


Fotografie z albumu 
mgr farm. Krzysztofa Kamila Wojtanowskiego

Krzysztof Kamil Wojtanowski jest magistrem farmacji. Urodził się w 1983 roku w Kielcach. Studia 
odbywał na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnej pracuje w aptece 
w Kielcach. Życie pozazawodowe poświęca fotografii artystycznej i reportażowej. Jego prace wzbudzają 
duże zainteresowanie widzów. 

Redakcja Aptekarza Polskiego przedstawia próbkę talentu magistra Wojtanowskiego,  fotografika 
młodego pokolenia. Będziemy obserwować rozwój tej kariery. 

Powodzenia, Panie Magistrze.   
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Zielone światło dla ustawy 
o zawodzie farmaceuty

W wielu izbach aptekarskich odbyły się zjazdy sprawozdaw‑
cze. Z docierających do Redakcji Aptekarza Polskiego informacji 
wiemy, że tematyka dyskusji zjazdowych była bardzo ożywiona a co 
najważniejsze bogata w watki programowe. Jak się można spodzie‑
wać główny nurt dyskusji toczył się wokół zagadnień związanych 
z rozpatrywaną przez Parlament ustawą o refundacji leków, środ‑
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych. Proces legislacyjny trwa. Aktualnie projekt 
ustawy jest w rękach Senatu, który też ma moc legislacyjną i może 
proponować zmiany do projektu. 

Naszą uwagę zwrócił wątek dotyczący ustawy o zawodzie 
farmaceuty. O konieczności wznowienia prac nad przygotowaniem 
przez samorząd aptekarski projektu tej ustawy mówiło się na łódz‑
kim zjeździe. Jak już wiemy 17 marca Naczelna Rada Aptekarska 
dała zielone światło dla tej inicjatywy powołując zespół roboczy, 
którym kierować będzie magister farmacji Elżbieta Piotrowska – 
Rutkowska, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi.

Wiosnę czuje się wszędzie. Długie dni, przyjemna tempera‑
tura i świecące słońce, wszystko to dobrze wpływa na nastrój czło‑
wieka stanowiąc naturalną terapię łagodzącą stany napięcia psy‑
chicznego. 

Współczesne życie dające coraz większe możliwości jest ka‑
ruzelą zdarzeń wciągającą nas w swój wir i wymaga nieustannego 
dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. Brzemię odpowie‑
dzialności odciska się na stanie psychicznym. Cóż, są to niechciane 
konsekwencje szybkiego, często ponad miarę rytmu życia. Dlatego 
też wielu pacjentom wiosenna terapia jednak nie wystarcza.  Udają 
się do lekarzy, do psychoanalityków, a nierzadko bezpośrednio do 
farmaceutów prosząc o radę, leki „na wyciszenie” lub pomagające 
utrzymać równowagę psychiczną. 

W dziale Manuał Aptekarski publikujemy artykuły, które są 
poświęcone problemom rozpoznania i równoważenia (leczenia) 
stanów psychicznych oraz zagadnieniom chorób somatycznych  
o podłożu nerwicowym. Doktor Marcin Wojtera, który jest autorem 
artykułu  „Nerwice – praktyczny poradnik apteczny” sugeruje far‑
maceutom, że „warto jest poinformować osoby, które często sięgają 
po leki uspokajające, że to co się z nimi dzieje może być zaburze‑
niem lękowym, którego przy pomocy specjalisty można się zupełnie 
pozbyć”. 

Aptekarz Polski jest w zasięgu każdego farmaceuty. Wystar‑
czy wywołać adres: www.aptekarzpolski.pl, żeby poznać całą za‑
wartość 55 numeru pisma. 

Zapraszamy do lektury.

Redakcja Aptekarza Polskiego
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Niedawno posłowie komi-
sji „Przyjazne Państwo” pochylili 
się nad losem pacjentów i rozpo-
częli prace nad projektem ustawy  
o zmianie ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. Tak 
naprawdę chodzi  
o zmianę treści dele-
gacji ustawowej, za-
wartej w art. 45 (ust. 
3) tej ustawy. Posło-
wie postanowili roz-
szerzyć wytyczne do 
wydania rozporządze-
nia ministra zdrowia, 
które określa między 
innymi sposób realiza-
cji recept lekarskich. 
Konsekwencją pro-
ponowanych zmian 
byłoby upoważnienie 
farmaceuty do reali-
zacji recepty w sytu-
acji, gdy brakuje na 
niej adresu pacjen-
ta albo jego numeru 
PESEL lub gdy dane 
te zostały wpisane 
wadliwie. Przy okazji 
warto podkreślić, że 
obowiązujące przepisy 
dopuszczają dokonywanie korekt 
na recepcie przez osobę wydającą 
lek w aptece, jeśli adres pacjen-
ta bądź numer PESEL wpisano  
w sposób nieczytelny, niepełny 

Państwo bardziej przyjazne?

Im bliżej wyborów parlamentarnych, tym bardziej aktywni są posłowie. Nadzwyczajną aktywność obja-
wia również poseł Adam Szejnfeld, który z woli partii objął po Januszu Palikocie funkcję przewodniczą-

cego sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”. Komisja już kilka lat walczy z biurokracją. 
Tropi przepisy niejasne, niespójne, nieskuteczne czy wręcz zbędne. Gdy taki przepis w dżungli obowiązu-
jących ustaw i rozporządzeń komisja wytropi, przygotowuje projekt naprawczy i występuje z inicjatywą 
ustawodawczą. Tak więc komisja walczy i tropi, a skutki tych zmagań niedługo ocenią wyborcy.

lub mylnie. Farmaceuta może 
te dane skorygować na podsta-
wie dokumentów przedstawio-
nych przez okazującego receptę, 
umieszczając na niej odpowied-
nią adnotację oraz swój podpis.

O nowelizacji nie wiedzia-
ło z początku nawet Ministerstwo 
Zdrowia. O opinię komisja Szejn-
felda nie poprosiła też Naczel-
nej Izby Aptekarskiej. 25 lutego 

2011r. wystosowałem do podse-
kretarza stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Adama Fronczaka pis-
mo, w którym negatywnie oce-
niłem propozycję poselską, zdej-
mującą po raz kolejny odpowie-

dzialność i obowiązki 
z lekarzy, a nakłada-
jącą je na farmaceu-
tów. Wbrew pozorom 
wspomniana noweli-
zacja nie jest przyjazna 
ani dla pacjentów, ani 
dla farmaceutów. Jest 
przyjazna tylko dla 
lekarzy, którzy będą 
mogli bezkarnie – jeśli 
projekt wejdzie w ży-
cie - wystawiać recep-
ty, nie wpisując takich 
danych, jak adres pa-
cjenta bądź jego numer 
PESEL. 

