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Wielokulturowe miasto, zwane
„Bramą Wschodu”, niezapominające o przeszłości, jednak coraz prężniej się rozwijające – można napisać
wiele o Lublinie. Warto jednak odwiedzić gród nad Bystrzycą, zgubić
się w uliczkach Starego Miasta pośród odrestaurowanych, jak również
zniszczonych kamienic.
To miejsce ma swój urok!
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Przygotuj się.

Raportowanie do ZSMOPL
coraz bliżej
Tytułem tego felietonu chcemy zwrócić uwagę
na to, że termin przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest ustalony, tym razem ostatecznie i nieodwołalnie, na pierwszy dzień kwietnia. Tym
samym od tego dnia, podmioty prowadzące obrót
produktami leczniczymi, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi będą zobowiązane do przesyłania
elektronicznych raportów do ZSMOPL, będącego
informatycznym narzędziem służącym Ministerstwu Zdrowia i innym instytucjom państwowym do
kształtowania lub realizacji polityki lekowej.
Nie spodziewamy się, żeby apteki lub hurtownie nie były gotowe do raportowania, ale na
wszelki wypadek przypominamy, ponieważ czasu na
podłączenie się do Platformy P2 pozostało niewiele.
xxx
Zgodnie z zapowiedzią złożoną w poprzednim
wstępniaku publikujemy artykuł „Jak się chronić
przed zanieczyszczeniami powietrza – rola farmaceuty w podnoszeniu świadomości ekologicznej”,
będący drugą częścią opracowania Propedeutyka Zdrowia Środowiskowego autorstwa profesora Wojciecha Hanke. Warto sobie uświadomić, że prawie każdy
z nas może przyczynić się do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń powietrza. Pan profesor wskazuje,
w jaki sposób.
xxx
Znaczącym wątkiem tego numeru jest zagadnienie przyjmowania leków przez pacjentów, wobec
których stosuje się ponadprzeciętne i wzmożone
środki ostrożności. Ten tematyczny blok składa się
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z dwóch artykułów: – „Leki, a karmienie piersią”
napisanego przez panią magister Gabrielę Widelską
oraz – „Farmakoterapia wieku podeszłego. Rola
farmaceutów w edukacji seniorów” autorstwa pani
doktor Natalii Wysockiej-Sendkowskiej.
Z pierwszego z wymienionych artykułów
płynie wniosek, że „istnieje wiele leków i wiele
rozwiązań, by zarówno skutecznie się leczyć, jak
i nie przerywać karmienia piersią, które według
wszelkich badań jest najodpowiedniejszą metodą
karmienia niemowląt”.
Artykuł drugi jest ciekawym połączeniem
wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, wynikającą
z doświadczeń kierownika apteki szpitalnej, którym
jest pani doktor. Autorka dzieli się doświadczeniem,
przedstawiając kilka wybranych przedsięwzięć, które
podjęła w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów leczonych w szpitalu. Pacjenci pani doktor są
dobrze „zaopiekowani”.
xxx
Wyróżnikiem bieżącego numeru Aptekarza
Polskiego jest opracowanie zbiorcze o nowych
rejestracjach i nowych markach produktów leczniczych, a także skróceniach okresu ważności pozwoleń
w roku 2018 autorstwa doktora Jarosława Filipka.
Analiza składająca się z dużej liczby tabel i zawartych
w nich cyfr świadczy o potędze przemysłu farmaceutycznego, ale przede wszystkim budzi nadzieję,
że w razie potrzeby lekarze mają do dyspozycji duży
arsenał leków, po które mogą sięgnąć, żeby wybawić
pacjentów z choroby. ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego.
Redakcja
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Jak się chronić
przed zanieczyszczeniami powietrza
– rola farmaceuty w podnoszeniu
świadomości ekologicznej. Część II.
Dzisiaj normą stają się zachowania zmierzające do prowadzenia tak zwanego zdrowego stylu życia. Dbamy o dietę, aktywność fizyczną, eliminujemy
szkodliwe nałogi, wcześnie diagnozujemy choroby zagrażające naszemu życiu.
Z drugiej strony istnieją powszechnie sytuacje, które negatywnie oddziaływają
na nasze zdrowie, na które – jak nam się wydaje - mamy niewielki wpływ. Dla
przykładu, większość z nas na co dzień, przynajmniej przez kilka godzin jest
eksponowana na zanieczyszczenia powietrza pochodzące z tzw. niskiej emisji
i ruchu samochodowego.
Co możemy zrobić, żeby je ograniczyć, a przynajmniej w jaki sposób
możemy się przed nimi chronić? Pierwszą linią obrony jest informacja o zagrożeniu. Znając obowiązujące normy jakości powietrza i posługując się dostępnymi aplikacjami internetowymi na bieżąco możemy śledzić poziomy zanieczyszczeń powietrza i podejmować działania ochronne.
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
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►

Jakie normy jakości powietrza obowiązują w Polsce?
Normy dla zanieczyszczeń powietrza ustalone
są na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowi-

Zanieczyszczenie powietrza

ska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Normy stężeń ze względu na ochronę zdrowia

Pył zawieszony PM10
•

mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej
niż 10 μm (mikrometrów) znajdujących się w powietrzu
w postaci aerozolu;

•

w skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie,
silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, takie jak
dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin
i zarodniki grzybów;

•

szkodliwy dla oczu (spojówki) i układu oddechowego
(nos, gardło, płuca).

Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego:
40 μg/m3.
Poziom dopuszczalny stężenia średniego 24‑godzinnego:
50 μg/m3 (przekroczenie tego poziomu dozwolone 35 razy
w ciągu roku).
Poziom informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia średniego 24‑godzinnego: 200 μg/m3.
Poziom alarmowy stężenia średniego 24‑godzinnego:
300 μg/m3.

Pył zawieszony PM2.5 (drobny)
•

•

•

mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej
niż 2,5 μm (mikrometra) znajdujących się w powietrzu
w postaci aerozolu;
w skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie,
silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak
dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin
i zarodniki grzybów;

Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego:
•

od roku 2015: 25 μg/m3;

•

od roku 2020: 20 μg/m3.

Dwutlenek azotu NO2
•

brunatny gaz o ostrym zapachu, silnie toksyczny dla
układu oddechowego i odpornościowego;

Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego:
40 μg/m3.

•

powstaje m.in. w wyniku utlenienia tlenku azotu NO;

•

w wilgotnym powietrzu z NO2 tworzy się kwas azotowy
HNO3 (składnik kwaśnego deszczu).

Poziom dopuszczalny stężenia średniego 1-godzinnego:
200 μg/m3; przekroczenie tego poziomu dozwolone 18 razy
w ciągu roku;
Poziom alarmowy stężenia średniego 1‑godzinnego:
400 μg/m3.

Dwutlenek siarki SO2
bezbarwny gaz o gryzącym i duszącym zapachu, silnie
drażniący drogi oddechowe (nos, gardło, płuca);

•

w wilgotnym powietrzu z SO2 tworzy się kwas siarkowy
H2SO4 (składnik kwaśnego deszczu).

Poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego:
125 μg/m3; przekroczenie tego poziomu dozwolone 3 razy
w ciągu roku;
Poziom dopuszczalny stężenia średniego 1-godzinnego:
350 μg/m3; (przekroczenie tego poziomu dozwolone 24 razy
w ciągu roku);
Poziom alarmowy stężenia średniego 1-godzinnego:
500 μg/m3.
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WHO zaleca wartości normatywne zanieczyszczeń powietrza, które z reguły są niższe niż obowiązujące w większości krajów europejskich. Wynoszą
one w przypadku PM2,5 – 10 μg/m3 (średnia roczna)
i 25 μg/m3 (średnia 24h). Dla PM10 wartości te wynoszą odpowiedni 20 μg/m3 i 50 μg/m3. Wartości
te są określone na podstawie dużych badań epidemiologicznych poszukujących wartości stężeń zanieczyszczeń nie powodujących szkodliwego wpływu
na zdrowie.
Normy proponowane przez WHO są generalnie bardziej surowe niż standardy krajowe oparte
na dyrektywach UE. Stanowią one sugestie poparte
aktualną wiedzą naukową dotyczącą zdrowotnych
skutków narażenia na zanieczyszczenia. Tymczasem
normy krajowe lub UE to wytyczne o mocy prawnej.
Muszą one uwzględniać lokalne realia gospodarcze
i środowiskowe. Jest też oczywiste, że ustawodawcy
podlegają naciskom ze strony biznesu i lobbystów,
co może ich skłaniać do zatwierdzania bardziej liberalnych norm emisyjnych.

Czy znane są przykłady skutecznej
interwencji ograniczającej
zanieczyszczenia powietrza i jakie były
korzyści zdrowotne?

jest niebezpieczny dla układu oddechowego (dociera do
pęcherzyków płucnych) i układu krążenia (przenika do
naczyń krwionośnych i krwiobiegu).

•

Czy przyjmowane normatywy
dotyczące stężeń zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego są takie,
jak wartości zalecane przez WHO?

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

W Linz w Austrii stwierdzono, że w wyniku poprawy jakości powietrza w następstwie ograniczenia

ruchu samochodowego (obniżenie stężeń NOx o 30
μg/m3 i więcej), nastąpiła wyraźna poprawa parametrów wentylacji płuc u dzieci.
Interwencje prowadzone w Hong Kongu
i w Dublinie w 1990 roku, w Londynie w latach 20032004 oraz w Sztokholmie wskazują na wymierne
efekty zdrowotne w zakresie chorób układu oddechowego i układu krążenia.
Prowadzono również wiele interwencji ukierunkowanych na zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń
powietrza polegających na ograniczaniu ruchu dla
samochodów z silnikiem Diesla, poprawę transportu
miejskiego, kontrolę zanieczyszczeń przemysłowych
oraz wymianę na nowe pieców i kotłów domowych.
Dla przykładu obserwowano zmniejszenie zachorowalności na astmę w wyniku zamknięcia stalowni
w Utah Valley (USA) oraz z powodu ograniczenia ruchu samochodowego w czasie Igrzysk Olimpijskich
w Atlancie (USA).
W Barcelonie redukcja PM10 z 50 do 20 μg/m3
szacuje się, że spowodowała 3500 – jak się szacuje –mniej zgonów i 1800 mniej hospitalizacji z powodu chorób sercowo-naczyniowych, 5100 mniej
przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli u dorosłych i 31100 mniej przypadków ostrego zapalenia oskrzeli u dzieci oraz 54000 mniej przypadków
astmy u dzieci i dorosłych.

Jakie korzyści ekonomiczne przynoszą
działania na rzecz ograniczenia
zanieczyszeń powietrza?
Szacuje się, że roczne korzyści finansowe
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Barcelonie z tego tytułu wynoszą 64 miliardy
Euro rocznie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaproponowała w 2005 roku normy dla głównych zanieczyszczeń powietrza:
Składnik zanieczyszczeń
powietrza

Stężenia średnioroczne

Stężenia dobowe / ośmiogodzinne / jednogodzinowe

PM2.5

10 μg/m3

25 μg/m3 – 24-godzinne

PM10

20 μg/m3

50 μg/m3 – 24-godzinne

Ozon

-

100 μg/m3 – 8-godzinne

NO2

40 μg/m3

200 μg/m3 – 1-godzinowe

SO2

-

20 μg/m3 – 24-godzinne
500 μg/m3 – średnia 10-cio minutowa
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Koszt ekonomiczny przedwczesnych zgonów
w krajach UE w 2010 roku z powodu zanieczyszczeń
powietrza i zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń
oceniany jest na 1,5 tryliona dolarów amerykańskich.
W Danii wyliczono, że potencjalne oszczędności z tytułu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (PM2,5) skutkujące zmniejszeniem liczby osób cierpiących na chorobę niedokrwienną serca, udary, POChP i raka płuca wynoszą
1-2,6 mln Euro na każde 100 000 mieszkańców.
Oceniono, że korzyści wynikające z utrzymania
osób, które uniknęły choroby na rynku pracy wynoszą około 1,8 miliona Euro na 100 000 osób
w wieku 50–70 lat.

Czy dostępne dane są wystarczające,
aby dobrze oszacować skutki
zdrowotne zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego?
Około 90% ludności świata mieszka na terenach, na których stężenia zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego przekraczają wartości zalecane
przez WHO.
Dane na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie są coraz pełniejsze. Dostępne są
liczne badania epidemiologiczne, dotyczą one głównie USA i krajów Europy Zachodniej. Znacznie mniej
jest badań prowadzonych w krajach o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Wynika to przede
wszystkim z braku danych monitorujących stężenia
zanieczyszczeń powietrza w tych krajach.

Czy w naszym kraju
podejmowane są kroki
w kierunku obniżenia ekspozycji
na zanieczyszczenia powietrza?
Uchwały antysmogowe

W kolejnych województwach przyjmowane
są tak zwane uchwały antysmogowe. Uchwały takie zostały przyjęte w województwie dolnośląskim,
łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim,
podkarpackim, śląskim i wielkopolskim. Określają
one, w jakim czasie nastąpi zakaz stosowania paliw
stałych, w tym węgla i drewna oraz okres w których
powinny być usunięte lub zastąpione piece nie spełniające wskazanych wymogów. Regulują również
sposób korzystania z kominków domowych.
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Dotacje na wymianę pieców

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przygotowany nowy
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” wpisujący
się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza.

Program jest skierowany do właścicieli lub
współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności
energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków
mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.
Realizację Programu rozpoczęto w 2018 roku
i będzie on kontynuowany do 2029 roku, a łączne
środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł.
Dofinansowaniem objęty jest zakup i montaż
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Ponadto w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które
mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie
w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków
istniejących - prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana
okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).

Co każdy z nas może zrobić,
aby zmniejszyć emisję
zanieczyszczeń powietrza?
•

Sprawdzić czy nasz piec nie jest przypadkiem tak zwanym „kopciuchem”, czyli emiterem dużych ilości zanieczyszczeń powietrza.

•

W żadnym przypadku nie palić odpadami
i śmieciami, na przykład wyrobami z plastiku
lub starymi meblami, parkietem i makulaturą lakierowaną.

•

W jak największym stopniu korzystać
z transportu zbiorowego. Pomyślmy o tym
wybierając się wspólnie na wycieczkę czy
planując urlop.

•

Nie palić w kominkach, jeżeli nie są one
głównym źródłem ogrzewania.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Gdzie szukać informacji o narażeniu
na zanieczyszczenia powietrza?
Zacznijmy od przeglądu aplikacji smogowych
dostępnych w internecie, np.
https://smoglab.pl/aplikacja-prawde-ci-powie-testujemy-smogowe-apki/
Mobilne aplikacje smogowe mogą pomóc
nam w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo. Pokazują one, jakie jest stężenie szkodliwych substancji w powietrzu danego dnia. Podpowiedzą też, czy
lepiej zostać w domu, czy bez obaw można wyjść
na zewnątrz. Pouczą, jakie konsekwencje mogą nas
czekać, jeśli nie zachowamy ostrożności.
Poniżej scharakteryzowano kilka z popularniejszych aplikacji.
1. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA – aplikacja prezentuje mapę ze wszystkimi stacjami pomiarowymi. Kiedy klikniemy w którąkolwiek z tych
zakładek, widzimy mapę Polski w różnych kolorach
– w zależności od natężenia danej substancji – legendę, informację o zanieczyszczeniu oraz zagrożeniu dla naszego zdrowia.
2. JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE - to aplikacja stworzona przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska. Za pomocą GPS lokalizuje ona użytkownika i pokazuje aktualny stan powietrza. Dużym
walorem jest sześciostopniowa skala: od bardzo złej
do bardzo dobrej jakości powietrza. Na ekranie pokazane jest stężenie pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla
(CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Kiedy przesuniemy ekran w lewo, zobaczymy stężenie danej substancji z podziałem na godziny. Możemy sprawdzić
historię wartości z ostatnich dni pokazaną w przejrzystej tabelce. Uzyskujemy też informację, z której
stacji zostały sczytane wyniki. Możemy też wyszukać dowolną stację pomiarową i sprawdzić poziom
zanieczyszczenia w innych miastach. Dodatkowo
stworzono zakładkę „ostrzeżenia”, która pokazuje
w jakich miastach przekroczone jest stężenie szkodliwych substancji.
3. SmokSmog - dzięki tej aplikacji możemy
sprawdzić stan zanieczyszczenia powietrza w województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

i opolskim. Wszystkie informacje pochodzą z wojewódzkich inspektoratów. Na przejrzyście zaprojektowanej, szarej i minimalistycznej planszy możemy
odczytać wartości poszczególnych substancji zanieczyszczających powietrze. Żeby sprawdzić odczyt
z wybranej stacji, trzeba ją dodać do ulubionych,
4. Airly - w ostatnim czasie bardzo popularna
aplikacja. System dysponuje dużą liczbą stacji pomiarowych na terenie kraju, przez co możliwe jest
śledzenie na bieżąco jakości powietrza w miejscach,
gdzie nie ma stacji pomiarowych WIOŚ. Dzięki niej
możemy z łatwością odczytać zawartość pyłów
PM1, PM2,5 oraz PM10 w powietrzu. Jakość powietrza
na mapie kraju przedstawiona jest w siedmiostopniowej skali za pomocą kolorowych piktogramów.

W jaki sposób chronić dzieci?
•

Podczas spaceru z małym dzieckiem starajmy się trzymać je raczej jak najwyżej (chusta,
nosidło) niż przewozić w wózkach. Im wyżej, tym generalnie mniejsze stężenie zanieczyszczeń komunikacyjnych.

•

Unikajmy zakrywania dzieciom nosa szalikami i chustkami. Jednym z najważniejszych
sposobów ochrony przed szkodliwymi skutkami smogu jest umożliwienie dziecku oddychania przez nos, który stanowi naturalny
filtr i pierwszą barierę dla zanieczyszczeń
znajdujących się we wdychanym powietrzu.

•

Unikajmy podróży samochodem, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego,
jeżeli to konieczne wybierajmy mniej uczęszczane ulice.

•

Korzystając z klimatyzacji w samochodzie
włączajmy „Obieg zamknięty (wewnętrzny)”.
W innym przypadku powietrze jest zasysane
z zewnątrz, co odbija się szybko na jakości
powietrza, którym oddychamy w samochodzie.

•

Wybierając się na spacer czy przejażdżkę rowerową, warto wybrać trasy, które nie przebiegają bezpośrednio wzdłuż ulic o dużym ►
natężeniu ruchu.
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Czy maski chronią przed smogiem?
Maski antysmogowe chronią przed smogiem
tylko wtedy, kiedy wyposażone są w specjalne filtry
węglowe. Sprzęt stosowany dla ochrony indywidualnej przed zanieczyszczeniami powietrza powinien
być zastosowany tylko w sytuacji, kiedy wyczerpano
wszelkie możliwości ograniczania wielkości emisji.
W żadnym przypadku nie powinien być stosowany
jako działanie podejmowane w zamian za działania
o charakterze przyczynowym.
W przypadku wielokrotnych (4-6 krotnych)
przekroczeń stężeń zanieczyszczeń powietrza Centralny Instytut Ochrony Pracy zaleca stosowanie
półmasek filtrujących klasy FFP2 lub FFP3. Pamiętać jednak należy, że półmaski jako sprzęt filtrujący
zapewniają jedynie ochronę przed zanieczyszczeniami w formie aerozoli – pyłów i mgieł, a więc przed
pyłami PM10 i PM2,5. Nie zapewniają one natomiast
ochrony przed substancjami chemicznymi występującymi w formie gazów i par, w tym SO2, CO, NO2, O3
i węglowodorami aromatycznymi. W celu uzyskania
zabezpieczenia należy zastosować sprzęt oczyszczający w postaci półmaski skompletowanej z filtro-pochłaniaczami.
Sklasyfikowane półmaski ochronne, w przeciwieństwie do zwykłych anty-smogowych, testowane są również pod kątem zawartości dwutlenku
węgla w powietrzu wydychanym, który gromadzi się
pod częścią twarzową półmaski, w tak zwanej przestrzeni martwej. Półmaski mogą być jednorazowego
lub wielokrotnego użycia, oznaczone odpowiednio
symbolami NR lub R.
W środowisku pracy, w doborze półmasek filtrujących kierujmy się ich zgodnością z zasadniczymi
wymogami bezpieczeństwa według rozporządzenia
Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz.U. Nr 259, poz. 2173) oraz Dyrektywy 89/686/
EWG. Wyroby takie oznaczone są znakiem CE i posiadają certyfikat oceny WE. Spełnienie powyższych
wymagań jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnych wyników badań przez poszczególne wyroby
według standardów europejskich.

Jaką wybrać maskę antysmogową?
Zakładając półmaskę filtrującą należy postępować zgodnie z instrukcją producenta, bowiem
musi być ona szczelnie dopasowana do twarzy użytkownika. Dostępne w szerokiej ofercie artykuły,
oferowane jako maski antysmogowe, ze względu
na niepełne dopasowania, na przykład do twarzy
dziecka, mogą nie dostarczać właściwej ochrony.
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W przypadku osób z chorobami układu oddechowego i krążenia, brak jest badań oceniających
bezpieczeństwo tego typu zabezpieczeń. Maski
mogą istotnie zwiększać opór powietrza wdychanego.
Nie ma aktualnie przepisów prawnych określających wskazania (wielkość ekspozycji) i wymogi
jakie powinny spełniać środki ochrony przeznaczone dla dzieci i osób chorujących na choroby układu
krążenia i oddechowego, w tym pacjentów oddziałów szpitalnych.

Czy warto zainstalować w domu
oczyszczacz powietrza?
Powietrze wewnątrz pomieszczeń również
może być w znacznym stopniu zanieczyszczone, nie
tylko ze źródeł tam się znajdujących, na przykład
w czasie procesów gotowania, sprzątania, remontowania pomieszczeń, ale również ze źródeł zewnętrznych. Te ostatnie obejmują drobne cząstki pyłów PM10 i PM2,5, związki lotne, pleśń, alergeny. Ponieważ
dużą część dnia spędzamy wewnątrz pomieszczeń,
znaczna część naszej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza, w tym na te pochodzące ze źródeł
komunalnych i emitowane przez środki transportu
ma miejsce wewnątrz pomieszczeń.
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska
(USEPA) opublikowała szczegółowy dokument
na ten temat. Wskazuje ona, iż najlepszą metodą
ograniczenia ryzyka związanego z zanieczyszczeniami powietrza wewnątrz pomieszczeń jest
ich wentylacja przy pomocy czystego powietrza
zewnętrznego. Tylko w przypadku, gdy warunki
pogodowe lub jakość tego powietrza jest nieodpowiednia można posłużyć się urządzeniami do
oczyszczania powietrza.
Wiemy, że żaden pojedynczy filtr nie jest
w stanie ochronić nas przed zanieczyszczeniami powietrza, którym oddychamy wewnątrz w pomieszczeniach. Większość filtrów jest tak zaprojektowanych, aby usuwać tylko gazy, albo tylko cząstki stałe.
Wynika z tego wniosek, że skuteczny oczyszczacz
powietrza powinien mieć obydwa rodzaje filtrów.
Warto zwrócić uwagę na wskaźnik CADR (clean air
delivery rate). Im wyższa wartość CADR, tym większa
ilość powietrza jest oczyszczana w jednostce czasu. Należy pamiętać, że im większe pomieszczenie,
tym większa powinna być wartość CADR, tak więc
przed zakupem należy policzyć powierzchnię pomieszczenia, gdzie urządzenie będzie pracowało.
Ważnym jest, aby zastosowane filtry były z kategorii
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

HEPA (high-efficiency particulate air). Unikajmy urządzeń, które produkują ozon, gdyż ma on działanie
drażniące dla płuc. Ważna jest odpowiednio częsta,
zgodna z zaleceniami producenta wymiana filtrów.
Zwykle powinna ona nastąpić po 60-90 dniach stosowania.
WHO prowadzi aktualnie systematyczny przegląd piśmiennictwa i ocenę skuteczności różnych
metod oczyszczania powietrza wewnętrznego. Wyniki dostępne będą w ciągu najbliższych miesięcy.

Poprawa świadomości
– rola farmaceuty.
Wartą odnotowania ścieżką do poprawy świadomości mieszkańców, odnośnie problemów z jakością powietrza i możliwych do wdrożenia przez
nich działań naprawczych, a tym samym zwiększenia
skuteczności wdrażania programów ochrony powietrza mogą być działania pracowników ochrony zdrowia, w tym farmaceutów.
Farmaceuci pracujący w aptekach mogą być
doradcami w zapobieganiu chorobom związanym
z zanieczyszczeniami powietrza. Podnosząc świadomość u swoich pacjentów, mogą się przyczynić do
bardziej skutecznego wdrażania lokalnych strategii
ochrony powietrza poprzez angażowanie mieszkańców w procesy ograniczania emisji zanieczyszczeń
powietrza ze źródeł komunalnych i transportu.

Dla przykładu farmaceuta, wydając leki stosowane w chorobach przewlekłych wynikających z zanieczyszczeń powietrza może skierować rozmowę
na sytuacje sprzyjające emisji zanieczyszczeń powietrza i wskazać na możliwości ich zapobiegania.
Pamiętajmy, że Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej art. 27 wskazuje, iż „Aptekarz,
wykorzystując swe umiejętności zawodowe i pozycję
w społeczeństwie, uczestniczy w działaniach na rzecz
środowiska naturalnego, szerzy wiedzę o prozdrowotnym sposobie życia oraz bierze udział w przeciwdziałaniu patologiom społecznym”.

Podsumowanie
Zanieczyszczenia powietrza związane są z szeregiem negatywnych skutków zdrowotnych występujących u eksponowanych osób, zwłaszcza u kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych. Ryzyko wzrasta
z wielkością i czasem trwania ekspozycji.
Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza jest
skuteczną metodą poprawy zdrowia całej populacji.
Zadbajmy o właściwy styl życia zmniejszając ryzyko
chorób układu krążenia. Zanieczyszczania powietrza
najsilniej atakują osoby już chorujące. ■
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego

Zakład Epidemiologii Środowiskowej

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Źródła informacji o smogu i jego skutkach zdrowotnych i ich zapobieganiu
https://www.krakowskialarmsmogowy.pl/
https://czasnaczystepowietrze.pl/
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/faq
https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
https://tvnmeteo.tvn24.pl/alergia/jonizacja-filtry-cadr-jak-wybrac-dobry-oczyszczacz-powietrza-i-nie-zwariowac,238427.html
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/air-cleaners-and-air-filters-home#Introduction
www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq
EPA Technical Guide to Residential Air Cleaners
www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/residential-air-cleaners-second-editionwww.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
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Z

Leki,

a karmienie piersią
Karmienie piersią może trwać bardzo długo, a mamie karmiącej, tak
jak wszystkim, może przytrafić się choroba. Jeszcze do niedawna uważano,
że nie powinno się wówczas stosować żadnych leków. Ale co wtedy? Męczyć
się z nieprzemijającym katarem? Ostatkiem sił próbować zahamować duszący
kaszel? Czy może całkiem zrezygnować z karmienia bo ból głowy, który jest nie
do zniesienia, bez odpowiedniego leku sam nie minie?
Na szczęście wszystkie mamy mogą głęboko odetchnąć (nawet te
zakatarzone), a czasy gdy nie można było stosować absolutnie niczego, uznać
za słusznie (nawet bardzo) minione. To prawda, bywa tak, że leczenie niektórych
chorób jest trudniejsze ze względu na karmienie piersią, ale nie jest ono
niemożliwe. W wielu przypadkach można tak dopasować farmakoterapię, aby
nie wywierała szkodliwego wpływu ani na dziecko, ani na sam proces laktacji.
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arówno lekarze, jak i farmaceuci bardzo często
w kontakcie z mamą karmiącą oraz przy próbie odpowiedniego doboru leków są bardzo
ostrożni. Rozważają czy dana substancja zawarta
w leku jest na pewno bezpieczna, a jeśli tak to w jakiej dawce? Czy nie wywoła działań niepożądanych,
a jeśli tak – to jakie? Ta niepewność jest całkowicie
zrozumiała jeśli uświadomimy sobie fakt, jak wiele
leków jest na naszym rynku i jak wiele nowych substancji jest wciąż wprowadzanych.
Na szczęście istnieją rejestry substancji chemicznych, które w dość łatwy i szybki sposób charakteryzują odpowiedni lek oraz określają czy dane
specyfiki mogą, czy nie mogą być stosowane w czasie laktacji.
Najpopularniejszym takim zestawieniem
są Kategorie Ryzyka Laktacyjnego według prof.
Hale’a (Hale’s Lactation Risk Categories). Leki, a dokładniej substancje lecznicze zostały tam podzielone na pięć grup, a każdą oznaczono odpowiednim
symbolem: L1, L2, L3, L4 i L5 (przy czym najbezpieczniejsze substancje stanowią grupę L1, zaś grupa L5
to substancje zakazane w czasie laktacji).

