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Szybki i nieustanny rozwój
wspó³czesnej farmacji, medycyny
i nauk pokrewnych, a tak¿e oczeki-
wania pacjentów sprawiaj¹ jednak,
¿e wiadomo�ci zdobyte na studiach
z czasem coraz bardziej wymagaj¹
pog³êbienia i uzupe³nienia.

My, farmaceuci uczymy siê za-
tem czytaj¹c ksi¹¿ki, wymieniaj¹c
miêdzy sob¹ wiadomo�ci, korzysta-
j¹c z do�wiadczenia starszych sta¿em
kolegów i wreszcie - uczestnicz¹c
w rozmaitych spotkaniach nauko-
wych. I chocia¿ nikt, tak¿e dziêki na-
szej edukacyjnej aktywno�ci, nie po-
s¹dza³ farmaceutów o to, ¿e nie sta-
raj¹ siê pod¹¿aæ za postêpem nauki,
to jednak urzêdnicy dostrzegli po-
trzebê ujêcia wszystkiego w ramy
nakazów i paragrafów. W ten oto
sposób stworzono obowi¹zek
uczestniczenia w szkoleniach ci¹g³ych
i zdobywania co 5 lat 100-tu punk-
tów edukacyjnych. W³a�nie w tym
roku koñczy siê taka pierwsza �piê-
ciolatka�. I jak to zwykle w ¿yciu
bywa, ³atwo co� nakazaæ, ale znacz-
nie trudniej zrobiæ. Bo przecie¿ do-
bry aptekarz to nie tylko aptekarz
wykszta³cony, ale przede wszystkim
taki, który w aptece �siê nie nudzi�.
Jak wiêc po�ród licznych zawodo-
wych obowi¹zków, konieczno�ci
prowadzenia domu oraz naturalnej i
zas³u¿onej chêci le¿enia po pracy �na
dowolnie wybranym boku� znale�æ
jeszcze czas na dodatkowe uczest-
niczenie w szkoleniach?

OSZCZÊDNO�Æ CZASU
I PIENIÊDZY

Rozwi¹zaniem mog¹ byæ
szkolenia odbywaj¹ce siê w sieci,
czyli po prostu przez Internet - pro-
wadzone przez portal e-dukacja.pl.
Proszê mi wierzyæ: wiem, o czym pi-
szê. Uczestniczy³em w szkoleniach
stacjonarnych odbywaj¹cych siê na
uczelniach, w towarzystwach nauko-
wych oraz kursach organizowanych
przez producentów i dystrybutorów
leków. I tak jak ka¿dy, kto ma po-
dobn¹ skalê porównawcz¹, z ca³¹
odpowiedzialno�ci¹ mogê stwierdziæ,
¿e szkolenia odbywane za pomoc¹
Internetu s¹ pe³nowarto�ciowym
sposobem zdobywania wiedzy, zna-
komicie wspó³graj¹cym z tradycyj-
nymi metodami.

Przede wszystkim oszczêdza-
my czas. Do portalu mo¿emy logo-
waæ siê przez ca³¹ dobê i o dowol-
nej porze uczyæ siê, a potem zdawaæ
testy. Nie muszê chyba przekony-
waæ, ¿e nauka we w³asnym fotelu,
ze szklank¹ ulubionej herbaty, w cza-
sie i miejscu, które nam odpowiada
jest znacznie przyjemniejsza ni¿
wczesne wstawanie w niedzielny
poranek, by jechaæ na odbywaj¹ce
siê w weekend szkolenie. Zapewniam
tak¿e, ¿e wiedza zdobywana w ten
sposób lekko i przyjemnie wchodzi
do aptekarskiej g³owy.

Szkolenia odbywane za po-
moc¹ komputera s¹ wprost bezcen-
ne dla tych farmaceutów, którzy
z ró¿nych przyczyn ¿yciowych cza-
sowo zostali wy³¹czeni z czynnego
uprawiania zawodu w aptece. Do-
tyczy to np. kole¿anek wychowuj¹-
cych pociechy w czasie urlopów ma-
cierzyñskich, kolegów pracuj¹cych w
firmach farmaceutycznych i dystry-
buuj¹cych leki, czy choæby apteka-
rzy wracaj¹cych do zdrowia po d³u-
giej chorobie.  Czy jest wtedy lep-
szy � ni¿ skorzystanie z e-dukacji.pl
� sposób na utrzymanie kontaktu
z �¿yw¹� farmacj¹, zapoznanie siê
z najnowszymi trendami i zdobycie
wymaganych punktów?

Kursy w portalu e-dukacja.pl
s¹ tak¿e bezp³atne, co przecie¿ nie
jest bez znaczenia. Ustawodawca
bowiem na³o¿y³ na farmaceutów
obowi¹zek kszta³cenia, tak¿e na p³at-
nych kursach, ale nie pomy�la³ ju¿ o
tym by koszty szkoleñ mo¿na by³o
przynajmniej odliczaæ od podatków.
Ni¿ej podpisany za jedno szkolenie
p³aci³ 180 z³ i otrzymywa³ 7 punk-
tów tzw. twardych. Wprawdzie nie
jest to suma bajoñska, ale jednak 7
takich kursów (czyli zdobycie 49
punktów) kosztowa³o blisko 1300
pln. Nie muszê chyba przekonywaæ,
¿e taka suma mog³aby byæ wykorzy-
stana z du¿ym po¿ytkiem np. na wy-
posa¿enie niezbêdne do prowadze-
nia apteki.

W sieci wiedzy
Dobry aptekarz, to m¹dry aptekarz. Aptekarze tê prawdê potwierdzaj¹ swoj¹ codzienn¹, ciê¿k¹ prac¹.
I nikt, kto chocia¿ raz korzysta³ z profesjonalnej opieki farmaceuty nie bêdzie tej prawdy kwestionowa³.

KSZTA£CENIE NA ODLEG£O�Æ
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WIEDZA I RZETELNO�Æ
Oczywi�cie oszczêdno�æ cza-

su i pieniêdzy to nie wszystko, co
przemawia za korzystaniem z porta-
lu e-dukacja.pl. Twórcy zawartych
w nich szkoleñ zadbali o rzetelno�æ
przekazywanych informacji. Czê�æ
merytoryczn¹ systemu tworz¹ pra-
cownicy Wydzia³u Farmacji Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, dr Aleksander Mendyk i
dr Sebastian Polak oraz specjali�ci
ochrony zdrowia. Nad tym, by udo-
stêpniania w portalu wiedza nie by³a
tylko czysto teoretycznym przeka-
zem i odpowiada³a rzeczywistym po-
trzebom farmaceutów pracuj¹cych
za pierwszym sto³em czuwa Okrê-
gowa Izba Aptekarska w Krakowie,
w której to zreszt¹ zrodzi³a siê po-
¿yteczna idea kszta³cenia w kompu-
terowej sieci. A ca³o�æ merytorycz-
nie nadzoruje zespó³ redakcyjny pod
przewodnictwem Dziekana Wydzia³u
Farmaceutycznego CMUJ, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem Studium
Kszta³cenia Podyplomowego Wy-
dzia³u Farmaceutycznego CMUJ.
Kierownikiem studium jest Pani prof.
dr hab. Barbara Filipek, dbaj¹ca o
to by szkolenia niezmiennie zacho-
wywa³y wysoki poziom.

Ju¿ sam dobór tematów jest
interesuj¹cy. Podajmy tylko kilka
przyk³adów �Skuteczno�æ i bezpie-
czeñstwo farmakoterapii�, �Farma-
kogenetyka � wp³yw czynników ge-
netycznych na skuteczno�æ i bezpie-
czeñstwo�, �Postêpy farmakoterapii
chorób metabolicznych�, czy �Leki
z komputera�. A do tego ka¿dy jest
starannie opracowany. Sk³ada siê z
napisanego przystêpnym, ale facho-
wym jêzykiem wyk³adu uzupe³nione-
go czytelnymi tabelami, przejrzysty-
mi wykresami, a nawet prezentacja-
mi multimedialnymi z animacjami. Do

tego bibliografia i wykaz lektur, dla
tych, którzy chcieliby siê dowiedzieæ
wiêcej ni¿ zawarto w kursie. Wszyst-
ko koñczy siê testem zaliczeniowym.
Przekona³em siê osobi�cie, ¿e jest to
test, który po uwa¿nym zapoznaniu
siê z wyk³adem mo¿na zdaæ, co wca-
le jeszcze nie znaczy, ¿e zastosowa-
no w nim taryfê ulgow¹.

Du¿¹ zalet¹ e-dukacji.pl jest
to, ¿e wyk³ady nie s¹ prowadzone
ex-catedra. Za pomoc¹ maila mo¿-
na zwróciæ siê do zespo³u redakcyj-
nego, zg³osiæ uwagi, propozycje i
ewentualne zastrze¿enia. I redakcja
rzeczywi�cie na maile odpowiada.
Sporym zainteresowaniem cieszy siê
tak¿e forum u¿ytkowników. Niektóre
tocz¹ce siê na nim dyskusje maj¹ na-
prawdê wysok¹ temperaturê!

APTEKARZE I LEKARZE

Zadbano tak¿e o bezpieczeñ-
stwo danych. Uczestnicz¹c w e-
szkoleniach nie musimy siê tak¿e
obawiaæ tego, ¿e nasz telefon, czy
adres mailowy dostanie siê w rêce
np. dystrybutorów chipsów, którzy
zasypi¹ nas setkami niechcianych re-
klam. Poufno�æ danych korzystaj¹-
cych z e-dukacji.pl jest zagwaranto-
wana. By zapewniæ bezpieczeñstwo
kszta³c¹cym siê farmaceutom portal
stosuje mechanizmy sesji oraz po³¹-
czenia SSL. Laikowi niewiele to po-
wie, ale chodzi dok³adnie o to samo,
co w przypadku bankowo�ci inter-
netowej: nikt poza zainteresowany-
mi nie mo¿e przeczytaæ tego, co ro-
bimy na portalu. Wszystkie zgroma-
dzone dane o u¿ytkownikach po-
chodz¹ od bezpo�rednio zaintereso-
wanych i pozostaj¹ w gestii �e-du-
kuj¹cych� siê. Chyba, ¿e u¿ytkow-
nik wyrazi zgodê, by zosta³y prze-
kazane dalej.

I jeszcze co�: e-dukacja.pl to
�wietne miejsce do integracji �rodo-
wiska rozproszonego w tysi¹cach
aptek. Bez wzglêdu na kontrower-
sje i w¹tpliwo�ci dotycz¹ce urzêdo-
wego, by nie powiedzieæ �si³owego�
sposobu nak³aniania farmaceutów do
podnoszenia wiedzy, musimy przez
ca³e ¿ycie siê uczyæ. Aptekarz, jak
saper - myli siê tylko raz. Tego ostat-
niego jednak, ani Pañstwu, ani sobie
nie ¿yczê!

A na koniec proszê pozwoliæ
mi na pewn¹ refleksjê. Znajomy le-
karz zauwa¿y³, ¿e obowi¹zek szko-
leñ ci¹g³ych spowodowa³ wyj¹tko-
we zrozumienie wzajemnych potrzeb
lekarzy i farmaceutów.  Obie grupy
zawodowe s¹ teraz �solidarne w
bólu� i bardzo siê do siebie zbli¿y³y.
Po prostu musimy siê cyklicznie
uczyæ  � wyja�nia³ doktor. Dlatego
trochê siê dziwiê, ¿e do tej pory nikt
siê nie pokusi³ o zorganizowanie
wspólnych szkoleñ i wspólnego por-
talu e-dukacyjnego dla aptekarzy i
lekarzy.

I moim skromnym zdaniem
rozumny doktor ma sporo racji. Na
wspólnych szkoleniach wszyscy z
pewno�ci¹ by zyskali. Mo¿na by siê
³atwiej i lepiej poznaæ, co z pewno-
�ci¹ prze³o¿y³oby siê na jeszcze
sprawniejsz¹ wspó³pracê. A i wiedza
przekazywana z pewno�ci¹ by³aby
wtedy na wy¿szym poziomie. Nikt
bowiem lepiej od do�wiadczonego
lekarza-praktyka nie wyt³umaczy far-
maceutom rozpoznawania niektórych
objawów chorobowych (co wcho-
dzi w zakres opieki farmaceutycz-
nej). Podobnie jak nikt nie zast¹pi
do�wiadczonego aptekarza w wyja-
�nianiu lekarzom zawi³o�ci receptu-
ry. Mo¿e warto o tym pamiêtaæ?

mgr farm.Tomasz Wypych
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MAGISTRZE RATUJ!

Nieod¿a³owanej pamiêci Pan Pro-
fesor Jerzy Sykulski powiedzia³
kiedy�, ¿e sprawowanie przez ap-
tekarza opieki farmaceutycznej
jest tak ryzykowne jak wypuszcze-
nie d¿inna z butelki: je�li opieka
sprawowana bêdzie dobrze � d¿in
bêdzie nam wiernie s³u¿y³, ale je-
�li �le � staniemy siê jego niewol-
nikami i w ¿aden sposób nie uda
nam siê go zamkn¹æ z powrotem
w butli. I chocia¿ bezpieczniej by-
³oby nie robiæ nic, to ka¿dy odpo-
wiedzialny farmaceuta powinien
podj¹æ to wyzwanie albo� zmie-
niæ zawód.

Minê³o wiele lat, ale s³owa Pana
Profesora nic nie straci³y na aktual-
no�ci. Opiekê farmaceutyczn¹ nale-
¿y sprawowaæ, bo tego oczekuj¹ od
nas pacjenci i zwyczajnie zobowi¹zu-
je ranga wykonywanego przez nas
zawodu. Jednocze�nie dobra opieka
nad pacjentem wymaga du¿ej wiedzy
i umiejêtnego jej stosowania. To w³a-
�nie farmaceuta w wielu wypadkach
jest pierwsz¹ osob¹, do której pacjenci
zwracaj¹ siê po radê. I od chwili, kie-
dy w aptece pada �Pani magister, pro-

szê mi pomóc�, ca³a odpowiedzialno-
�ci, ale i rado�æ z przyniesienia ulgi
choremu spada na nas.

By zrozumieæ jak wielkie jest za-
potrzebowanie na opiekê ze strony
farmaceuty autor informuje, ¿e o ile
w 1991 roku na leki OTC w samych
tylko USA wydano 10,2 mld dolarów,
to ju¿ w 2000 roku suma ta wynios³a
19,1 mld. Z pewno�ci¹ w bie¿¹cym
roku bêdzie jeszcze wy¿sza. I taki jest
trend ogólno�wiatowy. Dlaczego tak
siê dzieje? W tym przypadku najprost-
sza odpowied� oddaje sedno sprawy:
farmaceuta to zawód ciesz¹cy siê
du¿ym zaufaniem publicznym, poten-
cjalni pacjenci maj¹ coraz mniej cza-
su (tak¿e na leczenie),a dodatkowo w
wielu przypadkach dostanie siê do le-
karza wymaga d³ugiego oczekiwania.
Naturalnym jest wiêc kierowanie siê
po pomoc do aptekarza. Dobrze, wiêc
siê sta³o, ¿e nak³adem wydawnictwa
�Urban&Partner� ukaza³o siê
pierwsze polskie wydanie pod-
rêcznika opieki farmaceutycznej
Paula Rottera, wyk³adowcy na wy-
dziale farmacji Uniwersytetu w Por-
tsmouth.

Podrêcznik sk³ada siê z dziesiêciu
logicznie skonstruowanych rozdzia³ów
odpowiadaj¹cym b¹d� poszczególnym
grupom schorzeñ (np. choroby uszu),
b¹d� dzia³om medycyny (pediatria,
dermatologia). Zanim jednak z nich
skorzystamy autor wyja�nia rolê w³a-
�ciwej komunikacji z pacjentem, umie-
jêtno�æ zadawania pytañ, uwa¿nego
s³uchania odpowiedzi pacjenta i sto-
sownego odnoszenia siê do nich. To
bardzo wa¿nego, bo bez prawid³owo
przeprowadzonego wywiadu nie bê-
dziemy w stanie dowiedzieæ siê co do-
lega choremu, a tym bardziej posta-
raæ siê mu pomóc. Opisowi choroby
towarzyszy wykaz leków, które mo-
¿emy zaproponowaæ w aptece, a
wszystko to oparte na konkretnych
przypadkach. Nie zabrak³o testów
sprawdzaj¹cych i ugruntowuj¹cych
nasz¹ wiedzê.

W podrêczniku bardzo wyra�-
nie � czarn¹ tabel¹ z wykrzykni-
kiem - zaznaczono, kiedy farma-

ceuta powinien przerwaæ diagno-
zowanie i zaleciæ pacjentowi uda-
nie siê do lekarza. Ca³o�æ jest bo-
gato ilustrowana zdjêciami zmienio-
nymi chorobowe organów cia³a, ry-
sunkami anatomicznymi i wzbogaco-
na o liczne tabele, diagramy oraz sche-
maty. Nie zabrak³o wskazówek, gdzie
szukaæ dalszych informacji, st¹d licz-
ne adres internetowe i wykazy zale-
canych lektur.