W trakcie posie-
dzenia komisji „Przyja-
zne Państwo” wskazy-
wałem na zagrożenia, 
które stwarza propono-
wana regulacja, w tym 
na możliwość niezawi-
nionego poświadcze-

nia przez farmaceutę nieprawdy  
w oparciu o dokument tożsamo-
ści innej osoby o tym samym 
imieniu i nazwisku. Nie można 
także wykluczyć pomyłek zagra-
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żających zdrowiu i życiu pacjen-
tów. Argumenty Naczelnej Izby 
Aptekarskiej nie mogły przebić 
się do świadomości posłów, zde-
rzając się z wyraźną niechęcią 
przewodniczącego Szejnfelda do 
wysłuchania opinii samorządu 
aptekarskiego i rzeczowej deba-
ty nad poruszonymi problemami,  
w tym tak istotnym, jak zagwa-
rantowanie pacjentowi dostępu 
do leków wówczas, gdy recepta 
zawiera wady formalne nieistot-
ne z punktu widzenia określenia 
prawa do świadczenia gwaranto-
wanego.

Państwo przyjazne to prze-
cież takie, które nie 
ogranicza się do kon-
trowersyjnej zmiany 
jednego z wielu prze-
pisów dotyczących 
realizacji recept, wy-
raźnie preferującej śro-
dowisko lekarzy i nie 
uwzględniającej uza-
sadnionych zastrzeżeń 
farmaceutów, ale wpro-
wadza ład i normalność 
tam, gdzie od lat królu-
je nieracjonalność, nie-
sprawiedliwość i nie-
odpowiedzialność, sza-
nując przy tym punkt 
widzenia aptekarzy, bezbronnych 
wobec działań kontrolerów Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. 
Obecnie Narodowy Fundusz 
Zdrowia uznaje za słuszne odbie-
ranie aptekom refundacji także 
wtedy, gdy na podstawie recepty 
wystawionej przez uprawnionego 
lekarza osoba uprawniona naby-
ła przysługujący jej lek. Żądania 
zwrotu refundacji wysuwane są 
nawet po wielu latach od wyda-
nia leku, co w praktyce zagraża 
dalszemu istnieniu aptek, wobec 
których wysunięto takie roszcze-
nia. 

Tak więc mechanizm prze-
widziany ustawą zagwaranto-
wał pacjentowi lek, jednakże za 
drobne uchybienia formalne na 
receptach odpowiedzialność ma 
ponieść farmaceuta, a nie osoba 
wystawiająca wadliwą recep-
tę. Samorząd aptekarski nigdy 
nie zgadzał się i nie zgodzi się 
na takie podejście do problemu 
błędów na receptach. Naszym 
zdaniem recepta wskazująca pa-
cjenta, lekarza oraz lek, pomimo 
uchybień formalnych (np. brak 
kodu pocztowego w adresie), 
musi być podstawą do wydania 
refundowanego leku, ponieważ 

błędy osób wystawiających re-
cepty nie mogą ograniczać lub 
wyłączać praw nadanych ustawą, 
zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytu-
cji RP. Do Ministerstwa Zdrowia 
oraz do posła Szejnfelda zwrócili-
śmy się z propozycją modyfikacji 
odpowiedniego artykułu ustawy 
refundacyjnej.

Przyjęta niedawno przez 
Sejm ustawa o refundacji leków 
powinna już teraz zainteresować 
komisję „Przyjazne Państwo”. 
Chodzi między innymi o przepi-
sy regulujące zawieranie umów 

między aptekami a Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Samorząd 
aptekarski podtrzymuje, że umo-
wy są zbędne. Setki urzędników 
NFZ będzie powielało pracę in-
nych organów, sprawdzając i gro-
madząc dokumenty, jakie wyma-
gane są na przykład przez ustawę 
Prawo farmaceutyczne. Przed 
miesiącem pisałem, że ustawa za-
kłada rozwiązanie nieefektywne, 
biurokratyczne, które niepomier-
nie wzmacnia władzę urzędni-
ków NFZ nad aptekami. Zawie-
ra także mechanizmy korupcjo-
genne. Wyraziłem jednocześnie 
nadzieję, że rząd, który wspiera 

inicjatywy deregu-
lacyjne, zrezygnuje 
z umów. Byłoby to 
kolejne zwycięstwo  
w walce z biurokra-
cją i kolejny sukces 
posła Szejnfelda. 

Podczas mar-
cowego posiedze-
nia komisji poseł 
Szejnfeld nie chciał 
wysłuchać farma-
ceutów. Wolał sam 
powiedzieć, czego 
według niego chcą 
aptekarze: „odsyłać 
starych, schorowa‑

nych ludzi do domu bez leku”. 
„W tym szaleństwie jest metoda” 
(„Hamlet”, Szekspir, akt II), ale 
w takim rozumowaniu na pewno 
brak logiki. Poseł Szejnfeld nie 
gra przekonująco swej roli polity-
ka wrażliwego na problemy scho-
rowanych Polaków. Jego twarz 
skryła się pod wyborczą maską.

dr Grzegorz Kucharewicz

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Państwo przyjazne to przecież 
takie, które nie ogranicza się do 
kontrowersyjnej zmiany jednego 
z wielu przepisów dotyczących 

realizacji recept, wyraźnie 
preferującej środowisko lekarzy 

i nie uwzględniającej 
uzasadnionych zastrzeżeń 

farmaceutów
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Bardzo wiele osób inter-
pretuje somatyczne objawy lęku 
(m.in. suchość w ustach, uczucie 
dławienia w gardle, mrowienie 
kończyn) jako objawy chorób so-
matycznych i w związku z tym 
udaje się po pomoc do lekarzy 
rodzinnych, czy farmaceutów.  
Z drugiej strony w przebiegu wie-
lu chorób somatycznych (np. guz 
chromochłonny nadnerczy 
czy zaburzenia rytmu serca) 
mogą pojawić się zaburze-
nia/objawy lękowe których 
obraz przypomina typo-
we zaburzenia nerwicowe.  
W związku z tym niezmier-
nie istotne jest, aby prawid-
łowo przeprowadzić diag-
nostykę różnicową u takich 
pacjentów, a nie niejako „z 
automatu” przepisywać leki 
przeciwlękowe lub zalecać pre-
paraty ziołowe „na uspokojenie”.

