisują charakter działań audytu wewnętrznego oraz
określają kryteria jakościowe służące ich ocenie.
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

Standardy atrybutów i działania dotyczą wszystkich
usług audytu wewnętrznego. Rozwinięciem standardów atrybutów i działania są standardy wdrożenia,
które opisują wymagania dotyczące działań usług
zapewniających lub doradczych.
USŁUGI ZAPEWNIAJĄCE obejmują obiektywną ocenę w celu dostarczenia niezależnej opinii
lub wniosków na temat jednostki, operacji, funkcji,
procesu, systemu lub innych zagadnień. Charakter
zadania zapewniającego oraz jego zakres ustalane
są przez audytora wewnętrznego. Uczestnikami
usług zapewniających są zwykle trzy strony:
1. osoba lub grupa osób bezpośrednio związanych z jednostką, operacją, funkcją, procesem,
systemem lub innym zagadnieniem – właściciel
procesu – np. kierownik apteki, farmaceuta;
2. osoba lub grupa osób, które dokonują oceny –
audytor wewnętrzny, oraz
3. osoba lub grupa osób, które korzystają z oceny
– użytkownik – np. właściciel apteki, zarządzający
– kierownik jednostki (dyrektor).
USŁUGI DORADCZE wykonywane są zwykle w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie
zleceniodawcy czyli właśnie właściciela apteki, zarządzającego – kierownika jednostki (dyrektora).
Charakter i zakres zadania doradczego są przedmiotem ustaleń pomiędzy audytorem wewnętrznym a zleceniodawcą. W usługi doradcze zwykle
angażują dwie strony:
1. osoba lub grupa osób oferujących doradztwo –
audytor wewnętrzny oraz
2. osoba lub grupa osób poszukujących i uzyskujących poradę – zleceniodawca.
Podczas świadczenia usług doradczych audytor wewnętrzny zobowiązany jest zachować obiektywizm i nie przejmować obowiązków kierownictwa.
W sektorze publicznym oprócz stosowania
standardów audytorzy wewnętrzni muszą również
stosować się do zapisów Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tj. Dz.U.
2018 poz. 506). Ogólnie rzecz ujmując obok dekalogu postępowania wynikającego ze standardów
audytor wewnętrzny w sektorze publicznym musi
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

wykonywać sformalizowane działania wynikające
z niniejszego rozporządzenia oraz z Ustawy o finansach publicznych Dział VI.
RODZAJE AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH –
W przypadku audytu sektora finansów publicznych
mówimy zawsze o audycie wewnętrznym. Brak jest
regulacji w zakresie wykonywania audytów zewnętrznych, co nie oznacza, że takowe nie są wykonywane. Za audyt zewnętrzny należy uznać audyt
wykonywany przez niezależną instytucję zewnętrzną, która ma dokonać oceny systemu kontroli. Nie
należy jednak mylić audytu zewnętrznego z kontrolami, które często odwiedzają jednostki sektora
finansów publicznych, w tym również apteki. Dlaczego? Ponieważ instytucje te są nastawione tylko
i wyłącznie na sprawdzanie i ocenę wg kryteriów
prawnych, nie pozostawiając miejsca na usprawnienie działalności jednostki i przysporzenie jednostce
wartości dodanej – to, co w audycie wewnętrznym
jest definicyjną normą.
AUDYT ISO – obok audytu wewnętrznego
zgodnie z Międzynarodowymi standardami audytu
i/lub Ustawą o finansach publicznych w jednostkach prywatnych i publicznych można wyróżnić
również audyt ISO. Definicja audytu według normy ISO 9000 to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego
dowodu jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Rozwinięciem tej definicji oraz nadaniem kierunku
działania w procesie audytowania jest punkt 9.2.
normy ISO 9001:2015. Punkt ten podporządkowano rozdziałowi traktującemu o ocenie wyników,
a w związku z tym należy stwierdzić, iż audyt to
jedna z metod oceny według zadanych kryteriów
wynikających z normy. Według tej normy jednostka
powinna zachować udokumentowane informacje
z realizowanych audytów. W praktyce audyty wewnętrzne opisane są w pisemnych procedurach
audytu, określających m.in. odpowiedzialność za
poszczególne czynności wykonywane w toku audytu, planowania audytów, ich przeprowadzania oraz
sporządzania zapisów i przedstawiania wyników
tejże pracy. Ta procedura to swego rodzaju stan►
dard postępowania.
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Ustawa o finansach publicznych nie precyzuje również, jakie rodzaje audytu wewnętrznego należy
wyróżniać. W literaturze można spotkać wiele różnych jego podziałów, które najczęściej opierają się o funkcje, jakie audyt pełni w jednostkach. Podstawowe pojęcia dotyczące rodzajów audytu:
Rodzaj audytu

Zakres

Polega na monitorowaniu funkcjonujących w jednostce
systemów

Systemowy

Operacyjny
działalności

Na czym polega

/

Obejmuje ocenę efektywności, skuteczności i oddziaływania zdarzeń na funkcjonowanie jednostki. Wykonywany jako analiza wydajności i skuteczności systemów, ma
również za zadanie porównanie rezultatów osiąganych
przez jednostkę z kosztami, jakie są ponoszone, by te
rezultaty osiągnąć.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zgodności

Finansowy

Informatyczny

Analizuje czy działania jednostki są zgodne z aktami
prawnymi, procedurami, wytycznymi.

Tu należy nadmienić, iż audyt finansowy jest często traktowany jako równoważny badaniu sprawozdań finansowych wykonywanych przez biegłych rewidentów. Otóż
rzeczywiście w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz.1089 ze zm.) firmy biegłych rewidentów badające sprawozdania finansowe są nazwane
„firmami audytorskimi”, ale oprócz tej nazwy biegli rewidenci mają swoje standardy postępowania przy badaniu
sprawozdań finansowych, swoją metodologię doboru
próby i swoje metody badania, które są odrębne od
standardów audytu wewnętrznego i metodologii jego
wykonywania.
Dotyczy kontroli systemów informatycznych wdrażanych
i stosowanych w jednostce. Często do audytu informatycznego audytorzy wewnętrzni, jeśli nie posiadają wykształcenia informatycznego, powołają biegłych w postaci np. pracowników działów informatyki jednostki.

RODZAJE AUDYTÓW ISO – Audyty wewnętrzne, nazywane także audytami strony pierwszej, są przeprowadzane przez samą jednostkę lub
w jej imieniu, w celu przeglądu zarządzania oraz innych celach. Wyróżnia się także audyty strony drugiej i strony trzeciej, których zbiór tworzy audyty
zewnętrzne. Są one przeprowadzane przez przedstawicieli spoza organizacji i dotyczą:
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−

−

•
•

•
•
•
•
•
•

•

system zakupów, dystrybucji, finansowania
itp.);
logistyka zakupów, logistyka dystrybucji;
system zaopatrzenia, produkcji i zbytu.
realizacja celów operacyjnych;
badanie efektywności działalności;
działanie jednego obszaru (np. apteki) w kontekście funkcjonowania całego szpitala, lub
funkcjonowanie pojedynczej apteki na tle całej sieci;
ocena kontaktów z otoczeniem zewnętrznym;
ocena procesów kadrowych i kultury organizacyjnej.
zgodność umów, regulacji wewnętrznych
jednostki z przepisami prawa;
przestrzeganie przepisów regulujących
działalność jednostki;
ocena jakości produktów z wymogami krajowymi i międzynarodowymi.

badanie dowodów księgowych;
sprawdzanie zapisów w księgach rachunkowych;
ocena organizacji rachunkowości – polityki,
instrukcje;
sprawdzenie efektywności wykorzystania
majątku jednostki;
badanie płynności finansowej;
ocena sposobu finansowania działalności.

ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych.

audyty drugiej strony – audyt przeprowadzany
przez klienta, interesariuszy, czyli wszelkie osoby współpracujące z jednostką lub audyt wykonywany przez jednostkę u swojego dostawcy,
audyty strony trzeciej – audyty przeprowadzane przez niezależne jednostki oceniające, posiadające stosowane akredytacje i przyznające
certyfikaty systemów zarządzania.
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN–EN ISO 9001:2015

JAK PRZEPROWADZAĆ AUDYT ISO – Szerzej o samym przeprowadzaniu audytów oraz
kompetencjach audytorów traktuje norma PN–EN
19011:2012 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”. Zachowano oryginalny zapis
słowa „audytowania” przez „i” mając na względzie, iż
w nomenklaturze ISO słowo „audyt” zawsze pisze się
z języka angielskiego, przez „i”, od „audit, auditing”.
Pomimo, iż funkcjonuje już jej następczyni PN–EN
ISO 19011:2018 brak jeszcze oficjalnego tłumaczenia na język polski tej wersji. Stąd dalsze rozważania będą kontynuowane na bazie ostatniej wersji
polskiej normy ISO 19011.
Norma PN–EN 19011:2012 podaje wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, w tym zasad auditowania, zarządzania
programami auditów, prowadzenia auditów systemów zarządzania, jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych
w proces auditowania, w tym odpowiedzialnych
za zarządzanie programem auditów, auditorów
i zespołów auditujących. Norma ta może być wykorzystana wszędzie, gdzie jest potrzeba przeprowadzania auditów wewnętrznych lub zewnętrznych
systemów zarządzania lub zarządzania programem
auditów. ISO 19011 daje audytorom i kadrze kierowniczej narzędzie do weryfikacji systemu zarządzania firmą, a po kilku latach stosowania pozwala
zoptymalizować system w oparciu o model konkurencyjności i redukcji ryzyka. ISO 19011 obejmuje
następujące obszary:
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

1.
2.
3.
4.