Grupa L1
Znajdują się tu substancje całkowicie bezpieczne, stosowane przez karmiące mamy nie dawały
żadnych efektów niepożądanych ani u kobiet, ani
u karmionych dzieci (co zostało potwierdzone licznymi badaniami).
Do tej kategorii zaliczamy:
• antybiotyki (amoksycylina, amoksycylina +
kwas klawulanowy, ampicylina, cefadroksyl,
cefaclor, cefazolina, ceftriakson, daptomycyna, klarytromycyna, mupirocyna, nystatyna,
wankomycyna);
•

•
•

leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy (cimetydyna, famotydyna, domperidon, pantoprazol);
leki stosowane w cukrzycy (insulina, metformina);
leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (ibuprofen, paracetamol);

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

•

leki przeciwalergiczne (loratadyna, triprolidyna);

•

leki o działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie oskrzeli (salbutamol);

•

steryd donosowy (budezonid);

•

leki stosowane w terapii chorób tarczycy
(lewotyroksyna);

•

liczne witaminy (kwas foliowy, wit. B1, wit. B2,
wit. B5, wit. B12, wit. C, wit. D, wit. H, wit. K1).

Grupa L2
Znajdują się tu leki stosowane przez ograniczoną grupę kobiet karmiących piersią i są one
bezpieczne w czasie laktacji. Podczas ich stosowania nie odnotowano żadnych efektów ubocznych
u karmionych niemowląt, zaś ryzyko wystąpienia
późniejszych komplikacji u dzieci jest mało prawdopodobne.
Do grupy tej zaliczamy:
• antybiotyki (amikacyna, azytromycyna, bacytracyna, cefepim, cefiksym, cefotaksym,
ceftibuten, cefuroksym, klindamycyna, tobramycyna);
•

chemioterapeutyki (lewofloksacyna, ofloksacyna, trimetoprim);

•

leki stosowane w schorzeniach żołądka
i dwunastnicy (omeprazol);

•

leki stosowane w dnie moczanowej (allopurinol);

•

leki kardiologiczne (captopril, heparyna, metoprolol, warfaryna, weapamil);

•

leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (diklofenak, flurbiprofen, ketoprofen);

•

leki moczopędne (spironolakton);

•

narkotyczne leki przeciwbólowe (buprenor►
fina);
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•

leki przeciwbiegunkowe (loperamid);

•

chemioterapeutyki (ciprofloksacyna);

•

leki diabetologiczne (glimepiryd);

•

leki działające na OUN (amitryptylina, citalopram, fluoksetyna, gabapentyna, imipramina,
karbamazepina, klomipramina, olanzapina,
risperidon, sertralina, zaleplon);

•

leki diabetologiczne (pioglitazon, tolbutamid);

•

leki kardiologiczne (sotalol, telmisartan, tiklopidyna);

leki kardiologiczne (acebutolol, betaksolol,
klonidyna, klopidogrel, pindolol, simwastatyna, walsartan);

•

leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
(metamizol);

•

leki onkologiczne (flutamid, megestrol);

•

leki działające na OUN (felbamat, fenobarbital, flunaryzyna, flunitrazepam, kodeina, kwas
walproinowy, ropnirol, zonisamid),

•

leki przeciwalergiczne (klemastyna);

•

leki przeciwwirusowe (rybawiryna).

•
•
•

sterydy (zewnętrznie hydrokortyzon, prednizon);
leki przeciwalergiczne (cetyryzyna, difenhydramina);
leki o działaniu przeciwgrzybiczym (flukonazol, ketokonazol, klotrimazol, metronidazol,
mikonazol, terbinafina);

•

•

leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (indometacyna, meloksikam, naproksen);

•

leki o działaniu moczopędnym (furosemid);

•

narkotyczne leki przeciwbólowe (oksykodon,
tramadol);

•

leki działające na OUN (asenapina, estazolam, haloperidol, ketamina, klonazepam,
lorazepam, memantyna, perfenazyna, sumatriptan, temazepan, zolpidem);

•

leki przeciwpasożytnicze (albendazol);

•

leki przeciwwirusowe (acyklowir, walacyklowir);

•

leki przeczyszczające (bisakodyl);

•

•

leki o działaniu znieczulającym (benzokaina,
lignokaina);

sterydy (betametazon, doustny hydrokortizon);

•

leki przeciwkaszlowe (dekstrometorfan);

niektóre witaminy (wit. B6, wit. E).

•

leki przeciwwirusowe (gancyklowir);

•

leki przeciwzapalne (sulfasalazyna);

•

leki wykrztuśne (gwajafenazyna);

•

leki stosowane w katarze (nafazolina, oksymetazolina, pseudoefedryna).

•

Grupa L3
Zaliczane są tu leki prawdopodobnie bezpieczne w czasie laktacji, dla których badania wykazały
niewielkie, niezagrażające działanie niepożądane.
Znajdują się tu jednak również takie substancje, dla
których nie prowadzono kontrolowanych badań
na matkach karmiących, a w trakcie ich stosowania
istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
u niemowląt.
Również nowe leki, które nie mają jeszcze
odpowiednich badań są kierowane do tej grupy.
Z zasady uważa się, że substancje z tej grupy mogą
być stosowane tylko wtedy, gdy korzystne działanie
na organizm matki przewyższa ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych u dziecka.
Do grupy tej należą:
• antybiotyki (doksycyklina, neomycyna, streptomycyna, sulfametoksazol, teracyklina);
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Grupa L5
Do grupy tej zaliczane są leki niebezpieczne
w czasie laktacji i tym samym bezwzględnie przeciwskazane u kobiet karmiących. Substancje te niosą
ryzyko dla dziecka, które znacznie przewyższa jakiekolwiek możliwe korzyści płynące z naturalnej
metody karmienia. W trakcie ich stosowania zalecane
jest całkowite zaprzestanie karmienia piersią.

Znajdują się tu:
• leki stosowane w endokrynologii (danazol);
•

leki kardiologiczne (amiodaron);

•

leki przeciwwirusowe stosowane w terapii
wirusa HIV (abakawir, efawirenz, etrawiryna,
indynawir, newirapina, raltegrawir, ritonawir,
sakwinawir, zidowudyna);

•

leki stosowane w terapii reumatoidalnego
zapalenia stawów (leflunomid);

•

leki stosowane terapii łuszczycy (acytretyna);

•

leki przeciwtrądzikowe (isotretynoina);

•

leki działające na OUN (doksepina);

•

leki onkologiczne (anastrazol, busulfan,
kapecytabina, karboplatyna, chlorambucil, cisplatyna, cyklofosfamid, cytarabina,
dakarbazyna, doksorubicyna, epirubicyna,
etopozyd, letrozol, mitomycyna, mitoksantron, oksaliplatyna, paklitaksel, tamoksifen,
winblastyna, winkrystyna, winorelbina).

W wyborze leku powinno się również brać
►
pod uwagę dawkę, w jakiej lek przenika do mleka

Grupa L4
Należą tu leki potencjalnie niebezpieczne w trakcie laktacji, dla których istnieją dowody
szkodliwego wpływu na karmione piersią niemowlę. Ponadto substancje znajdujące się w tej grupie
wpływają negatywnie na sam proces laktacji.
Mogą być one zastosowane tylko w sytuacji
zagrożenia życia lub poważnej choroby karmiącej
i tylko wówczas gdy bezpieczniejsze leki są nieskuteczne lub nie mogą być zastosowane.
Do kategorii tej zaliczamy:
• antybiotyki (bleomycyna, chloramfenikol);
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
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►

oraz jego właściwości farmakokinetyczne tj. jego
rozpuszczalność (te rozpuszczalne w tłuszczach bardziej kumulują się w mleku matki).
Ważne jest również to czy dana substancja
jest szybko usuwana z organizmu czy też lek ma
– na przykład – przedłużone działanie i wówczas
trudniej określić jest, jaka jego ilość dostaje się do
mleka.
Kolejnym ważnym aspektem jest wiek dziecka
– im jest ono młodsze, tym ryzykowniejsze
staje się przyjmowanie niektórych
lekarstw, choć to dotyczy
głównie niemowląt do 2
miesiąca życia i wcześniaków. Najczęściej obserwowane
wówczas działania
niepożądane to
biegunki przy
antybiotykach,
uspokojenie
przy antydepresantach
i analgetykach
oraz niepokój
przy lekach antyhistaminowych.
Dlatego też w niektórych przypadkach, najczęściej w terapiach długoterminowych lekarze zalecają
przerwę w karmieniu
lub odczekanie dwóch
okresów połowicznego zaniku, co pozwala
uniknąć najwyższego stężenia leku w mleku matki.
Obalić należy również mit, jakoby odciąganie
mleka miało posłużyć jego oczyszczeniu (poziom
leku będzie się wyrównywał), proces ten można jednak stosować w celu utrzymania laktacji.
Przyjmowanie leków w trakcie karmienia piersią jest możliwe i może być bezpieczne. Wystarczy
przestrzegać kilku zasad:
• nie można przyjmować żadnych leków bez
uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą;

16
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•

przy łagodnych infekcjach leczenie należy
rozpocząć od tak zwanych domowych sposobów (np. inhalacje, wygrzewanie się);

•

leki najlepiej przyjmować tuż po karmieniu,
tak by w przerwie między karmieniami jego
stężenie zdążyło zmaleć;

•

w typowych infekcjach w trakcie karmienia najlepiej pozostać przy preparatach
jednoskładnikowych, gdyż niektóre
substancje choć nie mają bezpośredniego wpływu na niemowlę mogą zaburzać
sam proces laktacji.

Najczęstszymi chorobami
z jakimi zmagać
się musi mama
karmiąca są
przeziębienie
(oraz towarzyszące mu
nieprzyjemne objawy tj.
katar, kaszel,
gorączka), stany zapalne dróg
oddechowych oraz
zapalenie pęcherza
moczowego.
Niestety
oprócz samych
dolegliwości karmiąca musi
się zmagać również z panującą w społeczeństwie opinią, że w czasie laktacji leków nie powinno się przyjmować lub należy przerwać karmienie.
W rzeczywistości w typowych, najbardziej powszechnych schorzeniach nie ma takiej potrzeby, a zarówno
lekarz jak i farmaceuta powinni na tyle znać temat
karmienia piersią, by móc pomóc borykającej się
z chorobą matce. Oczywiście w początkowych objawach przeziębienia można posiłkować się domowymi sposobami, jeśli jednak metody te zawiodą,
bądź będą nie do końca satysfakcjonujące, można
sięgnąć po silniejszą „broń”.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Co na katar? Gdy jest on bardzo gęsty, najlepszym rozwiązaniem mogą okazać się środki rozrzedzające wydzielinę (np. sól fizjologiczna lub roztwór
soli morskiej). Na wodnisty, cieknący katar pomogą przede wszystkim krople obkurczające naczynia
krwionośne w śluzówce nosa. Niewskazane są natomiast leki w postaci tabletek zawierające pochodne
pseudoefedryny, gdyż te mogą upośledzać proces
laktacji. Dodatkowe zawsze, zarówno przy katarze
jak i przy innych problemach układu oddechowego
wskazane są inhalacje – nawet te najprostsze z soli
fizjologicznej przynoszą szybką ulgę i skracają sam
proces leczenia. Jeśli z kolei podczas kataru pojawi
się nieprzyjemne podrażnienie skóry wokół nosa najskuteczniejsza będzie maść majerankowa (ta sama,
niezawodna w katarze u niemowląt).
Inną uporczywą dolegliwością jest kaszel, jednak i w tym przypadku bez szkody dla karmienia
piersią można stosować odpowiednie leki, zarówno w przypadku suchego, jak i mokrego kaszlu.
Bez obaw można podawać syropy z ambroksolem
lub bromheksydyną, skuteczne są również syropy
ziołowe jak np. syrop prawoślazowy czy z babki
lancetowatej. Powinno się jednak unikać syropów
z dodatkiem kodeiny, gdyż jak donoszą badania,
może ona zmniejszać laktację.
Na ból gardła poza metodami domowymi
(płukanki z soli lub szałwii), można stosować także
popularne tabletki do ssania. Skuteczne będą zarówno te zawierające substancje pochodzenia roślinnego, powlekające gardło, jak i te, które w swym składzie mają substancje o działaniu przeciwzapalnym.
Obydwie grupy mogą być z powodzeniem stosowane. Jeśli zaś ból gardła nie przemija, a dodatkowo
pojawi się gorączka, wówczas należy skonsultować
się z lekarzem, ponieważ objawy mogą wskazywać
na anginę i niezbędna mogłaby okazać się antybiotykoterapia (również bezpieczna w czasie laktacji).
W przypadku gorączki bezpiecznie można stosować zarówno paracetamol, jak i działający dodatkowo przeciwzapalnie ibuprofen. Skuteczne w łagodzeniu stanów podgorączkowych i nie wpływające
na laktację będą także preparaty roślinne mające
w swoim składzie wyciąg z kwiatostanu lipy. Pokutuje
przekonanie, że podczas gorączki należy przerwać
karmienie. Po raz kolejny jest to mit, który należy

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

jak najszybciej obalić. Można, a nawet trzeba karmić
dziecko w czasie, gdy mama karmiąca ma gorączkę,
dzięki temu również dziecko nabiera odporności,
a mleko nie traci swoich wartości i właściwości.
Poza infekcjami dróg oddechowych, karmiące
mamy mogą również doświadczyć stanów zapalnych
pęcherza moczowego. Podobnie jak w przypadku
innych stanów chorobowych odpowiednie i skuteczne leczenie jest możliwe. Również w przypadku
antybiotykoterapii jest cała gama preparatów, które
lekarz bez szkody dla karmienia może zaordynować
pacjentce. Jeśli zaś dolegliwości ze strony pęcherza
moczowego nie są zbyt uciążliwe, bardzo dobrze egzamin zdają leki mające w swoim składzie żurawinę.
Dzięki substancjom obecnym w wyciągu z żurawiny
zmniejsza się zdolność przylegania bakterii do ścian
układu moczowego, co następnie prowadzi do łatwiejszego ich usuwania z organizmu.
Najważniejsze jest zatem, żeby się nie bać sobie pomóc. Istnieje wiele leków i wiele rozwiązań, by
zarówno skutecznie się leczyć, jak i nie przerywać
karmienia piersią, które według wszelkich badań jest
najodpowiedniejszą metodą karmienia niemowląt. ■
mgr farm. Gabriela Widelska
Piśmiennictwo:
Hale TW, Rowe HE (2019) Medications and Mother’s Milk. Springer
Co. wydanie 18
Lothrop H (2011) Sztuka karmienia piersią. Wydawnictwo Media Rodzina
Szlagatys-Sidorkiewicz A (2008) Mleko kobiece aktualny stan wiedzy.
Wydawnictwo Adam Marszałek, praca zbiorowa
Wood NK, Woods NF (2018) Outcome Measures in Interventions That
Enhance Breastfeeding Initiation, Duration, and Exclusivity. MCN
The American Journal of Maternal/Child Nurising 43(6): 341-347.
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Najczęściej występujące działania
niepożądane benzodiazepin
w praktyce klinicznej

Farmakoterapia

wieku podeszłego.

Rola farmaceutów w edukacji seniorów

Na oddziałach geriatrycznych stosuje się najczęściej leki działające
na Ośrodkowy Układ Nerwowy – podaje się benzodiazepiny, neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne. Starsi pacjenci często cierpią na stany lękowe,
bezsenność, schizofrenię czy depresję. W celu zwiększenia skuteczności
terapii niezbędna jest wiedza na temat działań niepożądanych tych leków.
Istotne jest również przeprowadzenie szczegółowego wywiadu odnośnie
innych przyjmowanych przez chorego preparatów. Ryzyko wystąpienia
interakcji lekowych zwłaszcza u osób starszych jest bardzo wysokie. W doborze farmakoterapii warto wziąć pod uwagę także rodzaj diety pacjenta
oraz suplementy przez niego przyjmowane.
18
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Jedną z powszechnie stosowanych grup leków
zwłaszcza na oddziałach geriatrycznych są benzodiazepiny. W tej grupie produktów występuje wzrost
ryzyka działań niepożądanych wraz z wiekiem. Leki
te niewłaściwie przyjmowane wywołują uzależnienie,
zaś próby odstawienia dają objawy bezsenności,
drżenia mięśni i pobudzenia. U osób starszych nie
należy podawać leków mających długi okres działania (takich jak diazepam czy chlordiazepoksyd).
Może to prowadzić do zaburzeń koordynacji ruchów,
upadków, złamań i zaburzeń świadomości.
Jeżeli występuje konieczność podania osobom
starszym benzodiazepin, należy stosować lek z grupy o krótkim okresie działania (np. oksazepam czy
temazepam). W terapii benzodiazepinami w grupie
osób w podeszłym wieku istotne jest również, aby
w przypadku estazolamu, nitrazepamu i flurazepamu zredukować dawkę o połowę w porównaniu do
dawki standardowej. Lekami, które działają nasennie
i krótkotrwale są zolpidem, zopiklon i zaleplon [1].
W ścianie jelita cienkiego następuje wchłanianie wielu leków. Zlokalizowane są tam układy
enzymatyczne podobne do tych, które znajdują się
w wątrobie. Niektóre interakcje powodują wzrost
stężenia leku we krwi przez hamowanie procesu
oksydacji w świetle jelita cienkiego. Tam częściowo metabolizowane i wchłaniane są flawonoidy
z soku grejpfrutowego.
Benzodiazepiny mogą ulegać takiej reakcji.
Następuje wzrost ich stężenia we krwi w wyniku hamowania czynności układu enzymatycznego CYP3A
przez składniki soku cytrusowego. W konsekwencji
wzrostu stężenia benzodiazepin może dojść do depresji oddechowo-krążeniowej.
Inne interakcje benzodiazepin to m.in. ta
z teofiliną – antagonizuje ona działanie uspakajające benzodiazepin. Ponadto chorych przyjmujących
ranitydynę i leki z grupy antacida należy uświadomić, że zmniejszają one wchłanianie benzodiazepin,
co skutkuje słabszym ich działaniem [2,3].
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Benzdodiazepiny uważane są za stosunkowo bezpieczne podczas rozsądnej farmakoterapii,
jednak posiadają również działania niepożądane.
Najczęściej u pacjentów obserwuje się objawy psychomotoryczne: senność, obniżenie koncentacji czy
osłabienie siły mięśni. U dzieci i osób starszych może
wystąpić pogorszenie pamięci – zjawisko to wykorzystywane jest w anestezjologii oraz mogą pojawić
się zaburzenia poznawcze.
U starszych pacjentów może dochodzić do paradoksalnego odhamowania, które polega na zwiększeniu pobudliwości, agresji i drażliwości. Należy
zachować ostrożność podczas podawania benzodiazepine z innymi lekami działającymi na OUN (przeciwdepresyjnymi, barbituranami i neuroleptykami)
– następuje wówczas wzrost ryzyka zatruć.
Benzodiazepiny są skutecznymi lekami w terapii ostrych stanów lękowych i bezsennności, ale
powinny być stosowane krótkotrwale. Niewłaściwe
przyjmowanie beznodiazepin prowadzi do uzależnienia fizycznego. Przed podaniem benzodiazepin
pacjentom powinno się określić wskazania i określić
podatność pacjenta na ryzyko wystąpienia uzależnień [4].

Najczęściej występujące
działania niepożądane
leków przeciwdepresyjnych
w praktyce klinicznej
Kolejną grupą leków stosowanych często
u pacjentów starszych sa leki przeciwdepresyjne.
Najczęściej wykorzystuje się SSRI, TLPD oraz inhibitory MAO.
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
(TLPD) wykazują objawy atropinowe, które są wynikiem działania cholinolitycznego tych substancji.
Leki należące do tej grupy wywołują wydłużenie
odstępu Q-T w badaniu EKG, które prowadzi do
pojawienia się częstoskurczu komorowego typu
torsade de pointes, groźnego dla życia. TLPD mogą
wywołać również podciśnienie ortostatyczne. U osób
w podeszłym wieku lekami pierwszego rzutu w zaburzeniach depresyjnych powinny być nieselektywne
►
inhibitory wychwytu serotoniny – SSRI (np. fluokse19
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►

tyna, sertalina czy paroksetyna). Nie posiadają one
działania cholinolitycznego i mają słabsze działanie
na serce [1].
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np.
amitryptylina, imipramina) podawane z posiłkiem
o dużej ilości tłuszczów osiągają wyższe stężenie
we krwi. Może to prowadzić do rozszerzenia źrenic,
tachykardii, napadów drgawek, a nawet zaburzeń
świadomości [5]. U pacjentów przyjmujących TLPD
najczęściej występują działania niepożądane, które
wynikają z silnego działania przeciwmuskarynowego, takie jak suchość w jamie ustnej, metaliczny
smak, zaparcia, majaczenie, splątanie czy zaburzenia widzenia. Na początku terapii mogą pojawić się
zaburzenia koncentacji i pamięci oraz nadmierna
senność. Odnotowuje się również działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego,
ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego, a nawet
utratę przytomności. Charakterystycznym objawem
niepożądanym jest również wzrost masy ciała.
Kolejną grupą leków przeciwdepresyjnych stosowanych często u seniorów są selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – SSRI. Są one
stosunkowo bezpieczną grupą leków przeciwdepresyjnych. Podczas pierwszych 2 tygodni stosowania
mogą uaktywnić się następujące objawy: mdłości,
splątanie i stany lękowe. W celu zminimalizowania problemów gastrycznych należy podawać leki
SSRI w czasie posiłków. Jako działanie niepożądane
po SSRI może również pojawić się zaburzenie funkcji
seksualnych. Podczas jednoczesnego stosowania
tych leków z NLPZ lub warfaryną następuje wzrost
ryzyka krwawień. W przypadku połączenia SSRI z lekami zwiększającymi poziom monoamin (np. inne
leki przeciwdepresyjne, dziurawiec) może wystąpić
tzw. “zespół serotoninowy”. Objawia się on m.in
tachykardią, poceniem, niepokojem i dezorientacją.
Do najbardziej charakterystycznych działań
niepożądanych inhibitorów monoaminooksydazy
(MAO) należy tzw. “chees effect”. Polega on na tym,
iż połączenie tych leków z tyraminą obecną m.in.
w niektórych gatunkach sera powoduje nagły wzrost
ciśnienia tętniczego, ponieważ inhibitory MAO hamują metabolizm tyraminy. Pacjentów leczonych
tymi lekami należy uświadomić odnośnie niebezpie20
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czeństwa, jakie niesie ze sobą dieta bogata w tyraminę (sery pleśniowe, wino czerwone) [6].

Najczęściej występujące działania
niepożądane neuroleptyków
w praktyce klinicznej
Kolejną grupą leków często stosowanych u seniorów i na oddziałach geriatrycznych są neuroleptyki. Wzrost ryzyka działań niepożądanych tych
leków wzrasta z wiekiem. U chorych przyjmujących
haloperidol lub droperydol w badaniu EKG można
stwierdzić wydłużenie odstępu Q-T. Pacjenci leczeni
pochodnymi fenotiazyny (np. chlorpromazyna, promazyna) jako działanie niepożądane często wykazują
tzw. działania pozapiramidowe, występować u nich
może również hipotonia ortostatyczna i zaburzenia
ruchowe. U osób starszych lekami pierwszego rzutu
w grupie neuroleptyków powinny być np. olanzapina
lub kwetiapina [1].
Olzapina jest pochodną azepiny – znosi objawy wytwórcze psychoz. Sporadycznie powoduje
zaburzenia ze strony układu pozapiramidowego
i zwiększa stężenie prolaktyny. Posiada działanie
anksjolityczne i przeciwautystyczne oraz wykazuje
powinowactwo do receptorów 5-HT2 i D2 w strukturach mezolimbicznych.
Kwetiapina natomiast wykazuje słabe objawy
pozapiramidowe i nie wpływa na wydzielanie prolaktyny. Działa przeciwwytwórczo, przeciwautystycznie
i uspokajająco. Może za to wywołać przyrost masy
ciała i ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego [7].
Leki betaadrenolityczne (np. propranolol, pindolol) zwiększają stężenie pochodnych fenotiazyny,
co nasila działania niepożądane neuroleptyków. Ten
sam efekt terapeutyczny występuje przy jednoczesnym podawaniu olanzapiny z ciprofloksacyną, risperidonu z karbamiazepiną i lewomepromazyny
z citalopramem.

Podawanie kwetiapiny z lorazepamem zmniejsza o 20% klirens lorazepamu. Zwiększenie objawów
pozapiramidowych obserwujemy przy jednoczesnym podaniu haloperidolu z fluoksetyną. Z kolei
skojarzenie klonidyny z propranololem oraz innych
neuroleptyków z diazepamem może wywołać zaburzenia ze strony układu krążenia, w tym zapaść.
U pacjentów leczonych promazyną podanie inhibitorów konwertazy angiotensyny może prowadzić do
omdleń. U chorych przyjmujących leki hipotensyjne
i neuroleptyki zaobserwowano nasilenie działania
hipotensyjnego. Szczególną ostrożność należy stosować przy równoległym podawaniu klozapiny z lekami o działaniu mielotoksycznym (cefalosporyny,
metronidazol, rifampicyna, kaptopril, karbamiazepina), gdyż może to prowadzić do zaburzeń ze strony
układu krwiotwórczego. U chorych przyjmujących
klozapinę może wystąpić leukopenia [2].

Surowce pochodzenia naturalnego
i suplementy diety
Ludzie starsi często korzystają z surowców
pochodzenia naturalnego, nie mając jednak świadomości, że mogą one być przyczyną interakcji lekowych i działań niepożądanych. Jednym z częstych
surowców naturalnych używanych w leczeniu stanów
depresyjnych jest ziele dziurawca (Herba Hyperici).
Roślina ta wchodzi w interakcje z lekami przeciwlękowymi, przeciwdepresyjnymi i nasennymi. Między
innymi przyśpiesza metabolizm alprazolamu.
Błonnik – będący składnikiem wielu suplementów diety – podawany równocześnie z lekami
przeciwdepresyjnymi może zmienić farmakokinetykę
tych leków. Korzeń kozłka lekarskiego (Valeriana
officinalis radix) podawany równolegle z alprazola-

mem zmienia farmakokinetykę tego leku. Ekstrakt
z szyszek chmielu osłabia farmakologiczny efekt
działania diazepamu [8].

Zaburzenia hematologiczne
Pacjenci przyjmujący leki psychotropowe powinni mieć zlecane badania takie jak morfologia.
Leki te mogą wywołać zaburzenia hematologiczne.
Do głównych powikłań należy agranulocytoza, leukopenia, enozynofilia, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna i małoptytkowość.
Spośród klasycznych neuroleptyków (takich tak
chlorpromazyna, trifluoropernazyna, perfenazyna,
perazyna, promazyna, haloperidol, zuklopentyksol,
flupentyksol), jedynie przy haloperidolu opisano
pojedyncze przypadki wystąpienia agranulocytozy,
małopłytkowości i eozynofilli. W przypadku pozostałych klasycznych neuroleptyków opisano < 1%
przypadków, w których podczas terapii tymi substancjami wystąpiły istotne zaburzenia hematologiczne.
Spośród leków przeciwpsychotycznych II generacji
(olanzapina, klozapina, kwetiapina, rysperidon, zyprazydon, sertindol, arypiprazol) za najbardziej bezpieczne uznaje się sertindol i arypiprazol, zaś za najbardziej niebezpieczną substancje powodującą istotne hematologiczne powikłania uznaje się klozapinę.
Leczenie klozapiną należy rozpoczynać u chorych z prawidłową liczbą leukocytów i prawidłowym
obrazem białokrwinkowym. Ze względu na możliwość wystąpienia granulocytopenii podczas łączenia
tej substancji z neuroleptykami o przedłużonym
działaniu stosuje się monoterapię klozapiną. W przypadku pojawienia się objawów grypopodobnych
u pacjenta przyjmującego klozapinę, należy ozna►
czyć wzór odsetkowy krwinek białych i wykluczyć

Hydroksyzyna zaś zmniejsza stężenie we krwi
pochodnych fenotiazyny, osłabia to działanie neuroleptyków. Podobny efekt terapeutyczny osiągnąć można przy podaniu równoległym haloperidolu
z diazepamem, olanzapiny z omeprazolem czy kwetiapiny z fenytoiną.
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►

neutropenię. Porównując TLPD i SSRI pod względem
hematologicznych działań niepożądanych stwierdza
się, że agranulocytoza, leukopenia i eozynofilia występują częściej po TLPD, zaś odwrotnie jest z małopłytkowością i niedokrwistością hemolityczną [9].

