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W drugiej po-
łowie XIX wieku  
w Krakowie nie ist-
niał odrębny wydział 
lub studium farmaceu-
tyczne. Studenci far-
macji uczyli się przez 
zaledwie dwa lata  
i uczęszczali na zaję-
cia prowadzone przez 
profesorów wydzia-
łów Filozoficznego  
i Lekarskiego. 
   Były to czasy wyjąt-
kowe. Nigdy potem na 
płaszczyźnie łączącej 
farmację uniwersyte-
cką i świat aptekar-
ski nie było już tak 
ścisłych związków. 
Redakcja najważniej-
szego czasopisma far-

maceutycznego, wydawanego we 
wspomnianym okresie na terenie 
Galicji, „Czasopisma Towarzy-
stwa Aptekarskiego”, poświę-
cała zagadnieniom szkolnictwa 
wyższego bardzo dużo miejsca. 
Komentowano zmiany personal-
ne na Uniwersytecie, referowano 
przebieg zjazdów i konferencji, 
entuzjastycznie donoszono o od-
kryciach naukowych i wydarze-
niach z życia krakowskiej uczel-
ni. Ton, w jakim relacjonowano te 
wydarzenia, pełen był głębokiego 
szacunku i fascynacji. 

Redakcja „Czasopisma To-
warzystwa Aptekarskiego” wiele 
miejsca poświęcała komunikatom 
o zmianach personalnych na kra-
kowskiej uczelni. Pilnie śledzono 
inicjatywy Uniwersytetu związa-
ne z farmacją.

Towarzystwo Aptekarskie, 
wydawca „Czasopisma Towarzy-
stwa Aptekarskiego”, zrzeszające 
setki farmaceutów z całej Galicji, 
odnosiło się do profesorów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego z naj-
wyższym szacunkiem. Wyrazem 
tego stało się w roku 1885 nada-
nie profesorowi chemii Emilowi 
Czyrniańskiemu tytułu człon-
ka honorowego Galicyjskiego 
Towarzystwa Aptekarskiego. 
Śmierć profesora Czarniańskiego 
w roku 1888 okryła świat aptekar-
ski prawdziwą żałobą. Redakcja 
„Czasopisma Towarzystwa Ap-

Ilustracja 2
Dyplom magistra farmacji Edwarda Rudego z roku 1889. 

Ze zbiorów Jacka Rudego. 

Ilustracja 1
Rota przysięgi magistra farmacji. 

Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ 
(teka 407, Józef Hanak).

Związki większości studentów z macierzystymi uczelniami kończą się w momencie uzyskania 
dyplomu uniwersyteckiego. Pozostają jedynie wspomnienia i kilka rocznicowych zjazdów… Jednak dawni 
krakowscy i małopolscy aptekarze, pomimo ukończenia studiów, nadal czynnie uczestniczyli w życiu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwracając niejako dług zaciągnięty w Almae Matris.

Aptekarz i jego Uniwersytet
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tekarskiego” wspominała go jako 
jednego z najzasłużeńszych pro-
fesorów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, ulubieńca i prawdziwego 
opiekuna farmaceutów kształcą-
cych się w murach królewskiego 
grodu. W obszernym nekrologu 
podkreślono, że nad trumną prof. 
Czyrniańskiego przemawiał słu-
chacz 2. roku studyów farmaceu-
tycznych (…) i w gorących sło-
wach podnosząc zasługi najczci-
godniejszego profesora, zwanego 
powszechnie „ojcem farmaceu-
tów”, wyraził żal głęboki, jaki 

po stracie tak zacnego męża na 
długo pozostanie w naszem sercu 
zbolałem.

Niezwykle istotną rolą ap-
tekarzy w dziejach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego było udzielanie 
wsparcia finansowego – zarówno 
studentom, jak i samej uczelni.  
W pierwszych latach XX wie-
ku najbiedniejsi ze studiują-
cych mogli liczyć na stypendia 
z fundacji imienia Eustache-
go Burskiego, przyznawane 
przez Gremium Aptekarzy Ga-
licji Zachodniej. Burski był ma-

gistrem farmacji, aptekarzem  
w Haliczu. Zmarł w roku 1890, 
zapisując – jak podawało „Cza-
sopismo Towarzystwa Aptekar-
skiego” – swój majątek na utwo-
rzenie trzech stypendiów, których 
nadanie rok rocznie warunkując 
pierwszeństwo dla kandydatów, 
urodzonych w byłej Rzeczypospo-
litej krakowskiej.

Najpełniejszy jednak wy-
miar działalność charytatyw-
na aptekarzy zyskała dopiero  
w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, kiedy zorganizo-

Ilustracja 3
Strona tytułowa „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” 

z podobiznami zmarłych uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego
i wykładowców dla studentów farmacji

 – profesorów Emila Czyrniańskiego i Zygmunta Wróblewskiego 
(nr 9/1888, s. 139)

Ilustracja 4
Statut Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych 

w Krakowie. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ 
(teka 56, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych).
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wane zostało Towarzystwa Po-
pierania Nauk Farmaceutycznych  
w Krakowie.

Statut Towarzystwa zatwier-
dzony został 1 kwietnia 1931. Li-
stę człon-
k ó w - z a -
łożyciel i 
otwierały 
organiza-
cje apte-
k a r s k i e : 
Gremium 
Aptekarzy 
Małopol-
ski Za-
chodnie j 
w Krako-
wie, Klub 
Aptekarzy 
w Kra-
k o w i e , 
O g ó l n y 
Z w i ą z e k 
Aptekarzy Województwa Ślą-
skiego w Katowicach, Koło Ap-
tekarzy Zagłębia Dąbrowskiego i 
Częstochowy, krakowski Oddział 
Związku Zawodowego Farmaceu-
tów Pracowników oraz Koło Far-
maceutów Studentów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Pośród członków założycieli byli 
także prof. Tadeusz Estreicher, dy-
rektor Oddziału Farmaceutyczne-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
prof. Marek Gatty-Kostyál, wice-
dyrektor Oddziału oraz kierownik 
Katedry i Zakładu Farmacji Sto-
sowanej, a także liczni aptekarze 
południowej Polski, między inny-
mi z Krakowa, Żywca, Brzeszcz, 
Chrzanowa, Przemyśla. Na czele 
Towarzystwa, jako prezes, stał 
przez cały okres międzywojenny 
prof. Estreicher, sekretarzem był 
zaś prof. Gatty-Kostyál.

Przez pierwsze lata swego 
istnienia Towarzystwo ogłaszało 

drukiem sprawozdania. W pierw-
szym z nich, pochodzącym z roku 
1933, czytamy: Udzielono wydat-
nej pomocy materjalnej farma-
ceutycznym zakładom naukowym 

U.J. Opłacono całkowite koszta 
wykładów i ćwiczeń z zakresu 
higjeny, obowiązkowych według 
nowego planu na drugim roku 
studjów farmaceutycznych, dla 
których wprowadzenia Minister-
stwo W.R. i O.P. w roku szkolnym 
1931/1932 potrzebnych fundu-
szów nie dostarczyło. W ten spo-
sób nie tylko udzielono koniecz-
nej pomocy istniejącym zakładom 
farmaceutycznym, ale także nie 
dopuszczonodo zachwiania się 
czteroletniego programu studjów 
farmaceutycznych, wywalczone-
go z takim trudem przez polski 
świat farmaceutyczny. 

Pomoc dla poszczególnych 
Zakładów, a także ich kierowni-
ków i asystentów, przekazywano 
przez cała lata trzydzieste. Co roku 
wygospodarowywano kwotę 100 
złotych na stypendium naukowe 
dla dr Ireny Turowskiej, asysten-
ta Zakładu Botaniki Farmaceu-

tycznej, prowadzącej badania nad 
mikroflorą wód mineralnych. To-
warzystwo pokrywało koszty wy-
nagrodzenia asystentów, prowa-
dzących wykłady i zajęcia zleco-

ne oraz 
s łużby. 
O p ł a -
c o n o 
k o s z t y 
światła i 
opału.
Od mo-
m e n t u 
powsta-
nia To-
w a r z y -
s t w a , 
j e g o 
c z ł o n -
k o w i e , 
b ę d ą c y 
pracow-
n i k a -

mi Oddziału Farmaceutyczne-
go (m.in. Marek Gatty-Kostyál, 
Aleksander Kocwa, Irena Turow-
ska), zaczęli prowadzić specjalne 
kursy dokształcające, będące for-
mą rewanżu dla aptekarzy za ich 
szczególną ofiarność. Treść wy-
kładów związana była głównie  
z mającą się ukazać „Farmakopeą 
Polską II”, a nacisk położono na 
analizę farmaceutyczną, stano-
wiącą dla większości starszych 
pracowników aptek temat bardzo 
enigmatyczny…

Z perspektywy czasu naj-
ciekawszą i najbardziej twórczą 
inicjatywą Towarzystwa wydaje 
się założenie ogrodu roślin lecz-
niczych, w którym – wedle relacji 
„Kroniki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego za lata szkolne 1930/31, 
1931/32 i 1932/33” – studenci 
III roku farmacji nietylko zapo-
znaliby się z roślinami, mającemi 
zastosowanie w lecznictwie, lecz 

Ilustracja 5
Formularz wpłaty składek dla Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych. 

Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 56, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych)
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mogli także odbywać wymagane 
ćwiczenia z uprawy roślin lekar-
skich. Profesorowie Estreicher 
i Gatty-Kostyál pisali w „Spra-
wozdaniu za rok 1932”: W roku 
bieżącym zamierza Towarzystwo 
Popierania Nauk Farmaceutycz-
nych, obok dalszego prowadzenia 
dotychczasowej działalności, za-
początkować akcję zmierzającą 
do urządzenia (…) ogrodu roślin 
leczniczych. Ogłoszona przez To-
warzystwo zbiórka pieniędzy na 
cele ogrodu roślin leczniczych 
przyniosła znakomite rezultaty. 

Dzięki ofiarności aptekarzy moż-
na było urządzić ogród w ciągu 
zaledwie kilku miesięcy! Wła-
dzom Towarzystwa Popierania 
Nauk Farmaceutycznych udało 
się zebrać wśród aptekarzy kra-
kowskich, śląskich i częstochow-
skich sumę kilku tysięcy złotych, 
niezbędną do uporządkowania 
wspomnianej wcześniej działki. 
Teren ten bowiem, według cy-
towanej wcześniej „Kroniki…”, 
stał do tej pory pustką i będący 
przeto w stanie dzikim, wymagał 
wykarczowania, usunięcia krza-

ków i uregulowania pod racjonal-
ną uprawę. Mało tego: konieczne 
było także ogrodzenie działki 
parkanem, doprowadzenie wody, 
wytyczenie dróżek i poletka do-
świadczalnego.

Wiosną 1933 roku w ogro-
dzie zasiano i zasadzono pierwsze 
rośliny lecznicze tak, że w trzecim 
trymestrze ogród już był w pełni 
czynny i ćwiczenia z uprawy od-
bywały się normalnie. Ogród or-
ganizatorzy udostępnili nie tylko 
uczonym i studentom farmacji, 
ale także wszystkim krakowianom.

Od roku 1936 działalność 
Towarzystwa zwrócona była 
przede wszystkim na udzielanie 
stypendiów i zapomóg finanso-
wych młodzieży pracującej na-
ukowo. Na walnym posiedzeniu 
Towarzystwa 16 marca 1937 
roku apelowano do aptekarzy  
o potrzebę tworzenia prywatnych 
zapisów dla studiującej i pracują-
cej naukowo młodzieży. W roku 
1937 wypłaconych zostało pięć 
zapomóg po 100 złotych każda. 
Na podstawie odręcznych nota-
tek prof. Estreichera, datowanych 
na rok 1939, można stwierdzić,  
że pomoc finansową przyznawa-
no jedynie najlepszym studen-
tom, których postęp w nauce był 
dobry lub bardzo dobry. Studenci 
ci byli zazwyczaj dziećmi pocho-
dzącymi z rodzin wielodzietnych 
bądź też utrzymywanymi przez 
wdowy lub bezrobotnych ojców.

Towarzystwo Popierania 
Nauk Farmaceutycznych zakoń-
czyło swój blisko dwudziesto-
letni żywot 18 września 1948 
roku. Powodem likwidacji To-
warzystwa było nieprzejednane 
stanowisko Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego 
w Warszawie, który aby w Polsce 

Ilustracja 6
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w 
Krakowie wraz z zaanonsowaniem jego przebiegu. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ 

(teka 56, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych)
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Ilustracja 7
Studenci II roku studiów farmaceutycznych w czasie przerwy w zajęciach, 1946 r.

Zdjęcie ze zbiorów Krystyny Bączkowskiej-Cynke.

istniało tylko jedno towarzystwo 
naukowe, jednoczące wszystkich 
członków zawodu. Na ostatnim 
posiedzeniu Towarzystwa 18 
września 1948 roku, jako ostatni 

głos zabrał prof. Estreicher, który 
podziękował wszystkim przedsta-
wicielom świata farmaceutyczne-
go za wszystko, co 
dla rozwoju prac 

Towarzystwa uczynili. Stwierdził 
ponadto, że jeżeli udało się coś 
zrobić, to było to owocem popar-
cia zawodu aptekarskiego.

Finansową pomoc apteka-
rzy dla Oddziału Farmaceutycz-
nego przejęły w trudnym, powo-
jennym okresie, kiedy zrujnowa-
ny i pozbawiony części kadry na-
ukowej Uniwersytet dźwigał się 
z okupacyjnych zniszczeń, nowo 
powołane izby aptekarskie.

Już 17 lutego 1946 władze 
uniwersyteckie i przedstawicie-
le okręgowych izb aptekarskich  
z Krakowa i Katowic oraz zwykli 
aptekarze wzięli wspólnie udział 
w uroczystym otwarciu Zakładu 
Biologiczno-Embriologicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
przy którym urządzony został 

Ilustracja 8
Pracownicy Zakładu Chemii Farmaceutycznej krakowskiego 

Oddziału Farmaceutycznego. Trzeci od lewej profesor 
Aleksander Kocwa. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Farmacji 

CM UJ (teka 196, Aleksander Kocwa).

Ilustracja 9
Dyplom Magistra Farmacji z roku 1948, wydany 

przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ze zbiorów Muzeum Farmacji 
CM UJ (teka 593, Tajne nauczanie farmacji). 
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Ogólnej dla Farmaceutów. Kra-
kowska Izba Aptekarska – jak 
relacjonowała „Farmacja Polska” 
z marca 1947 roku – wyasygno-
wała potrzebne fundusze, tak że 
prace potrzebne są już w pełnym 
toku, roboty murarskie są skoń-
czone, roboty instalacyjne, jak 
ogrzewanie centralne, sieć ga-
zowa, wodna, elektryczna itd., 
postępują szybko naprzód wedle 
planów prof. Kurzyńca, a prezes 
Izby Okręgowej, p. mgr Sawicki, 
który często zachodzi do zakładu, 
z zainteresowaniem śledząc po-
stęp pracy, może z zadowoleniem 
stwierdzić, że ofiarność Izby, 
będąca w znacznej mierze jego 
zasługą, nie idzie na marne, po-
zwalając zrujnowane sale prze-
kształcić w nowożytnie urządzony 
zakład naukowy, w którym liczne 
pokolenia młodych adeptów far-
macji będą mogły czerpać naukę 
dla celów swego zawodu.

dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora.

także Oddział Zoologii Farma-
ceutycznej. Całkowity remont i 
wyposażenie zniszczonego przez 
Niemców Zakładu stało się moż-
liwe dzięki finansowej pomocy 
Okręgowych Izb Aptekarskich 
krakowskiej i katowickiej, a tak-
że wielu aptekarzy i właścicieli 
hurtowni farmaceutycznych.

Nie był to jedyny ślad ofiar-
ności izb aptekarskich i ich człon-
ków. Izba krakowska na przy-
kład przez całe lato 1946 roku 
zbierała dla zakładów Oddziału 
Farmaceutycznego chemikalia. 
Krakowskie apteki przez dłuż-
szy czas otaczały pomocą także 
studentów farmacji, wydając im 
leki po cenie kosztów własnych. 
Szczególnie aktywna była Okrę-
gowa Izba Aptekarska w Rzeszo-
wie. Członkowie tej Izby zbierali 
na pomoc dla Oddziału wysokie 
składki, które umożliwiły wypła-
canie Oddziałowi w okresie od  
1 czerwca do 31 grudnia 1946 
roku miesięcznych datków w 
wysokości 15 350 złotych. Okrę-

gowa Izba Aptekarska w Katowi-
cach przeznaczyła 10 000 złotych 
na zakup mikroskopu dla Zakładu 
Botaniki Farmaceutycznej. Izba 
krakowska zakupiła dla Zakładu 
Bakteriologii m.in. 20 litrów al-
koholu denaturowanego. III Za-
kład Chemiczny Uniwersytetu Ja-
giellońskiego obdarowany został 
trzema akumulatorami, kwasem 
solnym, anodą, katodą, tlenkiem 
tytanu i garnkiem kamiennym. 
   W roku 1946, kiedy trudności 
finansowe Oddziału były naj-
większe, krakowska Okręgowa 
Izba Aptekarska czterokrotnie 
przychodziła z wydatną pomocą. 
W lutym 1946 wyasygnowano 
łącznie ogromną kwotę 300 000 
złotych na pomoce rzeczowe dla 
zakładów Oddziału Farmaceu-
tycznego, wypłaconą w trzech 
ratach.
 

Krakowska Izba Aptekar-
ska przyszła także z pomocą or-
ganizującemu się od październi-
ka 1946 roku Zakładowi Chemii 

1570 adeptów
Minister Zdrowia ustalił limity przyjęć na studia, na kierunkach medycznych, w uczelniach 

medycznych i uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 
medycznych w roku akademickim 2009-2010.

Gaudeamus zaśpiewa po raz pierwszy 1570 adeptów zawodu aptekarza. Rozpoczną oni stu-
dia na 10 wydziałach farmaceutycznych polskich uczelni medycznych.