Zasady audytowania,
Zarządzanie programem audytów,
Działania audytowe,
Kompetencje audytorów.
Zamieszczono w niej również terminologię
dotyczącą audytowania, dodatkowe praktyczne
wskazówki i przykłady pomocne przy stosowaniu
normy oraz rysunki ilustrujące kluczowe koncepcje.
KTO ODPOWIADA ZA DOKUMENTOWANIE SYSTEMU ISO W JEDNOSTCE – w każdej
jednostce wdrażającej systemy zarządzania według norm ISO powinna zostać powołana osoba
odpowiedzialna za ich nadzorowanie. O ile w poprzednim systemie normalizacyjnym to było obligo – osobą taką był Pełnomocnik – o tyle w chwili
obecnej normy nie nakazują takiej osoby powołać.
W praktyce jednak stanowisko Pełnomocnika pozostało.
ROLA AUDITORA Zgodnie z etyką auditorów, a także z uwagami zawartymi w normie ISO
19011:
− audit nie ma charakteru kontroli ani inspekcji;
− auditor nie jest upoważniony do wydawania
autorytatywnych rad i poleceń.
Sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia,
czy stan faktyczny w danej dziedzinie jest zgodny
z ustalonym założeniem, a następnie do określenia
►
zauważonych niezgodności.
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Stanowisko uprawnione
do sporządzania
dokumentów / wykonania
czynności w systemach ISO
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Dokumentacja / czynność wykonywana przy dokumentowaniu

Pełnomocnik

Roczny plan audytów
Dokumentacja ze szkoleń dla audytorów wewnętrznych
Powołanie audytora wiodącego
Akceptacja raportu z audytu wewnętrznego
Nadzorowanie działań po audycie

Dyrektor

Zatwierdzenie planu audytu

Audytor wiodący

Ustalenie terminu rozpoczęcia audytu
Opracowanie planu audytu – udokumentowane
Przeprowadzenie krótkiego spotkania rozpoczynającego audyt
Przeprowadzenie badania mającego na celu uzyskanie oceny działania dotyczącej jakości
Podpisanie protokołu
Przeprowadzenie spotkania zamykającego audyt
Raport z audytu

Kierownik jednostki
audytowanej (np. apteki)

Ustalanie terminu audytu
Nadzór w przypadku stwierdzenia niezgodności nad realizacją działań korygujących

Zespół audytorów

Przeprowadzenie badania mającego na celu uzyskanie oceny działania dotyczącej jakości
Sporządzenie notatek, protokołów

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN EN ISO 9001:2015 i PN–EN ISO 19011:2012

CECHY I KWALIFIKACJE AUDITORA – Auditor powinien odznaczać się następującymi cechami: umiejętność słuchania, bezstronność, spostrzegawczość, rozwaga, wytrwałość – cierpliwość,
zdyscyplinowanie, komunikatywność, konstruktywność, profesjonalna i udokumentowana wiedza
w zakresie określonej branży, znajomość wymagań
prawnych, udokumentowane szkolenie i znajomość systemu zarządzania, posiadanie kwalifikacji
auditora i doświadczenia auditowego. Oprócz tego
każdy auditor powinien posiadać takie cechy jak:
1. Inteligencja, dojrzałość, zdrowy osąd, umiejętność analizowania, wytrwałość, zdolność
postrzegania sytuacji w sposób realistyczny,
zdolność do rozumienia złożonych operacji i roli
poszczególnych elementów w całej organizacji;
2. Uzyskiwanie i prawidłowa ocena dowodów
rzeczowych;
3. Rzetelne realizowanie celu auditu, bez ulegania
pochlebstwom lub zastraszeniu;
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4. Stała ocena wyników spostrzeżeń własnych
i uzyskanych przez kontakty osobiste w trakcie
trwania auditu;
5. Traktowanie zainteresowanego personelu w sposób umożliwiający jak najlepsze osiągnięcie celu
auditu;
6. Przeprowadzanie auditu bez zakłóceń spowodowanym brakiem uwagi, poświęcenie uwagi
i zaangażowania w przeprowadzaniu auditu;
7. Umiejętność skutecznego reagowania w trudnych sytuacjach, wyciąganie ogólnie akceptowanych wniosków ze spostrzeżeń poczynionych
w trakcie auditu;
8. Obstawanie przy swoich wnioskach wbrew naciskom na ich zmianę, jeżeli nie istnieje uzasadnienie oparte na dowodach.

OCENA AKREDYTACYJNA – jest dokonywana na podstawie standardów akredytacyjnych,
a jej wynikiem ma być określenie poziomu jakości
i bezpieczeństwa świadczonych usług realizowanych przez jednostki medyczne, głównie szpitale, ale
również POZ. Na świecie posiadanie akredytacji jest
potwierdzeniem spełnienia wymagań z zakresu różnych obszarów działalności jednostki, zarówno administracyjnych, ale przede wszystkim medycznych.
W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za proces
akredytacji i opracowania standardów akredytacyjnych jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia (CMJ) z siedzibą w Krakowie. Akredytacja jest
przyznawana przez Ministra Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej działającej przy Ministerstwie Zdrowia. Rada zaleca udzielenie, bądź nie
akredytacji, na podstawie przeglądu akredytacyjnego
wykonanego przez wizytatorów CMJ. Certyfikaty akredytacyjne przyznawane są na 3 lata. Podstawę prawną
przeprowadzania akredytacji stanowi Ustawa z dnia 6
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. (tj.
Dz.U. 2016 poz. 2135). Standardy akredytacyjne według, których dokonywana jest ocena zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia
18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.10.2.24).

STANDARDY AKREDYTACYJNE CMJ – 221
pojedynczych standardów przedstawionych w postaci krótkich sformułowań opisujących stan oczekiwany, zostało pogrupowanych w następujących
15 działach:
− Ciągłość Opieki (CO)
− Prawa Pacjenta (PP)
− Ocena Stanu Pacjenta (OS)
− Opieka nad Pacjentem (OP)
− Kontrola Zakażeń (KZ)
− Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
− Farmakoterapia (FA)
− Laboratorium (LA)
− Diagnostyka Obrazowa (DO)
− Odżywianie (OD)
− Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
− Zarządzanie Ogólne (ZO)
− Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
− Zarządzanie Informacją (ZI)
− Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)
W przypadku standardów akredytacyjnych
farmaceuci mają swój odrębny standard dedykowany w głównej mierze gospodarce lekami. Standard FA – Farmakoterapia, bo o nim mowa, poświęcony jest głównie budowaniu receptariusza i jego
aktualizacji, zasadom stosowania leków spoza re►
ceptariusza, określeniem zasad pozyskiwania leków

Jak widać w obu rodzajach audytu – zarówno w audycie wewnętrznym, jak i w audycie ISO,
audytor powinien odznaczać się stałym zestawem
cech, obok umiejętności i kompetencji oraz wiedzy
z zakresu audytu.
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Farmacja szpitalna
►

w trybie nagłym, funkcjonowaniu procedur bezpiecznego przechowywania i nadzorowania leków,
w tym tych przechowywanych w oddziałach, zasadom przygotowania i podawania leków, zasadom
postępowania z niewykorzystanymi lekami. Wskazuje on również na dużą rolę zespołu ds. farmakoterapii, gdzie ze względu na realizowane zadania
zespołu, farmaceuta, jest osobą niezbędną do jego
prawidłowego funkcjonowania.
WIZYTACJA AKREDYTACYJNA (AUDYT
AKREDYTACYJNY) Właściwym etapem procesu
uzyskania akredytacji jest wizytacja. Polega ona
na ocenie spełnienia standardów akredytacyjnych
szpitala. Wizytacja przeprowadzana jest w oparciu
o wymagania akredytacyjne oraz przyjęte kryteria
punktowania. Jest to swego rodzaju audyt, pomimo, iż nomenklatura towarzysząca akredytacji jest
bardzo różna od tej prezentowanej przy dwóch poprzednich rodzajach audytu. Główny motyw, który za tym przemawia to „przysporzenie wartości
i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji”.
Sformułowanie to zaczerpnięte z definicji audytu
wewnętrznego oddaje również ideę akredytacji,
dzięki której jednostka ma uzyskać informację na
jakim poziomie jakości dostarczania usług funkcjonuje, ale jednocześnie co powinna zrobić, by ciągle
ten poziom podwyższać i doskonalić metody tego
podwyższania.

Farmacja szpitalna
−

−

spotkania z Zespołami / Komitetami zadaniowymi, np. jakości, zakażeń, kontroli dokumentacji,
terapeutycznym,
spotkania z personelem szpitala.

PROCES UZYSKANIA AKREDYTACJI WG
CMJ – w ramach tego procesu wyróżnić można:
− opracowanie harmonogramu przeglądu (termin,
wizytatorzy, ilość dni itp.),
− zaakceptowanie harmonogramu przez wizytowaną jednostkę,
− przeprowadzenie przeglądu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
− ocena spełnienia standardów akredytacyjnych –
wizytacja w jednostce,
− przygotowanie raportu z przeglądu wraz z proponowaną oceną akredytacyjną spełniania wymogów standardów akredytacyjnych,
− opracowanie raportu z przeglądu i przesłanie go
do szpitala w terminie do 14 dni od zakończenia
wizyty,
− akceptacja/brak akceptacji raportu przez jednostkę wizytowaną w terminie do 14 dni od daty
otrzymania raportu,
− przekazanie Radzie Akredytacyjnej dokumentacji
z przeglądu oraz raportu z wizyty akredytacyjnej
− podjęcie uchwały Rady Akredytacyjnej o reko-

Uzyskanie dowodów spełnienia poszczególnych wymagań akredytacyjnych podczas wizytacji
odbywa się przez:
− przegląd dokumentacji, w tym dokumentacji
medycznej – wizytatorzy (audytorzy) CMJ są
upoważnieni do wglądu w dokumentację medyczną na podstawie odrębnych przepisów, jako
osoby wykonujące zawód medyczny,
− spotkania z kierownictwem każdego szczebla
zarządzania – począwszy od strategicznych
zarządzających – Dyrekcji, a skończywszy na
kierownikach operacyjnych np. kierownicy oddziałów szpitalnych, kierownik apteki, kierownicy
jednostek administracyjnych,
− wizyty w jednostkach działalności medycznej (np.
w oddziałach szpitalnych lub POZ),
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−

mendowaniu, bądź nie rekomendowaniu Ministrowi Zdrowia przyznania akredytacji dla jednostki wizytowanej – decyzja Ministra Zdrowia,
wydanie certyfikatu akredytacyjnego jednostce.

ZALETY I WADY AKREDYTACJI – największą zaletą akredytacji, obok oczywistego podnoszenia standardów jakościowych i bezpieczeństwa
pacjenta, jest silne ukierunkowanie standardów
również na poszanowanie praw pacjenta, szkolenia dla personelu jednostki akredytowanej oraz
ciągłe podnoszenie kwalifikacji związanych z zapewnieniem wysokiej jakości usług medycznych.
Największe wady to głównie, póki co jeszcze, mała
rozpoznawalność wśród pacjentów certyfikatu
akredytacyjnego oraz w małych placówkach koszty dostosowania do wymagań akredytacyjnych.
Dawniej wadą był również brak wymiernych korzyści dla jednostki z wdrażania standardów akredytacyjnych. Jednakże obecnie akredytacja Ministra
Zdrowia jest już premiowana podczas zawierania umów z NFZ. To zaś potwierdza znaczną poprawę w procesie wzmacniania kryterium jakości
i bezpieczeństwa w całym procesie świadczenia
usług zdrowotnych.
PODSUMOWANIE – Znaczenie słowa „audio” nabiera zupełnie innego znaczenia kiedy w grę
wchodzi opisanie standardów i zarządzanie działaniami, decydującymi często o zdrowiu i życiu człowieka. Dlatego też najważniejsze jest pokonanie
barier towarzyszących przeprowadzaniu audytów.
Takie bariery w jednostkach publicznych często
tworzą sami zainteresowani ze względu na brak komunikacji i współpracy na linii dyrekcja – kierownicy i/lub kierownicy – pracownicy. Dodatkowo często w jednostkach tych pokutuje również zasada
braku chęci poznania istoty problemu i przeświadczenia, że wszystkie działania projakościowe wiążą
się z ponoszeniem kosztów. Audyt jako narzędzie
wspomagające działania kadry zarządzającej, będące źródłem informacji powinien być integrowany w systemowe działania. Największe korzyści
bowiem dla każdej jednostki przynosi zintegro-
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wanie informacji pochodzących z różnego rodzaju
źródeł, audytów. Dlaczego? Ponieważ posiadając
takie narzędzie zarządzający są w stanie dokonywać szybszej wymiany informacji, analizować ryzyko działalności jednostki i przeciwdziałać skutkom
materializacji tego ryzyka, a jednocześnie wdrożyć
odpowiednio wcześniej działania prewencyjne.
W tym całym procesie każda jednostka organizacyjna ma bowiem swój udział. Bo na przykład tworząc łańcuch dostaw leków nie możemy ograniczyć
się tylko i wyłącznie do informacji z oddziału. Tu
informacje muszą pochodzić również z apteki, zaopatrzenia, zamówień publicznych i dopiero ich
integracja pozwoli na opracowanie optymalnej logistyki dostaw. Jaka w tym rola audytorów? Cóż –
truizmem byłoby stwierdzenie „ogromna”. Audytor
ze swoim warsztatem zawodowym, wiedzą i kompetencjami jest też tylko narzędziem. Ale narzędziem niezwykle ważnym – ma słuchać, analizować
i przekazywać informacje tak, by zostać wysłuchanym. To często niezwykle trudne, ale jakże satysfakcjonujące jeśli efektem może być poprawa jakości
życia ludzi.
Agnieszka Stankiewicz
audytor wewnętrzny CICA
Piśmiennictwo i źródła:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy
i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506)
3. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. poz. 28)
4. PN–EN ISO 9001:2015
5. PN–EN 19011:2012
6. PN–EN ISO 19011:2018
7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.
(tj. Dz.U. 2016 poz. 2135).
8. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.10.2.24).
9. https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/
10. https://www.iia.org.pl/
11. http://www.cmj.org.pl/
12. www.sejm.gov.pl
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DROGI
DO NIEPODLEGŁOŚCI