Skala objawów niepożądanych (UKU)
W celu opisywania, rozpoznawania i określenia
nasilenia dynamiki działań niepożądanych leków
stosuje się różnorodne skale, np. “skalę akatyzji”
Bamesa, “skalę ruchów mimowolnych” (AIMS), “skalę
objawów niepożądanych” (UKU).
Skala UKU została opracowana przez Komitet
do Badań Klinicznych Skandynawskiego Towarzystwa
Psychofarmakologicznego, wykorzystywana jest do
oceny tolerancji nowych leków psychotropowych
w badaniach klinicznych oraz do oceny objawów
działąń niepożądanych u pacjentów przyjmujących
leki psychotropowe. Skala podzielona jest na cztery
części, zaliczamy do nich poszczególne objawy:
1) objawy psychopatologiczne (np. osłabienie pamięci, depresja, napięcie, wydłużenie lub skrócenie snu, nasilenie marzeń sennych, zobojętnienie uczuciowe);
2) objawy neurologiczne (np. sztywność, hypokineza lub akineza, hyperkineza, drżenie, akatyzja,
napady padaczkowe);
3) objawy, za których wystąpienie odpowiada autonomiczny układ nerwowy (np. wzmożone ślinienie, suchość w ustach, nudności czy wymioty, biegunka, zaparcia, zaburzenia w oddawaniu
moczu, ortostatyczne zawroty głowy, kołatanie
serca, tachykardia, wzmożona potliwość;
4) pzotostałe objawy niepożądane (np. wysypka,
świąd, nadwrażliwość na światło, nasilenie pigmentacji, przybór masy ciała, spadek masy ciała,
nadmierne krwawienia miesięczne, brak miesiączki, mlekotok, ginekomastia, wzmożenie popędu
płciowego, zmniejszenie popędu płciowego).
Skala UKU jest skalą otwartą, można w niej
zawrzeć inne objawy, które nie zostały uwzględnione, a są istotne dla badacza. Na końcu skali należy
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podać, jakie podjęto kroki w celu złagodzenia działań
niepożądanych [10].

Podsumowanie
Z analizy działań niepożądanych leków stosowanych najczęściej przez pacjentów geriatrycznych
wynika, że:
•

wraz z wiekiem nasila się ryzyko występowania działań niepożądanych po zażywaniu
leków działających na OUN;

•

przed przepisaniem leków wpływających
na układ nerwowy należy przeprowadzić
szczegółowy wywiad dotyczący innych
przyjmowanych leków, w celu wykluczenia
interakcji lekowych;

•

rodzaj diety i surowce naturalne mają wpływ
na działanie leków;

•

zmiany hematologiczne krwi mogą być następstwem stosowania leków;

•

istnieją narzędzia w postaci rozmaitych testów pozwalające na bardziej wnikliwą analizę działań niepożadanych;

•

rolą pracowników ochrony zdrowia jest –
oprócz prowadzenia bezpiecznej terapii –
również edukacja pacjenta w zakresie działań
niepożądanych i interakcji lekowych;

•

farmaceuci powinni brać udział w działaniach
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa farmakoterapii.

diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety wśród pacjentów dwóch oddziałów. Celem tych
wstępnych badań było zebranie danych dotyczących
poziomu wiedzy pacjentów z zakresu bezpiecznego
przyjmowania leków głównie przez osoby starsze.

3. Bezpieczna farmakoterapia związana jest również
z aktualizacją terapii na podstawie komunikatów bezpieczeństwa. W celu zoptymalizowania
przekazywania informacji apteka-oddział oraz
poprawy jakości farmakoterapii i bezpieczeństwa
chorego powstały skrótowe, kolorowe komunikaty bezpieczeństwa rozdawane na oddziały. ■

Dane zebrane w ankiecie stały się przyczynkiem do podjęcia kolejnych kroków w celu zwiększenia bezpieczeństwa farmakoterapii osób starszych.
2. Następnym etapem była edukacyjna ulotka dla
pacjentów. Ulotka ta rozdawana jest chorym
podczas wizyt lekarskich, hospitalizacji oraz szkoleń edukacyjnych.

dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska

Kierownik Apteki Szpitalnej

nwsendkowska@gmail.com
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Rola farmaceuty szpitalnego
w bezpiecznej farmakoterapii
Poniżej chciałabym przedstawić kilka wybranych przedsięwzięć, które podjęłam w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów leczonych w szpitalu. Apteka szpitalna może brać udział w edukacji
prozdrowotnej na wiele sposobów:
1. Badania ankietowe
Takie badania w Pabianickim Centrum Medycznym przeprowadzone były metodą sondażu
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
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Wstęp

Rola bakterii
probiotycznych
w profilaktyce
oraz terapii
nadwagi i otyłości
W ostatnich dwóch dekadach obserwujemy globalny wzrost
nadwagi i otyłości, który obejmuje już około 2 miliardów ludzi głównie
w krajach wysoko rozwiniętych. Według WHO otyłość należy zaliczyć do
przewlekłych chorób metabolicznych na równi z nadciśnieniem tętniczym,
dyslipidemią czy cukrzycą typu 2. Te schorzenia nierzadko występują równolegle, tworząc tzw. zespół metaboliczny co znacząco przyspiesza rozwój
miażdżycy oraz jej następstw w postaci zawału serca lub niedokrwiennego
udaru mózgu.
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że obecnie ponad 40 milionów dzieci poniżej 5 roku życia
z krajów cywilizacji zachodnich, spełnia kryteria nadwagi i otyłości. Są to przyszli pacjenci, gdyż większość z nich będzie wymagała jakiejś formy terapii.
Najczęściej spotykaną formą nadwagi i otyłości
jest ta popularnie zwana „brzuszną” (wisceralną),
która stanowi wysokie ryzyko zarówno chorób układu sercowo-naczyniowego, jak i niektórych chorób nowotworowych. Udokumentowano bowiem,
że gromadzenie się tłuszczu w rejonie trzewi, jak
i w obrębie wątroby, trzustki, śledziony i serca (w tym
wokół naczyń wieńcowych) zaburza działanie tych
narządów. Ma to związek ze zmianami w funkcji
endokrynnej tkanki trzewnej, która w wyniku nadmiernego gromadzenia tłuszczu w postaci triglicerydów zaczyna produkować cytokininy prozapalne
tj. głównie IL-6 i TNFα. Obserwowany jest także
wzrost wydzielania z tej tkanki wolnych kwasów
tłuszczowych, które działając w dużym stężeniu stają
się cytotoksyczne, a ponadto mają istotny wpływ
na procesy glukoneogenzy i lipogenezy w wątrobie,
prowadząc do jej stłuszczenia.
Patogenne efekty związane z zaburzonym
metabolizmem tkanki wiseralnej są ściśle powiązane ze zmianami w sekrecji adipokinin tj. polipeptydowych hormonów wydzielanych przez adipocyty.
Zaobserwowano w badaniach klinicznych, że u osób
z nadwagą i otyłością zmniejsza się znacząco produkcja adiponektyny, która posiada unikalną zdolność do regeneracji uszkodzonego śródbłonka naczyń wieńcowych, między innymi przez pobudzenie
syntezy tlenku azotu oraz działanie przeciwzapalne.
Konsekwencją niedoboru adiponektyny w układzie
krążenia jest zarówno wzrost ryzyka wystąpienia
nadciśnienia tętniczego, jak i przedwczesnej miażdżycy. Należy również podkreślić, że zjawisku hipoadiponektynemii towarzyszy wzrost syntezy innych
adipokinin tj. leptyny regulującej ośrodek sytości
w podwzgórzu, rezystyny, która stymuluje śródbłonek do gromadzenia się lipidów i generuje insulinooporność oraz wisfatyny nasilającej proces
adipogenezy. Dopełnieniem tego obrazu jest fakt
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

zwiększonego wydzielania z żołądka greliny, hormonu peptydowego zwiększającego motorykę jelit
i wydzielanie kwasów żółciowych, a na poziomie
mózgu hamującego wydzielanie serotoniny. To przyczynia się do wzrostu trawienia, szczególnie w godzinach wieczornych.
W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania rolą mikrobioty jelitowej w patogenezie nadwagi i otyłości, co jest o tyle uzasadnione, że podstawowym czynnikiem wpływającym
na wzrost masy ciała jest nieprawidłowe żywienie,
które w wymierny sposób oddziałuje na skład jakościowy i ilościowy bakterii, wpływając w ten sposób na procesy trawienia i wchłaniania substancji
odżywczych. Niebagatelne znaczenie ma również
fakt, że spożywamy obecnie wiele produktów pochodzenia zwierzęcego, które zawierają antybiotyki
stosowane na masową skalę w hodowlach przemysłowych. Jednocześnie w naszym żywieniu coraz rzadziej pojawiają się naturalne źródła bakterii
probiotycznych związane z wytwarzaniem produktów pochodzących z procesów fermentacji. Z kolei
typowy dla krajów cywilizacji zachodniej niedobór
błonnika w codziennym żywieniu człowieka utrudnia kolonizację jelit przez probiotyki. Dochodzi więc
do zaburzenia homeostazy mikrobiologicznej jelit,
co pogłębia fakt częstego stosowania leków i to nie
tylko antybiotyków, ale także niesterydowych leków
przeciwzapalnych, inhibitorów pompy protonowej
i preparatów żelaza.
Tak więc przewlekła dysbioza wywołana czynnikami środowiskowymi prowadzi w konsekwencji do
stałego zasiedlania jelit przez bakterie chorobotwórcze, a szczególnie gram ujemne beztlenowce wytwarzające endotoksyny. Wywołują one nie tylko stan
zapalny jelit, ale na skutek uszkodzenia nabłonka
jelitowego przenikają do krążenie i nasilają produkcję białka ostrej fazy (CRP) w wątrobie, zwiększając
ryzyko chorób kardiometabolicznych. Istnieje więc
potrzeba krytycznego przeglądu badań podstawowych i klinicznych wskazujących, które z bakterii
probiotycznych dostępnych na rynku farmaceutycznym wykazują skuteczność zarówno w obniżaniu
nadmiernej masy ciała, jak również w zmniejszaniu
►
ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.
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Zmiany w mikrobiocie jelitowej
w nadwadze i otyłości
Analizując dane z publikacji dotyczących mikrobioty zarówno u zwierząt doświadczalnych, jak
i u ludzi, należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowaną metodykę badań. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że w jelitach istnieje duża
różnorodność bakterii tj. od 500 do 1000 gatunków,
a w tym tysiące różnych szczepów o zróżnicowanym
genomie. Jak dotąd udało się zsekwencjonować
około 3 milionów genów i jest to bardzo pomocne
w analizie aktywności biologicznej mikrobioty. Na tej
podstawie stwierdzono między innymi, że w nadwadze i otyłości dochodzi do relatywnego wzrostu
występowania bakterii Firmicutes, szczególnie Lactobacilli w stosunku do Bacteroidetes.

Wszechnica aptekarska
Należy przy tym zaznaczyć, że ten typ mikrobioty związany z otyłością różni się zasadniczo
od trzech enterotypów występujących najczęściej
w populacjach Europy, Ameryki oraz Azji i Afryki.
Po raz pierwszy poznaliśmy te enterotypy dzięki
badaniom MetaHIT (Metagenomics of the Human
Intestinal Tract – metagenomika układu trawiennego
człowieka), które zostały sfinansowane z budżetu
Unii Europejskiej i opublikowane w 2011 roku. Te
badania nie tylko wykazały różnice w składzie mikrobioty w poszczególnych enterotypach, ale także
dowiodły, że nie są one zależne od płci, wieku, stanu
zdrowia czy narodowości. Jest to więc z pewnością
efekt związany ze sposobem żywienia, wartością pH
w jelicie i nieokreślonego jeszcze wpływu układu
immunologicznego. Faktycznie badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Pensylwanii wykazały,
że enterotyp 1 w którym dominują bakterie rodzaju Bacteroides występuje w populacji spożywającej

REKLAMA

w przewadze białka i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego oraz cukry proste. Z kolei w enterotypie 2,
powiązanym z bakteriami rodzaju Prevotella zaobserwowano wysokie spożycie węglowodanów, zarówno złożonych, jak i prostych – co charakteryzuje
populację afrykańską i wegetarian.
Najczęściej spotykanym w skali globalnej
jest enterotyp 3, w którym dowiedziono występowania zarówno bakterii rodzaju Ruminococcus, jak
i specyficznie gatunku Akkermansia. Wpływają one
na proces fermentacji białek i cukrów prostych oraz
na przyswajanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tym omega 3.
Ostatnio koncepcja dotycząca enterotypów
jest poddawana krytyce i jest to powiązane z wynikami badań opublikowanych w roku 2014 przez
naukowców z Uniwersytetu w Harvardzie. Z ich pracy
przedstawionej w Nature wynika bowiem, że nawet
krótkotrwałe tj. 10-cio dniowe zmiany w składzie
diety powodują znaczną wymianę bakterii w mikrobiocie jelitowej u ludzi i to o zróżnicowanym BMI, to
jest pomiędzy 19 a 32 kg/m2. I tak dieta z przewagą
produktów zawierających tłuszcze zwierzęce (około 70%) i białko tego samego pochodzenia (około
30%) powodowała znaczny wzrost w mikrobiocie
bakterii typu Bacteroides, a zmniejszała Firmicutes,
co sugeruje występowanie enterotypu 1. Natomiast
u tych samych uczestników badania, wprowadzenie
po krótkiej przerwie produktów roślinnych z dużym
udziałem błonnika (około 25%) skutkowało wzrostem bakterii typu Prevotella.
Podsumowując wyniki tego ważnego eksperymentu jego autorzy wysuwają wniosek, że skład
mikrobioty jelitowej jest niezwykle labilny i podporządkowany rodzajowi stosowanej diety. Należy więc z dużą rezerwą podchodzić do zaliczania
poszczególnych osób do konkretnego enterotypu
szczególnie, że obecnie istnieje moda na samodzielne wprowadzanie drastycznych zmian w sposobie
żywienia w celu zmniejszenia masy ciała, co z reguły
przynosi ograniczone skutki i poważne zagrożenie
dla zdrowia. Powstaje więc obecnie pytanie, czy ma
rację bytu stosowanie probiotyków w profilaktyce
nadwagi i otyłości oraz jakie posiadamy dowody
z badań klinicznych na ich skuteczność.
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Rola bakterii rodzaju Lactobacillus
we wspomaganiu procesu redukcji
nadmiernej masy ciała
Zdecydowana większość stosowanych na całym świecie probiotyków zawiera bakterie rodzaju
Lactobacillus należących do typu Firmicutes, które przeważają u osób z nadwagą i otyłością. Jakie
są więc przesłanki do ich stosowania w tej grupie
pacjentów? Rozważając ten problem należy sobie
zdawać sprawę, że pierwszym krokiem w procesie
redukcji nadmiernej masy ciała jest normalizacja
diety związana zarówno z ograniczeniem kalorii,
ale także z wprowadzeniem zasad racjonalnego żywienia, bazując na dobrze przebadanych – także
w warunkach klinicznych – dietach takich jak śródziemnomorska i DASH. Obie te diety zawierające
odpowiednie ilości błonnika i polifenoli powodują
wzrost w mikrobiocie bakterii typu Prevotella, Bacteroides i Ruminococcus, jak i Firmicutes, co prowadzi
do homeostazy jelitowej.
Niezależnie od tego istnieje możliwość zastosowania w procesie redukcji masy ciała probiotyków,
które w istotny sposób mogą ograniczać zarówno
przewlekły stan zapalny towarzyszący otyłości, jak
ograniczać kumulację tłuszczu w tkance trzewnej.
Na podstawie dotychczasowych badań można
stwierdzić, że następujące gatunki bakterii tj. Lactobacillus gasseri, Lactobacillus amylovorus i Lactobacillus plantarum wykazują zdolność obniżania masy
ciała w warunkach kontrolowanej terapii. Szczególnie
ważną rolę spełniają bakterie Lactobacillus plantarum, które nie posiadając cytochromów wytwarzają
w łańcuchu oddechowym nadtlenek wodoru o właściwościach bakteriostatycznych, zapobiegających
wzrostowi bakterii patogennych. Ich podstawową
rolą jest udział w procesie fermentacji węglowodanów złożonych i prostych, co prowadzi do produkcji
kwasu mlekowego, a także krótkołańcuchowych
kwasów tłuszczowych tj. octowego, masłowego
i propionowego. To z kolei wpływa na redukcję pH
w jelitach, ograniczając nadmierny wzrost innych
gatunków bakterii. Dodatkowo Lactobacillus plan►
tarum posiada zdolność do produkcji specyficznej
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bakteriocyny tj. plantaricyny, peptydu syntetyzowanego w rybosomach, który działa na zasadzie
antybiotyku i interferując z materiałem genetycznym
bakterii gram-ujemnych hamuje ich rozrost. Dotyczy
szczególnie to takich bakterii jak Salmonella, Campylobacter, Enterobacter i Pseudomonas.
Lactobacillus plantarum posiada doskonałą
zdolność do kolonizacji jelit oraz do uszczelniania ich
nabłonka, co zapobiega przenikaniu do krwioobiegu
zarówno antygenów, jak i chorobotwórczych bakterii i toksyn. Znany jest dobrze wpływ tych bakterii
na system immunologiczny ustroju w postaci redukcji immunoglobuliny E, a także obniżenia poziomu
przewlekłego stanu zapalnego, nie tylko w obrębie
jelit, ale również ogólnoustrojowo.

Badania własne nad rolą Lactobacillus
plantarum 299 V w obniżaniu ryzyka
kardiometabolicznego
We współpracy z lekarzami z Uniwersytetu
w Lund, którzy powołali w latach 90-tych innowacyjną firmę Probi AB produkującą probiotyki, przeprowadziliśmy pierwsze na świecie badania kliniczne nad wykorzystaniem opatentowanego szczepu
bakterii tj. Lactobacillus plantarum 299V u osób
z przewlekłym stanem zapalnym pochodzenia środowiskowego. W tych badaniach stosowaliśmy przez
okres 6 tygodni produkt żywności funkcjonalnej
zawierający L-plantarum 299V (5x107/ml) u 36 osób
w wieku 35-45 – przewlekłych palaczy papierosów
z granicznie podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
W porównaniu do placebo stwierdziliśmy znamienny
spadek skurczowego ciśnienia tętniczego, poziomu fibrynogenu interleukiny 6 oraz leptyny. Nie
wykazano natomiast wpływu na profil lipidowy, ale
trzeba podkreślić, że u większości pacjentów poziom
cholesterolu i triglicerydów pozostawał w granicach
normy populacyjnej.
Te badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie American Journal of Clinical Nutrition i są często cytowane jako przykład wielokierunkowego tzw. plejotropowego działania probiotyku.
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Z punktu widzenia klinicznego fakt, że probiotyk zawierający L. plantarum 299V obniżał poziom
stanu zapalnego u palaczy, którzy są w grupie wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego
wydaje się być cenną wskazówka dla profilaktyki
kardiologicznej. Wiemy bowiem, że nawet przez 10
lat po zaprzestaniu palenia utrzymuje się u byłych
palaczy podwyższony poziom fibrynogenu i interleukiny 6, która indukuje w wątrobie produkcję białka
ostrej fazy (CRP). Jest to niezależny czynnik ryzyka
zawału serca i/lub niedokrwiennego udaru mózgu,
istnieje więc szansa, że po odpowiednich badaniach
będzie można kojarzyć L. plantarum 299V ze statynami, które nie zawsze obniżają poziom CRP. Dodatkowym argumentem za taką skojarzoną terapią jest fakt
obniżania przez te bakterie poziomu leptyny, która
podwyższa ryzyko kardiologiczne w mechanizmie
indukowania CRP także na poziomie naczyń wieńcowych. Ostatnie badania wskazują, że jest to czynnik
ryzyka progresji miażdżycy u osób z nadwagą i otyłością w szczególności, gdy podwyższonemu poziomowi leptyny towarzyszy równoległy wzrost CRP.

Jakie więc wnioski może wysnuć
z badań podstawowych i klinicznych
nad wpływem probiotyków w terapii
nadwagi i otyłości?
Po pierwsze podawanie probiotyków o udokumentowanej aktywności biologicznej wpływającej na metabolizm tkanki tłuszczowej musi być
poprzedzone modyfikacją diety zalecanej przez lekarzy. Należy jednak unikać ekstremalnych zmian
w składzie jakościowym diety, gdyż to niekorzystnie
wpływa na mikrobiotę. Po drugie stosowaniu probiotyków powinno towarzyszyć wzbogacenie diety
w błonnik w ilości 40 gramów dziennie, w tym 15
gramów błonnika rozpuszczalnego. Po trzecie dieta
powinna zawierać polifenole, które promują wzrost
bakterii o dużym potencjale w redukcji masy ciała,
co wykazano w aktualnych badaniach przy użyciu
Akkermansia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii. Niezależnie w diecie powinny znajdować się
stale orzechy włoskie, laskowe i migdały, gdyż znajdujące się w nich elagotanoidy pod wpływem flory

jelitowej ulegają przemianom do urolityn, z których
urolityna B silnie hamuje stan zapalny indukowany lipopolisacharydem tj. endotoksyną uwalnianą
z błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych i cyjanobakterii. ■
W końcu należy w trakcie terapii otyłości
po zastosowaniu probiotyków kontrolować efekt ich
działania oznaczając markery stanu zapalnego i poziom leptyny.
prof. zw. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Piśmiennictwo:
1. Naruszewicz M. i wsp: Effect of Lactobacillus plantarum 299 V
on cardiovascular disease risk factor in smokers. Am. J. Clin Nutr.
2002; 76, 1249
2. Tuohy K.M. i wsp: Up-regulating the human intestinal microbiome
using whole plant foods, polyphenols and/or fiber. J.Agric. Food
Chem. 2012; 60, 8776
3. David L.A. i wsp: Diet rapidly and reproducibly alters the human
gut microbione: Nature 2014; 505, 559
4. Park S., Bae J-H: Probiotic for weight loss: a systematic review and
maeta-analysis. Nutrition Research 2015; 35, 566
5. Dror T. i wsp: Microbiota manipulation for weight change. Microbial
Pathogenesis.2017; 106,182

Podsumowanie i wnioski końcowe
W roku 2013 Walker i współpracownicy po raz
pierwszy na świecie wykazali, że przeszczepienie
zwierzętom doświadczalnym mikroflory jelitowej
od osób otyłych wywołuje u nich wzrost masy ciała
mimo, że pozostają na diecie niskotłuszczowej wzbogaconej błonnikiem. Takiego efektu nie uzyskano
przeszczepiając mikroflorę od osób bez nadwagi.
Te badania jednoznacznie pokazały, jak ważna jest
rola mikroflory jelitowej dla organizmu człowieka i że jej normalizacja może wpływać pozytywnie na zdrowie. Niepodlegającym jednak dyskusji
jest fakt fundamentalnej roli racjonalnego żywienia
w procesie przywracania homeostazy bakteryjnej
jelit i jej wpływu na masę ciała. Przykładem może
być charakterystyczne dla diety krajów cywilizacji zachodniej wysokie spożycie cukrów prostych,
co zwiększa obecność w jelitach bakterii typu Mollicutes. Posiadają one specyficzną cechę przyspieszającą wchłanianie cukrów prostych z jelit do krążenia
i w ten sposób zwiększają ilość kalorii dostarczanych
do organizmu.
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P

Jersinioza
pozajelitowa

– nowa przyczyna
dolegliwości
stawowo-mięśniowych

ałeczki Yersinia uważane są za jedne z najczęstszych – po Campylobacter jejuni i pałeczkach Salmonelli – mikroorganizmów powodujących zakażenie przewodu pokarmowego. Są
bardzo niebezpieczne, bowiem wiążą się z nietypowymi powikłaniami.
Wyróżnia się 10 gatunków pałeczek Yersinia,
wśród których jedynie 3 są chorobotwórcze dla
człowieka (Yersinia pestis, Yersinia paratuberculosis,
Yersinia enterocolitica). Pozostałe są mikroorganizmami oddziałującymi na przewody pokarmowe
ssaków, w tym zwierząt domowych (psów i kotów)
i hodowlanych (trzoda chlewna), także ptaków, gadów, płazów i ryb.
Pałeczki Yersinia występują we wszystkich szerokościach geograficznych i we wszystkich strefach
klimatycznych.
Yersinie to Gram-ujemne pałeczki, które mają
zdolności do rozmnażania nawet w temperaturze
4-8°C, czyli w produktach przechowywanych w lodówkach bądź chłodziarkach. Ich kolejną właściwością jest termostabilność (ze względu na enterotoksynę), co oznacza, że właściwie żaden proces
obróbki termicznej (gotowanie, smażenie itp.) ich nie
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dezaktywuje. Spożycie zainfekowanego surowego
mięsa czy półproduktów mięsnych, zakażonej wody,
mleka lub jego przetworów, a nawet bezpośredni
kontakt z futrem zwierząt zanieczyszczonym wydalinami zawierającymi zarazki powodują jersiniozę. Także gotowe potrawy z zarażonego wcześniej mięsa,
nawet po obróbce termicznej, długo przechowywane
w lodówce i na nowo odgrzewane – są siedliskiem
stale rozmnażających się bakterii.
Sposób zakażenia jest prosty – pałeczki Yersini
dostają się do światła przewodu pokarmowego, tam
pozostają do momentu szybkiego rozmnożenia się
(okres wylęgania waha się od 1 do 11 dni), a potem
na drodze fagocytozy wraz z innymi komórkami
trafiają przez naczynia chłonne do tkanki limfatycznej węzłów krezki jelita. Dalszy etap zależny jest od
sprawności układu odpornościowego organizmu.
Najczęściej infekcja ulega wygaszeniu, jednakże zdarzają się przypadki powikłań w postaci posocznicy.
Jersinioza to nagła i bardzo dynamiczna choroba przewodu pokarmowego. Zazwyczaj rozpoznawana jest jako zatrucie pokarmowe, zapalenie jelit,
zapalenie węzłów chłonnych krezki i końcowego ►
odcinka jelita krętego i kątnicy. Jersinioza wystę-