Najwięcej, bo aż 210 osób rozpocznie jednolite magisterskie studia farmaceutyczne na Ślą-
skim Uniwersytecie Medycznym. Najmniejszą liczbę farmaceutów wykształci Uniwersytet Me-
dyczny w Białymstoku. Uczelnie w Gdańsku, w Lublinie i w Poznaniu będą prowadziły też kształ-
cenie w języku innym niż język polski.

Warto wiedzieć
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Od zrodzenia się myśli 
do przyobleczenia jej w realne 
kształty mija niekiedy wiele cza-
su – historia zna takie przykła-

dy. Podobnie było z APTEKĄ – 
MUZEUM w Lublinie. Lubelscy 
aptekarze już w okresie między-
wojennym myśleli o tego typu 
placówce . W swoich dążeniach 
nie byli odosobnieni ponieważ 
w innych miastach Polski podej-
mowane były podobne działania, 
które być może były pokłosiem 
uchwały podjętej na I ZJEŹDZIE 
APTEKARZY KRÓLESTWA 
POLSKIEGO z 1912r. w Łodzi 
a może efektem ponowionego w 
1920 r. apelu – badacza dziejów 
farmacji dawnej Polski – Kazi-
mierza Wendy. Faktem jest, że 
pod tym względem aptekarze lu-
belscy, na tle działań aptekarzy 

w innych miastach Polski, nie 
pozostawali w tyle. Druga Wojna 
Światowa w sposób bezpardono-
wy przerwała wszystkie te dzia-

łania. Do idei powrócono 
tuż po wojnie z chwilą 
reaktywowania Lubelskiej 
Izby Aptekarskiej. Minęło 
zaledwie kilka lat, a już 
w styczniu 1951 r. apteki 
zostały upaństwowione, 
a Izba Aptekarska zlikwi-
dowana. Zdawało się, że 
to posunięcie definityw-
nie pogrzebało marzenia. 
Przykładem na to, że wia-
ra w połączeniu z nadzie-
ją należycie pielęgnowane 
mogą wydać owoc nawet 
po latach oczekiwania jeśli 
tylko znajdą się odpowied-
ni ludzie z pasją twórczą 

jest APTEKA – MUZEUM. Idea 
ożyła w czasie ku temu sposob-
nym, a patrząc z perspektywy 
był to czas chyba ostateczny. Tu  
i owdzie istniały jeszcze apteki 
pamiętające nie tylko 20-lecie 
międzywojenne, ale także czasy 
Królestwa Polskiego one to stały 
się źródłem pozyskiwania ekspo-
natów. Entuzjazm twórczy udzie-
lił się także mieszkańcom Lublina 
i okolic, ludziom nie związanym z 
zawodem – wielu z nich włączyło 
się do tej akcji i tak wspólnymi si-
lami powołano do życia placów-
kę, która liczy sobie już 25 lat. 
Jak wyżej nadmieniłam głównym 
źródłem eksponatów były dawne 
apteki mieszczące się w starych 

Szukaj w Lublinie 
kopiału recepturowego 

z apteki w Szczebrzeszynie
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lokalach, gdzie na strychach i w 
piwnicach ukrytych było wiele 
ciekawych przedmiotów związa-
nych z historią zawodu. Najwię-
cej eksponatów pozyskano z ap-
tek w Białej Podlaskiej, Barano-
wie, Łukowie, Kosowie Lackim 
i Zamościu, ale były też apteki, 
z których otrzymywaliśmy jeden 
lub dwa eksponaty do tego doszły 
dary z Instytucji oraz 
od osób prywatnych, 
bo jak wspomniałam 
pasją twórczą zarazili 
się też ludzie nie zwią-
zani z zawodem.

Pokaźną część 
zbiorów stanowią 
meble, solidne drew-
niane liczące so-
bie 150 i więcej lat,  
w większości wykona-
ne w stylu eklektycz-
nym noszące znamiona 
baroku, renesansu, sty-
lu jońskiego, biederma-
jer i secesji .W niektó-
rych meblach ocalały 

jaszcze stare kryształowe lustra, 
większość luster niestety trzeba 
było wymienić. Na półki rega-
łów powróciły dawne naczynia 
kryształowe, kolorowe, ze szkła 
mlecznego, fajansowe, gliniane. 
Na kantorku umieszczonym tuż 
przy stole ekspedycyjnym wyło-
żony jest kopiał recepturowy z lat 
1913 - 1922, który należał do ap-

teki w Szczebrzeszynie. 
Stół ekspedycyjny, z bar-
dzo rzadko już dziś spo-
tykanym, przepierzeniem 
z renesansowym pół war-
koczem i secesyjną opra-
wą szyb.

Na loży recep-
turowej będącej nie-
gdyś własnością apteki  
w Krasnobrodzie stoją 
wagi wiedeńskie i trzy 
gablotki z apteki w Turo-
binie, w których wyeks-
ponowano moździerze 
małe i średnie, inhala-
torki, i sprzęt do wykań-
czania pigułek (krążki  
i grzybki) obok znajdują 
się, ściskacze do korków 
i aparat do rozdmuchiwa-
nia saszetek.

Na pólkach pod ścianą, 
umieszczone zostały infuzorki, 
tubiarka, perkolatory, prasy do 
nalewek i inne sprzęty apteczne.

Każdy z tych eksponatów 
zamyka w sobie historię ludzi, 
którzy żyli, pracowali, tworzyli 
zawód, odchodzili, a czasem od-
dawali życie w obronie wyższych 
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wartości. Tak było podczas II 
Wojny Światowej kiedy to apte-
karze włączyli się w Ruch Opo-
ru udzielając pomocy w postaci 
opatrunków, medykamentów oraz 
wsparcia finanso-
wego. W latach 
90-tych ubiegłe-
go stulecia do 
Apteki-Muzeum 
przyszła kobie-
ta, która szukała 
śladów aptekarza 
Wójcika z Lubli-
na, który wykupił 
wagon dzieci Za-
mojszczyzny, a jej 
matka była wśród 
nich i ocalała. Za 
taką, działalność 
16 właścicieli 
apteki 6 pracow-
ników w tym 2 
kobiety przeszło 
gehennę niemie-
ckich obozów 
zagłady i już nie 
wrócili do swoich 
bliskich.

O p r ó c z , 
skrótowo, wymie-
nionych ekspo-
natów w Aptece 
-Muzeum znaj-
duje się pokaź-
ny księgozbiór,  
z którego korzysta-
ją studenci piszą-
cy prace magister-
skie nie tylko z Wydziału Farma-
cji ale także z KUL-u i UMCS-u. 
Działalność dydaktyczna Apteki 
– Muzeum nie ogranicza się do 
udostępniania materiałów histo-
rycznych. Organizowane są różne 
wystawy pod wspólnym tytułem: 
„ Żyj w harmonii z naturą” , co  
w obecnej dobie jest tematem bar-
dzo istotnym. Już, sam tytuł ma 

wymiar dydaktyczny. Prawda jest 
taka, że przyroda mogłaby istnieć 
bez człowieka, ale człowiek bez 
przyrody niestety nie, zatem mu-
simy żyć i działać tak by nie pod-

cinać, przysłowiowej gałęzi, na 
której siedzimy. Tę prawdę przy-
bliżamy naszym gościom, przez 
organizowanie wystaw roślin ży-
wych, a także wyczarowanych 
pędzlem, dłutkiem rzeźbiarza, 
rylcem exlibrysty, czy obiekty-
wem fotografa. Przedszkolaki 
i dzieci ze szkół podstawowych 
bardzo często po zwiedzeniu Ap-

teki – Muzeum wykonują rysun-
ki, ilustrujące, jak w ich pamięci 
zapisała się ta wizyta, czego się 
nauczyły, co zapamiętały. Ry-
sunki te są także eksponowane  

w Aptece – Muze-
um, to mobilizuje 
kolejnych zwiedza-
jących od uważnego 
słuchania, a zarazem 
uczenia się. Czasem 
na koniec zwiedzania 
organizowany jest 
test z nagrodami. Ap-
teka–Muzeum wro-
sła już w kulturalną 
mapę Lublina i to nie 
tylko poprzez swoją 
unikalną działalność, 
ale także przez włą-
czanie się w imprezy 
o zasięgu ogólnym 
jak np. Noc Kultury.

Z a p r a s z a m y 
wszystkich do współ-
tworzenia programu 
pracy Apteki – Mu-
zeum by jeszcze bar-
dziej przybliżyć nie 
tylko historię zawodu 
ale i sam zawód jakże 
odpowiedzialny, któ-
ry na dzień dzisiejszy 
kojarzy się wszyst-
kim ze sprzedawcą, 
i tylko niektórym ze 
sprzedawcą wykwa-
lifikowanym. Trzeba 
nam przede wszyst-

kim pamiętać o starej maksymie: 
„ jak nas widzą tak nas piszą”. To 
od nas, od naszej postawy zależy 
wizerunek współczesnego apte-
karza.

mgr farm. Irena Michalak 
Apteka – Muzeum 

w Lublinie

Fot. wnętrza Apteki-Muzeum – T. Baj
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Książka – napisana przez 
wybitnego neurologa, biofila  
i naturalistę, Oliviera Sacksa – to 
w zasadzie dwie publikacje opi-
sujące podróże do odizo-
lowanych, egzotycznych 
wysp Mikronezji. Na te 
zachwycające i przeraża-
jące jednocześnie swoją 
przyrodą i skrywanymi 
wciąż tajemnicami świa-
ty zawiodła autora chęć 
obserwacji endemicznych 
chorób – dziedzicznego, 
całkowitego daltonizmu 
na Pingelap i postępują-
cej, śmiertelnej neurode-
generacji na Guam. Pomi-
mo popularnonaukowego 
charakteru książki, intry-
gująco przedstawione in-
formacje z dziedziny me-
dycyny, geografii, historii 
i botaniki - nie nudzą. 
Fakty naukowe przepla-
tają się z opisami wizyt  
u pacjentów, podziwia-
niem tropikalnej roślinno-
ści, czy pływaniem wśród 
rafy. Autor dużo miejsca 
poświęca obserwacjom 
życia miejscowej ludno-
ści oraz dramatycznej nie-
kiedy historii wysp. Przybliżając  
w ten sposób nie tylko styl życia 
w tym wyjątkowym zakątku zie-
mi, ale także daje obraz tego, jak 
miejscowi radzą sobie z faktem 
dotknięcia ich społeczności wy-
jątkowymi chorobami.

Achromatopsja (zwana 
przez wyspiarzy maskun) to cał-
kowita (w odróżnieniu od stosun-
kowo popularnego daltonizmu 
częściowego) ślepota na kolory. 
Niestety jest to nie tylko niemoż-

ność dostrzegania barw – naj-
bardziej okalecza występująca 
równocześnie nadwrażliwość na 
światło, oczopląs i nieprawidłowa 

ostrość widzenia. Autora dręczy 
pytanie: „Jak to by było, gdyby 
się nigdy nie widziało koloru, nie 
rozumiało, jak ważna jest ta ce-
cha i jakie jest miejsce koloru w 
świecie.” W trakcie poszukiwań 
odpowiedzi na to pytanie Sacks 
natrafia na kolejne osoby z achro-
matopsją, aż w końcu odbywa 
podróż na Pingelap – prawdziwą 
wyspę daltonistów. W naukowej 
przygodzie towarzyszy mu psy-
chofizjolog Knut Nordby – sam 

dotknięty achromatopsją oraz of-
talmolog Robert Wasserman. 

Normalna częstość całko-
witego wrodzonego daltonizmu 

to 1:30000-40000, na wy-
spie Pingelap jest to 1:12. 
Na tym niewielkim skraw-
ku ziemi mamy do czynie-
nia z przyżyciową egzeku-
cją bezwzględnych praw 
dziedziczenia. Odizolowa-
ne od reszty świata wyspy, 
to idealne laboratoria ge-
netyczne. Pingelap stał się 
jednym z nich, gdy około 
1775 roku tajfun Lengkie-
ki zdziesiątkował ludność 
wyspy. Ocalali mieszkań-
cy łączyli się między sobą 
w pary, jednak zawężona 
pula genetyczna spowo-
dowała ujawnienie się 
niekorzystnej, recesywnej 
cechy. Autor z dużą empa-
tią opisuje, jak ludność nie 
mająca wiedzy medycznej 
rozumie chorobę (m.in. 
poprzez stworzone na jej 
temat mity), jak radzi sobie 
z problemami społecznymi 
jakie ona powoduje, a tak-
że jak wygląda życie osób 
dotkniętych tą przypadłoś-

cią. 
Ucieczką od choroby w ko-

lejnych pokoleniach było by ot-
worzenie się na wpływy zewnętrz-
ne, zwiększenie puli genetycznej 
lub emigracja. Jednocześnie au-
tor przypomina jak katastrofalne  
w skutkach bywa rozhermetyzo-
wanie mikroświata wysp. Przypo-
mina m.in. o epidemii ospy, gry-
py i świnki zawleczonych w XIX 
wieku przez statki brytyjskie, któ-
re to choroby – całkowicie nie-

Wyspa daltonistów, wyspa sagowców
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znane wyspiarzom – uśmierciły 
ogromną część populacji. Nawet 
współcześnie kultura zachodu, 
wraz z zachodnim stylem życia 
i dietą wydaje się mieć w wielu 
aspektach negatywny wpływ na 
ludy Pacyfiku. Autor podaje przy-
kład - genetyczne predyspozycje, 
związane z tym, iż pierwotnie lu-
dzie ci nie gromadzili żywności, 
po przestawieniu się na dietę wy-
sokotłuszczową – spowodowa-
ły iż na niektórych wyspach 2/3 
ludności cierpi na otyłość, a 1/3 
na cukrzycę. 

Pod koniec badań na „wy-
spie daltonistów” Sacks wydaje 
się uzyskać przynajmniej częś-
ciową odpowiedź na dręczące go 
pytanie. Chorzy na achromatop-
sję nie odczuwają braku kolorów, 
nie odbierają świata jako niekom-
pletnego. Zamiast nich widzą 
całą gamę tonów szarości, mają 
bogato rozwinięty zmysł dostrze-
gania faktury, zarysu, perspekty-
wy, kształtu i ruchu. Niemożność 
widzenia barw rekompensuje im 
lepsze widzenia o zmroku, wy-
ostrzony słuch i dobra pamięć. 
Choć ich życie jest ciężkie  – 
trudno im się uczyć, ponieważ 
nie widzą dobrze liter, nie mogą 
pracować w ostrym słońcu to lu-
dzie z maskun znaleźli sposoby, 
aby być użytecznymi i pracować 
– na przykład przy nocnych po-
łowach lub wyplataniu pięknych 
mat w osłoniętych cieniem po-
mieszczeniach.

Druga część książki po-
święcona jest wyprawie na wy-
spę Guam, na której występuje 
dziwna, endemiczna choroba - 
lytico-bodig. Schorzenie to stało 
się pasją i przekleństwem wielu 
naukowców przybywających na 
Guam w nadziei na wyjaśnie-
nie jej fenomenu. Ta straszna, 
wyniszczająca choroba układu 

nerwowego wciąż nie doczekała 
się bowiem satysfakcjonującego 
opisu przyczyn jej powstawania. 
Daje szereg zróżnicowanych, 
niekiedy dziwnych objawów – 
poprzez obraz z przeważającym 
lytico (stan postępującego para-
liżu przypominającego stward-
nienie zanikowe boczne), aż 
po przypadki z przewagą bodig 
(symptomy parkinsonizmu, ka-
tatonii, niekiedy z demencją). Co 
więcej – zapadają na nią tylko lu-
dzie urodzeni przed 1952 rokiem, 
choroba wygasa. Jej przyczyna 
– cokolwiek nią jest lub było – 
przestała być aktywna pod ko-
niec lat czterdziestych ubiegłego 
wieku. Nie wiadomo więc, czy 
naukowcom wystarczy czasu na 
rozwiązanie zagadki. 

Wszelkie stwierdzone fakty 
i eksperymenty wydają się dawać 
sprzeczne odpowiedzi, a pomimo 
wysunięcia wielu teorii, każda  
z nich ma słaby punkt. 

Zaobserwowano częstsze 
występowanie choroby pewnych 
rodzinach, co sugerowało pod-
łoże genetyczne choroby. Jed-
nak występowanie zachorowań  
w najbardziej dotkniętych rodach 
wymyka się wszelkim znanym 
schematom dziedziczenia. Po-
nadto w rodzinach tych chorują 
na równi osoby spokrewnione, 
jak i nie spokrewnione (np. mąż  
i żona). Podejrzenie padło zatem 
na czynniki środowiskowe. Jed-
nak okazało się, że wśród rdzen-
nych mieszkańców – Czamorro, 
którzy udali się na daleką emigra-
cję choroba rozwija się równie 
często co w populacji na Guam. 
W niektórych przypadkach ozna-
czałoby to rozwój choroby nawet 
w kilkadziesiąt lat po opuszczeniu 
wyspy. Pod uwagę brano także 
wirusy, jednak nic nie wskazuje 
na to, aby choroba była zakaźna. 

Przypuszczano także, iż fadang 
– mąka sporządzana z owoców 
sagowca może zawierać neuro-
toksyny.  Wydaje się jednak, iż 
sposób w jaki miejscowa ludność 
przygotowuje nasiona jest wy-
starczający do pozbawienia ich 
trucizny. Pozostałe fakty dotyczą-
ce choroby są równie sprzeczne, 
co tajemnicze, ale aby poznać je 
wszystkie trzeba po prostu prze-
czytać książkę.