marzenie pięciu pokoleń Polaków, którzy miłość do
Ojczyzny potrafili zachować w swoim sercu. Obecne
pokolenie Polaków ma to szczęście, że może uczestniczyć w świętowaniu 100-lecia odzyskania niepodległości. Ale jest to także moment do zadumy nad
tym, jak ważną i drogocenną wartością jest wolność
narodu i niepodległość państwa”.

– UROCZYSTOŚCI W OLSZTYNIE

W

Olsztynie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły
się dnia 9 listopada 2018 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin w swoim wystąpieniu
mówił: „…wyrażamy wdzięczność i szacunek bohaterom tamtych dni, których poświęcenie i miłość Ojczyzny legły u podstaw naszej wolności (...), dziękujemy
za ofiarę i trud…”

loletnia prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska
w Olsztynie.
To dzień pełen wzruszeń – nie kryje. „Cieszę
się, że udało mi się dożyć tej rocznicy” – mówi. Tak
wielu Polaków uczestniczyło w tym dziele odzyskania
niepodległości Polski, która po stu dwudziestu trzech
latach znów pojawiła się na mapie Europy jako niepodległe państwo. To niesamowite, wtedy spełniło się

Zgromadzeni na uroczystości wysłuchali również wykładu prof. Stanisława Achremczyka ”Drogi
do Niepodległości”. Galę uświetnił koncert pieśni
patriotycznych i wojskowych w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego i chóru Cantores
Varmienses pod dyrekcją Benedykta Błońskiego.

Podczas gali Marszałek wręczył, między innymi, pamiątkowe odznaki ufundowane
przez samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Odznaka przedstawia orła, zaprojektowanego przez artystę malarza
Janusza Wierzyńskiego. Pierwowzorem jest stylizacja Orła Białego opracowana w 1919 roku,
po odzyskaniu niepodległości.

mgr farm. Janina Murawska

Olsztyn

Pamiątkową odznakę z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości otrzymała
również nasza koleżanka mgr
farm. Mirosława Aleksandrowicz, znana nam jako autorka
wydanej w ubiegłym roku książki „Wspomnienia ze stuletnią historią w tle”, założycielka i wie60
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Dla Ciebie Polsko

zankę pieśni patriotycznych, którą otwierał hymn
państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” oraz utwory
wybitnych kompozytorów polskich: Fryderyka Szopena, Ignacego Paderewskiego, Henryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz. Wzruszające przeżycie.

Radosną rocznicę stulecia odzyskania niepodległości farmaceuci świętowali wraz z gośćmi honorowymi, wśród których byli: pani Małgorzata Niemczyk, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
pan Waldemar Buda, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska,
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, profesor Andrzej Stańczak, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mecenas
Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi pełniący funkcję przewodniczącego Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, pani Maria
Kowalczyk, sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi, ksiądz Szymon Kierkiewicz,
duszpasterz farmaceutów.

Program wieczoru wypełniły następujące wydarzenia: wykład dr Katarzyny Hanisz poświęcony
patriotycznym tradycjom łódzkich aptekarzy, koncert zatytułowany DLA CIEBIE POLSKO i na zakończenie spotkanie koleżeńskie.
Bardzo ciekawy wykład dr Katarzyny Hanisz
był opowieścią o łódzkich farmaceutach, którzy
zapisali się w historii nie tylko dokonaniami zawodowymi. Bohaterowie tej opowieści zasłużyli się
Ojczyźnie działalnością na niwie państwowej i społecznej.

M

amy szczęście, że to nam przypadło
w udziale świętowanie jubileuszu naszej
Ojczyzny. Najpiękniejszej Ojczyzny. Życzymy jej wszystkiego dobrego na zawsze - powiedział Paweł Stelmach, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w powitalnym wystąpieniu podczas
uroczystego spotkania farmaceutów zorganizowanego w dniu 13 listopada 2018 roku w Łodzi z okazji
setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przez Okręgową Izbę Aptekarską
w Łodzi we współpracy z łódzkim oddziałem PTFarm
oraz Państwową Szkołą Muzyczną im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.
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Koncert DLA CIEBIE POLSKO w wykonaniu
artystów-uczniów łódzkiej szkoły muzycznej im.
Henryka Wieniawskiego był muzyczną nagrodą dla
uczestników spotkania. Repertuar obejmował wiąAptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018
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Międzynarodowy
Program Staży
dla polskich farmaceutów

– drugi rok doświadczeń

Tegorocznej jesieni stolica Katalonii stała na
dwa miesiące siedzibą szkoleniową dla dwóch polskich farmaceutek w ramach Międzynarodowego
Programu Staży zawodowych dla Polskich Farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria 2018.
Już po raz drugi nasi farmaceuci mogli poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w hiszpańskiej aptece szpitalnej w ramach międzynarodowej współpracy.
Dwa lata trwania programu pozwalają również
na pewne przemyślenia.
• Jesteśmy ambitni i żądni wiedzy.
• Każda okazja, która umożliwia spojrzenie na farmację z innej, świeżej perspektywy, nie umyka
naszej uwadze.
• Stanowimy symbol pracowitości.
• Szybko się uczymy, a zdobytą wiedzą potrafimy
się dzielić.
Tak widzą nas hiszpańscy farmaceuci. A jak
sami siebie postrzegamy?
• Czy potrafimy zawalczyć o swoje prawa i dobrze
wykonywać obowiązki?
• Czy umiemy zabrać głos w ważnej dla nas dyskusji?
• Czy jesteśmy kreatywni i wychodzimy z inicjatywą we własnym miejscu pracy?
•
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I na koniec:
Czy sami pozwalamy siebie poznać – nie jako
magazynier, ekspedient, fasowacz, ale jako fachowy pracownik, integralny członek zespołów
medycznych w szpitalu?

Od tego, jak każdy z nas odpowie na to pytanie, zależeć będzie przyszłość zawodu farmaceuty
szpitalnego w Polsce. Mam to szczęście, że spotykam w Programie tylko takich farmaceutów, którzy
rozumieją potrzebę zmian i wagę problemów, a na
powyższe pytania chcą odpowiadać „TAK”.
Liczę, że dotychczasowe pobyty szkoleniowe
przybliżyły wszystkim jego uczestnikom rolę i wagę,
jaką odgrywa zawód farmaceuty w innym niż polski
systemie ochrony zdrowia, wskazały kierunek zmian
i dały wiatr w żagle. Wierzę, że spędzony w Hiszpanii czas przyniesie nie tylko im samym, ale i całemu
środowisku farmaceutów szpitalnych wiele korzyści
zawodowych.
Cieszy mnie natomiast fakt wsparcia finansowego dla Programu otrzymanego ze strony Sponsorów, którzy już po raz drugi zaufali naszej inicjatywie edukacyjnej, stanowiąc ważny filar Projektu.
Zapraszam do przeczytania pierwszej części –
bardzo ciekawej relacji z pobytu w Szpitalu Germans
Trias i Pujol w Badalonie, który przygotowała dla
Państwa mgr farmacji Magdalena Tokarska. Druga
część relacji mgr farmacji Kamili Flisikowskiej ukaże
się już wkrótce również na łamach Aptekarza Polskiego.
Zachęcam także do śledzenia informacji
o Programie na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej
(www.nia.org.pl – zakładka Staże dla farmaceutów
w Hiszpanii), a także strony Programu Staże dla Farmaceutów na Facebooku, gdzie Program ma swoje
drugie życie.

Nie lokujmy się
dobrowolnie na
peryferiach polskiej
służby zdrowia

M

iesięczne praktyki w ramach programu odbywałam w Szpitalu Uniwersyteckim Germans Trias i Pujol
w Badalonie. Pod okiem doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej
kadry hiszpańskich farmaceutów
szpitalnych mogłam zdobywać
doświadczenia zawodowe w dziale Farmacji Szpitalnej.

mgr farm. Magdalena Tokarska
Szpital im. Mikołaja Kopernika
w Gdańsku

Miłej lektury!
mgr farm. Katarzyna Gancarz
Koordynator Programu

Naczelna Izba Aptekarska
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Placówka medyczna, w której miałyśmy przyjemność się
szkolić, dysponuje około 600 łóżkami. Szpital sprawuje opiekę nad
niemal milionową społecznością
Barcelony, co czyni ją jednym
z kluczowych ośrodków Instytucji Cat Salut (odpowiednika Funduszu Zdrowia). Częścią kampusu
szpitalnego są również: Ośrodek
Guttmana – będący centrum rehabilitacji pacjentów dotkniętych
schorzeniami neurologicznymi
oraz Instytut Braci Germans Trias
– placówka zajmująca się badaniami naukowymi z dziedziny
onkologii, epidemiologii i immunologii.

Zespół Farmacji Szpitalnej,
do którego miałyśmy zaszczyt
dołączyć, liczył 14 farmaceutów
(w tym 4 rezydentów w trakcie
specjalizacji), 20 techników farmaceutycznych oraz 25 osób
wykwalifikowanego personelu
pomocniczego pełniącego inne,
równie ważne dla funkcjonowania apteki szpitalnej funkcje – np.
administracyjne.
Program pobytu szkoleniowego obejmował przede wszystkim zapoznanie się z klinicznymi
aspektami pracy farmaceuty szpitalnego, do których należą: weryfikacja zaordynowanej przez lekarza farmakoterapii, koncyliacja
lekowa chorych w tzw. punktach
krytycznych – podczas przyjęcia
na oddziały oraz w trakcie wypisu, opieka farmaceutyczna nad
pacjentami ambulatoryjnymi poradni szpitalnych czy udział w badaniach klinicznych.
Sprawowanie opieki far►
maceutycznej oraz merytorycz65
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tronicznych recept pacjentów to
czasochłonny proces, wymagający od farmaceuty czujności, klinicznego doświadczenia oraz dużej wiedzy z zakresu farmakologii.
Składowymi całego procesu jest kontrola dawek leków,
drogi podania, czasu podaży
preparatu i możliwych interakcji
lekowych.