Jak to drzewiej bywało
Już w starożytności zjawi-

sko lęku pojawiało się w tekstach 
medycznych. Od czasów Hipo-
kratesa objawy lęku i depresji 
opisywano jako melancholię, 
„chorobę czarnej żółci”. Dopie-
ro pod koniec XVIII przestano 
tłumaczyć występowanie lęku  
i przygnębienia jako następstwo 
wpływu oparów czarnej żółci 
docierających do głowy. W tym 

okresie zaczęto je wiązać z nad-
wrażliwością układu nerwowego, 
a dr Cullen wprowadził do swojej 
klasyfikacji chorób układu ner-
wowego pojęcie nerwicy (ang. 
neurosis). W połowie XIX wieku 
w piśmiennictwie niemieckoję-
zycznym pojawiły się prace, któ-
re opisują różne postaci zaburzeń 
lękowych takie jak „lęk przedser-

cowy” (Fleming), „zawroty gło-
wy na otwartym placu” (Bene-
dikt), czy agorafobia (Westphal). 
Amerykański kardiolog Da Costa 
opisał w 1871 r.  zaburzenie „nie-
spokojnego serca” (ang. irritable 
heart) występujące u  żołnierzy 
wracających z frontu, stąd też 
polska nazwa tego zaburzenia – 
„serce żołnierskie”. 

Pojęcie nerwicy lękowej 
wyodrębnił Freud w 1895 r. Wy-
stępowanie nerwicy tłumaczył 
zaburzeniami psychicznego prze-
twarzania pobudzenia somatycz-

no-seksualnego. Blokowanie tego 
przetwarzania np. przez abstynen-
cję seksualną miało prowadzić do 
skierowania energii psychicznej 
do ośrodków podkorowych i w 
konsekwencji do wystąpienia 
lęku. Freud rozróżnił różne po-
staci lęku: m.in. napadowy, wol-
nopłynący i fobijny, a za główny 
objaw nerwicy lękowej uważał 

„lękowe oczekiwanie”. Lęk 
w teorii psychoanalitycznej 
zaczął być rozumiany jako 
następstwo wszelkich nie-
rozwiązanych konfliktów 
neurotycznych. Przez wie-
le lat występowanie nerwic 
było rozumiane w sposób 
psychodynamiczny, co wpły-
nęło na rozwój różnych teorii 
psychologicznych oraz tech-
nik psychoterapii. Zmianę  

w myśleniu o lęku przyniosły teo-
rie behawioralne, które powstały 
w wyniku przeniesienia doświad-
czeń na zwierzętach na zacho-
wanie człowieka. Behawioryści 
zwracali uwagę na „uczenie się 
reakcji lękowych”, na kojarzenie 
w procesie warunkowania obojęt-
nych bodźców z przeżywaniem 
lęku. Konsekwencją takiego my-
ślenia stał się rozwój terapii be-
hawioralnej, której klasycznym 
przykładem jest metoda desen-
sytyzacji zaproponowana przez 
Wolpego. Metoda ta stosowana 

Nerwice
praktyczny  poradnik apteczny 

Każdy z nas doświadczył kiedyś uczucia lęku. Lęk jest negatywną reakcją organizmu na zagrożenie, 
które może nadejść zarówno z wewnątrz organizmu (choroba, ból) jak i z otoczenia (wypadek, 
wystąpienie publiczne). W przeciwieństwie do strachu nie odnosi się jednak do bezpośredniego, 

realnego zagrożenia. Moglibyśmy założyć, że skoro jest to zjawisko powszechne, każdy powinien prawid-
łowo interpretować jego obecność. Nic bardziej błędnego.
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jest z powodzeniem w leczeniu 
fobii. W terapii behawioralnej 
wykorzystuje się różne techniki 
relaksacyjne, które pacjenci wy-
korzystują w celu złagodzenia 
lęku po ekspozycji na bodziec 
wywołujący przerażenie. Badania 
nad zachowaniem doprowadziły 
do rozwoju podejścia poznaw-
czo-behawioralnego. Zwrócono 
uwagę, że sposób myślenia, osą-
dzania, przewidywania zdarzeń, 
wyjaśniania sobie rzeczywisto-
ści ma wpływ na nasze emocje.  
W toku swojego rozwoju uczymy 
się, co prowadzi do powstawania 
struktur psychicznych, które na-
stępnie wpływają na zachowanie. 
Do struktur tych zaliczamy sche-
maty poznawcze, wiedzę o sobie 
i otoczeniu, przekonania, posta-
wy. Modyfikując  błędne schema-
ty poznawcze, czy wiedzę o sobie 
ostatecznie wpływamy na zacho-
wania i emocje.

Początki psychofarmakoterapii
Początkowo leczenie ner-

wic było domeną psychoterapii. 
W latach 50-tych XX wieku po-
jawiła się „nowa nadzieja” – me-
probamat. Był to pierwszy lek 
o działaniu przeciwlękowym,  
a nie nasennym, czy uspokaja-
jącym tak jak barbiturany. Dość 
szybko jednak jego gwiazda się 
wypaliła, gdy okazało się że lek 
silnie uzależnia.  Poszukiwanie 
innych leków przeciwlękowych 
doprowadziło do rozwoju grupy 
benzodiazepin, leków do tej pory 
chętnie stosowanych.  Codziennie 
w aptekach można spotkać wielu 
pacjentów realizujących recepty 
na alprazolam, diazepam, czy lo-
razepam. Leki te mają potencjał 
uzależniający i warto jest zwracać 
uwagę na osoby realizujące recep-
ty na te preparaty, zwłaszcza, gdy 
przynoszą recepty na leki uspoka-

jające  wypisywane przez różnych 
lekarzy. 