W poznawaniu wyspy au-
torowi towarzyszy miejscowy 
lekarz, zafascynowany od wielu 
lat lytico-bodig. Regularnie od-
wiedzając chorych, jest z nimi 
bardzo zżyty. Jednak jest prak-
tycznie bezradny w obliczu cho-
roby. Równocześnie wzruszają-
ca jest samoakceptacja choroby 
wśród wyspiarzy oraz społeczna 
dbałość o godność i człowieczeń-
stwo chorych. Jednocześnie kon-
kluduje ze smutkiem, iż jego pa-
cjenci w cywilizowanym świecie, 
otoczeni najlepszą z dostępnych 
opieką medyczną, są w odróż-
nieniu od chorych Guamczyków 
bardzo samotni. Natomiast cha-
rakter Czamorro z zadowole-
niem i podziwem opisuje cytatem 
pozostawionym przez jednego 
z pierwszych na wyspie misjo-
narzy: „Są w naturalny sposób 
pełni współczucia […] Jeśli pan 
domu, albo jego żona, albo dzie-
cko zachorują, wszyscy krewni 
ze wsi przynoszą im obiad i ko-
lację przygotowane z najlepszych 
składników, jakie mają w domu. 
Robią to tak długo, aż pacjent 
umrze albo odzyska siły.”  

mgr farm. Olga Sierpniowska

Olivier Sacks
„Wyspa daltonistów i wyspa 

sagowców”
Zysk i s-ka, 2000
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Nowe rejestracje - PL – kwiecień 2009

A – PrzeWód POkArmO-
Wy i metAbOLizm
A02 – Leki stosowane w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B 
– Leki stosowane w choro-
bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Pantoprazolum: Panrazol (Acta-
vis) to 18. zarejestrowana marka 
pantoprazolu. Na rynku znajduje 
się 11 preparatów: Controloc (Ny-
comed; lek oryginalny) w postaci 
doustnej i iniekcyjnej, od listopada 
2006 Anesteloc (Adamed), od 
listopada 2007 Contix (Lekam), 
od grudnia 2007 Nolpaza (Krka), 
od czerwca 2008 Pantoprazol-
Ratiopharm, od września 2008 
Panogastin (Jelfa), od październi-
ka 2008 IPP (Sandoz) oraz Noacid 
(Egis) i od listopada 2008 Panzol 
(Apotex), Pantoprazolum Farma-
com (zarejestrowany wcześniej 
jako Zipantola) oraz iniekcje Pan-
toprazol Sandoz. Nie zostały jesz-
cze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Contracid (Farma-Pro-
jekt), Helopan (Polfa Grodzisk), 
Pantomed (Ratiopharm), Pan-
tomol (Alfred E. Tiefenbacher), 
Pantoprazol-1A Pharma i Tifizol 
(Alfred E. Tiefenbacher).

A04/A04A – Leki przeciw 
wymiotom i mdłościom; 
A04AA – Antagoniści sero-
toniny (5HT3)

Ondansetronum: Ondansetron 
Aurobindo (Aurobindo Pharma) to 
8. zarejestrowany doustny prepa-
rat ondansetronu. Do obrotu zosta-
ło wprowadzonych 5 marek leków 
doustnych: Atossa (Anpharm), 
Emetron (Gedeon Richter), Se-
tronon (Pliva Kraków), Zofran i 
Zofran Zydis (GlaxoSmithKline; 
lek oryginalny) oraz od lutego 
2007 OndaLek (Sandoz), zaś nie 
pojawiły się jeszcze preparaty 
Ondagen (Generics) i Ebesetron 
(Ebewe; poprzednia nazwa: On-
dansetron Ebewe). Ponadto na 
rynek zostało wprowadzonych 
5 leków dożylnych: Atossa (An-
pharm), Emetron (Gedeon Rich-
ter), Setronon (Pliva Kraków), 
Zofran (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny) i od sierpnia 2008 
Ondansetron Kabi (Fresenius 
Kabi), a nie pojawiły się jeszcze 
preparaty Ondagen (Generics) 
i OndaLek (Sandoz). Na rynku 
znajduje się też Zofran w postaci 
czopków doodbytniczych. Skre-
ślono z Rejestru: Emeset (Cipla), 
OndaHexal (Hexal), Ondansetron
-1A (1A Pharma) i Ondansetron 
Ranbaxy.

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki ob-
niżające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BA - Biguanidy

Metforminum: Metformin-1A 
Pharma, Etform (Sandoz) i Met-
formin Bluefish (Bluefish Phar-
maceuticals) to odpowiednio 15., 
16. i 17. zarejestrowana marka 
metforminy. Na rynku jest obec-
nych 9 marek leków: Glucophage 
i Glucophage XR (Merck Santé), 
Gluformin (Pliva Kraków), Met-
fogamma (Wörwag), Metformax 
(Teva Kutno), Metformin (Gale-
na), Metifor (Polfarmex), Siofor 
(Berlin-Chemie), od grudnia 2007 
Formetic (Polpharma) i od maja 
2008 Metral (Polfa Warszawa). 
Do sprzedaży nie zostały jeszcze 
wprowadzone: Glumetsan (Pro.
Med.CS), Mefrin (Hexal), Met-
formin Teva, Normaglic (Jelfa) 
i Stadamet (Stada). Skreślono z 
Rejestru preparaty: Metforatio 
(Ratiopharm) i Metformina-An-
pharm.

b – kreW i ukłAd 
krWiOtWórczy
B05 – Substytuty osocza 
i płyny do wlewów; B05A 
– Krew i preparaty krwio-
zastępcze; B05AA – Substy-

W kwietniu 2009 r. Minister Zdrowia wydał 146 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych 
do obrotu w Polsce, w tym 144 pozwolenia dla nowych produktów leczniczych i 2 nowe pozwolenia dla 
leków wcześniej zarejestrowanych (Diabetofort i Urofort – Leki Natury), które zostały pominięte w poniż-
szym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku,  
w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły 
(postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w interneto-
wym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych (http;//www.bip.urpl.gov.pl) – zestawienie rejestracyjne za kwiecień 2009 zostało 
udostępnione 2 lipca 2009.
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tuty osocza i frakcje białek 
osocza krwi

Nutrimentum: Plasma Volume 
Redibag (Baxter) to 3. zarejestro-
wany lek do wlewów dożylnych 
zawierający łącznie hydroksyety-
loskrobię i zestaw elektrolitów. 
Na rynku znajdują się preparaty 
o zbliżonym składzie: Tetraspan 
HES (Braun) i Volulyte (Frese-
nius Kabi).

c – ukłAd SercOWO-
NAczyNiOWy

C03 – Leki moczopędne; 
C03B – Leki moczopędne 
niskiego pułapu, z wyłącze-
niem tiazydów; C03BA – 
Sulfonamidy, leki proste

Indapamidum: Indipam SR (Ac-
tavis) to 12. zarejestrowany pre-
parat indapamidu w postaci o 
przedłużonym uwalnianiu. Na 
rynku znajduje się 5 leków o prze-
dłużonym uwalnianiu: Diuresin 
SR (Polfarmex), Indix SR (Pliva 
Kraków), Ipres Long (Schwarz 
Pharma, Łomianki), Rawel SR 
(Krka) i Tertensif SR (Servier), 
a także 5 leków o standardowym 
uwalnianiu: Apo-Indap (Apotex), 
Indapen (Polpharma), Indapres 
(Polfa Grodzisk), Indapsan (Sano-
fi-Synthelabo) i od listopada 2008 
Indapamidum Farmacom. Nie 
zostało jeszcze wprowadzonych 
6 leków o przedłużonym uwal-
nianiu: Arifon SR (Anpharm), 
Indapamide 1,5 mg SR Servier, 
Indapamide SR (JPZ), Indapen 
SR (Polpharma), Indastad (Stada) 
i Previlex (Anpharm), a także 1 
lek o standardowym uwalnianiu: 
Indap (Pro.Med).

C05 – Leki ochraniające 
naczynia; C05C – Środki 
przywracające elastycz-
ność naczyń włosowatych; 
C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Aflavic (Polfarmex) 
to 5. zarejestrowana marka pre-
paratów zawierających diosminę. 
Na rynku jest dostępnych 6 le-
ków: Diosminex (Lekam), Otrex 
(Stragen), Pelethrocin (Help), 
Phlebodia (Innothera) i od czerwca 
2009 właśnie Aflavic (Polfarmex); 
preparat Detralex (Servier) nie 
uzyskał przedłużenia rejestracji w 
ramach harmonizacji, ale do końca 
roku 2009 może znajdować się 
na rynku jako preparat z importu 
równoległego.
Oxerutinum/Troxerutinum: Ve-
noruton (Novartis) w postaci tabl. 
musujących 1 g to rozszerzenie 
w stosunku do zarejestrowanych 
wcześniej tabl. musujących 500 
mg oraz wprowadzonych innych 
postaci tego leku. Na rynku znaj-
duje się 8 leków: Rutinoven żel 
(R&C), Rutoven doustny i żel 
(Herbapol Poznań), Troxeratio 
(Ratiopharm), Troxerutin (Syn-
teza), Troxerutin żel (Chema-
Elektromet), Venolan (Polfa Gro-
dzisk), Venoruton doustny i żel 
(Novartis) oraz Venotrex (Pliva 
Kraków).

C07/C07A – Leki blokujące 
receptory β-adrenergiczne; 
C 0 7 A B  –  S e l e k t y w n e 
leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne

Betaxololum: Betaxolol Medo-
chemie to 2. zarejestrowany do-
ustny preparat betaksololu. Na 
rynek został wprowadzony Lo-
kren (Sanofi Aventis).
Bisoprololum: Bisprotin (Vita-
balans) to aktualnie 14. zareje-
strowana marka bisoprololu. W 
sprzedaży znajduje się 8 leków: 
Bisocard (ICN Polfa Rzeszów), 
BisoHexal (Sandoz), Bisopro-
merck (Merck), Bisoratio (Ra-
tiopharm), Concor i Concor Cor 
(Merck, leki oryginalne), Corectin 

(Biofarm), od września 2007 Anti-
pres (Jelfa) i od października 2008 
Coronal (Zentiva). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty: 
Bibloc (Sandoz), Bisoblock (Keri 
Pharma), Bisogamma (Wörwag), 
Bisoprolol-1A Pharma (1A Phar-
ma) i Bisoprolol Ozone. Skreślono 
z Rejestru: Bisoprolol (Pliva Kra-
ków) i Speridol (Sandoz).
Metoprololum: Metocard ZK 
(Polpharma) w 4 dawkach o 
przedłużonym uwalnianiu to roz-
szerzenie w stosunku do wpro-
wadzonych wcześniej rodzajów 
tego leku, zastępujące preparat 
Metocard prolongatum. Zareje-
strowanych jest 11 marek prepa-
ratów metoprololu. Do sprzedaży 
wprowadzono 6 marek: Betaloc i 
Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto 
ZK (Sandoz), Metocard (Polphar-
ma), MetoHexal ZK (1A Pharma), 
Metoprolol VP (ICN Polfa Rze-
szów) i Metoprolol-1A Pharma. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Mecorlong (Actavis), 
Metoprolol-Egis (zarejestrowany 
wcześniej jako Egilok), Meto-
prolol PR-Ratiopharm, Meto-
prolol succinate Farmaprojects 
i Metostad (Stada). Skreślono z 
Rejestru: Metocard prolongatum 
(Polpharma).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste

Cilazaprilum: Inhibestril (Teva) 
to 4. zarejestrowana marka cila-
zaprylu. Na rynku znajdują się 3 
leki: Inhibace (Roche; lek orygi-
nalny), od września 2007 Cilan 
(Polfarmex) i od czerwca 2009 
Cazaprol (Krka).

C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BB - Inhibitory 
ACE i blokery kanału wap-
niowego
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Lisinoprilum+amlodipinum: 
Dironorm (Gedeon Richter) to 
1. rejestracja leku o podanym 
składzie.

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Irbesartanum: Irbesartan Miklich 
to 6. zarejestrowany lek z irbesar-
tanem, lecz po wejściu Polski do 
UE jest to 1. lek z irbesartanem 
zarejestrowany poza unijną pro-
cedurą centralną. W sierpniu 1997 
zarejestrowano centralnie w UE 
preparaty Aprovel (Sanofi Pharma 
Bristol-Myers Squibb; zarejestro-
wany w Polsce w ramach proce-
dury narodowej w sierpniu 1998) 
i Karvea (Bristol-Myers Squibb), 
w styczniu 2007 preparaty Irbe-
sartan Winthrop (Sanofi Pharma 
Bristol-Myers Squibb) i Irbesartan 
BMS (Bristol-Myers Squibb), a w 
grudniu 2008 Irbesartan Krka. Do 
sprzedaży w Polsce wprowadzono 
dotychczas tylko Aprovel.
Losartanum: Lozart (Apotex) to 
17. zarejestrowana marka losar-
tanu, zaś Cozaar (Merck Sharp 
& Dohme) w 1. zarejestrowanej 
postaci wielodawkowej losartanu 
(proszek z rozpuszczalnikiem do 
sporządzania zawiesiny doustnej) 
to uzupełnienie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej po-
staci jednodawkowej tego leku. 
W sprzedaży znajduje się 10 
leków: Cozaar (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny), Lorista 
(Krka), Losacor (Biofarm), Lozap 
(Zentiva), Xartan (Adamed), od 
sierpnia 2006 Lakea (Lek, Stry-
ków), od stycznia 2007 Losartic 
(Farmacom), od stycznia 2008 
Sarve (Farma Projekt), od lipca 
2008 Rasoltan (Actavis) i od listo-
pada 2008 Losartan-Ratiopharm. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Heartam (Wyvern Me-
dical), Losahyp (Grünwalder), Lo-

sarlic (Liconsa), Losartan Grün-
walder, Sartamerck (Generics) i 
Stadazar (Stada).
Valsartanum: Anartan (Actavis) i 
Valsartan Pliva (Pliva Kraków) to 
odpowiednio 12. i 13. zarejestro-
wana marka preparatów walsarta-
nu. Na rynku znajdują się 3 leki: 
Diovan (Novartis; lek oryginalny), 
od marca 2008 Valsacor (Krka) 
i od marca 2009 Valzek (Celon 
Pharma). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do obrotu prepara-
ty: Yosovaltan (Ozone), Ramartan 
i Zelvartan (oba: Nucleus), Metri-
val, Nuclaval, Valpress i Valitazin 
(wszystkie cztery: Medis) oraz 
Valsartan Nucleus (Nucleus).

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DA - Antagoniści an-
giotensyny II i leki moczo-
pędne;
C09DA01 – Losartan i leki 
moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazidum: 
Vilbinitan (Stada) i Losacor HCT 
(Biofarm) to odpowiednio 4. i 5. 
zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie, w różnych 
dawkach. Na rynku znajdują się 
4 leki: Hyzaar (Merck Sharp & 
Dohme), Lorista H (Krka), od 
lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva; 
poprzednia nazwa: Lozap H) i od 
sierpnia 2008 Lorista HD (Krka), 
natomiast nie został jeszcze wpro-
wadzony Hyzaar forte (Merck 
Sharp & Dohme).

C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum
: Anartan HCT (Actavis) i Tensart 
HCT (Egis) to odpowiednio 2. i 3. 
zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie, w 3 różnych 
dawkach. Na rynku obecny jest lek 
Co-Diovan (Novartis).

C09DA08 – Olmesartan me-
doksomil i leki moczopędne

Olmesartanum medoxomilum+
hydrochlorothiazidum: Olmetec 
Plus (Menarini) i Revival Plus 
(Menarini) to odpowiednio 1. i 2. 
rejestracja preparatów o podanym 
składzie, w 2 dawkach.

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AA 
– Inhibitory reduktazy HMG 
CoA

Fluvastatinum: Fluvastad XL 
(Stada) to 4. zarejestrowana mar-
ka fluwastatyny, a zarazem 1. 
generyk o przedłużonym uwal-
nianiu. Na rynku znajduje się lek 
oryginalny: Lescol i Lescol XL 
(Novartis). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone preparaty Fluva-
Hexal (Hexal) i FluvaLek (San-
doz).

d – Leki StOSOWANe 
W dermAtOLOgii
D03 – Preparaty do leczenia 
ran i owrzodzeń; D03A – 
Leki zabliźniające; D03AX 
– Inne leki zabliźniające

Tormentillae unguentum compo-
situm: Maść pięciornikowa zło-
żona (Amara) to aktualnie 8. reje-
stracja preparatu o podanym lub 
zbliżonym składzie. Na rynku są 
dostępne preparaty Maść pięcior-
nikowa złożona firm Coel, Prolab 
i Ziaja oraz Neo-Tormentil (La-
boratorium Galenowe Olsztyn), 
Tormentalum (Unia), Tormentile 
forte (Farmina) oraz Tormentiol 
(GlaxoSmithKline, Poznań).

D07 – Kortykosteroidy, pre-
paraty dermatologiczne; 
D07A – Kortykosteroidy, 
leki proste; D07AD – Kor-
tykosteroidy bardzo silnie 
działające (grupa IV)
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Clobetasolum: Clarelux (Pierre 
Fabre Dermatologie) w postaci 
maści to 6. zarejestrowana marka 
klobetasolu. Na rynku znajdują 
się preparaty klobetasolu do sto-
sowania na skórę, w postaci kre-
mów i maści: Clobederm (Jelfa), 
Dermovate (GlaxoSmithKline) 
i Novate (Blau Farma). Ponadto 
dostępne są płyny do stosowa-
nia na owłosioną skórę głowy: 
Dermklobal (Polmex) oraz Der-
movate (GlaxoSmithKline) i od 
listopada 2007 szampon Clobex 
(Galderma).

g – ukłAd mOczOWO-
PłciOWy i hOrmONy 

PłciOWe
G04 – Leki urologiczne; 
G04C – Leki stosowane w 
łagodnym przeroście gru-
czołu krokowego; G04CB 
– Inhibitory 5α-reduktazy 
testosteronu

Finasteridum: Finasteridum Far-
macom to 26. zarejestrowana mar-
ka finasterydu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 21 leków: Fina-
ride (Sandoz), Penester (Zentiva), 
Proscar (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), od stycznia 2006 
Zasterid (Gedeon Richter), od 
maja 2006 Lifin (Farmacom), od 
czerwca 2006 Ambulase (Grü-
nenthal), od lipca 2006 Finaster 
(Lekam), od marca 2007 Aprost 
(Polfarmex), od maja 2007 Hy-
plafin (Actavis), od sierpnia 2007 
Finpros (Krka), od września 2007 
Finamef (Mepha) oraz Finxta 
(Farma-Projekt), od październi-
ka 2007 Apo-Fina (Apotex), od 
grudnia 2007 Finasterid Stada, od 
lutego 2008 Antiprost (Orion), od 
maja 2008 Androstatin (Lekam), 
Finasterid-Ratiopharm i Fintral 
(Polpharma), od lipca 2008 Sy-
masteride (SymPhar; zarejestro-

wany wcześniej jako Renox przez 
Schwarz Pharma, Łomianki), od 
września 2008 Finaran (Ranbaxy) 
i od listopada 2008 Finasteride-1A 
Pharma. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: FinaGen 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
Fincar (Cipla), Reduprost (Ozone) 
i Ulgafen (Jelfa).

