


Drodzy Czytelnicy!
Po 7 miesi¹cach roz³¹ki redakcja Aptekarz Polski ma przy-

jemno�æ zaprezentowaæ zupe³nie odmienione pismo. Najwa¿niejsz¹
zmian¹ jest edytorska formu³a naszego miesiêcznika. Zdecydowa-
li�my siê na redagowanie pisma, które bêdzie mia³o formê elek-
troniczn¹. Chcemy, aby dostêp pisma by³ jak naj³atwiejszy, dlatego
te¿ stworzyli�my specjaln¹ witrynê www.aptekarzpolski.pl, na któ-
rej bêdziemy publikowaæ zwarte numery pisma w formacie ³atwym
do czytania on-line. Dziêki elektronicznej edycji Aptekarz Polski
bêdzie zawsze pod rêk¹.

Redagujemy pismo samorz¹du aptekarskiego przeznaczo-
ne dla farmaceutów. Linia programowa naszego pisma jest wypad-
kow¹, w której splataj¹ siê w¹tki odnosz¹ce siê do podstawowych
zadañ samorz¹du aptekarskiego. Chcemy, aby pismo, które two-
rzymy pomaga³o Pañstwu w utrzymaniu wysokiej formy zawodo-
wej. Dlatego te¿ w najwiêkszej czê�ci ³amy Aptekarza Polskiego s¹
i bêd¹ zapisane artyku³ami odnosz¹cymi siê do praktycznej strony
aptekarstwa. Zachêcamy Pañstwa do czytania sta³ych rubryk i dzia-
³ów, jak np. Wszechnica Aptekarska, Manua³ Aptekarski czy Lex
Aphotecariorum.

Redakcja Aptekarza Polskiego ma poczucie, ¿e ³amy nasze-
go pisma s¹ miejscem �rodowiskowej dyskusji o kluczowych i tych,
z pozoru, mniej wa¿nych aptekarskich sprawach. Aptekarz Polski
jest, sui generis trybun¹ dostêpn¹ dla ka¿dego cz³onka samorz¹-
du aptekarskiego. Dlatego te¿ zapraszamy Pañstwa do wypowie-
dzi na naszych ³amach.

Z chêci¹ bêdziemy publikowaæ artyku³y autorstwa cz³onków
samorz¹du aptekarskiego po�wiêcone tematyce zawodowej. Jeste-
�my, bowiem przekonani, ¿e nikt lepiej nie czuje pulsu praktyki
aptekarskiej od samych aptekarzy.

Redakcja Aptekarza Polskiego ma za sob¹ dwuletnie do-
�wiadczenie. Nie oznacza to jednak, ¿e nasz¹ wra¿liwo�æ i dzienni-
karsk¹ czujno�æ mo¿e u�piæ rutyna lub samozadowolenie. Dlate-
go te¿ prosimy o ocenê naszej pracy. Nie bêdziemy g³usi na opinie
dotycz¹ce jako�ci pisma.

Zapraszamy do lektury
Redakcja

Po 7 miesi¹cach...
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Celem niniejszego ar-
tyku³u jest ukazanie konstytu-
cyjnych podstaw dzia³ania sa-
morz¹du zawodowego farma-
ceutów. Materia³em badaw-
czym do tego s³u¿¹cym bêdzie
bogate orzecznictwo Trybuna-
³u Konstytucyjnego w tej ma-
terii. Jednak¿e zanim przej-
dziemy do realizacji tak okre-
�lonego celu przypomnieæ
krótko wypada, i¿ samorz¹d
ten stanowi¹ � w my�l art. 1
ust. 1 ustawy z 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich
- Naczelna Izba Aptekarska
i okrêgowe izby aptekarskie,
jako reprezentacjê zawodo-
wych, spo³ecznych i gospodar-
czych interesów zawodu far-
maceuty. Nadto na wstêpie
zdefiniowaæ te¿ trzeba pojêcie
samorz¹du zawodowego. W li-
teraturze podkre�la siê, ¿e sa-
morz¹d zawodowy to organi-
zacyjna forma zrzeszania siê
obywateli, ukszta³towana na
zasadzie wiêzi zawodowej, po-
wsta³a celem reprezentowa-
nia ich interesów wobec in-
stytucji pañstwa.

Charakterystykê tytu³o-
wych podstaw rozpocz¹æ nale¿y
od przywo³ania art. 17 ust. 1
Konstytucji [1], zgodnie z któ-
rym �w drodze ustawy mo¿na
tworzyæ samorz¹dy zawodowe,
reprezentuj¹ce osoby wykonu-
j¹ce zawody zaufania publicz-
nego i sprawuj¹ce pieczê nad

nale¿ytym wykonywaniem tych
zawodów w granicach interesu
publicznego i dla jego ochro-
ny�. Jak zauwa¿y³ Trybuna³ Kon-
stytucyjny w wyroku z dnia 18
lutego 2004 r. (P 21/2002)
unormowanie art. 17 ust. 1 Kon-
stytucji upowa¿nia samorz¹dy za-
wodów zaufania publicznego do
sprawowania �pieczy nad nale-
¿ytym wykonywaniem tych za-
wodów�. Ma byæ ona sprawowa-
na - z wyra�nego nakazu ustro-
jodawcy - �w granicach intere-
su publicznego i dla jego
ochrony�. Zdaniem TK sformu-
³owanie to, po pierwsze, precy-
zuje cel i granice sprawowanej
�pieczy nad (...) wykonywaniem
zawodów�. Cel ten to przestrze-
ganie w³a�ciwej jako�ci - w sen-
sie merytorycznym i prawnym -
czynno�ci sk³adaj¹cych siê na
�wykonywanie zawodów�. Stan
�docelowy� ustrojodawca kon-
stytucyjny okre�li³ zwrotem:
�nale¿yte wykonywanie zawo-
du�. Po wtóre, sformu³owanie
art. 17 ust. 1 wyznacza ramy
i ukierunkowanie sprawowanej
�pieczy�. Ramy te determinuje
�interes publiczny�. W opinii
Trybuna³u sprawowana piecza
s³u¿yæ winna - moc¹ postano-
wienia konstytucyjnego - ochro-
nie tego interesu, ergo ka¿de
dzia³anie samorz¹du zawodowe-
go w zakresie �sprawowania
pieczy� podlega konstytucyjnie
ukierunkowanej ocenie, dokony-

wanej z punktu widzenia intere-
su publicznego i nakierowania na
jego ochronê.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, i¿
do tak konstytucyjne ujêtych sa-
morz¹dów zawodów zaufania pu-
blicznego zaliczyæ nale¿y samo-
rz¹d farmaceutów z wszelkimi
tego konsekwencjami. W zwi¹z-
ku z niniejsz¹ konstatacj¹ przy-
pomnieæ trzeba, ¿e od zawodów
kwalifikowanych jako �zawody
zaufania publicznego� spo³e-
czeñstwo oczekuje spe³nienia
wymogu �posiadania bardzo
wysokich umiejêtno�ci facho-
wych, zwykle ukoñczenia wy-
¿szych studiów oraz odbycia
dalszych szkoleñ�. W cytowa-
nym powy¿ej orzeczeniu Trybu-
na³u Konstytucyjnego sformu³o-
wano te¿ warty przytoczenia po-
gl¹d, w �wietle którego �zawo-
dy zaufania publicznego� wy-
konywane s¹ - zgodnie z ich kon-
stytucyjnym okre�leniem -
w sposób za³o¿ony i spo³ecznie
aprobowany, o ile ich wykonywa-
niu towarzyszy realne �zaufanie
publiczne�. Na zaufanie to sk³a-
da siê szereg czynników, w�ród
których na pierwszy plan wysu-
waj¹ siê: przekonanie o zacho-
waniu przez wykonuj¹cego ten
zawód dobrej woli, w³a�ciwych
motywacji, nale¿ytej staranno�ci
zawodowej oraz wiara w prze-
strzeganie warto�ci istotnych dla
profilu danego zawodu.

W innym, istotnym dla
przedmiotowych rozwa¿añ wyro-
ku (tj. z 2 lipca 2007 r., sygn.
K 41/05) Trybuna³ Konstytucyj-
ny wskaza³, przywo³uj¹c tezy za-
warte w swoich wcze�niejszych
orzeczeniach (wyrok z: 7 maja
2002 r., sygn. SK 20/00 oraz

Konstytucyjne podstawy
dzia³ania samorz¹du

zawodowego farmaceutów

LEX APOTHECARIORUM
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2 lipca 2007 r., sygn. K 41/
2005), i¿:

po pierwsze, �zawód za-
ufania publicznego� to zawód
polegaj¹cy na obs³udze osobi-
stych potrzeb ludzkich, wi¹¿¹cy
siê z przyjmowaniem informacji
dotycz¹cych ¿ycia osobistego
i zorganizowany
w sposób uzasad-
niaj¹cy przekona-
nie spo³eczne o
w³a�ciwym dla in-
teresów jednostki
wykorzystywaniu
tych informacji
przez �wiadcz¹-
cych us³ugi.

po drugie,
wykonywanie za-
wodu zaufania pu-
blicznego okre�la-
ne jest dodatkowo
normami etyki za-
wodowej, szcze-
góln¹ tre�ci¹ �lu-
bowania, tradycj¹
korporacji zawo-
dowej czy szcze-
gólnym charakte-
rem wykszta³cenia
wy¿szego i uzyska-
nej specjalizacji
(aplikacja, sta¿,
praktyka). Ustawo-
dawca ma prawo
uzale¿niaæ prawo
wykonywania zawodu zaufania
publicznego od spe³nienia przez
zainteresowanego okre�lonych
warunków dotycz¹cych np. jego
kwalifikacji zawodowych i mo-
ralnych, w tym wymagania cechy
�nieskazitelnego charakteru�
i �rêkojmi prawid³owego wyko-
nywania zawodu�.

po trzecie, przymiot za-

wodu �zaufania publicznego�,
jaki charakteryzuje zawody pod-
dane unormowaniom art. 17 ust.
1 Konstytucji, polega nie tylko
na objêciu zakresem ich wyko-
nywania pieczy nad prowadze-
niem spraw lub ochron¹ warto-
�ci (dóbr) o zasadniczym i (naj-

czê�ciej) osobistym znaczeniu
dla osób korzystaj¹cych z us³ug
w sferze zawodów zaufania pu-
blicznego. Nie wyczerpuje siê
te¿ w podejmowaniu wa¿nych -
w wymiarze publicznym - czyn-
no�ci zawodowych, wymagaj¹-
cych profesjonalnego przygoto-
wania, do�wiadczenia, dyskrecji
oraz taktu i kultury osobistej.

W opinii Trybuna³u �zawo-
dy zaufania publicznego� wy-
konywane s¹ - zgodnie z ich kon-
stytucyjnym okre�leniem -
w sposób za³o¿ony i spo³ecznie
aprobowany, o ile ich wykonywa-
niu towarzyszy realne �zaufanie
publiczne� Na zaufanie to sk³a-

da siê szereg
czynników, w�ród
których na pierw-
szy plan wysuwaj¹
siê: przekonanie o
zachowaniu przez
wykonuj¹cego ten
zawód dobrej
woli, w³a�ciwych
motywacji, nale-
¿ytej staranno�ci
zawodowej oraz
wiara w przestrze-
ganie warto�ci
istotnych dla pro-
filu danego zawo-
du.

Wagê cyto-
wanego wyroku
z 2 lipca 2007 r.
wzmacnia fakt, i¿
Trybuna³ pokusi³
siê w nim niejako
o podsumowanie
dorobku nauki
prawa w tytu³owej
dziedzinie po-
przez wyliczenie
najczê�ciej poja-

wiaj¹cych siê w literaturze cech
zawodu zaufania publicznego. 
I tak, do tych cech zalicza siê:
� szczególn¹ donios³o�æ prawi-

d³owego i zgodnego z intere-
sem publicznym wykonywa-
nia - istotnego z racji znacze-
nia, jak¹ dana dziedzina spo-
³ecznej aktywno�ci zawodo-
wej odgrywa w spo³eczeñstwie,

LEX APOTHECARIORUM

fot. O. Sierpniowska
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oraz z racji konieczno�ci za-
pewnienia ochrony gwaranto-
wanych Konstytucj¹ praw pod-
miotowych jednostki;

� powierzanie w warunkach wy-
sokiego zaufania uprawiaj¹-
cym taki zawód informacji
osobistych i dotycz¹cych
¿ycia prywatnego osób korzy-
staj¹cych z ich us³ug;

� uznawanie tych informacji za
tajemnicê zawodow¹, która
nie mo¿e byæ ujawniona; ob-
jêcia osób dysponuj¹cych
tak¹ tajemnic¹ - w wypadku
mo¿liwo�ci naruszenia istot-
nych dóbr jednostki w razie
jej ujawnienia - immunitetem
zwalniaj¹cym je od odpowie-
dzialno�ci karnej za nieujaw-
nienie informacji;

 � korzystanie ze �wiadczeñ tych
zawodów czêsto w razie na-
st¹pienia realnego albo choæ-
by potencjalnego niebezpie-
czeñstwa dla dóbr jednostki
o szczególnym charakterze

(np. ¿ycie, zdrowie, wolno�æ,
godno�æ, dobre imiê);

� niepodleganie regu³om hierar-
chii urzêdniczej;