Konsekwencje 
zaburzeń lękowych
Obecnie pojęcie nerwicy/

nerwic nie istnieje w obowiązu-
jących systemach diagnostycz-
nych. Zarówno w klasyfikacji 
międzynarodowej ICD 10, jak  
i amerykańskiej DSM IV TR 
wyodrębniono zaburzenia lęko-
we takie jak: zespół lęku uogól-
nionego, zespół lęku panicznego, 
zaburzenia obsesyjno-kompul-
sywne, fobie proste, zespół lęku 
społecznego, czy zespół stresu 
pourazowego. Zaburzenia lękowe 
należą do najczęstszych zaburzeń 
psychicznych, według niektórych 
statystyk mogą występować u po-
nad 20% populacji. Roczne kosz-
ty społeczne spowodowane wy-
stępowaniem zaburzeń lękowych 
w latach 90-tych w Stanach Zjed-
noczonych wynosiły 42 miliardy 
dolarów. Stanowiło to prawie 1/3 
kosztów wszystkich zaburzeń 
psychicznych. 

Wybrane zaburzenia lęko-
we występujące w klasyfikacji 
ICD 10 przedstawione zostały  
w tabeli I. Pomimo, że kryteria 
rozpoznawania tych zaburzeń są 
jasno określone upływa często 
wiele lat zanim padnie rozpo-
znanie i zostanie wdrożone od-
powiednie, skuteczne leczenie. 
Zanim pacjenci „znerwicowani” 
trafią do psychiatry, czy psycho-
terapeuty często uczęszczają do 
wielu specjalistów, mają wyko-
nywanych wiele badań oraz nie-
jednokrotnie zdążą się uzależnić 
od leków uspokajających, nasen-
nych czy alkoholu. Długotrwale 
występujące zaburzenie lękowe 
jest źródłem przewlekłego stresu, 
co może zwiększać ryzyko cho-
rób układu krążenia, być przy-

czyną niepłodności, czy depre-
sji. Osoby u których występują 
zaburzenia lękowe mogą nie być  
w stanie skończyć studiów, pod-
jąć wyuczonej pracy, czy rozwi-
jać się zawodowo. Mogą stracić 
zatrudnienie, przyjaciół, szansę 
na normalne życie. 

Nie podjęcie w porę lecze-
nia lub nieodpowiednie leczenie 
może spowodować utrwalenie się 
zaburzenia, przejście w stan prze-
wlekły, pojawienie się innych 
zaburzeń lękowych (współcho-
robowość w tej grupie zaburzeń 
jest duża) oraz rozwój depresji. 
Ostatecznie prowadzi to do inwa-
lidyzacji pacjentów. Warto więc 
zwrócić uwagę na osoby, które 
przychodzą do apteki realizować 
recepty na pochodne benzodiaze-
piny czy leki nasenne. Pacjenci ci 
często nie są świadomi, że grozi 
im uzależnienie, bo przecież raz 
dostają receptę na alprazolam 
produkowany przez koncern ame-
rykański, a innym razem przez 
firmę fińską lub polską, których 
nazwy się różnią istotnie. Chorzy 
nie muszą jednak wiedzieć, że 
to ten sam alprazolam tylko pod 
różnymi maskami, warto więc im 
to uświadomić. 

Leki wydawane bez recepty
Osoby przychodzące do 

apteki po leki uspokajające pró-
bują leczyć się same, sięgając 
po bezpieczne w powszechnym 
mniemaniu preparaty ziołowe. 
Leki te zawierają wyciągi  m.in. 
z kozłka lekarskiego, melisy, 
głogu, chmielu, serdecznika czy 
dziurawca. Preparaty te mogą 
wchodzić w interakcje z innymi 
lekami, przyjmowanymi przez 
pacjenta. Szczególnie należy 
uważać na preparaty zawierające 
dziurawiec, który wchodzi w licz-
ne interakcje (Tabela II). Może 
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to w szczególnych przypadkach 
np. pacjentów po przeszczepie 
przyjmujących cyklosporynę, do-
prowadzić do 60% obniżenia stę-
żenia leku i w konsekwencji od-
rzucenia przeszczepu! Podobnie 
potencjalnie bardzo groźnym po-
łączeniem może być  kombinacja 
dziurawca z lekami antyretrowi-
rusowymi. Należy też pamiętać, 
że dziurawiec obniża skuteczność 
doustnej antykoncepcji oraz przy-
śpiesza metabolizm omeprazolu, 
niektórych leków przeciwnadciś-
nieniowych, a także działa foto-
uczulająco.  Wchodzi również  
w interakcje farmakodynamiczne 
z lekami przeciwdepresyjnymi, 

tramadolem i tryptanami, co może 
doprowadzić do rozwoju zespołu 
serotoninowego (Tabela III).

Zespół uzależnienia 
od benzodiazepin

Leki benzodiazepinowe są 
bardzo skuteczne i bezpieczne  
w łagodzeniu lęku i leczeniu obja-
wowym zaburzeń lękowych. Nie 
należy się ich obawiać i odma-
wiać nawet krótkotrwałego przyj-
mowania w obawie przed uzależ-
nieniem. Leki te są powszechnie 
stosowane i większość osób przyj-
mujących te leki nie uzależnia się. 
U części osób dochodzi jednak do 
wzrostu tolerancji, konieczności 

zwiększania dawek, pojawiania 
się objawów abstynencyjnych. 
Łagodne objawy abstynencyjne 
przypominają objawy zaburzeń 
lękowych, w poważniejszych 
przypadkach mogą jednak wystą-
pić napady padaczkowe oraz za-
burzenia świadomości, czyli stany 
bardzo poważne, wymagające in-
tensywnego leczenia. Z całą pew-
nością należy zwracać uwagę na 
pacjentów kupujących leki ank-
sjolityczne w dużych ilościach, 
często realizujących recepty na 
różne benzodiazepiny, wypisywa-
ne przez różnych lekarzy. Warto 
polecić im konsultacje u psychia-
try, czy terapeuty uzależnień. 