Polskie wydanie zosta³o bardzo
starannie pod wzglêdem merytorycz-
nym przygotowane pod kierunkiem
prof. dr hab. Janusza Pluty. Dziêki
temu przyk³ady podjêtych przez an-
gielskich farmaceutów dzia³añ i za-
stosowane przez nich leki zosta³y od-
niesione i przeniesione do polskich
realiów. Ksi¹¿ka w wielu przypadkach
jest zbiorem gotowych rozwi¹zañ, co
wcale nie oznacza, ¿e zwalnia od sa-
modzielnego my�lenia. Na uznanie za-
s³uguje przek³ad z jêzyka angielskie-
go autorstwa Marii Zagrodnik.

Po ksi¹¿kê Paula Rottera warto
siêgn¹æ, bo to nie tylko dobrze napi-
sany podrêcznik, ale równie¿ przyczy-
nek do dyskusji na temat sposobu
sprawowania opieki farmaceutycznej.
I byæ mo¿e zachêta dla znakomitych
polskich autorów do napisania podob-
nego dzie³a.

Mam tylko jedno zastrze¿enie: pod-
rêcznik wydano w miêkkiej oprawie i
niestety zosta³ sklejony. Po kilkuna-
stu u¿yciach po prostu rozpada siê w
rêkach, a ¿e jest u¿yteczna to korzy-
sta siê z niej czêsto. Od publikacji za
130 z³ mo¿na oczekiwaæ wiêkszej
trwa³o�ci. A tak w ogóle tego typu po-
radniki powinny byæ mieæ od razu
swoje wersje elektroniczne umo¿li-
wiaj¹ce zainstalowanie na aptecznym
komputerze. Niestety w Polsce to
ca³y czas �piewka przysz³o�ci.

mgr farm.Tomasz Wypych

Paul Rutter �Opieka farmaceu-
tyczna. Objawy, rozpoznanie i le-
czenie�. Wydanie I polskie pod
redakcj¹ Janusza Pluty,
Urban&Partner 2008
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ROZMOWY REDAKCJI

REDAKCJA:  Je�li siê mylê,
to proszê mnie wyprowadziæ z b³ê-
du, ale wydaje mi siê, ¿e prowa-
dzenie apteki przychodzi Pani ma-
gister ³atwiej ni¿ innym. Pani tata,
dr n. farm. Franciszek Kaczmar-
czyk jest cenionym aptekarzem,
a m¹¿ � dr in¿. Piotr Pustelnik -
pogromc¹ o�miotysiêczników.
Jest wiêc Pani skazana na zdoby-
wanie szczytów i osi¹ganie suk-
cesów. Pani po prostu nie mo¿e siê
nie udaæ.

ANNA PUSTELNIK: To bar-
dzo atrakcyjna wizja, ale niestety
nie jest a¿ tak piêknie. Trzeba wie-
dzieæ, czego siê chce i d¹¿yæ wy-
trwale do tego. Ka¿dy z nas ma w
¿yciu swoje o�miotysiêczniki. I ka¿-
dy musi je zdobywaæ. Samodzielnie.

Dla Pani takim o�miotysiêcz-
nikiem by³a chyba droga do ap-
teki. Zanim zosta³a Pani magi-
strem farmacji by³a Pani magi-
strem in¿ynierem i przez kilkana-
�cie lat pracowa³a na Politechni-
ce £ódzkiej.

- To rzeczywi�cie by³a krêta dro-
ga. I nie tylko dlatego, ¿e studio-
wanie farmacji jest trudne. Naj-
pierw ukoñczy³am Wydzia³ Che-
miczny Politechniki  £ódzkiej, ze
specjalizacj¹ in¿ynieria chemiczna.
Mój rok liczy³ 180 osób, z tego na
in¿ynierii by³o 40, a z nich 10 po-
zosta³o na uczelni. W�ród nich ja i
Piotr. Pamiêtam satysfakcjê, jak¹
mieli�my wtedy, kiedy uda³o nam

siê przygotowaæ rozwi¹zanie pro-
blemu, które potem znalaz³o zasto-
sowanie praktyczne. Moi koledzy
przygotowali instalacjê wykorzy-
stan¹ potem do produkcji plastrów
i zas³u¿enie byli z tego dumni.
Piotr zrobi³ doktorat i otrzyma³ sty-
pendium Fundacji Fullbrighta.
Razem z synami wyjechali�my do
Stanów. Piotr pracowa³, dzieci
chodzi³y do szko³y, zwiedzili�my
Stany, ale kiedy wrócili�my do
Polski okaza³o siê, ¿e trochê wy-
padli�my  z uczelnianego obiegu.
To naturalne - koledzy na Poli-
technice realizowali kolejne pro-
jekty. M¹¿ pozosta³ na uczelni, ale
ca³y czas na pierwszym planie by³y
góry. I to te¿ by³o naturalne, bo
przecie¿ odnosi³ we wspinaczce
sukcesy. Trzeba by³o jednak ¿yæ.
Pomy�la³am wtedy, ¿e apteka któ-
rej mój tata razem z mgr Zofi¹
Petri by³ wspó³w³a�cicielem jest
�miejscem ekonomicznie uzasad-
nionym�.  Wtedy Pan prof. Stani-
s³aw Petri, m¹¿ mgr Petri, zapyta³
mnie tak: �Proszê Pani, ale jak
Pani sobie to wyobra¿a? Pani nie
mo¿e wej�æ  do tej apteki inaczej,
jak tylko jako magister farmacji.�
W pierwszym odruchu pomy�la-
³am, ¿e to chyba dla mnie zbyt wie-
le. Przekroczy³am czterdziestkê,
pracowa³am na uczelni i mia³abym
studiowaæ z rówie�nikami swoich
dzieci? Potem postanowi³am jed-
nak spróbowaæ. Nie by³o innej
mo¿liwo�ci dostania siê na farma-
cjê jak tylko zdanie egzaminu
wstêpnego. ̄ adnej taryfy ulgowej.

A przecie¿ od czasu mojej matury
biologia zrobi³a ogromny postêp.
Moja chemia te¿ by³a bardziej in-
¿ynieri¹ ni¿ chemi¹ w klasycznym
wydaniu. Przeczyta³am podrêczni-
ki i zaryzykowa³am. Pani, która
mnie egzaminowa³a by³a zadowo-
lona, powiedzia³a nawet, ¿e my�lê.
Zda³am i zaczê³am studiowaæ far-
macjê.

Jak siê Pani czu³a w roli odpy-
tywanej studentki? Jeszcze nie-
dawno sama Pani pracowa³a na
uczelni.

- Nie mia³am z tym problemu.
Zdecydowa³am siê studiowaæ,
wiêc musia³am przej�æ to, co prze-
chodzili moi koledzy. Wprawdzie
studiowa³am trzy lata, bo zaliczo-
no mi czê�æ zajêæ, ale pozosta³e
przedmioty zdawa³am tak jak
wszyscy. Pamiêtam trudny egza-
min z fizjologii i syntezy chemicz-
nej. Ciekawostk¹ by³ fakt, ¿e zali-
czono mi matematykê, ale nie za-
liczono �wojska�. W czasie stu-
diów na Politechnice odby³am
szkolenie wojskowe, ale w Akade-
mii Medycznej wprowadzono me-
dycynê katastrof. Musia³am siê jej
uczyæ. Na moim roku by³a dziew-
czyna po chemii spo¿ywczej, rok
ni¿ej pani doktor, która po skoñ-
czeniu farmacji do dzisiaj prowa-
dzi aptekê. Na kolejnym roku jesz-
cze jeden magister in¿ynier che-
mik.  Nasze notatki, ró¿ni³y siê od
notatek �nie- in¿ynierów�. My sto-
sowali�my tabele, wykresy, wyró¿-
niali�my punkty, podpunkty itd.

Ka¿dy z nas ma w ¿yciu swoje o�miotysiêczniki. I ka¿dy musi je zdobywaæ. Samodzielnie.

Aptekarstwo to piêkny zawód
Rozmowa z mgr Ann¹ Pustelnik, wspó³w³a�cicielem apteki �Pod S³oñcem� w £odzi.
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W notatkach �klasycznych� stu-
dentów farmacji panowa³a nieco
wiêksza swoboda, by³y bardziej
biologiczne. W efekcie ja po¿ycza-
³am notatki do zaliczenia np. bo-
taniki, a ode mnie po¿yczano za-
piski przed zdawaniem chemii le-
ków. �wietnie siê uzupe³niali�my.

Czy to oznacza, ¿e magister far-
macji Anna Pustel-
nik, bardziej my�li
jak in¿ynier, a nie
aptekarz?

- Nie. W czasie
studiowania farma-
cji niezwyk³e jest to,
¿e bez wzglêdu na
to, sk¹d przychodz¹
studenci, z jakich
�rodowisk siê wy-
wodz¹ i jakie wcze-
�niej ewentualnie
wykonywali zawody,
po otrzymaniu dy-
plomu my�l¹ jak far-
maceuci. Maj¹ pew-
no�æ, ¿e farmacja to
piêkna nauka, apte-
karz to piêkny za-
wód i chocia¿ czasa-
mi bywa �mniej lek-
ko� to warto taki
zawód wykonywaæ.
Zrobi³am sta¿, spe-
cjalizacjê drugiego
stopnia. Pracujê w
aptece i ca³y czas siê
uczê, bo tego wyma-
ga nasz zawód.

Piêknie Pani to
ujê³a, ale mnie ostatnio kolega
powiedzia³, ¿e tak naprawdê to
jestem kas¹ fiskaln¹ w bia³ym
fartuchu.

- I czuje siê Pan tak? Na pew-
no nie (potwierdzam, ¿e siê tak nie
czujê), no w³a�nie!  Wiem, ¿e wielu

absolwentów farmacji w pierw-
szych dniach pracy w aptece prze-
¿ywa rozczarowanie. I wiem, ¿e
dzieje siê tak dlatego, ¿e zapomnie-
li o najwa¿niejszym przes³aniu pra-
cy farmaceuty: pomaganiu. Apte-
ka nie s³u¿y do zarabiania szybkich
pieniêdzy, to nie jest sklep z leka-
mi, ale miejsce, w których chorzy
oczekuj¹ pomocy. Od tego przecie¿

zaczê³a siê ca³a farmacja. Naj-
pierw by³y zio³a, wywary, napary,
dopiero potem dosz³y umiejêtno�ci
�naprawiania� cia³a przez zabie-
gi i zaczê³a siê medycyna. Je�li
kto� nie rozumie, ¿e do apteki przy-
chodz¹ pacjenci, a nie klienci, to

zamiast apteki niech lepiej za³o¿y
drogeriê. Je¿eli jako priorytet usta-
wimy pomoc, to ten zawód jest
naprawdê piêkny. Mo¿na oczywi-
�cie powiedzieæ, ¿e wszystko spro-
wadza siê do wydawania leków.
Jednak codziennie w aptece zda-
rzaj¹ siê sytuacje, w których pa-
cjent prosi nas o pomoc. Oczywi-
�cie mogliby�my od razu odes³aæ

go do lekarza, po-
wiedzieæ, ¿e czego�
nie ma, czego� nie
mo¿na zrobiæ, ale
jaki wtedy sens mia-
³aby nasza praca?
Ka¿dy z farmaceu-
tów najlepiej wie, ile
razy zdarza³o mu siê
dzwoniæ do lekarza
konsultuj¹c z nim
dawkê, czy zmianê
preparatu. To jest
powa¿ne i odpowie-
dzialne zadanie.
Przecie¿ w aptece
mamy do czynienia z
chorym cz³owie-
kiem, nie mo¿emy go
tak po prostu pozo-
stawiæ bez pomocy.

Tak, ale ta po-
moc ma swoje gra-
nice.

- Dlatego trzeba
siê uczyæ w³a�ciwiej
opieki farmaceu-
tycznej. Upañstwo-
wienie aptek trochê
zabi³o wcze�niejsz¹
tradycjê opieki. Te-

raz utrudnia to silna konkurencja,
bo wolny rynek wymusza du¿e
oszczêdno�ci. Nie ka¿d¹ aptekê
staæ na zatrudnienie magistra, któ-
ry zajmowa³by siê tylko opiek¹ nad
pacjentem. To wszystko jednak nie
zwalnia nas z obowi¹zku bycia do-

Fot. mgr farm. Anna Pustelnik obok ojca –
dr n. farm. Franciszka Kaczmarczyka.

Fot. archiwum A. Pustelnik
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radca chorego, jego wsparciem i
przewodnikiem po �wiecie leków.
Trzeba siê tylko odwa¿yæ.  Musi-
my siê dokszta³caæ, braæ na siebie
odpowiedzialno�æ, sprawdzaæ
wszystko nawet po piêæ razy. Nie
mo¿emy baæ siê podejmowania
decyzji. Wtedy to co robimy, zrobi-
my dobrze. Chocia¿ nigdy nie ma
100 procentowej gwarancji, bo
ka¿dy cz³owiek pope³nia b³êdy. Nie
wolno narzekaæ. Od narzekania w
aptece jest pacjent prosz¹cy nas o
pomoc.

W Pani aptece odbywaj¹ siê
tak¿e szkolenia studentów. Jaka
jest dzisiejsza farmaceutyczna
m³odzie¿? Czy oni �czuj¹� apte-
kê, czy dla nich to po prostu biz-
nes?

- Najczê�ciej jest tak, ¿e studen-
ci s¹ zainteresowani, zadaj¹ pyta-
nia. A ja im zawsze powtarzam, ¿e
to farmaceuta jest ostatni¹ in-
stancj¹, która decyduje, co dosta-
nie pacjent. Nie chodzi oczywi�cie
o zmienianie decyzji lekarza, ale
w³a�nie o dok³adne wydanie leku,
sprawdzenie czy wszystko jest lege
artis. I nie powinno byæ to czysto
mechaniczne. Do ka¿dej apteki
przychodz¹ przecie¿ stali pacjen-
ci, którzy lecz¹ siê od lat na prze-
wlek³e schorzenia. Z regu³y otrzy-
muj¹ takie same dawki tych sa-
mych preparatów, ale bywa, ¿e na
recepcie pojawi siê inna dawka, a
czasami zupe³nie inny lek. Naszym
naturalnym odruchem jest ¿yczli-
we zapytanie pacjenta, czy co� siê
zmieni³o? I bardzo czêsto okazuje
siê, ¿e np. w okresie wakacji, kie-
dy lekarz prowadz¹cy uda³ siê na
urlop, ten, który go czasowo za-
stêpuje przeoczy³ jaki� preparat.
To s¹ sytuacje z ¿ycia, których ka¿-

dy farmaceuta móg³by wymieniæ
dziesi¹tki. Podobnie dzieje siê w
szpitalu, gdzie lekarz ordynuje leki,
ale w ostatecznym rozrachunku to
pielêgniarka aplikuje leki w �kie-
liszku� choremu. To jest ostatnia
�instancja kontrolna�. Powiem
co� jako in¿ynier w stanie spoczyn-
ku. W przedmiotach �cis³ych
wszystko jest proste: 2 +2 zawsze
równa siê cztery. W farmacji nie-
koniecznie, bo na metabolizm leku
wp³yw ma stan receptorów, pH,
temperatura otoczenia i pacjenta,
przyjmowane leki i wiele innych
czynników, o których nie muszê
przecie¿ aptekarzom mówiæ.

Czy w domu panowa³a farma-
ceutyczna atmosfera?

- Nie, ale mia³am wra¿enie, ¿e
apteka to miejsce trochê magicz-
ne. Moja siostra jest chirurgiem,
mama Krystyna - stomatologiem.
A ja pocz¹tkowo nie mia³am z le-
czeniem i lekami nic wspólnego.
Co wcale nie przeszkadza³o mi pro-
siæ tatê o pomoc w czasie pierw-
szych studiów. Tata, patrzy³ w za-
danie, wzdycha³ i pyta³: �Czy ty
wiesz, jak dawno ja to rozwi¹zy-
wa³em?�. Na szczê�cie zaraz po
chwili dodawa³: �Tak na logikê
takie zadanie powinno byæ rozwi¹-
zane tak i tak.� To dodawa³o mi
pewno�ci i nauczy³o jednego: je�li
cz³owiek ma podstawy wiedzy, a do
tego chce i potrafi my�leæ � pora-
dzi sobie. Nie bêdê jednak upiêk-
sza³a rzeczywisto�ci: nie ci¹gnê³o
mnie do farmacji, ucieka³am na-
wet od chemii, w matematykê, in-
¿ynieriê. Podobnie by³o z tat¹: naj-
pierw studiowa³ na politechnice,
jednocze�nie chodzi³ na Akademiê
Medyczn¹ i dopiero potem zdecy-
dowa³ siê na farmacjê. Zrobi³ dok-

torat, pracowa³ na uczelni, kiero-
wa³ O�rodkiem Informacji Nauko-
wej Polfa.  Relacje pomiêdzy mn¹
a tat¹ w aptece s¹ takie, jak miê-
dzy mistrzem a uczniem, chocia¿
ojciec szanuje moj¹ samodziel-
no�æ. Zawsze powtarza, ¿e najgor-
sza choroba na �wiecie, to w³asna
choroba. Dlatego ka¿dy pacjent
wymaga szczególnej uwagi i tro-
ski. Tata nie ingerowa³ w nasze
wybory ¿yciowe. Ja podobnie  nie
narzuca³am niczego dzieciom. Kie-
dy ja studiowa³a farmacjê mój
starszy syn Pawe³ studiowa³ finan-
se i bankowo�æ.  I kiedy� powie-
dzia³ �mamo, jak ja bym mia³ tyle
zajêæ, to bym zwariowa³�. Potem
skoñczy³ jeszcze socjologiê, a dzi-
siaj pomaga w prowadzeniu apte-
ki. Adam, drugi syn, te¿ skoñczy³
socjologiê. I czêsto do nas zagl¹-
da. I wcale siê nie dziwiê, bo �Pod
S³oñcem� to piêkna, zabytkowa
apteka. Za³o¿y³ j¹ w 1895 roku
mgr Bronis³aw G³uchowski, który
by³ wtedy asesorem farmacji, co
odpowiada dzisiaj stanowisku in-
spektora. Nazywa³a siê �Apteka i
Laboratorium Farmaceutyczne.
Wytwórnia Wód Mineralnych�.
Mój tata  pomaga³ panu G³uchow-
skiemu porz¹dkowaæ dokumenty w
latach piêædziesi¹tych , potem
pracowa³ w Warszawie, ale histo-
ria zatoczy³a ko³o i tata powróci³
tutaj w 1990 roku.