� wystêpowanie sformalizowa-
nej deontologii zawodowej
oraz rêkojmii nale¿ytego
i  zgodnego z interesem pu-
blicznym wykonywania zawo-
du, gwarantowanej z jednej
strony przez wysokie bariery
dostêpu do wykonywania ka¿-
dego z zawodów zaufania pu-
blicznego, obejmuj¹ce nie
tylko wymóg ukoñczenia od-
powiedniego szkolenia, lecz
równie¿ reprezentowanie od-
powiedniego poziomu etycz-
nego, z drugiej - sprawowan¹
w interesie publicznym
piecz¹ organów samorz¹du
zawodowego

Niestety, ramy niniejszego
opracowania nie pozwalaj¹ na
dog³êbn¹ interpretacjê wskaza-
nych wy¿ej orzeczeñ. Podsumo-
wuj¹c stwierdziæ jednak trzeba,

i¿ p³yn¹ z nich, tak dla poszcze-
gólnych farmaceutów, jak i dla
ca³ego samorz¹du, wa¿kie wska-
zania kierunkowe. W wielki
skrócie powiedzieæ mo¿na,
¿e odkrycie konstytucyjnych
�korzeni� dzia³ania samorz¹du
zawodowego farmaceutów w art.
17 ust. 1 ustawy zasadniczej na-
k³ada na ka¿dego farmaceutê m.
in. obowi¹zek przestrzegania
w swojej codziennej praktyce za-
wodowej nie tylko przepisów
prawa, ale tak¿e korporacyjnych
norm deontologicznych. Nadto,
fakt ten w pewnym sensie �wy-
musza� równie¿ na farmaceucie
permanentne podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych, tak aby
sprostaæ nie tylko wymaganiom
rynku, ale tak¿e zaufaniu osób,
korzystaj¹cych z us³ug farma-
ceutycznych.
 
dr n. prawnych Jêdrzej Bujny
Dr Krystian Ziemski & Partners

Kancelaria Prawna

LEX APOTHECARIORUM

WARTO WIEDZIEÆ
WIELKA ZMIANA

Ministerstwo Zdrowia opublikowa³o projekt ustawy o pañstwowym nadzorze nad systemem po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Istot¹ proponowanych przez ministerstwo zmian jest decentralizacja
i demonopolizacja systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Autorzy projektu proponuj¹

likwidacjê Narodowego Funduszu Zdrowia. W opuszczonym przez NFZ miejscu dzia³aæ bêd¹ instytucje
ubezpieczenia zdrowotnego nazwane Towarzystwami Ubezpieczeñ Zdrowotnych. Na pocz¹tek, powstanie
7 Publicznych Towarzystw Ubezpieczeñ Zdrowotnych (Publiczne TUZ), których siedziby bêd¹ zlokalizowa-
ne w: Gdañsku, Katowicach, Krakowie, £odzi, Poznaniu, Warszawie i Wroc³awiu. Od 2012 roku bêd¹
mog³y konkurowaæ z nimi Prywatne Towarzystwa Ubezpieczeñ Zdrowotnych (Prywatne TUZ).

Osoby ubezpieczone uzyskaj¹ prawo wyboru instytucji ubezpieczeniowej.
Nad zapewnieniem harmonijnego funkcjonowania systemu czuwaæ bêdzie Prezes Urzêdu Nadzoru

Ubezpieczeñ Zdrowotnych. Zak³ada siê, ¿e nowy system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wej-
dzie w ¿ycie z pocz¹tkiem 2010 roku.

 Pod lakonicznie brzmi¹cym tytu³em projektu ustawy, który zosta³ skierowany do konsultacji kryj¹ siê
i�cie rewolucyjne przepisy, które toruj¹c drogê do rynku ubezpieczeñ zdrowotnych k³ad¹ podwaliny pod
powstanie rzeczywistego rynku us³ug zdrowotnych.

zs
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Pochwa³a karmienia piersi¹

U dzieci karmionych piersi¹
mniejsze jest ryzyko wyst¹pie-
nia biegunek i infekcji,
stwierdzono tak¿e mniejsz¹
zapadalno�æ na pewne cho-
roby w wieku doros³ym.
U matki karmienie piersi¹
zmniejsza ryzyko zachoro-
wania na depresjê poporo-
dow¹, przyspiesza obkur-
czanie siê macicy, a w pó�-
niejszym okresie chroni
przed rakiem piersi i jajni-
ka, a tak¿e osteoporoz¹.
Dlatego warto wspieraæ na-
turalne metody karmienia.
Farmaceuta jest jedn¹ z
osób - obok po³o¿nika, czy
pediatry - u których mog¹
szukaæ porady kobiety kar-
mi¹ce piersi¹.

Kiedy mama musi
przyjmowaæ leki

Karmi¹ce kobiety, na-
wet, je�li przychodz¹ do apteki z
recept¹, czêsto maj¹ w¹tpliwo-
�ci, czy przepisane przez lekarza
leki nie zaszkodz¹ dziecku.
Przede wszystkim nie nale¿y za-
chêcaæ matki do przerwania kar-
mienia podczas kuracji lekowej,
chyba, ¿e wyra�nie nakaza³ to le-
karz. Nag³e odstawienie dziecka
od piersi to du¿y stres zarówno
dla niego, jak i dla karmi¹cej.

Dodatkowo, dziecko z mlekiem
otrzymuje przeciwcia³a, wiêc
nawet je�li mama akurat choru-
je, bezpieczniej jest podtrzymaæ

karmienie, ni¿ ca³kowicie pozba-
wiæ malucha tej naturalnej
ochrony. Dobra rada farmaceuty
powinna natomiast polegaæ na
wskazaniu takiego trybu przyj-
mowania leku, który zapobiegnie
karmieniu w okresie najwiêksze-
go stê¿enia leku w organizmie.
Najlepiej jest przyjmowaæ leki
po karmieniu, po którym nast¹pi
d³u¿sza przerwa w podawaniu

piersi (czyli np. wieczorem). Nie
podwa¿ajmy zasadno�ci kuracji
przepisanej przez lekarza. Czuj-
no�æ farmaceuty powinny nato-

miast wzbudziæ przepisane
karmi¹cej antybiotyki z gru-
py tetracyklin oraz leki za-
wieraj¹ce aspirynê lub py-
ralginê.

Je�li lekarz zaleci³ za-
przestanie karmienia piersi¹
podczas leczenia, mo¿na za-
chêciæ pacjentkê do odci¹-
gania pokarmu (tylko dla
podtrzymania laktacji). Po
zakoñczeniu kuracji wiêk-
szo�æ leków znika z organi-
zmu do 48 godzin od ostat-
niej dawki.

Maluch ma ple�niawki

Do�æ czêsto dro¿d¿aki
atakuj¹ jamê ustna malca,
ale nie tylko. Nara¿one s¹
równie¿ piersi mamy. Na
brodawkach mog¹ siê poja-

wiæ bia³e plamki, sutki s¹ b³ysz-
cz¹ce i piek¹. Odpowiednim pre-
paratem trzeba smarowaæ nie tyl-
ko wnêtrze buzi dziecka, ale rów-
nie¿ brodawkê i otoczkê. Zwy-
kle jest to roztwór gencjany lub
boraksu lub preparaty zawieraj¹-
ce sk³adniki przeciwgrzybiczne
- clotrimazolum, lub ze zlecenia
lekarza - preparaty z nystatyn¹
lub mikonazolem.

Karmienie piersi¹
W okresie od urodzenia do 6 miesi¹ca ¿ycia nie ma lepszego pokarmu dla ma³ego cz³owieka ni¿ mleko

matki. Karmienie piersi¹ to olbrzymie korzy�ci zarówno dla malucha, jak i dla karmi¹cej.

WSZECHNICA APTEKARSKA
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Gdy piersi choruj¹

Czêst¹ przypad³o�ci¹ jest
miejscowy zastój pokarmu obja-
wiaj¹cy siê jako twarda, zaczer-
wieniona grudka. Zaniedbany za-
stój mo¿e przekszta³ciæ siê w za-
palenie piersi. Powik³aniem za-
palenia piersi mo¿e byæ ropieñ.
W przypadku ropnia czasami nie-
zbêdna bywa punkcja lub nawet
naciêcie piersi w
celu ewakuacji
ropy. W profilakty-
ce tych przypad³o-
�ci mo¿na stosowaæ
³agodne ogrzewa-
nie piersi przed kar-
mieniem, a ch³o-
dzenie po oraz bar-
dzo delikatny ma-
sa¿. Natomiast zbyt
obcis³a, niewygod-
na bielizna sprzyja
pojawianiu siê za-
stojów. Stany zapal-
ne piersi mog¹ da-
waæ objawy grypopodobne, na co
warto zwróciæ uwagê, je�li kar-
mi¹ca piersi¹ pacjentka zwraca
siê z takimi dolegliwo�ciami do
farmaceuty.

Bolesne brodawki

Przyczyn¹ k³opotów z popê-
kanymi i bolesnymi brodawkami
zwykle jest z³a technika karmie-
nia. Dobrze sprawdza siê tu sta-
ra zasada, i¿ "nale¿y przystawiaæ
dziecko do piersi, a nie pier� do
dziecka". Usteczka malucha po-

winny byæ wywiniête jak u ryby.
Tak¿e zmienianie pozycji przy
ka¿dym karmieniu zabezpieczy
brodawkê przed zbyt czêstym
dra¿nieniem tych samych
miejsc. W przypadku nieustêpu-
j¹cych problemów z brodawka-
mi celowe by³oby zalecenie kon-
sultacji z po³o¿n¹ lub poradni¹
laktacyjn¹.

Naturalnym sposobem pielê-
gnacji brodawek jest rozsmaro-

stosowanie ich na d³u¿sz¹ metê
mo¿e zaburzaæ bodziec ssania.

Jak ograniczyæ laktacjê

Przychodzi taki moment, kie-
dy trzeba zakoñczyæ przyjemny
okres karmienia piersi¹. Nale¿y
podkre�liæ, ¿e karmiæ mo¿na na-
wet do drugiego roku ¿ycia, je-
�li tylko odpowiada to zarówno
matce, jak

i dziecku. Jedy-
nym naturalnym
sposobem na za-
hamowanie wy-
p³ywu mleka jest
po prostu stop-
niowe ogranicza-
nie czêsto�ci
i d³ugo�ci kar-
mieñ. W przy-
padku uczucia
p rzepe ³n i en i a
piersi � mo¿na je
w niewielkim
stopniu opró¿-

niaæ laktatorem, ale tylko do
uczucia ulgi, nigdy do pe³na. Po-
mocne mo¿e byæ tak¿e picie na-
parów z sza³wi i miêty. Bardziej
radykalne �rodki mo¿e zleciæ le-
karz. Bêd¹ to tabletki z diene-
strolem, bromokryptyn¹, kaber-
golin¹ lub zastrzyki zawieraj¹ce
dipropionian dietylostilbestrolu.

mgr farm. Olga Sierpniowska

Przydatne informacje:
 http://www.laktacja.pl � strona Komi-

tetu Upowszechniania Karmienia Piersi¹

wanie na nich kropli mleka po za-
koñczeniu karmienia. Mo¿na tak-
¿e stosowaæ goj¹ce ma�ci na ba-
zie alantoiny lub oczyszczonej
lanoliny. Sprawdz¹ siê równie¿
przemywania naparem z nagiet-
ka. Nale¿y raczej odradzaæ no-
szenie wk³adek laktacyjnych
w tym czasie, poniewa¿ nas¹czo-
ne mlekiem dzia³aj¹ jak mokry
kompres i mog¹ dodatkowo pod-
ra¿niaæ sutki i opó�niaæ gojenie.
Lateksowe os³onki laktacyjne
daj¹ pewn¹ ulgê obola³ym sutkom
w najciê¿szych chwilach, jednak

WSZECHNICA APTEKARSKA

fot. Archiwum AP
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Ocimum basilicum
� bazylia ogrodowa

Basilicae herba � ziele bazylii
   Nazwa gatunkowa - basilicum

wywodzi siê z greckiego s³owa basili-
cos, co znaczy królewski i nawi¹zuje
do wspania³ych w³a�ciwo�ci i aroma-
tu bazylii. Wierzono, i¿ tylko sam król
powinien zbieraæ to zio³o, u¿ywaj¹c do
tego z³otego sierpniu.

Bazylia znana by³a ju¿ w staro¿yt-
no�ci, kiedy to ze wzglêdu na swoje
lecznicze walory przypisywano jej cza-
rodziejsk¹ moc oraz oddawano bosk¹
cze�æ. W Indiach by³a ulubion¹ ro�lin¹
boga Wisznu, natomiast Libijczycy
wierzyli, ¿e jedzenie listków bazylii
chroni przed uk¹szeniami skorpionów
i wê¿y. Wieñce z bazylii znajdowano
równie¿ w piramidach egipskich. Ba-
zylia uto¿samiana by³a ze szczególne-
go rodzaju talizmanem mi³osnym,
przez co sta³a siê obiektem licznych
przes¹dów. W Indiach czczona by³a
przez wieki jako ro�lina nasycona
�wiêtymi olejkami, które daj¹ nie tyl-
ko wspania³e zdrowie, ale te¿ powo-
duj¹ ¿e spo¿ywaj¹cy bazyliê mo¿e cie-
szyæ siê pe³ni¹ ¿ycia seksualnego -
nigdy nie powszedniej¹cego. Na Ha-
iti bazylia bêd¹ca w³asno�ci¹ pogañ-
skiej bogini mi³o�ci Erzulie mia³a chro-
niæ przed z³ymi mocami, a w Meksy-
ku - noszona w kieszeni mia³a przy-
ci¹gaæ pieni¹dze i sprawiaæ odwza-
jemnianie uczuæ ukochanej osoby.