Szpital uniwersytecki położony jest około 5 km od centrum Badalony,
na wzgórzu Can Ruti.

na współpraca z lekarzami wymaga „wyposażenia” farmaceuty
w komplet niezbędnych informacji o pacjencie.
Całość medycznej kartoteki
można jednak pozyskać z elektronicznego systemu informatycznego, który dostępny jest
24 godziny na dobę. Kartoteka
stanowi jedno z podstawowych
narzędzi pracy na oddziale oraz
w aptece, będąc źródłem informacji na temat:
• historii hospitalizacji;
• aktualnego stanu chorego;
• obserwacji pielęgniarskich;
• daty przyjęcia oraz planowanego wypisu;
• wyników laboratoryjnych;
• opisu diagnozy lekarskiej;
• zaleconej farmakoterapii.
Farmaceuta jako pełnoprawny członek interdyscyplinarnych zespołów medycznych
w szpitalu ma realny wpływ na
kształtowanie bazy danych pa66

cjenta, która tworzona jest w systemie. Dokonuje niezbędnych
korekt w zaordynowanej farmakoterapii, umieszcza wskazówki
oraz wytyczne dotyczące procesu leczenia, jeśli tylko uzna, że
zachodzi taka potrzeba. Należy
podkreślić, że weryfikacja elek-

Farmaceuta przed rozpoczęciem walidacji recepty zapoznaje się z historią choroby
pacjenta, aktualnymi wynikami
biochemicznymi tj. klirens kreatyniny, poziomy elektrolitów
czy enzymów wątrobowych. Pod
szczególnym nadzorem w szpitalu Germans Trias i Pujol są pacjenci z chorobami przewlekłymi,
w podeszłym wieku oraz przyjmujący wiele leków.
Oddziałami o wzmożonej
czujności są także oddział inten-

Wyruszamy na oddział pediatrii zweryfikować zaleconą farmakoterapię.
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

sywnej terapii dzieci, pediatria
i neonatologia. W tym wypadku
szczególną rolę odgrywała specyfika pacjenta pediatrycznego,
gdzie interpretacja wyników odbiega zasadniczo od interpretacji
chorych dorosłych, a postać leku
często ma istotną rolę w procesie
leczenia.
Koronnym celem walidacji
jest przede wszystkim uniknięcie dublowania się preparatów
zawierających identyczną substancję czynną, wychwycemie
ewentualnych błędnych dawek
i wspomnianych interakcji. Składową pracy farmaceuty szpitalnego jest także czuwanie nad
bezpieczeństwem pacjenta i dbanie o jakość procesu leczenia.
Skutkiem tego zadania jest bardzo skrupulatne monitorowanie
błędów medycznych.
Podczas weryfikacji farmakoterapii farmaceuta w Hiszpanii
zobligowany jest do prowadzenia
ewidencji błędnie zaleconych leków czy pomyłek w dawkach.
Jedna z interwencji, którą
miałam okazję zaobserwować
zaistniała, gdy lekarz zalecił pacjentce przyjmowanie rywaroksabanu w dawce 20 mg. Farmaceuta, po wnikliwej analizie wyników
oraz niskiego klirensu kreatyniny i podeszłego wieku chorej,
stwierdził, że istnieje poważne
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dokonał więc korekty dawki do 15 mg, po czym
kontaktując się z kardiologiem
wyjaśnił swoje obawy.
Aby jak najmniej błędów
medycznych zostało popełnioAptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

nych w szpitalu, prężnie działa
Komisja ds. Błędów Medycznych.
Komisja obraduje co miesiąc
omawiając przypadki, które budzą wątpliwości pod względem
medycznym. Co warto podkreślić,
spotkanie to nie nosi znamion
krytyki personelu czy represji,
lecz pełni funkcję wyłącznie edukacyjną.
Z raportowanych przypadków ok. 70-80% błędów medycznych jest wykrywanych przez
farmaceutów, często wcześniej,
nim leki trafią do pacjenta. Na
tej podstawie można łatwo wywnioskować, jak bardzo przydatny jest kompetentny farmaceuta
w zespole terapeutycznym i jak
strategiczną rolę odgrywa.
Pisząc o progresywnym podejściu do lecznictwa szpitalnego,
warto wspomnieć o nowoczesnych technologiach wdrożonych
i wykorzystywanych w Dziale Farmacji. Najważniejszymi benefitami
takich usprawnień jest ułatwienie
codziennej pracy i minimalizacja
ryzyka pomyłki, co wpływa na zagwarantowanie jakości.

Stacja medyczna Pyxis to
półki sterowane oprogramowaniem informatycznym, umożliwiające pobranie pojedynczej
dawki leku. Stacje rozmieszczone
są na poszczególnych oddziałach
szpitala i stanowią rezerwę lekową, użyteczną w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach.
Robot ROWA to nowoczesne spojrzenie na magazynowanie, sprawdzanie i segregowanie
leków. Najważniesze zadanie tej
technologii to uefektywnienie
pracy. Wystarczy, że farmaceuta
wybierze dany produkt w systemie kompatybilnym z maszyną,
a wówczas dany lek pojawia się
w zasięgu ręki. Konsultacja pacjenta jest o wiele szybsza i łatwiejsza, gdy technologię ma się
na wyciągnięcie ręki.
Robot jest zintegrowany
z siecią instalacji, którą dystrybuowane są leki. To ogromna
oszczędność czasu niwelująca
potrzebę „wędrówki” po preparat.

Wspólna weryfikacja recept pacjentów przed ich przesłaniem
do systemu Unit Dose.

►
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Praca techników również jest nieoceniona.

Unit Dose cz yli system
jednodawkowy, to rozwiązanie,
które funkcjonuje w kilku polskich szpitalach. System polega
na wydawaniu na oddziały leków
w dawkach spersonalizowanych,
dedykowanych konkretnemu pacjentowi.
Po zatwierdzeniu elektronicznej recepty przez farmaceutę trafia ona do techników, którzy odpowiadają za uzupełnianie
wózków transportowych i przekazują je na oddział.
Farmaceuci w Germans
Trias i Pujol dbają o ciągły rozwój zawodowy. Dlatego naukowa sesja bibliograficzna w aptece
szpitalnej, to punkt obowiązkowy
każdego rozpoczynającego się tygodnia. W czasie sesji omawiane
są artykuły z prasy fachowej.
Jakie działania, które z powodzeniem funkcjonują w hiszpańskiej aptece szpitalnej chciałabym
realizować w moim miejscu pracy?
W mojej placówce zatrudnionych jest 9 farmaceutów oraz
3 techników. Apteka szpitalna
skupia się na dystrybucji leków,
68

płynów infuzyjnych i wyrobów
medycznych na oddziały szpitala. W ośrodku funkcjonuje także
pracownia żywienia pozajelitowego, w której mam przyjemność
pracować.
Wszyscy wiemy, że czas,
a właściwie jego brak to problem
dotykający właściwie każdego
farmaceutę, lecz potrzeba edukacji powinna być nadrzędnym
celem również w naszym kraju.
Poszerzanie wiedzy i aktualnych
wytycznych to baza dla zapoczątkowania zmian na lepsze.

Aptekarstwo w Polsce i na świecie
Uważam, że ten „rytuał” może
być z powodzeniem zapoczątkowany również w moim miejscu
pracy. Wymaga on przygotowania merytorycznego ze strony
personelu i czasu na prześledzenie publikacji, jednak poszerzanie
wiedzy i dyskusja w grupie niezwykle korzystnie wpływają na
polepszenie jakości świadczonych
usług farmaceutycznych. Relacja
z pobytu w hiszpańskim szpitalu
i doświadczenia zdobyte w trakcie stażu, nie powinny skupić się
jedynie na suchym opisie. Warto
czerpać z rozwiązań, które funkcjonują tam z powodzeniem.
Kolejnym usprawnieniem,
które może z sukcesem funkcjonować w moim szpitalu, jest
ulepszenie opieki farmaceutycznej nad pacjentami ambulatoryjnymi poradni. Co prawda taką
usługę świadczymy od dłuższego
czasu, jednak należy wspomnieć,
że nasza praca mogłaby ulec poprawie, gdybyśmy jako farmaceuci mieli wgląd do pełnej dokumentacji medycznej pacjentów.

Obecnie szkolimy chorych z zakresu przechowywania i aktywacji mieszanin do żywienia pozajelitowego. Jeśli będziemy „wyposażeni” w kliniczne
dane pacjenta tj. historia choroby czy wiedzę dotyczącą jakości i stylu życia zebraną podczas wywiadu,
wówczas nasza opieka byłaby sprawowana z pewnością pełniej, a chorzy będą traktować aptekę i farmaceutów jako specjalistów, którzy realnie przyczyniają się do podniesienia jakości ich życia. Walczmy
zatem o dostęp do dokumentacji medycznej! Stanowimy integralną część zespołu medycznego szpitala
i nie możemy się zgodzić, aby nasze kompetencje
nie miały przełożenia w pełnieniu codziennych obowiązków. Mamy wiele do zaoferowania i możemy
z powodzeniem być partnerem zawodowym dla le-

karzy. Nie lokujmy się dobrowolnie na peryferiach
polskiej służby zdrowia.
Wracając myślami do stażu w Badalonie
utwierdziłam się w przekonaniu, że farmaceuta
może i powinien sprawować ważną funkcję w systemie ochrony zdrowia. Prócz wydawania środków
leczniczych na oddziały jest gwarantem bezpieczeństwa pacjenta i źródłem cennej wiedzy, któr chory
nie zawsze może pozyskać w gabinecie lekarskim.
Głęboko wierzę, że będę mogła wkrótce
w pełni wykorzystywać swoje umiejętności w praktyce, a wspomniana opieka farmaceutyczna nie
będzie jedynie pustym sloganem, lecz standardem
w Polsce.

Międzynarodowy Program Staży Zawodowych dla polskich

farmaceutów organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we

współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 2018
jest realizowany przy wsparciu finansowym:

Hiszpańscy farmaceuci podczas sesji bibliograficznej.
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018
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mity. Pacjenci szczególnie doceniali profesjonalizm
wolontariuszy, którzy wykazywali się obszerną wiedzą i zaangażowaniem w każdy pojedynczy przypadek.

„Skonsultuj
z farmaceutą”

Niejednokrotnie wykrywaliśmy podwyższony
poziom cukru we krwi lub nieprawidłowy poziom
ciśnienia tętniczego i kierowaliśmy pacjentów do lekarzy na dokładniejsze badania. Po zinterpretowaniu
każdego wyniku pomiaru, wolontariusze udzielali
porad na temat profilaktyki w cukrzycy, by każdy
pacjent odszedł ze stanowiska z jak największą świadomością na temat tej choroby cywilizacyjnej.