Farmacja w trzech s³owach?
- Rzetelno�æ, wiedza i ¿yczli-

wo�æ. To jest bardzo ³adny zawód.

Gdzie bêdzie Pani obchodziæ
25 wrze�nia, Dzieñ Aptekarza?

- W najlepszym do tego miej-
scu: w aptece.

rozmawia³
mgr farm. Tomasz Wypych

ROZMOWY REDAKCJI
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Rynek farmaceutyczny w lip-
cu 2008 r. osi¹gn¹³ warto�æ 1 857
mln PLN, tj. o 12,46% wiêcej ni¿ w
analogicznym okresie ub. r. roku.
Jednocze�nie warto�æ sprzeda¿y w
lipcu spad³a nieznacznie wzglêdem
czerwca br. (-1,06%). Najwiêksze
wahania wykazywa³ segment leków

refundowanych, który wzglêdem lip-
ca 2007 r. odnotowa³ wzrost warto-
�ci sprzeda¿y o 13,76%, natomiast
wobec czerwca 2008 r. spad³ o
1,59%. Podobny trend, tylko na ni¿-
szym poziomie dotyczy statystycznej
apteki, dla której warto�æ sprzeda-
¿y w lipcu 2008 wynios³a 138,2 tys.
PLN, tj. o 6,96% wiêcej ni¿ w lipcu
ub. r. Warto�æ segmentu leków re-
fundowanych równie¿ na poziomie
sprzeda¿y statystycznej apteki by³a
wy¿sza (+8,19%) od warto�ci sprze-
da¿y leków w statystycznej aptece.

Tendencja spadkowa wobec
poprzedniego miesi¹ca jest zrozu-
mia³a z uwagi na zachowanie, jakie

wykszta³ci³o siê u pacjentów - zwiêk-
szone zakupy leków - przed wpro-
wadzeniem w ¿ycie nowych wyka-
zów leków refundowanych.

Zmiany na wykazach leków
refundowanych, które wesz³y w ¿y-
cie z dniem 16.07.2008 nie by³y tak
du¿e w porównaniu do zmian z wy-

kazów leków z dnia 1.12.2007, (264
nowe leki, w tym 58 leków innowa-
cyjnych).

Najnowsze zmiany w du¿ej
mierze porz¹dkowa³y wykazy leków,
gdy¿ zosta³y usuniête 137 pozycje
leków, których zaprzestano produk-
cji. Nowych pozycji jest jedynie 24,
s¹ to leki generyczne, w tym 9 le-
ków dopuszczonych do obrotu w
Polsce w ramach tzw. importu rów-
noleg³ego. Inn¹ nowo�ci¹ jest wpro-
wadzanie ró¿nej odp³atno�ci tych
samych leków w zale¿no�ci od jed-
nostki chorobowej, na któr¹ s¹ wy-
dawane. Poszerzony zosta³ wykaz
chorób przewlek³ych o 3 nowe ka-

tegorie, do których pañstwo stosuje
dop³atê do leków znajduj¹cych siê
na wykazach leków refundowanych.
Dwie z trzech nowych kategorii cho-
rób obejmuj¹ niewielk¹ liczbê cho-
rób (tzw. choroby sieroce). S¹ to:
epidermolysis bullosa (pêcherzowe
odwarstwianie naskórka) oraz pier-

wotn¹ dyskinezê rzêsek. Trzeci¹ cho-
rob¹ jest stan po resekcji trzustki.

Analizuj¹c pierwszy okres po
zmianach wykazów leków (druga
po³owa lipca) zauwa¿alny jest spa-
dek warto�ci sprzeda¿y, ale wi¹¿e siê
to czê�ciowo z mniejsz¹ liczb¹ pa-
cjentów w aptekach, jak równie¿ z
tendencj¹, i¿ po zwiêkszonych zaku-
pach leków, jakie mia³o miejsce
przed wprowadzanie zmian na wy-
kazach nastêpuje spadek sprzeda¿y.

Analitycy PharmaExpert prze-
prowadzili równie¿ symulacjê zmian
na wykazach leków refundowanych
po 16.07.2008 dotycz¹c¹ pozycji,
które by³y na wykazach zarówno

Zestawienie warto�ci sprzeda¿y poszczególnych segmentów
rynku farmaceutycznego (dane w mln PLN)

Nowe wykazy
leków refundowanych � lipiec 2008

lipiec 

2008

czerwiec 

2008
zmiana (%)

lipiec 

2007
zmiana (%)

Leki Refundowane 895 909 -1,59% 787 13,76%

Leki Pe³nop³atne 369 368 0,14% 329 11,97%

Sprzeda¿ Odrêczna 593 599 -0,98% 535 10,87%

Ca³kowity obrót 1 857 1 877 -1,06% 1 651 12,46%

Prognoza warto�ci sprzeda¿y ca³ego rynku farmaceutycznego na rok 2008 jest wy¿sza (+8-10%),
ni¿ przedstawia³ PharmaExpert w styczniu br. (+4-6%).
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przed i po ostatniej zmianie. Porów-
nane zosta³y �rednie ceny urzêdowe
(tj. ceny maksymalne), limity i od-
p³atno�ci dla pacjenta na nowych
wykazach z obowi¹zuj¹cymi w ostat-
nich 6 miesi¹cach.

�rednia zap³ata pacjenta dla
wszystkich pozycji wzros³a jedynie

Zmiany wykazów leków refundowanych a warto�æ miesiêcznej refundacji.

o 0,09% i wynosi obecnie 10,68
PLN. Jednak¿e pacjenci posiadaj¹-
cy zni¿kê 100% (leki bezp³atne do
limitu, dotyczy czê�ci chorób prze-
wlek³ych czy leków wydawanych
niektórym uprawnionym dla inwali-
dów wojennych) spad³y o 2,05% do
warto�ci 1,43 PLN. Wynika to m.in.

ze wzrostu �redniego limitu do wy-
soko�ci, którego jest refundacja da-
nego leku. �redni limit leku spad³ o
0,44% i wynosi obecnie 20,43 PLN.
Najwiêkszy spadek na limitach wi-
doczny jest na lekach uzupe³niaj¹-
cych terapiê z odp³atno�ci¹ 50%
z 16,37 PLN na 16,27 PLN,
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co wp³ynê³o na wzrost zap³aty pa-
cjenta o 0,03 PLN na 1 leku.

Spad³y równie¿ ceny sprzeda-
¿y i zakupów leków. �rednia cena
zakupów by³a ni¿sza o 0,27%, a
sprzeda¿y o 0,23%. Warto�ciowo w
obydwu przypadkach spadek by³ na
tym samym poziomie (-0,06 PLN).
�rednia cena zakupu wynosi obec-
nie 22,29 PLN, natomiast cena
sprzeda¿y 25,79 PLN. Zarówno
w cenach zakupów, jak i sprzeda¿y
najwiêksz¹ zmianê odnotowano na
lekach rycza³towych (0,30%

i 0,31%). Mar¿a na tych lekach
wzros³a o 0,02%.

Jednak¿e je�li analizujemy ca-
³o�ciowo ceny czy mar¿ê to nale¿y
mieæ na uwadze, i¿ s¹ to warto�ci hi-
potetyczne nie uwzglêdniaj¹ce raba-
tów udzielnych w aptece.

Prognoza warto�ci sprzeda¿y
ca³ego rynku farmaceutycznego na
rok 2008 jest wy¿sza (+8-10%) ni¿
przedstawia³ PharmaExpert w stycz-
niu br. (+4-6%). Aktualnie rynek jest
bardzo silny, wzrasta wci¹¿ liczba
aptek, st¹d zak³adamy ni¿sz¹ skalê

wzrostu statystycznej apteki (+4-
5%) od wzrostu ca³ego rynku farma-
ceutycznego. Reakcja rynku na
zmiany dokonane na poprzednich
wykazach leków refundowanych by³a
opó�niona, co równie¿ wp³ynê³o na
powiêkszenie prognozy na rok 2008.
Obecnie analitycy PharmaExpert
szacuj¹, i¿ warto�æ sprzeda¿y leków
refundowanych w aptekach na ko-
niec 2008 roku bêdzie wy¿sza o ok.
12% wzglêdem ubieg³ego roku.

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert
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NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

A � PRZEWÓD POKAR-
MOWY I METABOLIZM

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

Diclofenacum: Dikmed (Medagro)
w postaci roztworu do p³ukania jamy
ustnej i gard³a to 1. rejestracja pre-
paratu diklofenaku w tej klasie tera-
peutycznej.

A02 � Leki stosowane w
zaburzeniach zwi¹zanych z
nadkwa�no�ci¹; A02B �
Leki stosowane w chorobie
wrzodowej i refluksie ¿o³¹d-
kowo-prze³ykowym; A02BC
� Inhibitory pompy proto-
nowej

Pantoprazolum: Helopan (Polfa
Grodzisk), Panogastin (Jelfa) i No-
acid (Egis) to odpowiednio 10., 11.
i 12. zarejestrowana marka panto-
prazolu. Na rynku znajduje siê 5 pre-
paratów: Controloc (Altana; lek ory-
ginalny) w postaci doustnej i iniek-
cyjnej, od listopada 2006 Anesteloc
(Farmacom), od listopada 2007
Contix (Lekam), od grudnia 2007
Nolpaza (Krka) i od czerwca 2008
Pantoprazol-Ratiopharm. Nie zosta³y
jeszcze wprowadzone do sprzeda¿y
preparaty: IPP (Sandoz), Pantopra-
zol-1A (1A Pharma) i Zipantola (Far-

macom) oraz iniekcje Pantoprazol
Sandoz.

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY
C03 � Leki moczopêdne;
C03B � Leki moczopêdne
niskiego pu³apu, z wy³¹cze-
niem tiazydów; C03BA �
Sulfonamidy, leki proste

Indapamidum: Indapamide SR
(JPZ) to 17. zarejestrowany prepa-
rat indapamidu, w tym 12. w postaci
o przed³u¿onym uwalnianiu. Na ryn-
ku znajduje siê 5 leków o przed³u-
¿onym uwalnianiu: Diuresin SR (Po-
lfarmex), Indix SR (Pliva Kraków),
Ipres Long (Schwarz Pharma,
£omianki), Rawel SR (Krka) i Ter-
tensif SR (Servier), a tak¿e 4 leki o
standardowym uwalnianiu: Apo-In-
dap (Apotex), Indapen (Polpharma),
Indapres (Polfa Grodzisk) i Indap-
san (Sanofi-Synthelabo). Nie zosta-
³o jeszcze wprowadzonych 5 leków
o przed³u¿onym uwalnianiu: Arifon
SR (Anpharm), Indapamide 1,5 mg
SR Servier, Indapamidum 1,5 mg SR
(Farmacom), Previlex (Anpharm) i
Torpamid SR (Lekam), a tak¿e 2 leki
o standardowym uwalnianiu: Arifon
(Anpharm) i Indap (Pro.Med).

C07/C07A � Leki blokuj¹-
ce receptory b-adrenergicz-

ne; C07AB � Selektywne
leki blokuj¹ce receptory b-
adrenergiczne

Nebivololum: Nedal (Polfa War-
szawa) to 8. zarejestrowana marka
nebiwololu. W sprzeda¿y znajduje
siê Nebilet (Berlin-Chemie) i od lip-
ca 2008 w³a�nie Nedal (Polfa War-
szawa). Nie zosta³y jeszcze wpro-
wadzone na rynek: Ezocem (Ozone),
Lovispes (Specifar), Nebicard (Bio-
farm), Nebispes (Specifar), Nebivo-
lol Pliva (Pliva Kraków) i Nebivor
(Orion).

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

Nitrendipinum: Nitresan (Pro.Med)
to obecnie 4. zarejestrowana marka
nitrendypiny. W sprzeda¿y znajduje
siê 1 lek: Nitrendypina (Anpharm).
Nie zosta³y wprowadzone na rynek
preparaty Baypress (Bayer; lek ory-
ginalny) i zarejestrowany w kwietniu
2004 Lusopress (Lusofarmaco).
Skre�lono z Rejestru preparaty: Ni-
trendypina (Hasco-Lek) i Unipres
(Krka).

C09 � Leki dzia³aj¹ce na
uk³ad renina-angiotensy-
na;

W kwietniu 2008 r. Minister Zdrowia wyda³ 77 pozwoleñ na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w
Polsce, w tym 1 pozwolenie dotycz¹ce leku wcze�niej zarejestrowanego (Immunine 1200 j.m.), pominiête w poni¿-
szym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcze�niejszych rejestracji i produktów obecnych 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 internetowym
Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (http://www.bip.urpl.gov.pl) � zestawienie rejestracyjne za kwiecieñ 2008 zosta³o udostêpnione
w drugiej po³owie lipca 2008.

Nowe rejestracje - PL � kwiecieñ 2008
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C09A/C09AA � Inhibitory
ACE, leki proste

Perindoprilum: Perinace (Archie
Samuel) to 10. zarejestrowana mar-
ka peryndoprylu. Na rynku znajduj¹
siê 3 leki: Peryndopryl Anpharm �
obecnie: Irpax (Anpharm; jednak
preparat o nowej nazwie nie pojawi³
siê jeszcze na rynku), Prestarium (Se-
rvier) i Prenessa (Krka Polska). Nie
pojawi³y siê jeszcze w sprzeda¿y:
Coverex (Egis), Ikarium i Ikarium
forte (Polfarmex), Perindopril (JPZ),
Perindopril-Ratiopharm, Perindox
(Apotex) i Presdopril (Lekam).

C09D � Antagoni�ci angio-
tensyny II, leki z³o¿one;
C09DA - Antagoni�ci an-
giotensyny II i leki moczo-
pêdne; C09DA01 � Losar-
tan i leki moczopêdne

Losartanum+hydrochlorothiazi-
dum: Lorista HD (Krka) to uzupe³-
nienie w stosunku do zarejestrowa-
nego wcze�niej preparatu o ni¿szej
dawce Lorista H. Na rynku znajduj¹
siê Hyzaar (Merck Sharp & Dohme),
Lorista H (Krka) i od lutego 2008
Lozap HCT (Zentiva; poprzednia
nazwa: Lozap H), natomiast nie zo-
sta³ jeszcze wprowadzony Hyzaar
forte.

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

Fluvastatinum: FluvaHexal (Hexal)
i FluvaLek (Sandoz) to pierwsze za-
rejestrowane leki generyczne fluwa-
statyny. Na rynku znajduje siê lek
oryginalny: Lescol i Lescol XL (No-
vartis).

D � LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII

D01 � Leki przeciwgrzybicze
stosowane w dermatologii;

D01B/D01BA � Leki prze-
ciwgrzybicze dzia³aj¹ce
ogólnie

Terbinafinum: Zelefion (Tema-
pharm) to aktualnie 15. zarejestro-
wany lek doustny zawieraj¹cy terbi-
nafinê. W sprzeda¿y znajduje siê 9
preparatów: Afugin (Sandoz), Lamisil
(Novartis; lek oryginalny), Mycona-
fine (Actavis), Onymax (Galderma),
Terbisil i Terbisil Kid (Gedeon Rich-
ter), od lipca 2006 Terbigen (Gene-
rics), od grudnia 2006 Verbinaf (Far-
macom), od stycznia 2007 Erfin (Po-
lfarmex) i od lipca 2008 Terbinafina
(Arrow Generics). Nie zosta³y jesz-
cze wprowadzone na rynek prepa-
raty: Atifan (Krka), Terbinafine-1A
Pharma, Terbinafine IC (Pharm Dr.
Ivan Cimprich), Terbinafine Romikim
Farma i Terbinafine Terbano (Romi-
kim Farma).

G � UK£AD MOCZO-
WO-P£CIOWY

I HORMONY P£CIOWE
G03 � Hormony p³ciowe i
�rodki wp³ywaj¹ce na czyn-
no�æ uk³adu p³ciowego;
G03C � Estrogeny; G03CX
� Inne estrogeny

Tibolonum: TiboTeva (Teva) to 1.
zarejestrowany preparat generyczny
tibolonu. Na rynku znajduje siê lek
oryginalny Livial (Organon).

G03G � Gonadotropiny i
inne stymulatory owulacji;
G03GA � Gonadotropiny

Urofollitropinum: Bravelle (Fer-
ring) to obecnie 2. zarejestrowana
marka preparatu urofollitropiny. Na
rynek zosta³ wprowadzony preparat
Fostimon (IBSA). Preparaty Metro-
din i Metrodin HP (Serono) zosta³y
ju¿ skre�lone z Rejestru.