Tabela I Wybrane zaburzenia lękowe w klasyfikacji ICD 10
Zaburzenie Kod Krótka charakterystyka

Agorafobia F40.0 Lęk przed otwartą przestrzenią, ale też innymi sytuacjami w których utrudniona 
jest możliwość natychmiastowej ucieczki, czy uzyskania pomocy (tłum, miejsca 
publiczne, podróżowanie)

Fobie społeczne F40.1 Lęk  przed różnymi sytuacjami społecznymi  podczas których można być jakoś 
ocenionym przez innych. Dotyczy to zarówno wystąpień publicznych jak i innych 
czynności wykonywanych wśród ludzi takich jak np. jedzenie w towarzystwie

Specyficzne postaci fobii F40.2 Lęk przed różnymi specyficznymi sytuacjami takimi jak bliskość pewnych zwierząt 
(np. lęk przed pająkami - arachnofobia), ciemność, zamknięte przestrzenie, 
wysokość, widok krwi  itp

Zaburzenie lękowe z 
napadami lęku

F41.0 Nawracające napady ciężkiego lęku (paniki), które nie są ograniczone do jakiejś 
specjalnej sytuacji

Zaburzenie lękowe 
uogólnione

F41.1 Występowanie przewlekłego lęku, zamartwianie się, „tworzenie czarnych 
scenariuszy”. Objawom lękowym towarzyszą objawy somatyczne lęku takie jak: 
drżenia, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, tachykardia czy niepokój w 
nadbrzuszu

Zaburzenie obsesyjno-
kompulsyjne

F42 Istotą zaburzenia jest obecność nawracających natrętnych myśli (obsesji) lub 
przymusowych czynności (kompulsji). Obsesje postrzegane są jako własne myśli, 
nad którymi pacjent nie ma kontroli, ich występowanie jest dla niego stresujące. 
Kompulsje są zachowaniami stereotypowymi, powtarzającymi się. Ich wykonywanie 
ma zapobiegać pewnym niekorzystnym dla pacjenta wydarzeniom (np. długotrwałe 
mycie rąk które ma zapobiegać poważnym zakażeniom)

Zaburzenie stresowe 
pourazowe

F43.1  Zaburzenie to powstaje jako reakcja na szczególnie silny uraz psychiczny, często 
na sytuację w której doszło do bezpośredniego  zagrożenia życia. Typowe jest 
wielokrotne przeżywanie stresującego wydarzenia w natrętnych wspomnieniach, 
często bardzo realistycznych, czy snach. Prowadzi to do unikania sytuacji, które 
kojarzą się/przypominają wydarzenie stresowe. 

Zaburzenia somatyzacyjne F45.0 Wielorakie, nawracające i często zmieniające się skargi somatyczne, często 
utrzymujące się przez wiele lat zanim padnie prawidłowe rozpoznanie. Do 
najczęstszych należą objawy ze strony układu trawiennego (ból, wzdęcia, odbijania, 
nudności) oraz nieprzyjemne doznania (pieczenie, swędzenie, bolesność skóry)

Zaburzenia autonomiczne 
występujące pod postacią 
somatyczną

F45.3 Objawy zgłaszane przez pacjenta przypominają zaburzenia funkcji narządu 
unerwionego przez autonomiczny układ nerwowy np. serca (nerwica serca) czy 
układu trawienia (nerwica żołądka, biegunka nerwicowa)

Uporczywe bóle 
psychogenne

F45.4 W zaburzeniu tym dominują uporczywe, silne bóle, których geneza nie może być w 
pełni wyjaśniona
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Leczenie zaburzeń lękowych
W leczeniu zaburzeń lęko-

wych wykorzystuje się różne ro-
dzaje psychoterapii oraz psycho-
farmakoterapię.

Psychoterapia
Od czasów Zygmunta Freu-

da leczeniem nerwic zajmują się 
psychoterapeuci. Początkowo psy-
choterapia psychodynamiczna była 
jedyną metodą leczenia zaburzeń 
nerwicowych. Obecnie jest wiele 
szkół psychoterapii, które w różny 
sposób podchodzą do problemu 
zaburzeń lękowych.  Współcześnie 
psychoterapia często prowadzona 
jest równolegle z farmakoterapią. 
Farmakoterapia jest zdecydowanie 
skuteczniejsza w perspektywie 
krótkoterminowej,  jeśli chodzi 
o długoterminowe zapobieganie 

nawrotom warto jest pomyśleć o 
metodach niefarmakalogicznych.  
Do najpopularniejszych metod 
psychoterapii zalicza się obec-
nie psychoterapię behawioralno-
poznawczą oraz interpersonalną.  
Wiele osób jest zniechęconych do 
tej formy leczenia, gdyż mają „złe 
doświadczenia” albo nie wierzą 
w „czary-mary”. Z psychoterapią 
jest jednak podobnie jak z lekami, 
jeśli jeden nie zadziałał to próbu-
jemy nowy, o innym mechanizmie 
działania. Niektóre formy psycho-
terapii mają też doskonale udo-
wodnioną skuteczność, porówny-
walną z lekami. 

Farmakoterapia
Leczenie zaburzeń lęko-

wych możemy podzielić na lecze-
nie „ostre”, obecnego epizodu oraz 

leczenie podtrzymujące, mające 
na celu zapobieganie nawrotom. 

Benzodiazepiny
Benzodiazepiny są bardzo 

skuteczne w łagodzeniu lęku i 
niepokoju. Są to preparaty bez-
pieczne i dobrze tolerowane. Po-
siadają jednak przynajmniej dwie 
istotne wady: nie pozwalają na 
wyleczenie zaburzeń lękowych 
oraz mogą powodować uzależ-
nienie. 

Trójpierścieniowe 
leki przeciwdepresyjne 

(TCAs ang. 
tricyclic antidepressants)

TCAs były pierwszymi le-
kami przeciwdepresyjnymi sku-
tecznymi w zaburzeniach nerwi-
cowych. Obecnie nadal szeroko 
wykorzystuje się w leczeniu 
klomipraminę, doksepinę czy 
opipramol. Problemem w przy-
padku leków z tej grupy jest ich 
niezbyt dobra tolerancja. Do naj-
częstszych objawów niepożąda-
nych należą: suchość w ustach, 
zaparcia, zawroty głowy, wpływ 
na przewodnictwo mięśnia ser-
cowego.