J – Leki PrzeciWzAkAź-
Ne dziAłAJące OgóLNie

J01 – Leki przeciwbakteryj-
ne działające ogólnie; J01D 
– Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DD 
– Cefalosporyny trzeciej 
generacji

Ceftriaxonum: Tartriakson (Polfa 
Tarchomin) w dawce 2 g to uzupeł-
nienie do wprowadzonej wcześniej 
dawki 1 g. Zarejestrowanych jest 
9 marek ceftriaksonu. Na rynku 
jest obecnych 7 leków: Biotrakson 
(Bioton), Ceftriaxon-MIP (MIP 
Pharma), Ceftriaxone Pliva (Pliva 
Kraków), Lendacin (Lek, Sandoz), 
Oframax (Ranbaxy), Tartriakson 
(Polfa Tarchomin) i od września 
2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius 
Kabi). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Ceftriaxone Teva i 
Mesporin (Mepha). Skreślono z 
Rejestru: Ceftriaxon Torrex, Me-
gion (Sandoz) i Rocephin (Roche; 
lek oryginalny).

L – Leki PrzeciWNOWO-
tWOrOWe i WPłyWAJą-
ce NA ukłAd OdPOrNOś-

ciOWy
L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe; L01B – Antyme-
tabolity; L01BC – Analogi 
pirymidyny

Gemcitabinum: Gemstad (Stada), 
Nallian (Gedeon Richter) i Gemci-
tabine Polpharma to odpowiednio 
6., 7. i 8. zarejestrowany lek z 

gemcytabiną. Na rynku znajduje 
się lek oryginalny Gemzar (Eli 
Lilly). Nie zostały jeszcze wpro-
wadzone do sprzedaży preparaty: 
Dercin (Egis), Gemcitabine May-
ne, Gemcitabine Sandoz i Gem-
citabin-Ratiopharm. Skreślono z 
Rejestru: Gemcitabine Hexal.

L02 – Leki hormonalne; 
L02B – Antagoniści hor-
monów i leki o zbliżonym 
działaniu;
L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Binabic (Onco-
generika) i Prostide (ICN Polfa 
Rzeszów) to odpowiednio 10. i 
11. zarejestrowana marka bikalu-
tamidu. Na rynku znajdują się 4 
preparaty: Casodex (AstraZeneca; 
lek oryginalny), od sierpnia 2007 
Bicalutamide Polpharma i Calub-
loc (Actavis) oraz od marca 2008 
Bicalutamide Ingers. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do obrotu: 
Atembin (Temapharm), Bicalut-
amide-1A Pharma (wcześniejsza 
nazwa: BicaHexal - Hexal), Bica-
stad (Stada),.Cespirex (Pliva Kra-
ków) i Festone (Sandoz; wcześ-
niejsza nazwa: BicaLek).

L02BG – Inhibitory enzy-
mów

Anastrozolum: Ozolan (PharOs) i 
Anastrozole PharOs to odpowied-
nio 19. i 20. zarejestrowana marka 
anastrozolu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 7 leków: Arimi-
dex (AstraZeneca; lek oryginal-
ny), Atrozol (Vipharm), od maja 
2008 Anastrozol-Ratiopharm, od 
lipca 2008 Mamostrol (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 An-
syn (Actavis), od listopada 2008 
Egistrozol (Egis; zarejestrowany 
wcześniej jako Strazyn) i od lutego 
2009 Anastralan (ICN Polfa Rze-
szów). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Anasolde 
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(Helm Pharmaceuticals), Anastro-
Gen (Generics), AnastroLek (San-
doz), Anastrozol Teva, Arinel (US 
Pharmacia, Wrocław), Betasolde 
(Helm Pharmaceuticals), Deltasol-
de (Helm Pharmaceuticals), Ep-
sisolde (Helm Pharmaceuticals), 
Gammasolde (Helm Pharmaceu-
ticals), Symanastrol (SymPhar) i 
Zolastrol (Biogened).
Letrozolum: Femtozone i Le-
trozone (oba: Helm Pharmaceu-
ticals) to odpowiednio 5. i 6. 
zarejestrowana marka letrozolu. 
Na rynek zostały wprowadzone 
3 leki: Aromek (Celon Pharma), 
Femara (Novartis; lek oryginalny) 
i Lametta (Vipharm). Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży preparat 
Letrozol Teva.

m – ukłAd mięśNiOWO-
SzkieLetOWy

M01 – Leki przeciwzapal-
ne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesterydowe leki 
przeciwzapalne i przeciw-
reumatyczne;
M01AC - Oksykamy

Lornoxicamum: Xefo i Xefo Ra-
pid (Nycomed) to 1. rejestracja 
leku zawierającego lornoksykam.

M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

Ibuprofenum: Ibusir (Ra-
tiopharm) w postaci syropu 
(nowa postać) to aktualnie 21. za-
rejestrowana marka preparatów 
ibuprofenu, w tym w nowej daw-
ce 4% (200 mg/5 ml). Z postaci 
wielodawkowych (zawiesina 2%) 
w sprzedaży znajdują się 4 marki: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum (Hasco-Lek), Nurofen 
dla dzieci (o smaku pomarańczo-
wym i truskawkowym; Reckitt 
Benckiser) i od marca 2009 Kido-
fen (Aflofarm). Z postaci 1-daw-
kowych na rynku są obecne: Ad-

vil (Wyeth), Ibum i Ibum Forte 
(Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar For-
te (Polfa Pabianice), Ibuprofen 
tabl. drażowane (Polfa Pabiani-
ce), Ibuprofen Polfarmex, Ibufen 
Total (Polpharma), Ibuprom (US 
Pharmacia, Wrocław) i Ibuprom 
Max (US Pharmacia, Wrocław), 
Nurofen, Nurofen Forte, Nurofen 
Menstrual, Nurofen Topss, Nuro-
fen Ultrafast i Nurofen dla dzieci 
czopki (Reckitt Benckiser), Pabi-
Ibuprofen (Polfa Pabianice) oraz 
wprowadzone w maju 2006 Ibu-
prom Sprint Caps (US Pharmacia, 
Wrocław), w lipcu 2006 Nurofen 
Ultra Forte (Reckitt Benckiser), 
we wrześniu 2007 Nurofen Mi-
grenol Forte (Reckitt Benckiser), 
w lutym 2008 Ibuprofen Aflo-
farm, w październiku 2008 Ibalgin 
(Zentiva), Ibalgin Maxi (Zentiva) 
oraz Nurofen Forte Express (Re-
ckitt Benckiser) i w listopadzie 
2008 Nurofen Migrenol (Reckitt 
Benckiser). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone na rynek: Aktren i 
Aktren Junior (Bayer), Aprofen i 
Aprofen forte (Polfarmex), Baroc 
(Bayer), Ibalgin Baby (Zentiva), 
Ibumax i Ibumax Forte (Vitaba-
lans), Ibuprofen AFL (Aflofarm), 
MIG (Berlin-Chemie), Nurofen 
dla Dzieci Topss 100 (Boots), 
Nurofen Express (Reckitt Bencki-
ser), Nurofen Topss 200 (Reckitt 
Benckiser), Solpaflex (GlaxoS-
mithKline) oraz Spedifen (Zam-
bon). Skreślono z Rejestru: Advil 
Ultra (Wyeth), Bolinet (UPSA), 
Finalflex (Abbott), Helpin i Hel-
pin Forte (Berlin-Chemie).

M02/M02A – Leki stosowane 
miejscowo w bólach stawów 
i mięśni; M02AA – Niesteroi-
dowe leki przeciwzapalne do 
stosowania miejscowego

Diclofenacum: Olfen Patch (Mep-
ha) w postaci plastrów leczniczych 

to uzupełnienie w stosunku do 
wprowadzonego wcześniej żelu 
Olfen. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży plastry lecznicze 
Flector Tissugel (IBSA). Na rynku 
znajduje się obecnie 10 prepa-
ratów w postaci żeli 1%: Diclac 
Lipogel (Sandoz), Diklonat P (Pli-
va Kraków), Dikloziaja (Ziaja), 
Felogel (Sopharma; wcześniejsza 
nazwa: Feloran), Naklofen Gel 
(Krka), Olfen (Mepha), Ratiogel 
(Ratiopharm), Veral (Zentiva), 
Voltaren Emulgel (Novartis; lek 
oryginalny) i Voltenac (Sanofi-
Synthelabo, Rzeszów). Nie został 
jeszcze wprowadzony żel Tarfenac 
(Polfa Tarchomin). W październi-
ku 2008 na rynku pojawił się płyn 
do natryskiwania na skórę Diky 
4% (CSC Pharmaceuticals Han-
dels; poprzednia nazwa: Diklofe-
nak MIKA Pharma 4%). Skreślono 
z Rejestru plastry lecznicze Flector 
EP Tissugel (IBSA).

M03 – Środki zwiotczające 
mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie dzia-
łające obwodowo; M03AC – 
Inne czwartorzędowe związ-
ki amoniowe

Rocuronii bromidum: Rocuro-
nium Kabi (Fresenius Kabi) to 
1. zarejestrowany preparat gene-
ryczny. Na rynku znajduje się lek 
oryginalny Esmeron (Organon).

M05 – Leki stosowane w 
chorobach kości; M05B – 
Leki wpływające na struk-
turę i mineralizację kości; 
M05BA - Bifosfoniany

Acidum alendronicum: Akost 
(Polfarmex) w dawce 70 mg 
to aktualnie 22. zarejestrowana 
marka preparatów kwasu alen-
dronowego. Leki w dawce 70 mg 
przyjmuje się raz w tygodniu. Na 
rynku jest obecnych 11 leków w 
dawce 70 mg: Fosamax (Merck 
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Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
Ostemax 70 Comfort (Polpharma), 
Ostenil 70 (Teva Kutno), Ostolek 
(Lek-Am), od kwietnia 2006 Alen-
dronat-Ratiopharm 70, od lutego 
2007 Alendromax (Arrow Gene-
rics), od maja 2007 Alendrogen 
(Billev Pharma) i Alenotop (Pliva 
Kraków), od czerwca 2007 Alen-
droLek 70 mg (Sandoz), od stycz-
nia 2008 Sedron (Gedeon Richter; 
poprzednia nazwa: Ostalon 70 
mg) i od czerwca 2008 Alendran 
70 (Ranbaxy). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Aldron 70 (Sandoz), Alendronate
-1A Pharma, Alendronate Arrow 
(Arrow Poland), Alendronate Teva 
70 mg, Alendronat Pharmabill 
(Pharmabill) i Kwas alendronowy 
70 mg (Bentley). W sprzedaży 
znajduje się ponadto 7 leków 
w dawce 10 mg: Alenato (ICN 
Polfa Rzeszów), Alenotop (Pliva 
Kraków), Fosamax (Merck Sharp 
& Dohme; lek oryginalny), Lin-
dron (Krka), Osalen (Anpharm), 
Ostenil (Teva Kutno) i Ostolek 
(Lekam). Natomiast nie zostały 
jeszcze wprowadzone: Alendran 
(Ranbaxy), Alendromax (Arrow 
Generics), Alendronate Arrow 
(Arrow Poland) i Alendronate 
Pliva (Pliva Kraków). Skreślono z 
Rejestru: AlendroLek 10 (Sandoz) 
i Rekostin (Biofarm).

N – ukłAd NerWOWy
N03/N03A – Leki przeciw-
padaczkowe; N03AX – Inne 
leki przeciwpadaczkowe

Topiramatum: Epilania (Vipharm) 
i Tomalex (Galex d.d.) to aktualnie 
21. i 22. zarejestrowana marka 
topiramatu. Na rynku znajduje się 
9 preparatów: Topamax (Janssen-
Cilag; lek oryginalny), od grudnia 
2006 Topiramat-Ratiopharm, od 
grudnia 2007 Epiramat (Farma-

com), od stycznia 2008 Etopro 
(ICN Polfa Rzeszów), od lutego 
2008 TopiLek tabl. powl. (San-
doz), od września 2008 Erudan 
(Unia), od października 2008 
Epitoram (Apotex) oraz Symto-
piram (SymPhar) i od lutego 2009 
Toramat (Glenmark Generics). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Jactigen 
(Generics; poprzednia nazwa: 
Topimerck), Ramatop (Teva), 
Topiegis (Egis; zarejestrowany 
wcześniej jako Topiragis - Al-
fred E. Tiefenbacher), Topifar 
(Biofarm; wcześniejsza nazwa: 
Topiral), Topigen (Biogened), 
TopiLek kaps. (Sandoz), Topimatil 
(Jelfa), Topiramate-AET (Alfred 
E. Tiefenbacher), Topiramate 
Arrow (Arrow Generics/Arrow 
Poland), Topiramate Farmacom, 
Topistad (Stada) i Zidoxer (Ozo-
ne). Skreślono z Rejestru preparat 
Topiramat-1A Pharma.

N04 – Leki przeciw chorobie 
Parkinsona; N04B – Leki 
dopaminergiczne; N04BC 
– Agoniści dopaminy

Ropinirolum: Lirona (Pliva Kra-
ków) i Ropinir (Actavis) to od-
powiednio 4. i 5. zarejestrowana 
aktualnie marka ropinirolu. Na 
rynek zostały wprowadzone: 
lek oryginalny Requip i Requip
-Modutab (GlaxoSmithKline) 
oraz od czerwca 2008 Adartrel 
(GlaxoSmithKline). Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży preparat 
Ropinirole Saint-Germain (Gla-
xoSmithKline).

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptycz-
ne;
N05AH – Diazepiny, oksa-
zepiny i tiazepiny

Olanzapinum: Synza (Synthon) i 
Olanzapin Nucleus (Biogened) to 
odpowiednio 22. i 23. zarejestro-

wana marka olanzapiny, biorąc 
pod uwagę łącznie rejestracje 
w Polsce i w ramach unijnej 
procedury scentralizowanej. W 
sprzedaży znajduje się 7 leków: 
zarejestrowane w Polsce najpierw 
w procedurze narodowej, a potem 
w ramach centralnej rejestracji 
unijnej preparaty Zyprexa (Eli Lil-
ly; lek oryginalny) i Zalasta (Krka) 
oraz zarejestrowane w Polsce: 
Olzapin (Lekam), Zolafren (Ada-
med), Zolaxa (Polpharma), od 
kwietnia 2008 Olanzin (Actavis) i 
od lipca 2008 Ranofren (Adamed). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Olanzapina Jacobsen, 
Olanzapina Niolib (Unia), Olan-
zapina Nyzol (Lesvi), Olanzapine 
Adamed, Olanzapine Synthon, 
Olanzafloc (Hexal), Olanzapin 
Pliva (Pliva Kraków), Olanzapin
-Ratiopharm, Sanza (Synthon) i 
Zapilux (Sandoz). Nie pojawiły 
się w Polsce 3 leki zarejestrowane 
w ramach centralnej procedury 
unijnej: Olanzapine Mylan (Ge-
nerics), Olanzapine Neopharma 
i Olanzapine Teva. Nie pojawiły 
się też jeszcze preparaty iniek-
cyjne olanzapiny, zarejestrowane 
w ramach centralnej procedury 
unijnej: Zyprexa inj. 10 mg (Eli 
Lilly) o standardowym uwalnianiu 
i Zypadhera (Eli Lilly) o przedłu-
żonym uwalnianiu.

N05AX – Inne leki neuro-
leptyczne

Risperidonum: Ridonex (Gedeon 
Richter) to aktualnie 33. zareje-
strowana marka preparatów ryspe-
rydonu. Na rynku znajdują się 
22 leki doustne jednodawkowe: 
Mepharis (Mepha), Rispen (Zen-
tiva), Risperatio (Ratiopharm), 
Rispolept (Janssen-Cilag; lek 
oryginalny), Rispolux (Sandoz), 
Risset (Farmacom), Ryspolit 
(Polpharma), Speridan (Actavis), 
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od kwietnia 2006 Risperon (Le-
kam), od sierpnia 2006 Lioxam 
(Grünenthal), od stycznia 2007 
Ziperid (ICN Polfa Rzeszów), od 
marca 2007 Disaperid (Polon) i 
Nodir (Polfarmex), od maja 2007 
Rileptid (Egis), od lipca 2007 
Torendo (Krka), od sierpnia 2007 
Rispofren (Biofarm), od września 
2007 Doresol (Jelfa), od września 
2008 Galperinon (Galena; zareje-
strowany wcześniej jako Rilept), 
od października 2008 Ranperidon 
(Ranbaxy), od listopada 2008 
Risperidone-Arrow (Arrow Po-
land), od lutego 2009 Risperidon 
Vipharm (zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą: Risperidon Speci-
far) i od maja 2009 Apo-Risperid 
(Apotex). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży pre-
paraty: Rinter (Ingers Industrial 
Solutions, Teva), Rispefar (Qui-
sisana Pharma), Risperat (San-
doz), Risperidone BMM Pharma 
(Lefarm), Risperidone Hexal, 
Risperidon Medochemie, Risperi-
don Tad (Tad Pharma), Stadarisp 
(Stada) i Symperid (SymPhar). W 
postaci doustnej wielodawkowej 
na rynku znajduje się Rispolept 
(Janssen-Cilag), zaś nie zostały 
jeszcze wprowadzone: Apo-Ri-
sperid (Apotex), Orizon (Orion) 
i Stadarisp (Stada). Ponadto do-
stępny jest preparat parenteralny 
jednodawkowy o przedłużonym 
uwalnianiu: Rispolept Consta 
(Janssen-Cilag). Skreślono z Re-
jestru preparaty: Risnia (Cipla), 
Risperiwin (Winthrop Medica-
ments) i Rispimed (Natur Produkt 
Zdrovit).