   Do Europy bazyliê przywie�li
¿o³nierze Aleksandra Wielkiego wra-

caj¹cy z wypraw wojennych z Azji,
w IV wieku p.n.e. Od tamtej pory po-
woli rozprzestrzenia³a siê najpierw w
krajach �ródziemnomorskich, pó�niej
na ca³y �wiat. Staro¿ytni Rzymianie
stosowali bazyliê przede wszystkim
jako ro�linê lecznicz¹ i ozdobn¹, stop-
niowo odkrywaj¹c jej walory przypra-
wowe. W ksi¹¿kach kucharskich ba-
zylia znalaz³a siê jednak dopiero
w XVIII wieku dziêki kucharzom
francuskim. Odkryli oni wiele zasto-
sowañ bazylii bardziej kulinarnych ni¿
magicznych. Obecnie bazylia jest
przypraw¹ znan¹ i cenion¹ na ca³ym
�wiecie, a szczególnie we W³oszech,
Hiszpanii, Grecji, Gruzji i Francji.

   Sk³adnikami, którym bazylia za-
wdziêcza swój smak i aromat s¹: ole-
jek eteryczny, garbniki, saponiny oraz
gorycze. Od staro¿ytno�ci by³a stoso-
wana jako �rodek pobudzaj¹cy ape-
tyt, dzia³aj¹cy rozkurczowo, wiatro-
pêdnie, maj¹cy koj¹cy wp³yw na
uk³ad nerwowy, poprawiaj¹cy  nastrój
i dodaj¹cy si³. Pozwala otworzyæ siê
na emocje zwi¹zane ze sfer¹ seksu-
aln¹, st¹d niektórzy traktuj¹ j¹ jako na-
turalny afrodyzjak. W Indiach, jeden
z gatunków bazylii (Ocimum sanctum)
zwany Tulasi, jest jedn¹ z najbardziej
�wiêtych ro�lin Hindusów. Codzien-
ne jedzenie jednego listka Tulasi po-
zwala zachowaæ p³odno�æ i cieszyæ siê
pe³ni¹ ¿ycia seksualnego.

   Jako przyprawa u¿ywane s¹
proszkowane li�cie bazylii nadaj¹ce
potrawom kwaskowaty, ch³odz¹co -
orze�wiaj¹cy smak.

Stosowane jako dodatek do:
�  farszów, pasztetów, kie³bas, wo³o-

winy, baraniny i w¹tróbki
�  duszonych warzyw
�  zup, sosów, sa³atek, pomidorów,

makaronów
�  potraw rybnych � w otoczeniu

z sza³wi¹ i rozmarynem
   Szerokie zastosowanie kulinar-

ne maj¹ �wie¿e li�cie bazylii. Drobno
pokrojonymi li�æmi mo¿na posypywaæ
zielon¹ sa³atê, sa³atki z pomidorów i
potrawy miêsne, znakomicie uzupe³-
niaj¹c ich naturalny smak.

   Mo¿na tak¿e, zalewaj¹c rozgnie-
cione �wie¿e li�cie bazylii ciep³ym
octem winnym, po dwóch tygodniach
trzymania ich w zamkniêtym s³oju,
otrzymaæ ocet bazyliowy. Po dodaniu
go do marynat, sosów czy sa³atek
otrzymujemy wspania³e potrawy o ko-
rzenno - balsamicznym zapachu oraz
lekko s³odkim smaku. �wietnym do-
datkiem do sosów i surówek mo¿e byæ
tak¿e olej bazyliowy otrzymany przez
zalanie �wie¿ych li�ci olejem s³onecz-
nikowym.

Origanum vulgare
� lebiodka pospolita

Origani herba � ziele lebiodki

   Pochodzi ze �rodkowej i po³u-
dniowej Europy. Dzieli siê na wiele
gatunków ró¿ni¹cych siê zapachem.
Jest ro�lin¹ wieloletni¹ wystêpuj¹c¹
obecnie w rejonie �ródziemnomor-
skim, osi¹gaj¹c¹ wysoko�æ do 80 cm.

Przyprawy
mog¹ leczyæ

MANUA£  APTEKARSKI
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   �Oregano� to grecka nazwa le-
biodki pospolitej wywodz¹ca siê od
s³ów: oros � góra i ganos - ozdoba
(ozdoba góry), a nadana zio³u z uwagi
na miejsca, w których ros³o. Oregano
do dnia dzisiejszego pokrywa greckie
wzgórza rozsiewaj¹c upojny zapach.

   Oprócz nazw �lebiodka pospoli-
ta� i �oregano� w Polsce u¿ywa siê
nazwy �majeranek dziki�, �macierzan-
ka wysoka� lub �macierzyca�.

   Na bogactwo smaku i aromatu
oregano znacz¹cy wp³yw maj¹ obec-
ne w tej przyprawie olejek lotny, któ-
rego g³ównymi sk³adnikami s¹ tymol,
karwakrol oraz garbniki i substancje
gorzkie.

   Dawni medycy stosowali mie-
szankê zio³ow¹ z dodatkiem oregano,
jako lek u�mierzaj¹cy bóle g³owy, wia-
tropêdny oraz przede wszystkim jako
antidotum przy ró¿nego rodzaju zatru-
ciach. Lek ten ponadto mia³ wzmac-
niaæ nerwy, ³agodziæ choroby p³ucne i
usuwaæ hemoroidy. W medycynie lu-
dowej odwar z ziela lebiodki stosowa-
ny by³ tak¿e jako znakomity lek na ból
zêbów. Do dzi� lebiodka stosowana
jest jako lek ¿o³¹dkowy, przeciwskur-
czowy, dezynfekuj¹cy, moczopêdny,
antyseptyczny (np. w bólach zêbów)
i przeciwzapalny. Mo¿e byæ pomoc-
na w leczeniu zapalenia oskrzeli i za-
burzeñ trawienia. Pomaga w lecze-
niu chorób dróg oddechowych. Ole-
jek eteryczny otrzymany z oregano na
tyle obni¿a próg wra¿liwo�ci o�rodka
nerwowego, i¿ w wielu przypadkach
rezygnuje siê z podawania pacjentom
leków syntetycznych.

   Oregano, jest jedn¹ z czê�ciej
u¿ywanych przypraw, która wzboga-
ca smak zup, jarzyn, pomidorów oraz
potraw miêsnych. �wietnie pasuje do
pizzy, zapiekanek, spaghetti, czyli do
potraw kuchni w³oskiej. Stosuje siê je
równie¿ w kuchni hiszpañskiej i mek-
sykañskiej. Przyprawia siê nim pie-
czone miêso, cielêcinê, jagniêcinê,
zawiesiste zupy, pieczone ziemniaki.
Potrawy miêsne przyprawia siê le-
biodk¹ dopiero pod sam koniec goto-
wania. Ca³e ziele lebiodki, po³o¿one na
¿arz¹ce siê ognisko, nadaje delikatny

aromat potrawom pieczonym na rusz-
cie. Oregano doskonale pasuje do ba-
zylii, majeranku, tymianku i pieprzu,
 w po³¹czeniu z którym i doskonale
wspó³gra w mieszankach przyprawo-
wych.

Majorana hortensis, Origanum ma-
jorana � majeranek ogrodowy

Majoranae herba
� ziele majeranku

   Nazwa majeranek pochodzi od
arabskiego s³owa "marjamie", ozna-
czaj¹cego "nieporównany". Grecy
przypisywali mu magiczn¹ moc oraz
uwa¿ali za afrodyzjak. Zamiast do
misy kuchennej przyprawê tê wk³a-
dali do misy ofiarnej i palili na cze�æ
Afrodyty, albo te¿ przyprawiali ni¹
wino, co gwarantowa³o, w ich mnie-
maniu, niezwyk³¹ si³ê mi³osn¹. S³odk¹
woñ ziela doceni³a tak¿e Afrodyta
uznaj¹c je za symbol szczê�cia, st¹d
wszyscy nowo¿eñcy otrzymywali w
darze bukiety z ziela. Grecy cenili so-
bie ziela zapach szczególnie po k¹pieli,
u¿ywaj¹c olejku jako balsamu do cia-

³a i do masa¿u. W �redniowieczu
damy przeznacza³y je do bukietów,
s³odko pachn¹cych torebek i aroma-
tycznej wody do picia. Li�æmi pocie-
rano równie¿ ciê¿kie dêbowe meble
i pod³ogi dla pokrycia ich pachn¹c¹ po-
litur¹.

   G³ównymi producentami maje-
ranku s¹: Egipt, Francja, Hiszpania,
Wêgry, Polska, Austria, Niemcy

   Te wspania³e w³a�ciwo�ci ma-
jeranek zawdziêcza obecnym w nim
olejkowi eterycznemu, w sk³ad które-
go wchodz¹: linalol, limonen, mircen
oraz garbnikom, flawonoidom, kwa-
som organicznym, goryczom, minera-
³om i w koñcu witaminom.

Majeranek mia³ szerokie zastoso-
wanie w medycynie ludowej. Przepi-
sywano go w l¿ejszych schorzeniach
nerwowych, przy wszelkiego rodzaju
skurczach, migrenie, bólach menstru-
acyjnych, bólach g³owy, w chorobach
p³ucnych, przy kaszlu. Stosowany by³
jako �rodek moczopêdny, ¿ó³ciopêd-
ny, napotny oraz jako lek na reuma-
tyzm. U¿ywany by³ tak¿e do sporz¹-
dzania ma�ci na trudno goj¹ce siê
rany. Poza tym zwiêksza apetyt ze
wzglêdu na obecno�æ goryczy. Ponad
to, pobudza trawienie, zmniejsza fer-
mentacjê, znosi stany skurczowe
¿o³¹dka, jelit. Dzia³a antyseptycznie
oraz rozgrzewaj¹co i ³agodz¹co w
bólach reumatycznych.

   Jako przyprawa majeranek jest
niezbêdnym wrêcz dodatkiem do ¿ur-
ku, flaków, kartoflanki, grochówki, t³u-
stych miês � wieprzowina, baranina,
gê�, kaczka, pasztetów, wêdlin, kie³-
bas, zawiesistych sosów. Przed upo-
wszechnieniem siê uprawy chmielu
u¿ywano go tak¿e w procesie warze-
nia piwa. Wchodzi w sk³ad zió³ pro-
wansalskich i pieprzu zio³owego.

mgr farm Krystyna
Skalicka-Wo�niak

mgr farm. Jaros³aw Widelski

Katedra i Zak³ad Farmakognozji
z Pracowni¹ ro�lin Leczniczych Uniwersy-

tet Medyczny w Lublinie

MANUA£ APTEKARSKI
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Farmaceuci, którzy do dnia 31
grudnia 2003 r. otrzymali prawo
wykonywania zawodu farmaceu-
ty i wykonuj¹ zawód w aptece lub
hurtowni farmaceutycznej, rozpo-
czynaj¹ pierwszy okres edukacyj-
ny z dniem 1 stycz-
nia 2004 r. � tak sta-
nowi przepis rozpo-
rz¹dzenia Ministra
Zdrowia w sprawie
ci¹g³ych szkoleñ far-
maceutów zatrudnio-
nych w aptekach
i hurtowniach farma-
ceutycznych. Ozna-
cza to, ¿e dla tego
krêgu farmaceutów
piêcioletni okres
edukacyjny up³ywa
z koñcem bie¿¹cego
roku.

Collegium Medicum UJ jest
partnerem samorz¹du aptekarskiego,
który realizuje program szkoleñ ci¹-
g³ych dla farmaceutów
e-EDUK@CJA. W 2005 roku Stu-
dium Kszta³cenia Podyplomowego
przy Wydziale Farmaceutycznym
rozpoczê³o realizacjê autorskiego
programu kszta³cenia na odleg³o�æ.
Powszechna dostêpno�æ do sieci in-
formatycznej sprawia, ¿e program
jest w zasiêgu rêki ka¿dego niemal-
¿e aptekarza. Forma szkolenia jest
bardzo atrakcyjna. Po pierwsze, dla-
tego, ¿e uczestnicy maj¹ dostêp do
wyk³adów opracowanych przez zna-
komitych autorów zwi¹zanych z kra-
kowsk¹ uczelni¹. Po drugie, propo-

£atwy dostêp do wiedzy

nowane tematy dotycz¹ zagadnieñ
koresponduj¹cych z praktyk¹ apte-
karsk¹, zw³aszcza s¹ �ród³em wie-
dzy zwi¹zanej z opiek¹ farmaceu-
tyczn¹. Po trzecie szkolenia te s¹
bezp³atne dla cz³onków samorz¹du

W marcu 2008 roku Wydzia³
Farmaceutyczny Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego uru-
chomi³ farmaceutyczny serwis edu-
kacyjny. W chwili obecnej w serwi-
sie dostêpny jest jeden kurs. Temat
kursu �Farmakoterapia bólu�. Kurs
jest p³atny. Szczegó³owe instrukcje
techniczne dotycz¹ce korzystania
z internetowych kursów ci¹g³ego
szkolenia, w tym formy przeprowa-
dzenia testowego egzaminu spraw-
dzaj¹cego zamieszczone s¹ na stro-
nie internetowej organizatora.