– studenci w walce
z cukrzycą
17-stego listopada w Galerii Olimp miała
miejsce niezwykła akcja profilaktyczna przygotowana przez studentów z Polskiego Towarzystwa
Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie pt. „Skonsultuj z Farmaceutą – Cukrzyca”.
Wydarzenie to jest elementem ogólnopolskiego projektu realizowanego przez dziewięć oddziałów PTSF w głównych miastach w Polsce. Tematem
przewodnim była walka z cukrzycą, która stanowi
coraz większe zagrożenie w XXI wieku.
Wychodząc naprzeciw chorobie, uświadamialiśmy mieszkańców Lublina, jak ważnym i cennym

elementem jest opieka farmaceutyczna w profilaktyce oraz leczeniu. Udowodniły to liczby, które mówią same za siebie: z darmowych badań i atrakcji
skorzystało ponad trzystu pacjentów, a samych studentów zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia było ponad trzydziestu.
Chcąc świadczyć kompleksową opiekę i zapewnić porady na jak najwyższym poziomie, wszyscy zostaliśmy przeszkoleni przez doświadczonych
magistrów farmacji – zarówno z płaszczyzny teoretycznej, jak również nauczyliśmy się korzystać
z urządzeń do pomiarów.

Postanowiliśmy nie ograniczać swoich działań
wyłącznie do pomiaru poziomu glikemii i urozmaiciliśmy akcję o możliwość dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego, analizę składu ciała (z wyszczególnieniem poziomu tkanki tłuszczowej), stanowisko
z farmakognostycznymi surowcami roślinnymi oraz
wykonywanie na miejscu mydeł o różnorodnych
zapachach i kształtach. Pacjenci wykazali duże zainteresowanie substancjami roślinnymi, które znajdowały się w kąciku zielarskim.
Wolontariusze dzielili się swoją wiedzą na temat zastosowania tych roślin, tłumaczyli w prosty
sposób mechanizm ich działania, jak również udzielali porad, skąd najlepiej czerpać zioła i jak wykorzystać je w codziennej diecie bądź wspomagając
leczenie.
Każdy pacjent mógł skorzystać z fachowej
porady magistra farmacji odnośnie farmakoterapii.
Również studenci z chęcią tłumaczyli różnice pomiędzy lekiem a suplementem diety, rozwiewając liczne
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Akcja profilaktyczna „Skonsultuj z Farmaceutą” jest jedną z niewielu szans dla nas, podczas
których możemy doświadczyć pierwszego kontaktu
z pacjentem, zanim na stażu będziemy pracować za
pierwszym stołem jako młodzi magistrowie farmacji.
Jest to okazja do przełamania swojej nieśmiałości
i rozwoju umiejętności miękkich. Studenci uczą się
w jaki sposób prowadzić dialog z pacjentem, który
wymaga pokładów empatii i zrozumienia, a także
wyjaśnienia w prosty sposób wszelkich niezbędnych
informacji na temat schorzenia i leczenia. Nauczyliśmy się czym jest opieka farmaceutyczna w praktyce
i znaleźliśmy wspólny język ze studentami innych
kierunków medycznych, którzy uzupełnili wydarzenie własnymi badaniami profilaktycznymi.
Szczególnie cenną lekcją była okazja do zacieśnienia współpracy ze studentami kierunku lekarskiego z organizacji studenckiej IFMSA-Poland. Zrozumieliśmy, że razem możemy więcej i współpraca
pomiędzy zawodami lekarza i farmaceuty to klucz
do odpowiedzialnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Wierzymy również, że takimi działaniami
wpływamy na podniesienie prestiżu farmaceuty oraz
przygotowujemy fundamenty pod ciągle rozwijającą
się opiekę farmaceutyczną w Polsce. Dziś jesteśmy
studentami, ale już niedługo będziemy specjalistami
umiejącymi wspólnie pracować przy każdym przypadku medycznym.
Maria Zykubek

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Oddział w Lublinie

Dokumentacja fotograficzna
w Aptekarzu Polskim on-line
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Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2017

Rynek apteczny
w

Rynek apteczny

październiku 2018

wyżej niż rok wcześniej (+11,7%)
Wzrost względem września 2018 (+12,7%)

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

Wartość sprzedaży do pacjenta
paź-18
1 123,2
691,7
1 339,9
3 179,7

wrz-18
978,3
603,6
1 219,1
2 822,2

zmiana
144,9
88,0
120,9
357,5

trend
14,8%
14,6%
9,9%
12,7%

paź-18
1 123,2
691,7
1 339,9
3 179,7

paź-17
1 007,0
632,1
1 185,8
2 846,9

zmiana
116,3
59,5
154,1
332,8

trend
11,5%
9,4%
13,0%
11,7%

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta)
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017
Średnia sprzedaż statystycznej apteki

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

paź-18
76,3
47,0
91,0
216,0

wrz-18
66,2
40,9
82,5
191,0

zmiana
10,1
6,1
8,5
25,0

trend
15,2%
15,0%
10,3%
13,1%

paź-18
76,3
47,0
91,0
216,0

paź-17
66,8
42,0
78,7
189,0

zmiana
9,5
5,0
12,3
27,0

trend
14,1%
12,0%
15,6%
14,3%

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Rynek apteczny w październiku 2018 r. zanotował sprzedaż
na poziomie blisko 3 180 mln PLN. Jest to o prawie 333 mln
PLN więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku (+11,7%).
Natomiast w porównaniu do września 2018 wartość sprzedaży zwiększyła się o 357,5 mln PLN (+12,7%).
Statystyczna apteka
W październiku 2018 r. wartość sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 216 tys. PLN.
Średnia wartość przypadająca na aptekę była o 27
tys. większa od wartości w analogicznym okresie
poprzedniego roku. W porównaniu do września
2018 wartość sprzedaży statystycznej apteki wzrosła
o 25 tys. PLN. Średnia cena* produktów sprzedawanych w aptekach w październiku 2018 r. wyniosła
ponad 21 PLN. Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece w porównaniu do października 2017 r.
wzrosła o 3,6% a wobec poprzedniego miesiąca była
większa o 0,9%. Z monitorowanych segmentów największy procentowy wzrost cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie sprzedaży
odręcznej (+4,7%). Marża apteczna w październiku
wyniosła 25% i była o 0,3 pp. mniejsza od marży
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z analogicznego okresu poprzedniego roku. Względem września 2018 marża również zmniejszyła się
o 0,3 pp.

Pacjent
W październiku 2018 r. statystyczną aptekę
odwiedziło średnio 4 010 pacjentów. To o 10,2%
więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów
wzrosła o 10,5%. Średnia wartość sprzedaży przypadająca na pacjenta wyniosła w październiku 2018
r. 53,9 PLN i była o 3,7% wyższa niż w październiku
2017 roku (51,9 PLN). Natomiast względem września
(52,6 PLN) wartość ta uległa zwiększeniu o 2,4%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w październiku wyniósł ponad 26%.
Wskaźnik ten w porównaniu września 2018 wzrósł
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

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

Średnia cena opakowania
paź-18
28,3
25,9
16,0
21,2

wrz-18
28,2
25,9
16,0
21,0

zmiana
0,1
-0,02
0,1
0,2

trend
0,3%
-0,1%
0,4%
0,9%

paź-18
28,3
25,9
16,0
21,2

paź-17
27,7
24,9
15,3
20,4

zmiana
0,6
1,0
0,7
0,7

trend
2,2%
4,0%
4,7%
3,6%

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
paź-18
18,7%
22,2%
29,9%
25,00%

wrz-18
19,2%
22,9%
29,7%
25,32%

zmiana
-0,5%
-0,7%
0,3%
-0,32%

trend
-2,8%
-3,0%
0,9%
-1,25%

paź-18
18,7%
22,2%
29,9%
25,00%

paź-17
18,3%
24,8%
29,5%
25,26%

zmiana
0,3%
-2,6%
0,4%
-0,26%

trend
1,7%
-10,6%
1,4%
-1,03%

Tabela 5: Ilość pacjentów 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

Liczba pacjentów
paź-18
800
830
3 330
4 010

wrz-18
680
710
3 040
3 630

zmiana
120
120,0
290
380

trend
17,6%
16,9%
9,5%
10,5%

paź-18
800
830
3 330
4 010

paź-17
730
800
3 010
3 640

zmiana
70
30
320
370

trend
9,6%
3,8%
10,6%
10,2%

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

Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
paź-18
53,9
39,8
14,1

wrz-18
52,6
39,1
13,5

zmiana
1,2
0,7
0,6

trend
2,4%
1,8%
4,1%

paź-18
53,9
39,8
14,1

paź-17
51,9
38,5
13,4

zmiana
1,9
1,3
0,7

trend
3,7%
3,4%
4,8%

o blisko 0,2 pp. Udział
pacjenta w dopłacie do
leków refundowanych
był w przybliżeniu o prawie 1 pp. mniejszy niż
w analogicznym miesiącu
2017 roku. W październiku pacjenci wydali na
leki refundowane ponad
292 mln PLN, tj. o ponad
39 mln więcej niż miesiąc
wcześniej oraz ponad 21
mln PLN więcej niż w październiku 2017 r.
W październiku
2018 pacjenci zapłacili blisko 74% z 3 180 mln PLN,
kwoty stanowiącej całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą
część stanowi refundacja ze strony Państwa).
W październiku pacjenci
wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione
w aptekach 2 348,5 mln
PLN. To o 237,5 mln PLN
więcej niż w analogicznym
okresie 2017 r. Względem
poprzedniego miesiąca
udział ten zmalał o 0,4
pp., a wartościowo wydatki pacjentów zwiększyły
się wobec poprzedniego
miesiąca o 251,5 mln PLN.
Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 0,3 pp.
mniejszy od udziału z października 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.
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Sprawdź co zapamiętałeś!

Sprawdź
co zapamiętałeś!

Prawidłowa odpowiedź: D. W klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) radiofarmaceutyki zaliczane są do grupy V (różne), w tym diagnostyczne do
V09, a terapeutyczne – do V10. Produkty te wykorzystywane są również do badań naukowych.

Pytanie ❻: Izotop technetu 99mTc jest źródłem
promieniowania:

Pytanie ❶: Wybierz prawidłowe stwierdzenie

dotyczące produktów leczniczych terapii zaawansowanej - wyjątków (wyłączeń) szpitalnych:

A. można je zastosować u ludzi w wyjątkowych
przypadkach, gdy nie działają lub nie są znane
inne skuteczne procedury medyczne
B. są zwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu przez
Europejską Agencję Leków
C. wydanie zgody na ich wytwarzanie dokonywane jest w drodze decyzji administracyjnej
wydawanej przez (GIF) po udzieleniu specjalnego pozwolenia przez Ministerstwo Zdrowia
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowa odpowiedź: D. ATMP-HE – (Advanced Therapy Medicinal Products - Hospital Exemption), czyli produkty lecznicze terapii zaawansowanej - wyjątki (wyłączenia)
szpitalne, to wyjątkowe produkty, podlegające odmiennym zasadom – zarówno pod względem stosowania, jak
i wytwarzania.