J � LEKI PRZECIWZA-
KA�NE DZIA£AJ¥CE

OGÓLNIE
J01 � Leki przeciwbakteryj-
ne dzia³aj¹ce ogólnie;
J01M � Chinolony przeciw-
bakteryjne, J01MA � Flu-
orochinolony

Levofloxacinum: Levoxa (Actavis)
w 2 dawkach doustnych to 2. zare-
jestrowany lek generyczny. Na ryn-
ku znajduje siê lek oryginalny Tava-
nic (Sanofi-Aventis) w postaci do-
ustnej i iniekcyjnej. Nie zosta³ jesz-
cze wprowadzony preparat Levoflo-
xacin Pharmabill.

J06 � Surowice odporno-
�ciowe i immunoglobuliny;
J06B � Immunoglobuliny;
J06BB � Immunoglobuliny
swoiste

Immunoglobulinum humanum
anti-D: Rhesonativ (Octapharma) to
obecnie 5. zarejestrowany preparat
immunoglobuliny anty-Rh0(D). Na
rynek zosta³y wprowadzone 3 leki:
Gamma anty D (Biomed Lublin),
Partobulin-SDF (Baxter) i WinRh0
SDF (Cangene). Nie zosta³ jeszcze
wprowadzony Rhophylac (ZLB
Behring).

L � LEKI PRZECIWNO-
WOTWOROWE I

WP£YWAJ¥CE NA
UK£AD ODPORNO-

�CIOWY
L01 � Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01D � Antybiotyki cyto-
toksyczne i substancje o
zbli¿onym dzia³aniu;
L01DB �Antracykliny i
substancje o podobnej bu-
dowie

Epirubicinum: Episindan (Actavis)
to 4. zarejestrowana marka epirubi-
cyny. Na rynku znajduj¹ siê: Bioepi-
cyna (Instytut Biotechnologii i Anty-
biotyków), Epirubicin-Ebewe (Ebe-
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we) oraz Farmorubicin PFS i Far-
morubicin RD (Pharmacia; lek ory-
ginalny).

L01X � Inne leki przeciw-
nowotworowe; L01XA �
Zwi¹zki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Farma-
com to 10. zarejestrowana marka
oksaliplatyny. Na rynku znajduj¹ siê
4 leki: Eloxatin (Sanofi-Synthelabo),
Oxaliplatin-Ebewe (Ebewe; wcze-
�niej pod nazw¹ Oxali), od czerwca
2007 Platox (Mayne) i od maja 2008
Oxaliplatin Teva. Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone do sprzeda¿y prepa-
raty: Oxaliplatinum Winthrop (Win-
throp Medicaments), Oxaliplatin Lek
(Sandoz), Oxaliplatin Pliva (Pliva
Kraków) oraz Oxalidix i Oksalipla-
tyna medac (Medac).

M � UK£AD MIÊ�NIO-
WO-SZKIELETOWY

M01 � Leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne;
M01A � Niesterydowe leki
przeciwzapalne i przeciw-
reumatyczne;
M01AC - Oksykamy

Meloxicamum: Celomix (Keri
Pharma) to 16. zarejestrowany lek
doustny zawieraj¹cy meloksykam.
W sprzeda¿y znajduje siê 12 prepa-
ratów: Aglan (Zentiva), Aspicam
(Biofarm), Meloksam (Polfa Gro-
dzisk), Melokssia (Pliva Kraków),
Meloxic (Polpharma), Movalis (Bo-
ehringer Ingelheim; lek oryginalny),
od sierpnia 2006 Meloxicam Teva,
od wrze�nia 2006 Meloxistad (Sta-
da), od pa�dziernika 2006 Melobax
(Ranbaxy), od listopada 2006 Me-
loxiLek (Sandoz), od lutego 2007
Lormed (Pro.Med) i od lipca 2008
Meloxicam Arrow (Arrow Gene-
rics). Nie pojawi³y siê jeszcze na ryn-
ku: Galoxiway (Boots), Melobax
(Ranbaxy) i Meloxicam (Aflofarm).

M01AE � Pochodne kwasu

propionowego
Ibuprofenum: Ibumax i Ibumax
Forte (Vitabalans) to 18. zarejestro-
wana marka preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynku s¹
obecne: Advil (Wyeth), Ibum i Ibum
Forte (Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar
Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen
tabl. dra¿owane (Polfa Pabianice),
Ibufen Total (Polpharma), Ibuprom
(US Pharmacia) i Ibuprom Max (US
Pharmacia, Wroc³aw), Nurofen,
Nurofen Forte, Nurofen Menstrual,
Nurofen Topss, Nurofen Ultrafast i
Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt
Benckiser), Pabi-Ibuprofen (Polfa
Pabianice) oraz wprowadzone w
maju 2006 Ibuprom Sprint Caps
(US Pharmacia Wroc³aw), w lipcu
2006 Nurofen Ultra Forte (Reckitt
Benckiser), we wrze�niu 2007 Nu-
rofen Migrenol Forte (Reckitt Benc-
kiser) i w lutym 2008 Ibuprofen Aflo-
farm. Z postaci wielodawkowych
(zawiesina) w sprzeda¿y znajduj¹ siê:
Ibufen i Ibufen D (Medana Pharma
Terpol Group), Ibum (Hasco-Lek) i
Nurofen dla dzieci (o smaku poma-
rañczowym i truskawkowym; Rec-
kitt Benckiser). Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone na rynek: Aktren i
Aktren Junior (Bayer), Aprofen (Po-
lfarmex), Baroc (Bayer), Finalflex
(Boehringer Ingelheim), Ibalgin, Ibal-
gin Baby i Ibalgin Maxi (Zentiva),
Nurofen dla Dzieci Topss 100 (Bo-
ots), Nurofen Express (Reckitt Benc-
kiser), Nurofen Forte Express (Rec-
kitt Benckiser), Nurofen Migrenol
(Reckitt Benckiser), Nurofen Topss
200 (Reckitt Benckiser), Solpaflex
(GlaxoSmithKline) oraz Spedifen
(Zambon). Skre�lono z Rejestru:
Advil Ultra (Wyeth), Bolinet
(UPSA), Helpin i Helpin Forte (Ber-
lin-Chemie).
Oxaprozinum: Medoprozin (Meda-
gro) to 1. lek zawieraj¹cy oksapro-
zynê, zarejestrowany w Polsce.

N � UK£AD NERWOWY
N03/N03A � Leki przeciw-
padaczkowe; N03AX �
Inne leki przeciwpadaczko-
we

Topiramatum: Topistad (Stada),
Erudan (Unia) i Symtopiram (Sym-
Phar) to odpowiednio 11., 12. i 13.
zarejestrowana marka topiramatu.
Na rynku znajduje siê 5 preparatów:
Topamax (Janssen-Cilag; lek orygi-
nalny), od grudnia 2006 Topiramat-
Ratiopharm, od grudnia 2007 Epi-
ramat (Farmacom), od stycznia 2008
Etopro (ICN Polfa Rzeszów; prepa-
rat zarejestrowany wcze�niej jako
Topiramate Pharmathen) i od lutego
2008 TopiLek (Lek). Nie zosta³y
jeszcze wprowadzone do sprzeda¿y
preparaty: Topimerck (Generics),
Topiragis (Alfred E. Tiefenbacher),
Topiral (Biofarm), Topiramate-AET
(Alfred E. Tiefenbacher) i Topirama-
te Arrow (Arrow Generics).

N04 � Leki przeciw choro-
bie Parkinsona; N04B �
Leki dopaminergiczne;
N04BC � Agoni�ci dopami-
ny

Ropinirolum: Requip-Modutab
(GlaxoSmithKline) w 4 dawkach (w
tym trzech nowych: 3, 4 i 8 mg) to 1.
preparat ropinirolu o przed³u¿onym
uwalnianiu. Firma GlaxoSmithKline
wprowadzi³a do sprzeda¿y lek ory-
ginalny Requip i od czerwca 2008
Adartrel, a zarejestrowa³a tak¿e 2
generyki: Ropinirole Saint-Germain
i Ropinirole Paucourt, zmieniaj¹c jed-
nak w grudniu 2005 nazwê tego
ostatniego na oryginalny Requip.

N05 � Leki psychotropowe;
N05A � Leki neuroleptycz-
ne; N05AH � Diazepiny,
oksazepiny i tiazepiny

Quetiapinum: Loquen (Pliva Kra-
ków) i Quetiapine Pliva (Pliva Kra-
ków) to odpowiednio 11. i 12. zare-
jestrowana marka kwetiapiny. Na



– 37 –

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

rynku znajduje siê 6 preparatów:
Seroquel (AstraZeneca; lek oryginal-
ny), Ketrel (Celon Pharma), od grud-
nia 2007 Ketipinor (Orion), od marca
2008 Ketilept (Egis) i Kventiax
(Krka) oraz od lipca 2008 Nantarid
(Gedeon Richter). Nie zosta³y jesz-
cze wprowadzone preparaty: Kve-
lux (Sandoz; zarejestrowany wcze-
�niej jako Kwetiapin Lek), Quetifi
(Alfred E. Tiefenbacher), Quetiapi-
ne Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenba-
cher) i Quetin (Zentiva).

N05C � Leki nasenne i
uspokajaj¹ce; N05CF �
Leki dzia³aj¹ce podobnie
jak benzodiazepiny

Zolpidemum: Zoltis (Biofarm) to 18.
zarejestrowana marka zolpidemu.
Do sprzeda¿y zosta³o wprowadzo-
nych 11 leków: Hypnogen (Zentiva),
Nasen (Polfarmex), Sanval (Lek),
Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic
(United Pharma), Zolpic (Polphar-
ma), Zolsana (Krka), od pa�dzierni-
ka 2006 Polsen (Polfa Pabianice) i
Zoratio (Ratiopharm), od lutego
2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen (Ge-
nerics). Nie wprowadzono dotych-
czas preparatów: Filan (Polfa Tar-
chomin; poprzednia nazwa: Zolpi-
dem), Sendimol (Egis), Zolpidem-1A
Pharma (poprzednia nazwa: Zol-
dam), Zoldem (Expharm), Zolpix
(Chance) i Zonadin (Pliva Kraków).

N06 � Psychoanaleptyki;
N06A � Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX � Inne leki
przeciwdepresyjne

Mirtazapinum: Mirtazapin Sigillata
to 11. zarejestrowana marka mirta-
zapiny. Na rynku znajduje siê 8 le-
ków, w tym 5 preparatów w postaci
tabl. powl.: Mirzaten (Krka), Reme-
ron (Organon, lek oryginalny), od
maja 2006 Esprital (Zentiva), od
wrze�nia 2006 Mirtazapine Teva i od
pa�dziernika 2006 Mirtastad (Sta-
da), a tak¿e 3 leki w postaci table-

tek ulegaj¹cych rozpadowi w jamie
ustnej: od grudnia 2007 Mirtor
(Orion), od marca 2008 Remirta
Oro (Actavis) i od czerwca 2008
Mirtamerck (Generics). Nie zosta³y
dotychczas wprowadzone: MirtaHe-
xal (Hexal), Mirtastad Oro (Stada),
Mirtazapine Teva, Mirtazapin San-
doz, Mirzaten Q-Tab (Krka) i Re-
meron SolTab (Organon) w postaci
tabletek ulegaj¹cych rozpadowi w
jamie ustnej. Wykre�lono z rejestru
preparaty Mirtal (Biovena Pharma) i
Mirtazapina (Pol-Nil) tabl. powl..

N06D � Leki przeciw de-
mencji; N06DA - Antycho-
linoesterazy

Donepezilum: Redumas (Teva) to.
5. zarejestrowana marka preparatów
donepezylu. W sprzeda¿y znajduj¹
siê: Aricept (Pfizer; lek oryginalny),
Cogiton (Biofarm), Donepex (Celon
Pharma) i Yasnal (Krka).

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

Betahistinum: Betahistine Wal-
mark to 16. zarejestrowana marka
betahistyny, za� Histimerck (Gene-
rics), Polvertic (Medana Pharma
Terpol Group) i Vertex (Tabuk Po-
land) w dawce 24 mg to uzupe³nie-
nie w stosunku do zarejestrowanych
wcze�niej ni¿szych dawek tych pre-
paratów. Na rynku dostêpnych jest
8 leków: Betaserc (Solvay), Histi-
merck (Generics), Microser (For-
menti), od sierpnia 2007 Vestibo
(Actavis), od lutego 2008 Betalan
(Polfarmex), od marca 2008 Neatin
(Jelfa), od maja 2008 Betahistine
Pliva (Pliva Kraków) i od czerwca
2008 Vertix (Farma Projekt). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone do
sprzeda¿y preparaty: Betahistyna
Euroleki (Euroleki), Polvertic (zare-
jestrowany wcze�niej jako Avero;
Medana Pharma Terpol Group),

Betahistin-APC (APC Instytut), Ver-
tex (Tabuk Poland), Vertico (US
Pharmacia), Vertigen (Biogened) i
Zenostig (Ozone).

R � UK£AD
ODDECHOWY

R02/R02A � Preparaty stoso-
wane w chorobach gard³a;
R02AD � �rodki znieczulaj¹-
ce miejscowo

Lidocainum+cetylpyridinii chlo-
ridum: Orofar Max (Novartis)
w postaci pastylek to 1. zarejestro-
wany preparat o podanym sk³adzie,
w tej klasie terapeutycznej.

R05 � Leki stosowane
w kaszlu i przeziêbieniach;
R05C � Leki wykrztu�ne,
z wy³¹czeniem preparatów
z³o¿onych zawieraj¹cych
leki przeciwkaszlowe;
R05CB � Leki mukolitycz-
ne

Ambroxolum: Medox (Zentiva) w
postaci tabletek to uzupe³nienie w
stosunku do zarejestrowanych wcze-
�niej syropu i kropli. Zarejestrowa-
nych jest 15 marek ambroksolu.
W postaci doustnej wielodawkowej
(roztwór i syrop) do sprzeda¿y
wprowadzono 8 marek: Ambro S
(Hexal), Ambroxol (Nycomed Phar-
ma, £yszkowice), Ambrosol (Pliva
Kraków), Deflegmin (ICN Polfa
Rzeszów), Entus Junior i Entus Max
(Aflofarm; poprzednia nazwa prepa-
ratu: Ambroxol), Flavamed (Berlin-
Chemie), Mucosolvan (Boehringer
Ingelheim; lek oryginalny) i Muko-
bron (Polfa Grodzisk). Nie pojawi³y
siê na rynku 3 marki: Ambrogem i
Ambrogem forte (Gemi), Medox
(Zentiva; poprzednia nazwa prepa-
ratu: Mucosin) oraz Solvolan (Krka).
W postaci doustnej jednodawkowej
do sprzeda¿y wprowadzono 8 ma-
rek: Ambro (Hexal), AmbroHexal
(Hexal), Ambrosan (Pro.Med), De-
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flegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus
Max (Aflofarm), Flavamed (Berlin-
Chemie), Mucosolvan (Boehringer
Ingelheim; lek oryginalny) i Tussal
Expectorans (Biofarm). Nie pojawi³a
siê na rynku 1 marka: Solvolan
(Krka). W postaci iniekcji na rynku
znajduj¹ siê 3 leki: Aflegan (ICN Po-
lfa Rzeszów), AmbroHexal (Hexal) i
Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingel-
heim; lek oryginalny). W postaci in-
halacyjnej wielodawkowej do sprze-
da¿y wprowadzono preparat Muco-
solvan inhalacje (Boehringer Ingelhe-
im).

R06/R06A � Leki przeciw-
histaminowe dzia³aj¹ce
ogólnie; R06AX � Inne leki
przeciwhistaminowe dzia³a-
j¹ce ogólnie

Fexofenadinum: FexoGen (Gene-
rics) to 6. zarejestrowana marka fek-
sofenadyny. Na rynku znajduj¹ siê 3
preparaty: Telfast (Aventis Pharma;
lek oryginalny) i od maja 2008 Fe-
xofast (Farma Projekt) oraz Telfexo
(Polpharma). Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone do sprzeda¿y prepa-
raty Ewofex (Ewopharma) i Fexo-
stad (Stada).

V � PREPARATY RÓ¯NE
V03/V03A � Inne �rodki sto-
sowane w lecznictwie;
V03AB - �rodki odtruwaj¹-
ce

Flumazenilum: Flumazenil B.Braun
(Braun) to 1. zarejestrowany lek ge-
neryczny. Na rynku znajduje siê lek
oryginalny Anexate (Roche).

V06 � Od¿ywki; V06C �
Od¿ywki dla dzieci; V06CA
� Od¿ywki nie zawieraj¹ce
fenyloalaniny

Nutrimentum: XP Maxamum o
smaku pomarañczowym (SHS) to
preparat stosowany w leczeniu feny-
loketonurii, g³ównie u dzieci i m³o-
dzie¿y. Na rynku dostêpne s¹ ju¿
produkty lecznicze o takim przezna-
czeniu: Milupa PKU 1, Milupa PKU
1 mix, Milupa PKU 2, Milupa PKU
2 mix (Milupa), Phenyl-Free 1 (Bri-
stol-Myers Squibb), XP Analog i XP
Analog LCP (SHS). Nie zosta³y
jeszcze wprowadzone do obrotu:
Milupa PKU 2 prima, Milupa PKU
2 secunda, Milupa PKU 2 shake
choco i Milupa PKU 2 shake tru-
skawkowo-waniliowy (Milupa).