Jersinioza jest chorobą zakaźną układu pokarmowego, której
objawem jest biegunka wraz z dodatkowymi dolegliwościami – ostrymi
bólami brzucha, wymiotami, którym może towarzyszyć wysoka gorączka.
Chorobę tę wywołuje bakteria Yersinia, występująca w surowym lub półsurowym mięsie, najczęściej wieprzowinie.
30
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puje głównie u dzieci powyżej siódmego roku życia i u osób dorosłych, rozwija się w jelicie cienkim
i grubym. Zazwyczaj przebiega ostro, ale pojedynczo,
czasami przybiera charakter przewlekły.
Charakteryzuje się biegunką i wysoką gorączką. W przypadku dorosłych ludzi organizm sam potrafi sobie poradzić z chorobą. Należy wtedy pić duże
ilości wody niegazowanej i stosować lekkostrawną
dietę. W gwałtownych przypadkach zatrucia pokarmowego lekarz przepisuje antybiotyk.
Klinicznie objawy zakażenia powodują,
że wśród przypadków jersiniozy wyróżniane są następujące postaci:
1. Postać jelitowa.
2. Postać rzekomo wyrostkowa.
3. Postać posocznicowa - występuje głównie po podaniu zakażonej pałeczkami krwi i preparatów
krwiopochodnych, a także płynów dializacyjnych.
Charakteryzuje się ciężkim przebiegiem, obarczonym 20% śmiertelnością.
4. Postać rumieniowa ze zmianami o charakterze
rumienia guzowatego oraz z innymi zmianami
skórnymi lub tkanki łącznej.
5. Postacie stawowe obejmujące reaktywne zapalenia stawów i artralgie stawowe o cechach
chorób reumatycznych.
6. Inne postaci - materiał zakażony izolowano
z gardła, migdałków, płuc, szpiku kostnego, płynu mózgowo-rdzeniowego, gałki ocznej - jednak
są to przypadki sporadycznie rozpoznawane.
Zdecydowanie najgroźniejszy charakter ma
jersinioza w postaci posocznicowej oraz z zajęciem
węzłów krezki jelita. Oprócz biegunki i gorączki
występują wymioty, nudności i ostre bóle brzucha,
głównie w prawym dolnym kwadrancie – co często
mylnie rozpoznawane jest jako zapalenie wyrostka
robaczkowego. Nierzadko zakażenie daje powikłania
w postaci ropni międzypętlowych jelit, co powoduje, że pacjenci trafiają na stół chirurgiczny i są
operowani.
Do nietypowych powikłań choroby zalicza się
bolesny rumień guzowaty, który może pojawić się
nawet kilka tygodni po infekcji na przedniej powierzchni podudzi i w okolicy kolan.
Kolejnym powikłaniem jest reaktywne zapalenie stawów, czyli zaczerwienienie wraz ze znacznym
obrzękiem, bolesnością i upośledzoną ruchomością
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stawów, które z kolei może utrzymywać się nawet
kilka miesięcy. Reaktywne zapalenie stawów pojawia
się niesymetrycznie i dotyczy stawów obwodowych,
głównie kończyn dolnych, ale również nadgarstkowych. Oba powikłania mają podłoże immunologiczne i wynikają z tworzenia kompleksów immunologicznych. Istotnym wydaje się, że poza badaniami
serologicznymi w tej postaci badania posiewów kału
są negatywne.
Aby uniknąć zachorowania na jersiniozę, należy zwracać szczególną uwagę na mięso surowe, sposób jego przechowywania i przygotowywania. Należy
unikać spożywania surowego, półsurowego bądź
niedogotowanego mięsa, ryb i serów pleśniowych
(te ostatnie są szczególne niewskazane dla kobiet
w ciąży i niedojrzałych przewodów pokarmowych
małych dzieci). Do oprawiania mięsa należy używać
oddzielnych desek i noży, należy pilnować, by surowe mięso nie miało kontaktu z innymi potrawami lub
produktami, unikać spożywania nieprzegotowanej
wody, koniecznie umyć ręce natychmiast po kontakcie z psami, kotami, żółwiami.
Diagnostyka w postaciach jelitowych nie odbiega od powszechnie stosowanych procedur diagnozowania zakażeń przewodu pokarmowego. Do
badania bakteriologicznego pobierane są próbki
krwi, kału, płynu otrzewnowego, płynu wysiękowego ze stawów, materiał z ropni oraz pobrane
śródoperacyjnie do badania zropiałe węzły krezki.
Czas oczekiwania na wyniki hodowli to zwykle 7-10
dni. W przypadku podejrzenia reakcji autoimmunologicznej wykonywane są badania serologiczne analizujące przeciwciała w klasie IgA, IgM i IgG. Rzadziej
wykorzystuje się badania metodą PCR.
Objawy jersiniozy jelitowej u dorosłych najczęściej znikają samoistnie. W przypadkach powikłanych stosuje się leczenie objawowe oraz przyczynowe, w postaci agresywnej antybiotykoterapii,
najczęściej dwoma antybiotykami. In vitro pałeczki
Yersinia enterocolica są wrażliwe na piperacylinę,
cefalosporyny II generacji, monobaktamy, karbapenemy, aminoglikozydy, tetracykliny, chloramfenikol,
kotrimoksazol i fluorochinolony nowej generacji.
Oporne są na penicyliny, ampicylinę, karbenicylinę
i cefalosporyny I generacji. Wynik antybiotykoterapii
zależy od postaci jersiniozy. Chociaż podanie jednego antybiotyku może dać dobry efekt terapeutyczny,
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

to zaleca się stosowanie leczenia skojarzonego np.
aminoglikozyd i cefalosporyna II generacji, fluorochinolony nowej generacji i cefalosporyny II generacji
lub fluorochinolony nowej generacji i aminoglkozydy. Pamiętać jednak należy również o działaniach
niepożądanych antybiotyków i ostrożnie wspólnie
je aplikować.
Yersinia eterocolica stanowi coraz większe
zagrożenie zdrowotne. Świadomość istnienia choroby pozwala jednak na jej rozpoznanie. Dlatego
w przypadkach długotrwałych dolegliwości bólowych brzucha, którym towarzyszą biegunki należy
brać pod uwagę możliwość wystąpienia tej infekcji. Również przy długo utrzymujących się bólach
stawów, po wykluczeniu boreliozy należy rozważyć

wykonanie badań w kierunku zakażenia Yersinia.
Pozwoli to na skuteczne leczenie zgłaszanych dolegliwości. ■
lek. med. Anetta Bartczak
konsultant wojewódzki

w dziedzinie chorób zakaźnych

Piśmiennictwo:
1. Choroby zakaźne i pasożytnicze pod redakcją Z. Dziubka 2010.
2. Choroby zakaźne i pasożytnicze J. Cianciara, J. Juszczyk 2007.
3. Harrison – Choroby zakaźne Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci 2012.
4. M. Jagielski, W. Rastawicki, S. Kałużewski, R. Gierczyński „Jersinioza – niedoceniana choroba zakaźna” Przegląd Epidemiologiczny
2002;56:57-64.
5. M. Janowska, B. Jędrzejewska, J. Janowska „Jersinioza – nowe wyzwanie współczesnej medycyny” Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu,
2012, tom 18,nr 3,257-260.

Listy do Redakcjii

Witam,
Mam takie pytanie: Czy można zamieniać automatycznie na zasadzie
zwykłego zamiennika np. Gliklazyd w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu
na inny Gliklazyd w tabletkach o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?
(...)
Pozdrawiam,
MWG
Szanowni Państwo,
odpowiadając na postawione pytanie należy rozważyć kilka rzeczy:
1. Gliklazyd jest nazwą międzynarodową (INN), stąd nie wiemy który preparat handlowy
na jaki zamieniamy.
2. Jeżeli popatrzmy Charakterystyki Produktu Leczniczego dla różnych gliklazydów to są
one bardzo podobne jeżeli chodzi o wartości, natomiast nie znamy profilu farmakokinetycznego (wykres) dla poszczególnych produktów.
3. Ryzyko zamiany jest niezbyt duże, ponieważ jeżeli pacjent jest cukrzykiem, to prawdopodobnie monitoruje
poziom glukozy glukometrem.
4. Pomimo wszystko należałoby się skonsultować z lekarzem.
prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
Kierownik Katedry Farmacji Stosowanej,

Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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ganizmów jest znacznie wyższa, gdy zastosuje się
mechaniczne czyszczenie soczewek – dlatego pełna
procedura mycia z pocieraniem i płukaniem soczewek powinna być zalecana każdemu pacjentowi.

Płyny oksydacyjne

Co należy wiedzieć
o płynach do pielęgnacji
soczewek kontaktowych?
Wygodnym standardem w pielęgnacji soczewek kontaktowych jest płyn „wielofunkcyjny”, jednak nie zawsze jest to
wystarczające rozwiązanie i czasem trzeba podjąć decyzję o zmianie systemu All-in-one, na inne, bardziej skuteczne lub
bardziej bezpieczne w kontekście możliwych uczuleń na składniki preparatów.
Zadania płynów pielęgnacyjnych
W ostatnich latach, wielokierunkowe działanie
płynów pielęgnacyjnych wzbogacono o działanie nawilżające – poprawiające komfort noszenia
soczewek kontaktowych. Jednak najważniejszym
zadaniem płynu pielęgnacyjnego do soczewek
kontaktowych jest dezynfekcja – definiowana jako
usuwanie mikroorganizmów oraz czyszczenie soczewek polegające na usunięciu osadów białkowych i lipidowych pochodzących z filmu łzowego
lub innych zanieczyszczeń np. osadów z makijażu.
Ponadto – co ważne – płyn powinien być biokompatybilny z tkankami powierzchni oka.
34

Płyny wielofunkcyjne
Najpopularniejszym systemem do pielęgnacji
miękkich soczewek kontaktowych jest płyn wielofunkcyjny. Służy on jednocześnie do dezynfekcji,
czyszczenia, spłukiwania, przechowywania oraz
często nawilżania soczewek kontaktowych. W obrębie płynów pielęgnacyjnych wyróżnia się płyny
wielofunkcyjne dezynfekujące (MPSD), które muszą
likwidować odpowiednią liczbę mikroorganizmów
w określonych warunkach (w tzw. teście Stand Alone bez użycia soczewek kontaktowych), oraz płyny
wielofunkcyjne (MPS) w tym samym teście wykazują
się mniejszą skutecznością usuwania drobnoustrojów, przez co muszą przejść dodatkowy sprawdzian
(Regiment Test) z użyciem soczewek i pełną procedurą czyszczenia (płukanie i pocieranie).
Płyny zarejestrowane jako MPDS mogą być
używane bez czyszczenia mechanicznego (można
na nich znaleźć informację o braku konieczności
pocierania – „No rub”) ze względu na wyższy stopień dezynfekcji niż MPS. Należy jednak pamiętać,
że niezależnie od rodzaju płynu wielofunkcyjnego,
skuteczność usuwania niebezpiecznych mikroorAptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Godnym uwagi systemem do pielęgnacji soczewek kontaktowych jest system oksydacyjny. Płyny oksydacyjne mogą mieć jedno- lub dwustopniowy proces dezynfekcji. W systemie jednostopniowym nadtlenek wodoru jest neutralizowany dzięki
dyskowi do katalizy umieszczonemu wewnątrz pojemnika. W systemie dwustopniowym, aby doszło
do neutralizacji, wymagane jest dodanie do płynu
czynnika neutralizującego po zalecanym przez producenta czasie dezynfekcji.
Płyny oksydacyjne nie wymagają pocierania
i płukania soczewek, ponieważ kompletne czyszczenie odbywa się w zalecanym czasie dezynfekcji, który wynosi zwykle około sześciu godzin. Ze
względu na wysoką skuteczność dezynfekcji, która jest wyższa od płynów wielofunkcyjnych (m.in.
w przypadku pełzaków z rodzaju Acanthamoeba)
oraz brak środków konserwujących, płyny oksydacyjne mogą być polecane alergikom lub pacjentom
o wrażliwych oczach. Płyny te są często wzbogacone również o surfaktanty w celu osiągnięcia wyższej
efektywności czyszczenia soczewek.
Na podstawie wielu badań biokompatybilności płynów pielęgnacyjnych i soczewek kontaktowych, można jednoznacznie stwierdzić, że płyny
oksydacyjne najmniej wpływają na fizjologię oka
i pozostają najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym systemem pielęgnacyjnym. Ponadto jest to
najbardziej uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich
typów soczewek kontaktowych, a także wszystkich
osób korzystających z korekcji soczewkami kontaktowymi.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Zasady stosowania płynów
do soczewek

Warto pamiętać o podstawowych zasadach
stosowania płynów pielęgnacyjnych:
•

nie zmieniamy rodzaju płynu pielęgnacyjnego w trakcie noszenia danej pary soczewek (np. miesięcznych);

•

do soczewek twardych najbardziej wskazany jest system pielęgnacyjny zalecany przez
producenta (szczególnie przy stosowaniu
soczewek protetycznych), a w razie jego
niedostępności, system oksydacyjny jest systemem pierwszego wyboru;

•

rozpoczynając nową butelkę płynu pielęgnacyjnego należy również zaopatrzyć się
w nowy pojemnik na soczewki;

•

osoby podatne na alergie powinny przepłukać soczewki kontaktowe solą fizjologiczną
przed założeniem ich na oczy;

•

płyny oksydacyjne charakteryzują się najlepszą biokompatybilnością dla wszystkich
rodzajów soczewek kontaktowych.

Świadomość na temat właściwości, sposobu
działania oraz znajomość podstawowych składników płynów na pewno pomoże w wyborze najlepszego systemu pielęgnacji dla danego pacjenta, co
może przekładać się na jego satysfakcję z noszenia
soczewek kontaktowych. ■
Wojciech Krawczyk
optometrysta

Centrum Dobrego Widzenia OPTICON w Lublinie
Członek PSSK, PTOO
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ostrzeganie audytu i audytorów oczywiście
ewaluowało w czasie i zmieniało się na przestrzeni lat. Jedno jednak się nie zmieniło –
słowo „audyt” przez te wszystkie lata pozostawało
w korelacji ze słowem „kontrola”. A słowo „kontrola”
jest w świadomości ludzi od zawsze (niestety) postrzegane raczej negatywnie. Chcąc więc wytłumaczyć istotę audytu, a jednocześnie złagodzić pejoratywny wydźwięk tego słowa można zacytować fragment książki „W przededniu” O. S. Card’a: „Audyt?
[...] To gorsze niż księgowość, Imalo. Nawet nie liczysz
fasolek. Sprawdzasz, czy ktoś inny policzył fasolki”.

Farmacja Szpitalna
Audyt to specyficzna „kontrola wykonanych
kontroli”, bez poszukiwania winy personalnej,
a raczej w poszukiwaniu luk systemowych, które
należy uzupełnić dodatkowymi lub innymi mechanizmami kontrolnymi.
Gdy audytor przychodzi o apteki…
Poniżej przedstawiono schemat blokowy przeprowadzenia audytu. Jest on powtarzalny niezależnie
od tematu audytu. Jest również powtarzalny przy
wykonywaniu różnych rodzajów audytów.

Audyt w aptece
– jak wygląda w praktyce?
W listopadowym numerze „Aptekarza Polskiego”, w artykule „Audyt
– wiele znaczeń, jedno przesłanie”, prowadzone były rozważania nad rodzajami audytów, z którymi można mieć do czynienia, pracując w aptece. Powrót
do tego tematu podyktowany został przede wszystkim potrzebą zgłębienia
odpowiedzi na pytania, które nurtują każdego, kto po raz pierwszy ma mieć
do czynienia z audytem – jak jest przeprowadzany audyt? O co pyta audytor?
Czy audytowany może o coś zapytać? Czego można się spodziewać po audytorze? I najważniejsze – co, jeśli audytor znajdzie błąd?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tj. Dz.U. 2018 poz. 506), normy ISO 19011 oraz Karty audytu, którą
opracował autor artykułu.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
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I. POWIADOMIENIE AUDYTOWANEGO
O PLANOWANEJ REALIZACJI ZADANIA

Tematy audytów w aptece mogą być różnorakie, w zależności od rodzaju apteki (np. prywatna,
w sieci, szpitalna), jej struktury oraz umiejscowienia
w strukturze organizacyjnej. Poza tym apteka może
być przedmiotem audytu sama w sobie lub też jako
jedna z jednostek organizacyjnych większego systemu poddawanego audytowi.

O każdym audycie, niezależnie czy wykonywany jest on na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (najczęściej w aptekach szpitalnych) czy też na podstawie normy ISO
19011 – Wytyczne dotyczące auditowania systemów
zarządzania (w jednostkach posiadających wdrożone nomy zarządzania serii ISO, również w aptekach
szpitalnych), audytowany zawsze zostaje powiadomiony. Mówiąc wprost audyt to nie „niespodzianka”,
a audytor nie może być niezapowiedzianym gościem,
który do tego wszystkiego niewiadomo, na jak długo
do nas zawitał.

Dla przykładu tematem audytu przeprowadzonego tylko w aptece może być:
1. Ocena systemu logistyki dostaw leków.
2. Przestrzeganie zasad przygotowywania leków cytostatycznych.
3. Zasady przeprowadzania kontroli apteczek oddziałowych i sposób ich dokumentowania.
4. Ocena standardów obsługi klienta apteki.

Dodatkowo audytor może przeprowadzić audyt tylko na podstawie pisemnego upoważnienia
kierownika jednostki. To jeden z obowiązkowych
punktów audytu – „poinformować audytowanego”.
Modne ostatnio sformułowania „Audytor – Tajemniczy klient” nie mają wiele wspólnego z prawdziwym
audytem. Najczęściej bowiem ludzie ci „nawiedzają” apteki, by dostarczyć kierownictwu informacji
o problemach towarzyszących obsłudze klienta.
Wykorzystywanie tajemniczych klientów do wizyt
w aptece nie należy uznawać za audyt. To raczej
działania zarządzających, którzy zauważyli problemy
z obsługą klienta w aptece lub też chcą potwierdzenia, że obsługa ta działa prawidłowo.
Ponieważ audyt ma charakter sformalizowany,
najczęściej powiadomienie o rozpoczęciu audytu ma
formę pisemną. W powiadomieniu należy się również
spodziewać informacji, jaki jest temat audytu jego
cel i zakres, ustalone wstępnie przez audytora.

Opis czynności

Termin wykonania

Audytor wewnętrzny
przekazuje powiadomienie
o planowanej realizacji zadania – ma ono formę pisemną.

Najczęściej od 14 do 7
dni przed naradą otwierającą.

Dla porównania w aptece szpitalnej przedmiotem audytu systemowego może być:
1. Zużycie antybiotyków w oddziałach szpitalnych.
2. Realizacja zmian receptariusza szpitalnego i sposób ich wprowadzania.
3. Nadzór nad lekami psychotropowymi.
4. Planowanie zakupów i proces ich realizacji.
Różnica pomiędzy tymi audytami jest taka,
że w przypadku pierwszym działania audytora raczej
nie będą wykraczały poza aptekę, chyba, że w celu
potwierdzenia informacji w niej uzyskanych, natomiast w przypadku tych drugich – apteka jest tylko,
albo raczej aż, częścią większego systemu, a więc
zakres tego audytu będzie znacznie szerszy.
Konkludując – o każdym audycie apteka powinna zostać powiadomiona.
Dokumenty
wejściowe
−
−

Plan roczny audytu
lub zlecenie wykonania audytu.
Powiadomienie.

wyjściowe
Potwierdzone przez audytowanego powiadomienie.

Przegląd wstępny pozwala audytorowi zgłębić
obszar działalności, którą ma audytować. Nie można
bowiem zapominać, że pomimo wiedzy, kompetencji, profesjonalizmu i chęci wykonania rzetelnego audytu, audytor nie zawsze zna szczegółowe
zasady dotyczące funkcjonowania apteki. Chcąc
wykonać audyt prawidłowo podczas przeglądu
wstępnego stara się zebrać jak najwięcej informacji, które pozwolą mu być partnerem do rozmowy
z personelem apteki.
Najważniejszym aspektem przeglądu wstępnego jest określenie kluczowych ryzyk towarzy-

Opis czynności
1.

Przegląd wstępny przeprowadza audytor i polega on
w szczególności na:
1) zapoznaniu się z celami i obszarem działalności jednostki, w którym zostanie zrealizowane zadanie;
2) dokonaniu identyfikacji i oceny ryzyka, po uwzględnieniu istniejących mechanizmów kontrolnych;
3) uzgodnieniu z audytowanym kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności
jednostki objętym zadaniem;

szących działalności apteki w ramach audytowanej
w niej działalności. Określenie tych ryzyk oraz ich
ocena pozwolą audytorowi na dalsze zaplanowanie
zadania. Nie sposób w tym momencie nie przytoczyć podstawowej definicji ryzyka, które definiowane jest jako „prawdopodobieństwo wystąpienia
zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ
na realizację założonych celów”. Generalnie audytor po zapoznaniu się z audytowanym obszarem
rozpoczyna pracę kreatywną – określa zdarzenia
(ryzyka), które mogą hipotetycznie się wydarzyć
i doprowadzić do sytuacji braku zrealizowania za►
łożonego przez aptekę celu.

Termin

Dokumenty

wykonania

wejściowe

wyjściowe

7-14 dni od
powiadomie-nia.

Przepisy prawa, procedury,
instrukcje, rejestry, sprawozda-nia itp.

Informacje
na temat audytowanej działalności.

2. Przegląd ma dostarczyć informacji na temat obszaru
(procesu), który ma być audytowany.
3. Informacje na tym etapie są zbierane, ale nie weryfikowane.
4. Informacje dotyczą przede wszystkim:
a. podstaw prawnych audytowanej działalności;
b. mechanizmów kontroli;
c. zidentyfikowanych ryzyk w audytowanym obszarze;
d. wyników wcześniejszych audytów.
5. Techniki stosowane podczas przeglądu wstępnego:
a. przegląd aktów wewnętrznych i procedur oraz schematów;
b. analizy wcześniejszych sprawozdań z audytowanej działalności;
c. rozmowy i obserwacje na miejscu.
Informacje uzyskane podczas przeglądu wstępnego są
bazą do dalszych ustaleń.
Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Na przykład w audycie badającym zużycie antybiotyków w oddziałach ryzykiem określonym dla
apteki może być:
1. Brak planowania przetargów zgodnie z funkcjonującą polityką antybiotykową.
2. Nieefektywna wymiana informacji pomiędzy apteką a oddziałami.
3. Nienadążanie w realizacji zakupów dokonywanych przez aptekę za zmianami receptariusza.
4. Brak zgłaszania zmian dotyczących antybiotyków
w procedurach wewnętrznych.
5. Niewystarczająca liczba farmaceutów.

– kryteria oceny oparte na wydanych zaleceniach
i rekomendacjach czy wnioskach pokontrolnych.
Najistotniejszą kwestią jest to, aby audytowany rozumiał i akceptował kryteria, które będą stosowane
przez audytora. Ma to ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu zadania audytowego, komunikowania wyników, a także zrozumienia i wdrażania
zaleceń. Dlatego na tym etapie kierownictwo apteki
jest często proszone o aktywny udział i z tego powodu często ustalenia, co do kryteriów, jakimi będzie się posługiwał audytor, są głównym powodem
organizowania narady otwierającej.

Należy pamiętać, że określenie ryzyk to
nie określanie błędów, które się wydarzyły,
a jedynie poparte znajomością obszaru audytowanego rozmyślanie, co może się „złego” wydarzyć. Jest
to o tyle ważne, że często audytowani obawiają się
określania dla nich ryzyk, kojarząc je jako przypisanie im negatywnego działania. A to działanie ma
jedynie na celu uświadomienie, co „złego” przytrafić
się może. Dopiero ocena tych zdarzeń – ryzyk jest
mierzalna. Audytor bowiem dla każdego takiego
zdarzenia przypisuje wartości prawdopodobieństwa
jego wystąpienia, jak i skutku, jaki miałoby ono dla
audytowanej działalności, gdyby wystąpiło, czyli
gdyby to hipotetyczne zdarzenia się zmaterializowało. Często również analiza ryzyka jest wstępem
do określania działań prewencyjnych.
Na etapie przeglądu wstępnego audytor ustala również z audytowanym kryteria oceny, którymi
będzie się kierował przy opiniowaniu badanej działalności. Kryteriami audytu najczęściej są konkretne zapisy w przepisach prawa ogólnego, normach
i standardach, wewnętrznych politykach lub spisanych zasadach zarządzających oraz wewnętrznych
aktach prawnych.

Konkludując – przegląd wstępny jest działaniem podejmowanym głównie przez audytora, ale
apteka może uczestniczyć w działaniach ustalających
ryzyka, a powinna brać czynny udział w ustaleniach
kryteriów audytu.

Źródłami informacji przy formułowaniu kryteriów oceny mogą być m.in.: przepisy prawa i regulacje wewnętrzne, standardy i normy oraz inne
wskazówki o charakterze standardów opracowane
przez profesjonalne organizacje, normy jakościowe,
budowlane, techniczne, bezpieczeństwa, IT, plany
działania, wskaźniki i wytyczne określone przez kierownictwo, dobre praktyki, wyniki kontroli i audytu
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III. NARADA OTWIERAJĄCA
W zależności od rodzaju apteki oraz rodzaju
audytu narada otwierająca (w nomenklaturze norm
ISO zwana częściej spotkaniem otwierającym) może
odbywać się w jednym terminie lub na przykład
w przypadku audytu sieci aptek, gdzie każda z odrębnych jednostek ma być audytowana, w różnych
terminach. Takie podejście pozwala na rozmowę
z całym kierownictwem audytowanej sieci. Odpowiednie zapisy o terminach narad oraz podpisy osób
obecnych powinny się znaleźć w protokole lub notatce z narady (spotkania).
Na naradę otwierającą zaprasza audytor, przy
czym często termin ustalany jest podczas inicjowania
audytu, czyli w momencie powiadomienia audytowanego o planowanej realizacji zadania. Praktykuje
się również ustalenie tego terminu jeszcze przed
formalnym powiadomieniem po to, by w piśmie
powiadamiającym zawrzeć już informacje o miejscu,
terminie i godzinie narady (spotkania). Taki sposób
jest o tyle praktyczny, iż pozwala obu stronom zaplanować sobie czas potrzebny na audyt, a jednocześnie nie wprowadza zamieszania w toku pracy
apteki. W przypadku sieci aptek lub audytu apteki
w szpitalu, ustalenia wstępne mają często charakter
„nieformalny” – audytor przesyła treść zaproszenia

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Opis czynności

Termin wykonania

Spotkanie, na którym obecni są
audytor i kierownicy audytowanych
komórek (np. apteki).
Głównie ustalenia dotyczą kryteriów audytu – proponuje je najczęściej audytor, jednakże kierownictwo
apteki powinno czynnie uczestniczyć
w tych działaniach, aby samemu dobrze zrozumieć, według jakich zasad
jest oceniane.
Kierownictwo apteki, jak również
pracownicy mogą być również poproszeni o skonsultowanie analizy ryzyka.
Na naradzie przedstawia się również założenia organizacyjne audytu
– na przykład orientacyjny czasookres
jego trwania. Ustala się również kanały współpracy pomiędzy audytowanym a audytorem – forma pisemna,
email, uzgodnienia telefoniczne itp.

Po przeglądzie
wstępnym, a przed
czynnościami audytowymi.
Termin ustalany
z audytowanym.

Dokumenty
wejściowe

wyjściowe

Program zadania
audytowego (opcjonalnie) przygotowany
przez audytora.
Protokół narady
otwierającej (opcjonalnie).

Wypełniony protokół lub notatka
z ustaleń poczynionych
podczas narady.
Potwierdzony przez
kierowników fakt otrzymania przez nich informacji na temat audytu
(podpisy osób obecnych na naradzie)

Źródło: Opracowanie własne

i ewentualne uwagi oraz propozycje drogą elektroniczną poprzez pocztę służbową lub też telefonicznie.
To, co zawsze powinno być obowiązkowym
elementem narady to ustalenie kryteriów oceny.
Katalog kryteriów przygotowany przez audytora powinien być całościowy i syntetyczny. To rolą audytora jest go zaproponować, ale rolą audytowanego

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

poddać go weryfikacji i zrozumieć sens takiej jego
konstrukcji. Audytowany musi wiedzieć na początku
audytu według jakich zasad będzie oceniany, więc
zrozumienie tych zasad leży również – a może przede
wszystkim – w jego interesie. Najlepszym rozwiąza►
niem jest więc dialog, a nie monolog audytora.
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Należy jeszcze zaznaczyć, iż w przypadku audytu według norm ISO kryteriami audytowymi są
wymagania normy opisane w jej punktach. Podczas
spotkania otwierającego punkty te są komunikowane
audytowanym, którzy co do zasady nie mają w tym
przypadku wpływu na kryteria.
Konkludując – narada otwierająca jest spotkaniem zainicjowanym przez audytora z kierownictwem
apteki, a jej celem jest ustalenie zrozumiałych dla
obu stron kryteriów audytu poprzez dialog i wspólną
wymianę myśli.
IV. PROGRAM ZADANIA
W uzasadnionych przypadkach, na przykład
gdy w toku audytu pojawiają się pewne fakty, które
wymagają zgłębienia, a nie zostało to ujęte w programie, audytor może dokonać jego zmian. Zmiany
programu powinny być udokumentowane.
Konkludując – program zadania to wewnętrzny dokument audytora opracowany na podstawie
dotychczas zebranych informacji.