Pytanie ❷: Audyt wewnętrzny nazywany jest
inaczej:

A. audytem ISO
B. audytem certyfikacyjnym
C. audytem strony pierwszej
D. audytem interesariuszy
Prawidłowa odpowiedź: C. Audyt wewnętrzny to inaczej
audyt pierwszej strony – przeprowadzany jest z inicjatywy
kadry zarządzającej na własne potrzeby i zwykle przez
pracowników własnych firmy, posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje. Audyty przeprowadzane przez
osoby z zewnątrz określane są jako odpowiednio drugiej
lub trzeciej strony.
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Pytanie ❸: Gruźlica prosówkowa, jest to odmiana choroby:

A. atakująca węzły chłonne (tworzą się tzw. „skrofuły”)
B. rozsiana, rozprzestrzeniająca się drogą krwi,
nazwa pochodzi od bardzo licznych zmian,
które wyglądają jak ziarna prosa
C. zwana inaczej gruźlicą Potta, objawiająca się
„garbem gruźliczym”
D. zajmująca skórę – tzw. lupus vulgaris
Prawidłowa odpowiedź: B. Gruźlica prosówkowa to
inaczej gruźlica rozsiana (tuberculosis miliaria). Jest to
groźna i potencjalnie śmiertelna postać gruźlicy. Częściej
atakuje małe dzieci oraz osoby starsz i osłabione. Choroba jest wynikiem rozsiewu prątków gruźlicy drogą krwi.

Pytanie ❹: Alternatywą dla próby tuberkulinowej jest:

A. test RAST
B. test PAPP-a
C. test IGRA
D. test CRP

A. alfa
B. β–
C. gamma
D. β+
Prawidłowa odpowiedź: C. Jądra „metastabilne” oznaczane są literą „m” dopisaną po liczbie masowej. Wprowadzenie do organizmu jądra w stanie metastabilnym,
oznacza wprowadzenie czystego źródła promieniowania
gamma.

Pytanie ❼: Najlepsze radiofarmaceutyki do użycia
w lecznictwie to te, które emitują promieniowanie o energii:

A. rzędu kilku tysięcy megaelektronowoltów
B. kilkuset megaelektronowoltów
C. kilkudziesięciu kiloelektronowoltów
D. kilku elektronowoltów
Prawidłowa odpowiedź: B. Najlepsze radiofarmaceutyki
do użycia w lecznictwie to te, które emitują promieniowanie o energii 100-500 MeV.

Pytanie ❽: Maksymalną optymalizację gospodar-

Prawidłowa odpowiedź: C. Test IGRA oparty jest na pomiarze wydzielania interferonu γ (interferon γ release
assay). Wykorzystywany jest do wykrywania utajonego
zakażenia prątkiem gruźlicy. Test RAST jest badaniem
na alergię, polegającym na oznaczeniu IgE swoistych.
Badanie CRP (oznaczające tzw. białko ostrej fazy) pozwala
zidentyfikować toczący się w organizmie stan zapalny.

Pytanie ❺: Radiofarmaceutyki stosuje się:
A. w celach diagnostycznych
B. w celach terapeutycznych
C. do badań naukowych
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne
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ki lekiem są w stanie zapewnić:

A. tzw. „zamknięte pętle gospodarki lekiem”
B. systemy informatyczne z tak zwanego pierwszego lub drugiego „poziomu dojrzałości”
C. dedykowany aptece szpitalnej system HIS
D. wszystkie wymienione rozwiązania
Prawidłowa odpowiedź: A. System zamknięty realizuje
w sposób automatyczny, jednoczesny i w czasie rzeczywistym, trzy podstawowe funkcje: identyfikację leku, kontrolę weryfikacji jego zgodności oraz rejestrację . Nowoczesny system zarządzania magazynem powinien zapewniać
100% zgodność fizycznych stanów magazynowych ze
stanami magazynowymi rejestrowanymi elektronicznie.
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Chodzi tu szczególnie o zgodność ilościową i jakościową
(np. w zakresie numeru serii czy kanału dystrybucji).

Pytanie ❾: Weryfikacja autentyczności leku pozwala na:

A. sprawdzenie, czy nie jest on sfałszowany
B. kontrolę daty ważności
C. nadzór nad tym, czy lek nie został wycofany
lub skradziony
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowa odpowiedź: D. Weryfikacja poprzez kod 2D
może mieć wiele zastosowań, poza kontrolą autentyczności.

Pytanie ❿: Najczęściej spotykane działania niepo-

żądane leków doustnych stosowanych w stanach spastycznych mięśni szkieletowych to:

A. wybroczyny i skłonność do krwawień
B. osteoporoza oraz wzrost łamliwości kości
C. zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy i niedociśnienie
D. zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Prawidłowa odpowiedź: C. Leki rozkurczające mięśnie
szkieletowe wykazują hamujący wpływ na układ nerwowy,
ale także krążenia. Stąd skutki uboczne takie jak senność
i zmęczenie, nadmierne uspokojenie, osłabienie czy zawroty głowy oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Pytanie ❶❶: Wybierz prawidłowe stwierdzenie
dotyczące chorób rzadkich:

A. na ogół mają charakter przewlekły
B. zwykle charakteryzuje je podłoże genetyczne
C. często ujawniają się w wieku niemowlęcym
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowa odpowiedź: D. Choroby rzadkie, dotykają
niewielką liczbę osób w porównaniu do całej populacji.
Prawie wszystkie choroby uwarunkowane genetycznie
są chorobami rzadkimi, chociaż nie wszystkie choroby
rzadkie mają podłoże genetyczne (np. wyjątkowo rzadkie
infekcje czy nowotwory). Choroby rzadkie na ogół mają
ciężki, przewlekły i postępujący przebieg. Wiele z nich
ujawnia się niebawem po urodzeniu, chociaż niektóre
manifestują się klinicznie dopiero w wieku dorosłym – np.
choroba Crohna lub Huntigntona.
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Nowe rejestracje PL

Październik 2018
W październiku 2018 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał
39 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu
w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 19 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 październiku 2018 r.” został opublikowany przez Urząd 13
listopada 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: Pantosis Max (Mercapharm) 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 paź76