A � PRZEWÓD POKARMO-
WY I METABOLIZM
A02 � Leki stosowane w
zaburzeniach zwi¹zanych z
nadkwa�no�ci¹; A02B �
Leki stosowane w chorobie
wrzodowej i refluksie ¿o³¹d-
kowo-prze³ykowym; A02BC
� Inhibitory pompy proto-
nowej

Pantoprazolum: Pantomed (Alfred
E. Tiefenbacher) to 13. zarejestro-
wana marka pantoprazolu. Na ryn-
ku znajduje siê 5 preparatów: Con-
troloc (Altana; lek oryginalny) w po-
staci doustnej i iniekcyjnej, od listo-

pada 2006 Anesteloc (Farmacom),
od listopada 2007 Contix (Lekam),
od grudnia 2007 Nolpaza (Krka) i
od czerwca 2008 Pantoprazol-Ra-
tiopharm. Nie zosta³y jeszcze wpro-
wadzone do sprzeda¿y preparaty:
Helopan (Polfa Grodzisk), IPP (San-
doz), Noacid (Egis), Panogastin (Jel-
fa), Pantoprazol-1A (1A Pharma) i
Zipantola (Farmacom) oraz iniekcje
Pantoprazol Sandoz.

A10 � Leki stosowane w
cukrzycy; A10B � Leki ob-
ni¿aj¹ce poziom glukozy we
krwi, z wy³¹czeniem insu-
lin; A10BB � Sulfonamidy,

pochodne mocznika
Gliclazidum: Glirat, Gliclada i Neo-
glic (wszystkie: Krka) o zmodyfiko-
wanym uwalnianiu to odpowiednio
12., 13. i 14. aktualnie zarejestro-
wana marka gliklazydu. Na rynek
wprowadzono 5 leków o standardo-
wym uwalnianiu: Diabezidum (Jelfa),
Diabrezide (Molteni), Diaprel (Se-
rvier), Glazide (Galena) i Norsulin
(Polfa Pabianice), a tak¿e 2 leki o
przed³u¿onym uwalnianiu: Diaprel
MR (Anpharm) i Glinormax (Teva
Kutno). Nie pojawi³y siê jeszcze w
sprzeda¿y preparaty: Gliclazide (Ge-

W maju 2008 r. Minister Zdrowia wyda³ 43 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w
Polsce. Produkty omówiono na tle wcze�niejszych rejestracji i produktów obecnych ju¿ na rynku, w ramach po-
szczególnych 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 internetowym Biuletynie Informacji
Publicznej Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://
www.bip.urpl.gov.pl) � zestawienie rejestracyjne za maj 2008 zosta³o udostêpnione w drugiej po³owie lipca 2008.

Nowe rejestracje - PL � maj 2008
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nerics) i Gliklazyd (Unia) o standar-
dowym uwalnianiu oraz Diamicron
(Servier), Gliclazide MR Servier i
Gluctam (Egis) o przed³u¿onym
uwalnianiu. Z Rejestru skre�lono:
Apo-Lazid (Apotex), Diaklat (Bio-
farm), Diaquit (Polfa Grodzisk) i Dia-
zidan (ICN Polfa Rzeszów).

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07/C07A � Leki blokuj¹-
ce receptory b-adrenergicz-
ne; C07AB � Selektywne
leki blokuj¹ce receptory b-
adrenergiczne

Nebivololum: Nebinad (Farma-Pro-
jekt) to 9. zarejestrowana marka
nebiwololu. W sprzeda¿y znajduj¹ siê
2 leki: Nebilet (Berlin-Chemie) i od
lipca 2008 Nedal (Polfa Warszawa).
Nie zosta³y jeszcze wprowadzone na
rynek: Ezocem (Ozone), Lovispes
(Specifar), Nebicard (Biofarm), Ne-
bispes (Specifar), Nebivolol Pliva
(Pliva Kraków) i Nebivor (Orion).

C09 � Leki dzia³aj¹ce na
uk³ad renina-angiotensy-
na; C09B - Inhibitory ACE,
leki z³o¿one; C09BA � In-
hibitory ACE i leki moczo-
pêdne; C09BA07 � Benaze-
pryl i leki moczopêdne

Benazeprilum+hydrochlorothiazi-
dum: Benazepril Plus Stada w 2
dawkach to 2. zarejestrowany pre-
parat o podanym sk³adzie. W sprze-
da¿y znajduje siê Lotensin HCT
(Meda).

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

Simvastatinum: Simvastatin FP
(Farmaprojects) i Simlipidic (Jelfa) to
aktualnie odpowiednio 26. i 27. za-
rejestrowana marka simwastatyny.

W obrocie znajduje siê 18 leków:
Cardin (Schwarz Pharma, £omian-
ki), Simgal (Ivax), Simratio (Ratio-
pharm), Simvacard (Zentiva), Si-
mvachol (Polfa Grodzisk), Simvacor
(Polfarmex), SimvaHexal (Sandoz),
Simvasterol (Polpharma), Vasilip
(Krka i Krka Polska), Zocor
(Merck Sharp & Dohme; lek orygi-
nalny), od sierpnia 2006 Ximve (Far-
ma-Projekt), od grudnia 2006 Va-
stan (ICN Polfa Rzeszów), od stycz-
nia 2007 Apo-Simva (Apotex) oraz
Simvor (Ranbaxy), od wrze�nia
2007 Simvalip (Genexo) oraz Si-
mvastatin (Arrow Generics), od pa�-
dziernika 2007 Simvagen (Generics)
i od marca 2008 Egilipid (Egis). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone do
sprzeda¿y: Corr (Sandoz), Simcovas
(Actavis), Simvalex (Galex D.D.),
Simvastatin-1A Pharma (1A Phar-
ma), SimvaTeva (Teva) i zarejestro-
wane warunkowo w kwietniu 2004
r.: Simvagamma (Wörwag) i Zifam
(Polfa Warszawa). Skre�lono z Re-
jestru: Simredin (Teva Kutno).

G � UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE
G01 � Leki ginekologiczne
przeciwzaka�ne i antysep-
tyczne; G01A - Leki prze-
ciwzaka�ne i antyseptyczne,
z wy³¹czeniem leków z³o¿o-
nych z kortykosterydami;
G01AX � Inne leki prze-
ciwzaka�ne i antyseptyczne

Lactobacillus spp.: Eco Vag (Kro-
tex-Poland) to 2. zarejestrowany
preparat o takim sk³adzie, w postaci
kapsu³ek dopochwowych. Na ryn-
ku jest obecny Lactovaginal (Bio-
med Kraków).

G02 � Inne preparaty gineko-
logiczne; G02C � Inne prepa-
raty ginekologiczne; G02CB
� Inhibitory prolaktyny

Cabergolinum: Cabergoline 0,5 mg
(Arrow Generics) to 2. zarejestro-
wany lek generyczny. Na rynek zo-
sta³ wprowadzony lek oryginalny
Dostinex (Pharmacia). Nie pojawi³
siê jeszcze w sprzeda¿y preparat Ca-
bergoLek (Lek).
Uwaga: wy¿sze dawki kabergoliny
rejestrowane s¹ z innymi wskazania-
mi: N04BC.

G04 � Leki urologiczne;
G04B � Inne leki urolo-
giczne, w tym przeciwskur-
czowe; G04BD � Urolo-
giczne leki przeciwskurczo-
we

Tolterodinum: Uroflow (Zentiva)
w 2 dawkach to 1. zarejestrowa-
ny lek generyczny. W sprzeda¿y
znajduje siê lek oryginalny Detru-
sitol (Pfizer).

G04C � Leki stosowane
w ³agodnym przero�cie gru-
czo³u krokowego; G04CA �
Antagoni�ci receptorów á-
adrenergicznych

Tamsulosinum: Tamsulosin-Stich-
ting i Tamsulosin-Registratiebeheer
(oba: Stichting Registratiebeheer) o
zmodyfikowanym uwalnianiu to od-
powiednio 23. i 24. zarejestrowana
marka tamsulozyny. Na rynku znaj-
duje siê 18 leków: Omnic i od lipca
2006 Omnic Ocas (Astellas Pharma;
lek oryginalny), Tanyz (Krka) oraz
wprowadzone: w marcu 2006 Tam-
sulosin-Ratiopharm i Uprox (United
Pharma), w kwietniu 2006 Bazetham
(Pliva Kraków), w maju 2006 Fo-
kusin (Zentiva) i Urostad (Stada), w
czerwcu 2006 Tamsudil (Actavis) i
TamsuLek (Sandoz), w sierpniu 2006
Prostamnic (Schwarz Pharma), w li-
stopadzie 2006 Omsal (Gedeon
Richter), w styczniu 2007 Tamsugen
(Generics), w czerwcu 2007 Proxi-
mic (Polpharma), w sierpniu 2007
Symlosin SR (Symphar), w lutym
2008 Tamik (Biofarm) i Tamsec
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(Walmark), w kwietniu 2008 Ran-
losin (Ranbaxy) i w maju 2008 Apo-
Tamis (Apotex). Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone do sprzeda¿y prepa-
raty: Omipro (Jelfa), Tamik (Bio-
farm), Tamsulijn (Kiron), Tamsulo-
sini Hydrochloridum Yamanouchi
(Astellas Pharma) i Tamzul (Farma
Projekt). Preparat Wintamsu (Win-
throp Medicaments) zosta³ skre�lo-
ny z Rejestru.

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

J01 � Leki przeciwbakteryj-
ne dzia³aj¹ce ogólnie;
J01C � Beta-laktamowe
leki przeciwbakteryjne �
penicyliny; J01CR � Z³o¿o-
ne preparaty penicylin, w
tym z kwasem klawulano-
wym

Amoxicillinum+acidum clavulani-
cum: Amoksiklav Quicktab (Lek) w
postaci tabletek do sporz¹dzania za-
wiesiny doustnej/ulegaj¹cych rozpa-
dowi w jamie ustnej to rozszerzenie
w stosunku do wcze�niej zarejestro-
wanych postaci tego leku. Do sprze-
da¿y w ró¿nych postaciach i daw-
kach zosta³o wprowadzonych 7 pre-
paratów: Amoksiklav (Lek/Lek,
Stryków/Sandoz), Augmentin (Gla-
xoSmithKline; lek oryginalny), Cu-
ram (Sandoz), Forcid (Yamanouchi),
Ramoclav (Ranbaxy), Taromentin
(Polfa Tarchomin) i od sierpnia 2007
Amoclan (Hikma Farmaceutica).
Natomiast nie zosta³y dotychczas
wprowadzone do obrotu: Bioclavid
(Sandoz) i Klavocin (Pliva Kraków).

J01F � Makrolidy, linkoza-
midy i streptograminy,
J01FA � Makrolidy

Azithromycinum: Azitro-Mepha
(Mepha) to aktualnie 19. zarejestro-
wana marka azytromycyny. Na ry-
nek zosta³o dotychczas wprowadzo-
nych 13 leków: Azibiot (Krka Pol-

ska), Azimycin (Polfa Tarchomin),
Azitrox (Leciva), Oranex (Pliva),
Sumamed (Pliva Kraków; lek ory-
ginalny) oraz od czerwca 2006 Azi-
trogen (Generics), od lipca 2006 Azi-
thromycin-Ratiopharm, od sierpnia
2006 Macromax ICN (ICN Polfa
Rzeszów), od grudnia 2006 Azith-
romycin Teva, od stycznia 2007 Azi-
troLek (Lek, Stryków), od lutego
2007 Nobaxin (Lekam), od maja
2008 AziTeva (Teva) i od czerwca
2008 Azycyna (Polfa Pabianice). Nie
ma jeszcze w obrocie preparatów:
AzitroHexal (Hexal), AzitroLek
(Lek, Sandoz), Azithromycin-1A
Pharma (zarejestrowany wcze�niej
jako AzitroHexal), Azitrin (Genexo)
i Bactrazol (Farmacom). Skre�lono
z Rejestru: Rozalin (Adamed).
Clarithromycinum: Apo-Clarix
(Apotex) to 16. zarejestrowana mar-
ka klarytromycyny. W sprzeda¿y
znajduje siê 7 preparatów: Fromilid
(Krka), Klabax (Ranbaxy), Klabion
(Bioton), Klacid (Abbott), Lekoklar
(Lek), Taclar (Polfa Tarchomin) i od
lipca 2006 Klarmin (ICN Polfa Rze-
szów). Nie pojawi³y siê jeszcze na
rynku: Clarexid (Pliva Kraków), Cla-
rithromycin Grünenthal, Klaristat
(Ranbaxy), Clarithromycin Teva,
Clarosip (Grünenthal), Klaratio (Ra-
tiopharm), Klarigen (Qualiti Burnley)
i Klarpol (Polfa Grodzisk).

J01FF � Linkozamidy
Clindamycinum: Clindamycin Kabi
inj. (Fresenius Kabi) to 6.
zarejestrowana marka klindamycyny
w tej klasie terapeutycznej. Na rynek
zosta³y wprowadzone: Clindamycin-
MIP (MIP Pharma), Clindo (Hexal),
Dalacin C (Pfizer; lek oryginalny) i
Klimicin (Lek) w postaci
jednodawkowej doustnej i
iniekcyjnej, Clindacin (Lannacher) w
postaci doustnej jednodawkowej
oraz Dalacin C (Pfizer) w postaci
doustnej wielodawkowej.

M � UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M01 � Leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne;
M01A � Niesterydowe leki
przeciwzapalne i
p r z e c i w r e u m a t y c z n e ;
M01AH - Koksyby

Etoricoxibum: Arcoxia (Merck
Sharp & Dohme) to lek oryginalny �
pierwsza rejestracja w Polsce tego
koksybu. Na rynku znajduje siê
obecnie (po wycofaniu rofekoksybu
� Vioxx) tylko 1 lek z tej grupy:
celekoksyb - Celebrex (Pharmacia).
Zarejestrowane zosta³y w Polsce
tak¿e 2 preparaty lumirakoksybu:
Prexige i Stellige (Novartis Pharma),
ale jeszcze nie ma ich w sprzeda¿y.
Nie pojawi³y siê jeszcze na rynku w
Polsce dwa koksyby zarejestrowane
centralnie w UE: waldekoksyb �
Bextra (Pharmacia) i Kudeq (Pfizer)
oraz iniekcyjny parekoksyb �
Dynastat (Pfizer).

N � UK£AD NERWOWY
N05 � Leki psychotropowe;
N05A � Leki
neuroleptyczne; N05AH �
Diazepiny, oksazepiny i
tiazepiny

Olanzapinum: Zapilux (Lek) w 6
dawkach to 13. zarejestrowana
marka olanzapiny, bior¹c pod uwagê
³¹cznie rejestracje w Polsce i w
ramach unijnej procedury
scentralizowanej. W sprzeda¿y
znajduje siê 7 leków: zarejestrowane
w Polsce najpierw w procedurze
narodowej, a potem w ramach
centralnej rejestracji unijnej
preparaty Zyprexa (Eli Lilly; lek
oryginalny) i Zalasta (Krka) oraz
zarejestrowane w Polsce: Olzapin
(Lekam), Zolafren (Adamed),
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia
2008 Olanzin (Actavis) i od lipca
2008 Ranofren (Adamed). Nie
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zosta³y jeszcze wprowadzone
preparaty: Olanzapina Jacobsen,
Olanzapine Adamed (Actavis) i
Olanzapin-Ratiopharm. Nie pojawi³y
siê jeszcze w Polsce 2 leki
zarejestrowane w ramach centralnej
procedury unijnej: Olanzapine
Neopharma i Olanzapine Teva.
Quetiapinum: Seroquel XR
(AstraZeneca) w 4 dawkach (w tym
w nowych dawkach 50 i 400 mg) to
rozszerzenie w stosunku do
wprowadzonego wcze�niej preparatu
o standardowym uwalnianiu, a
jednocze�nie 1. zarejestrowany
preparat kwatiapiny o przed³u¿onym
uwalnianiu. Zarejestrowanych jest 12
marek kwetiapiny. Na rynku
znajduje siê 6 leków: Seroquel
(AstraZeneca; lek oryginalny), Ketrel
(Celon Pharma), od grudnia 2007
Ketipinor (Orion), od marca 2008
Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka) oraz
od lipca 2008 Nantarid (Gedeon
Richter). Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone preparaty: Kvelux
(Sandoz; zarejestrowany wcze�niej
jako Kwetiapin Lek), Loquen (Pliva
Kraków), Quetiapine Pliva (Pliva
Kraków), Quetifi (Alfred E.
Tiefenbacher), Quetiapine
Tiefenbacher (Alfred E.
Tiefenbacher) i Quetin (Zentiva).