Tabela II. Istotne interakcje dziurawca
Preparat Rodzaj interakcji

Leki przeciwretrowirusowe Może redukować poziomy leków nawet o 57%
Cyklosporyna Powoduje szybkie i znaczące (60%) zmniejszenie poziomu leku w surowicy, może 

spowodować odrzucenie przeszczepu
Digoksyna Zmniejsza stężenie digoksyny o 25%
Metadon Przyśpiesza metabolizm o prawie 50%
Omeprazol Bardzo istotne zmniejszenie poziomu leku
Antykoncepcja hormonalna Zmniejsza skuteczność antykoncepcyjną
Fenytoina Indukcja metabolizmu, zwiększone ryzyko napadów padaczkowych
Werapamil Zmniejsza o 50-60% biodostępność werapamilu
Teofilina Nasila metabolizm teofiliny, zaleca się pomiary stężenia  teofiliny przed rozpoczęciem i 

w trakcie leczenia preparatami zawierającymi dziurawiec
Leki przeciwdepresyjne Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
Tryptany Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
Tramadol Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego

 Tabela III. Typowe objawy zespołu serotoninowego 
Zespół serotoninowy-objawy

Objawy 
psychopatologiczne

Objawy nerwowo-
mięśniowe

Objawy wegetatywne

Niepokój•	
Pobudzenie•	
Euforia•	
Halucynoza•	
Zaburzenia •	
świadomości

Drżenie mięśniowe•	
Mioklonie•	
Oczopląs •	
Wzmożone napięcie •	
mięśniowe
Drgawki•	

Nudności•	
Nadmierna •	
potliwość
Dreszcze•	
Gorączka •	

Śmierć



– 10 –

Manuał aptekarski

Selektywne inhibitory zwrotne-
go wychwytu serotoniny

(SSRIs ang. selective serotonin 
reuptake inhibitors)
Praktycznie wszystkie 

obecne na rynku leki SSRI są 
stosowane z powodzeniem w le-
czeniu zaburzeń lękowych. Szcze-
gólnie dobre badania posiadają 
escitalopram i paroksetyna. Leki 
te są dobrze tolerowane, wygodne  
w dawkowaniu, skuteczne zarów-
no w leczeniu „ostrym”, jak i pod-
trzymującym.

Leki hamujące zwrotny 
wychwyt serotoniny 

i noradrenaliny
Obecnie na rynku obecne są 

dwa leki z tej grupy: wenlafaksy-
na i duloksetyna. Obie substancje 
mają potwierdzoną skuteczność 
w różnych zaburzeniach nerwi-
cowych.

Do innych leków stosowa-
nych w leczeniu zaburzeń lęko-
wych możemy zaliczyć tianepty-
nę, mirtazapinę, mianserynę, ale 

też pregabalinę, kwetiapinę XR  
i buspiron. 

Najczęściej stosowane, nie-
benzodiazepinowe preparaty sto-
sowane w Polsce w leczeniu zabu-
rzeń lękowych zebrano w Tabeli IV.

Podsumowując
Zaburzenia nerwicowe/lę-

kowe stanowią istotny problem 
społeczny. Pomimo, że dostępne 
są skuteczne i bezpieczne metody 
leczenia nadal wielu pacjentów 
nie jest prawidłowo zdiagnozo-
wanych i leczonych. Wielu z nich 
ma tendencję do samoleczenia, 
stosowania różnych leków sprze-
dawanych bez recepty, co może 
być potencjalnie niebezpiecznie. 
Tu niezmiernie ważną rolę odgry-
wać może farmaceuta/tka, który/a 
jest często pierwszą, a zarazem 
jedyną osobą, którą pacjenci po-
proszą o pomoc.  Warto jest po-
informować osoby, które często 
sięgają po leki uspokajające, że 
to co się z nimi dzieje może być 
zaburzeniem lękowym, którego 

Tabela IV. Najczęściej stosowane, niebenzodiazepinowe  leki przeciwlękowe.
Lek Dawkowanie Zarejestrowane wskazania

Fluoksetyna 20-80 mg/d Depresja, lęk, zespół natręctw (OCD, ang. Obsessive Compulsive Disorder), bulimia
Fluwoksamina 50-200 mg/d Depresja, zespół natręctw (OCD)
Citalopram 10-60 mg/d Depresja, agorafobia z napadami paniki
Escitalopram 10-20 mg/d Depresja, agorafobia, lęk paniczny, uogólniona zaburzenie lękowe, fobia społeczna
Paroksetyna 10-50 mg/d Depresja, agorafobia, lęk paniczny, uogólniona zaburzenie lękowe, fobia społeczna, 

zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD)
Sertralina 50-200 mg/d Depresja, lęk, OCD, PTSD
Wenlafaksyna 75-225 mg/d Depresja, agorafobia, lęk paniczny, uogólniona zaburzenie lękowe, fobia społeczna
Doksepina 10-300 mg/d Zaburzenia nerwicowe z objawami somatycznymi o łagodnym lub umiarkowanym 

przebiegu, nerwice narządowe połączone z bezsennością. Depresja
Klomipramina 25-250 mg/d Depresja, fobie, OCD
Opipramol 50-300 mg/d Zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia występujące pod postacią somatyczną 
Mianseryna 10-90 mg/d Depresja
Mirtazapina 15-45 mg/d Depresja
Buspiron 15-60 mg/d Zespoły lękowe o różnej etiologii, z towarzyszącą depresją lub bez niej.
Hydroxyzyna 10-100 mg/d Objawowe leczenie lęku, zaburzenie lękowe uogólnione,
Tianeptyna 37,5 mg/d Zespoły depresyjne
Propranolol 30-240 mg/d Zaburzenia lękowe w przebiegu których występuje wzbudzenie układu autonomicznego, 

profilaktyka PTSD
Trazodon CR 75-600 mg/d Depresja, zaburzenia lękowe
Moklobemid 150-600 mg/d Depresja, fobia społeczna

przy pomocy specjalisty można 
się zupełnie pozbyć.

dr n. med.  Marcin Wojtera
Specjalista psychiatra

Centralny Szpital Kliniczny 
UM w Łodzi
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Niejednokrotnie napad mi-
greny poprzedza krótki okres 
przygnębienia, irytacji, 
niepokoju. Przed ocza-
mi pulsują mroczki, 
świetlne zygzaki, które 
utrudniają koncentrację 
i widzenie. Jest to aura, 
która może trwać na-
wet do godziny. Według 
Międzynarodowej Kla-
syfikacji Chorób i Prob-
lemów Zdrowotnych 
ICD-10 (ang. Interna-
tional Statistical Classi-
fication of Diseases and 
Related Health Prob-
lems) migrenę zalicza 
się do kategorii G43 i 
wyróżnia się jej kilka 
rodzajów:

G43 – Migrena bez aury 
(migrena prosta)

G43.1 – Migrena z aurą 
(migrena klasyczna, 
czyli oczna) – przed 
wystąpieniem bólu 
zlokalizowanego w 
okolicy oczodołu po-
jawiają się zaburze-
nia neurologiczne objawiające 
się połowiczym niedowidze-
niem. Występuje też obniżona 

ostrość wzroku, a nawet cał-
kowita krótkotrwała ślepota. 