N05C – Leki nasenne i uspo-
kajające; N05CF – Leki 
działające podobnie jak 
benzodiazepiny

Zolpidemum: Noxizol (Actavis) 
to aktualnie 18. zarejestrowana 

marka zolpidemu. Do sprzedaży 
zostało wprowadzonych 11 leków: 
Hypnogen (Zentiva), Nasen (Pol-
farmex), Sanval (Sandoz), Stilnox 
(Sanofi-Aventis), Xentic (United 
Pharma), Zolpic (Polpharma), 
Zolsana (Krka), od października 
2006 Polsen (Polfa Pabianice) i 
Zoratio (Ratiopharm), od lutego 
2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen 
(Generics). Nie wprowadzono 
dotychczas preparatów: Alfavarol 
(Temapharm), Sendimol (Egis), 
Zolpidem-1A Pharma (poprzed-
nia nazwa: Zoldam), Zoldem 
(Expharm), Zoltis (Biofarm) i Zo-
nadin (Pliva Kraków). Skreślono z 
Rejestru: Filan (Polfa Tarchomin; 
poprzednia nazwa: Zolpidem) i 
Zolpix (Chance).

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

Venlafaxinum: Venlafaxinum 
Pliva (Pliva Kraków) to 18. za-
rejestrowana marka preparatów 
wenlafaksyny. W obrocie znajdu-
je się 9 marek leków: Efectin ER 
(Wyeth), Velafax i od września 
2007 Velafax XL (Farmacom), 
od grudnia 2006 Velaxin (Egis) i 
Venlectine kaps. o przedłużonym 
uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), 
od sierpnia 2007 Symfaxin ER 
(SymPhar), od października 
2007 Alventa (Krka), od listopa-
da 2007 Velaxin ER (Anpharm), 
od października 2008 Axyven 
(Temapharm; po zmianie nazwy 
i podmiotu odpowiedzialnego z 
Venlafaxine Liconsa) i od maja 
2009 Lafactin (Apotex). Nie zo-
stały jeszcze wprowadzone pre-
paraty: Agrofan SR (Zentiva), 
Enlaf (Teva), Faxolet ER (Polfa 
Pabianice), Jarvis (Gedeon Rich-
ter), Nopekar (Ozone; wcześniej-
sza nazwa: Estaq), Tavex (Krka), 

Venlafaxine-1A Pharma, Venlafa-
xine Gerot, Venlax XL (Celon 
Pharma) i Venlectine tabl. (ICN 
Polfa Rzeszów). Skreślono z Re-
jestru preparaty: Efectin (Wyeth), 
Venlafaxin-Ratiopharm, i Venlax 
(Polfa Pabianice) o standardo-
wym uwalnianiu oraz VenlaLek 
SR (Sandoz).

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

Donepezilum: DoneSAN (San-
doz) to 13. zarejestrowana mar-
ka preparatów donepezylu. Do 
sprzedaży wprowadzono 7 leków: 
Aricept (Pfizer; lek oryginalny), 
Cogiton (Biofarm), Donepex 
(Celon Pharma), Yasnal (Krka), od 
lutego 2009 Donesyn (Vipharm) 
i Symepezil (SymPhar) oraz od 
maja 2009 Donectil (ICN Polfa 
Rzeszów). Nie pojawiły się jesz-
cze na rynku preparaty: Cognezil 
(Medicamenta; zarejestrowa-
ny wcześniej jako Donepezil 
Synthon), Donecept (Actavis), 
Redumas (Teva) oraz Donethon i 
Synpezil (oba: Synthon).

N07 – Inne leki działające na 
układ nerwowy;
N07B – Leki stosowane w 
uzależnieniach; N07BA – 
Leki stosowane w uzależnie-
niu od nikotyny

Nicotinum: Niquitin Mini (Gla-
xoSmithKline) w postaci tabletek 
do ssania w 2 dawkach to uzupeł-
nienie w stosunku do wprowadzo-
nych wcześniej postaci preparatu 
Niquitin. Zarejestrowanych jest 5 
marek preparatów z nikotyną. Na 
rynku znajdują się następujące 
produkty: Nicorette (McNeil) w 
postaci gumy do żucia, tabletek 
podjęzykowych Microtab, syste-
mu transdermalnego (Nicorette 
Patch i od grudnia 2008 Nico-
rette Semi Transparent Patch)  
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i inhalatora; Nicotinell (Novartis) 
w postaci gumy do żucia i syste-
mu transdermalnego (Nicotinell 
TTS); Niquitin (GlaxoSmithKli-
ne) w postaci gumy do żucia, 
pastylek do ssania 2 mg i 4 mg 
oraz systemu transdermalnego i 
od października 2007 preparaty 
Nicopass (Pierre Fabre Medica-
ment) w postaci pastylek do ssa-
nia 1,5 mg o 2 smakach i system 
transdermalny Nicopatch (Pierre 
Fabre Medicament).

N07C/N07CA – Leki przeciw 
zawrotom głowy

Betahistinum: Betanil forte (Bio-
farm), Betahistini Nucleus i Acu-
ver (Cyathus Exquirere Pharma-
forschungs) to odpowiednio 17., 
18. i 19. zarejestrowany preparat 
betahistyny. Acuver został zare-
jestrowany w nowej postaci roz-
tworu doustnego. Na rynku do-
stępnych jest 14 leków: Betaserc 
(Solvay), Histimerck (Generics), 
Microser (Formenti), od sierpnia 
2007 Vestibo (Actavis), od lu-
tego 2008 Betalan (Polfarmex), 
od marca 2008 Neatin (Jelfa), 
od maja 2008 Betahistine Pliva 
(Pliva Kraków), od czerwca 2008 
Vertix (Farma Projekt), od sierp-
nia 2008 Betahistin-Ratiopharm 
(zarejestrowany wcześniej przez 
APC Instytut jako Betahistin-
APC), Vertigen (Biogened) i Ze-
nostig (Ozone), od października 
2008 Polvertic (Medana Phar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
jako Avero), od listopada 2008 
Lavistina (Tabuk Poland; zareje-
strowany wcześniej jako Vertex) i 
od marca 2009 Verhist (US Phar-
macia; zarejestrowany wcześniej 
jako Vertico). Nie zostały jesz-
cze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Betahistine Walmark i 

Betahistyna Euroleki (Euroleki).

r – ukłAd OddechOWy
R01 – Preparaty stosowane 
do nosa; R01A – Środki 
udrażniające nos i inne pre-
paraty stosowane miejscowo 
do nosa; R01AA – Sympaty-
komimetyki, leki proste

Oxymetazolinum: Resoxym Plus 
(ICN Polfa Rzeszów) w postaci 
aerozolu do nosa to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej kropli do nosa Reso-
xym oraz zastąpienie aerozolu do 
nosa Resoxym. Zarejestrowano i 
wprowadzono na rynek 6 marek 
donosowych preparatów oksyme-
tazoliny: Acatar (US Pharmacia), 
Afrin (Schering-Plough), Nasivin 
i Nasivin Soft (Merck), Nosox 
(Hasco-Lek), Oxalin (Polfa War-
szawa) i Resoxym (ICN Polfa 
Rzeszów).

R03 – Leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03D - 
Inne leki działające ogólnie 
stosowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddecho-
wych; R03DC – Antagoniści 
receptorów leukotrieno-
wych

Montelukastum: Eonic (Gedeon 
Richter), Symlukast (SymPhar), 
Montespir (Biofarm) i Monte-
lukast Stada to odpowiednio 
14., 15. 16. i 17. zarejestrowana 
marka montelukastu, natomiast 
Singulair Mini (Merck Sharp & 
Dohme) w postaci jednodawko-
wego granulatu (nowa postać) 
to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej in-
nych postaci leku Singulair. Do 
sprzedaży zostało wprowadzo-
nych 6 leków: Singulair (Merck 

Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
od października 2008 Drimon 
(Teva), od lutego 2009 Montest 
(Genexo), od kwietnia 2009 Mi-
lukante (Adamed) i Promonta 
(Nycomed Pharma) oraz od maja 
2009 Asmenol (Polpharma). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku pre-
paraty: Astmirex (Temapharm), 
Hardic (Pliva Kraków), Lukast 
(Grünwalder), Monkasta (Krka), 
Montekast (Apotex), Montelak 
(US Pharmacia) i Montelukast 
Miklich.

S – NArządy zmySłóW
S01 – Leki okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw jaskrze 
i zwężające źrenicę; S01EC 
– Inhibitory anhydrazy wę-
glanowej

Dorzolamidum: Dorzolamid 
Teva to 5. zarejestrowana marka 
kropli do oczu z dorzolamidem. 
W sprzedaży znajduje się lek ory-
ginalny Trusopt (Merck Sharp 
& Dohme) i od września 2008 
Rozalin (Adamed). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty 
Dolopt (Sandoz; wcześniejsza 
nazwa: DorzoLek) i Dorzolamide 
Hexal (1A Pharma).

V – PrePArAty różNe
V03/V03A – Inne środki 
stosowane w lecznictwie; 
V03AB - Środki odtruwa-
jące

Flumazenilum: Flumazenil 
Pharmaselect to 4. zarejestrowa-
na marka flumazenilu. Na rynku 
znajduje się lek oryginalny Ane-
xate (Roche) i od lutego 2009 Flu-
mazenil Kabi (Fresenius Kabi). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
Flumazenil B.Braun (Braun).



– 47 –

Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku

Nowe rejestracje - PL – maj 2009

A – PrzeWód POkArmO-
Wy  

i metAbOLizm
A02 – Leki stosowane w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B 
– Leki stosowane w choro-
bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Omeprazolum: Piastprazol 
(Temapharm) to aktualnie 23. za-
rejestrowana marka omeprazolu. 
W sumie na rynku znajduje się 
18 preparatów doustnych i par-
enteralnych: Bioprazol i od maja 
2009 Bioprazol Bio (Biofarm), 
Exter (Rubio), Gasec Gastrocaps 
(Mepha), Groprazol (APPH Han-
dels; ostatnio nastąpiła zmiana 
nazwy na Omeprazol APPH, ale 
preparat pod nową nazwą jeszc-
ze nie został wprowadzony do 
sprzedaży), Helicid (Zentiva), 
Losec (AstraZeneca; lek ory-
ginalny), Notis (Schwarz Phar-
ma, Łomianki), Omeprazol-Egis, 
Ortanol i Ortanol Plus (Sandoz), 
Polprazol i od maja 2009 Pol-
prazol PPH (Polpharma), Prazol 
(Polfa Pabianice), Ulzol (Pliva 
Kraków; nastąpiła zmiana nazwy 
na Omeprazol Pliva, ale preparat 
pod nową nazwą jeszcze nie został 
wprowadzony do sprzedaży), od 
lipca 2007 Loseprazol (Licon-

sa), od sierpnia 2008 Progastim 
(Ozone), od grudnia 2008 Agas-
tin (Temapharm; po zmianie naz-
wy z Omolin) i od maja 2009 Tul-
zol (Bentley Pharmaceuticals). W 
postaci iniekcyjnej wprowadzono 
5 leków: Helicid (Zentiva), Losec 
(AstraZeneca), Ortanol (San-
doz) i od czerwca 2009 Omepra-
zol Teva i Prazigast (Jelfa). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone: 
Omepragal (SMB), Omeprazole-
1A Pharma, Omeprazol Medana 
(Medana Pharma) i Omeprazol-
Ratiopharm. Skreślono z Rejestru: 
Omar (Sandoz).
Pantoprazolum: Zoramyl (Nucle-
us) to 19. zarejestrowana marka 
pantoprazolu. Na rynku znajduje 
się 11 preparatów: Controloc (Ny-
comed; lek oryginalny) w postaci 
doustnej i iniekcyjnej, od listopada 
2006 Anesteloc (Adamed), od li-
stopada 2007 Contix (Lekam), od 
grudnia 2007 Nolpaza (Krka), od 
czerwca 2008 Pantoprazol-Ratiop-
harm, od września 2008 Panogas-
tin (Jelfa), od października 2008 
IPP (Sandoz) oraz Noacid (Egis) 
i od listopada 2008 Panzol (Apo-
tex), Pantoprazolum Farmacom 
(zarejestrowany wcześniej jako 
Zipantola) oraz iniekcje Panto-
prazol Sandoz. Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży pre-
paraty: Contracid (Farma-Pro-
jekt), Helopan (Polfa Grodzisk), 

Panrazol (Actavis), Pantomed 
(Ratiopharm), Pantomol (Alfred 
E. Tiefenbacher), Pantoprazol-1A 
Pharma i Tifizol (Alfred E. Tie-
fenbacher).

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki ob-
niżające poziom glukozy 
we krwi, z wyłączeniem 
insulin;
A10BA - Biguanidy

Metforminum: Metformin Au-
robindo (Aurobindo Pharma) to 
18. zarejestrowana marka met-
forminy. Na rynku jest obecnych 
9 marek leków: Glucophage i 
Glucophage XR (Merck Santé), 
Gluformin (Pliva Kraków), Met-
fogamma (Wörwag), Metformax 
(Teva Kutno), Metformin (Ga-
lena), Metifor (Polfarmex), Siofor 
(Berlin-Chemie), od grudnia 2007 
Formetic (Polpharma) i od maja 
2008 Metral (Polfa Warszawa). 
Do sprzedaży nie zostały jeszcze 
wprowadzone: Etform (Sandoz), 
Glumetsan (Pro.Med.CS), Mefrin 
(Hexal), Metformin-1A Pharma, 
Metformin Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Metformin 
Teva, Normaglic (Jelfa) i Stadamet 
(Stada). Skreślono z Rejestru pre-
paraty: Metforatio (Ratiopharm) i 
Metformina-Anpharm.

A10BB – Sulfonamidy, po-
chodne mocznika

Glimepiridum: Glimepiride Wal-

W maju 2009 r. Minister Zdrowia wydał 90 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, w tym 89 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku wcześniej 
zarejestrowanego (Onirex – Orion), który został pominięty w poniższym zestawieniu. Produkty omówiono na 
tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO 
oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie 
dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.
bip.urpl.gov.pl – zestawienie rejestracyjne za maj 2009 zostało udostępnione 2 lipca 2009.
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mark to 32. zarejestrowana marka 
glimepirydu. Na rynku znajdują się 
22 leki: Amaryl (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny), od grudnia 2005 
GlimeHexal (Sandoz), od stycznia 
2006 Betaglid (Pliva Kraków) i 
Glidiamid (ICN Polfa Rzeszów), 
od lutego 2006 Diaril (Biofarm), 
Glibezid (Jelfa), Glimepirid-
Ratiopharm i Glipid (Genexo), od 
kwietnia 2006 Glibetic (Polphar-
ma) i Pemidal (Polfa Pabianice), 
od maja 2006 Glimesan (Sandoz), 
od lipca 2006 Symglic (SymPhar), 
od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) 
i Glemid (Egis), od grudnia 2006 
Amyx (Zentiva), od marca 2007 
Limeral (Actavis), Melyd (Stada) i 
Oltar (Berlin-Chemie), od sierpnia 
2007 Apo-Glim (Apotex), od mar-
ca 2008 GlimTeva (Teva), od lipca 
2008 Glindia (Gedeon Richter) i 
od listopada 2008 Glimepiride-
1A Pharma. Na rynek nie zostały 
jeszcze wprowadzone prepara-
ty: Everyl (GlaxoSmithKline, 
Poznań), GlimeGen (Generics), 
Glimepiride Andissa (Aventis 
Pharma), Glimepiride Arrow (Ar-
row Poland), Glimepiride Sanwin 
(Aventis Pharma), Glimepiride 
Winthrop (Winthrop Medica-
ments), GlimTek (Ratiopharm), 
Glitoprel (Polfarmex) i Meglimid 
(Krka).

c – ukłAd SercOWO-
NAczyNiOWy

C03 – Leki moczopędne; 
C03B – Leki moczopędne ni-
skiego pułapu, z wyłączeniem 
tiazydów; C03BA – Sulfon-
amidy, leki proste

Indapamidum: Fodrin (Teva) to 
13. zarejestrowany preparat inda-
pamidu w postaci o przedłużonym 
uwalnianiu. Na rynku znajduje się 
5 leków o przedłużonym uwalni-
aniu: Diuresin SR (Polfarmex), 

Indix SR (Pliva Kraków), Ip-
res Long (Schwarz Pharma, 
Łomianki), Rawel SR (Krka) i 
Tertensif SR (Servier), a także 5 
leków o standardowym uwalni-
aniu: Apo-Indap (Apotex), Inda-
pen (Polpharma), Indapres (Polfa 
Grodzisk), Indapsan (Sanofi-
Synthelabo) i od listopada 2008 
Indapamidum Farmacom. Nie 
zostało jeszcze wprowadzonych 
7 leków o przedłużonym uwal-
nianiu: Arifon SR (Anpharm), 
Indapamide 1,5 mg SR Servier, 
Indapamide SR (JPZ), Indapen 
SR (Polpharma), Indastad (Sta-
da), Indipam SR (Actavis) i Pre-
vilex (Anpharm), a także 1 lek o 
standardowym uwalnianiu: Indap 
(Pro.Med).