V. REALIZACJA ZADANIA
Ten etap audytu może być najbardziej absorbujący dla audytowanego. Stanowi on o wartości
merytorycznej prowadzonych działań i generuje
dowody przeprowadzonych czynności.
Apteka – jej kierownictwo oraz pracownicy
– mogą być proszeni o wypełnienie kwestionariuszy samooceny przygotowanych przez audytora.
W tym etapie audytor częściej również odwiedza
jednostkę audytowaną. Prowadzone są rozmowy
i wywiady na temat działalności audytowanego
w zakresie prowadzonego audytu. Apteka może
też być poproszona o przygotowanie konkretnych
dokumentów, zestawień lub analiz, jeśli są one przez
nią sporządzane. Należy jednak zaznaczyć, iż to audytor szuka odpowiedzi na swoje pytanie, dokonuje
krzyżowych sprawdzeń, rozpoczynając od procedur
wewnętrznych, przechodząc przez wszystkie etapy
ich realizacji, po to, by móc się wypowiedzieć o całym systemie. Audytowany jest w tym etapie najbardziej zaangażowany, ale jednocześnie nadal jest
oceniany. Powinien jak najbardziej współpracować

Tabela: Program zadania
Opis czynności
Stanowi szczegółowy plan pracy audytora. Przy
opracowaniu programu zadania audytowego audytor
uwzględnia w szczególności:
− wynik przeglądu wstępnego;
− uwagi kierownictwa i audytowanego;
− zasoby niezbędne do przeprowadzenia zadania,
w tym ewentualną potrzebę uzyskania pomocy
eksperta – może to być na przykład farmaceuta nie
związany z audytowaną apteką;
− przewidywany czas trwania zadania.
W programie zadania audytor określa w szczególności:
− temat zadania;
− cel zadania;
− zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania;
− istotne ryzyka w obszarze działalności apteki;
− sposób zrealizowania zadania, w szczególności opis
doboru próby do badania oraz technik badania;
− uzgodnione kryteria oceny;
− datę rozpoczęcia i zakończenia zadania.

Termin wykonania

Sporządzany
przed rozpoczęciem czynności audytowych.

Dokumenty
wejściowe

wyjściowe

Wzór programu zadania audytowego.
Informacje z przeglądu wstępnego.

Wypełniony
program zadania audytowego.
Dokument
wewnętrzny audytu.

Tabela: Realizacja zadania
Opis czynności
Wstępna ocena systemu kontroli wewnętrznej – wykonuje audytor na podstawie zebranej dotychczas
dokumentacji. Szczegółowe zapoznanie się z istniejącymi mechanizmami kontrolnymi, badanie i wstępna
ocena ich działania.
Ocenie poddawane są następujące czynniki: błędy
i nieprawidłowości, które mogą występować, procedury zapobiegania i wykrywania takich błędów,
wpływ tych błędów i nieprawidłowości na działanie
całego systemu – ocena konsekwencji występowania błędów.

Termin
wykonania
Po naradzie
otwierającej
– w ciągu 5 –
7 dni.

Dokumenty
wejściowe
Informacje na temat
audytowanej działalności.

wyjściowe
Arkusz ustaleń
z oceny wstępnej
systemu kontroli.
Kwestionariusze kontroli wewnętrznej.
Listy kontrolne.

Przed przystąpieniem do wykonywania testów należy dokonać doboru próby. Preferowane są metody statystyczne, które
pozwalają w sposób uzasadniony dokonywać ekstrapolacji wyników na całą populację. Szczegółowy opis doboru próby do
badania (ilość i sposób doboru) powinien zostać udokumentowany w aktach zadania audytowego.
Realizacja zadania – testy zgodności
Testy zgodności realizowane są w początkowym etapie zadania audytowego. Dostarczają dowodów na to,
że mechanizmy kontroli są stosowane i że system
działa tak, jak to zrozumiał audytor przy przeglądzie
wstępnym i wstępnej ocenie systemu kontroli.
Techniki przy realizacji testów zgodności to listy weryfikacyjne, analizy graficzne, opisy procesów.
Wszystkie te techniki powinny polegać na krzyżowym
sprawdzeniu tego, co zostało ustalone podczas przeglądu wstępnego i wstępnej oceny mechanizmów
kontroli wewnętrznej.

Testy: w ciągu
5-30 dni w zależności od zakresu prowadzonego audytu
i jego złożoności.

Arkusz ustaleń z oceny
wstępnej systemu kontroli.
Kwestionariusze
kontroli wewnętrznej.
Listy kontrolne.

Wyniki testów
zgodności
udokumentowane
jako wypełnione
listy weryfikacyjne,
arkusze ustaleń
audytu i inne notatki.
Informacja wstępna
– ewentualnie
do sprawozdania
wstępnego
w postaci arkusza
ustaleń audytu.

Po wykonaniu testów zgodności należy odpowiedzieć na pytanie: Czy mechanizmy kontroli są stosowane? Jeśli odpowiedź
brzmi „tak”, należy przejść do realizacji testów rzeczywistych; jeśli odpowiedź brzmi „nie” należy sformułować odpowiednie
opinie i zamieścić je w sprawozdaniu wstępnym.
Realizacja zadania – testy rzeczywiste
Dostarczają informacji na temat tego, czy dokumentacja jest kompletna, dokładna i czy odzwierciedla
stan faktyczny.
Techniki, które są stosowane w testach rzeczywistych
to m.in.: procedury analityczne, rozmowy/wywiady,
oględziny/obserwacja, analizy porównawcze.

Po testach
zgodności lub
równocześnie
z nimi.

Wyniki testów
zgodności
udokumentowa-ne
jako wypełnione
listy weryfikacyjne,
arkusze ustaleń audytu
i inne notatki.
Informacja wstępna
– ewentualnie
do sprawozdania
wstępnego w postaci
arkusza ustaleń audytu.

Wyniki testów
rzeczywistych
udokumentowane
jako arkusze ustaleń
audytu i inne notatki.
Informacja wstępna
– ewentualnie
do sprawozdania
wstępnego
w postaci arkusza
ustaleń audytu.

►
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Analiza i uporządkowanie zebranych dokumentów
Czynność związana z usystematyzowaniem dokumentacji, ułożeniem chronologicznym, nadaniem
numerów zgodnie z instrukcją tworzenia, gromadzenia i archiwizacji dokumentów audytu wewnętrznego. Ewentualne uzupełnienie dokumentacji lub
dotychczasowych ustaleń audytowych.

Po wykonaniu
podstawowych
czynności audytowych – w ciągu 5-10 dni.

Dokumenty audytu wewnętrznego.

Sformułowanie wstępnych wniosków
Zebranie informacji z dokumentacji, potrzebnych do
przeprowadzenia narady zamykającej.

W ciągu 5 dni

Posegregowana dokumentacja.

Posegregowana dokumentacja,
w podziale na dokumenty robocze.

Informacje podstawowe i wnioski.

Tabela: Narada zamykająca
Opis czynności
Spotkanie, na którym obecni są: audytor, kierownictwo apteki, mogą być również obecni bezpośredni
przełożeni kierownictwa apteki.
Na naradzie audytor przedstawia wstępne ustalenia
i wnioski poczynione podczas poprzedniego etapu.

Dokumenty

Termin
wykonania

wejściowe

Po czynnościach
audytowych,
a przed sprawozdaniem.

Informacje podstawowe i wnioski audytowe.
Protokół narady zamykającej.

wyjściowe

Źródło: Opracowanie własne

z audytorem, udzielając odpowiedzi na pytania, ale
pozostać raczej obserwatorem tych działań niż ich
inicjatorem. Ściślej rzecz ujmując powinien dać się
wykazać audytorowi.

Konkludując – etap realizacji zadania audytowego jest najbardziej efektownym etapem audytu,
przynoszącym nie tylko dowody oceny audytowanego, ale również wymianę doświadczeń i doradztwo.

Organizacyjnie ten etap można porównać do
wzajemnego ugaszczania się – najpierw jednostkę
odwiedza audytor, a następnie następuje rewizyta wraz z dokumentami, o które poprosił audytor.
Dodatkowo jest to najbardziej płodny w wymianę
informacji etap – najczęściej informacji pisemnej lub
przesyłanej drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu
poczty służbowej. Należy pamiętać, iż audyt odbywa
się najczęściej podczas normalnego funkcjonowania
apteki, a w związku z tym audytowany ma prawo
żądać od audytora uprzedzania o kolejnych wizytach
i odpowiednich, realnych do spełnienia terminach
przygotowania dokumentów.

VI. NARADA ZAMYKAJĄCA

Może być to również najciekawszy dla audytowanego etap – oprócz zbierania dowodów potrzebnych do wydania rekomendacji audytowych,
audytowany również może się czegoś wartościowego dla siebie dowiedzieć. Każdy audyt ma bowiem
w sobie element doradztwa. Audytor przygotowując
się do audytu zapoznaje się często z dokumentami,
których audytowany z różnych powodów jeszcze
nie przeczytał. Dobre praktyki są obecnie szeroko
opisywane w internecie. Biorąc pod uwagę złożoność problemów z jakimi może borykać się apteka,
brak czasu, natłok zajęć należy stwierdzić, iż audyt
może być lekarstwem, pewnie nie na całe zło, ale
na pewno na jego część.
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Narada zamykająca jest spotkaniem zainicjowanym przez audytora. O jej terminie oraz organizacji audytowany jest najczęściej powiadomiony
dostępnymi drogami formalnymi.
Tak jak w przypadku narady otwierającej należy
pamiętać o dialogu. Audytowany podczas narady
zamykającej ma prawo żądać od audytora podania
konkretnych kryteriów, którym ewentualnie uchybił.
Audytor zaś powinien w zrozumiały dla audytowanego sposób wyjaśnić, jakiego rodzaju uchybienia
lub błędy stwierdził. Audytowany ma prawo do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń. Na tym etapie uwagi
i zastrzeżenia zgłaszane podczas narady zamykającej
są bardzo często poddawane pod dyskusję, chyba
że da się im jednoznacznie zaprzeczyć.
Konkludując – narada zamykająca jest spotkaniem zainicjowanym przez audytora z kierownictwem
apteki, a jej celem jest uzgodnienie wstępnych wyników audytu.
VII. SPRAWOZDANIE
Przekazanie sprawozdania audytowanemu ma również charakter formalny. Audytowany
potwierdza jego odbiór, najczęściej na jednym
z formularzy sprawozdania lub na odrębnym doAptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Wypełniony protokół.
Potwierdzony przez
kierownictwo fakt
otrzymania przez
nich informacji
na temat wstępnych
ustaleń audytu –
podpis na protokole
narady zamykającej.

Audytowany może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w terminie określonym przez audytora wewnętrznego, nie krótszym niż 7
dni kalendarzowych od dnia poinformowania audytowanego o wstępnych wynikach.
Audytor po uzgodnieniu wstępnych wyników audytu lub po wniesieniu zastrzeżeń sporządza sprawozdanie.
Sporządzenie zapisu w protokole o uwagach zgłoszonych na naradzie zamykającej.
Na naradzie zamykającej mogą zostać zgłoszone
uwagi na temat wstępnych ustaleń – należy o takich
przypadkach uczynić wzmiankę w protokole narady
zamykającej i ewentualnie skorygować wnioski (poprzedzając to analizą zgłaszanych uwag).

W trakcie narady zamykającej.

Wstępne wnioski.

Ewentualnie skorygowane wstępne wnioski.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela: Sprawozdanie
Opis czynności
Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) temat i cel zadania;
2) zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania;
3) datę rozpoczęcia zadania;
4) ustalenia i ocenę według kryteriów przyjętych
w programie;
5) zalecenia;
6) odniesienie się audytora wewnętrznego do zastrzeżeń złożonych podczas narady zamykającej;
7) ogólną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem;
8) datę sporządzenia sprawozdania;
9) imię i nazwisko audytora realizującego zadanie
oraz jego podpis.

Termin
wykonania
Po naradzie
zamykającej –
w ciągu 5-15 dni
w zależności czy
złożono zastrzeżenia.

Dokumenty
wejściowe
Wzór sprawozdania.
Wstępne wnioski.
Uwagi uzyskane
na naradzie zamykającej.

wyjściowe
Wypełnione sprawozdanie.

Sprawozdanie powinno być jasne, zwięzłe, przejrzyste, obiektywne oraz kompletne. Powinno wskazywać
błędy systemowe i proceduralne, ale nie personalne.
Analiza zastrzeżeń złożonych podczas narady zamykającej
Każda uwaga lub zastrzeżenie muszą być sprawdzone przez audytora i jeśli nie można jednoznacznie zaprzeczyć słuszności
uwag lub zastrzeżeń należy je sprawdzić. Czynności sprawdzające na wniesione uwagi polegają na sprawdzeniu materiałów
i dokumentów już zgromadzonych i wykonaniu czynności dodatkowych przy wykorzystaniu technik audytowych.
Źródło: Opracowanie własne
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
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kumencie potwierdzającym. Sprawozdanie to jest
również przekazywane najwyższemu kierownictwu –
w przypadku apteki szpitalnej dyrektorowi szpitala, w przypadku sieci aptek prezesowi czy też
zarządowi, w zależności od formy prowadzonej
działalności. I to jeszcze nie koniec. Najważniejsze
dla audytowanego są zalecenia oraz rekomendacje do wykonania. I tutaj audytowany powinien
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania ustalić sposób i termin realizacji
zaleceń oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za ich
realizację, powiadamiając o tym na piśmie audytora
i najwyższe kierownictwo.
Ponieważ jednak audytor w myśl genezy znaczenia tego słowa ma przede wszystkim słuchać,
więc audytowany ma prawo również, po wszystkich
dotychczasowych czynnościach, odmówić realizacji
zaleceń. W świetle prawa ma na to 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania. Musi
jedynie przedstawić swoje stanowisko na piśmie
audytorowi oraz najwyższemu kierownictwu. W tym
przypadku decyzje o wdrażaniu zaleceń podejmuje
najwyższe kierownictwo, informując o tym audytora
i audytowanego.
Konkludując – sprawozdanie z audytu jest drogowskazem dla audytowanego, co może zrobić, by
naprawić błędy i unikać ich w przyszłości.
Audyt to jeden z podstawowych sposobów ciągłego doskonalenia. Najczęstsze prob-

lemy jakie napotyka audytor na swojej drodze
podczas wykonywania czynności, to obawa pracowników przed audytami, które przypominają
kontrole, czyli poszukują winnych danego stanu
rzeczy oraz brak zaangażowania kierownictwa
we wdrażanie zaleceń, a więc świadome przerywanie procesu ciągłego doskonalenia. Audytor wie również, że bez odpowiedniej wiedzy
i właściwego sposobu postępowania łatwo o zamianę procesu audytowego w rygorystyczną kontrolę, której bać się będą wszyscy pracownicy
w firmie. Dlatego tak ważne jest tworzenie chociaż namiastki partnerstwa pomiędzy audytorem
a audytowanym. Aż ciśnie się na usta stwierdzenie, że „audytor też człowiek”, więc można
z nim dyskutować, zadawać mu pytania, nawet
można się z nimi nie zgadzać! Ważne tylko, by te
wszystkie działania były podejmowane w klimacie poszanowania wzajemnych racji, bo audyt to
bardzo delikatna sprawa. Nikt z nas przecież nie
lubi być oceniany, bo ocena zawsze kojarzy się
z konsekwencjami. Więc co jeśli audytor znajdzie
błąd i stwierdzi, że ktoś nie policzył cytowanych
na wstępie fasolek? Słowo „ktoś” jest tu kluczowe
– audytor nie wskaże winnego, audytor stwierdzi,
że nie działa system nadzoru nad liczeniem fasolek. A system, przy odrobinie chęci z obu stron
oraz dialogu zawsze da się naprawić, poprawić
i ulepszyć. ■
Agnieszka Stankiewicz
audytor wewnętrzny, CICA
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Samorządowy
peryskop
maceutycznych i studentów farmacji o poparcie
petycji i złożenie pod nią podpisu. Petycja z podpisami została złożona 18 lutego 2019 roku do resortu zdrowia. Apel podpisało blisko 2,4 tys. osób.

Wpis z dnia 1.02: „Ustawa o zawodzie farmaceuty potrzebuje Twojego podpisu”. Całe środowisko czeka
na zakończenie procesu legislacyjnego najważniejszej dla farmaceutów regulacji – Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Mimo, iż Zespół ds. Opracowania
projektu Ustawy zakończył swoje prace, a ustawa
leży od dwóch tygodni na biurku Ministra Zdrowia,
jej los jest niepewny. W związku z niepewnością,
która towarzyszy nam wszystkim, powstała oddolna inicjatywa środowiska farmaceutycznego.
Ma ona na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz resortu zdrowia, na niecierpiącą zwłoki konieczność wprowadzenia projektu Ustawy
o Zawodzie Farmaceuty na kolejny etap procesu
legislacyjnego. Jest to petycja skierowania bezpośrednio do Ministra Zdrowia, pod którą swoje
podpisy składać mogą farmaceuci, technicy farmaceutyczni oraz studenci farmacji.
Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się z apelem do wszystkich farmaceutów, techników farAptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Wpis z dnia 5.02: „O dobrej praktyce weryfikacji leków
(DPWL) w aptece ogólnodostępnej oraz szpitalnej
dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów w Polsce”
– taki tytuł nosi numer specjalny Aptekarza Polskiego, o czym informuje NIA. Autorem treści jest
dr n. farm. Piotr Marks wraz z zespołem redakcyjnym z UKSW w Warszawie. Numer specjalny jest
bezpłatnie udostępniony za zgodą autorów i mogą
z niego korzystać wszyscy farmaceuci.
Wpis z dnia 8.02: „Jak zarządzać alertami generowanymi
przez system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych – przewodnik GIF”. Celem przewodnika – informuje NIA - jest przedstawienie
sposobu postępowania w sytuacji wystąpienia
alertu podczas weryfikacji i wycofania produktów
leczniczych z systemu weryfikacji autentyczności
produktów leczniczych. Przewodnik jest udostępniony bezpłatnie.
Wpis z dnia 14.02: „Przygotuj się, od 1 kwietnia wchodzi
obowiązek raportowania do ZSMOPL”. Obowiązek
►
raportowy obejmie apteki i punkty apteczne, dzia47
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ły farmacji szpitalnej i apteki szpitalne, hurtownie
farmaceutyczne oraz tzw. podmioty odpowiedzialne, czyli przedsiębiorców, którzy wnioskują lub
uzyskali pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego.
Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi zbiera i przetwarza
dane o obrocie produktami leczniczymi, środkami
spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi – przypomina NIA.
Wpis z dnia 18.02: „Prezes NRA na liście 100 najbardziej
wpływowych osób w polskim systemie ochrony
zdrowia” – pod tym tytułem ukazała się informacja NIA o rankingu redakcji „Pulsu Medycyny”. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz Marek Tomków
po raz kolejny znaleźli się na Liście 100 najbardziej
wpływowych osób, które w 2018 roku wywarły
pozytywny wpływ na system ochrony zdrowia.
Prezes NRA i jej zastępca zajęli odpowiednio 22.
i 66. miejsce. W rankingu po raz pierwszy sklasyfikowany został Michał Byliniak, wiceprezes NRA
oraz prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU), zajmując 67 lokatę.
Wpis z dnia 21.02: „Projekt ustawy o zawodzie wymaga
pilnego procedowania” - tym tytułem opatrzony
został wpis o spotkaniu Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa NRA z posłem Pawłem Rychlikiem, farmaceutą z zawodu i członkiem samorządu aptekarskiego. Spotkanie dotyczyło przede
wszystkim projektu ustawy o zawodzie farmaceuty
i losów tego dokumentu w najbliższej przyszłości.
Samorządowi aptekarskiemu i całemu środowisku
farmaceutów zależy na tym, aby projekt ustawy
był jak najszybciej procedowany. Jest to kluczowy akt prawny, który określa zasady wykonywania zawodu farmaceuty oraz kwestie związane
ze świadczeniem w przyszłości dodatkowych usług
na rzecz pacjentów. Poseł Rychlik, który jest również członkiem sejmowej komisji zdrowia zapewnił,
że popiera zapisy i rozwiązania zawarte w projekcie i dołoży wszelkich starań, aby farmaceuci
w końcu mieli swoją ustawę.
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OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI
22 lutego w Muzeum farmacji w Łodzi odbyło się Spotkanie z Jerzym Majcherczykiem, podróżnikiem,
odkrywcą kanionu Colca w Peru.
Zapowiedź. 3 marca odbędzie się w Łodzi XXI Zjazd Aptekarzy OIA w Łodzi.
Zapowiedź. 31 marca odbędzie się w Łodzi szkolenie
w ramach Akademii Farmaceuty. Tematy spotkania:
 Higiena snu. Jak spać by się wyspać?
 Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego.
 Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych.

27.02.2019. Tego dnia odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Na konferencji przedstawiono następujące wykłady:
 „Ocena skuteczności leczenia ognisk rogowacenia słonecznego”
 „Karboksyterapia, czyli Bąbelkowy zabieg – co
powinniśmy o nim wiedzieć”
 „Molekuła REGEN7 w preparatach DERMENA
– innowacyjne rozwiązanie w problemie osłabionych, nadmiernie wypadających włosów”
 „Cynk, nowe aspekty lecznicze”
 „Lek roślinny w dermatologii”
 „Dobór podłoża do charakteru substancji leczniczej”
 ”Nowe surowce w recepturze”
 „Aparaturowa diagnoza skóry” i ”Jakość opakowań do receptury”
 „Bezpieczeństwo stosowania leków na wybranych przykładach”

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
5.02.2019. Izba przypomina o zbliżającym się terminie
wpłat opłaty recyklingowej pobranej od nabywających lekkie torby z tworzywa sztucznego. Opłatę
należy wnieść do 15 marca 2019 roku na odrębny
rachunek bankowy prowadzony przez marszałka
województwa właściwego dla miejsca pobrania
opłaty.
07.02.2019 odbyło się posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Jednym z tematów spotkania był wykład „Cannabis sativa i marihuana”, przedstawiony przez
profesor Bożenę Muszyńską z UJ.
14.02.2019. Opublikowano informację o decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, który nałożył karę w wysokości 8.000 zł za naruszenie zakazu reklamy aptek.
Sprawa dotyczyła głównie gazetek reklamowych
dostępnych w izbie ekspedycyjnej z cenami leków,
oznakowania gablot w aptece hasłem „promocja”,
wywieszki z dwoma cenami przy produktach leczniczych, plakatów z cenami leków, oznakowania
półek informacjami np.: -20%.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

farmaceuty”, zaś część konferencyjna skupi się
na „Bezpiecznej farmakoterapii schorzeń układu
pokarmowego”. Całość zostanie uzupełniona przez
Ogólnopolski Konkurs Receptury Aptecznej, podczas którego studenci z całej Polski będą zmagać
się z wykonaniem leku recepturowego.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W WARSZAWIE
21.02.2019. Przedstawiono kalendarz wydarzeń zaplanowanych przez OIA w Warszawie na cały 2019 rok.
24.02.2019. Tego dnia odbyła się w Warszawie druga
edycja Akademii Kierownika, która obejmowała
następujące bloki tematyczne: prawo, IT, biznes,
zarządzanie, warsztaty.
Zapowiedź. 14 marca odbędzie się zebranie wyborcze delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Warszawie VIII kadencji rejonu
wyborczego nr VII tj. farmaceutów zatrudnionych
w aptekach szpitalnych, zakładowych i działach
farmacji w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Warszawie

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
27 lutego 2019 odbyło się posiedzenie naukowe dla farmaceutów. Tematyka spotkania:
 „Leczenie trądziku dorosłych – pytania i odpowiedzi”
 „Przyszła mama w aptece – pytania i odpowiedzi”
 „Choroby stóp i paznokci. Lepiej zapobiegać
niż leczyć”
 „Choroby odbytu to nie tylko hemoroidy”
28 lutego 2019 odbyło się szkolenie z zakresu serializacji
produktów leczniczych. Szkolenie prowadził Michał
Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W szkoleniu uczestniczył Michał Kaczmarski, prezes
Zarządu Fundacji KOWAL.
Zapowiedź. 29-31 marca 2019 roku odbędzie się
w Lublinie III Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Studentów
Farmacji. Tematem przewodnim wydarzenia będzie „Gastroenterologia w praktyce zawodowej
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

ZACHODNIOPOMORSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
19 lutego 2019 odbyły się warsztaty szkoleniowo-naukowe. Tematy wykładów:
 ”Kaszel suchy – jak bezpiecznie i skutecznie
leczyć?”
 „Jak leczyć chorobę zwyrodnieniową stawów?
Dostępne możliwości i strategie terapeutyczne”
28 lutego 2019 odbyło się spotkanie farmaceutów seniorów z okazji Tłustego Czwartku. Gościem spotkania
był magister Jerzy Waliszewski, który przedstawił
uroki miasta Stargard.
Zapowiedź. Izba zaprasza 9 marca do Teatru Współczesnego na muzyczny spektakl pt. ”Być jak Beata”
►
złożony z piosenek Beaty Kozidrak.
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Zapowiedź. 10 marca odbędzie się bezpłatne szkolenie
biznesowe dla farmaceutów. Tematyka szkolenia:
 e-recepta w praktyce - zasady realizacji;
 wpływ e-recepty na zarządzanie apteką.

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
4.02.2019. Wpis o internetowej giełdzie dyżurów w aptekach „Aptekarze.online”. Inspiracją do powstania portalu jest szeroko stosowany system pracy
w wielu krajach europejskich, gdzie popularne są
dyżury na godziny w różnych aptekach. Ułatwia to
znalezienie pracownika podczas świąt i urlopów
oraz wypełnienie luk w grafikach samych farmaceutów. Od teraz, farmaceuci i właściciele aptek,
będą mogli za pomocą jednego prostego narzędzia - serwisu „Aptekarze.online”, ogłaszać swoje
dyspozycje wolnych godzin do zagospodarowania
i szybko nawiązać współpracę – informuje Izba.
Zapowiedź. 9 marca odbędzie się w Gdańsku szkolenie
„Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W OLSZTYNIE
19 lutego 2019 odbyło się w Olsztynie szkolenie dla farmaceutów. Program szkolenia obejmował wykłady:
 „Kaszlący pacjent - bezpieczne leczenie według
najnowszych wytycznych”
 „Diklofenak w postaci roztworu do płukania
jamy ustnej”
 „Choroba Zwyrodnieniowa Stawów – profilaktyka i leczenie według obowiązujących
standardów”

Panorama samorządu
 „Leczenie trądziku dorosłych – pytania i odpowiedzi“
 „Nowoczesne metody leczenia ran – nowoczesne opatrunki”
 „Mleko modyfikowane - jak doradzić młodej
mamie”
 „Paznokcie u nóg - jak o nie dbać? Choroby
paznokci, pielęgnacja, specjalistyczna pielęgnacja stóp“
Zapowiedź. 3 marca 2019 odbędzie się bezpłatne
szkolenie „E-recepta. Szanse i zagrożenia”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W BIAŁYMSTOKU
Zapowiedź. 1 marca 2019 odbędzie się szkolenie nt.:
„Receptura apteczna w praktyce”.

DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

23 lutego 2019 roku odbyło się szkolenie I stopnia z zakresu medycyny konopnej dla magistrów farmacji
z terenu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Zapowiedź. W dniach 7-8 marca 2019 odbędzie się we
Wrocławiu konferencja „Farmaceuta na oddziale
szpitalnym: optymalizacja opieki nad pacjentem”.

Zapowiedź. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
zaprasza członków Izby na kwartalne zebrania
aptekarzy. Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:

Zapowiedź. 9 marca 2019 odbędzie się we Wrocławiu
konferencja dla farmaceutów i techników farmaceutycznych „Nowoczesna opieka farmaceutyczna
w praktyce”. Kierownikiem naukowym konferencji
jest prof. Leszek Czupryniak.

 13 marca 2019 r. Nowy Sącz - Hotel „Beskid”,
ul. Limanowskiego 1
 14 marca 2019 r. Tarnów - Hotel „Kantoria”,
ul. Piłsudskiego 28 A
 18 marca 2019 r. Kraków - Hotel „Sympozjum”,
ul. Kobierzyńska 47
 19 marca 2019 r. Nowy Targ - Hotel „Góralski
Raj”, os. Szuflów 12 B

KALISKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
6 lutego 2019 opublikowano informację dotyczącą naklejek informacyjnych „Tu zrealizujesz e-receptę”,
które można odebrać w biurze Izby.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
8 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym. Podczas spotkania omówiono
zagadnienie wypełnienia obowiązku obecności
farmaceuty w aptece w godzinach pracy apteki.