Zbigniew Solarz

Liczba certyfikatów wydanych za kursy
w danym roku kalendarzowym

Tematy realizowane w ramach e-DUKACJI:
Skuteczno�æ i bezpieczeñstwo far-

makoterapii
Wybrane problemy terapii chorób

zakaænych
Farmakogenetyka � wp³yw czyn-

ników genetycznych na skuteczno�æ
i bezpieczeñstwo farmakoterapii

Wybrane zagadnienia opieki far-
maceutycznej

Postêpy farmakoterapii chorób
metabolicznych

Profilaktyka oraz leczenie farma-
kologiczne osteoporozy

Wspó³czesna farmakoterapia i rola
farmaceuty w leczeniu choroby nie-
dokrwiennej serca

Wspó³czesna farmakoterapia nad-
ci�nienia têtniczego

Bezpieczeñstwo lekowe
Patofizjologia i diagnostyka oste-

oporozy
Farmakoterapia nieswoistych

zapaleñ przewodu pokarmowego
Choroba wrzodowa
Farmakoterapia zaka¿eñ uk³adu

moczowego
Leki z komputera
Aktualne mo¿liwo�ci farmakotera-

pii niektórych chorób uk³adu nerwo-
wego

KSZTA£CENIE NA ODLEG£O�Æ

aptekarskiego. O popularno�ci szko-
leñ via internet �wiadczy ilo�æ certy-
fikatów wydanych uczestnikom.

Aktualna liczba u¿ytkowników:
6946; �rednia liczba ods³on strony na
miesi¹c: 45000

Liczba certyfikatów wydanych za
kursy w danym roku:
2005 1557
2006 6514
2007 9224
2008 (do 30.06) 7132
Do koñca roku pozosta³o zaledwie
5 miesiêcy. Komu brakuje �na kon-
cie� kompletu punktów edukacyj-
nych mo¿e skorzystaæ z aktualnej
oferty szkoleniowej w ramach pro-
gramu e-DUK@CJA. Aktualnie
dostêpnych jest 15 kursów, w tym 2
daj¹ce mo¿liwo�æ zdobycia tzw.
punktów twardych.
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Warto�æ sprzeda¿y ca³ego
rynku farmaceutycznego do maja
2008 r. wg. analityków Pharma-
Expert wynios³a 9 967 mln pln, co
przy warto�ci 8 795 mln pln osi¹gniê-
tej w analogicznym okresie ubieg³e-
go roku przek³ada siê na wzrost ryn-
ku o 13,3%.

Najbardziej widoczny wzrost
(+19,9%) odnotowano w segmen-
cie sprzeda¿y odrêcznej. W okresie
od stycznia do maja 2008 r. osi¹gn¹³
on sprzeda¿ o warto�ci 3 450 mln
pln. Odzwierciedleniem tego trendu
jest te¿ rosn¹cy udzia³ segmentu
sprzeda¿y odrêcznej w warto�ci ca-
³ego rynku farmaceutycznego, który
za ten okres zanotowa³ 34,61%
udzia³ (+1,78 pp). Leki i suplementy
diety zakupywane w aptekach w ra-

mach sprzeda¿y odrêcznej charak-
teryzuj¹ siê najwiêksz¹ dynamik¹
wzrostu, który trwa nieprzerwanie od
wrze�nia 2007 r. W roku 2008 naj-
wy¿szy wzrost zosta³ odnotowany w
styczniu, bo a¿ o 28,30% wobec
stycznia 2007.

W nastêpnych miesi¹cach dy-
namika sprzeda¿y odrêcznej mala³a
(poza nag³ym wzrostem w kwietniu),
aby w maju spa�æ do najni¿szego po-
ziomu wzrostu (+14,62%) wzglêdem
analogicznego okresu roku ubieg³e-
go. Nale¿y jednak mieæ na uwadze,
i¿ w ci¹gu pierwszych 5 miesiêcy br.
roku wzrost ten utrzymywa³ siê stale
na dwucyfrowym poziomie.

Potwierdzeniem powy¿szych
zjawisk na rynku farmaceutycznym
s¹ zachodz¹ce zmiany w udzia³ach

poszczególnych segmentów rynku,
gdzie zaznacza siê wyra�ny wzrost
warto�ci segmentu sprzeda¿y od-
rêcznej.

Przygl¹daj¹c siê zmianom ja-
kie mia³y miejsce od pocz¹tku bie-
¿¹cego roku analitycy PharmaExpert
zauwa¿aj¹, i¿ w pierwszych 3 mie-
si¹cach br. sprzeda¿ leków i suple-
mentów diety z segmentu sprzeda¿y
odrêcznej (takich jak leki stosowa-
ne w leczeniu przeziêbienia, witami-
ny, oraz leki przeciwbólowe �
w szczególno�ci dla dzieci) wzros³a
o 20,20% wobec I kwarta³u 2007.
Wynik tym bardziej istotny, i¿ dyna-
mika leków i suplementów diety ma-
j¹cych du¿y udzia³ w tym wzro�cie
z miesi¹ca na miesi¹c spada³a - zgod-
nie z tendencj¹ obserwowan¹ u le-
ków stosowanych sezonowo. Nato-
miast kwiecieñ okaza³ siê nietypo-
wym miesi¹cem. Zwiêkszona  zacho-
rowalno�æ pacjentów, rozwijaj¹cy
siê sezon alergiczny, oraz wzmo¿one

PharmaExpert podsumowuje
rynek farmaceutyczny

za pierwsze 5 miesiêcy 2008 roku
Podsumowuj¹c sytuacjê na rynku farmaceutycznym w pierwszych

5 miesi¹cach 2008 roku nale¿y zaznaczyæ, i¿ rynek wykazuje tenden-
cjê wzrostow¹ (równie¿ miesi¹c do miesi¹ca) za co w du¿ej mierze
odpowiada wzrost w segmencie sprzeda¿y odrêcznej.
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zakupy pacjentów leków refundo-
wanych (w tym nowych leków, do-
danych do wykazów leków refundo-
wanych w ostatniej nowelizacji wy-
kazu w grudniu ub. r.) spowodowa-
³y, i¿ rynek farmaceutyczny wzrós³ o
21,78% wzglêdem kwietnia 2007.
Maj, który jak prze�ledzimy historiê
z ostatnich lat zazwyczaj wykazuje
tendencjê spadkow¹, tym razem
wykaza³ wzrost o 12,02 warto�ci
rynku.

Zmiany jakie zachodz¹ w ca-
³ym rynku farmaceutycznym widocz-
ne s¹ równie¿ na poziomie statystycz-
nej apteki. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
i¿ s¹ one mniej spektakularne z uwagi
na utrzymuj¹cy siê przyrost liczby
aptek (w maju by³o ich wiêcej o
4,73% wzglêdem analogicznego
okresu ub. r.), która wp³ywa na uzy-
skiwane przez apteki obroty.

W okresie od stycznia do
maja 2008 statystyczna apteka wy-
kaza³a �redni¹ sprzeda¿ na poziomie
151 tys. pln, tj. o 8,6% wiêcej ni¿ w
analogicznym okresie ub. r. Najwy¿-
szy wzrost na warto�ci sprzeda¿y sta-
tystyczna apteka uzyska³a w seg-

mencie sprzeda¿y odrêcznej, gdzie
wzrost w maju br. wyniós³ 14,5%,
przy 5-6% wzro�cie w przypadku
pozosta³ych segmentów rynku (le-
ków na receptê � zarówno refundo-
wanych jak i pe³nop³atnych). W maju
warto�æ �redniej sprzeda¿y by³a naj-
ni¿sza w br. i wynios³a 141,3 tys. pln.
Mimo spadku zachowany zosta³
trend wzrostowy wobec analogicz-
nego  okresu ub. r.  (+ 6,96%).

Powy¿szy wzrost zawdziêcza-
my rosn¹cym cenom leków. �rednia
cena produktów sprzedawanych w
aptece w maju br. wynios³a 14,36 pln
co przy 13,69 pln w maju ub. r. da³o
wzrost o 4,89%. Ceny ros³y zarów-
no dla leków refundowanych jak
i pozosta³ych leków.

Natomiast mniej po¿¹dan¹
zmian¹ dla aptek jest spadek w maju
mar¿y aptecznej z 23,93% w maju
ub. r. do 23,69% w maju b. r. (spa-
dek o 0,24 pp). Segment leków re-
fundowanych, podobnie jak ca³y ry-
nek farmaceutyczny podlega³ waha-
niom, natomiast w segmencie sprze-
da¿y odrêcznej mar¿a apteczna

wci¹¿ ro�nie (w maju wzros³a o 0,51
pp).

Zgodnie z prognozami Phar-
maExpert na  koniec 2008 r. war-
to�æ sprzeda¿y w aptekach otwar-
tych dla ca³ego rynku wyniesie
23,178 mld pln, w tym 7 mld bêdzie
stanowi³a refundacja na leki refundo-
wane. Zauwa¿alny jest kwietniowy
wzrost warto�ci rynku farmaceutycz-
nego, który by³ znacznie wiêkszy od
zak³adanych prognoz, natomiast re-
alizacja maja przebiega³a zgodnie
z przewidywaniami.

Wci¹¿ motorem zmian jest
segment sprzeda¿y odrêcznej, na
który sk³adaj¹ siê leki bez recepty
oraz suplementy diety. Rozwijaj¹cy
siê rynek suplementów (+30,30%
w I kwartale br. roku) oraz zwiêk-
szaj¹ca siê liczba produktów (w tym
rozszerzenia istniej¹cych na rynku
marek) przy intensyfikacji kampanii
reklamowych jakie prowadz¹ firmy
farmaceutyczne pozwalaj¹ s¹dziæ, i¿
rynek farmaceutyczny bêdzie wci¹¿
siê rozwija³.

 Piotr Kula
Prezes PharmaExpert
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Liberalizacja dystrybucji leków
OTC w Portugalii i we W³oszech

Od wrze�nia 2005r. w Portuga-
lii dopuszczono do sprzeda¿y poza
aptekami wszystkie leki OTC. Wa-
runkiem takiej sprzeda¿y jest zatrud-
nienie przez punkt sprzeda¿y poza-
aptecznej farmaceuty lub technika
farmaceutycznego, który mo¿e od-
powiadaæ za funkcjonowanie do piê-
ciu takich punktów po³o¿onych
w odleg³o�ci nie wiêkszej, ni¿ 50km.
Leki w tych punktach nie mog¹ byæ
wystawione w czê�cii samoobs³ugo-
wej, a wydawaæ je mo¿e wy³¹cznie
farmaceuta, technik farmaceutyczny
lub inna osoba pod ich nadzorem.

Obecnie sprzeda¿ pozaapteczna
leków OTC w Portugalii prowadzo-
na jest w 668 punktach w 28 mia-
stach (aptek jest 2.775, na jedn¹ ap-
tekê przypada �rednio 3.782 pacjen-
tów). Chocia¿ punkty pozaapteczne
nie osi¹gnê³y jeszcze znacz¹cego
udzia³u w rynku leków OTC, to jed-

Aptekarstwo
w zjednoczonej Europie

nak du¿y niepokój budzi szybki
wzrost tego udzia³u.

Bardzo wa¿ny jest fakt, ¿e ceny
leków OTC zamiast spa�æ wzros³y
�rednio o 3,5%, a w niektórych re-
gionach wzros³y nawet powy¿ej
10%. Wprowadzona wbrew �rodo-
wisku aptekarskiemu liberalizacja
przynios³a wiêc odwrotny skutek od
zamierzonego.

Liberalizacja rynku leków OTC
we W³oszech nast¹pi³a w lipcu
2006r. Do sprzeda¿y pozaaptecznej
dopuszczono oko³o 350 leków.

Obecnie sprzeda¿ pozaapteczna
prowadzona jest w 173 punktach
(79 z nich stanowi¹ punkty w skle-
pach najwiêkszej we W³oszech sieci
sklepów spo¿ywczych COOP) ale
ocenia siê, ¿e do koñca roku 2008
bêdzie ju¿ 270 punktów sprzeda¿y
pozaaptecznej (aptek jest 17.206, na
jedn¹ aptekê przypada �rednio
3.489 pacjentów).

Udzia³ punktów pozaaptecznych
w rynku leków OTC wynosi obec-
nie dopiero kilka procent, ale szyb-
ko ro�nie ze wzglêdu na bardzo
agresywn¹ konkurencjê cenow¹
(rabaty w punktach sprzeda¿y po-
zaaptecznej nawet do 20%). Sieæ
COOP zamierza ponadto wprowa-
dziæ na rynek leki pod w³asn¹ mark¹.
Na pocz¹tek ma to byæ aspiryna z
witamin¹ C w cenie prawie trzy
razy ni¿szej od dotychczas dostêp-
nych preparatów w aptekach oraz
pozosta³ych punktach pozaaptecz-
nych. W roku 2009 sieæ COOP za-
mierza wprowadziæ kolejnych 10
preparatów pod w³asn¹ mark¹.

Uwagê zwraca te¿ kilkuprocen-
towy wzrost liczby sprzedanych
leków OTC (zarówno pod wzglê-
dem ilo�ci (+5%) jak i warto�ci
(+3.49%)) w roku 2007, prawdo-
podobnie na skutek prowadzonych
agresywnych dzia³añ marketingo-
wych. Natomiast w roku 2006 od-
notowano spadek sprzeda¿y leków
OTC w porównaniu z rokiem 2005.
Liberalizacja rynku OTC wp³ywa
wiêc na zwiêkszenie ilo�ci za¿ywa-
nych leków z tej grupy.