Bardzo często z bólami migre-
nowymi związane są nudności 
i wymioty.

G43.2 – Stan migrenowy – se-
ryjnie powtarzające się na-

pady poprzedzielane 
krótkimi przerwami, 
trwające nawet kilka 
godzin. Towarzyszą 
im: zaczerwienienie i 
pocenie skóry twarzy, 
występowanie obfitej 
wydzieliny z nosa oraz 
łzawienie.

G43.3 – Migrena po-
wikłana (skojarzona) 
– występują okresowe 
pulsujące bóle głowy. 
Dodatkowo mogą wy-
stąpić ogniskowe obja-
wy mózgowe pod po-
stacią parastezji, afazji 
lub dyzartrii, niedowła-
dów a także napady pa-
daczki Jacksona.

G43.8 – Inne migreny: 
Migrena okoporaźna – 
występują bóle głowy 
skojarzone z częścio-
wym lub całkowitym 
porażeniem mięśni 
okoruchowych. Pro-
wadzi to do opadnięcia 

powieki oraz upośledzenia ru-
chów gałek ocznych, co powo-
duje podwójne widzenie.

Według definicji, migreną nazywamy powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból 
głowy trwający zazwyczaj od kilku godzin do trzech dni. Początkowo bolesność koncentruje się 
w okolicy jednego oka lub skroni i nie jest zbyt intensywna. Z czasem ból narasta, obejmując po-

łowę głowy, promieniując z centrum za gałką oczną, do czoła i skroni. Może towarzyszyć mu światłowstręt 
(fotofobia) i nudności, nadwrażliwość na dźwięki, utrata łaknienia, czasem wymioty. Nieraz występuje 
również drętwienie kończyn, drażliwość, poty i kołatanie serca. Nasila go najmniejszy hałas (fonofobia), 
poruszenie głową, każda emocja, zapachy, wysiłek fizyczny. Zdarza się, że ból wędruje z jednej połówki 
głowy do drugiej – i z powrotem. Pulsowanie bólu jest zgodne z rytmem serca. 

Mieć globusa, czyli o migrenie
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G43.9 – Migrena nieokreślona
Międzynarodowa klasyfika-

cja bólów głowy podaje, że aby 
zdiagnozować migrenę bez aury 
powinno się stwierdzić przynaj-
mniej pięć objawów:

napady bólów głowy trwające −	
od 4 do 72 godzin; 
ból głowy cechować się po-−	
winien przynajmniej dwo-
ma objawami: jednostronne 
umiejscowienie, pulsujący 
charakter, nasilanie się bólu 
pod wpływem wysiłku; 
w czasie bólu głowy wystę-−	
pują nudności i/lub wymioty, 
albo fotofobia i fonofobia; 
brak jest podejrzenia innej −	
przyczyny bólu.

Dokładna patogeneza po-
wstawania migreny nie jest 
w pełni znana. Według nie-
których źródeł migrena jest 
związana z genetyczną pre-
dyspozycją do nadwrażli-
wych reakcji neuronaczy-
niowych. Badania na bliź-
niętach wskazują, że wpływ 
czynników genetycznych 
wynosi 60–65%.. Za jedną  
z przyczyn uznaje się nieprawid-
łowe funkcjonowanie receptorów 
kanałów jonowych kory móz-
gowej, neuronów regulujących 
przepływ mózgowy oraz płytek 
krwi lub makrofagów. Napady 
bólu wynikają więc z zakłóceń 
pomiędzy systemem nerwowym, 
a naczyniami krwionośnymi. Inni 
autorzy sugerują, iż za fazę aury 
odpowiada skurcz naczyń mózgo-
wych. Skurcz przechodzi następ-
nie w nadmierne rozszerzenie na-
czyń i zwiększenie przepuszczal-
ności ich ścian, co doprowadza 
do napadu bólowego. Przyczyną 
tego może być nadmierne wy-
dzielenie serotoniny, czyli hor-
monu tkankowego będącego jed-

nocześnie neuroprzekaźnikiem. 
Według najnowszych doniesień, 
pacjenci chorujący na migrenę  
mają  zaburzoną przemianę ener-
gii w mitochondriach. Przyczyną 
może być również podwyższony 
poziom zużycia energii w tkan-
ce mózgowej. Udowodniono, iż  
u tych pacjentów występują nie-
dobory ryboflawiny, niacynami-
du i koenzymu Q10. Wymieniane 
związki chemiczne biorą udział 
w produkcji energii przez nasz 
organizm.

Na migrenę cierpi do 30% 
populacji. W ciągu roku objawy 
pojawiają się u 6–15% dorosłych 
mężczyzn i u 14–35% dorosłych 
kobiet. Migrenę diagnozuje się 
również u dzieci poniżej 12 lat 

(5% populacji), jednak w tej gru-
pie objawia się ona bólami brzu-
cha, zawrotami głowy i nudnoś-
ciami. Po okresie dojrzewania na-
stępuje gwałtowny wzrost liczby 
przypadków migreny u dziewcząt. 
W średnim wieku migrena wystę-
puje u około 25% kobiet na rok 
i mniej niż u 10% mężczyzn. W 
okresie pomenopauzalnym ilość 
epizodów migrenowych u kobiet 
spada, co potwierdza zależność 
bólów migrenowych od poziomu 
hormonów. W wieku podeszłym 
już tylko 5% populacji mężczyzn 
i kobiet cierpi na migreny.

Najbardziej podatni na mi-
grenę są ludzie wrażliwi, ambit-

ni, perfekcjoniści, nieodporni na 
stres i nieradzący sobie z rozła-
dowywaniem napięć emocjonal-
nych. Częstotliwość napadów 
oraz intensywność towarzyszą-
cych im dolegliwości jest od-
mienna u różnych ludzi. Mogą 
pojawiać się zarówno kilka razy 
w miesiącu, jak i kilka w okresie 
całego roku. 