Zapowiedź. 6 kwietnia 2019 roku w Rzeszowie
odbędzie się konkurs talentów. Izba zachęca wszystkich farmaceutów POIA do wzięcia
udziału i zaprezentowania prac artystycznych,
zdolności wokalnych, instrumentalnych lub
innych.

27 lutego 2019 odbyło się posiedzenie naukowe dla farmaceutów, którego tematyką były następujące
zagadnienia:
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Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
5 lutego 2019 przypomniano artykuł „Kanada nie tylko
pachnąca żywicą”̨ opublikowany wcześniej w czasopiśmie „Farmacja Wielkopolska”. Artykuł jest
rozmową z doktorem nauk farmaceutycznych Mikołajem Piekarskim, który wyemigrował do Kanady
i tam pracuje w zawodzie farmaceuty. Tę bardzo
ciekawą rozmowę przeprowadziła i przygotowała
do publikacji pani magister Alina Górecka, prezes
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.
11 lutego 2019 przypomniano artykuł „System jakości
w hurtowniach farmaceutycznych” opublikowany
wcześniej w czasopiśmie „Farmacja Wielkopolska”.
Treść artykułu dotyczy zagadnień związanych z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (DPD). Autorem artykułu jest mgr farm. Mateusz Szamałek, od 2010
roku zawodowo związany z przemysłem i hurtem
farmaceutycznym.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

ŚRODKOWOPOMORSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
20 lutego 2019 odbyło się w Mielnie posiedzenie szkoleniowo-naukowe. Tematy przedstawiane w trakcie
posiedzenia:
 „Jak leczyć chorobę zwyrodnieniową stawów?
Dostępne możliwości i strategie terapeutyczne”
 „Kaszlący pacjent – bezpieczne leczenie według najnowszych wytycznych”
Zapowiedź. 6 kwietnia 2019 odbędzie się w Koszalinie
►
szkolenie z zakresu medycyny konopnej.
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 Wykład mgr. farm. Mariana Witkowskiego,
członka NRA na temat ZSMOPL, realizacji recepty i serializacji.
 Wystąpienie mgr farm. Małgorzaty Pietrzak,
prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej.

CZĘSTOCHOWSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

24 lutego 2019 opublikowano wyniki badania ankietowego. W badaniu wzięło udział 92 członków Izby.
Pierwsza cześć ankiety dotyczyła „Gońca Aptekarskiego”. Zdecydowana większość respondentów
(ponad 60%) uważa, że Izba powinna wydawać
takie czasopismo, jest ono według nich potrzebne
i chcieliby je otrzymywać, utrzymać należy też
dotychczasową częstotliwość ukazywania się kolejnych numerów. Druga część ankiety dotyczyła szkoleń punktowanych organizowanych przez
Izbę. Zdecydowana większość (75%) respondentów
uważa, że izba powinna takie szkolenia organizować, a te które zorganizowała dotychczas były
interesujące i dobrze przeprowadzone.

Zapowiedź. Izba zaprasza na wykłady w ramach szkolenia
ciągłego „Czy anty-ageing jest receptą na lepsze
życie?” Wykłady odbędą się 6 marca 2019 roku
w Zielonej Górze i 7 marca 2019 roku w Gorzowie
Wielkopolskim .

Zapowiedź. Izba zaprasza wszystkich zapalonych narciarzy do Szczyrku na wspólny wyjazd narciarski.
Wyjazd odbędzie się 3 marca 2019 roku.

BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
Zapowiedź. 7 marca 2019 odbędzie się w Bielsku-Białej
sympozjum „Czy anty-ageing jest receptą na lepsze życie?”
Zagadnienia prezentow1ane podczas sympozjum:
 Anty-ageing profilaktyką medycyny przyszłości.
 Wpływ składników odżywczych na poprawę
jakości życia seniorów.
 Anty-ageing w schorzeniach neurodegeneracyjnych.
 Medycyna prewencyjna w profilaktyce nowotworów.
 Antyoksydanty w medycynie przeciwstarzeniowej.
 Mitochondria kluczem do długowieczności.
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Zapowiedź. 20 marca 2019 odbędzie się w Zielonej Górze posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach
ciągłego szkolenia farmaceutów pod tytułem „Postępy w leczeniu chorób układu oddechowego”.

zdrowia na temat antybiotyków i antybiotykoodporności.
Zapowiedź. 14 marca 2019 roku odbędzie się w Opolu
posiedzenie naukowo-szkoleniowe pt. „Opieka Farmaceutyczna w Wielkiej Brytanii”. Wykład przedstawi mgr farm. Justyna Boryczka-Kabbadj. ■

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
4 lutego 2019 roku opublikowano zaproszenie do udziału
w ankiecie dotyczącej wiedzy pracowników służby

BisAktualności
KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
Zapowiedź. 7 marca odbędzie się w Busku Zdroju spotkanie szkoleniowe. Agenda spotkania:
 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu
Produktami Leczniczymi.
 Rola i zadania KOIA, podsumowanie działalności w 2018 roku.
 Dyrektywa fałszywkowa.
 Wybory Samorządowe 2019, Sprawy różne.

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

4.02.2019:
Praktykant czy pracownik? ŚIA
o odpowiedzialności studentów.
POMORSKO-KUJAWSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
Zapowiedź. 12 marca 2019 odbędzie się w Bydgoszczy
zebranie aptekarzy z województwa kujawsko-pomorskiego. Agenda zebrania:
 Wystąpienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
 Informacje z Oddziału Bydgoskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

- „W trakcie odbywania praktyki studenci/
studentki nie są pracownikami apteki. Praktyka jest
odbywana na podstawie umowy cywilnoprawnej
pomiędzy podmiotem prowadzącym aptekę, a Wydziałem Farmacji.
Z tego powodu kierowane do studentów żądania zapłaty za szkody wyrządzone w trakcie praktyki
lub podobne sytuacje np. wykonywania pracy ponad
program stażu, nie mają podstaw prawnych.”

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

7.02.2019:
15 marca: ważne przypomnienie
o rocznym sprawozdaniu
o odpadach i opłacie recyclingowej.
- „Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 i art. 76 ust. 1

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
2018, poz. 992), wytwórca odpadów zobowiązany
do prowadzenia ewidencji odpadów ma obowiązek
składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych
odpadach i gospodarowaniu odpadami w terminie do dnia 15 marca 2019 roku za poprzedni rok
kalendarzowy marszałkowi województwa właściwe►
mu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
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przedsiębiorcy lub ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
Przez wytwórcę odpadów w myśl ustawy rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów oraz każdego, kto
przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne
działania powodujące zmianę charakteru lub składu
tych odpadów (…).
Niewykonanie obowiązku, wykonanie go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym
jest zagrożone karą.
W przypadku zaprzestania działalności (likwidacji apteki) należy poinformować o tym fakcie
właściwy Urząd Marszałkowski”.

8.02.2019:

BisAktualności
nek należy zignorować i wydać lek niezależnie od alertu, np. dotyczy to wszystkich
produktów posiadanych przez Państwa
w dniu 9 lutego 2019 roku.
5. Oznacza to także, że w razie wątpliwości
racjonalne jest przyjęcie założenia, że alert
w Systemie wobec opakowania posiadającego jednocześnie kod 2D Data Matrix oraz
ATD w pierwszych tygodniach po 9 lutego
2019 roku dotyczy opakowania zwolnionego do obrotu na terytorium UE przed 9
lutego 2019 roku, zatem opakowanie takie
należy wydać niezależnie od alertu”.

11.02.2019:

Serializacja – zasady postępowania
od 9 lutego 2019 roku.

GIF: wstrzymanie w obrocie leków
z fenspirydem.

- „Fundacja KOWAL opublikowała komunikat
dotyczący zasad postępowania od 09 lutego 2019
roku. Tego dnia rozpoczyna się okres stosowania
obowiązków wynikających z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161.
KOWAL zwraca uwagę na trzy kluczowe elementy, zapewniające płynne wkroczenie w nową
rzeczywistość:

- „Kilkanaście preparatów zawierających
w składzie fenspiryd (wszystkie serie) zostało w dniu
11.02.2019 wstrzymanych w obrocie decyzją GIF. Na
podstawie badań nieklinicznych w zakresie zarejestrowanych wskazań ustalono, że skutek korzyści do
ryzyka dla fenspirydu nie jest korzystny. Po przeprowadzeniu w trybie pilnym procedury unijnej zostanie
podjęta decyzja, czy pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu produktów leczniczych powinny zostać utrzymane, zmienione, zawieszone lub wycofane”.

1. Wszyscy użytkownicy, którzy pobrali certyfikat dostępu do Systemu dokonują od 9 lutego 2019 roku weryfikacji lub wycofania jedynie opakowań leków na receptę i Omeprazolu,
które spełniają jednocześnie dwie przesłanki:
1. Zostały zwolnione do obrotu od dnia 9 lutego 2019 roku oraz
2. Posiadają na opakowaniu leku występujące
razem: kod 2D Data Matrix oraz zabezpieczenie przed otwarciem (ATD).
3. Oznacza to, że obowiązkowi weryfikacji lub
wycofania w Systemie nie podlegają produkty nie spełniające powyższych przesłanek.
4. Oznacza to również, że alerty wygenerowane przez System w odniesieniu do produktów niespełniających powyższych przesła54

14.02.2019:
Apteka 2030. PGEU przedstawiło
wizję rozwoju farmacji.
- „Pharmacy 2030: A Vision for Community
Pharmacy in Europe” to dokument opublikowany
przez PGEU, w którym przedstawiono wizję zawodu farmaceuty. Opisuje on 10 kluczowych zaleceń,
istotnych z punktu widzenia przyszłości zawodu.
Podkreśla także rolę farmaceutów jako wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą w pełni
wykorzystywać swoje umiejętności fachowe, aby być
pełnoprawnymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej”.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

19.02.2019:

26.02.2019:

Europejska Agencja Leków na temat
wstrzymania leków zawierających
fenspiryd.

EFPIA: weryfikacja autentyczności
leków zwiększa bezpieczeństwo
pacjentów.

- „URPL podaje do wiadomości komunikat Europejskiej Agencji Leków dotyczący decyzji o tymczasowym wstrzymaniu stosowania leków zawierających fenspiryd. Decyzja ta wynika z prowadzonych
przez Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) badań
pod kątem ryzyka wydłużenia odstępu QT i torsades
de pointes a więc nieprawidłowości w aktywności
elektrycznej serca, które mogą skutkować zaburzeniami rytmu serca ”.

- „Fundacja KOWAL poleca materiał opublikowany przez European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations na temat zwiększenia
bezpieczeństwa pacjentów, dzięki wdrożeniu systemu weryfikacji autentyczności leków.
Główne informacje płynące z materiału:
•

15 mld opakowań leków znajduje się w rocznej
cyrkulacji Unii Europejskiej

•

0,5 % leków w UE to „fałszywki”, co daje
750 000 opakowań z 15 000 000 000
całkowitej puli opakowań leków

•

Koszt wprowadzenia to 3 eurocenty na paczkę.
Czy warto? Jest to dla producentów pytanie
retoryczne. Podniesienie bezpieczeństwa
pacjentów jest warte znacznie więcej”.

21.02.2019:
Od września 2019 wznowione
zostanie kształcenie techników
farmaceutycznych – na nowych
zasadach.
- „W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego
2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Kształcenie w szkole ma być prowadzone wyłącznie w formie dziennej. Cały cykl nauczania będzie trwał 2,5 roku. Rozporządzenie będzie obowiązywać od 01 września 2019”.

21.02.2019:
2,4 tysiąca podpisów pod petycją
w sprawie ustawy o zawodzie
farmaceuty.
- „18 lutego 2019 roku do Ministerstwa Zdrowia została złożona petycja o przyspieszenie prac
nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Apel podpisało
blisko 2,4 tys. osób.”

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

27.02.2019:
Otyłość i nadwaga problemami
zdrowia publicznego.
- „W ostatnim dziesięcioleciu znacząco wzrosło
spożycie cukru. Przeciętny Polak je o prawie 11,8 kg
więcej cukru przetworzonego rocznie niż 10 lat temu.
Takie wnioski wypływają z raportu „Cukier, otyłość –
konsekwencje”, przygotowanego przez analityków
Narodowego Funduszu Zdrowia i zaprezentowanego podczas konferencji prasowej, która odbyła się 21
lutego 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia.
Według danych z 2016 roku dotyczy już 23
proc. kobiet i 25 proc. mężczyzn, z kolei nadwaga
jest problemem 53 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn.
Wynika stąd, że aż 3 na 5 dorosłych Polaków ma
nadwagę, a co czwarty jest otyły. Równie niepokojące są dane dotyczące dzieci i młodzieży do 20. roku
życia – 44 proc. chłopców i 25 proc. dziewcząt ma
nadwagę, z kolei otyłość dotyczy 13 proc. chłopców
i 5 proc. Dziewcząt.” ■
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Barometr rynku aptecznego
naniu do poprzedniego
miesiąca liczba pacjentów
wzrosła o 6,6%.

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2018
Rynek apteczny
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OCT)
Całkowita sprzedaż

Rynek apteczny
we

styczniu 2019

Wartość sprzedaży do pacjenta
sty.19
1 079.4
703.8
1 495.3
3 306.9

gru.18
1 037.9
652.5
1 427.8
3 137.2

zmiana
41.5
51.3
67.5
169.7

Wzrost względem grudnia 2018 (+5,4%)
Rynek apteczny w styczniu 2019 r. zanotował sprzedaż na
poziomie ponad 3 306 mln PLN. Jest to o ponad 339 mln PLN
więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku (+11,4%). Natomiast w porównaniu do grudnia 2018 wartość sprzedaży
zwiększyła się o niemal 170 mln PLN (+5,4%).

słao 3,5%, a wobec poprzedniego miesiąca była
mniejsza o 0,6%. Z monitorowanych segmentów
największy procentowy wzrost cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej (+5,2%).
Marża apteczna w styczniu wyniosła 24,8%
i była o 0,5 pp. mniejsza od marży z analogicznego
okresu poprzedniego roku. Względem grudnia 2018
marża zmniejszyła się o 0,2 pp.

zmiana
61.6
91.2
183.6
339.2

trend
6.1%
14.9%
14.0%
11.4%

trend
5.2%
-13.1%
-2.6%
-2.1%

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2018

PEX PharmaSequence
Materiał prasowy

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

Średnia sprzedaż statystycznej apteki
sty.19
73.9
48.2
102.4
226.5

gru.18
70.8
44.5
97.4
214.0

zmiana
3.1
3.7
5.0
12.5

Pacjent

Średnia cena* produktów sprzedawanych w aptekach w styczniu 2019 r. wyniosła prawie
21 PLN. W porównaniu do stycznia 2018 r. wzro-

W styczniu 2019 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 4 200 pacjentów. To o ponad 10%
więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. W porówAptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

trend
4.4%
8.3%
5.2%
5.8%

sty.19
73.9
48.2
102.4
226.5

sty.18
67.4
40.6
86.8
196.5

zmiana
6.5
7.6
15.6
30.0

trend
9.7%
18.8%
17.9%
15.3%

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

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

Średnia cena opakowania
sty.19
27.8
25.6
16.3
20.9

gru.18
28.4
25.9
16.3
21.0

zmiana
-0.6
-0.2
0.0
-0.1

trend
-2.1%
-0.8%
-0.1%
-0.6%

sty.19
27.8
25.6
16.3
20.9

sty.18
27.6
24.6
15.5
20.2

zmiana
0.3
1.0
0.8
0.7

trend
1.0%
4.1%
5.2%
3.5%

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia marża
sty.19
19.1%
20.7%
28.9%
24.8%

gru.18
19.1%
22.0%
29.4%
25.0%

zmiana
0.0%
-1.3%
-0.5%
-0.2%

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

trend
0.2%
-5.8%
-1.8%
-0.7%

sty.19
19.1%
20.7%
28.9%
24.8%

sty.18
18.2%
23.9%
29.6%
25.3%

zmiana
0.9%
-3.1%
-0.8%
-0.5%

Liczba pacjentów
sty.19
810
820
3 540
4 200

gru.18
740
780
3 330
3 940

zmiana
70
40.0
210
260

trend
9.5%
5.1%
6.3%
6.6%

sty.19
810
820
3 540
4 200

sty.18
740
780
3 210
3 810

zmiana
70
40
330
390

trend
9.5%
5.1%
10.3%
10.2%

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2018
Współpłacenie

W porównaniu do grudnia 2018 wartość sprzedaży statystycznej apteki wzrosła o 12,5 tys. PLN.
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sty.18
1 017.8
612.7
1 311.7
2 967.7

Średnia wartość
sprzedaży przypadająca na pacjenta wyniosła
w styczniu 2019 r. 53,9
PLN i była o 4,6% wyższa
niż w styczniu 2018 roku
(51,6 PLN). Natomiast
względem grudnia 2018
(54,3 PLN) wartość ta uległa nieznacznemu spadkowi o 0,7%.
Udział refundacji
w średniej wartości sprzedaży na pacjenta w styczniu 2019 r. wyniósł 24,2%
i był na podobnym poziomie jak w poprzednim
miesiącu (+0,2 pp.) i roku
(+0,4 pp.).
Średnia zapłata pacjenta w odniesieniu do
całkowitej ceny kształtowała się na poziomie 76%
we wszystkich analizowanych okresach. ■

Statystyczna apteka

W styczniu 2019 r. wartość sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 226,5 tys. PLN. Średnia
wartość przypadająca na aptekę była o 30 tys. PLN
większa od wartości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

sty.19
1 079.4
703.8
1 495.3
3 306.9

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta)
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

wyżej niż rok wcześniej (+11,4%)

Statystyczna apteka

trend
4.0%
7.9%
4.7%
5.4%

Sprzedaż na pacjenta
Zapłata przez pacjenta
Dopłata refundatora
Zapłata przez pacjenta %
Dopłata refundatora %

*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.

Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
sty.19
53.9
40.9
13.0
75.8%
24.2%
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gru.18
54.3
41.1
13.2
75.7%
24.3%

zmiana
-0.4
-0.2
-0.2
0.2%
-0.2%

trend
-0.7%
-0.5%
-1.5%
0.2%
-0.8%

sty.19
53.9
40.9
13.0
75.8%
24.2%

sty.18
51.6
38.9
12.7
75.4%
24.6%

zmiana
2.4
2.0
0.4
0.4%
-0.4%

trend
4.6%
5.1%
2.8%
0.5%
-1.7%
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Sprawdź
co zapamiętałeś!

Sprawdź
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Rodzajem audytu jest:

A. rozmowa dyscyplinująca przeprowadzana
z upoważnienia kierownika jednostki
B. wizytacja dokonywana na podstawie normy
ISO 19011
C. niezapowiedziana kontrola doraźna apteki
D. wizyta „tajemniczego klienta”

Prawidłowa odpowiedź: B. Audyt zawsze jest zdarzeniem zapowiedzianym. Odbywa się on w sformalizowany sposób na
podstawie dokumentów wewnętrznych, aktów prawnych lub
wytycznych zawartych w odpowiednich normach (np. z serii
ISO).

Pytanie ❷: Maski antysmogowe chronią przed
smogiem tylko wtedy, gdy:

A. mają certyfikat PIP
B. są indywidualnie dobrane i wykonane na zamówienie
C. wyposażone są w specjalne filtry węglowe
D. są jednorazowego użytku
Prawidłowa odpowiedź: C. Oprócz odpowiednich filtrów bardzo
ważne jest także szczelne dopasowanie do twarzy użytkownika.

Pytanie ❸: W terapii nadwagi i otyłości korzystne efekty może mieć:

A. włączenie do jadłospisu źródeł polifenoli i elagotanoidów
B. wzbogacenie diety w błonnik w ilości 40 gramów dziennie
C. przyjmowanie probiotyków zawierających Lactobacillus plantarum
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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Prawidłowa odpowiedź: D. W terapii nadwagi i otyłości korzystne może być podawanie probiotyków o udokumentowanej
aktywności biologicznej, wzbogacenie diety w błonnik w ilości
40 gramów dziennie, w tym 15 gramów błonnika rozpuszczalnego oraz w polifenole, które promują wzrost bakterii o dużym
potencjale w redukcji masy ciała. W diecie powinny znajdować
się stale orzechy włoskie, laskowe i migdały, gdyż znajdujące
się w nich elagotanoidy pod wpływem flory jelitowej ulegają
przemianom do urolityn hamujących stan zapalny.

Pytanie ❹: Informacje dotyczące ryzyka laktacyjnego można znaleźć w:

A. zestawieniach takich jak Kategorie Ryzyka Laktacyjnego według prof. Hale’a (Hale’s Lactation Risk Categories)
B. Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych
Dopuszczonych do Obortu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
C. Farmakopei Polskiej
D. Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży
Prawidłowa odpowiedź: A. Najpopularniejszym rejestrem ryzyka laktacyjnego są Kategorie Ryzyka Laktacyjnego według
prof. Hale’a (Hale’s Lactation Risk Categories). Leki, a dokładniej substancje lecznicze zostały tam podzielone na pięć grup,
a każdą oznaczono odpowiednim symbolem: L1, L2, L3, L4 i L5
(przy czym najbezpieczniejsze substancje stanowią grupę L1,
zaś grupa L5 to substancje zakazane w czasie laktacji).

Pytanie ❺: Aby ograniczyć ryzyko laktacyjne

związane z przyjmowaniem leków przez
karmiąca mamę należy:

A. przyjmować tylko te leki, które dobrze rozpuszczają się w tłuszczach
B. unikać wszelkich terapii domowych i metod
naturalnych
C. odciągać dodatkowo mleko
D. przyjmować leki tuż po karmieniu
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

Prawidłowa odpowiedź: D. Leki rozpuszczalne w tłuszczach
bardziej kumulują się w mleku matki i powinny być stosowane
z większą ostrożnością. Zanim karmiąca mama sięgnie po farmaceutyki warto wypróbować bezpieczne metody naturalne.
Odciąganie mleka nie służy jego oczyszczeniu (poziom leku
będzie się wyrównywał), proces ten można jednak stosować
w celu utrzymania laktacji. Leki najlepiej przyjmować tuż po
karmieniu, tak by w przerwie między karmieniami jego stężenie
zdążyło zmaleć.

Pytanie ❻: Skala UKU, opracowana przez Ko-

mitet do Badań Klinicznych Skandynawskiego Towarzystwa Psychofarmakologicznego, wykorzystywana jest do:

A. oceny leków psychotropowych
B. klasyfikacji ciężkości zaburzeń psychicznych
u osób starszych
C. rozpoznawania i stopniowania zaburzeń otępiennych
D. różnicowania zaburzeń osobowości
Prawidłowa odpowiedź: A. Skala UKU wykorzystywana jest do
oceny tolerancji nowych leków psychotropowych w badaniach
klinicznych oraz do oceny objawów działań niepożądanych
u pacjentów przyjmujących leki psychotropowe.

Pytanie ❼: Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich typów soczewek
kontaktowych jest zastosowanie:

A. płynów wielofunkcyjnych dezynfekujących
B. bieżącej wody i oczyszczania mechanicznego
C. płynów oksydacyjnych
D. soli fizjologicznej

Prawidłowa odpowiedź: C. Płyny oksydacyjne nie wymagają pocierania i płukania soczewek, ponieważ kompletne czyszczenie
odbywa się w zalecanym czasie dezynfekcji, który wynosi zwykle
około sześciu godzin. Ze względu na wysoką skuteczność dezynfekcji oraz brak środków konserwujących, płyny oksydacyjne mogą być polecane alergikom lub pacjentom o wrażliwych
oczach.

Pytanie ❽: Unikalne właściwości pałeczek Yersinia polegają na umiejętności:

A. rozmnażania się w temperaturze 4-8 stopni
Celsjusza
B. oporności na praktycznie każdy proces obróbki
termicznej
C. zdolności do wywołania posocznicy
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowa odpowiedź: D. Pałeczki Yersinia wywołują zakażenia
przewodu pokarmowego. W przypadku dorosłych ludzi, organizm na ogół sam potrafi sobie poradzić z chorobą, chociaż
zdarzają się przypadki posocznicy z zajęciem węzłów krezki
jelita. W przypadku jersiniozy trudno jest zapobiec chorobie
stosując tradycyjne środki ostrożności – obróbkę termiczną czy
przechowywanie produktów spożywczych w lodówce.

Pytanie ❾: Wybierz prawidłowe połączenie
lek-schorzenie:

A. deksmedetomidyna - narkolepsja
B. atomoksetyna - ADHD
C. febuksostat - hipercholesterolemia
D. solifenacyna – zaburzenia erekcji
Prawidłowa odpowiedź: B. Atomoksetyna to lek psychostymulujący, stosowany w zespole nadpobudliwości psychoruchowej
z deficytem uwagi (ADHD). Deksmedetomidyna to lek stosowany w sedacji dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Febuksostat to substancja
czynna hamująca wytwarzania kwasu moczowego, znajduje
zastosowanie w dnie moczanowej. Solifenacyna stosowana jest
w nietrzymaniu moczu.

Pytanie ❿: Sylodozyna to nowa cząsteczka stosowana w:

A. przeroście gruczołu krokowego
B. chorobie Parkinsona
C. bólach neuropatycznych
D. astmie
Prawidłowa odpowiedź: A. Sylodozyna jest wysoce selektywna wobec receptorów α1A-adrenergicznych zlokalizowanych
głównie w ludzkim gruczole krokowym, podstawie pęcherza,
szyjce pęcherza, torebce stercza i części sterczowej moczowodu.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
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Nowe rejestracje PL

Styczeń 2019
W styczniu 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 55 pozwoleń na
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 1 nowe
pozwolenie (nieujęte w niniejszym zestawieniu) dla produktu już zarejestrowanego wcześniej (Scaldex – Owoc Ointment) i 54 pozwolenia
dla nowych produktów leczniczych. 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/2019 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu w styczniu 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 11 lutego 2019.