Informacje
z wybranych krajów UE

Hiszpania. Zmiana w prawie far-
maceutycznym polegaj¹ca na do-
puszczeniu maksymalnie do 25 %
udzia³ów we w³asno�ci aptek przez
osoby spoza zawodu to odpowied�
rz¹du hiszpañskiego na ¿¹danie Ko-
misji Europejskiej zniesienia obowi¹-
zuj¹cego do tej pory zakazu posia-
dania aptek przez osoby spoza za-
wodu. Warto dodaæ, ¿e z powódz-

Wykres 1. Sprzeda¿ pozaapteczna leków OTC w Portugalii (* dane dla roku
2008 s¹ szacunkowe na podst. sprzeda¿y w pierwszym kwartale).
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twa Komisji Europejskiej przed Eu-
ropejskim Trybuna³em Sprawiedli-
wo�ci toczy siê sprawa przeciwko
obowi¹zuj¹cym w Hiszpanii regula-
cjom w sektorze farmaceutycznym.
Zaskar¿ony zosta³ przepis okre�la-
j¹cy minimaln¹ liczbê (ró¿n¹ dla ró¿-
nych autonomicznych regionów, wa-
haj¹c¹ siê w przedziale od 2,8 � 4,0
tys.) niezbêdn¹ do otwarcia nowej
apteki. Sprawa przeci¹ga siê z po-
wodów proceduralnych, jednak
orzeczenia wyroku oczekuje wiele
rz¹dów pañstw UE oraz samorz¹dy
zawodowe aptekarzy tych krajów.
Jak podkre�laj¹ nasi austriaccy ko-
ledzy z PGEU � rozstrzygniêcie tej
sprawy bêdzie prze³omowe dla obo-
wi¹zuj¹cych aktualnie regu³ w wielu
innych krajach.

Belgia. Europejski Trybuna³
Sprawiedliwo�ci (ETS) wypowie-
dzia³ siê na temat wyroku w sprawie
rozgraniczenia produktów leczni-
czych od suplementów diety wyda-
nego 15 listopada 2007 roku przez
s¹d niemiecki. Niemcy odmówi³y
dopuszczenia do obrotu na swoim
terytorium suplementu diety w posta-
ci kapsu³ek zawieraj¹cych macerat
czosnkowy. Motywuj¹c sw¹ decy-
zjê stwierdzono, i¿ na niemieckim
rynku farmaceutycznym obecne s¹
podobne preparaty rejestrowane
jako produkty lecznicze. Skargê do
ETS w tej sprawie wnios³a Komisja
Europejska oskar¿aj¹c Niemiecki
Urz¹d Rejestracyjny o ³amanie wol-
no�ci przep³ywu towarów. Sêdzio-
wie ETS orzekli, ¿e kapsu³ka nie jest
postaci¹ zastrze¿on¹ wy³¹cznie dla
produktów leczniczych. Ponadto sê-

dziowie uzasadniali, ¿e nie mo¿na od-
rzucaæ tego¿ produktu ze wzglêdu na
jego dzia³anie fizjologiczne. Wymie-
niane w charakterystyce dzia³anie fi-
zjologiczne jak i dzia³ania niepo¿¹-
dane czy potencjalne interakcje ma-
ceratu czosnkowego s¹ tak niewiel-
kie, ¿e w deklarowanej dawce nicze-
go z³ego nie bêd¹ w stanie wywo³aæ.
Dlatego te¿ ETS uznaj¹c dzia³anie
Niemieckiego Urzêdu Rejestracyjne-
go za niewspó³mierne do potencjal-
nego problemu zobowi¹za³ ten urz¹d
do dopuszczenia tego¿ suplementu
diety do obrotu na terenie Niemiec.

W³ochy. Rz¹d w³oski zliberalizo-
wa³ zasady otwierania aptek w tym
kraju. Zmienione ograniczenia geo-
graficzno�demograficzne daj¹ zielo-
ne �wiat³o oko³o 2 tysi¹com aptek.
Powy¿sze regulacje nie dotycz¹ jed-
nak aptek na dworcach, lotniskach,
parkingach przy autostradach oraz
usytuowanych w du¿ych centrach
handlowych. Ponadto rz¹d w³oski
wprowadzi³ obowi¹zek p³ynnego re-
agowania przez apteki na zmieniaj¹-
ce siê potrzeby spo³eczeñstwa a w
konsekwencji wymóg ustawowy do-
stosowania do tych potrzeb godzin
otwarcia aptek (do tej pory apteki
we W³oszech mia³y sta³e godziny
otwarcia w ca³ym kraju, oczywi�cie
poza aptekami pe³ni¹cymi dy¿ury).
Dodatkowo olbrzymiemu poszerze-
niu uleg³a lista leków dopuszczonych
we W³oszech do obrotu poza apte-
kami. Jednocze�nie w³adze w³oskie
ostatecznie odst¹pi³y od planów znie-
sienia wy³¹czno�ci dla aptek na ob-
rót refundowanymi produktami lecz-
niczymi.

Portugalia. Rz¹d Portugalii ze-
zwoli³ na internetow¹ sprzeda¿ pro-
duktów leczniczych. W sierpniu ubie-
g³ego roku zosta³y wprowadzone
przepisy zezwalaj¹ce na ograniczo-
ny internetowy handel produktami
leczniczymi. Ograniczony, jako ¿e
dopuszcza siê mo¿liwo�æ interneto-
wej sprzeda¿y leków zarówno Rp
jak i OTC przez dzia³aj¹ce na pod-
stawie aktualnych licencji apteki
ogólnodostêpne (wymóg uzyskania
dodatkowej licencja na tzw. e-apte-
kê) oraz wy³¹cznie leków OTC przez
tzw. licencjonowane punkty wyda-
wania. Zezwolenia wydaje IFAR-
MED - Portugalski odpowiednik
GIF. Leki pacjenci mog¹ zamawiaæ
przez witryny internetowe, które
musz¹ spe³niæ bardzo restrykcyjne
wymogi. Wymogi te okre�laj¹, kto
mo¿e dostarczaæ leki do r¹k pacjen-
tów, jak przebiega realizacja zamó-
wienia leków na receptê oraz leków
refundowanych. Przez ca³y bie¿¹cy
rok spo³eczeñstwo portugalskie jest
informowane w publicznej kampanii
o pozytywach i negatywnych skut-
kach zaopatrywania siê w leki przez
internet. W kampanii tej bior¹ udzia³
zarówno apteki, jak i prasa, radio
i telewizja. Spo³eczeñstwo jest infor-
mowane przede wszystkim o niebez-
pieczeñstwach zwi¹zanych z naby-
waniem leków nieznanego pocho-
dzenia oraz o tym jak sprawdziæ wia-
rygodno�æ witryny internetowej ofe-
ruj¹cej do nabywania produkty lecz-
nicze.
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Niemcy. W czasie, gdy apteka-
rze niemieccy i ich organizacje samo-
rz¹dowe z niecierpliwo�ci¹ uwa¿nie
�ledz¹ poczynania Komisji Europej-
skiej jednocze�nie oczekuj¹c na po-
stanowienie ETS, niemiecki przemys³
farmaceutyczny zajmuje pozycjê ob-
serwatora. Sprawa toczy siê
o stwierdzenie, czy obowi¹zuj¹ce
w Niemczech zapisy prawa farma-
ceutycznego zabraniaj¹ce osobom
spoza zawodu oraz nie bêd¹cym
obywatelami Niemiec otwierania
i posiadania aptek oraz posiadania
przez jednego aptekarza co najwy-
¿ej jednej apteki z ewentualnymi jej
trzema filiami, s¹ zgodne z tre�ci¹
Traktatu UE. W opracowaniu T.
Postina w 2 zeszycie z 2008 roku
czasopisma niemieckich przemy-
s³owców farmaceutycznych Pharma-
zeutische Industrie (Pharm. Industrie
2, s.165 (2008) podaje bardzo cie-
kawe dane o rynku aptecznym
w Niemczech.
a. Ponad 2 tys. aptek niemieckich do

chwili obecnej posiada zezwole-
nia na internetow¹ sprzeda¿ pro-
duktów leczniczych.

b. Udzia³ internetowej sprzeda¿y le-
ków OTC na rynku niemieckim
waha siê w granicach od 2 do 3
% a w przypadku leków Rx licz-
ba to nie przekracza 1 %.

c. Szacuje siê, ¿e w³¹czenie siê do
rynku farmaceutycznego bardzo
silnego gracza kapita³owego, ja-
kim jest sieæ drogeryjna Schlec-
ker, o rocznych obrotach w gra-
nicach 5,5 mld. Euro, posiadaj¹-
ca na terenie Niemiec 11 tys. filii,
w po³¹czeniu z holendersk¹ ap-

tek¹ internetow¹ Vitalsana mo¿e
wyra�nie zmieniæ procentowy
udzia³ leków w sprzeda¿y inter-
netowej.

d. Autor wskazuje jednak na pewn¹
warto�æ krytyczn¹, której nie da
siê pokonaæ. Mianowicie w USA,
gdzie sprzeda¿ internetowa leków
jest obecna ju¿ od wielu lat, mimo
wszelakich dzia³añ promocyjnych
i marketingowych w³a�cicieli ap-
tek internetowych, udzia³ tego
typu sprzeda¿y w ca³ym rynku nie
przekracza 10 %. Co jednak nie-
pokoi przemys³owców niemiec-
kich to fakt, ¿e w³¹czaj¹cy siê do
rynku farmaceutycznego droge-
rzy�ci i sieci sklepów spo¿yw-
czych a ostatnio (od marca br.)
Deutsche Post � Poczta Niemiec-
ka, bêd¹ z pewno�ci¹ naciskali na
obni¿enie cen leków.

Wêgry. Niewykluczone, ¿e
wkrótce pacjenci bêd¹ mogli siê w
tym kraju zaopatrywaæ w leki z au-
tomatu. Rz¹d wêgierski oznajmi³
swoj¹ prze³omowe ideê �poprawy
zaopatrzenia spo³eczeñstwa� w pro-
dukty lecznicze. Wkrótce udostêp-
nione zostan¹ spo³eczeñstwu auto-
maty dyspensuj¹ce najczê�ciej za¿y-
wane produkty lecznicze. Jednocze-
�nie na mocy decyzji tego samego
rz¹du automaty z papierosami zo-
stan¹ wycofane. Tak wiêc razem z
mo¿liwo�ci¹ nabywania leków OTC
(od pocz¹tku 2007r.) na stacjach
benzynowych i supermarketach au-
tomaty dyspensuj¹ce leki tzw. �lata-
j¹ce� apteki maj¹ przyczyniæ siê w
przysz³o�ci do poprawy zaopatrze-

nia ludno�æ wiejskiej. Planuje siê, ¿e
takie ruchome apteki bêd¹ umiejsco-
wione bezpo�rednio w okolicy prak-
tykuj¹cych lekarzy. Wszystko po to,
aby mo¿na by³o realizowaæ leki prze-
pisywane przez lekarzy na receptach.
Wiêkszo�æ jednak leków, jakie bêd¹
dostêpne w automatach to produkty
OTC.

Wielka Brytania. Producenci
farmaceutyczni dostarczaj¹ leki bez-
po�rednio do domu. Niektórzy pro-
ducenci próbuj¹ coraz czê�ciej po-
mijaæ handel hurtowy i detaliczny
dostarczaj¹c w ró¿ny sposób leki
prosto do odbiorców. Szacuje siê,
¿e obroty dokonywane w ten spo-
sób siêgaj¹ mniej wiêcej 370 milio-
nów euro przy rocznej stopie wzro-
stu od 10 do 15 procent. Narodo-
wa S³u¿ba Zdrowia w wielkiej Bry-
tanii - NHS oszczêdza w ten sposób
na narzutach i mar¿ach handlowych
jednocze�nie pacjentów pozbawia
siê w ten sposób porad i opieki spra-
wowanych tradycyjnie w aptekach
przez aptekarzy. Producenci poka-
zuj¹ w ten sposób, ¿e wiedz¹ najle-
piej o obrazie klinicznym choroby
danego pacjenta i o jego potrzebach
farmakologicznych. Có¿, liczy siê
zysk mimo wszystko.