C08 – Blokery kanału wap-
niowego; C08C – Selektyw-
ne blokery kanału wapnio-
wego z głównym działaniem 
na naczynia krwionośne; 
C08CA – Pochodne dihy-
dropirydyny

Amlodipinum: Amlaxopin (Acta-
vis) to aktualnie 25. zarejestrowa-
na w Polsce marka amlodypiny. Na 
rynku znajduje się 18 leków: Aldan 
(Polfarmex), Amlopin (Sandoz), 
Amloratio (Ratiopharm), Amlo-
zek (Adamed), Cardilopin (Egis), 
Normodipine (Polfa Grodzisk), 
Norvasc (Pfizer; lek oryginalny), 
Tenox (Krka Polska), Vilpin (Pliva 
Kraków), od sierpnia 2006 Agen 
(Leciva), od stycznia 2007 Apo-
Amlo (Apotex), od sierpnia 2007 
Amlodipinum TAD (TAD Phar-
ma), od września 2007 Amlonor 
(Polfa Pabianice), od listopada 
2007 Suplar (Schwarz Pharma, 
Łomianki), od lipca 2008 Amlodi-
pine Arrow (Arrow Generics), od 
sierpnia 2008 Adipine (ICN Polfa 
Rzeszów), od listopada 2008 Am-
lodipinum Farmacom i od grudnia 

2008 Lofral (Mepha). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone na rynek: 
Alozur (Ozone), Amlodipine-1A 
Pharma (zarejestrowany wcześniej 
jako Amlodipine Registratienbe-
heer), Amlodipine-Ratiopharm, 
Amlodipine Specifar, Amlodipine 
Stichting (Sandoz) i Zeppeliton 
(Pol-Nil). Skreślono z Rejestru: 
Amlodipine-1A (1A Pharma), 
Amlodipine Winthrop (Winthrop 
Medicaments), Amlomal (Sandoz) 
i Amlovasc (Filofarm).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BA – Inhibitory 
ACE i leki moczopędne;
C09BA03 – Lisinopryl i leki 
moczopędne

Lisinoprilum+hydrochlorothiazi
dum: Diroton HCT (Polfa Grodz-
isk) to 2. zarejestrowany preparat 
o podanym składzie, w różnych 
dawkach. Na rynku znajduje się 
Lisiprol HCT (Polfa Grodzisk).

C09BA04 – Peryndopryl i 
leki moczopędne

Perindoprilum+indapamidum: 
Peryndopryl arginine + Indapamid 
Servier to 7. zarejestrowana marka 
leków o podanym składzie – pre-
parat zawiera nowe wyższe dawki 
obu składników: 10 mg peryndo-
prylu w połączeniu z argininą i 2,5 
mg indapamidu. Na rynek wprow-
adzono 4 preparaty zawierające 
peryndopril w połączeniu z 
erbuminą i indapamid: Noliprel 
(Servier; 2 mg+0,625 mg), No-
liprel forte (Anpharm; 4 mg+1,25 
mg), od maja 2007 Tertensif 
Kombi (Servier; 4 mg+1,25 mg) 
i od czerwca 2008 Co-Prenessa 
(Krka Polska) w 2 dawkach: 2 
mg peryndoprilu i 0,625 mg inda-
pamidu oraz 4 mg peryndoprilu i 
1,25 mg indapamidu. Zarejestrow-
anych jest także 7 preparatów, do-
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tychczas nie wprowadzonych do 
obrotu: Prestarium Plus (Servier; 4 
mg+1,25 mg), Prenix (Anpharm; 2 
mg+0,625 mg), Perindopril 2 mg/
Indapamide 1,25 mg Servier (An-
pharm), Peryndopryl+Indapamid 
Servier (poprzednie nazwy: No-
liprel i Noliprel N) i Prenix N 
(Anpharm) zawierające po 2,5 
mg peryndoprilu i 0,625 mg 
indapamidu oraz Arifon Kombi 
(Anpharm; poprzednie nazwy: 
Noliprel forte i Noliprel N Forte) 
i Tertensif Kombi (Servier; po-
przednia nazwa: Prestarium N 
Plus) zawierające po 5 mg peryn-
doprilu i 1,25 mg indapamidu.
We wrześniu 2008 firma Servier 
wycofała z obrotu preparaty No-
liprel, Noliprel forte i Tertensif 
Kombi w postaci tabl., zawierające 
pe ryndopr i l  w  po łączen iu 
z erbuminą, a na ich miejsce 
wprowadziła preparaty Nolip-
rel (poprzednia nazwa: Noliprel 
N), Noliprel Forte (poprzednia 
nazwa: Noliprel N Forte) i Ter-
tensif Kombi (poprzednia nazwa: 
Prestarium N Plus) w postaci tabl. 
powl., zawierające peryndopril w 
połączeniu z argininą.

C09BA05 – Ramipryl i leki 
moczopędne

Ramiprilum+hydrochlorothiazi
dum: Emeren HCT (Polfa Grodz-
isk) w 2 dawkach jest 7. zareje-
strowanym lekiem o podanym 
składzie. Na rynku znajdują się 
Ramicor Comb (Ranbaxy) i Tri-
tace Comb (Aventis Pharma). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Ampril HD i Ampril 
HL (Krka), Hartil HCT (Egis), 
Mitripiazyd (Teva) oraz Vivace 
Plus (Actavis).

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DA - Antagoniści angio-
tensyny II i leki moczopędne; 

C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothi
azidum: Bespresco (Teva) to 4. 
zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie, w 2 różnych 
dawkach. Na rynku obecny jest 
lek Co-Diovan (Novartis). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży: Anartan HCT (Actavis) 
i Tensart HCT (Egis).

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AA 
– Inhibitory reduktazy HMG 
CoA

Simvastatinum: Simvastatinum 
Accord (Accord Healthcare) to ak-
tualnie 33. zarejestrowana marka 
simwastatyny. W obrocie znajduje 
się 20 leków: Cardin (Schwarz 
Pharma, Łomianki), Simgal (Teva), 
Simratio (Ratiopharm), Simvac-
ard (Zentiva), Simvachol (Polfa 
Grodzisk), Simvacor (Polfarmex), 
SimvaHexal (Sandoz), Simvast-
erol (Polpharma), Vasilip (Krka 
i Krka Polska), Zocor (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
od sierpnia 2006 Ximve (Farma-
Projekt), od grudnia 2006 Vastan 
(ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 
2007 Apo-Simva (Apotex) oraz 
Simvor (Ranbaxy), od września 
2007 Simvalip (Genexo) oraz 
Simvastatin (Arrow Poland), od 
października 2007 Simvagen (Ge-
nerics), od marca 2008 Egilipid 
(Egis), od listopada 2008 Simvas-
tatin-1A Pharma i od maja 2009 
Simcovas (Actavis; zarejestrow-
any wcześniej jako Actalipid). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży: Angiolip (Ozone), Corr 
(Sandoz), Simlipidic (Jelfa), Sim-
vagamma (Wörwag), Simvastatin 
FP (Farmaprojects), Simvastatin 
Polpharma, SimvaTeva (Teva), 

Sorfox (Galex d.d.; zarejestrow-
any wcześniej jako Simvalex), 
Symwastatyna EuroLeki, Vabadin 
(Menarini), Zavinyx (Tabuk Po-
land) i Zifam (Polfa Warszawa). 
Skreślono z Rejestru: Simredin 
(Teva Kutno).

d – Leki StOSOWANe W 
dermAtOLOgii

D10 – Leki przeciwtrądzi-
kowe; D10A - Leki przeciw-
trądzikowe do stosowania 
miejscowego; D10AX – Inne 
preparaty do stosowania 
miejscowego w leczeniu 
trądziku

Acidum azelaicum: Finacea (In-
tendis) to 4. zarejestrowana marka 
preparatów kwasu azelainowego. 
Na rynek zostały wprowadzone: 
Acne-Derm (Unia), Hascoderm 
(Hasco-Lek) i Skinoren (Intendis; 
lek oryginalny).

g – ukłAd mOczOWO-
PłciOWy i hOrmONy 

PłciOWe
G04 – Leki urologiczne; 
G04C – Leki stosowane w 
łagodnym przeroście gru-
czołu krokowego; G04CB 
– Inhibitory 5α-reduktazy 
testosteronu

Finasteridum: Finasteride Auro-
bindo (Aurobindo Pharma) to 27. 
zarejestrowana marka finasterydu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 
21 leków: Finaride (Sandoz), Pe-
nester (Zentiva), Proscar (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
od stycznia 2006 Zasterid (Gedeon 
Richter), od maja 2006 Lifin (Far-
macom), od czerwca 2006 Ambu-
lase (Grünenthal), od lipca 2006 
Finaster (Lekam), od marca 2007 
Aprost (Polfarmex), od maja 2007 
Hyplafin (Actavis), od sierpnia 
2007 Finpros (Krka), od września 
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2007 Finamef (Mepha) oraz Finx-
ta (Farma-Projekt), od paździer-
nika 2007 Apo-Fina (Apotex), od 
grudnia 2007 Finasterid Stada, od 
lutego 2008 Antiprost (Orion), od 
maja 2008 Androstatin (Lekam), 
Finasterid-Ratiopharm i Fintral 
(Polpharma), od lipca 2008 Sy-
masteride (SymPhar; zarejestro-
wany wcześniej jako Renox przez 
Schwarz Pharma, Łomianki), od 
września 2008 Finaran (Ranbaxy) 
i od listopada 2008 Finasteride-1A 
Pharma. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: FinaGen 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
Finasteridum Farmacom, Fincar 
(Cipla), Reduprost (Ozone) i Ulga-
fen (Jelfa).

J – Leki PrzeciWzAkAź-
Ne dziAłAJące OgóLNie

J01 – Leki przeciwbakteryj-
ne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne – peni-
cyliny;
J01CA – Penicyliny o szero-
kim spektrum działania

Amoxicillinum: Novamox Distab 
(Sandoz) to aktualnie 7. zareje-
strowana marka amoksycyliny, 
zastępująca skreślone z Rejestru 
inne postaci tego leku. Na rynek 
wprowadzono 4 marki w posta-
ciach doustnych jedno- i wielo-
dawkowych: Amotaks i Amotaks 
Dis (Polfa Tarchomin), Duo-
mox (Astellas Pharma), Hiconcil 
(Krka) i Ospamox (Sandoz). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży preparaty Amoxicillin
-1A Pharma oraz Amoxicillin 
Pliva (Pliva Kraków) w dawkach 
powyżej 250 mg. Skreślono z 
Rejestru preparaty: Amoxicilline 
pro suspensione (Pliva Kraków), 
Apo-Amoxi (Apotex) i Grunamox 
(Grünenthal).

J01CR – Złożone preparaty 
penicylin, w tym z inhibitora-
mi beta-laktamaz; J01CR05 
– Piperacylina i inhibitor 
enzymatyczny

Piperacillinum+tazobactamum: 
Piperacillin/Tazobactam Sandoz i 
Tazacylin (Axxon) to odpowied-
nio 2. i 3. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym składzie. 
Na rynku znajduje się Tazocin 
(Wyeth).

J01D – Inne beta-laktamo-
we leki przeciwbakteryjne; 
J01DD – Cefalosporyny 
trzeciej generacji

Ceftriaxonum: Lendacin (Sandoz) 
w 3 dawkach (w tym w nowej 
dla tej marki dawce 500 mg) to 
ponowna europejska rejestra-
cja preparatu, zarejestrowanego 
wcześniej w ramach procedury 
narodowej. Zarejestrowanych jest 
9 marek ceftriaksonu. Na rynku 
jest obecnych 7 leków: Biotrakson 
(Bioton), Ceftriaxon-MIP (MIP 
Pharma), Ceftriaxone Pliva (Pliva 
Kraków), Lendacin (Lek, Sandoz), 
Oframax (Ranbaxy), Tartriakson 
(Polfa Tarchomin) i od września 
2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius 
Kabi). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Ceftriaxone Teva i 
Mesporin (Mepha). Skreślono z 
Rejestru: Ceftriaxon Torrex, Me-
gion (Sandoz) i Rocephin (Roche; 
lek oryginalny).

J01F – Makrolidy, linko-
zamidy i streptograminy, 
J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Zetamax (Pfi-
zer) w nowej postaci granulatu 
o przedłużonym uwalnianiu do 
sporządzania zawiesiny doustnej 
i w nowej dawce 2 g to 17. zareje-
strowana marka azytromycyny. Na 
rynek zostało dotychczas wprowa-
dzonych 14 leków: Azibiot (Krka 
Polska), Azimycin (Polfa Tarcho-

min), Azitrox (Leciva), Oranex 
(Farmacom), Sumamed (Pliva 
Kraków; lek oryginalny) oraz od 
czerwca 2006 Azitrogen (Gene-
rics), od lipca 2006 Azithromycin
-Ratiopharm, od sierpnia 2006 
Macromax ICN (ICN Polfa Rze-
szów), od stycznia 2007 AzitroLek 
(Lek, Stryków; Sandoz), od lutego 
2007 Nobaxin (Lekam), od maja 
2008 AziTeva (Teva; preparat 
wprowadzony w grudniu 2006 pod 
poprzednią nazwą Azithromycin 
Teva), od czerwca 2008 Azycyna 
(Polfa Pabianice), od paździer-
nika 2008 Azitrin (Genexo) i od 
grudnia 2008 Azithromycin-1A 
Pharma (zarejestrowany wcześ-
niej jako AzitroHexal). Nie ma 
jeszcze w obrocie preparatów: 
Azitro-Mepha (Mepha) i Bactrazol 
(Farmacom).

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe;
J05AB – Nukleozydy i nu-
kleotydy z wyłączeniem in-
hibitorów odwrotnej tran-
skryptazy

Famciclovirum: Famciclovir Ar-
row (Arrow Generics) to 1. zare-
jestrowany lek generyczny, w tym 
w nowych wyższych dawkach 
500 mg i 750 mg. Na rynku jest 
obecny lek oryginalny Famvir 
(Novartis).

J05AC – Aminy cykliczne
Rimantadinum: Rimantin (Ge-
nexo) to 1. zarejestrowany lek za-
wierający rymantadynę.

J07 – Szczepionki; J07A 
– Szczepionki bakteryjne; 
J07AX – Inne szczepionki 
bakteryjne

Vaccinum polivalentum bacteria-
lis: Ismigen (Instituto Pirri) to ak-
tualnie 4. zarejestrowany preparat 
doustny, zawierający lizaty bak-



– 51 –

Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku

teryjne. Na rynek wprowadzono w 
postaci doustnej: Broncho-Vaxom 
(OM Pharma), Luivac (Daiichi 
Sankyo) i Ribomunyl (Pierre Fa-
bre), a także preparaty iniekcyjne 
Polyvaccinum forte, -mite i –sub-
mite (Biomed Kraków).

L – Leki PrzeciWNOWO-
tWOrOWe i WPłyWAJą-
ce NA ukłAd OdPOrNOś-

ciOWy
L02 – Leki hormonalne;
L02A – Hormony i ich 
analogi; L02AE – Analogi 
hormonu uwalniającego 
gonadotropinę

Triptorelinum: Gonapeptyl Daily 
(Ferring) to 3. zarejestrowana 
marka preparatów tryptoreliny. 
Do sprzedaży wprowadzono leki: 
Decapeptyl i Decapeptyl De-
pot (Ferring) oraz Diphereline i 
Diphereline SR (IPSEN).

L02B – Antagoniści hor-
monów i leki o zbliżonym 
działaniu;
L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calumerck 
(Mylan) to 12. zarejestrowana 
marka bikalutamidu. Na rynku 
znajdują się 4 preparaty: Casodex 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
od sierpnia 2007 Bicalutamide 
Polpharma i Calubloc (Actavis) 
oraz od marca 2008 Bicalutami-
de Ingers. Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do obrotu: Atem-
bin (Temapharm), Bicalutamide-
1A Pharma (wcześniejsza nazwa: 
BicaHexal - Hexal), Bicastad 
(Stada), Binabic (Oncogenerika), 
Cespirex (Pliva Kraków), Festo-
ne (Sandoz; wcześniejsza nazwa: 
BicaLek) i Prostide (ICN Polfa 
Rzeszów).

L02BG – Inhibitory enzy-
mów

Anastrozolum: Anastrozole BMM 

Pharma (Lefarm) i Zeltorin (Ran-
baxy) to odpowiednio 21. i 22. 
zarejestrowana marka anastro-
zolu. Na rynek zostało wpro-
wadzonych 7 leków: Arimidex 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
Atrozol (Vipharm), od maja 2008 
Anastrozol-Ratiopharm, od lipca 
2008 Mamostrol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 An-
syn (Actavis), od listopada 2008 
Egistrozol (Egis; zarejestrowany 
wcześniej jako Strazyn) i od lutego 
2009 Anastralan (ICN Polfa Rze-
szów). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Anasolde 
(Helm Pharmaceuticals), Ana-
stroGen (Generics), AnastroLek 
(Sandoz), Anastrozole PharOs, 
Anastrozol Teva, Arinel (US 
Pharmacia, Wrocław), Betasolde 
(Helm Pharmaceuticals), Delta-
solde (Helm Pharmaceuticals), 
Epsisolde (Helm Pharmaceuti-
cals), Gammasolde (Helm Phar-
maceuticals), Ozolan (PharOs), 
Symanastrol (SymPhar) i Zolastrol 
(Biogened).
Letrozolum: Picozone (Helm 
Pharmaceuticals), Attozone (Helm 
Pharmaceuticals), Letrozol Sandoz 
i Etruzil (Egis) to odpowiednio 
7., 8., 9. i 10. zarejestrowana 
marka letrozolu. Na rynek zostały 
wprowadzone 3 leki: Aromek (Ce-
lon Pharma), Femara (Novartis; 
lek oryginalny) i Lametta (Vip-
harm). Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Femtozone 
(Helm Pharmaceuticals), Letrozol 
Teva i Letrozone (Helm Pharma-
ceuticals).