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory
b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki
blokujące receptory b‑adrenergiczne
Nebivolol: Nebicard (Biofarm) w nowej dla substancji czynnej dawce 10 mg to rozszerzenie
względem wprowadzonej wcześniej dawki 5 mg.
Zarejestrowano 14 marek nebiwololu. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: Nebilet (Berlin-Chemie), od lipca 2008 Nedal (Polfa Warszawa), od stycznia 2009 Ebivol (Actavis), Nebinad
(Recordati) i Nebivor (Orion), od czerwca 2009
Nebicard (Biofarm), od września 2009 Nebitrix
(Glenmark), od października 2009 Nebilenin (Adamed), od stycznia 2010 Nebispes (PharmaSwiss),
od września 2010 NebivoLek (Sandoz), od maja
2014 Daneb (S-Lab; lek wprowadzony na rynek
od września 2011 przez firmę Specifar pod nazwą Nebicon) i od czerwca 2015 Ivineb (Bioton;
lek wprowadzony na rynek od listopada 2012 pod
nazwą Nebivas).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Nebivolol Aurovitas i Nebivolol Genoptim (Synoptis).
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C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C
– Selektywne blokery kanału wapniowego
działające głównie na naczynia; C08CA –
Pochodne dihydropirydyny
Amlodipine: Amlodipine Orion to 26. zarejestrowana marka amlodypiny. Na rynek wprowadzono
21 marek: Aldan (Polfarmex), Amlopin (Sandoz),
Amlozek (Adamed), Cardilopin (Proterapia), Normodipine (Gedeon Richter Polska), Norvasc (Pfizer; lek oryginalny), Tenox (Krka Polska), Vilpin
(Teva), od sierpnia 2006 Agen (Zentiva), od stycznia 2007 Apo-Amlo (Apotex), od września 2007
Amlonor (Polfa Pabianice), od sierpnia 2008 Adipine (PharmaSwiss), od kwietnia 2011 Finamlox
(Orion), od lipca 2011 Amlomyl (Mylan), od sierpnia 2012 Amlodipine Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od marca 2014 Amlodipine Vitabalans,
od maja 2014 Amlodipine Aurobindo, od stycznia
2015 Alneta (VVB), od września 2016 Damloc (S-Lab) oraz od października 2018 Almiden (Accord
Healthcare) i Amlodipine Aurovitas.
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Amlodigamma (Wörwag), Amlodipine Fair-Med
(Fair-Med Healthcare), Amlodipine Sopharma,
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Amlozek Swift (Adamed), Normapina (Medicplast).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Amlaxopin (Actavis;
lek był obecny na rynku od lutego 2012), Amlodipine Medreg, Amlodipinum 123ratio (lek wprowadzony na rynek w XI 2008 pod nazwą Amlodipinum Farmacom; w XI 2010 zmiana nazwy na
Amlodipine Teva Pharma, a w VIII 2011 zmiana
nazwy na Amlodipinum 123ratio).
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki proste
Telmisartan: Telmisartan Bluefish to 23. zarejestrowana marka telmisartanu. Na rynek wprowadzono 15 marek: Micardis (Boehringer Ingelheim),
Pritor (Bayer), od października 2010 Tolura (Krka),
od lutego 2012 Tezeo (Zentiva), od kwietnia 2012
Telmizek (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Zmertan), od maja 2012 Actelsar (Actavis), od sierpnia 2012 Telmix (Biofarm), od listopada 2012 Polsart (Polpharma; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Telmisartan Sigillata), Telmisartan Sandoz i Zanacodar (PharmaSwiss), od
kwietnia 2013 Telmisartan Apotex, od lipca 2013
Telmisartan Mylan, od sierpnia 2013 Telmisartan
Egis, od kwietnia 2015 Telmisartanum 123ratio
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Telmisartan-Ratiopharm) i od października 2015 Telmabax (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Telmisartan Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Kinzalmono
(Bayer), Telmisartan Actavis, Telmisartan Fair-Med
(Fair-Med Healthcare), Telmisartan Genoptim
(Synoptis), Telmisartan Orion, Telmisartan Teva,
Telmisartan Teva Pharma.
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10B - Środki wpływające na stężenie
lipidów w połączeniach; C10BX - Inhibitory
reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w innych połączeniach; C10BX13 - Rosuwastatyna, peryndopryl i indapamid
Rosuvastatin+ perindopril+indapamide: Roxiper (Krka) w 4 zestawieniach dawek to 1. zarejestrowana marka leków o podanym składzie.
Roxiper jest wskazany jako leczenie zastępcze
u dorosłych pacjentów skutecznie leczonych za
pomocą stosowanych jednocześnie rozuwastatyny, peryndoprylu i indapamidu, podawanych w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym
w leczeniu nadciśnienia tętniczego w przypadku
współwystępowania jednej z poniższych chorób:
pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa, w tym
heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna),
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mieszana dyslipidemia (typu IIb) lub homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna.

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
I HORMONY PŁCIOWE
G04 – Leki urologiczne;
G04BD – Leki stosowane w częstomoczu
i nietrzymaniu moczu
Solifenacin: Zevesin (Zentiva) to 20. zarejestrowana marka solifenacyny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vesicare (Astellas).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Adablok (Adamed), Afenix (Polpharma), ApoSoli (Apotex), Asolfena (Krka), Silamil (Ranbaxy), Solifenacin Farmax (SVUS), Solifenacin Lesvi, Solifenacin Medreg, Solifenacin Mylan, Solifenacin PMCS (Pro.
Med.CS), Solifenacin Sandoz, Solifenacin Stada,
Solifenacin Teva, Solifenacyna Symphar, Solifurin
(Aflofarm), Soluro (Accord Healthcare), Uronorm
(Orion) i Vesisol (G.L. Pharma).
G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji
Tadalafil: Adalift (Adamed) i Tadalafil Aurovitas
to odpowiednio 22. i 23. zarejestrowana marka
tadalafilu, w tym 20. i 21. marka ze wskazaniem
w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie w zaburzeniach erekcji, konieczna jest stymulacja seksualna. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: od lipca
2014 Cialis (Eli Lilly) i od grudnia 2018 Tadalafil
Medana (Medana Pharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Erlis (Polpharma), Exerdya (PharmaSwiss), Filotadal (Teva),
Rekifre (SVUS Pharma), Tadalafil Accord (Accord
Healthcare), Tadalafil Actavis (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Vixantus), Tadalafil Mylan,
Tadalafil PMCS (Pro.Med.CS), Tadalafil Sun (Sun
Pharmaceutical Industries), Tadalafil Teva, Tadalafil Apotex, Tadalafil Belupo, Tadamen (Mylan
Healthcare), Tadaxin (Synoptis), Tadilecto (Krka),
Tadis (Teva).
Ponadto zarejestrowano 2. marki ze wskazaniami wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia
płucnego. Od lipca 2014 wprowadzono na rynek
preparat Adcirca (Eli Lilly; wcześniejsza nazwa
preparatu: Tadalafil Lilly), natomiast nie pojawił się
jeszcze w sprzedaży Talmanco (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Tadalafil Generics).
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną klasę G04BE, chociaż wskazania preparatów
Adcirca i Talmanco pasują do klasy C01EB – Inne ►
leki nasercowe.
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G04BX – Inne leki urologiczne
Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium: Canephron (Bionorica) w postaci tabletek
drażowanych to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej kropli Canephron N. Canephron
to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany
wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg
moczowych oraz zapobiegawczo w osadzaniu się
piasku nerkowego. Jego wskazania opierają się
wyłącznie na długim okresie stosowania.
Na rynek od lutego 2017 wprowadzono krople
Canephron N (Bionorica), zawierające wyciągi
z podanych surowców ziołowych, o podobnych
wskazaniach.

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki
przeciwwirusowe; J05AE – Inhibitory proteazy
Atazanavir: Atazanavir Sandoz to 5. zarejestrowana marka atazanawiru. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Reyataz (Bristol-Myers Squibb). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Atazanavir
Mylan, Atazanavir Teva, Atazanavir Zentiva.
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AX – Inne leki hamujące układ odpornościowy
Lenalidomide: Lenalidomide Sandoz to 3. zarejestrowana marka lenalidomidu. Revlimid (Celgene),
dopuszczony pierwotnie w roku 2003 jako lek sierocy, pojawił się na rynku w Polsce od września 2017.
Nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży
Lenalidomide Accord (Accord Healthcare).
M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ibuprex i Ibuprex Max (Olimp) to 45.
zarejestrowana marka ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostały wprowadzone 24 marki: Ibum i Ibum Forte (Hasco-Lek),
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm),
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom i Ibuprom Max (US
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Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen
Express Forte (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nurofen Caps), Nurofen Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom
Sprint (US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprom Sprint Caps), od lutego
2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana nazwy
preparatu na Opokan Express, po czym w lutym
2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od
października 2008 Ibalgin Maxi (Sanofi-Aventis) od
listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycznia
2010 Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony we wrześniu
2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte), od maja
2010 Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser;
preparat został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast (Sanofi-Aventis), od marca 2011 Ibufen Junior (Polpharma), od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz
Ifenin forte (Teva; lek zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Ibunin forte), od czerwca 2011 Ibumax
forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen Hasco
(Hasco-Lek), od stycznia 2012 Ibuprom Max Sprint
(US Pharmacia), od lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od listopada 2012 Ifenin (Teva; lek
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od
grudnia 2012 Kidofen czopki (Aflofarm), od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek), od
czerwca 2013 Nurofen Express Femina (Reckitt
Benckiser; lek zarejestrowany początkowo jako
Nurofen Express KAP, następnie zmiana nazwy
i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od lipca 2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do
sprzedaży od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra
Forte rozpuszczalny), od września 2014 Ibuprofen
Dr. Max, od stycznia 2015 Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek wprowadzony na rynek od września
2009 przez firmę Polfarmex pod nazwą Aprofen),
od marca 2015 Ibufen Mini Junior (Polpharma), od
lipca 2015 Ibum Express (Hasco-Lek; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Forte
Hasco, wprowadzony na rynek od grudnia 2013
pod nazwą Ibum Forte Minicaps), od grudnia 2015
Ibuprofen Teva i Ibuprofen Teva Max (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Irfen, a następnie
Ibuprofen 123ratio), od czerwca 2016 Ibuprom RR
(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Ibuprom Max, a wprowadzony wcześniej
na rynek pod nazwą Ibuprom Duo), od lipca 2016
Ibuprofen Forte DOZ (lek w dawce 400 mg wproAptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
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wadzony do sprzedaży od lipca 2012 pod pierwotną nazwą Ibuprofen LGO), od grudnia 2016
Iburapid (Nord Farm), od stycznia 2017 Metafen
Ibuprofen Caps (Polpharma) oraz od października
2017 Nurofen Mięśnie i Stawy Forte (Reckitt Benckiser; lek wprowadzony od października 2008
pod nazwą Nurofen Forte Express), Laboratoria
PolfaŁódź Ibuprofen Max (lek w dawce 400 mg
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen
Sensilab) i Lizymax (Hasco-Lek) oraz od stycznia
2019 Ibuxal (Biofarm; lek wprowadzony od lipca
2012 pod pierwotną nazwą Ibuprofen LGO) i Ibum
Supermax (Hasco-Lek).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 12 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D),
Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca 2009 Kidofen (Aflofarm), od lipca 2010 Nurofen
dla dzieci Forte zawiesina 4% (Reckitt Benckiser),
od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci forte o smaku
truskawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od
sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa:
Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen
dla dzieci Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser;
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011 Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku bananowym
(Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina 2% (Mylan), od września 2012 Ibum forte
o smaku malinowym (Hasco-Lek), od maja 2013
Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-Lek), od
sierpnia 2013 MIG dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie), od lipca
2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku malinowym
(Polpharma), od sierpnia 2015 Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte
truskawkowy (Reckitt Benckiser), od stycznia 2016
Pediprofen (Sequoia; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Farmalider pod nazwą Ibuprofen
Liderfarm), od kwietnia 2017 Ibum forte o smaku
truskawkowym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen Mediceo
Forte), od grudnia 2017 Babyfen (Dr. Max; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen
Alkaloid-INT), Ibuprom dla dzieci (US Pharmacia)
i Ibuprom dla dzieci Forte (US Pharmacia) oraz od
stycznia 2019 Axoprofen Forte (Axxon) i Ibutact
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(Tactica Pharmaceuticals).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Axoprofen (Axxon), Buscofem (Ipsen), Byfonen (Alkaloid-Int), Ibenal, Ibenal Forte i Ibenal Max (Lekam),
Ibudolor Quick (Stada), Ibufarmalid (Farmalider),
Ibufen dla dzieci o smaku pomarańczowym (Medana Pharma), Ibum o smaku truskawkowym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany wcześniej pod
nazwą Ibuprofen Mediceo), Ibum Easy, Ibum Easy
Forte i Ibum Easy Junior (Hasco-Lek), Ibuprofen Alkaloid-INT, Ibuprofen Dermogen, Ibuprofen Banner,
Ibuprofen Bril (Bristol), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Lysine InnFarm (Inn-Farm), Ibuprofen Sensilab (Sensilab Polska), Modafen Junior (Zentiva).
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie
kwasu moczowego
Febuxostat: Febuxostat Zentiva, Denofix (Polpharma) i Febuxostat Aurovitas to odpowiednio
4., 5. i 6. zarejestrowana marka febuksostatu. Do
sprzedaży od sierpnia 2011 wprowadzono Adenuric (Menarini). Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Druniler (Sandoz), Febuxostat Mylan.

N – UKŁAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki
do znieczulenia ogólnego; N01AF – Barbiturany, leki proste
Thiopental: Tiopental Momaja to aktualnie jedyna
zarejestrowana marka tiopentalu. Skreślono z Rejestru: Thiopental (Sandoz).
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;
N02AA – Naturalne alkaloidy opium
Oxycodone: Oxydolor Fast (G.L. Pharma) w 3
dawkach o standardowym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej preparatu Oxydolor w 5 dawkach o przedłużonym
uwalnianiu. Zarejestrowano 11 marek oksykodonu.
Na rynek wprowadzono 7 marek: od czerwca 2008
OxyContin (Norpharma), od listopada 2010 OxyNorm (Norpharma), od lipca 2013 Oxydolor (G.L.
Pharma), od grudnia 2014 Reltebon (Actavis), od
grudnia 2015 Accordeon (Accord Healthcare; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Oxycodone hydrochloride Accord) i Oxycodone Vitabalans
oraz od października 2017 Oxycodone Molteni.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Oxycodone Ethypharm (lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Pancod), Oxycodone hydrochloride Wockhardt, Oxycodon Stada i Xancodal (Sandoz).
N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CM – Inne leki na►
senne i uspokajające
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Dexmedetomidine: Dexmedetomidine Mylan to 3.
zarejestrowana marka deksmedetomidyny. Na rynek wprowadzono 2 marki: od listopada 2011 Dexdor (Orion) i od czerwca 2018 Dexmedetomidine
Ever Pharma (Ever Valinject).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dexmedetomidine
Teva.
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX –
Inne leki przeciwdepresyjne
Agomelatine: Symago (Symphar) to 10. zarejestrowana marka agomelatyny. Do sprzedaży od
lipca 2009 wprowadzono Valdoxan (Servier). Nie
pojawiły się jeszcze na rynku: Agodeprin (Sandoz),
Agolek (Lekam), Agomelatine +pharma, Agomelatine Adamed, Agomelatyna Egis, Lamegom (Krka),
Thymanax (Servier) i Unbremi (Sigillata).
Bupropion: Paritdam (Accord Healthcare) to 4.
zarejestrowana marka bupropionu. Do sprzedaży
wprowadzono 2 marki: Zyban (GlaxoSmithKline)
i od sierpnia 2007 Wellbutrin XR (GlaxoSmithKline).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Oribion (Orion).

Oribion, Paritdam i Wellbutrin XR są wskazane
w leczeniu ciężkich epizodów depresji.
Natomiast Zyban jest zalecany do leczenia uzależnienia od nikotyny jako środek ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu, jednak WHO
dotychczas nie umieściła bupropionu w klasie
N07BA – Leki stosowane w leczeniu uzależnienia
od nikotyny.
N06B – Leki psychostymulujące, stosowane
w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatykomimetyki działające
ośrodkowo
Atomoxetine: Konaten (Glenmark) to 2. zarejestrowana marka atomoksetyny. Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Strattera (Eli Lilly).

gotrwałego stosowania. Pelafen jest przeznaczony
do stosowania u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Do sprzedaży wprowadzono także środek spożywczy zawierający wyciąg z korzenia pelargonii:
ImmunoINFEC (Galena).
S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki
przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01ED
– Leki blokujące receptory b-adrenergiczne;
S01ED51 – Timolol w połączeniach
Timolol+latanoprost: Fixapost (Thea) to 7. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Na
rynek wprowadzono 6 leków: Xalacom (Pfizer), od
września 2011 Latacom (Adamed) i Xaloptic Combi (Polpharma), od marca 2013 Tilaprox (Apotex;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą ApoLatimol), od grudnia 2013 Timprost (Actavis) i od października 2017 Latanoprost + Timolol Genoptim
(Synoptis).
Ostatnio skreślono z Rejestru: ApoTilaprox (Apotex), Polprost Plus (Sandoz; lek był obecny na rynku od kwietnia 2015), Timlatan (PharmaSwiss; lek
był obecny na rynku od lutego 2013).
2019-02-26
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018),
ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – 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.

R – UKŁAD ODDECHOWY
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05X – Różne preparaty na
przeziębienie
Pelargonii radicis extractum: Pelafen (Phytopharm Klęka) w postaci syropu to rozszerzenie
względem tabl. powlekanych, które pojawiły się na
rynku od września 2016.
Pelafen jest tradycyjnym produktem leczniczym
roślinnym stosowanym w objawowym leczeniu
przeziębienia. Produkt jest tradycyjnym produktem
leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z dłu64
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W styczniu 2019 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 3 decyzje o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów
leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3
substancji czynnych, w tym 2 nowych (apalutamid, macymorelina) i
1 już stosowanej w lecznictwie. Produkty 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).
G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
I HORMONY PŁCIOWE
G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu
krokowego; G04CA – Antagoniści receptora
α-adrenergicznego
Silodosin: Silodosin Recordati to 3. zarejestrowana marka sylodozyny. Do sprzedaży od listopada
2012 wprowadzono Urorec (Recordati). Nie pojawił
się jeszcze na rynku Silodyx (Recordati). Leki są
wskazane w leczeniu objawów przedmiotowych
i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn.
Sylodozyna jest wysoce selektywna wobec receptorów α1A-adrenergicznych zlokalizowanych głównie w ludzkim gruczole krokowym, podstawie pęcherza, szyjce pęcherza, torebce stercza i części
sterczowej moczowodu. Blokada tych receptorów
α1A-adrenergicznych powoduje rozluźnienie mięśni
gładkich w tych tkankach, co zmniejsza opór podpęcherzowy, bez wpływu na kurczliwość mięśni gładkich wypieracza. Powoduje to poprawę objawów
w fazie gromadzenia moczu (podrażnieniowych)
i fazie wydalania moczu (zaporowych), powiązanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
(objawy ze strony dolnych dróg moczowych, ang.
Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS). Sylodozyna wykazuje istotnie mniejsze powinowactwo do
receptorów α1B-adrenergicznych, zlokalizowanych
głównie w układzie krążenia. Wykazano in vitro, że
stosunek wiązania α1A:α1B sylodozyny (162:1) jest
niezwykle wysoki.
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów
i środki o zbliżonym działaniu; L02BB - Antyandrogeny
Apalutamide: Erleada (Janssen-Cilag) jest wskazany u dorosłych mężczyzn w leczeniu opornego
na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów (NM-CRPC), z dużym ryzykiem wystąpienia
przerzutów.
Apalutamid jest podawanym doustnie, selektywnym
inhibitorem receptora androgenowego (AR), który
wiąże się bezpośrednio z domeną wiążącą ligand
AR. Apalutamid zapobiega translokacji kompleksu
receptora androgenowego do jądra komórkowego,
hamuje wiązanie DNA, hamuje transkrypcję zależną od AR i nie wykazuje aktywności agonistycznej
receptora androgenowego. Leczenie apalutamidem
zmniejsza proliferację komórek nowotworowych
i nasila apoptozę, prowadząc do silnej aktywności
przeciwnowotworowej. Główny metabolit, N‑demetyloapalutamid, wykazywał w warunkach in vitro
jedną trzecią aktywności apalutamidu.
V – PREPARATY RÓŻNE
V04 – Środki diagnostyczne; V04C – Inne
środki diagnostyczne; V04CD – Testy czynności przysadki
Macimorelin: Macimorelin Aeterna Zentaris jest
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wskazany do diagnostyki niedoboru hormonu wzrostu (GHD) u osób dorosłych; przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.
Macymorelina jest dostępnym po podaniu doustnym peptydomimetykiem o działaniu stymulującym
wydzielanie hormonu wzrostu (GH) zbliżonym do
greliny. Macymorelina stymuluje uwalnianie GH
poprzez aktywację receptorów sekretagogów hormonu wzrostu (GHSR) występujących w przysadce
mózgowej i podwzgórzu.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 17 XII 2018 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (PharmaSwiss) z 21 XI
2018, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Macugen, zarejestrowanego 31 I 2006 – substancja czynna: pegaptanib, klasa: S01LA;

•

•

decyzja z 11 I 2019 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Actavis) z 21 XI 2018, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Topotecan
Actavis, zarejestrowanego 24 VII 2009 – substancja czynna: topotecan, klasa: L01XX;
decyzja z 15 I 2019 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Boehringer Ingelheim)
z 22 XI 2018, pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego stosowanego
u ludzi Cyltezo, zarejestrowanego 10 XI 2017 –
substancja czynna: adalimumab, klasa: L04AB.
2019-02-21

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 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Union Register of medicinal products for human use”; “Union
Register of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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D06BB

Aciclovir

HeviPoint

Adamed

PL 05.2017

G01AF

Isoconazole

Izovag

Axxon

PL 07.2018

Lakcid Intima

Polpharma

PL 05.2008 EcoVag*,
zm. 02.2015 Lactacyd
Intimed*, zm. 10.2018
Lakcid Intima

G01AX

G04BE

Vardenafil

Viavardis

Krka

PL 05.2017

J05AB

Aciclovir

HeviPoint

Adamed

PL 09.2018

J05AF

Entecavir

Entecavir Synoptis

Synoptis

PL 12.2017

L01XC

Durvalumab

Imfinzi

AstraZeneca

UE 09.2018

L01XX

Anagrelide

Anagrelide Ranbaxy Ranbaxy

PL 02.2018

M01AE

Ibuprofen

Axoprofen Forte

Axxon

PL 04.2018

M01AE

Ibuprofen

Ibutact

Tactica
Pharmaceuticals

PL 08.2018

M01AE

Ibuprofen

Ibuxal

Biofarm

M02AA

Diclofenac

Diclotica

Tactica
Pharmaceuticals

PL 06.2018

G.L. Pharma

PL 08.2018

Ultrapiryna

US Pharmacia

Gabapentin
Aurovitas

PL 02.1997 Encopirin*,
zm. 04.2013 Grypostop
Control*, zm. 03.2015
Encopirin 325 mg, zm.
09.2016 Ultrapiryna

Aurovitas

PL 01.2018

N02AA55

N02BA

N03AX
W styczniu 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 24 nowe marki
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji/zmiany

Lactobacillus spp.

Oxycodone + naloxone Oxylaxon

Acetylsalicylic acid

Gabapentin

N05BA

Diazepam

B01AB

Enoxaparin

Losmina

Rovi

PL 07.2018

N06AB

Escitalopram

B01AB

Sulodexide

Sulovas

Aflofarm

PL 10.2018

N07CA

Betahistine

C01BD

Amiodarone

Amiodaron Hameln

Hameln

PL 06.2018

R03AK06

C07AA

Sotalol

Sotalol Aurovitas

Aurovitas

PL 12.2017

C09CA

Irbesartan

Irbesartan Aurovitas Aurovitas

PL 11.2017
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Diazepam Genoptim Synoptis
Escitalopram
Genoptim
Betahistyna
Bluefish

Salmeterol +
Symflusal
fluticasone propionate

PL 10.2011 Ibuprofen
LGO*, zm. 07.2018
Ibuxal

PL 03.2017 Diazepam
Generic Specialty
Pharma, zm. 10.2018
Diazepam Genoptim

Synoptis

PL 01.2018

Bluefish

PL 11.2016

Symphar

PL 08.2013 Salmeson,
zm. 03.2018 Symflusal

*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Ponadto w styczniu 2019 r. wprowadzono do sprzedaży
3 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
• M01AE, ibuprofen, Ibum Supermax (Hasco-Lek),
PL 09.2018;
• M01AE, ketoprofen, Ketonal Fast (Sandoz), PL
11.2018 Trewasz, zm. 12.2018 Ketonal Fast;
• M01AE, ketoprofen, Ketonal Sprint (Sandoz), PL
11.2018 Trewasz Active, zm. 11.2018 Ketonal Sprint.
B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AB – Grupa
heparyny
C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01B – Leki przeciwarytmiczne, klasa I i III; C01BD – Leki przeciwarytmiczne klasy III
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne;
C07AA – Nieselektywne leki blokujące receptory b−
-adrenergiczne
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09C/
C09CA – Blokery receptora angiotensyny II (ARBS),
leki proste
D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii; D06B – Chemioterapeutyki stosowane miejscowo; D06BB – Leki przeciwwirusowe
G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY PŁCIOWE
G01 – Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne;
G01A - Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne, z wyłączeniem połączeń z kortykosteroidami;
G01AF – Pochodne imidazolu
G01AX – Inne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne
G04/G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty stosowane
w zaburzeniach erekcji
J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłączeniem inhibitorów odwrotnej transkryptazy
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁYWAJĄCE
NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A –
Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów
i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
stosowane miejscowo

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy opium;
N02AA55 – Oksykodon i nalokson
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i pochodne
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne leki
przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe; N05B – Leki przeciwlękowe;
N05BA – Pochodne benzodiazepiny
N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07C/N07CA
– Preparaty stosowane w zawrotach głowy
R – UKŁAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, preparaty
wziewne; R03AK – Leki adrenergiczne w połączeniu
z kortykosteroidami lub innymi lekami, z wyłączeniem
leków antycholinergicznych; R03AK06 – Salmeterol
i flutykazon
2019-02-23
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 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – 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: “Union Register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

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

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
wydał 557 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów leczniczych przeznaczonych do
stosowania u ludzi (2017: 824; 2016: 725; 2015: 674; 2014: 599; 2013: 786; 2012: 1269; 2011: 1413;
2010: 1344; 2009: 1164; 2008: 753), w tym 816 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych (2016: 719;
2015: 669; 2014: 586; 2013: 769; 2012: 1254; 2011: 1373; 2010: 1323; 2009: 1121; 2008: 736) i 8 nowych
pozwoleń dla produktów leczniczych, które już wcześniej były zarejestrowane (2017: 8; 2016: 6; 2015: 5;
2014: 13; 2013: 9; 2012: 15; 2011: 40; 2010: 21; 2009: 43; 2008: 17). W sumie zostało zarejestrowanych
321 marek produktów leczniczych (2017: 456; 2016: 417; 2015: 394; 2014: 336; 2013: 424; 2012: 615;
2011: 711; 2010: 652; 2009: 523; 2008: 382). Podane liczby nie obejmują pozwoleń dla surowców farmaceutycznych, które nie są ujęte w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 93 decyzje o dopuszczeniu do obrotu
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (2017: 92; 2016: 81; 2015: 92; 2014: 74;
2013: 81; 2012: 65; 2011: 78; 2010: 53; 2009: 111; 2008: 55), w tym 47 decyzji dla produktów leczniczych
zawierających 50 nowych substancji czynnych lub ich połączeń albo oznaczonych jako leki sieroce (tabela
1.) (2017: 36; 2016: 34; 2015: 45; 2014: 37; 2013: 36; 2012: 25; 2011: 23; 2010: 17; 2009: 31; 2008: 25)
i 46 decyzji dla produktów leczniczych o substancjach czynnych już wcześniej zarejestrowanych w tej procedurze (2017: 57; 2016: 47; 2015: 47; 2014: 37; 2013: 45; 2012: 40; 2011: 55; 2010: 36; 2009: 80; 2008:
30). W sumie zostały zarejestrowane 93 marki produktów leczniczych (2017: 92; 2016: 81; 2015: 92; 2014:
74; 2013: 81; 2012: 65; 2011: 78; 2010: 53; 2009: 110; 2008: 55), w tym 22 leki sieroce. Podane liczby
nie obejmują produktów leczniczych zarejestrowanych w ramach unijnej procedury centralnej, a sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. Komisja Europejska zatwierdza zgłoszenia importu
równoległego, ale nie publikuje wykazów produktów leczniczych zarejestrowanych centralnie, sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. Produkty te nie są ujęte osobno w „Urzędowym Wykazie
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” - ich wykaz
nie jest publikowany ani nie jest podawany do wiadomości publicznej w internetowym Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Rejestracji (są tylko pokazywane w wyszukiwarce z Rejestru jako „opakowania z dystrybucji równoległej”), choć niektóre z nich są refundowane, a importerzy równolegli powinni oznaczać je
na opakowaniach kodami kreskowymi z własnej puli z GS1 Polska, innymi niż te same produkty lecznicze
wprowadzane na rynek przez ich podmioty odpowiedzialne.
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Tabela 1. Nowe substancje czynne lub substancje czynne dopuszczone jako leki sieroce*, zarejestrowane
centralnie w Unii Europejskiej w roku 2018.