Tekst stanowi fragment opra-
cowania przygotowanego przez
koordynatora Departamentu
Spraw Zagranicznych NRA, mgr
farm. Piotra Bohatera we wspó³-
pracy z dr n farm. Tadeuszem
B¹belkiem, cz³onkiem Departa-
mentu Spraw Zagranicznych
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W marcu 2008 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 19 nowych marek produktów
leczniczych:

Nowe produkty lecznicze marzec 2008

A � PRZEWÓD POKARMOWY
I METABOLIZM

A10 � Leki stosowane w cukrzycy;
A10B � Leki obni¿aj¹ce po-
ziom glukozy we krwi, z wy-
³¹czeniem insulin; A10BB �
Sulfonamidy, pochodne
mocznika

C � UK£AD SERCOWO-
-NACZYNIOWY

C09 � Leki dzia³aj¹ce na uk³ad re-
nina-angiotensyna;
C09C/C09CA � Antagoni�ci
angiotensyny II, leki proste
C09D � Antagoni�ci angio-

tensyny II, leki z³o¿one;
C09DA - Antagoni�ci angio-
tensyny II i leki moczopêdne;
C09DA07 � Telmisartan i leki
moczopêdne

C10 � Leki wp³ywaj¹ce na stê¿e-
nie lipidów; C10A - Leki
wp³ywaj¹ce na stê¿enie lipi-
dów, leki proste; C10AA �
Inhibitory reduktazy HMG
CoA

D � LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII

D07 � Kortykosteroidy, preparaty
dermatologiczne; D07A �

Kortykosteroidy, leki proste;
D07AC - Kortykosteroidy sil-
nie dzia³aj¹ce (grupa III)

L � LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WP£YWAJ¥CE NA
UK£AD ODPORNO�CIOWY

L02 � Leki hormonalne;
L02A � Hormony i ich analo-
gi; L02AE � Analogi hormo-
nu uwalniaj¹cego gonado-
tropinê
L02B � Antagoni�ci hormo-
nów i leki o zbli¿onym dzia³a-
niu; L02BB - Antyandrogeny

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Obja�nienia skrótów klasyfikacji ATC zamieszczonej w tabeli:

Klasa 
ATC/WHO

 

Nazwa 
miêdzynarodowa

 

Nazwa 
handlowa

 

Podmiot 
odpowiedzialny

 

Obszar i data 
rejestracji

 

A10BB
 

Glimepiridum
 

GlimTeva
 

Teva
 

PL 04.2007
 

C09CA
 

Valsartanum
 Valsacor Krka

 

PL 10.2007
 

C09DA07
 

Telmisartanum + 
hydrochlorothiazidum

 

Pritor Plus
 

Bayer
 

UE 04.2002
 

C10AA
 

Atorvastatinum
 

Atorvasterol
 

Medis
 

PL 10.2007 
Atorvin, zm. 
03.2008 
Atorvasterol

 

C10AA
 

Simvastatinum
 

Egilipid
 

Egis
 

PL 01.2007
 

D07AC
 

Mometasonum
 Momederm 

Jelfa
 

PL 04.2004
 

L02AE
 

Leuprorelinum
 

Eligard
 

Astellas Pharma
 

PL 04.2005
 

L02BB
 

Bicalutamidum
 Bicalutamide 

Ingers 

Ingers Industrial 
Solutions

 

PL 07.2007
 

M02AA
 

Ibuprofenum + 
mentholum

 

Ibum 

Hasco-Lek
 

PL 04.2004
 

M05BA
 

Acidum 
pamidronicum

 

Pamidronat-
Ratiopharm

 

Ratiopharm
 

PL 02.2006
 

M05BA
 

Acidum 
risedronicum

 

Risendros 

Zentiva
 

PL 12.2007
 

N02BE
 

Paracetamolum
 Gemipar Gemi

 

PL 04.2004
 

N05AH
 

Quetiapinum
 

Ketilept
 

Egis
 

PL 06.2007
 

N05AH
 

Quetiapinum
 Kventiax 

Krka
 

PL 10.2007
 

N06AX
 

Mirtazapinum
 

Remirta Oro
 

Actavis
 

PL 09.2007
 

N07CA
 

Betahistinum
 Neatin 

Jelfa
 

PL 04.2004
 

R01AD
 

Fluticasoni furoas
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A � PRZEWÓD POKARMOWY
I METABOLIZM

A01/A01A � Preparaty sto-
matologiczne; A01AD � Inne
�rodki do stosowania miej-
scowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Tantum Lemon
(Angelini) w postaci pastylek 3 mg to
rozszerzenie oferty o nowy smak. Na
rynku s¹ dostêpne 3 marki: Hasco-
sept (Hasco-Lek), Septolux (ICN
Polfa Rzeszów) i Tantum Verde (An-
gelini). W sprzeda¿y znajduj¹ siê ae-
rozole w dawce 0,15% Hascosept
(Hasco-Lek), Tantum Verde (Ange-
lini) i od grudnia 2006 Septolux (ICN
Polfa Rzeszów), aerozol w dawce
0,3% Tantum Verde Forte (Angelini),

Nowe rejestracje - PL � marzec 2008

M � UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M02/M02A � Leki stosowane miej-
scowo w bólach stawów i miê-
�ni; M02AA � Niesteroidowe
leki przeciwzapalne do stoso-
wania miejscowego

M05 � Leki stosowane w choro-
bach ko�ci; M05B � Leki
wp³ywaj¹ce na strukturê i
mineralizacjê ko�ci; M05BA
- Bifosfoniany

N � UK£AD NERWOWY
N02 � Leki przeciwbólowe; N02B

� Inne leki przeciwbólowe i

przeciwgor¹czkowe; N02BE
� Anilidy

N05 � Leki psychotropowe; N05A
� Leki neuroleptyczne;
N05AH � Diazepiny, oksaze-
piny i tiazepiny

N06 � Psychoanaleptyki; N06A �
Leki przeciwdepresyjne;
N06AX � Inne leki przeciw-
depresyjne

N07 � Inne leki dzia³aj¹ce na uk³ad
nerwowy; N07C/N07CA �
Leki przeciw zawrotom g³owy

R � UK£AD ODDECHOWY
R01 � Preparaty stosowane do

nosa; R01A � �rodki udra¿-
niaj¹ce nos i inne preparaty
stosowane miejscowo do
nosa; R01AD - Kortykostero-
idy

S � NARZ¥DY ZMYS£ÓW
S01 � Leki okulistyczne; S01A �

Leki przeciwinfekcyjne;
S01AA - Antybiotyki
S01AD � Leki przeciwwiru-
sowe

a tak¿e pastylki do ssania Tantum
Verde P (Angelini) i tabl. do ssania
Septolux (ICN Polfa Rzeszów). Nie
zosta³ wprowadzony p³yn Tantum
Verde firmy CSC Pharmaceuticals
Handels. Preparaty z benzydamin¹ w
postaci p³ynu 0,15% maj¹ g³ównie
wskazania stomatologiczne.

Uwaga: preparaty benzydaminy w
postaci aerozoli oraz pastylek/tabl. do
ssania stosowane s¹ zwykle w nie-
przewidzianej przez WHO dla benzy-
daminy klasie: R02/R02A � Prepa-
raty stosowane w chorobach gar-
d³a; R02AA � Antyseptyki.

A02 � Leki stosowane w za-
burzeniach zwi¹zanych z
nadkwa�no�ci¹; A02B � Leki

stosowane w chorobie wrzo-
dowej i refluksie ¿o³¹dkowo-
prze³ykowym; A02BC � Inhi-
bitory pompy protonowej

Lansoprazolum: Opatin (Teva) to
aktualnie 12. zarejestrowany prepa-
rat lansoprazolu. Na rynku znajduje
siê 7 marek leków: Lanzul/Lanzul S
(Krka), od pa�dziernika 2006 Lanso-
Lek (Lek, Stryków), od maja 2007
Lanzostad (Stada) oraz Renazol
(ICN Polfa Rzeszów), od pa�dzierni-
ka 2007 Zalanzo (Temapharm), od
grudnia 2007 Lantrea (Pliva Kraków)
i od stycznia 2008 Lanbax (Ranba-
xy). Nie zosta³y jeszcze wprowadzo-
ne: LansoHexal (1A Pharma), Lan-
soprazole (Farmacom), Lanzogen
(Kromme Rijn Apotheek) i Rapilazo-

W marcu 2008 r. Minister Zdrowia wyda³ 84 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w
Polsce, w tym 5 pozwoleñ dotycz¹cych ponownej rejestracji (Altra, Immunine 600 IU, Ramicor � 3 dawki), które
zosta³y pominiête w poni¿szym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcze�niejszych rejestracji i produktów obec-
nych ju¿ na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub sk³adu preparatu, pomijaj¹c
szczegó³y (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostêpno�ci, numery pozwoleñ), które mo¿na znale�æ w interneto-
wym Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych (http://www.bip.urpl.gov.pl) � zestawienie rejestracyjne za marzec 2008 zosta³o udostêpnione 27
czerwca 2008.

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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le (Actavis). Wykre�lono ju¿ z Reje-
stru preparat Lansone (Gedeon Rich-
ter).
Omeprazolum: Omeprazol Medana
(Medana Pharma Terpol Group) to
aktualnie 18. zarejestrowana marka
omeprazolu. Na rynku znajduje siê 14
preparatów w ró¿nych postaciach i
dawkach: Bioprazol (Biofarm), Exter
(Rubio), Gasec Gastrocaps (Mepha),
Groprazol (Polfa Grodzisk), Helicid
(Zentiva), Losec (AstraZeneca; lek
oryginalny), Notis (Schwarz Pharma,
£omianki), Omar (Sandoz), Omepra-
zol-Egis, Ortanol (Lek, Stryków),
Polprazol (Polpharma), Prazol (Polfa
Pabianice), Ulzol (Pliva Kraków;
zmiana nazwy na Omeprazol Pliva) i
od lipca 2007 Loseprazol (Liconsa).
Nie zosta³y jeszcze wprowadzone:
Omeprazol Pliva (Pliva Kraków),
Omolin (Chemo Iberica), Ortanol Plus
(zarejestrowany wcze�niej jako Omar
Plus; Lek, Stryków), Polprazol PPH
(Polpharma), PrazoTeva (Teva) i Pro-
gastim (Ozone). Skre�lono z Rejestru
preparaty: Helisec (Polfa Warszawa),
Losec MUPS (AstraZeneca) i Ome-
prawin (Winthrop Medicaments).

A08/A08A � �rodki do lecze-
nia oty³o�ci, z wy³¹czeniem
produktów dietetycznych;
A08AA - �rodki do leczenia
oty³o�ci dzia³aj¹ce o�rodkowo

Sibutraminum: Lindaxa (Zentiva) to
3. zarejestrowana marka sibutraminy.
Na rynku znajduj¹ siê 3 preparaty:
Meridia (Abbott), od grudnia 2006
Zelixa (Biofarm) i od czerwca 2008
w³a�nie Lindaxa (Zentiva).
 
B � KREW I UK£AD KRWIO-

TWÓRCZY

B02 � Leki przeciwkrwotocz-
ne; B02B � Witamina K i inne
hemostatyki; B02BD � Czyn-
niki krzepniêcia krwi

Factor IX coagulationis humanus:
Immunine (Baxter) w dawce 200 j.m.
to rozszerzenie w stosunku do zare-
jestrowanych wcze�niej dawek 600
j.m. i 1200 j.m.. W krajowym Reje-
strze figuruje obecnie 5 preparatów

czynnika IX: Berinin P (Aventis Beh-
ring), Immunine (Baxter), Koncentrat
czynnika IX (Biomed Warszawa),
Mononine (ZLB Behring) i Octanine
F (Octapharma). Nie pojawi³ siê jesz-
cze na rynku w Polsce preparat No-
nafact (Sanquin) zarejestrowany cen-
tralnie w Unii Europejskiej.
 

C � UK£AD SERCOWO-
-NACZYNIOWY

C02 � Leki obni¿aj¹ce ci-
�nienie têtnicze krwi; C02C
� Leki antyadrenergiczne
dzia³aj¹ce obwodowo;
C02CA � Antagoni�ci recep-
tora a-adrenergicznego

Doxazosinum: Doksazosyna Eurole-
ki (Euroleki) to 17. zarejestrowana
marka doksazosyny, za� 13. preparat
o standardowym uwalnianiu. W sprze-
da¿y znajduje siê 9 leków o standar-
dowym uwalnianiu: Apo-Doxan
(Apotex), Cardura (Pfizer; lek orygi-
nalny), Doxanorm (ICN Polfa Rze-
szów), Doxar (Teva Kutno), Doxa-
ratio (Ratiopharm), Kamiren (Krka),
Prostatic (Schwarz Pharma, £omian-
ki), Zoxon (Zentiva) i od sierpnia 2006
Doxonex (Polpharma). Nie zosta³y
jeszcze wprowadzone do obrotu: Al-
famedin (Dr. Kade), Dozone (Ozo-
ne) i Vaxosin (Norton). Na rynku znaj-
duje siê 5 preparatów o zmodyfiko-
wanym uwalnianiu: lek oryginalny
Cardura XL (Pfizer), Kamiren XL
(Krka), od lipca 2007 Doxagen (Ge-
nerics), od wrze�nia 2007 Doxazosin-
Ratiopharm PR i od maja 2008 Do-
xaLek (Lek, Stryków). Nie zosta³y
dotychczas wprowadzone preparaty:
Doxaratio XL (Ratiopharm) i Doxa-
zosin-1A Pharma (zarejestrowany
wcze�niej jako DoxaHexal).
Uwaga: doksazosyna jest klasyfiko-
wana jako lek obni¿aj¹cy ci�nienie
krwi, ale jest tak¿e stosowana we
wskazaniu objêtym klas¹ G04C �
Leki stosowane w ³agodnym prze-
ro�cie gruczo³u krokowego, podob-
nie jak alfuzosyna, tamsulozyna i te-
razosyna.

C07/C07A � Leki blokuj¹ce
receptory b-adrenergiczne;
C07AB � Selektywne leki blo-
kuj¹ce receptory b-adrener-
giczne

Bisoprololum: Bisoprolol Ozone
(Ozone) to obecnie 13. zarejestrowa-
na w Polsce marka bisoprololu. W
sprzeda¿y znajduje siê 7 leków: Biso-
card (ICN Polfa Rzeszów), BisoHe-
xal (Hexal Polska), Bisopromerck
(Merck), Bisoratio (Ratiopharm),
Concor i Concor Cor (Merck, leki
oryginalne), Corectin (Biofarm) i od
wrze�nia 2007 Antipres (Jelfa). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone prepa-
raty: Bisoblock (Keri Pharma), Biso-
gamma (Wörwag), Bisoprolol (Pliva
Kraków), Coronal (Zentiva) i Speri-
dol (Sandoz).
Nebivololum: Nebicard (Biofarm),
Ezocem (Ozone), Nebivor (Orion) i
Nebivolol Pliva (Pliva Kraków) to
odpowiednio 4., 5., 6. i 7. zarejestro-
wana marka nebiwololu. W sprzeda-
¿y znajduje siê Nebilet (Berlin-Che-
mie). Nie zosta³y jeszcze wprowadzo-
ne na rynek: Lovispes (Specifar) i
Nebispes (Specifar).