dziernika 2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca 2011
Contix ZRD (Lekam), od czerwca 2011 Panrazol
(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 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
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Max (S-Lab), od października 2016 Pantoprazole
Mercapharm (lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Dialoc, a następnie pod nazwą Pantoprazole Distriquimica) i od września 2018 Pantoprazol
Accord (Accord Healthcare).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5 leków:
Controloc (Takeda), IPP (Sandoz; lek wprowadzony
pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Sandoz), Nolpaza (Krka), Pantoprazol Accord (Accord Healthcare)
i Pantoprazole Reig Jofre.
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 (PharmaSwiss),
Ranloc Med (Ranbaxy).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży leki
doustne: Asteloc (Adamed), Pantoprazol Beximco
i Pantorena (Vitama), 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:
Pantoprazole Aurovitas, Pantoprazole Mylan (lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Agila Specialties pod nazwą Pantoprazole Agila), Pantoprazol
Sun (Sun Pharmaceutical Industries).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Prazopant (Actavis;
lek był obecny na rynku od października 2011).
A03/A03A – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych;
A03AX – Inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych
Menthae piperitae aetheroleum: Oleomint (Medana Pharma) to jedyny zarejestrowany lek zawierający olejek eteryczny z mięty pieprzowej. Oleomint
jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym
do objawowego leczenia skurczów przewodu pokarmowego o umiarkowanym nasileniu, wzdęć i bólu
brzucha, szczególnie u pacjentów z zespołem jelita
drażliwego. Lek jest przeznaczony do stosowania
u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 8 do
12 lat.
A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włączając preparaty złożone zawierające obie witaminy; A11CC – Witamina D i analogi
Colecalciferol: Thorens (Italfarmaco) to 9. zarejestrowana marka produktu leczniczego z witaminą
D3. Do sprzedaży wprowadzono 6 marek: Devikap
(Medana Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie
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pod nazwą Vitaminum D3 solutio aquosa), Juvit
D3 (Hasco-Lek), Vigantol (Merck), Vigantoletten
(Merck), od sierpnia 2017 Solderol (Lekam; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Vitamin D3
Radaydrug) i od października 2017 Dekristol (Sun-Farm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fultium-D3 (Internis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Atrium D3), Vitamin D3 Sandoz.
Ponadto na rynek wprowadzono co najmniej 120
marek środków spożywczych z kolekalcyferolem
(podkreślono obecnie dostępne w sprzedaży – dane
z okresu lipiec-wrzesień 2018): Ambiovit D (Laboratorium Galenowe Olsztyn), Apo D3, Apo D3 Forte,
Apo D3 Max i Apo D3 żujki (Apotex), Apteo dziecko witamina D twist-off, Apteo witamina D i Apteo
witamina D forte (Synoptis), Baby Vitt D3 (Madson
Natural 3D), Bene Vobis Witamina D3 (Młyn Oliwski), BigGarden Pharmacy Witamina D (Sequoia),
Bio-Witamina D3 D-Pearls (Pharma Nord), Bioaron
D (Phytopharm Klęka), Biotter Vitamina D3 i Biotter
Vitamina D3 Forte (Diagnosis), BioVitum Witamina
D3 (Colfarm), Bobik D (Elantis), Bobolen D (Polski
Lek), Calperos Vita-D3 i Calperos Vita-D3 Forte
(Teva), Cefavit D3 (Cefak), D 2000 Forte (UniPhar),
D-Vit (Ale), D‑Vitum i D-Vitum Forte (Oleofarm), D3
Biane (Pileje), D3-Ecovit (Krotex), D3-Max Soleil
(Goldfarmex), D3 Mono SCT (Nutropharma), D3Vita+ (Biofarm), D3 Vita-Tree (Tree Pharma), D3 witamina (Puritan’s Pride), De-Vit D3 (Nord Farm),
Defree (Valentis), Dekristolvit D3 (mibe), Delfarma
naturalnie witamina D3 (Delfarma), Detrical 4Mama
(Natur Produkt Pharma), Doppelherz Aktiv Witamina
D3 (Queisser), DOZ Product Witamina D3 (DOZ),
Dr.Max+ Witamina D (Dr. Max), Evital D (Elantis),
Fin VitaD3Tabs (Hankintatukku), Gold-Vit D Max,
Gold-Vit D3 Baby i Gold-Vit D3 Junior (Olimp), Goldes D3 (Tactica Pharmaceuticals), Hartuś witamina
D3 (Laboratoria Natury), Hexavit D3 (Hexanova),
Ibuvit D (Medana Pharma), Immunalis Tabs D3
(Madson), Infavit Baby Witamina D3 i Infavit Junior
Witamina D3 (Diagnosis), Juvit Baby D3 (Hasco-Lek), Laboratoria PolfaŁódź Witamina D3 i Laboratoria PolfaŁódź Witamina D3 Max (Laboratoria Polfa
Łódź), Life Baby’s witamina D3 i Life witamina D3
(Super-Pharm Poland), Linecon witamina D (Oleofarm), Marsjanki Mini D-krople (Walmark), Marsjanki
Pro D-Żujki (Walmark), Max Vita D3 (Colfarm), Mel
Tiki Witamina D (Nutropharma), Minivita D (Holbex),
►
Mio Bio Kidavit (S-Lab), Molekin D3, Molekin D3 dla
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dzieci i Molekin D3 Forte (Natur Produkt Pharma),
Musseo+ witamina D3 (Apteneo), Na zdrowie witamina D3 (Nord Farm), Natural D3 Expert (Xenico
Pharma), Neovit D3 (Galena), Nordic Vitamin D3
(Nordic Naturals), Optivitum D (Phytopharm Klęka),
Oriovit-D (Orion), Osteoxin D3 (Biovico), Pharmasis
Vitaminum D3 Forte (Ekspres Apteczny), Plusssz
3+ Junior witamina D3 (Polski Lek), Pregnamed
witamina D (Sequoia), Produkt ze znakiem Zyskaj
Zdrowie witamina D3 (Zyskaj Zdrowie), Protego
witamina D (Salvum), Ranvit D3 (Ranbaxy), Revitaben D (Nord Pharm), Rodzina Zdrowia D3 Optima (Silesian Pharma), Solevitum D3 (Aflofarm),
SymVitum D3 (Symphar), Tar Vit D3, Tar Vit D3
Forte i Tar Vit D3 Junior (Polfa Tarchomin), V-D3
witamina D3 dla dzieci (Unidem), Vigantoletten Max
(Merck), Vimont witamina D3, Vimont witamina D3
forte i Vimont żelki z witaminą D3 (S-Lab), Vitabio
D (PerfFarma), Vita Buer D3 (Takeda), Vita D (Dicofarm i S.I.I.T.), Vita D Bambino (Dicofarm), Vita
D Express (Labomar), Vita D Forte (S.I.I.T.), Vita-D
krople w kapsułkach (Dicofarm), Vita D Plus (Noblepharma), Vita Gal Witamina D3 (Gal), Vitadena
D (Novascon Pharmaceuticals), Vitaderol Baby
i Vitaderol Forte (Sequoia), Vitamina D3 (Aminvest), Vitamina D3 Forte (Helvetia), Vitamina D3
Vitalgold (Alg Pharma), Vitamin D3 (Langsteiner),
Vitaminum D-Sandoz (Master Pharm), Vitaminum
D2000 AMS, Vitaminum D2000 Colfarm, Vitaminum D3 Polfa-Łódź (Sensilab Polska), Vitbaby D
(Ayanda), Vitbaby D Comfort (Salvum Lab), Vitole
D (Medana Pharma), Vitrum D3 i Vitrum D3 Forte
(Takeda), Vitter Blue Vitamina D3 Forte i Vitter Blue
Vitamina D3 Forte Plus (Diagnosis), Witamilki witamina D3 (Colfarm), Witamina D (Beehealthy Natural Products), Witamina D (Kadefarm), Witamina
D (Naturell), Witamina D dla niemowląt (Olfarm),
Witamina D Expert (Expertmedic), Witamina D Forte (Walmark), Witamina D Twist-off (Profit Pharm),
Witamina D3 (Avet Pharma), Witamina D3 (Hasco-Lek), Witamina D3 (Herbapol Poznań), Witamina
D3 (Naturell), Witamina D3 (Panawit), Witamina D3
i Witamina D3 w płynie (Solgar), Witamina D3 (Soul-Farm), Witamina D3 i Witamina D3 forte (Teva),
Witamina D3 (Vitadiet), Witamina D3 Forte (Aura
Herbals), Witamina D3 Forte (Polski Lek), Witamina
D3 Medica (Medicaline), Witamina D3 Medis (Medisfarm), Witamina D3 naturalnego pochodzenia
(Futuremed), Witamina D3 Pamex i Witamina D3
Baby Pamex, Xenivit Witamina D (Xenico Pharma).
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B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AB – Grupa heparyny
Sulodexide: Sulovas (Aflofarm) to 2. zarejestrowana marka sulodeksydu. Do sprzedaży wprowadzono Vessel Due F (Alfasigma).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C –
Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia; C08CA – Pochodne dihydropirydyny
Lacidipine: Lacinis (Vitama) to 5. zarejestrowana
marka lacydypiny. Na rynek wprowadzono 3 marki:
Lacipil (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2014 Lapixen (Biofarm) i od lutego 2015 Lacydyna (Rivopharm; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Lacidipine Rivopharm). Nie pojawił się
jeszcze w sprzedaży Lapimyl (Generics).
J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze
działające ogólnie
Caspofungin: Caspofungin Sandoz to 13. zarejestrowana marka kaspofunginy. Do sprzedaży wprowadzono 5 marek: Cancidas (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od września 2017 Caspofungin
Adamed, od października 2017 Caspofungin Stada,
od lutego 2018 Dalvocans (Alvogen) i od sierpnia
2018 Caspofungin Fresenius Kabi (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Caspofungin Pfizer).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Caspofungin
Accord (Accord Healthcare), Caspofungin Genfarma, Caspofungin Mylan, Caspofungin Ranbaxy,
Caspofungin Solinea, Caspofungin Zentiva, Fornega (Pharmathen).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Caspofungin Teva.
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Inosine pranobex+zinc: Neosine Duo (Aflofarm) to
1. zarejestrowana marka leków o podanym składzie
– lek od razu pojawił się na rynku: od października
2018.
Neosine Duo stosuje się wspomagająco u osób
o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych; w leAptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018
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czeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych
przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex)
oraz w stanach zwiększonego zapotrzebowania
na cynk, występującego w wyżej wymienionych
wskazaniach. Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej
1. roku życia.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AA – Analogi
iperytu azotowego
Bendamustine: Bendamustine Sandoz GmbH
to 13. zarejestrowana marka bendamustyny. Do
sprzedaży wprowadzono 8 marek: od marca 2011
Levact (Astellas), od lutego 2015 Bendamustine
Accord (Accord Healthcare), od stycznia 2016 Bendamustine Intas, od kwietnia 2016 Bendamustine
Sandoz (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę
Helm pod nazwą Rhomustin), od maja 2016 Bendamustine Stada, od lipca 2016 Bendamustine Glenmark, od stycznia 2017 Bendamustine Actavis i od
czerwca 2017 Bendamustine Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bendamustine
Helm, Bendamustine Kabi (Fresenius Kabi), Bendamustyna medac, Benmak (Makpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ledufan).
L01B – Antymetabolity; L01BB – Analogi puryny
Clofarabine: Clofarabine Norameda to 2. zarejestrowana marka klofarabiny. Do sprzedaży wprowadzono Evoltra (Genzyme).
L01X - Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE
– Inhibitory kinazy białkowej
Everolimus: Everolimus Genthon, Everolimus
Krka i Everolimus Synthon to odpowiednio 7., 8.
i 9. zarejestrowana w tej klasie marka ewerolimusu. Na rynek wprowadzono 2 leki: Afinitor (Novartis
Europharm) i od grudnia 2011 lek sierocy Votubia
(Novartis Europharm).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Everolimus
Accord (Accord Healthcare), Everolimus Stada,
Everolimus Teva, Linevero (Ethypharm).
Gefitinib: Gefitinib Stada i Gefitinib Krka to odpowiednio 5. i 6. zarejestrowana marka gefitynibu.
Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Iressa
(AstraZeneca). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Gefitinib Glenmark, Gefitinib Mylan i Gefitinib Sandoz.
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M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe
leki przeciwzapalne stosowane miejscowo
Ibuprofen: Ibuprom Sport spray (US Pharmacia)
w nowej postaci aerozolu na skórę to rozszerzenie względem żeli Ibuprom Sport. Zarejestrowano
w tej klasie 5 marek ibuprofenu. Na rynek wprowadzono 4 marki: Dolgit krem (Dolorgiet), Ibuprom
Sport (US Pharmacia; lek wprowadzony wcześniej
na rynek pod nazwą Ibutop, następnie pod nazwą
Dolgit, a później pod nazwą Ibuprom żel), Metafen żel Forte (Medana Pharma; lek wprowadzony
wcześniej na rynek pod nazwą Ibufen) i od września
2017 Nurofen Mięśnie i Stawy (Reckitt Benckiser;
lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen)
oraz Ibuprom Sport żel (US Pharmacia).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Ibured i Ibured Forte (Amara).

N – UKŁAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do
znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy
Lidocaine: Lidocaine Fresenius Kabi w postaci iniekcji to 13. zarejestrowana w tej klasie marka preparatów lidokainy. Do sprzedaży wprowadzono 12
marek: Bobodent (Hasco-Lek) żel 0,5%, Lidocain-Egis aerozol 10%, Lidoposterin (Kade) maść 5%,
Lignocainum Jelfa (PharmaSwiss) żel 2%, Lignox
(Chema-Elektromet) żel 5%, od czerwca 2011 Versatis (Grünenthal) w postaci plastrów leczniczych
o stężeniu 5% oraz iniekcje: Lignocain 2% (Braun),
Lignocainum hydrochloricum WZF 1% i 2% (Polfa
Warszawa), Xylocaine 2% (Aspen), od marca 2015
Lidocaine Grindeks, od października 2015 Lignox
Spray (Chema-Elektromet), od czerwca 2016 iniekcje Lidocaine Accord (Accord Healthcare) i od
września 2016 żel 2% do stosowania w jamie ustnej
Dynexan (Kreussler).
N02 – Leki przeciwbólowe; N02C – Preparaty przeciwmigrenowe; N02CC – Selektywni
agoniści serotoniny (5HT1)
Sumatriptan: Sumatriptan Aurovitas to 9. zarejestrowana marka sumatryptanu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Imigran (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Sumamigren (Polpharma), od lutego 2007
Cinie (Zentiva), od września 2009 Frimig (Orion),
od stycznia 2010 Amigrenex (Exeltis Poland) i od
czerwca 2017 ApoMigra (Apotex; lek zarejestrowa►
ny pierwotnie pod nazwą Sumatriptan Momaja).
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Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży
preparaty: Sumamigren Control (Medana Pharma),
Sumigra (Sandoz).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dolorstad (Stada; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sumatriptan
Stada), Migrenoxin (Bristol Laboratories).
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX
– Inne leki przeciwpadaczkowe
Lacosamide: Trelema (G.L. Pharma) to 14. zarejestrowana marka lakosamidu, w tym w nowej dawce
100 mg w roztworze do infuzji. Do sprzedaży wprowadzono 6 marek: Vimpat (UCB; lek oryginalny),
od sierpnia 2018 Cosim (Gedeon Richter Polska)
oraz od października 2018 cztery marki: Lackepila
(Symphar), Lacosamide Accord (Accord Healthcare), Lacosamide Glenmark i Lacosamide Teva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Arkvimma (SVUS
Pharma), Epilac (Adamed), Lacosamide Stada, Lacosamide Zentiva, Midza (Belupo), Seizpat (Mylan),
Zilibra (Polpharma).
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07C/N07CA – Preparaty stosowane
w zawrotach głowy; N07CA52 – Cinnaryzyna
w połączeniach
Cinnarizine+dimenhydrinate: Artigo (Biofarm) to 3.
rejestracja leku złożonego o podanym składzie. Na
rynek wprowadzono od października 2017 Symtiver (Symphar). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży
Arlevert (Henning).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe; R05CA – Leki
wykrztuśne
Thymi herbae extractum: Bronchostop na kaszel
(Macron) w postaci pastylek to 8. zarejestrowany
lek zawierający wyciąg z ziela tymianku. Na rynek
wprowadzono produkty lecznicze zawierające syrop
tymiankowy złożony, wytwarzane przez 6 firm: Amara, Gemi, Hasco-Lek, Herbapol Lublin, Herbapol
Wrocław, Prolab. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Sallevia (Conforma; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Syrop tymiankowy Labima).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Syrop tymiankowy
złożony Aflofarm.
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R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
Rupatadine: Rupatadine Genoptim (Synoptis) to 9.
zarejestrowana marka rupatadyny. Na rynek wprowadzono 3 marki: od maja 2011 Rupafin (Uriach),
od maja 2018 Alerprof (Teva) i od czerwca 2018
Rupatadine Bluefish.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Rupaller
(Aflofarm), Rupatadinum Uriach, Rupaxa (Biofarm),
Rupoclar (Vitama) i Rupurix (Aurovitas).