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

zawrotom g³owy
Betahistinum: Vertix (Farma-
Projekt) w dawce 24 mg to
uzupe³nienie w stosunku do
zarejestrowanych wcze�niej ni¿szych
dawek tego leku. Zarejestrowanych
jest 16 marek preparatów
betahistyny. Na rynku dostêpnych
jest 8 leków: Betaserc (Solvay),
Histimerck (Generics), Microser
(Formenti), od sierpnia 2007 Vestibo
(Actavis), od lutego 2008 Betalan
(Polfarmex), od marca 2008 Neatin
(Jelfa), od maja 2008 Betahistine
Pliva (Pliva Kraków) i od czerwca
2008 Vertix (Farma Projekt). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone do
sprzeda¿y preparaty: Betahistine
Walmark, Betahistyna Euroleki
(Euroleki), Polvertic (zarejestrowany
wcze�niej jako Avero; Medana
Pharma Terpol Group), Betahistin-
APC (APC Instytut), Vertex (Tabuk
Poland), Vertico (US Pharmacia),
Vertigen (Biogened) i Zenostig
(Ozone).

R � UK£AD ODDECHOWY
R01 � Preparaty stosowane
do nosa; R01B � Leki
udra¿niaj¹ce nos do
stosowania ogólnego;
R01BA �
Sympatykomimetyki

Pseudoephedrinum: Contac ZTK
(GlaxoSmithKline) to 2.

zarejestrowany preparat
pseudoefedryny, lecz 1. o
przed³u¿onym uwalnianiu, w nowej
dawce 120 mg. Na rynku znajduje
siê Sudafed (Pfizer) w dawce 60 mg.

R03 � Leki stosowane
w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03B �
Inne leki stosowane
w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych,
preparaty wziewne; R03BA
- Glikokortykosteroidy

Fluticasonum: Flotikar
(GlaxoSmithKline) w postaci
wielodawkowej zawiesiny w
aerozolu to 2. zarejestrowana przez
GSK marka preparatów flutykazonu
w tej klasie terapeutycznej. Na rynek
zosta³y wprowadzone: Flixotide
wielodawkowa zawiesina do
inhalacji w aerozolu i z nebulizatora
oraz jednodawkowe Flixotide Dysk
i Flixotide Rotadisk, zawieraj¹ce
proszek do inhalacji.

V � PREPARATY RÓ¯NE
V03/V03A � Inne �rodki
stosowane w lecznictwie;
V03AF � �rodki
odtruwaj¹ce stosowane w
czasie leczenia cytostatykami

Acidum levofolinicum: Levofolic
(Medac) to 1. rejestracja w Polsce
preparatu zawieraj¹cego kwas
lewofolinowy.

Tylko po godzinach
W § 15 opublikowanego projektu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów proponuje siê,
¿e:

1.Odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadz¹cych obrót produktami
leczniczymi w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania
recept lub osób prowadz¹cych obrót produktami leczniczymi nie mo¿e utrudniaæ prowadzenia przez
nich dzia³alno�ci i odbywa siê po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

2. Termin spotkania, o którym mowa w ust. 1, ustala siê po godzinach pracy osób uprawnionych do
wystawiania recept lub prowadz¹cych obrót produktami leczniczymi, zgodnie z przyjêtymi zasadami
oraz po uzyskaniu zgody kierownika zak³adu opieki zdrowotnej, kierownika apteki lub jednostki
wymienionej w § 13 ust. 4.  �ród³o: www.mz.gov.pl

WARTO WIEDZIEÆ
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L � LEKI PRZECIWNO-
WOTWOROWE
I WP£YWAJ¥CE

NA UK£AD ODPORNO-
�CIOWY

L01 � Leki przeciwnowotwo-
rowe; L01X � Inne leki prze-
ciwnowotworowe; L01XE �
Inhibitory kinazy bia³kowej

Lapatinibum: Tyverb (GlaxoSmith-
Kline) w skojarzeniu z kapecytabin¹
wskazany jest do leczenia pacjentów
z zaawansowanym rakiem piersi lub
z rakiem piersi z przerzutami, u któ-
rych nowotwór wykazuje nade-

kspresjê receptora ErbB2 (HER2).
Tyverb wskazany jest u pacjentów z
progresj¹ choroby po wcze�niejszym
leczeniu, które musi zawieraæ antra-
cykliny i taksany oraz po leczeniu tra-
stuzumabem raka piersi z przerzuta-
mi. Lapatynib jest inhibitorem we-
wn¹trzkomórkowych domen kinazy
tyrozynowej obydwu receptorów
EGFR (ErbB1) i ErbB2 (HER2) z
powolnym wska�nikiem uwalniania
receptorów (okres pó³trwania wiêk-
szy ni¿ lub równy 300 minut). Lapa-
tynib hamuje wzrost komórek kon-
trolowany przez receptory ErbB w
badaniach in vitro i w ró¿nych mo-
delach zwierzêcych. Lapatynib za-

W czerwcu 2008 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 1 decyzjê o dopuszczeniu do
obrotu nowego produktu leczniczego przeznaczonego do stosowania u ludzi. Produkt 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 Leczni-
czych (http://www.emea.eu.int).

Nowe rejestracje - UE � czerwiec 2008

chowywa³ znacz¹c¹ aktywno�æ wo-
bec linii komórkowych raka piersi
wyselekcjonowanych ze wzglêdu na
ich d³ugotrwa³y wzrost in vitro
w medium zawieraj¹cym trastuzu-
mab. Tyverb zosta³ dopuszczony do
obrotu zgodnie z procedur¹ �do-
puszczenia warunkowego�. Oznacza
to, ¿e oczekiwane s¹ dalsze dowo-
dy �wiadcz¹ce o korzy�ci ze stoso-
wania produktu leczniczego. Euro-
pejska Agencja ds. Produktów Lecz-
niczych (EMEA) dokona przegl¹du
nowych informacji o produkcie raz
do roku i uzupe³ni charakterystykê
produktu leczniczego, je�li to bêdzie
konieczne.

A � PRZEWÓD POKARMO-
WY I METABOLIZM
A06/A06A � Leki przeczysz-
czaj¹ce; A06AX � Inne leki
przeczyszczaj¹ce (klasyfika-
cja tymczasowa � WHO nie
ustali³a jeszcze klasy dla
bromku metylonaltreksonu)

Methylnaltrexoni bromidum: Re-
listor (Wyeth) jest wskazany w le-

W lipcu 2008 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 13 decyzji o dopuszczeniu do
obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Produkty 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 Leczni-
czych (http://www.emea.eu.int).

Nowe rejestracje - UE � lipiec 2008

czeniu zaparæ wywo³anych opioida-
mi u osób z zaawansowanymi cho-
robami otrzymuj¹cych leczenie pa-
liatywne, u których odpowied� na
�rodki przeczyszczaj¹ce nie by³a wy-
starczaj¹ca. Bromek metylonaltrek-
sonu jest selektywnym antagonist¹
wi¹zania opioidowego receptora mi.
Badania in vitro wykaza³y, ¿e mety-
lonaltrekson jest antagonist¹ opio-

idowego receptora mi z 8-krotnie
mniejszym potencja³em dla opioido-
wego receptora kappa i znacznie
mniejszym powinowactwem do
opioidowego receptora delta. Zdol-
no�æ metylonaltreksonu, jako aminy
czwartorzêdowej, do przenikania
bariery krew-mózg, jest ograniczo-
na. Pozwala to na dzia³anie metylo-
naltreksonu jako obwodowego an-
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tagonisty opioidowego receptora mi,
w takich tkankach jak tkanki prze-
wodu pokarmowego, bez wyp³ywu
na dzia³anie przeciwbólowe opio-
dów na o�rodkowy uk³ad nerwowy.

A10 � Leki stosowane
w cukrzycy; A10B � Leki
obni¿aj¹ce poziom glukozy
we krwi, z wy³¹czeniem in-
sulin; A10BD � Z³o¿one
doustne leki obni¿aj¹ce po-
ziom glukozy we krwi;
A10BD07 � Metformina
i sitagliptyna

Metforminum+sitagliptinum: Ja-
numet, Velmetia i Efficib (wszystkie:
Merck Sharp & Dohme) wskazane
s¹ do stosowania, oprócz diety i
æwiczeñ fizycznych, w celu poprawy
kontroli glikemii u pacjentów z gli-
kemi¹ niedostatecznie wyrównan¹
podczas stosowania maksymalnej
tolerowanej dawki metforminy w
monoterapii, lub u pacjentów ju¿ le-
czonych sitagliptyn¹ w skojarzeniu z
metformin¹. Preparaty wskazane s¹
równie¿ do stosowania w skojarze-
niu z sulfonylomocznikiem (tj. w le-
czeniu potrójnie skojarzonym),
oprócz diety i æwiczeñ fizycznych, u
pacjentów z glikemi¹ niedostatecz-
nie wyrównan¹ podczas stosowania
maksymalnej tolerowanej dawki
metforminy i sulfonylomocznika.
Metformina jest biguanidem o w³a-
�ciwo�ciach przeciwcukrzycowych,
który zmniejsza stê¿enia glukozy w
osoczu, na czczo i po posi³ku. Nie
pobudza wydzielania insuliny i dziêki
temu nie powoduje hipoglikemii.
Mo¿e dzia³aæ w trzech mechani-
zmach: 1) zmniejszaj¹c wytwarzanie
glukozy w w¹trobie poprzez hamo-
wanie glukoneogenezy i glikogenoli-
zy; 2) umiarkowanie zwiêkszaj¹c
wra¿liwo�æ na insulinê w tkance miê-
�niowej, co poprawia obwodowy
wychwyt glukozy i jej zu¿ycie; 3)
opó�niaj¹c wch³anianie glukozy w

jelitach. Metformina pobudza we-
wn¹trzkomórkow¹ syntezê glikoge-
nu, dzia³aj¹c na syntazê glikogenow¹.
Zwiêksza zdolno�ci transportowe
okre�lonych rodzajów transporterów
glukozy w b³onie komórkowej
(GLUT-1 i GLUT-4). U ludzi, nie-
zale¿nie od wp³ywu na glikemiê, met-
formina korzystnie wp³ywa na meta-
bolizm lipidów. W kontrolowanych
�rednio- i d³ugoterminowych bada-
niach klinicznych wykazano, ¿e met-
formina w dawkach terapeutycznych
zmniejsza stê¿enie cholesterolu ca³-
kowitego, cholesterolu frakcji LDL
oraz trójglicerydów.
Fosforan sitagliptyny po podaniu
doustnym jest aktywnym, silnym i
wysoce selektywnym inhibitorem
enzymu dipeptydylopeptydazy 4
(DPP-4), stosowanym w leczeniu
cukrzycy typu 2. Inhibitory DPP-4
s¹ substancjami o dzia³aniu wzmac-
niaj¹cym dzia³anie inkretyn. Hamu-
j¹c enzym DPP-4, sitagliptyna zwiêk-
sza stê¿enia dwóch znanych czynnych
inkretyn � glukagonopodobnego
peptydu-1 (GLP-1) i zale¿nego od
glukozy polipeptydu insulinotropo-
wego (GIP). Inkretyny stanowi¹
czê�æ systemu endogennego uczest-
nicz¹cego w fizjologicznej kontroli
homeostazy glukozy. Kiedy stê¿enie
glukozy we krwi jest prawid³owe lub
podwy¿szone, GLP-1 oraz GIP
zwiêkszaj¹ syntezê insuliny i uwalnia-
nie jej z komórek beta trzustki.
GLP-1 obni¿a równie¿ wydzielanie
glukagonu przez komórki alfa trzustki,
prowadz¹c do zmniejszenia wytwa-
rzania glukozy w w¹trobie. Kiedy
stê¿enie glukozy w krwi jest niskie,
nie nastêpuje wzmocnienie uwalnia-
nia insuliny ani hamowanie wydzie-
lania glukagonu. Sitagliptyna jest sil-
nym i wysoce selektywnym inhibito-
rem enzymu DPP-4 i w stê¿eniach
stosowanych terapeutycznie nie ha-
muje blisko spokrewnionych z nim

enzymów DPP-8 lub DPP-9. Ogól-
nie, sitagliptyna poprawia³a kontrolê
glikemii, gdy by³a stosowana w sko-
jarzeniu z metformin¹ (jako leczenie
pocz¹tkowe lub skojarzone) lub
w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem
i metformin¹.

B � KREW I UK£AD KRWIO-
TWÓRCZY

B01/B01A � Leki przeciw-
zakrzepowe; B01AC � Inhi-
bitory agregacji p³ytek krwi
(z wy³¹czeniem heparyny)

Clopidogrelum: Clopidogrel BMS
(Bristol-Myers Squibb) i Clopidogrel
Winthrop (Sanofi Pharma Bristol-
Myers Squibb) s¹ wskazane u do-
ros³ych w profilaktyce przeciwza-
krzepowej w objawowej mia¿d¿y-
cy. Klopidogrel wybiórczo hamuje
wi¹zanie difosforanu adenozyny
(ADP) z jego receptorem p³ytko-
wym i dalsz¹ aktywacjê kompleksu
GPIIb/IIIa, w której po�redniczy
ADP, tym samym hamuj¹c agrega-
cjê p³ytek. Biotransformacja klopi-
dogrelu jest konieczna do wywo³a-
nia hamowania agregacji p³ytek. Klo-
pidogrel hamuje równie¿ agregacjê
p³ytek indukowan¹ przez innych ago-
nistów, blokuj¹c wzmo¿enie aktywa-
cji p³ytek przez uwolniony ADP. Klo-
pidogrel dzia³a poprzez nieodwra-
caln¹ modyfikacjê p³ytkowego re-
ceptora ADP. W konsekwencji, p³yt-
ki poddane dzia³aniu klopidogrelu
pozostaj¹ pod jego wp³ywem przez
resztê swojego ¿ycia, a powrót pra-
wid³owej czynno�ci p³ytek wystêpuje
z szybko�ci¹ zgodn¹ z obrotem p³y-
tek w ustroju.
W ramach centralnej rejestracji unij-
nej wcze�niej zarejestrowano 2 inne
preparaty klopidogrelu: Iscover (Bri-
stol-Myers Squibb) i Plavix (Sanofi
Pharma Bristol-Myers Squibb). Na
rynku w Polsce oprócz leku orygi-
nalnego Plavix (który by³ dopuszczo-
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ny wcze�niej w ramach procedury
narodowej) dostêpne s¹ 2 leki ge-
neryczne: Areplex (Adamed) i Zyllt
(Krka Polska), natomiast Clopidix
(Lekam) nie zosta³ jeszcze wprowa-
dzony. Preparat Klopidogrel (Insty-
tut Farmaceutyczny) zosta³ skre�lo-
ny z Rejestru.

C � UK£AD SERCOWO-NA-
CZYNIOWY

C01 � Leki nasercowe;
C01E � Inne leki naserco-
we; C01EB � Inne leki na-
sercowe

Ranolazinum: Latixa (CV Thera-
peutics Europe) jest wskazana jako
lek dodatkowy w leczeniu objawo-
wym pacjentów ze stabiln¹ d³awic¹
piersiow¹, u których objawy nie
ustêpuj¹ lub wystêpuje nietolerancja
leków przeciwd³awicowych pierw-
szego rzutu (takich jak leki beta-ad-
renolityczne i [lub] antagoni�ci kana-
³ów wapniowych). Mechanizm dzia-
³ania ranolazyny jest w du¿ej mierze
nieznany. Lek mo¿e wywieraæ pew-
ne dzia³anie przeciwd³awicowe za
pomoc¹ hamowania pó�nego pr¹du
sodowego w komórkach miê�nia
sercowego. Obni¿a to wewn¹trzko-
mórkow¹ kumulacjê sodu i w rezul-
tacie zmniejsza wewn¹trzkomórko-
we prze³adowanie wapniem. Uwa¿a
siê, ¿e ranolazyna za pomoc¹ obni-
¿enia pó�nego pr¹du sodowego
zmniejsza taki wewn¹trzkomórkowy
brak równowagi jonowej podczas
niedokrwienia. Oczekuje siê, ¿e
zmniejszenie komórkowego prze³a-
dowania wapniem poprawia relak-
sacjê miê�nia sercowego i tym sa-
mym zmniejsza sztywno�æ rozkur-
czow¹ lewej komory.

C04/C04A � Leki rozszerza-
j¹ce naczynia obwodowe;
C04AX � Inne leki rozsze-
rzaj¹ce naczynia obwodowe
(klasyfikacja tymczasowa �

WHO nie ustali³a jeszcze
klasy dla ikatybantu)

Icatibantum: Firazyr (Jerini) jest
wskazany w leczeniu objawowym
ostrych napadów dziedzicznego
obrzêku naczynioruchowego (ang.
hereditary angioedema; HAE) u
osób doros³ych (z niedoborem inhi-
bitora esterazy C1). HAE (choroba
autosomalna dominuj¹ca) jest wywo-
³any przez brak lub zaburzenia czyn-
no�ci inhibitora esterazy C1. Napa-
dom HAE towarzyszy wzrost uwal-
niania bradykininy, która jest kluczo-
wym mediatorem w rozwoju obja-
wów klinicznych. HAE przejawia siê
w postaci przemijaj¹cych napadów
obrzêku podskórnego i (lub) pod�lu-
zówkowego, obejmuj¹cego górne
drogi oddechowe, skórê i przewód
pokarmowy. Napad zwykle trwa 2
do 5 dni. Ikatybant jest selektyw-
nym, kompetycyjnym antagonist¹ re-
ceptora bradykininy typu 2 (B2).
Jest to syntetyczny dekapeptyd o
strukturze podobnej do bradykininy,
lecz zawieraj¹cy 5 aminokwasów
niebia³kogennych.