C08 � Blokery kana³u wap-
niowego; C08C � Selektyw-
ne blokery kana³u wapnio-
wego z g³ównym dzia³aniem
na naczynia krwiono�ne;
C08CA � Pochodne dihydro-
pirydyny

Amlodipinum: Adipine (ICN Polfa
Rzeszów) to aktualnie 24. zarejestro-
wana w Polsce marka amlodypiny. Na
rynku znajduje siê 14 leków: Aldan
(Polfarmex), Amlopin (Sandoz), Am-
loratio (Ratiopharm), Amlozek (Ada-
med), Cardilopin (Egis), Normodipi-
ne (Polfa Grodzisk), Norvasc (Pfizer;
lek oryginalny), Tenox (Krka Polska),
Vilpin (Pliva Kraków), od sierpnia
2006 Agen (Leciva), od stycznia 2007
Apo-Amlo (Apotex), od sierpnia 2007
Amlodipinum TAD (TAD Pharma),
od wrze�nia 2007 Amlonor (Polfa
Pabianice) i od listopada 2007 Suplar
(Schwarz Pharma, £omianki). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone na ry-
nek: Alozur (Ozone), Amlodipine-1A

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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(1A Pharma), Amlodipine-1A Phar-
ma (zarejestrowany wcze�niej jako
Amlodipine Registratienbeheer), Am-
lodipine Arrow (Arrow Generics),
Amlodipine-Ratiopharm, Amlodipine
Stichting (Sandoz), Amlodipinum (Far-
macom), Amlomal (Sandoz), Lofral
(Mepha). Skre�lono z Rejestru: Am-
lodipine Winthrop (Winthrop Medica-
ments) i Amlovasc (Filofarm).

C09 � Leki dzia³aj¹ce na
uk³ad renina-angiotensyna;
C09A/C09AA � Inhibitory
ACE, leki proste

Trandolaprilum: Trandolapril Arrow
(Arrow Generics) i Trandolapril Ac-
tavis w 4 dawkach to odpowiednio 3.
i 4. zarejestrowana marka trandola-
prylu. W sprzeda¿y znajduj¹ siê 2 leki:
Gopten (Abbott; lek oryginalny) i od
pa�dziernika 2007 Trandolapril-Ratio-
pharm.

C09B - Inhibitory ACE, leki
z³o¿one; C09BA � Inhibitory
ACE i leki moczopêdne;
C09BA04 � Peryndopryl i
leki moczopêdne

Perindoprilum+indapamidum: Co-
Prenessa (Krka Polska) to 6. zareje-
strowana marka leków o podanym
sk³adzie, w 2 dawkach: 2 mg peryn-
doprylu i 0,625 mg indapamidu oraz 4
mg peryndoprylu i 1,25 mg indapami-
du. Na rynku znajduj¹ siê 3 prepara-
ty: Noliprel (Servier; 2 mg+0,625 mg),
Noliprel forte (Anpharm; 4 mg+1,25
mg) i od maja 2007 Tertensif Kombi
(Servier; 4 mg+1,25 mg). Zarejestro-
wanych jest tak¿e 7 preparatów, do-
tychczas nie wprowadzonych do ob-
rotu: Prestarium Plus (Servier; 4
mg+1,25 mg), Prenix (Anpharm; 2
mg+0,625 mg), Perindopril 2 mg/In-
dapamide 1,25 mg Servier (Anpharm),
Noliprel N (Servier) i Prenix N (An-
pharm) zawieraj¹ce po 2,5 mg peryn-
doprylu i 0,625 mg indapamidu oraz
Noliprel N Forte (Anpharm) i Presta-
rium N Plus (Servier) zawieraj¹ce po
5 mg peryndoprylu i 1,25 mg indapa-
midu.

 

D � LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII

D10 � Leki przeciwtr¹dziko-
we; D10A - Leki przeciwtr¹-
dzikowe do stosowania miej-
scowego; D10AD � Retino-
idy do stosowania miejsco-
wego w leczeniu tr¹dziku;
D10AD53 � Adapalen w le-
kach z³o¿onych

Adapalenum+benzoylis peroxydum:
Epiduo (Galderma) to 1. rejestracja
leku o podanym sk³adzie. Na rynku
znajduje siê 1 lek zawieraj¹cy adapa-
len: Differin (Galderma), a tak¿e 7
marek produktów zawieraj¹cych nad-
tlenek benzoilu: Aknefug-Oxid (Dr.
Wolff), Akneroxid (Hermal), Benzac-
ne (Nycomed Pharma, £yszkowice),
Benzapur (Herbapol Poznañ), Brevo-
xyl (Stiefel), Lubexyl (Magnapharma)
i Oxy (Mentholatum).

G � UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE

G03 � Hormony p³ciowe i
�rodki wp³ywaj¹ce na czyn-
no�æ uk³adu p³ciowego;
G03F � Progestageny i estro-
geny, leki z³o¿one;
G03FA - Progestageny i es-
trogeny, preparaty zawieraj¹-
ce sta³e dawki; G03FA01 �
Noretisteron i estrogen

Norethisteronum+estradiolum: Es-
talis (Novartis) system transdermal-
ny uwalniaj¹cy 25 mcg estradiolu i
125 mcg noretisteronu/24 godz. to
nowe zestawienie dawek, a rozsze-
rzenie w stosunku do 2 innych dawek
tego preparatu. W sprzeda¿y dostêp-
ne s¹ 3 systemy transdermalne uwal-
niaj¹ce 50 mcg estradiolu/24 godz.,
lecz ró¿ni¹ce siê dawkami uwalnia-
nego noretisteronu: Estalis 50/140
(Novartis), Systen Conti (Janssen-
Cilag) i Estalis 50/250 (Novartis)
uwalniaj¹ odpowiednio 140 mcg, 170
mcg i 250 mcg noretisteronu/24 godz..
Ponadto dostêpne s¹ preparaty doust-
ne - w dawce 0,5 mg noretisteronu i

1 mg estradiolu: Activelle (Novo Nor-
disk); w dawce 1 mg noretisteronu i
2 mg estradiolu: Kliogest (Novo Nor-
disk). Nie pojawi³ siê jeszcze w sprze-
da¿y preparat Cliovelle (Dr. Kade) za-
wieraj¹cy 0,5 mg noretisteronu i 1 mg
estradiolu.

G03FB - Progestageny i es-
trogeny, preparaty sekwen-
cyjne; G03FB05 - Noretiste-
ron i estrogen

Norethisteronum+estradiolum: Es-
talis Sequi Plus (Novartis) to system
transdermalny bli�niaczy w stosunku
do zarejestrowanego wcze�niej w
procedurze narodowej systemu Estalis
Sequi. W sprzeda¿y znajduj¹ siê pre-
paraty 2-fazowe i 3-fazowe. Dwufa-
zowe transdermalne systemy terapeu-
tyczne zawieraj¹ estradiol + estradiol/
noretisteron: Estalis Sequi (Novartis)
i Estracomb TTS (Novartis) w daw-
kach/24 godz. 50 mcg + 50 mcg/250
mcg oraz Systen Sequi (Janssen-Ci-
lag) w dawkach/24 godz. 50 mcg +
50 mcg/170 mcg, a preparat doustny
Novofem (Novo Nordisk) w daw-
kach 1 mg + 1 mg/1 mg. Doustny pre-
parat trójfazowy Trisequens (Novo
Nordisk) zawiera estradiol + estradiol/
noretisteron + estradiol w dawkach 2
mg + 2 mg/1 mg + 1 mg.

J � LEKI PRZECIWZAKA�NE
DZIA£AJ¥CE OGÓLNIE

J01 � Leki przeciwbakteryj-
ne dzia³aj¹ce ogólnie; J01M
� Chinolony przeciwbakte-
ryjne, J01MA � Fluorochi-
nolony

Ciprofloxacinum: Ciprofloxacin Re-
dibag (Baxter) i Ciprofloxacin (Re-
giomedica) roztwory do infuzji to od-
powiednio 14. i 15. aktualnie zareje-
strowana marka cyprofloksacyny. Do
obrotu wprowadzono dotychczas 8
leków doustnych: Cifran (Ranbaxy),
Ciphin (Zentiva), Ciprinol (Krka), Ci-
probay (Bayer; lek oryginalny), Cipro-
nex (Polpharma), Cipropol (Polfa
Grodzisk), Ciprum (Pliva Kraków) i
Proxacin (Polfa Warszawa). Nie po-
jawi³y siê jeszcze w sprzeda¿y: Cipro-

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU
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floxacin-1A Pharma (1A Pharma;
zarejestrowany wcze�niej jako Cipro-
Lek), Cipro Tenlec (Tenlec Pharma)
oraz Cyprofloksacyna (Arrow Gene-
rics). Zarejestrowanych jest obecnie
9 preparatów iniekcyjnych: Ciphin
(Zentiva), Ciprinol (Krka), Ciprobay
(Bayer), Ciprofloxacin (Regiomedi-
ca), Ciprofloxacin Kabi (Fresenius
Kabi), Ciprofloxacin Redibag (Ba-
xter), Cipronex (Polpharma), Ciprum
(Pliva Kraków) i Proxacin (Polfa
Warszawa). Na rynku znajduj¹ siê 4
z nich: Ciprinol, Ciprobay, Proxacin i
od pa�dziernika 2007 Ciprofloxacin
Kabi.

J05 � Leki przeciwwirusowe
dzia³aj¹ce ogólnie; J05A �
Bezpo�rednio dzia³aj¹ce leki
przeciwwirusowe; J05AB �
Nukleozydy i nukleotydy z
wy³¹czeniem inhibitorów od-
wrotnej transkryptazy

Valaciclovirum: Valaciclovir Lek to
3. zarejestrowana marka walacyklo-
wiru. Na rynku jest obecny lek orygi-
nalny Valtrex (GlaxoSmithKline). Nie
zosta³ jeszcze wprowadzony do sprze-
da¿y preparat Valaciclovir Hexal.

L � LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WP£YWAJ¥CE

NA UK£AD ODPORNO�CIOWY

L01 � Leki przeciwnowotwo-
rowe;
L01B � Antymetabolity;
L01BC � Analogi pirymidyny

Gemcitabinum: Gemcitabine Hexal i
Gemcitabine Sandoz w 2 dawkach to
odpowiednio 2. i 3. zarejestrowany lek
generyczny. Na rynku znajduje siê lek
oryginalny Gemzar (Eli Lilly). Nie
zosta³ jeszcze wprowadzony do sprze-
da¿y preparat Gemcitabine Mayne.

L01X � Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XA � Zwi¹z-
ki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Lek (San-
doz) to 9. zarejestrowana marka oksa-
liplatyny, a Platox (Mayne) to rozsze-
rzenie w stosunku do preparatu zare-
jestrowanego wcze�niej. Na rynku
znajduj¹ siê 4 leki: Eloxatin (Sanofi-

Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe (Ebe-
we; wcze�niej pod nazw¹ Oxali), od
czerwca 2007 Platox (Mayne) i od
maja 2008 Oxaliplatin Teva. Nie zo-
sta³y jeszcze wprowadzone do sprze-
da¿y preparaty: Oxaliplatinum Winth-
rop (Winthrop Medicaments), Oxali-
platin Pliva (Pliva Kraków) oraz Oxa-
lidix i Oksaliplatyna medac (Medac).

M � UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M03 � �rodki zwiotczaj¹ce
miê�nie;
M03A � �rodki zwiotczaj¹-
ce miê�nie dzia³aj¹ce obwo-
dowo; M03AX � Inne �rodki
zwiotczaj¹ce miê�nie dzia³a-
j¹ce obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: Vi-
stabel (Allergan) i Xeomin (Merz) to
odpowiednio 3. i 4. zarejestrowany
preparat zawieraj¹cy toksynê botuli-
now¹ typu A. Na rynek zosta³y wpro-
wadzone: Botox (Allergan) i Dysport
(IPSEN).

M03B � �rodki zwiotczaj¹-
ce miê�nie dzia³aj¹ce o�rod-
kowo; M03BX � Inne �rodki
zwiotczaj¹ce miê�nie dzia³a-
j¹ce o�rodkowo

Tizanidinum: TizaniTeva (Teva) to 1.
zarejestrowany lek generyczny. W
sprzeda¿y znajduje siê lek oryginalny
Sirdalud i Sirdalud MR (Novartis).

N � UK£AD NERWOWY

N02 � Leki przeciwbólowe;
N02A � Opioidy; N02AA �
Naturalne alkaloidy opium

Oxycodonum: OxyContin (Norphar-
ma) w 5 dawkach doustnych o przed-
³u¿onym uwalnianiu to jedyny zareje-
strowany lek z oksykodonem. Do
1997 r. Polfa Warszawa wytwarza³a
lek iniekcyjny Eucodalum.