L04/L04A – Leki hamujące 
układ odpornościowy; 
L04AA – Selektywne 
leki hamujące układ 
odpornościowy

Mycophenolas mofetil: Mophecan 

(Jelfa) to aktualnie 8. zarejestrow-
ana marka leku zawierającego po-
chodne kwasu mykofenolowego. 
Na rynku znajduje się CellCept 
(Roche; lek oryginalny) i od 
lutego 2009 Myfenax (Teva) - za-
rejestrowane w ramach centralnej 
procedury unijnej, a także preparat 
zawierający sól sodową kwasu 
mykofenolowego – Myfortic (No-
vartis), zarejestrowany w ramach 
procedury wzajemnego uznania. 
Nie zostały jeszcze wprowad-
zone preparaty: Mycophenolate 
mofetil Farmacom, Mycophe-
nolate mofetil Sandoz, Myco-
phenolate mofetil Teva i Trixin 
(Farmacom). Skreślono z Rejestru 
Mycophenolat Lek.

m – ukłAd mięśNiOWO-
SzkieLetOWy

M01 – Leki przeciwzapalne i 
przeciwreumatyczne; M01A 
– Niesterydowe leki przeci-
wzapalne i przeciwreumaty-
czne; M01AC - Oksykamy

Meloxicamum: Meloxicam Au-
robindo (Aurobindo Pharma) to 
aktualnie 16. zarejestrowany lek 
doustny zawierający meloksykam. 
Do sprzedaży wprowadzono 11 
preparatów: Aglan (Zentiva), 
Aspicam (Biofarm), Melokssia 
(Pliva Kraków), Meloxic (Pol-
pharma), Movalis (Boehringer 
Ingelheim; lek oryginalny), od 
sierpnia 2006 Meloxicam Teva 
(ostatnio nastąpiła zmiana nazwy 
na Melotev, ale preparat pod 
nową nazwą jeszcze nie został 
wprowadzony do sprzedaży), 
od września 2006 Meloxistad 
(Stada), od października 2006 
Melobax (Ranbaxy), od listopada 
2006 MeloxiLek (Sandoz), od 
lutego 2007 Lormed (Pro.Med) i 
od lipca 2008 Meloxicam Arrow 
(Arrow Poland). Nie pojawiły 
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się jeszcze na rynku: Antrend 
(Ozone), Celomix (Keri Pharma), 
Melobax (Ranbaxy) i Meloxicam 
(Aflofarm). Skreślono z Rejestru 
preparaty: Galoxiway (Boots) i 
Meloksam (Polfa Grodzisk).

M03 – Środki zwiotczające 
mięśnie; M03A – Środki 
zw io t c za jące  m ię śn i e 
d z i a ł a j ą c e  o b w o d o -
w o ;  M 0 3 A C  –  I n n e 
czwartorzędowe związki 
amoniowe

Rocuronii bromidum: Rocuro-
nium Sandoz to 3. zarejestrowany 
preparat zawierający bromek 
rokuronium. Na rynku znajduje 
się lek oryginalny Esmeron (Or-
ganon). Nie został jeszcze wprow-
adzony do sprzedaży preparat Ro-
curonium Kabi (Fresenius Kabi).

M05 – Leki stosowane w 
chorobach kości; M05B – 
Leki wpływające na struk-
turę i mineralizację kości; 
M05BA - Bifosfoniany

Acidum alendronicum: Len-
drate (Actavis) w dawce 70 mg 
to aktualnie 23. zarejestrowana 
marka preparatów kwasu alen-
dronowego. Leki w dawce 70 mg 
przyjmuje się raz w tygodniu. Na 
rynku jest obecnych 11 leków w 
dawce 70 mg: Fosamax (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
Ostemax 70 Comfort (Polphar-
ma), Ostenil 70 (Teva Kutno), 
Ostolek (Lekam), od kwietnia 
2006 Alendronat-Ratiopharm 
70, od lutego 2007 Alendromax 
(Arrow Generics), od maja 2007 
Alendrogen (Billev Pharma) i 
Alenotop (Pliva Kraków), od 
czerwca 2007 AlendroLek 70 mg 
(Sandoz), od stycznia 2008 Sedron 
(Gedeon Richter; poprzednia na-
zwa: Ostalon 70 mg) i od czerwca 
2008 Alendran 70 (Ranbaxy). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 

preparaty: Akost (Polfarmex), 
Aldron 70 (Sandoz), Alendronate
-1A Pharma, Alendronate Arrow 
(Arrow Poland), Alendronate Teva 
70 mg, Alendronat Pharmabill 
(Pharmabill) i Kwas alendronowy 
70 mg (Bentley). W sprzedaży 
znajduje się ponadto 7 leków 
w dawce 10 mg: Alenato (ICN 
Polfa Rzeszów), Alenotop (Pliva 
Kraków), Fosamax (Merck Sharp 
& Dohme; lek oryginalny), Lin-
dron (Krka), Osalen (Anpharm), 
Ostenil (Teva Kutno) i Ostolek 
(Lekam). Natomiast nie zostały 
jeszcze wprowadzone: Alendran 
(Ranbaxy), Alendromax (Arrow 
Generics), Alendronate Arrow 
(Arrow Poland) i Alendronate 
Pliva (Pliva Kraków). Skreślono z 
Rejestru: AlendroLek 10 (Sandoz) 
i Rekostin (Biofarm).

N – ukłAd NerWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02A – Opioidy; N02AB – 
Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Fentanyl MX San-
doz to aktualnie 10. zarejestro-
wana marka fentanylu w postaci 
systemów transdermalnych. W 
sprzedaży znajdują się: Duroge-
sic (Janssen), od kwietnia 2007 
Fentanyl-Ratiopharm, od sierp-
nia 2007 Matrifen (Nycomed), od 
września 2007 Fentagesic (Pliva 
Kraków), od października 2007 
Fentanyl Actavis i od sierpnia 
2008 Fenta MX (Sandoz) w po-
staci systemów transdermalnych 
oraz Fentanyl inj. (Polfa Warsza-
wa). Nie zostały wprowadzone 
na rynek: Fentanyl Torrex inj. 
(Torrex Chiesi) oraz systemy 
transdermalne Dolforin (Gedeon 
Richter), Fentanyl Stada i Fen-
tanyl-1A Pharma (zarejestrowa-
ny wcześniej przez Regiomedica 
jako Fentanyl MX). Nie pojawił 

się dotychczas w Polsce system 
transdermalny jontoforetyczny 
Ionsys (Janssen), zarejestrowany 
centralnie w UE w styczniu 2006, 
zalecany do stosowania wyłącz-
nie w warunkach szpitalnych - 
Komisja Europejska 16 I 2009 
zawiesiła pozwolenie na dopusz-
czenie do obrotu tego preparatu. 
Nie pojawił się jeszcze preparat 
Effentora (Cephalon) w postaci 
tabletek podpoliczkowych, za-
rejestrowany centralnie w Unii 
Europejskiej. W październiku 
2008 skreślono z Rejestru obecne 
na rynku i refundowane systemy 
transdermalne FentaHexal (San-
doz), a w listopadzie 2008 także 
obecne na rynku i refundowane 
systemy transdermalne Fentanyl 
TTS (Sandoz).

N03/N03A – Leki przeciw-
padaczkowe; N03AX – Inne 
leki przeciwpadaczkowe

Gabapentinum: Grimodin (Egis) 
to aktualnie 10. zarejestrowana 
marka preparatów gabapentyny. 
W sprzedaży znajdują się 3 pre-
paraty: lek oryginalny Neurontin 
(Parke-Davis/Pfizer), od sierpnia 
2006 Gabapentin Teva i od czerw-
ca 2009 Neuran (Ranbaxy). Nie 
zostały dotąd wprowadzone prepa-
raty: GabaLek (Sandoz), Gabalept 
(Pliva Kraków; zarejestrowany 
początkowo jako Gabapentin), 
Gabaneural (Actavis), Gabapentin 
Torrex, Gabatem (Temapharm) i 
Symleptic (SymPhar). Preparaty 
Gabapentin Stichting (Sandoz), 
Gordius (Gedeon Richter), Gaba-
pentin tabl. powl. (Pliva Kraków) 
i Gabax (Norton) zostały skreślone 
z Rejestru.
Topiramatum: Epimaxan (Pol-
pharma) to aktualnie 23. zareje-
strowana marka topiramatu. Na 
rynku znajduje się 9 preparatów: 
Topamax (Janssen-Cilag; lek ory-
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ginalny), od grudnia 2006 Topira-
mat-Ratiopharm, od grudnia 2007 
Epiramat (Farmacom), od stycznia 
2008 Etopro (ICN Polfa Rzeszów), 
od lutego 2008 TopiLek tabl. powl. 
(Sandoz), od września 2008 Eru-
dan (Unia), od października 2008 
Epitoram (Apotex) oraz Symtopi-
ram (SymPhar) i od lutego 2009 
Toramat (Glenmark Generics). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Epilania 
(Vipharm), Jactigen (Generics; 
poprzednia nazwa: Topimerck), 
Ramatop (Teva), Tomalex (Galex 
d.d.), Topiegis (Egis; zarejestrow-
any wcześniej jako Topiragis - 
Alfred E. Tiefenbacher), Topifar 
(Biofarm; wcześniejsza nazwa: 
Topiral), Topigen (Biogened), 
TopiLek kaps. (Sandoz), Topimatil 
(Jelfa), Topiramate-AET (Alfred 
E. Tiefenbacher), Topiramate Ar-
row (Arrow Generics/Arrow Po-
land), Topiramate Farmacom, To-
pistad (Stada) i Zidoxer (Ozone). 
Skreślono z Rejestru preparat 
Topiramat-1A Pharma.

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyc-
zne; N05AH – Diazepiny, 
oksazepiny i tiazepiny

Olanzapinum: Olanzapin Actavis 
to 24. zarejestrowana marka olan-
zapiny, biorąc pod uwagę łącznie 
rejestracje w Polsce i w ramach 
unijnej procedury scentralizowa-
nej. W sprzedaży znajduje się 7 
leków: zarejestrowane w Polsce 
najpierw w procedurze narodowej, 
a potem w ramach centralnej reje-
stracji unijnej preparaty Zyprexa 
(Eli Lilly; lek oryginalny) i Zala-
sta (Krka) oraz zarejestrowane w 
Polsce: Olzapin (Lekam), Zolafren 
(Adamed), Zolaxa (Polpharma), 
od kwietnia 2008 Olanzin (Ac-
tavis) i od lipca 2008 Ranofren 
(Adamed). Nie zostały jeszcze 

wprowadzone preparaty: Olanza-
floc (Hexal), Olanzapina Jacobsen, 
Olanzapina Niolib (Unia), Olan-
zapina Nyzol (Lesvi), Olanzapine 
Adamed, Olanzapine Synthon, 
Olanzapin Nucleus (Biogened), 
Olanzapin Pliva (Pliva Kraków), 
Olanzapin-Ratiopharm, Sanza 
(Synthon), Synza (Synthon) i Za-
pilux (Sandoz). Nie pojawiły się 
w Polsce 3 leki zarejestrowane 
w ramach centralnej procedury 
unijnej: Olanzapine Mylan (Ge-
nerics), Olanzapine Neopharma 
i Olanzapine Teva. Nie pojawiły 
się też jeszcze preparaty iniek-
cyjne olanzapiny, zarejestrowane 
w ramach centralnej procedury 
unijnej: Zyprexa inj. 10 mg (Eli 
Lilly) o standardowym uwalnianiu 
i Zypadhera (Eli Lilly) o przedłu-
żonym uwalnianiu.

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

Mirtazapinum: Mirtazapine 
Bluefish (Bluefish Pharma-
ceuticals) w postaci tabletek 
ulegających rozpadowi w jamie 
ustnej to aktualnie 10. zareje-
strowana marka mirtazapiny. Na 
rynku znajduje się 8 leków, w 
tym 5 preparatów w postaci tabl. 
powl.: Mirzaten (Krka), Remeron 
(Organon, lek oryginalny), od 
maja 2006 Esprital (Zentiva), od 
września 2006 Mirtazapine Teva 
i od października 2006 Mirtastad 
(Stada), a także 3 leki w postaci 
tabletek ulegających rozpadowi 
w jamie ustnej: od grudnia 2007 
Mirtor (Orion), od marca 2008 
Remirta Oro (Actavis) i od cz-
erwca 2008 Mirtamerck (Gener-
ics; następnie dokonano zmiany 
nazwy preparatu na Mirtagen, 
ale preparat pod nową nazwą 
jeszcze nie pojawił się na rynku). 

Nie zostały dotychczas wprow-
adzone: Mirtastad Oro (Stada), 
Mirtazapine Aurobindo (Aurob-
indo Pharma), Mirtazapine Teva, 
Mirzaten Q-Tab (Krka) i Remer-
on SolTab (Organon) w postaci 
tabletek ulegających rozpadowi 
w jamie ustnej oraz Remirta tabl. 
powl. (Actavis). Wykreślono z 
rejestru preparaty: MirtaHexal 
(Hexal), Mirtal (Biovena Phar-
ma), Mirtazapina (Pol-Nil) tabl. 
powl. i Mirtazapin Sandoz.
Venlafaxinum: Venlafaxin San-
doz i Venlafaxin-Ratiopharm PR 
to odpowiednio 19. i 20. zareje-
strowana marka preparatów wen-
lafaksyny. W obrocie znajduje 
się 9 marek leków: Efectin ER 
(Wyeth), Velafax i od września 
2007 Velafax XL (Farmacom), 
od grudnia 2006 Velaxin (Egis) i 
Venlectine kaps. o przedłużonym 
uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), 
od sierpnia 2007 Symfaxin ER 
(SymPhar), od października 2007 
Alventa (Krka), od listopada 
2007 Velaxin ER (Anpharm), 
od października 2008 Axyven 
(Temapharm; po zmianie nazwy 
i podmiotu odpowiedzialnego z 
Venlafaxine Liconsa) i od maja 
2009 Lafactin (Apotex). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone pre-
paraty: Agrofan SR (Zentiva), En-
laf (Teva), Faxolet ER (Polfa Pa-
bianice), Jarvis (Gedeon Richter), 
Nopekar (Ozone; wcześniejsza 
nazwa: Estaq), Tavex (Krka), 
Venlafaxine-1A Pharma, Venla-
faxine Gerot, Venlafaxinum Pliva 
(Pliva Kraków), Venlax XL (Ce-
lon Pharma) i Venlectine tabl. 
(ICN Polfa Rzeszów). Skreślono 
z Rejestru preparaty: Efectin 
(Wyeth), Venlafaxin-Ratiopharm 
i Venlax (Polfa Pabianice) o stan-
dardowym uwalnianiu oraz Ven-
laLek SR (Sandoz).
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r – ukłAd OddechOWy
R06/R06A – Leki przeciwhi-
staminowe działające ogól-
nie;
R06AE – Pochodne pipe-
razyny

Cetirizinum: CetAlergin Ten (ICN 
Polfa Rzeszów) to zastąpienie 
rozszerzoną nazwą dostępnego 
bez recepty opakowania 10 tabl. 
preparatu CetAlergin, którego 
opakowanie 20 tabl. jest refundo-
wane, na skutek czego dla opako-
wania bezreceptowego o tej samej 
nazwie nie było można prowadzić 
reklamy publicznej. Zarejestro-
wanych jest aktualnie 19 marek 
preparatów cetyryzyny. Leki w 
mniejszych opakowaniach (7 i 10 
tabl. powl.) dostępne są najczęś-
ciej bez recepty, zaś większe opa-
kowania oraz inne postaci (krople, 
płyn, syrop) – z przepisu lekarza. 
Leki z cetyryzyną z przepisu 
lekarza mogą być refundowane, 
ale przepisy stanowią, że wtedy 
nie można prowadzić ich reklamy 
publicznej, dlatego firmy rejestru-
ją leki OTC pod innymi nazwami 
handlowymi, co umożliwia ich 

reklamę. Na receptę dostępnych 
jest 9 preparatów: Alermed (Le-
kam), Allertec (Polfa Warszawa), 
Amertil (Biofarm), CetAlergin 
(ICN Polfa Rzeszów), Cetrizen 
(Norton), Cetyryzyna-Egis, Leti-
zen (Krka), Virlix (Pliva Kraków) 
i lek oryginalny Zyrtec (Vedim). 
Do sprzedaży nie trafiły jeszcze: 
Cetirizine Teva, Cetiozone (Ozo-
ne) i Zodac (Zentiva). Bez recepty 
dostępnych jest 7 preparatów: 
Alerzina (Lekam), Allertec WZF 
(Polfa Warszawa), Amertil Bio 
(Biofarm; wprowadzony wcześ-
niej pod nazwą Zyx), Cetyryzyna-
Egis, Letizen (Krka), Zyrtec UCB 
(Vedim; lek oryginalny) i od maja 
2007 Alero (Sandoz). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży: Amefar (Biofarm), Amertil 
Biotabs (Biofarm), Cetiozone 
Lab. (Pol-Nil), Cetrivax (Norton), 
Reactine (Pfizer) i Ubercet (Alfa 
Wassermann). Skreślono z Reje-
stru: Acer (Ratiopharm), Aleras 
(Boehringer Ingelheim), Ceratio 
(Ratiopharm), Cetrid (Cipla) i 
CetriLek (Sandoz).

R06AX – Inne leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie

Fexofenadinum: Fexofenadine-
1A (1A Pharma) to 8. zarejestro-
wana marka feksofenadyny. Na 
rynku znajdują się 3 preparaty: 
Telfast (Aventis Pharma; lek ory-
ginalny) i od maja 2008 Fexofast 
(Galena) oraz Telfexo (Polphar-
ma). Nie zostały jeszcze wpro-
wadzone do sprzedaży preparaty 
Eluxat (Sandoz), Ewofex (Ewo-
pharma), FexoGen (Generics) i 
Fexostad (Stada).

V – PrePArAty różNe
V09 – Radiofarmaceutyki 
diagnostyczne; V09G – 
Układ sercowo-naczyniowy; 
V09GA – Związki technetu 
[99mTc]

Technetium [99mTc] sestamibi: 
TechneScan Sestamibi (Mallinck-
rodt Medical) to 2. zarejestrowany 
preparat o podanym składzie. Na 
rynek wprowadzono Zestaw do 
sporządzania radiofarmaceutyku 
99mTc-MIBI (Instytut Energii Ato-
mowej).