C10 � Leki wp³ywaj¹ce na
stê¿enie lipidów; C10A -
Leki wp³ywaj¹ce na stê¿enie
lipidów, leki proste; C10AD
� Kwas nikotynowy i po-
chodne

Acidum nicotinicum+laropi-
prantum: Pelzont, Tredaptive i Tre-
vaclyn (wszystkie: Merck Sharp &
Dohme) s¹ wskazane do stosowa-
nia w leczeniu dyslipidemii, zw³asz-
cza u pacjentów z dyslipidemi¹ mie-
szan¹ (charakteryzuj¹c¹ siê podwy¿-
szonym stê¿eniem cholesterolu LDL
i triglicerydow oraz ma³ym stê¿eniem
cholesterolu HDL) oraz u pacjentów
z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹
(heterozygotyczn¹ rodzinn¹ lub nie-
rodzinn¹). Leki nale¿y stosowaæ w
skojarzeniu z inhibitorami reduktazy
HMG-CoA (statynami), je¿eli obni-

¿enie stê¿enia cholesterolu uzyskane
w monoterapii inhibitorem redukta-
zy HMG-CoA jest niewystarczaj¹-
ce. Produkty lecznicze mog¹ byæ
stosowane w monoterapii jedynie u
pacjentów, u których inhibitory re-
duktazy HMG-CoA s¹ uwa¿ane za
nieodpowiednie lub nie s¹ tolerowa-
ne. Podczas leczenia nale¿y konty-
nuowaæ dietê i inne niefarmakolo-
giczne metody leczenia (np. æwicze-
nia fizyczne, zmniejszenie masy cia-
³a). Preparaty zawieraj¹ kwas niko-
tynowy, który w dawkach terapeu-
tycznych dzia³a jako lek modyfiku-
j¹cy stê¿enie lipidów we krwi, oraz
laropiprant, silnie dzia³aj¹cy lek z gru-
py selektywnych antagonistów re-
ceptora prostaglandyny D2 (PGD2)
podtypu 1 (DP1). Kwas nikotyno-
wy powoduje obni¿enie stê¿enia
frakcji lipoprotein o ma³ej gêsto�ci
(LDL-C), cholesterolu ca³kowitego
(TC), frakcji lipoprotein o bardzo
ma³ej gêsto�ci (VLDL-C), apolipo-
proteiny B (apo B, g³ównej proteiny
frakcji LDL), triglicerydów (TG) i li-
poproteiny (a) [Lp(a), zmodyfiko-
wana cz¹steczka frakcji LDL], a tak-
¿e podwy¿szenie stê¿enia frakcji li-
poprotein o wysokiej gêsto�ci
(HDL-C) oraz apolipoproteiny A-I
(apo A-I, g³ówna bia³kowa kompo-
nenta frakcji HDL). Laropiprant ha-
muje efekt uderzenia gor¹ca z za-
czerwienieniem wywo³any podaniem
kwasu nikotynowego, w którym po-
�redniczy PGD2. Laropiprant nie
wp³ywa na stê¿enie lipidów ani nie
zak³óca wp³ywu kwasu nikotynowe-
go na profil lipidów.

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

J01 � Leki przeciwbakteryj-
ne dzia³aj¹ce ogólnie; J01D
� Inne beta-laktamowe leki
przeciwbakteryjne; J01DH
� Karbapenemy
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Doripenemum: Doribax inj. (Jans-
sen-Cilag) przeznaczony jest do lec-
zenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u
pacjentów doros³ych:
wewn¹trzszpitalne zapalenie p³uc (w
tym zapalenie p³uc zwi¹zane z
mechaniczn¹ wentylacj¹), powik³ane
zaka¿enia wewn¹trzbrzuszne,
powik³ane zaka¿enia dróg moczow-
ych. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
wytyczne dotycz¹ce w³a�ciwego zas-
tosowania leków przeciwbak-
teryjnych. Dorypenem jest syntety-
cznym antybiotykiem z rodziny kar-
bapenemów. Dzia³anie dorypenemu
polega na hamowaniu biosyntezy
�ciany komórkowej bakterii. Do-
rypenem inaktywuje wiele podsta-
wowych bia³ek wi¹¿¹cych penicyliny
(PBPs, ang. penicillin-binding pro-
teins), w wyniku czego dochodzi do
zahamowania ich aktywno�ci, a nas-
têpnie �mierci komórki. In vitro
wykazano nieznaczne wzajemne
dzia³anie antagonistyczne dorypene-
mu i innych antybiotyków. Zaobser-
wowano dzia³anie addycyjne lub
s³abe dzia³anie synergiczne z amika-
cyn¹ i lewofloksacyn¹ na Pseudomo-

nas aeruginosa, a tak¿e z daptomy-
cyn¹, linezolidem, lewofloksacyn¹ i
wankomycyn¹ na bakterie Gram-
dodatnie. Mechanizmy rozwoju
oporno�ci bakterii na dorypenem
polegaj¹ na inaktywacji leku przez
enzymy hydrolizuj¹ce karbapenemy,
wystêpowaniu zmutowanych lub
nabytych bia³ek wi¹¿¹cych peni-
cyliny, zmniejszeniu przepuszczalno�-
ci zewnêtrznej b³ony komórkowej
oraz zwiêkszeniu aktywnego trans-
portu z komórki. Dorypenem jest
odporny na hydrolizê przez wiêk-
szo�æ beta-laktamaz, w tym tak¿e
penicylinazy i cefalosporynazy, wyt-
warzanych przez bakterie Gram-do-
datnie i Gram-ujemne, z wyj¹tkiem
stosunkowo rzadko wystêpuj¹cych
beta-laktamaz hydrolizuj¹cych kar-
bapenemy. Gatunki oporne na inne
karbapenemy wykazuj¹ zwykle
równocze�nie oporno�æ na dorypen-
em. Gronkowce metycylinooporne
nale¿y zawsze uznawaæ jako oporne
na dorypenem. Podobnie jak w przy-
padku innych antybiotyków, w tym
karbapenemów, dorypenem po-
wodowa³ wyselekcjonowanie szc-

zepów bakterii niewra¿liwych na jego
dzia³anie.

V � PREPARATY RÓ¯NE
V03/V03A � Inne �rodki
stosowane w lecznictwie;
V03AB - �rodki odtruwaj¹ce

Sugammadexum: Bridion (Orga-
non) jest wskazany w celu odwróce-
nia blokady przewodnictwa nerwo-
wo-miê�niowego wywo³anej przez
rokuronium lub wekuronium. U dz-
ieci i m³odzie¿y preparat zaleca siê
stosowaæ tylko w rutynowym
zniesieniu blokady wywo³anej przez
rokuronium. Sugammadeks jest
zmodyfikowan¹ gamma-cyklode-
kstryn¹ wybiórczo wi¹¿¹c¹ leki
zwiotczaj¹ce. Tworzy kompleksy z
rokuronium lub wekuronium, lekami
blokuj¹cymi przewodnictwo nerwo-
wo-miê�niowe, zmniejszaj¹c ilo�æ
leku blokuj¹cego przewodnictwo,
który jest dostêpny do zwi¹zania
z receptorami nikotynowymi w p³ytce
nerwowo-miê�niowej. Powoduje to
zniesienie bloku przewodnictwa ner-
wowo-miê�niowego wywo³anego
przez rokuronium lub wekuronium.

Przegl¹d prasy

Wojna o leki, czyli harmonizacyjne fa³sze

(�)Ukaza³o siê ostatnio wiele alarmistyczno-katastroficznych artyku³ów dotycz¹cych tzw. harmonizacji leków, tj. dostoso-
wania ich do wymogów wspólnotowych. Ogólnie mówi¹c, wynika z nich, ¿e po 31 grudnia 2008 r. pacjenci nie bêd¹ mogli
kupiæ tanich polskich leków w aptekach, a ca³a ta sytuacja jest wynikiem antypolskiej polityki Unii Europejskiej. W sprawie
interweniowa³ zreszt¹ sam rzecznik praw obywatelskich, nawo³uj¹c wrêcz do odst¹pienia od rejestrowania leków jako
bariery dla ich tanio�ci (sic!). Naszym zdaniem ca³a ta harmonizacyjna histeria wynika z niezrozumienia, o co w sprawie
chodzi (�).

(�) Larum dotyczy rzekomego nag³ego wzrostu cen leków, gdy te, które nie przejd¹ pomy�lnie harmonizacji, zostan¹
wycofane z obrotu. (�)Warta polemiki jest natomiast nieprawdziwa teza o dro¿y�nie refundacyjnej.

Po pierwsze, te leki, które nie przejd¹ harmonizacji, to zwykle leki stare, maj¹ce zamienniki. Dla ka¿dej grupy terapeu-
tycznej trzeba by, wiêc zrobiæ porównawcze badanie cen, aby doj�æ do � obecnie jak siê zdaje � z góry sformu³owanego,
uogólniaj¹cego wniosku o wzro�cie cen w rezultacie harmonizacji.

Po drugie, w tezie tej jak na d³oni widaæ naturê g³ównego mitu refundacyjnego � ¿e tanie leki na li�cie to tanio�æ dla
pacjenta. Tymczasem jest odwrotnie. Je¿eli z list znikn¹ stare, tanie leki, podniesie siê limit wspó³p³acenia przez NFZ, co
spowoduje obni¿kê realnej ceny innych leków dla pacjenta. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e im wiêcej ceny leku pokryje NFZ, tym
mniej zostaje do zap³aty dla Kowalskiego. To w interesie NFZ, a nie pacjenta jest obecno�æ na listach refundacyjnych tanich
limitodawców. W ten sposób bowiem wspó³p³aci tylko do ich niskiej ceny (�).

Rzeczpospolita, (31-07-2008)
Natalia £ojko , Paulina Kieszkowska-Knapik
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Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa 
handlowa 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i data 
rejestracji 

A02BC Lansoprazolum Rapilazole Actavis PL 12.2007 

A10BB Glimepiridum Glindia Gedeon Richter PL 02.2007 

B01AE Dabigatrani 
etexilas 

Pradaxa Boehringer 
Ingelheim 

UE 03.2008 

B05ZB Electrolyta + 
glucosum 

Duosol Braun PL 12.2005 

C01EB Trimetazidinum Cyto-
Protectin MR 

Ethifarm PL 04.2004 

C07AB Nebivololum Nedal Polfa Warszawa PL 04.2008 

C07AG Carvedilolum Carvilex Actavis PL 11.2007 

C08CA Amlodipinum Amlodipine 
Arrow 

Arrow Generics PL 07.2007 

C09CA Losartanum Rasoltan Actavis PL 07.2007 

D01BA Terbinafinum Terbinafina Arrow Generics PL 10.2006 

G04CB Finasteridum Symasteride SymPhar PL 10.2007 
Renox, zm. 
04.2008 
Symasteride 

J05AF Telbivudinum Sebivo Novartis 
Europharm 

UE 04.2007 

J05AX Raltegravirum Isentress Merck Sharp & 
Dohme 

UE 12.2007 

L01XE Temsirolimusum Torisel Wyeth UE 11.2007 

L02BG Anastrozolum Mamostrol Synthon PL 12.2007 
Biostrol, zm. 
01.2008 
Mamostrol 

M01AC Meloxicamum Meloxicam 
Arrow 

Arrow Generics PL 04.2007 

M02AA Naproxenum Tarproxen Polfa Tarchomin PL 04.2004 

N05AH Olanzapinum Ranofren Adamed PL 03.2008 
Zolafren, zm. 
06.2008 
Ranofren 

N05AH Quetiapinum Nantarid Gedeon Richter PL 02.2008 

N07BC51 Buprenorphinum 
+ naloxonum 

Suboxone Schering-Plough UE 09.2006 

 

A � PRZEWÓD POKARMO-
WY I METABOLIZM

A02 � Leki stosowane w zaburze-
niach zwi¹zanych z nad-
kwa�no�ci¹; A02B � Leki
stosowane w chorobie
wrzodowej i refluksie ¿o³¹d-

k o w o - p r z e ³ y k o w y m ;
A02BC � Inhibitory pompy
protonowej

A10 � Leki stosowane w cukrzy-
cy; A10B � Leki obni¿aj¹ce
poziom glukozy we krwi, z
wy³¹czeniem insulin;

A10BB � Sulfonamidy, po-
chodne mocznika

B � KREW I UK£AD
KRWIOTWÓRCZY

B01/B01A � Leki przeciwzakrze-
powe; B01AE � Bezpo�red-

Nowo�ci na rynku � lipiec 2008
W lipcu 2008 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 20 nowych marek produktów

leczniczych:
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nie inhibitory trombiny
B05 � Substytuty osocza i p³yny

do wlewów; B05Z � �rodki
do hemodializy i hemofil-
tracji; B05ZB � �rodki do
hemofiltracji

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C01 � Leki nasercowe; C01E �
Inne leki nasercowe;
C01EB � Inne leki naser-
cowe

C07/C07A � Leki blokuj¹ce re-
ceptory βββββ-adrenergiczne;
C07AB � Selektywne leki
blokuj¹ce receptory βββββ-adre-
nergiczne
C07AG � Leki blokuj¹ce
receptory ααααα- i βββββ-adrener-
giczne

C08 � Blokery kana³u wapniowe-
go; C08C � Selektywne blo-
kery kana³u wapniowego z
g³ównym dzia³aniem na
naczynia krwiono�ne;
C08CA � Pochodne dihy-
dropirydyny

C09 � Leki dzia³aj¹ce na uk³ad
renina-angio tensyna;
C09C/C09CA � Antagoni-
�ci angiotensyny II, leki
proste

D � LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII

D01 � Leki przeciwgrzybicze sto-
sowane w dermatologii;

D01B/D01BA � Leki prze-
ciwgrzybicze dzia³aj¹ce
ogólnie

G � UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE
G04 � Leki urologiczne; G04C �

Leki stosowane w ³agod-
nym przero�cie gruczo³u
krokowego; G04CB � Inhi-
bitory 5á-reduktazy testo-
steronu

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

J05 � Leki przeciwwirusowe dzia-
³aj¹ce ogólnie; J05A � Bez-
po�rednio dzia³aj¹ce leki
przeciwwirusowe;
J05AF � Nukleozydowe i
nukleotydowe inhibitory
odwrotnej transkryptazy
J05AX � Inne leki przeciw-
wirusowe

L � LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WP£YWAJ¥CE
NA UK£AD ODPORNO�CIO-

WY
L01 � Leki przeciwnowotworowe;

L01X � Inne leki przeciw-
nowotworowe; L01XE �
Inhibitory kinazy bia³kowej

L02 � Leki hormonalne; L02B �
Antagoni�ci hormonów
i leki o zbli¿onym dzia³aniu;

L02BG � Inhibitory enzy-
mów

M � UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M01 � Leki przeciwzapalne i
przeciwreumatyczne; M01A
� Niesterydowe leki prze-
ciwzapalne i przeciwreu-
matyczne; M01AC - Oksy-
kamy

M02/M02A � Leki stosowane
miejscowo w bólach stawów
i miê�ni; M02AA � Nieste-
roidowe leki przeciwzapal-
ne do stosowania miejsco-
wego

N � UK£AD NERWOWY
N05 � Leki psychotropowe; N05A

� Leki neuroleptyczne;
N05AH � Diazepiny, oksa-
zepiny i tiazepiny

N07 � Inne leki dzia³aj¹ce na
uk³ad nerwowy; N07B �
Leki stosowane w uzale¿-
nieniach; N07BC � Leki
stosowane w uzale¿nieniu
od opioidów; N07BC51 �
Buprenorfina, leki z³o¿one

Opracowanie:
dr n. farm. Jaros³aw Filipek

Kierownik Dzia³u Informacji
o Produktach

Administrator Farmaceutycznej
Bazy Danych BAZYL

IMS Poland
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Pod ¿aglami i przy siatce

SPORT TO ZDROWIE

Powoli, lecz nieub³agalnie
zbli¿a siê koniec lata. Pod koniec
wakacji, niejako na os³odê, Hurtap
SA z £êczycy zorganizowa³ Farma-
ceutyczne Mistrzostwa Polski
w ̄ eglarstwie. Impreza ma dosko-
na³¹ renomê. W tym roku dopisa³a
tak¿e pogoda i frekwencja. Do re-
gat przyst¹pi³o 10 za³óg, w tym jed-
na pod egid¹ �l¹skiej Izby Aptekar-
skiej. Organizator zapewni³ uczest-
nikom identyczne jachty Sasanka
660, na których rozegrano sze�æ
wy�cigów (5 krótkodystansowych
i 1 d³ugodystansowy). W pi¹tek przy
piêknej, s³onecznej pogodzie i wie-
trze 2 � 3 B rozegrano trzy wy�cigi,
w tym jeden d³ugodystansowy.
Po pierwszym dniu regat na prowa-
dzeniu by³y dwie ekipy z równ¹ ilo-
�ci¹ punktów - MEDICARE ze ster-
nikiem Marianem Radowskim i
HURTAP I ze sternikiem Wiktorem
Napiór¹. W sobotê od rana la³o, ale
tu¿ przed po³udniem przesta³o i
pierwszy wy�cig wygra³a za³oga
HURTAPU I. W dwóch nastêpnych
zwyciê¿y³a za³oga MEDICARE i
dziêki temu wygra³a ca³e regaty.
Przysz³oroczne V Mistrzostwa Pol-
ski odbêd¹ siê w terminie 20-23
sierpnia 2009 r.