N02B � Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgor¹czkowe;
N02BE � Anilidy; N02BE51
� Paracetamol, preparaty z³o-
¿one z wy³¹czeniem leków
psychotropowych

Paracetamolum+caffeinum+phe-
nylephrinum: Febrisan Tabs (Nyco-
med Pharma) zawieraj¹cy 500 mg pa-
racetamolu, 25 mg kofeiny i 5 mg fe-
nylefryny to 2. zarejestrowana mar-
ka leku o podanym sk³adzie. Nie zo-
sta³ jeszcze wprowadzony na rynek
preparat Paracold (US Pharmacia,
Wroc³aw), zawieraj¹cy 300 mg para-
cetamolu, 25 mg kofeiny i 5 mg feny-
lefryny, a preparat Actiflu (Kosmedi-
ca) o tym samym sk³adzie zosta³ skre-
�lony z Rejestru.

N03/N03A � Leki przeciwpa-
daczkowe;
N03AG � Pochodne kwasów
t³uszczowych

Acidum valproicum: Valproic acid
ER-APC (APC Instytut) w postaci
tabl. o przed³u¿onym uwalnianiu (2
dawki) to 9. marka kwasu walproino-
wego zarejestrowana obecnie w Pol-
sce. Leki doustne jednodawkowe do-
stêpne s¹ jako preparaty o zwyk³ym i
o przed³u¿onym uwalnianiu, w tym
tak¿e w wersji dojelitowej. Na rynku
znajduje siê 7 marek: Apilepsin
(Krka), Convulex (Gerot), Depakine
(Sanofi-Aventis), Orfiril (Desitin), od
czerwca 2007 Valpro-Ratiopharm
Chrono (Ratiopharm), od lipca 2007
Absenor (Orion) i od wrze�nia 2007
ValproLek (Lek, Stryków). Nie zosta³
jeszcze wprowadzony ValproHexal
(Hexal) o przed³u¿onym uwalnianiu.

N03AX � Inne leki przeciw-
padaczkowe

Topiramatum: Topiramate Arrow
(Arrow Generics) to 10. zarejestro-
wana marka topiramatu. Na rynku
znajduje siê 5 preparatów: Topamax
(Janssen-Cilag; lek oryginalny), od
grudnia 2006 Topiramat-Ratiopharm,
od grudnia 2007 Epiramat (Farma-
com), od stycznia 2008 Etopro (ICN
Polfa Rzeszów; preparat zarejestro-
wany wcze�niej jako Topiramate
Pharmathen) i od lutego 2008 Topi-
Lek (Lek). Nie zosta³y jeszcze wpro-
wadzone do sprzeda¿y preparaty:
Topimerck (Generics), Topiral (Bio-
farm), Topiramate-AET (Alfred E.
Tiefenbacher) i Topiragis (Alfred E.
Tiefenbacher).
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N05 � Leki psychotropowe;
N05A � Leki neurolepty-
czne; N05AH � Diazepiny,
oksazepiny i tiazepiny

Olanzapinum: Olanzapine Adamed
(Actavis) to 11. zarejestrowana mar-
ka olanzapiny, bior¹c pod uwagê
³¹cznie rejestracje w Polsce i w ra-
mach unijnej procedury scentralizo-
wanej, za� Zolafren (Adamed) to roz-
szerzenie w stosunku do preparatu za-
rejestrowanego wcze�niej. W sprze-
da¿y znajduje siê 6 leków: zarejestro-
wane w Polsce najpierw w procedu-
rze narodowej, a potem w ramach
centralnej rejestracji unijnej prepara-
ty Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) i
Zalasta (Krka) oraz zarejestrowane
w Polsce: Olzapin (Lekam), Zolafren
(Adamed), Zolaxa (Polpharma) i od
kwietnia 2008 Olanzin (Actavis). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone prepa-
raty: Olanzapina Jacobsen i Olanza-
pin-Ratiopharm. Nie pojawi³y siê jesz-
cze w Polsce 2 leki zarejestrowane
w ramach centralnej procedury unij-
nej: Olanzapine Neopharma i Olan-
zapine Teva.

N06 � Psychoanaleptyki;
N06A � Leki przeciwdepre-
syjne;

N06AB � Selektywne inhibi-
tory zwrotnego wychwytu se-
rotoniny

Paroxetinum: Seroxat (GlaxoSmith-
Kline) w dawce 10 mg to uzupe³nie-
nie do wprowadzonych wcze�niej
dawek 20 i 30 mg. Zarejestrowanych
jest 12 marek paroksetyny. Na rynku
jest obecnych 6 preparatów: Paxera-
tio (Ratiopharm), Paxtin (Sandoz),
Rexetin (Gedeon Richter), Seroxat
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od
pa�dziernika 2006 ParoMerck (Gene-
rics) i od listopada 2006 Xetanor (Ac-
tavis). Natomiast nie zosta³y jeszcze
wprowadzone na rynek Apo-Parox
(Apotex), Arketis (Medochemie),
Deprozel (Pliva Kraków), Dropax
krople 10 mg/ml (Italfarmaco), Paro-
xiHexal (Hexal), Serestill krople 10
mg/ml (ITF Pharma). Preparat Win-

parox (Winthrop Medicaments) zosta³
skre�lony z Rejestru.

Sertralinum: Sertraline Arrow (Ar-
row Generics) to aktualnie 17. zare-
jestrowana marka sertraliny. Na ryn-
ku znajduje siê 10 leków: Asentra
(Krka), Luxeta (Pliva Kraków), Ser-
taHexal (Hexal Polska), Stimuloton
(Egis), Zoloft (Pfizer; lek oryginalny),
Zotral (Polpharma), od lipca 2006
Setaloft (Actavis) i Setaratio (Ratio-
pharm), od pa�dziernika 2006 Aser-
tin (Biofarm) i od pa�dziernika 2007
Sertagen (Focus). Nie zosta³y jesz-
cze wprowadzone do sprzeda¿y: An-
tideprimal (Jelfa), Exazol (Expharm),
SerTeva (Teva), Sertiva (Sandoz),
Sertraline Aurobindo i Zortral Pro
(J&P Pharma). Skre�lono z Rejestru:
Tralix (Sanofi-Synthelabo, Rzeszów).

N06AX � Inne leki przeciw-
depresyjne

Mirtazapinum: Mirzaten Q-Tab
(Krka) to 9. rejestracja preparatu w
postaci tabletek ulegaj¹cych rozpado-
wi w jamie ustnej. Zarejestrowanych
jest obecnie 10 marek mirtazapiny.
Na rynku znajduje siê 7 leków, w tym
5 preparatów w postaci tabl. powl.:
Mirzaten (Krka), Remeron (Organon,
lek oryginalny), od maja 2006 Espri-
tal (Zentiva), od wrze�nia 2006 Mir-
tazapine Teva i od pa�dziernika 2006
Mirtastad (Stada), a tak¿e 2 leki w
postaci tabletek ulegaj¹cych rozpado-
wi w jamie ustnej: od grudnia 2007
Mirtor (Orion) i od marca 2008 Re-
mirta Oro (Actavis). Nie zosta³y do-
tychczas wprowadzone: MirtaHexal
(Hexal), Mirtamerck (Generics), Mir-
tastad Oro (Stada), Mirtazapine Teva,
Mirtazapin Sandoz i Remeron SolTab
(Organon) w postaci tabletek ulega-
j¹cych rozpadowi w jamie ustnej.
Wykre�lono z rejestru preparaty Mir-
tal (Biovena Pharma) i Mirtazapina
(Pol-Nil) tabl. powl..

N07 � Inne leki dzia³aj¹ce
na uk³ad nerwowy; N07C/
N07CA � Leki przeciw za-
wrotom g³owy

Betahistinum: Betahistyna Euroleki
(Euroleki) i Betahistine Pliva (Pliva
Kraków) to odpowiednio 14. i 15.
zarejestrowana marka betahistyny.
Na rynku dostêpnych jest 7 leków:
Betaserc (Solvay), Histimerck (Ge-
nerics), Microser (Formenti), od sierp-
nia 2007 Vestibo (Actavis), od lutego
2008 Betalan (Polfarmex), od marca
2008 Neatin (Jelfa) i od maja 2008
Betahistine Pliva (Pliva Kraków). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone do
sprzeda¿y preparaty: Avero (Meda-
na Pharma Terpol Group), Betahistin-
APC (APC Instytut), Vertex (Tabuk
Poland), Vertico (US Pharmacia),
Vertigen (Biogened), Vertix (Farma
Projekt) i Zenostig (Ozone).

 R � UK£AD ODDECHOWY

R03 � Leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg
oddechowych; R03A � Leki
adrenergiczne, preparaty
wziewne; R03AK � Leki ad-
renergiczne i inne leki stoso-
wane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych;
R03AK04 � Salbutamol i
inne leki stosowane w obtu-
racyjnych chorobach dróg
oddechowych

Ipratropium+salbutamolum: Ipra-
mol Steri-Neb (Teva) roztwór do ne-
bulizacji to obecnie jedyny zarejestro-
wany preparat o podanym sk³adzie.
Wykre�lono ju¿ z Rejestru aerozol
Combivent (Boehringer Ingelheim).

S � NARZ¥DY ZMYS£ÓW

S01 � Leki okulistyczne;
S01E � Leki przeciw jaskrze
i zwê¿aj¹ce �renicê;
S01EA � Sympatykomimety-
ki stosowane w leczeniu ja-
skry

Brimonidinum: Clarix (Sandoz) i
Brimonidine-1A (1A Pharma) to od-
powiednio 2. i 3. zarejestrowana mar-
ka brymonidyny. Na rynku znajduje
siê Alphagan (Allergan).
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S01EC � Inhibitory anhy-
drazy wêglanowej

Dorzolamidum: Dorzolamide Hexal
(Hexal) i Rozalin (Adamed) to odpo-
wiednio 1. i 2. zarejestrowany lek
generyczny. W sprzeda¿y znajduje siê
lek oryginalny Trusopt (Merck Sharp
& Dohme).

B � KREW I UK£AD
KRWIOTWÓRCZY

B01/B01A � Leki przeciwza-
krzepowe; B01AE � Bezpo-
�rednie inhibitory trombiny

Dabigatran etexilate: Pradaxa (Bo-
ehringer Ingelheim) jest wskazana w
prewencji pierwotnej ¿ylnych powik³añ
zakrzepowo-zatorowych u doros³ych

W marcu 2008 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 1 decyzjê o dopuszczeniu do
obrotu produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, dotycz¹c¹ nowej substancji czynnej. Pro-
dukty omówiono w ramach klasy ATC wed³ug WHO oraz substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci
i z uwzglêdnieniem wskazañ, pomijaj¹c inne szczegó³y, które mo¿na znale�æ w witrynie internetowej Europejskiej
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.eu.int).

Nowe rejestracje � UE � marzec2008

pacjentów po przebytej planowej al-
loplastyce ca³kowitej stawu biodrowe-
go lub kolanowego. Eteksylan dabi-
gatranu jest niskocz¹steczkowym pro-
lekiem pozbawionym dzia³ania farma-
kologicznego. Po podaniu doustnym
szybko siê wch³ania i ulega przemia-
nie do dabigatranu w drodze katalizo-
wanej przez esterazê hydrolizy w oso-
czu i w w¹trobie. Dabigatran jest sil-
nym, kompetycyjnym, odwracalnym,

bezpo�rednim inhibitorem trombiny i
g³ówn¹ substancj¹ czynn¹ znajduj¹c¹
siê w osoczu. Zahamowanie trombi-
ny (proteazy serynowej) zapobiega
powstawaniu zakrzepu, poniewa¿
umo¿liwia ona przemianê fibrynoge-
nu w fibrynê w trakcie kaskady
krzepniêcia. Dabigatran hamuje rów-
nie¿ woln¹ trombinê, trombinê zwi¹-
zan¹ z fibryn¹ i agregacj¹ p³ytek in-
dukowan¹ trombin¹.
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 V � PREPARATY RÓ¯NE

V09 � Radiofarmaceutyki
diagnostyczne; V09I � Wy-
krywanie nowotworów;
V09IX � Inne radiofarma-
ceutyki do wykrywania no-
wotworów

Fludeoxyglucosum (18F): Fludeok-
syglukoza Euro PET (Eckert&Zie-
gler Radiopharma) jest 2. zareje-
strowanym radiofarmaceutykiem
zawieraj¹cym fludezoksyglukozê
znakowan¹ izotopem fluoru 18F.
Wcze�niej zarejestrowano preparat
Efdege (IASON Labormedizin).

WARTO WIEDZIEÆ

ZAWÓD FARMACEUTY W MODZIE

Najwy¿ej 1558 osób rozpocznie studia farmaceutyczne w roku akademickim 2008/2009.
Adepci farmacji bêd¹ kszta³ciæ siê w 10 polskich uczelniach medycznych. Najwiêksza grupa�
210 osób, rozpocznie naukê na Wydziale Farmaceutycznym �l¹skiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach.

22 indeksy zarezerwowano dla cudzoziemców chêtnych do odbycia studiów farmaceutycz-
nych w naszym kraju.

Z informacji uzyskanych w wydzia³owych komisjach rekrutacyjnych wynika, ¿e liczba
osób ubiegaj¹cych siê o indeks studenta farmacji utrzymuje siê na wysokim poziomie (�red-
nio kilkana�cie osób ubiega siê o jeden indeks), co prowadzi do wniosku, ¿e zawód farmaceu-
ty jest wysoko ceniony.
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