A – PrzeWód POkArmO-
Wy i metAbOLizm

A02 – Leki stosowane w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B 
– Leki stosowane w choro-

bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Pantoprazolum: Controloc Con-
trol, Somac Control, Pantozol 

Control, Pantecta Control i Panto-
loc Control (wszystkie: Nycomed) 
to pierwsze preparaty pantoprazo-
lu dostępne bez recepty lekarskiej, 
wskazane do krótkotrwałego 
leczenia objawów choroby re-

W czerwcu 2009 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji o dopuszczeniu 
do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dwa leki zawierają 
nowe substancje czynne: gefitynib i liraglutyd. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO 
oraz substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci i z uwzględnieniem wskazań, pomijając inne 
szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych 
(http://www.emea.eu.int).
Decyzją Komisji Europejskiej z 9 czerwca 2009, na wniosek posiadacza, wycofano pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego Raptiva (Serono) zawierającego efalizumab (klasa L04AA).

Nowe rejestracje - ue – czerwiec 2009
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fluksowej przełyku (np. zgaga, 
zarzucanie treści żołądkowej) u 
dorosłych.
W Polsce zarejestrowano do-
tychczas 19. marek pantoprazolu 
dostępnych z przepisu lekarza. 
Na rynku znajduje się 11 prepa-
ratów: Controloc (Nycomed; lek 
oryginalny) w postaci doustnej 
i iniekcyjnej, od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 
2007 Nolpaza (Krka), od czerwca 
2008 Pantoprazol-Ratiopharm, od 
września 2008 Panogastin (Jelfa), 
od października 2008 IPP (Sandoz) 
oraz Noacid (Egis) i od listopada 
2008 Panzol (Apotex), Pantopra-
zolum Farmacom (zarejestrowany 
wcześniej jako Zipantola) oraz 
iniekcje Pantoprazol Sandoz. Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży preparaty: Contracid 
(Farma-Projekt), Helopan (Polfa 
Grodzisk), Panrazol (Actavis), 
Pantomed (Ratiopharm), Pan-
tomol (Alfred E. Tiefenbacher), 
Pantoprazol-1A Pharma, Tifizol 
(Alfred E. Tiefenbacher) i Zora-
myl (Nucleus).

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki ob-
niżające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BX – Inne leki obniżają-
ce poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin

Liraglutidum: Victoza (Novo 
Nordisk) w postaci roztworu 
do wstrzykiwań jest zalecana w 
leczeniu cukrzycy typu 2 u doro-
słych w celu uzyskania kontroli 
glikemii: w skojarzeniu z metfor-
miną lub sulfonylomocznikiem u 
pacjentów, u których glikemia jest 
niewystarczająco kontrolowana 
pomimo podawania maksymalnej 
tolerowanej dawki metforminy 
lub sulfonylomocznika w mono-

terapii; w skojarzeniu z metfor-
miną i sulfonylomocznikiem lub 
metforminą i tiazolidynedionem 
u pacjentów, u których glikemia 
jest niewystarczająco kontrolowa-
na pomimo zastosowania dwóch 
leków. Liraglutyd jest analogiem 
ludzkiego glukagonopodobnego 
peptydu 1 (GLP-1), otrzymywa-
nym w wyniku rekombinacji DNA 
drożdży Saccharomyces cerevi-
siae. Wykazuje 97% homologii 
sekwencji z ludzkim GLP-1, który 
wiąże się z receptorem GLP-1, 
aktywując go. Na receptor GLP-1 
działa natywny GLP-1, endogenny 
hormon należący do inkretyn, któ-
ry wzmacnia glukozozależne wy-
dzielanie insuliny w komórkach 
beta trzustki. W przeciwieństwie 
do natywnego GLP-1 liraglutyd 
ma profil farmakokinetyczny i 
farmakodynamiczny odpowiedni 
do podawania raz na dobę. Po 
podaniu podskórnym profil wy-
dłużonego działania leku opiera 
się na trzech mechanizmach: 
wiązaniu pomiędzy cząsteczkami, 
które skutkuje powolnym wchła-
nianiem; wiązaniu z albuminą oraz 
większą stabilnością enzymatycz-
ną wobec enzymów: peptydazy 
dipeptydylowej IV (DDP-IV) i 
neutralnej endopeptydazy, co skut-
kuje długim okresem półtrwania 
w osoczu. Działanie liraglutydu 
jest wywoływane specyficzną 
interakcją z receptorami GLP-1, 
w wyniku której następuje wzrost 
cyklicznego adenozynomono-
fosforanu (cAMP). Liraglutyd 
stymuluje wydzielanie insuliny 
w sposób zależny od stężenia 
glukozy. Jednocześnie zmniejsza 
nieprawidłowo duże wydzielanie 
glukagonu, również w sposób 
zależny od stężenia glukozy. Tym 
samym, kiedy stężenie glukozy 
we krwi jest duże, następuje 

stymulacja wydzielania insuliny 
i hamowanie wydzielania glu-
kagonu. W odwrotnej sytuacji, 
podczas hipoglikemii liraglutyd 
zmniejsza wydzielanie insuliny, 
nie osłabiając wydzielania gluka-
gonu. Mechanizm zmniejszenia 
stężenia glukozy we krwi obejmu-
je również niewielkie opóźnienie 
w opróżnianiu żołądka. Liraglu-
tyd zmniejsza masę ciała i masę 
tłuszczową poprzez  zmniejszenie 
łaknienia i spożycia energii.
Repaglinidum: Repaglinide Teva 
(Teva Pharma) jest wskazany 
dla pacjentów z cukrzycą typu 2 
(cukrzyca insulinoniezależna), u 
których hiperglikemia nie może 
być dłużej właściwie kontrolowa-
na za pomocą diety, zmniejszenia 
masy ciała i ćwiczeń fizycznych. 
Repaglinid jest również wskazany 
w leczeniu metforminą pacjen-
tów z cukrzycą typu 2, u których 
leczenie samą metforminą nie 
spowodowało zadowalającego 
wyrównania glikemii. Leczenie 
należy rozpocząć wspomagająco 
z dietą i wysiłkiem fizycznym w 
celu zmniejszenia stężenia glu-
kozy we krwi wzrastającego po 
posiłkach. Repaglinid jest krótko 
działającym lekiem stymulującym 
wydzielanie insuliny. Zmniejsza 
stężenie glukozy we krwi poprzez 
pobudzanie uwalniania insuliny z 
trzustki, co zależy od obecności 
czynnych komórek beta w obrębie 
wysp trzustkowych. Repaglinid 
zamyka zależne od ATP kanały 
potasowe w błonie komórek beta, 
łącząc się z innym miejscem 
wiązania, niż pozostałe leki sty-
mulujące wydzielanie insuliny. 
Prowadzi to do depolaryzacji 
komórek beta, otwarcia kanałów 
wapniowych i zwiększonego na-
pływu jonów wapnia do komórek, 
a w konsekwencji do uwolnienia 
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insuliny z komórek beta. 
Wcześniej w ramach procedury 
centralnej zarejestrowano w UE 2 
preparaty repaglinidu: Novonorm 
(dostępny w Polsce) i Prandin 
(oba: Novo Nordisk).

L – Leki PrzeciWNOWO-
tWOrOWe i WPłyWAJą-
ce NA ukłAd OdPOrNOś-

ciOWy
L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe; L01X – Inne leki 
przec iwnowotworowe; 
L01XE – Inhibitory kinazy 
białkowej

Gefitinibum: Iressa (AstraZeneca) 
jest wskazana do leczenia doro-
słych pacjentów z niedrobnoko-
mórkowym rakiem płuca (NDRP), 
miejscowo zaawansowanym lub 
z przerzutami, z uaktywnioną 
mutacją EGFR-TK. Naskórkowy 
czynnik wzrostu (ang. Epidermal 
Growth Factor: EGF) i jego recep-
tor (ang. Epidermal Growth Factor 
Receptor EGFR [HER1; ErbB1]) 
zostały zidentyfikowane jako 
główne czynniki odpowiedzialne 
za proces wzrostu i podziału w 
komórkach prawidłowych i nowo-
tworowych. Mutacja aktywująca 
EGFR w komórce nowotworowej 
jest ważnym czynnikiem pobu-

dzającym wzrost komórki, bloku-
jącym apoptozę, zwiększającym 
produkcję czynników angiogene-
zy i ułatwiającym proces powsta-
wania przerzutów. Gefitynib jest 
wybiórczym, małocząsteczkowym 
inhibitorem kinazy tyrozynowej 
receptora dla naskórkowego czyn-
nika wzrostu i jest skutecznym 
sposobem leczenia u pacjentów 
z nowotworem z obecnością mu-
tacji aktywującej domenę kinazy 
tyrozynowej EGFR niezależnie 
od rzutu leczenia. Nie stwierdzono 
istotnego klinicznie działania u pa-
cjentów z potwierdzonym brakiem 
mutacji EGFR w guzie.

V – PrePArAty różNe
V03/V03A – Inne środki 
stosowane w lecznictwie; 
V03AE – Leki stosowane w 
hiperkalemii i hiperfosfa-
temii

Sevelamerum carbonicum: Ren-
vela (Genzyme) jest wskazana w 
celu przeciwdziałania hiperfosfa-
temii u dorosłych pacjentów pod-
dawanych hemodializie lub dia-
lizie otrzewnowej. Lek Renvela 
jest również wskazany w celu 
przeciwdziałania hiperfosfatemii 
u dorosłych pacjentów z prze-
wlekłą chorobą nerek nie pod-

dawanych dializie, ze stężeniem 
fosforanów w surowicy > 1,78 
mmol/l. Preparat należy stosować 
w ramach wielostronnego podej-
ścia terapeutycznego – leczenie 
może uwzględniać uzupełnianie 
wapnia, 1,25–dihydroksy-wita-
miny D3 lub jednego z jej analo-
gów, w celu opanowania rozwoju 
osteodystrofii nerkowej. Sewela-
mer to niewchłanialny usiecio-
wany polimer wiążący fosforany, 
niezawierający metalu i wapnia. 
Sewelamer zawiera liczne grupy 
aminowe oddzielone jednym ato-
mem węgla od rdzenia polimeru, 
które w żołądku ulegają protoni-
zacji. Takie protonizowane grupy 
aminowe wiążą w jelicie ujemnie 
naładowane jony, takie jak pocho-
dzące z diety fosforany. Poprzez 
wiązanie fosforanów w prze-
wodzie pokarmowym i zmniej-
szanie wchłaniania, sewelamer 
zmniejsza stężenie fosforanów 
w surowicy. Podczas podawania 
leku wiążącego fosforany zawsze 
konieczne jest regularne monito-
rowanie stężenia fosforanów w 
surowicy.
Wcześniej w ramach centralnej 
procedury unijnej zarejestrowa-
no, dostępny również w Polsce, 
preparat Renagel (Genzyme).
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Klasa ATC/WHO Nazwa między-
narodowa

Nazwa handlowa Podmiot odpo-
wiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

A02bc Omeprazolum Omeprazol teva 
inj.

Teva PL 11.2008

A02bc Omeprazolum Prazigast inj. Jelfa PL 01.2009
A02bc Pantoprazolum controloc 

control
Nycomed UE 06.2009

b05AA Electrolyta + 
gelatinum

geloplasma Fresenius Kabi PL 09.2006

b05db Electrolyta + 
glucosum

dianeal Baxter PL 02.2007

c05cA Diosminum Aflavic Polfarmex PL 04.2009
c07Ab Nebivololum Nebicard Biofarm PL 03.2008
c09AA Cilazaprilum cazaprol Krka PL 01.2009
c10AA Atorvastatinum torvazin Egis PL 01.2009
h01cc Ganirelixum Orgalutran Organon UE 05.2000
J01Xb Colistinum colomycin Forest PL 12.2005
J02Ac Fluconazolum Fluconazole-

redibag
Baxter PL 08.2007

N03AX Gabapentinum Neuran Ranbaxy PL 06.2008
N05Ae Ziprasidonum Zypsila Krka PL 02.2009
r05cA Althaeae siru-

pus + Farfarae 
sirupus

Farfaron Gemi PL 04.2004

r05X Allii sativi bul-
bus extractum 
+ Echinaceae 
purpureae herbae 
extractum

Alchinal Gemi PL 04.2004

S01eA Brimonidinum Luxfen Jelfa PL 01.2009
V03AF Acidum levofoli-

nicum
Levofolic Medac PL 05.2008

NOWOści NA ryNku – czerwiec 2009
W czerwcu 2009 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 18 nowych marek 

produktów leczniczych:
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A – PrzeWód 
POkArmOWy i 
metAbOLizm

A 0 2  –  L e k i  s t o s o w a n e  w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w chorobie 
wrzodowej  i  re f luks ie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

b – kreW i ukłAd 
krWiOtWórczy

B05 – Substytuty osocza i płyny do 
wlewów;
B05A – Krew i preparaty 
krwiozastępcze; B05AA – 
Substytuty osocza i frakcje 
białek osocza krwi
B05D – Roztwory do dializy 
otrzewnowej; B05DB – 
Płyny hipertoniczne

c – ukłAd SercOWO-
NAczyNiOWy

C05  –  Lek i  ochran ia jące 
naczynia; C05C – Środki 
przywracające elastyczność 
naczyń włosowatych; C05CA 
– Bioflawonoidy

C07/C07A – Leki blokujące 
receptory β-adrenergiczne; 
C 0 7 A B  –  S e l e k t y w n e 

leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna; C09A/
C09AA – Inhibitory ACE, 
leki proste

C10  – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AA 
– Inhibitory reduktazy HMG 
CoA

h – Leki hOrmONALNe 
dziAłAJące OgóLNie, 

z WyłączeNiem 
hOrmONóW PłciOWych 

i iNSULiN
H01 – Hormony przysadki i 

podwzgórza  oraz  i ch 
analogi; H01C – Hormony 
p o d w z g ó r z a ;  H 0 1 C C 
– Hormony  hamujące 
uwalnianie gonadotropiny

J – Leki 
PrzeciWzAkAźNe 

dziAłAJące OgóLNie
J01 – Leki przeciwbakteryjne 

działające ogólnie; J01X – 
Inne leki przeciwbakteryjne; 
J01XB - Polimiksyny

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze 
działające ogólnie; J02AC – 
Pochodne triazolu

 
Opracownie 

dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL 
IMS Poland

N – ukłAd NerWOWy
N 0 3 / N 0 3 A  –  L e k i 
przeciwpadaczkowe; N03AX – 
Inne leki przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe; N05A 
– Leki neuroleptyczne; N05AE – 
Pochodne indolu

r – ukłAd OddechOWy
R05 – Leki stosowane w kaszlu i 
przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z 
wyłączeniem preparatów 
złożonych zawierających 
leki  przeciwkasz lowe; 
R05CA – Leki wykrztuśne
R05X – Inne preparaty 
z ło żone  s to sowane  w 
przeziębieniach

S – NArządy zmySłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E 

– Leki przeciw jaskrze i 
zwężające źrenicę; S01EA 
–  Sympatykomimetyk i 
s tosowane w leczeniu 
jaskry

V – PrePArAty różNe
V03/V03A – Inne środki stosowane 

w lecznictwie; V03AF – 
Ś r o d k i  o d t r u w a j ą c e 
stosowane w czasie leczenia 
cytostatykami
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cHwila oddecHu

Pastelowy świat DOROTY  KRYSTYNY PASTOK

Urodziła się w 1964r. w Świdwinie. 25 lat później ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym AM 
w  Gdańsku. W 1994 roku uzyskała specjalizację z zakresu farmacji aptecznej II stopnia. Przez 7 lat pełniła 
funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Lek w Polsce”. Przez 7 lat była komisarzem artystycznym 
Międzynarodowych Targów Farmaceutycznych „Lek w Polsce”. Od roku 2003 pracuje jako kierownik  
w Aptece Szpitalnej ZOZ  w Kołobrzegu. Jest autorką kilku książek popularyzujących naturalną kosmetykę. 
Od najmłodszych lat uprawia malarstwo. Swoje prace wystawia w wielu prestiżowych miejscach kraju. 
Obrazy jej zdobią prywatne domy i apteki w Polsce, Meksyku, Chicago, Londynie innych. Jest ilustratorką  
okładek tomików poezji poetów polskich. Jej ulubionym tematem malarskim są kwiaty, pejzaże morskie i 
drzewa. Maluje własną oryginalną techniką na szkle, z zachowaniem perspektywy i światłocieni. Najlepiej 
czuje się w akwareli. Nie jest też jej obca technika oleju. Znajomość elementów farmakognostycznych 
udanie łączy z talentem malarskim.

W roku 2000 r. autorka zaprojektowała logo sympozjum „Lek dla kobietk”, zaś w 2006 znaczek 
Środkowopomorskiej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Ma także w swoim dorobku ilustracje okładki do 
książki Pawła Pastok „Kompendium Leków Naturalnych” – wyd. Medyk (2000r.), a także tomików poezji 
wydawnictwa Anagram: Jan Kochanowski „Dzbanie mój pisany”; Bolesław Leśmian ”Gdybym spotkał 
ciebie znowu pierwszy raz”; Adam Mickiewicz „Nad wodą wielką i czystą”; Karol Wojtyła „Pieśń o Bogu 
ukrytym. Poezje.”; Juliusz Słowacki „Zachwyceni i inne utwory”; Kazimierz Wierzyński „Ktokolwiek jesteś 
bez ojczyzny”.

„Sztuka medycyny i sztuki piękne są najwspanialsze. Cudownie, iż Pani Dorota pełni je obie i to tak 
doskonale.” -Prof.Jerzy Woy-Wojciechowski
 „Sensem życia jest przede wszystkim praca twórcza” – dr med. Tadeusz  Święcicki
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