V – PREPARATY RÓŻNE
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09I
– Wykrywanie nowotworów; V09IX – Inne radiofarmaceutyki do wykrywania nowotworów
Fludeoxyglucose [18F]: V-PET (Voxel) to 11. zarejestrowana marka fludeoksyglukozy (18F), która jest
wskazana do stosowania podczas badań z wykorzystaniem pozytonowej tomografii emisyjnej (ang.
Positron Emission Tomography – PET) u dorosłych
i dzieci. Wcześniej zarejestrowano 10 marek radiofarmaceutyków zawierających fludezoksyglukozę
znakowaną izotopem fluoru 18F: Efdege (IASON),
FDG Pozyton (Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy), FDGtomosil
(Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach), Fludeoksyglukoza
Euro-PET (Eckert&Ziegler Radiopharma), Fludeoxyglucose (18F) Biont, Fludeoxyglucose (18F) Monrol,
Fludeoxyglucose (18F) UJV, Glunektik (Synektik),
Gluscan i Gluscan PL (Advanced Accelerator Applications) oraz Steripet (GE Healthcare).
2018-11-23

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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Paźdzernik 2018

W październiku 2018 r. Komisja Europejska w ramach procedury
centralnej wydała 1 decyzję o dopuszczeniu do obrotu nowego produktu leczniczego przeznaczonego do stosowania u ludzi. Dotyczy
ona 2 substancji czynnych oznaczonych jako lek sierocy, w tym jednej nowej (tezakaftor) w skojarzeniu z inną już stosowaną w lecznictwie. Produkt omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz
substancji czynnej z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie
internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu ).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R07/R07A/R07AX – Inne preparaty działające na układ oddechowy; R07AX31 – Iwakaftor i tezakaftor
Ivacaftor+tezacaftor: Symkevi (Vertex) jest wskazany do stosowania w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem w leczeniu pacjentów chorych na mukowiscydozę (ang. cystic fibrosis, CF)
w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni pod względem mutacji F508del lub którzy są
heterozygotyczni pod względem mutacji F508del
i mają jedną z następujących mutacji genu mukowiscydozowego przezbłonowego regulatora
przewodnictwa (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR): P67L, R117C,
L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G,
S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A,
3272-26A→G i 3849+10kbC→T.
Tezakaftor jest wybiórczym korektorem CFTR, który wiąże się z pierwszą domeną obejmującą błonę (ang. first membrane spanning domain, MSD1) białka CFTR. Tezakaftor ułatwia przetwarzanie
i transport na poziomie komórkowym normalnych
oraz wielu zmutowanych postaci białka CFTR
(w tym F508del-CFTR), zwiększając ilość białka
CFTR dostarczanego na powierzchnię komórki, co
prowadzi do zwiększenia transportu jonów chlorkowych w warunkach in vitro.
Iwakaftor wzmacnia działanie białka CFTR, tj.
zwiększa prawdopodobieństwo otwarcia się kanału
CFTR na powierzchni komórki (wpływa na bramkowanie), zwiększając w ten sposób transport jonów
Aptekarz Polski, 147 (125e) listopad 2018

chlorkowych. Aby iwakaftor mógł działać, białko
CFTR musi być obecne na powierzchni komórki.
Iwakaftor może wzmacniać działanie białka CFTR
dostarczanego na powierzchnię komórki dzięki
tezakaftorowi, prowadząc do dodatkowego zwiększenia transportu jonów chlorkowych w porównaniu
z dowolną z tych substancji czynnych podawanych
w monoterapii. Substancje czynne w skojarzeniu
działają na nieprawidłowe białko CFTR, zwiększając ilość i aktywność białka CFTR na powierzchni komórek i w następstwie zwiększając grubość
warstwy płynu na powierzchni tkanek układu oddechowego oraz częstość ruchu rzęsek komórek
ludzkiego nabłonka oskrzelowego w badaniach in
vitro (ang. human bronchial epithelial cells, HBE)
pochodzących od pacjentów chorych na mukowiscydozę, którzy są homozygotyczni pod względem
mutacji F508del. Dokładne mechanizmy, dzięki
którym tezakaftor usprawnia przetwarzanie i transport komórkowy białka F508del-CFTR, a iwakaftor
wzmacnia działanie białka F508del-CFTR, są nieznane.
Decyzją Komisji Europejskiej z 27 lutego 2017 połączenie tezakaftoru z iwakaftorem zostało oznaczone jako sierocy produkt leczniczy w podanym
wskazaniu, a w okresie do 6 listopada 2028 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 29 X 2018 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Merck Sharp & Dohme)
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•

z 11 X 2018, pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego stosowanego
u ludzi Lusduna, zarejestrowanego 4 I 2017
– substancja czynna: insulin glargine, klasa:
A10AE;
decyzja z 30 X 2018 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Hospira) z 22 VIII 2018,
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi Taxespira, zarejestrowanego 28 VIII 2015 – substancja czynna: docetaxel, klasa: L01CD.

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.

2018-11-12

NOWOŚCI NA RYNKU
– Październik 2018
W październiku 2018 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 30 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/ Nazwa
WHO
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji/zmiany

A10AE

Insulin glargine

Semglee

Mylan

UE 03.2018

A10BD23

Metformin +
ertugliflozin

Segluromet

Merck Sharp & Dohme

UE 03.2018

A10BD24

Sitagliptin +
ertugliflozin

Steglujan

Merck Sharp & Dohme

UE 03.2018

A10BK

Ertugliflozin

Steglatro

Merck Sharp & Dohme

UE 03.2018

C08CA

Amlodipine

Almiden

Accord Healthcare

PL 06.2017

C08CA

Amlodipine

Amlodipine Aurovitas Aurovitas

PL 03.2017

C09AA

Ramipril

Ramipril Aurovitas

Aurovitas

PL 04.2017

C09CA

Valsartan

Valsartan Aurovitas

Aurovitas

PL 09.2017

C10AA

Atorvastatin

Atorvastatin
Aurovitas

Aurovitas

PL 03.2017

C10AX

Ezetimibe

Exebir

Accord Healthcare

PL 07.2016

J01CR05

Piperacillin +
tazobactam

Piperacillin/
Noridem
Tazobactam Noridem
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J01DH

Meropenem

Nableran

J05AE

Ritonavir

J05AP

Glecaprevir +
pibrentasvir

J05AX

Inosine pranobex Neosine Duo
+ zinc

L03AA

Pegfilgrastim

L04AB

Nowe rejestracje i nowości na rynku
Ranbaxy

PL 03.2011

Ritonavir Mylan

Mylan

UE 11.2017

Maviret

AbbVie

UE 07.2017

Aflofarm

PL 10.2018

Pelgraz

Accord Healthcare

UE 09.2018

Adalimumab

Amgevita

Amgen

UE 03.2017

L04AC

Secukinumab

Cosentyx

Novartis Europharm

UE 01.2015

M01AE51

Ibuprofen +
Advil Zatoki
pseudoephedrine

Pfizer

PL 04.2015

M09AX

Nusinersen

Spinraza

Biogen

UE 05.2017

N02AA

Morphine

Maracex

Kalceks

PL 05.2018

N02BG

Methoxyflurane

Penthrox

Mundipharma

PL 03.2018

N03AX

Gabapentin

Epigapent

Glenmark

PL 08.2017

N03AX

Lacosamide

Lackepila

Symphar

PL 02.2018

N03AX

Lacosamide

Lacosamide Accord

Accord Healthcare

UE 09.2017

N03AX

Lacosamide

Lacosamide
Glenmark

Glenmark

PL 12.2017

N03AX

Lacosamide

Lacosamide Teva

Teva

PL 12.2017

N05CD

Nitrazepam

Nomefren

Accord Healthcare

PL 10.2016

R01AA

Xylometazoline

Xylometazoline
Coldact

Ranbaxy

PL 08.2018

S01EE

Bimatoprost

Bimakolan

Stada

PL 04.2014

Ponadto w październiku 2018 r. wprowadzono do
sprzedaży 4 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
• C10AB, fenofibrate, Grofibrat M (Gedeon Richter
Polska), PL 09.2018;
• N02BE51, paracetamol + ascorbic acid + phenylephrine, Coldrex Junior C (Omega Pharma), PL
02.2009;
• R01AA, xylometazoline, Otrivin Katar i Zatoki
(GlaxoSmithKline), PL 04.2018;
• R03BA, fluticasone propionate, Flutixon Neb
(Adamed), PL 09.2017.
A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A10 – Leki stosowane w cukrzycy;
A10A – Insuliny i analogi insuliny; A10AE - Insuliny i analogi insuliny do wstrzyknięć, o długim czasie działania
A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi,
z wyłączeniem insulin;
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A10BD – Preparaty złożone doustnych leków obniżających poziom glukozy we krwi;
A10BD23 – Metformina i ertugliflozyna
A10BD24 – Sitagliptyna i ertugliflozyna
A10BK – Inhibitory kotranspostera sodowo-glukozowego typu 2. (SGLT2)
C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne
blokery kanału wapniowego działające głównie
na naczynia; C08CA – Pochodne dihydropirydyny
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy angiotensyny, leki proste
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki
proste
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10A Środki wpływające na stężenie lipidów, leki proste;
C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A
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Nowe rejestracje i nowości na rynku
C10AB – Fibraty
C10AX – Inne środki wpływające na stężenie lipidów

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne,
penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin, w tym
z inhibitorami beta-laktamazy; J01CR05 – Piperacylina i inhibitor beta-laktamazy
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DH – Karbapenemy
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A –
Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy
J05AP – Leki przeciwwirusowe do stosowania
w leczeniu zakażeń HCV
J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornościowy;
L03AA – Czynniki pobudzające wzrost kolonii komórkowych
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α)
L04AC – Inhibitory interleukiny
M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A
– Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego; M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach
M09/M09A/M09AX - Inne leki stosowane w chorobach
układu mięśniowo-szkieletowego

Barometr rynku aptecznego

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy
opium
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
N02BG – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne
leki przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CD – Pochodne benzodiazepiny

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A
– Środki udrożniające nos i inne preparaty stosowane miejscowo do nosa; R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg
oddechowych; R03B – Inne leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych, preparaty wziewne; R03BA – Glikokortykoidy
S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01EE – Analogi
prostaglandyn

2018-11-21

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

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
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Fotografie
mgr farm. Tomasz Krzanowski,
OIA w Lublinie

Stara Apteka
na Ukrainie
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