22-23 listopada odbêd¹ siê
we W³oc³awku III Mistrzostwa Pol-
ski w siatkówkê. Do gry zaprasza-
my farmaceutów, a tak¿e lekarzy
i przedstawicieli innych zawodów
medycznych. Mog¹ startowaæ rów-
nie¿ pracownicy firm farmaceutycz-
nych. Patronat nad zawodami objê-

li: Naczelna Izba Aptekarska, Apte-
karz Polski, Polski Zwi¹zek Pi³ki
Siatkowej oraz portal

www.sport.farmacja.pl, który publi-
kuje szczegó³owe informacje na te-
mat tej imprezy.

mgr farm. Filip Olejniczak
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Ogólnopolski Dzieñ Aptekarza
Warszawa � 25 wrzesieñ 2008 r.

Polpharma jest najwiêkszym polskim producentem leków generycznych oraz substancji farmaceutycznych.
Produkuje szerok¹ gamê leków wydawanych na receptê i stosowanych w lecznictwie zamkniêtym. Specjalno�ci¹
firmy s¹ preparaty stosowane w kardiologii, gastroenterologii i neurologii. Znacz¹c¹ czê�æ portfolio Polpharmy
stanowi¹ równie¿ leki dostêpne bez recepty (OTC).

 Polpharma nale¿y do �cis³ego grona liderów bran¿y farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy siê
zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych. Si³¹ Polpharmy jest po³¹czenie wieloletniego do�wiad-
czenia z nowoczesnymi technologiami i najwy¿szymi standardami zarz¹dzania.

 Firma powsta³a w 1935 roku, natomiast w roku 2000 zosta³a sprywatyzowana przy udziale wy³¹cznie pol-
skiego kapita³u. Polpharma realizuje strategiê rozwoju nie tylko w Polsce, ale tak¿e na rynkach zagranicznych.
Posiada swoje struktury w Rosji, na Ukrainie, Litwie, Bia³orusi, w Kazachstanie i Wietnamie.

 W swych dzia³aniach Polpharma kieruje siê has³em Ludzie pomagaj¹ Ludziom. Strategia firmy opiera siê na
zasadzie zrównowa¿onego rozwoju, co oznacza, ¿e Polpharma uwzglêdnia w swej dzia³alno�ci nie tylko czynniki
ekonomiczne, ale tak¿e spo³eczne i ekologiczne. Firma podejmuje wiele przedsiêwziêæ o charakterze spo³ecznym,
bierze udzia³ w akcjach edukacyjnych, jest mecenasem kultury i sponsorem sportu.

W 2001 roku Polpharma powo³a³a do ¿ycia Fundacjê Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji
i Medycyny. Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego projektom badawczym z zakresu nauk farma-
ceutycznych i medycznych. To pierwsza tego typu fundacja za³o¿ona przez polsk¹, prywatn¹ firmê farmaceutyczn¹.
W sze�ciu przeprowadzonych do tej pory edycjach konkursu Fundacji przyznano 40 grantów na realizacjê  projek-
tów badawczych.

Ka¿dego roku w laboratoriach farmaceutycznych powstaj¹ nowe technologie, dziêki którym tworzone s¹
coraz bardziej skuteczne leki. Trafiaj¹ one do aptek, a nastêpnie do pacjentów, którzy dziêki nim czuj¹ siê lepiej, s¹
zdrowsi. To jeden z przejawów wype³niania spo³ecznej misji przez firm farmaceutyczne. Firmy farmaceutyczne
prowadz¹ politykê odpowiedzialno�ci spo³ecznej, której przejawem s¹ liczne akcje edukacyjne i zdrowotne kiero-
wane zarówno do pacjentów, jak i do farmaceutów. Towarzysz¹ one samorz¹dowi aptekarskiemu, wspieraj¹ roz-
wój aptekarstwa i farmacji w Polsce.

Kilka czo³owych firm farmaceutycznych przy³¹czy³o siê do organizacji Dnia Aptekarza, jako sponsorzy
tego przedsiêwziêcia. Sponsorami �Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza� s¹ nastêpuj¹ce firmy:

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza patronatem medialnym obj¹³:
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Grupa Badawcza Servier
Grupa Badawcza Servier jest wiod¹c¹, niezale¿n¹ francusk¹ firm¹ farmaceutyczn¹ i drug¹ francusk¹ firm¹ farmaceu-

tyczn¹ na �wiecie. Obecna jest w 140 krajach zatrudniaj¹c ponad 20 000 osób.
Ka¿dego roku Servier przeznacza 25% �wiatowego obrotu na prace badawczo-rozwojowe nad lekami innowacyjnymi,

co stanowi niemal dwukrotnie wiêcej nak³adów finansowych ni¿ w przypadku innych firm farmaceutycznych. Dodatko-
wo poprzez badania kliniczne nad nowymi lekami, w które zaanga¿owanych jest przesz³o 3000 pracowników na ca³ym
�wiecie, w tym wielu z Polski, Servier realizuje najwa¿niejszy cel swojej dzia³alno�ci � poszukiwanie nowych rozwi¹zañ
terapeutycznych. Innowacyjne leki firmy Servier stosowane s¹ w leczeniu chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, chorób
metabolicznych, chorób o�rodkowego uk³adu nerwowego, chorób uk³adu oddechowego, czerniaka i osteoporozy.

Innowacyjno�æ bêd¹c niezbêdnym elementem strategii rozwoju Grupy Badawczej Servier stanowi jednocze�nie war-
to�æ dodan¹ dla firmy i jej otoczenia. Specyfika bran¿y farmaceutycznej powoduje, ¿e innowacyjno�æ nie mo¿e opieraæ siê
wy³¹cznie na kreatywnym my�leniu. W tym przypadku konieczne s¹ badania i udokumentowane dowody na jako�æ,
bezpieczeñstwo i skuteczno�æ produktów powstaj¹cych w laboratoriach firmy. Dla Grupy Badawczej Servier jest to
priorytet.

Badania nad nowymi lekami s¹ kluczow¹ misj¹ Servier. Polscy naukowcy aktywnie uczestnicz¹ w pracach nad lekami
innowacyjnymi badanymi przez firmê. Od 1999 roku dzia³a w Polsce Miêdzynarodowy O�rodek Badañ Klinicznych, jedna
z 19 tego typu placówek na �wiecie.

Historia Servier w Polsce
Firma Servier, obecna strukturalnie na rynku polskim od 1992 roku jako Servier Polska, jest jedn¹ z wiod¹cych firm

farmaceutycznych na naszym rynku i nieustannie siê rozwija. Zgodnie z rozpoczêt¹ w 1992 roku strategi¹ d³ugotermino-
wych inwestycji Grupy Badawczej Servier w Polsce wiêkszo�æ leków Servier, dostêpnych na lokalnym rynku, wytwarza-
na jest w Warszawie, w Przedsiêbiorstwie Farmaceutycznym ANPHARM SA, które zosta³o w³¹czone w sk³ad Grupy
w 1997 roku. Produkcjê leków Servier uruchomiono ju¿ w nastêpnym roku, a przez kolejne lata zak³ad by³ systematycznie
rozbudowywany.

W 2000 roku w Warszawie powsta³o Centrum Dystrybucji Servier, a w 2003 roku otwarto nowy budynek administra-
cyjno-biurowy. Wszystkie leki Servier produkowane s¹ zgodnie ze standardami GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania)
i dystrybuowane s¹ wed³ug zasad GDP (Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej), co zapewnia im najwy¿sz¹ jako�æ, bezpieczeñ-
stwo i skuteczno�æ. Dziêki transferowi nowoczesnej technologii oraz znacz¹cym inwestycjom, zdolno�æ produkcyjna
Przedsiêbiorstwa Farmaceutycznego ANPHARM SA wzros³a z 4 do 40 mln opakowañ rocznie. Decyzja o budowie w³asnej
siedziby Servier Polska w Warszawie, ukoñczonej w lipcu 2005 roku, by³a kolejnym istotnym posuniêciem w realizowanej
w Polsce strategii firmy.

W trosce o wiedzê
Od pocz¹tku dzia³alno�ci w Polsce Servier wspiera i podejmuje inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym

skierowane do �rodowiska medycznego, organizuj¹c konferencje, sympozja oraz warsztaty dla lekarzy i farmaceutów.
Z grantów naukowych wydawane s¹ liczne publikacje medyczne, w tym czasopisma naukowe, skierowane zarówno do
specjalistów, jak i lekarzy pierwszego kontaktu. Oferta wydawnicza firmy Servier w Polsce wzbogacona jest o Medyczny
Serwis Internetowy dla lekarzy i farmaceutów � www.servier.pl, który zawiera omówienia najwa¿niejszych artyku³ów
publikowanych w renomowanych polskich i �wiatowych periodykach. Do ponad 17 000 zarejestrowanych u¿ytkowni-
ków wysy³any jest poczt¹ elektroniczn¹ biuletyn naukowy �Vademecum�, bêd¹cy jednym z najpopularniejszych �róde³
informacji o postêpach �wiatowej medycyny dla lekarzy i farmaceutów w Polsce.

Poza w³asnymi wydawnictwami firma aktywnie wspiera wydawanie innych czasopism naukowych oraz ksi¹¿ek
o ³¹cznym nak³adzie ponad 100 000 egzemplarzy rocznie, dystrybuowanych bezp³atnie w�ród lekarzy na terenie ca³ej
Polski. Od wielu lat Servier wspiera równie¿ miêdzynarodowe medyczne publikacje specjalistyczne pod wspóln¹ nazw¹



OGÓLNOPOLSKI DZIEÑ  APTEKARZA

– 51 –

�Journal by Fax�, wydawane przez niezale¿ne zespo³y redakcyjne zrzeszaj¹ce uznane autorytety w wybranych dziedzinach
medycyny. Kolejne wydania ukazuj¹ siê dwa razy w tygodniu � �The European Cardiologist Journal by Fax� lub cotygo-
dniowo � �International Journal of Metabolism by Fax� oraz �International Venous Digest by Fax�. Artyku³y w zwiêz³ej
formie omawiaj¹ najistotniejsze zagadnienia wspó³czesnej medycyny. Periodyki publikowane s¹ w internecie (www.se-
rvier.pl) i wysy³ane poczt¹ elektroniczn¹ na indywidualne zamówienie.

�Servier w trosce o Twoje Zdrowie�
Równorzêdnym zadaniem dla firmy jest efektywne wspieranie lekarzy oraz pacjentów w ich wspólnym d¹¿eniu do

osi¹gniêcia jak najlepszych efektów terapeutycznych. W tym celu Servier Polska w ramach dzia³alno�ci edukacyjnej
skierowanej do pacjentów organizuje miêdzy innymi spo³eczne, bezp³atne akcje profilaktyczno-diagnostyczne. Akcje te
maj¹ charakter ogólnopolski i prowadzone s¹ pod wspólnym has³em �Servier w trosce o Twoje zdrowie�. Podstawowym
celem tego projektu w ramach, którego zainicjowano akcje �Servier dla serca�, �Servier � przyjaciel w cukrzycy�, �Se-
rvier w trosce o ¿y³y� oraz realizowan¹ wspólnie z Fundacj¹ ITAKA kampaniê spo³eczn¹ �Forum Przeciw Depresji�, jest
dostarczanie wiedzy na temat schorzeñ stanowi¹cych istotny problem spo³eczny, ich profilaktyki, a tak¿e praktycznych
porad dotycz¹cych ¿ycia z ró¿nymi chorobami przewlek³ymi. £¹cznie w ramach dotychczasowych akcji �Servier w
trosce o Twoje zdrowie� przebadano ponad 50 000 osób. Kolejnym przyk³adem dzia³añ edukacyjnych firmy Servier jest
realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Nadci�nienia Têtniczego ogólnopolski program profilaktyczno-diagno-
styczny �Zmierz ci�nienie, oceñ ryzyko�. Celem prowadzonego w 600 o�rodkach programu jest edukacja pacjentów
z podwy¿szonymi warto�ciami ci�nienia têtniczego w zakresie zagro¿eñ, jakie wynikaj¹ z choroby nadci�nieniowej.
Do koñca 2007 roku programem zosta³o objêtych ponad 150 000 osób.

Potencja³ Ludzki w Servier
Grupa Badawcza Servier zatrudnia ponad 900 osób we wszystkich swoich strukturach w Polsce. Pracownicy stano-

wi¹ najwa¿niejsz¹ warto�æ dla za³o¿yciela firmy, Jacques�a Servier, który ponad 50 lat temu, jako absolwent dwóch
fakultetów medycyny i farmacji, wraz z grup¹ o�miu wspó³pracowników, za³o¿y³ w Orleanie naukowo-badawcz¹ firmê
farmaceutyczn¹.

Wymagaj¹c pracy na najwy¿szym poziomie merytorycznym i etycznym, Servier dba by powierzane pracownikom
zadania stanowi³y dla nich mo¿liwo�æ rozwoju zawodowego zapewniaj¹c jednocze�nie satysfakcjê z wykonywanej pracy.
Bardzo wa¿nym elementem kultury firmy jest d³ugofalowy rozwój pracowników i szanse kariery równie¿ w miêdzynaro-
dowych strukturach Grupy Badawczej Servier.

W 2005 roku Servier Polska zainaugurowa³ innowacyjny projekt �Akademia Servier� skierowany do studentów ostat-
nich lat studiów i absolwentów kierunków medycznych, farmaceutycznych i pokrewnych. Ide¹ �Akademii Servier� jest
dzielenie siê ze �rodowiskami studenckimi i absolwenckimi praktyczn¹ wiedz¹ na temat zasad dzia³ania miêdzynarodowej
firmy farmaceutycznej na przyk³adzie Servier. Koncept �Akademii Servier� opiera siê na dwóch przedsiêwziêciach. Pierw-
szym etapem projektu jest �Akademia Servier � Praktyki�, program corocznych, letnich praktyk prowadzonych w firmie
Servier Polska. Druga czê�æ to �Akademia Servier � Innowacja i Rozwój�. W ramach tego projektu organizowane s¹
wyk³ady i dyskusje na temat opracowywania bezpiecznego i skutecznego leku innowacyjnego. Jednocze�nie podczas
jednodniowych warsztatów, do�wiadczeni mened¿erowie Servier Polska, na co dzieñ dbaj¹cy o podnoszenie kompetencji
zawodowych i osobistych pracowników firmy, pomagaj¹ uczestnikom �Akademii Servier� rozwin¹æ umiejêtno�ci z zakre-
su komunikacji.

Zaanga¿owanie spo³eczne
Wspieranie edukacji zdrowotnej pacjenta, wspó³praca naukowo-badawcza z lekarzami i farmaceutami oraz dba³o�æ

o pracowników firmy jest przyk³adem dobrze rozumianego odpowiedzialnego biznesu, jaki mo¿e byæ realizowany przez
firmê farmaceutyczn¹. Servier od wielu lat opieraj¹c siê na idea³ach i filozofii jednego cz³owieka, podejmuje kolejne wy-
zwania wdra¿aj¹c idee odpowiedzialno�ci spo³ecznej, czego dowodem jest status Partnera Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu od 2005 roku.

Zaanga¿owanie i wk³ad firmy Servier w wielop³aszczyznowe dzia³ania na rzecz rozwoju polskiej medycyny i farmacji
doceniane s¹ miêdzy innymi przez Polskie Towarzystwa Naukowe, które przyznaj¹ firmie presti¿owe nagrody i wyró¿nie-
nia. W�ród nich s¹ chocia¿by wielokrotne tytu³y �Partner Polskiej Kardiologii�, �Przyjaciel Polskiej Hipertensjologii�, czy
�Partner Polskiej Flebologii� oraz wiele innych.

Dzia³aniom podejmowanym przez Servier towarzyszy motto �Odkrycia daj¹ce nadziejê�, które inspiruje do podejmo-
wania kolejnych przedsiêwziêæ. Dziêki nim zarówno �rodowisko medyczne, jak i pacjenci maj¹ w Servier solidnego
i odpowiedzialnego partnera.



– 52 –

OGÓLNOPOLSKI DZIEÑ  APTEKARZA

GlaxoSmithKline to firma, która rozwija siê, patrz¹c w przysz³o�æ. Mamy jeden cel - w oparciu o prowadzo-
ne przez nas badania naukowe, poprawiaæ jako�æ ¿ycia przysz³ych pokoleñ, daj¹c im mo¿liwo�æ osi¹gaæ wiêcej,
czuæ siê lepiej i ¿yæ d³u¿ej.

   GSK jest liderem na polskim rynku farmaceutycznym (7,4% udzia³u w rynku*). Jest tak¿e najwiêkszym
inwestorem w bran¿y. W 1998 roku firma w³¹czy³a siê w proces prywatyzacji polskich przedsiêbiorstw, wykupuj¹c
80% akcji Poznañskich Zak³adów Farmaceutycznych Polfa.

   W swej ofercie w Polsce GSK posiada ponad 470 produktów. GlaxoSmithKline zajmuje wiod¹c¹ pozy-
cjê w rozwoju leków w g³ównych obszarach terapeutycznych: w chorobach uk³adu oddechowego, neurologii,
wirusologii, antybiotykoterapii, diabetologii, onkologii i kardiologii, a tak¿e szczepionkach, produktach higieny jamy
ustnej i suplementach diety oraz posiada w swojej ofercie szerok¹ gamê leków dostêpnych bez recepty.