Substancja czynna

Klasa ATC

70

A07EA

Budesonide*

A10BB

Glibenclamide*

A10BD

Ertugliflozin#

A10BJ

Semaglutide

A10BK

Ertugliflozin

A16AA

Metreleptin*

A16AB

Velmanase alfa*

A16AB

Vestronidase alfa*

B01AX

Caplacizumab*

B02BD

Coagulation factor VIII (damoctocog alfa pegol)

B02BD

Coagulation factor VIII (rurioctocog alfa pegol)

B02BD

Von Willebrand factor (vonicog alfa)

B02BX

Emicizumab

B06AC

Lanadelumab*

C01BB

Mexiletine*

J01AA

Eravacycline

J01DH

Vaborbactam

J05AG

Doravirine

J05AH

Peramivir

J05AR

Doravirine#

J05AR

Bictegravir#

J05AX

Letermovir*

J07BK

Varicella zoster virus glycoprotein E antigen, recombinant

J07BX

Dengue tetravalent vaccine (live, attenuated), recombinant

L01XC

Durvalumab

L01XC

Gemtuzumab ozogamicin*

L01XC

Mogamulizumab*

L01XE

Abemaciclib

L01XE

Binimetinib

L01XE

Brigatinib

L01XE

Encorafenib

L01XE

Neratinib

#
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L01XX

Axicabtagene ciloleucel*

L01XX

Rucaparib*

L01XX

Tisagenlecleucel*

L01XY

Cytarabine+daunorubicin*

L04AA

Ocrelizumab

L04AC

Tildrakizumab

L04AX

Darvadstrocel*

M05BX

Burosumab*

N02CX

Erenumab

N02CX

Galcanezumab

N05AX

Brexpiprazole

N07XX

Inotersen*

N07XX

Patisiran*

R03DX

Benralizumab

R07AX

Ivacaftor+tezacaftor*

S01KX

Voretigene neparvovec*

S01XA

Ciclosporin*

V03AE

Sodium zirconium cyclosilicate

jako składnik leku złożonego

#

Do sprzedaży wprowadzono 248 nowych marek produktów leczniczych (2017: 239; 2016: 235; 2015: 233;
2014: 305; 2013: 277; 2012: 276; 2011: 265; 2010: 335; 2009: 254; 2008: 227).
Tabela 2. Liczba wydanych decyzji rejestracyjnych dla produktów leczniczych w poszczególnych miesiącach roku 2018.

Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019

2018

Decyzje rejestracyjne

PL

UE

Styczeń

43

10

Luty

52

7

Marzec

72

8

Kwiecień

55

4

Maj

60

7

Czerwiec

30

2

Lipiec

55

11

Sierpień

36

10

Wrzesień

40

14
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Październik

39

1

Listopad

32

14

Grudzień

43

5

557

93

2018

Nowe rejestracje i nowości na rynku

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

188

26

153

Rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania,
przez lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
z chorobą, do leczenia której lek jest przeznaczony

47

67

51

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

3

-

3

Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

15

-

4

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (dostępny bez recepty)

68

0

37

Rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza (na receptę)

Kategorie dostępności Rpw i Lz istnieją tylko w polskich przepisach prawnych dotyczących produktów
leczniczych; nie obejmują produktów z centralnej rejestracji UE. Odpowiednikiem polskich kategorii dostępności Rpw i Lz jest unijna kategoria dostępności Rpz, stosowana także w Polsce. Przedstawiony
podział zarejestrowanych produktów leczniczych nie uwzględnia ewentualnych porejestracyjnych zmian
kategorii dostępności – podana jest kategoria dostępności obowiązująca w dniu rejestracji.
Tabela 4. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku marek produktów leczniczych
według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).
Klasa ATC

0

0

R – Układ oddechowy

30

5

18

S – Narządy zmysłów

13

2

7

3

2

2

321

93

248

V – Preparaty różne

Tabela 3. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku marek produktów leczniczych
według kategorii dostępności.
Kategoria dostępności

2

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

21

12

19

B – Krew i układ krwiotwórczy

16

7

5

C – Układ sercowo-naczyniowy

42

1

40

D – Leki stosowane w dermatologii

3
23

0
1

3

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

Suma

Liczba produktów leczniczych rejestrowanych w poszczególnych klasach ATC zależy od różnych
czynników. Najważniejsze z nich to: liczba możliwych chorób, do leczenia których leki z danej klasy są
przewidziane oraz liczba wygasających w ciągu roku i w poprzedzającym go czasie patentów na sprawdzone w lecznictwie z dobrym skutkiem substancje czynne. Mniejsze znaczenie dla rejestracji w procedurze narodowej oraz w unijnych procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, które są objęte
decyzjami Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ma liczba wprowadzanych do lecznictwa nowych substancji czynnych, gdyż większość z nich
jest obecnie rejestrowana w ramach unijnej procedury scentralizowanej prowadzonej przez Europejską
Agencję Produktów Leczniczych (EMA). Większość produktów leczniczych rejestrowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowią
więc preparaty generyczne. Wzrost liczby leków generycznych i biopodobnych można zaobserwować także wśród produktów leczniczych rejestrowanych centralnie przez Komisję Europejską. Należy zauważyć,
że niektóre podmioty odpowiedzialne rejestrują produkty lecznicze z tą samą substancją czynną i w tych
samych prezentacjach pod kilkoma nazwami handlowymi.
Należy pamiętać, że nie wszystkie rejestrowane w danym roku marki są zupełnie nowe – zestawienie obejmuje także marki produktów już obecnych na rynku lub zarejestrowanych wcześniej, dla których
w danym roku rejestrowane są nowe postaci lub dawki.
Duża liczba rejestrowanych i wprowadzanych na rynek nowych marek produktów leczniczych znacznie utrudnia posługiwanie się nazwami handlowymi. Istotne znaczenie mają więc nazwy międzynarodowe
produktów leczniczych, których jest mniej, a dla produktów z tych samych grup terapeutycznych tworzone
są na podobnej zasadzie, co ułatwia ich zapamiętywanie i kojarzenie z klasą terapeutyczną.
Tabela 5. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie A marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (16 klas).
A – Przewód pokarmowy i metabolizm

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

A01 – Preparaty stomatologiczne

0

0

2

5
8

A02 – Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością

4

0

2

A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych

4

0

1

1

2

A04 – Leki przeciw wymiotom i mdłościom

2

0

0

35

14

55

A05 – Leczenie wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

1

0

0

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

37

37

24

A06 – Leki przeczyszczające

2

0

0

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

27

2

10

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane
w chorobach jelit

1

1

1

N – Układ nerwowy

66

9

53

A08 – Środki do leczenia otyłości

0

0

0

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych
i insulin

72
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A09 – Leki poprawiające trawienie, włącznie z enzymami

0

0

0

A10 – Leki stosowane w cukrzycy

3

6

11

A11 – Witaminy

3

0

A12 – Substancje mineralne

0

A13 – Preparaty tonizujące

Nowe rejestracje i nowości na rynku
3

0

1

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne

5

0

2

1

C08 – Blokery kanału wapniowego

1

0

2

0

0

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna

5

0

7

0

0

0

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów

20

0

19

A14 – Leki anaboliczne stosowane ogólnie

0

1

0

Suma

42

1

40

A15 – Preparaty pobudzające apetyt

0

0

0

A16 – Inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm

1

4

1

21

12

19

Suma

Wiodące substancje czynne w klasie A:
- PL: inhibitory pompy protonowej (3 marki), w tym pantoprazol (2 marki), przeciwwymiotny aprepitant
(2 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: przeciwcukrzycowy gliklazyd (3 marki).
Tabela 6. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie B marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).
B – Krew i układ krwiotwórczy

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

B01 – Leki przeciwzakrzepowe

11

2

2

B02 – Leki przeciwkrwotoczne

0

4

1

B03 – Leki stosowane w niedokrwistości

1

0

1

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów

3

0

1

B06 – Inne preparaty stosowane w hematologii

1

1

0

16

7

5

Suma

Wiodące substancje czynne w klasie B:
- PL: przeciwzakrzepowe enoksaparyna (5 marek) i kwas acetylosalicylowy (2 marki);
- UE: rekombinowane czynniki krzepnięcia krwi (3 marki), w tym rekombinowany czynnik VIII (2 marki);
- nowości na rynku: każda wprowadzona marka zawierała inną substancję czynną.
Tabela 7. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie C marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).
C – Układ sercowo-naczyniowy

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

C01 – Leki nasercowe

6

1

7

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi

0

0

1

C03 – Leki moczopędne

1

0

1

C04 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe

1

0

0
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C05 – Leki ochraniające naczynia

Wiodące substancje czynne w klasie C:
- PL: wpływający na stężenie lipidów ezetymib (4 marki) oraz połączenie inhibitora reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A rosuwastatyny z ezetymibem (6 marek); stosowana w chorobach serca
trimetazydyna (3 marki);
- UE: zarejestrowano tylko meksyletynę (1 marka) jako lek sierocy;
- nowości na rynku: wpływający na stężenie lipidów ezetymib (11 marek) oraz połączenie rosuwastatyny
z ezetymibem (4 marki); stosowana w chorobach serca iwabradyna (6 marek).
Tabela 8. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie D marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (11 klas).
D – Leki stosowane w dermatologii

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii

0

0

1

D02 – Preparaty zmiękczające i osłaniające

0

0

0

D03 – Środki do leczenia ran i owrzodzeń

0

0

0

D04 – Leki przeciwświądowe, włączając przeciwhistaminowe, znieczulające itp.

0

0

0

D05 – Leki przeciw łuszczycy

0

0

1

D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii

0

0

0

D07 – Kortykosteroidy – preparaty dermatologiczne

1

0

1

D08 – Środki antyseptyczne i dezynfekujące

1

0

1

D09 – Opatrunki z lekami

0

0

0

D10 – Preparaty przeciwtrądzikowe

0

0

0

D11 – Inne leki dermatologiczne

1

0

1

Suma

3

0

5

Wiodące substancje czynne w klasie D:
- PL: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: każda wprowadzona marka zawierała inną substancję czynną.
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Tabela 9. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie G marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

G01 – Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne

1

0

0

G02 – Inne preparaty ginekologiczne

4

0

2

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego

6

1

0

G04 – Leki urologiczne

12

0

6

Suma

23

1

8

Wiodące substancje czynne w klasie G:
- PL: stosowana w leczeniu objawowym nietrzymania moczu solifenacyna (5 marek); stosowane w zaburzeniach erekcji inhibitory swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (5 marek), w tym tadalafil (3 marki)
i sildenafil (2 marki);
- UE: zarejestrowano jedynie modulator receptora progesteronowego octan ulipristalu (1 marka);
- nowości na rynku: stosowane w zaburzeniach erekcji inhibitory swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5
(4 marki), w tym sildenafil (3 marki) i tadalafil (1 marka).
Tabela 10. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie H marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów
płciowych i insulin

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi

1

0

1

H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie

1

1

0

H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy

0

0

0

H04 – Hormony trzustki

0

0

0

H05 – Homeostaza wapnia

1

0

1

Suma

3

1

2

Wiodące substancje czynne w klasie H:
- PL: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- UE: zarejestrowano jedynie glukokortykoid hydrokortyzon (1 marka);
- nowości na rynku: każda wprowadzona marka zawierała inną substancję czynną.
Tabela 11. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie J marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

Marki produktów leczniczych
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15

9

23

J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny

0

0

0

J07 – Szczepionki

2

3

4

35

14

55

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie

Suma

Wiodące substancje czynne w klasie J:
- PL: przeciwbakteryjna pochodna nitrofuranu furazydyna (4 marki); przeciwwirusowe nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (5 marek), w tym entekawir (3 marki) i dizoproksyl tenofowiru (2 marki);
- UE: przeciwwirusowy inhibitor proteazy darunawir (2 marki);
- nowości na rynku: przeciwwirusowe nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (11
marek), w tym entekawir (6 marek) i dizoproksyl tenofowiru (5 marek); przeciwbakteryjna pochodna
nitrofuranu furazydyna (3 marki); przeciwgrzybicza kaspofungina (3 marki).
Tabela 12. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie L marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

33

22

18

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym

3

1

1

L03 – Środki pobudzające układ odpornościowy

1

5

1

L04 – Leki hamujące układ odpornościowy

0

9

4

37

37

24

L01 – Leki przeciwnowotworowe

Suma

Wiodące substancje czynne w klasie L:
- PL: przeciwnowotworowe inhibitory kinazy białkowej (16 marek), w tym ewerolimus (6 marek), gefitynib
(6 marek) i erlotynib (2 marki); wskazany do obniżania zwiększonej liczby płytek krwi anagrelid (6 marek); przeciwnowotworowy bortezomib (5 marek);
- UE: przeciwnowotworowe przeciwciała monoklonalne (8 marek), w tym trastuzumab (4 marki); przeciwnowotworowe inhibitory kinazy białkowej (6 substancji czynnych = 6 marek); czynnik pobudzający wzrost
kolonii komórkowych pegfilgrastym (5 marek); inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α)
(5 marek), w tym adalimumab (4 marki);
- nowości na rynku: wskazany do obniżania zwiększonej liczby płytek krwi anagrelid (5 marek).
Tabela 13. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie M marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).
M – Układ mięśniowo-szkieletowy

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

21

0

3

M02 – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni

3

0

3

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

PL

UE

Na rynku

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie

14

2

23

J02 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie

4

0

5

M03 – Środki zwiotczające mięśnie

1

0

2

J04 – Leki przeciwprątkowe

0

0

0

M04 – Leki przeciw dnie moczanowej

1

1

1
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M05 – Leki stosowane w chorobach kości

1

1

0

M09 – Inne leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego

0

0

1

27

2

10

Suma

Wiodące substancje czynne w klasie M:
- PL: niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne pochodne kwasu propionowego (19 marek),
w tym ibuprofen (10 marek), ketoprofen (2 marki) i deksketoprofen (2 marki) oraz połączenie ibuprofenu z pseudoefedryną (3 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: każda wprowadzona marka zawierała inną substancję czynną.
Tabela 14. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie N marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (7 klas).
N – Układ nerwowy

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

N01 – Środki znieczulające

2

1

1

N02 – Leki przeciwbólowe

19

2

15

N03 – Leki przeciwpadaczkowe

17

1

15

2

0

1

N05 – Leki psychotropowe

10

2

14

N06 – Psychoanaleptyki

13

0

6

3

3

1

66

9

53

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy
Suma

Wiodące substancje czynne w klasie N:
- PL: leki przeciwpadaczkowe (17 marek), w tym lakosamid (10 marek), pregabalina (3 marki) i lewetyracetam (2 marki); leki przeciwdepresyjne (11 marek), w tym agomelatyna (7 marek); przeciwbólowy
i przeciwgorączkowy paracetamol (4 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: leki przeciwpadaczkowe (15 marek), w tym lakosamid (6 marek), pregabalina (4
marki) i gabapentyna (2 marki); przeciwbólowy i przeciwgorączkowy paracetamol (3 marki).
Tabela 15. Podział zarejestrowanych w 2018 roku w klasie P marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).
P – Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

P01 – Leki stosowane przeciw pierwotniakom

1

0

0

P02 – Leki przeciwrobacze

0

0

0

P03 – Środki przeciwpasożytnicze do stosowania zewnętrznego

1

0

0

Suma

2

0

0
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Wiodące substancje czynne w klasie P:
- PL: zarejestrowano leki zawierające permetrynę (1 marka) i przeciwmalaryczne połączenie proguanilu
z atowachonem (1 marka).
Tabela 16. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie R marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).
R – Układ oddechowy

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

R01 – Preparaty stosowane do nosa

8

0

1

R02 – Preparaty stosowane w chorobach gardła

4

0

3

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

3

4

4

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach

6

0

7

R06 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie

9

0

3

R07 – Inne leki działające na układ oddechowy

0

1

0

30

5

18

Suma

Wiodące substancje czynne w klasie R:
- PL: leki przeciwhistaminowe (9 marek), w tym rupatadyna (5 marek), dezloratadyna (2 marki) i feksofenadyna (2 marki); udrażniający nos sympatykomimetyk ksylometazolina (3 marki) i połączenie
ksylometazoliny z dekspantenolem (3 marki);
- UE: wziewne połączenie formoterolu z bromkiem glikopyronium i beklometazonem (2 marki);
- nowości na rynku: leki przeciwhistaminowe (3 marki), w tym rupatadyna (2 marki); leki mukolityczne (3
marki), w tym bromheksyna (2 marki); stosowany w bólu gardła flurbiprofen (2 marki).
Tabela 17. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie S marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).
S – Narządy zmysłów

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

S01 – Leki okulistyczne

12

2

7

S02 – Leki otologiczne

1

0

0

S03 – Leki okulistyczne i otologiczne

0

0

0

13

2

7

Suma

Wiodące substancje czynne w klasie S:
- PL: timolol w połączeniach (4 marki), w tym timolol+bimatoprost (2 marki); analogi prostaglandyn (4
marki), w tym trawoprost (2 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: analogi prostaglandyn (3 marki), w tym bimatoprost (2 marki).
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Tabela 18. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2018 roku w klasie V marek produktów
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).
V – Preparaty różne

Marki produktów leczniczych
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Tabela 20. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Unii Europejskiej w 2018 roku w ramach
procedury scentralizowanej najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny

Marki produktów leczniczych

PL

UE

Na rynku

Mylan

8

V01 – Alergeny

0

0

0

Merck Sharp & Dohme

6

V03 – Inne środki stosowane w lecznictwie

0

2

0

Sandoz

5

V04 – Środki diagnostyczne

0

0

0

AstraZeneca

4

V06 – Odżywki

0

0

0

Krka

4

V07 – Wszystkie inne środki nielecznicze

0

0

0

Chiesi

3

V08 – Środki cieniujące

0

0

1

V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne

3

0

0

V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze

0

0

1

V20 – Opatrunki

0

0

0

Suma

3

2

2

Tabela 21. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadziły na rynek w Polsce w 2018 roku najwięcej marek
produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny

Marki produktów leczniczych

Accord Healthcare

23

Aurovitas

12

Mylan

11

Adamed

8

Sandoz

8

Aflofarm

7

Kalceks

6

Wiodące substancje czynne w klasie V:
- PL: radiofarmaceutyki diagnostyczne do wykrywania nowotworów (3 marki), w tym fludezoksyglukoza
[18F] (2 marki);
- UE: zarejestrowano leki zawierające deferypron (1 marka) i cyklokrzemian cyrkonianu sodu (1 marka);
- nowości na rynku: każda wprowadzona marka zawierała inną substancję czynną.
Tabela 19. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Polsce w 2018 roku najwięcej marek produktów leczniczych.
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Podmiot odpowiedzialny

Marki produktów leczniczych

Sandoz

19

Aurovitas

17

Adamed

14

Krka

14

Accord Healthcare

11

Stada

9

Teva

9

Hasco-Lek

8

Polfarmex

8

Synoptis

8
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Zestawienia nie uwzględniają dokonywanych dla niektórych produktów leczniczych porejestracyjnych
zmian podmiotów odpowiedzialnych – uwzględniony jest stan na dzień rejestracji produktu leczniczego.
W ciągu roku następuje pewna rotacja, gdyż dla niektórych produktów leczniczych zarejestrowanych
w Polsce pozwolenia wygasają: nie są przedłużane przez podmioty odpowiedzialne lub wygasają na mocy
art. 31a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (sunset clause), gdy przez 3 lata od daty rejestracji produkt
leczniczy z danego pozwolenia nie zostanie wprowadzony do obrotu – dla takich produktów leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie prowadzi
jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów, dlatego nie zostały one uwzględnione w poniższych
zestawieniach.
Oprócz tego w ciągu roku następują zmiany porejestracyjne, w tym także zmiany nazw handlowych
zarejestrowanych produktów leczniczych, na skutek czego niektóre marki znikają z wykazów rejestracyjnych, a na ich miejsce mogą pojawić się inne. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych nie prowadzi jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów
dokonanych zmian porejestracyjnych. Według informacji Urzędu w roku 2018 dokonano w sumie 27960
zmian porejestracyjnych.
Od roku 2014 na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia została
udostępniona wyszukiwarka z Rejestru Produktów Leczniczych (http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.
pl/ ), lecz jej przydatność w powyższym zakresie jest ograniczona, gdyż aby wyszukać zmianę porejestracyjną, należałoby najpierw wiedzieć, czego należy szukać. Baza wyszukiwarki, dzięki wprowadzanym
aktualizacjom w zakresie nowych rejestracji, stanowi cenne uzupełnienie w stosunku do publikowanego
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
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corocznie „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, szczególnie w zakresie dostępności treści charakterystyk produktów leczniczych
i ulotki dla pacjenta, a także częściowo pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.
Należy także mieć na uwadze, że w odniesieniu do produktów leczniczych rejestrowanych centralnie
przez Komisję Europejską najbardziej aktualne i kompletne są informacje źródłowe dostępne na stronie
Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu/en/medicines ).
SKRÓCENIA OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLEŃ
Niektóre produkty lecznicze są skreślane z Rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. Wykaz
produktów leczniczych usuniętych z centralnego unijnego rejestru prowadzi i publikuje na bieżąco Komisja Europejska. Natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych od roku 2012 przygotowuje miesięczne (lub czasami zbiorcze kilkumiesięczne) zestawienia
produktów leczniczych skreślonych z rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, jednak nie publikuje ich na swojej stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej, lecz jedynie udostępnia
Ministerstwu Zdrowia, Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia
i Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
W roku 2018 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych wydał, na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, 393* decyzje o skróceniu okresu ważności
pozwolenia (2017: 360; 2016: 337; 2015: 432; 2014: 506; 2013: 862; 2012: 545), oznaczających skreślenie z Rejestru 207 marek produktów leczniczych (2017: 159; 2016: 161; 2015: 168; 2014: 197; 2013: 308;
2012: 254). Liczby te stanowią odpowiednio 71% i 64% w stosunku do wydanych w roku 2018 decyzji
rejestracyjnych i zarejestrowanych marek produktów leczniczych (2017: 44% i 35%; 2016: 46% i 39%;
2015: 64% i 43%; 2014: 84% i 59%; 2013: 110% i 73%; 2012: 43% i 41%).
W roku 2018 Komisja Europejska wycofała z unijnego Rejestru, na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, 24 marki produktów leczniczych (2017: 13; 2016: 12; 2015: 11; 2014: 14; 2013: 10; 2012: 19), co
stanowi 26% w stosunku do liczby zarejestrowanych marek produktów leczniczych (2017: 14%; 2016:
15%; 2015: 12%; 2014: 14%; 2013: 12%; 2012: 29%).
Tabela 22. Liczba wydanych decyzji o skróceniu okresu ważności pozwolenia produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych w poszczególnych miesiącach roku 2018.
2018

Decyzje skracające
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10

2

Listopad

59

1

Grudzień

41

2

393*

24

Październik

2018*

*Urząd Rejestracji w „Biuletynie produktów leczniczych ludzkich 2018” (http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%20URPL%202018_leki.pdf ) informuje o skróceniu 418 pozwoleń – wynika z tego, iż
być może nie wszystkie skrócone pozwolenia zostały wyszczególnione w udostępnianych miesięcznych
wykazach skróceń…
Tabela 23. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2018 roku skrócono okres ważności pozwolenia, według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).
Klasa ATC

PL

UE

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

21

3

B – Krew i układ krwiotwórczy

20

2

C – Układ sercowo-naczyniowy

24

1

6

0

18

0

1

0

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

23

5

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

20

5

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

14

1

N – Układ nerwowy

26

3

0

0

R – Układ oddechowy

11

2

S – Narządy zmysłów

19

1

4

1

207

24

D – Leki stosowane w dermatologii
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
H – Leki hormonalne działające ogólnie,
z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

PL

UE

Styczeń

28

5

Luty

22

0

Marzec

50

5

Kwiecień

34

0

Maj

27

1

Czerwiec

28

3

Lipiec

44

3

Rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza (na receptę)

Sierpień

30

1

Wrzesień

20

1

Rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania,
przez lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
z chorobą, do leczenia której lek jest przeznaczony
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V – Preparaty różne
Suma

Tabela 24. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2018 roku skrócono okres ważności pozwolenia, według kategorii dostępności.
Kategoria dostępności
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Marki produktów leczniczych

PL

UE

126

11

8

13

83

Nowe rejestracje i nowości na rynku

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

0

-

Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

18

-

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (dostępny bez recepty)

24

0

Kategorie dostępności Rpw i Lz występują tylko w polskim systemie prawnym – ich odpowiednikiem
w przepisach europejskich jest kategoria dostępności Rpz.
Tabela 25. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których skrócono w Polsce w 2018 roku okres ważności
pozwoleń dla największej liczby marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny

Marki produktów leczniczych

Teva

30

Actavis

26

Baxter

12

Sandoz

11

123ratio

9

Galpharm

7

Egis

5

Tabela 26. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których wycofano z unijnego Rejestru w 2018 roku najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny
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wedilol (2 marki); selektywni antagoniści wapnia (4 marki), w tym amlodypina (3 marki); antagoniści angiotensyny II (3 marki), w tym losartan (2 marki); stosowana w chorobach serca
trimetazydyna (2 marki);
• klasa G – hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie (12 marek), w tym połączenia
drospirenonu z etinylestradiolem (7 marek) i gestodenu z etinylestradiolem (4 marki);
• klasa J – karbapenemy (5 marek), w tym meropenem (2 marki) i połączenie imipenemu z cilastatyną (3 marki); leki przeciwgrzybiczne pochodne trazolu (4 marki), w tym worykonazol (3
marki); trójwalentne szczepionki przeciw grypie (2 marki);
• klasa L – inhibitor kinazy białkowej imatynib (3 marki); leki przeciwnowotworowe bendamustyna
(2 marki), pemetreksed (2 marki) i gemcytabina (2 marki); taksan docetaksel (2 marki);
• klasa M – niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (8 marek), w tym ibuprofen
(6 marek); wpływające na strukturę i mineralizację kości bifosfoniany (3 marki), w tym kwas alendronowy (2 marki);
• klasa N – leki przeciwpadaczkowe (6 marek), w tym pregabalina (5 marek); przeciwbólowy i przeciwgorączkowy paracetamol (4 marki); opioid znieczulający remifentanil (2 marki); neuroleptyk
arypiprazol (2 marki);
• klasa R – leki przeciwhistaminowe (5 marek), w tym cetyryzyna (2 marki) i loratadyna (2 marki);
• klasa S – inhibitory anhydrazy węglanowej (5 marek), w tym dorzolamid (3 marki) i brinzolamid
(2 marki); blokujący receptory β-adrenergiczne timolol w połączeniach (5 marek) z brymonidyną (2 marki) i latanoprostem (2 marki); analogi prostaglandyn (5 marek), w tym bimatoprost (2
marki) i latanoprost (2 marki);
 w Rejestrze unijnym:
• klasa J – trójwalentne szczepionki przeciw grypie (2 marki);
• klasa R – stosowany w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych roflumilast (2 marki).
2019-02-26

Marki produktów leczniczych

AstraZeneca

2

Merck Sharp & Dohme

2

Sanofi Pasteur

2

Teva

2

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

Skrócenia okresu ważności pozwoleń wynikają najczęściej ze zmian polityki marketingowej firm
farmaceutycznych, a także zmniejszenia zapotrzebowania na niektóre starsze leki zastępowane przez
leki nowsze i lepsze lub zmniejszenia poziomu sprzedaży i opłacalności produkcji przy dużej konkurencji
leków, rejestrowanych często w dużej liczbie marek dla tej samej substancji czynnej. Ponadto na skutek
łączenia się firm farmaceutycznych następuje korekta asortymentu leków w połączonej firmie, skutkująca
najczęściej skreśleniem z Rejestru jednej z dublujących się marek leków o tej samej substancji czynnej.
Liczba skreślonych z Rejestru marek leków w ramach klas terapeutycznych i substancji czynnych jest także pochodną liczby marek dotychczas zarejestrowanych. Najwięcej skróceń okresu ważności pozwoleń
dotyczyło następujących grup produktów:
 w Rejestrze polskim:
• klasa A – inhibitory pompy protonowej (6 marek), w tym omeprazol (3 marki) i pantoprazol (2
marki);
• klasa B – nieheparynowe inhibitory agregacji płytek krwi (5 marek), w tym klopidogrel (3 marki);
• klasa C – leki blokujące receptory β-adrenergiczne (5 marek), w tym metoprolol (2 marki) i kar-

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 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”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Przygotowanie zestawienia szczegółowego: Krystyna Skrzyńska
IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

85

Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, www.aptekarzpolski.pl
Wydawca: Naczelna Izba Aptekarska, ul. Długa 16,
00-238 Warszawa, tel. 22 635 92 85, fax 22 887 50 32, e-mail: nia(at)nia.org.pl

86

Redakcja Aptekarza Polskiego: Redaktor Wydawca – mgr farm. Michał Grzegorczyk; Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz;
Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. n. farm. Tomasz Baj; Sekretarz redakcji – mgr farm. Olga Sierpniowska
e-mail: olga(at)aptekarzpolski.pl; Project Manager – mgr Halina Roszkowska-Filip.
Aptekarz Polski, 150 (128e) luty 2019
Ilustracje wewnątrz numeru i na okładce: fotolia.com; pixabay.com