U kobiet ataki choroby czę-
sto są powiązane z cyklem mie-
siączkowym. Wahania hormo-
nów sprawiają, że panie często 
zapadają na tzw. migrenę men-
struacyjną. Występuje ona tylko 
w pierwszych dniach miesiączki. 
Zdarza się też, że bóle są mniej-
sze i rzadsze w ciąży oraz pod-
czas karmienia piersią.

Do wystąpienia migreny 
może przyczynić się spoży-
wanie pokarmów bogatych 
w serotoninę (sery, orzechy, 
banany, czekolada), alkohol, 
kawa, duże dawki witamin, 
zwłaszcza witaminy A, zmia-
ny ciśnienia, nagłe zmiany 
pogodowe, zaburzenia hor-
monalne, stres, zmęczenie 
wynikające z braku snu, 

zmiana rytmu snu i czuwania po 
nadmiarze snu, wysiłek psychicz-
ny lub fizyczny, silne zapachy, 
chemikalia, hałasy, dym tytonio-
wy, migoczące światło telewizora 
lub stroboskopowe światło w dy-
skotece. Ponadto duży wpływ na 
pojawienie się objawów migreno-
wych mogą mieć także: zaparcia, 
bóle zębów, zaburzenia funkcji 
wątroby, a także brak aktywności 
fizycznej.

Terapia migreny dzieli się 
na profilaktykę i leczenie napa-
dów migrenowych. Najlepszym 
sposobem zapobiegania migrenie 
jest zidentyfikowanie i unikanie 
w miarę możliwości czynnika 
wywołującego atak. Często od-

W celu ustalenia przyczyny 
migreny pomocne jest 

zapisywanie wszystkich 
istotnych informacji z dnia 

ataku migreny. 
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powiedni styl życia, dbałość o 
wypoczynek, regularne ćwicze-
nia fizyczne oraz właściwy spo-
sób odżywiania pomagają zapo-
biegać migrenie. Odpowiednio 
wczesne przyjęcie środków prze-
ciwbólowych i przeciwzapalnych 
może przerwać atak. Niektórzy 
ludzie potrafią przerwać migrenę, 
stosując w okresie zwiastunów 
techniki relaksacyjne, takie jak 
masaż i akupunktura. W celu usta-
lenia przyczyny migreny pomoc-
ne jest zapisywanie wszystkich 
istotnych informacji z dnia ata-
ku migreny. Możliwe jest wtedy 
uchwycenie czynnika, który się 
powtarza i może być 
przyczyną dolegliwo-
ści. Ważne jest aby 
obserwować, czy da-
nego dnia występował 
wysiłek fizyczny, jaka 
była ilość snu, jakie 
spożywano posiłki, 
czy wystąpił czynnik 
stresu. Wpływ mogą 
mieć również warunki 
pogodowe i ciśnienie 
atmosferyczne. Warto jest także 
zwrócić uwagę na charakter bólu 
oraz czas jego trwania. Jeżeli po 
ustaleniu czynnika wywołują-
cego, unikanie go nie jest wy-
starczające i nadal pojawiają się 
ataki, należy zasięgnąć porady 
neurologa. 

Z ordynacji lekarskiej profi-
laktycznie przyjmowane są co-
dziennie małe dawki: 

dihydropochodnych ergota-−	
miny: dihydroergotamina lub 
dihydroergotoksyna
beta-adrenolityków, najczęś-−	
ciej propranolol i metoprolol;
antagonistów wapnia: wera-−	
pamil, diltizem, flunaryzyna, 
cynnaryzyna;
trójpierścieniowych leków −	
antydepresyjnych: amitrypty-

lina, mianseryna i doksepina;
leków przeciwdrgawkowych: −	
kwas walproinowy, fenytoi-
na, karbamazepina;
antagonistów serotoniny: pi-−	
zotifen, iprazochrom, cypro-
heptadyna;
oraz niesteroidowych leków −	
przeciwzapalnych takich jak 
aspiryna, naproksen i kwas 
tolfenamowy.
Zwolennicy teorii bioenerge-

tycznej zalecają przyjmowanie 
koenzymu Q10, ryboflawiny oraz 
niacynammidu w odpowiednich  
dawkach. Dzięki ich synergi-
stycznemu działaniu można  wy-

równać bioenergetyczne deficyty 
komórek nerwowych, co pozwala 
łagodzić napady migrenowe. Po-
nieważ niacynamid uczestniczy 
w regulacji przepływu krwi w 
naczyniach, jego niedobór może 
powodować zaburzenia w funk-
cjonowaniu układu nerwowego 
objawiające się bezsennością, za-
wrotami głowy i bólami głowy, 
zapaleniem nerwów, czy zaburze-
niami pamięci. Przyjęcie 100 mg 
niacynamidu (amidu kwasu ni-
kotynowego) w czasie objawów 
poprzedzających przerywa nieraz 
dolegliwość powodując krótko-
trwałe rozszerzenie zwężonych 
naczyń krwionośnych, przez któ-
re podczas ataku przepływa 300% 
krwi. Niedobór ryboflawiny może 
powodować zaburzenia w funk-

cjonowaniu układu nerwowego 
oraz nabłonka naczyń krwionoś-
nych. Natomiast koenzym Q10 
jest substancją, która odgrywa 
kluczową rolę w produkcji ener-
gii w komórkach.  Koenzym Q10 
jest niezbędny do wytwarzania  
energii w naszym organizmie. 
Komórki nerwowe mają znaczne 
zapotrzebowanie energetyczne, 
a stan pobudzenia komórek ner-
wowych u pacjentów z bólami 
migrenowymi, w porównaniu do 
osób nie chorujących, jest pod-
wyższony. Skutkiem jest wyższe 
zapotrzebowanie energetyczne.

Oprócz wymienionych wyżej 
substancji w profilak-
tyce migreny stosuje 
się również preparaty 
ziołowe oraz magnez 
w dawce 600 mg/
dobę. Złocień maru-
na (Chrysanthemum 
parthenium) przyj-
mowany codziennie 
w postaci kapsułek 
zmniejsza u niektó-
rych osób częstotli-

wość napadów migreny.  Her-
batka miętowa pomaga w zwal-
czaniu nudności, a waleriana 
wycisza i uspokaja. Alternatywną 
metodą jest terapia botulinowa 
polegająca na wstrzykiwaniu tok-
syny jadu kiełbasianego. Przyno-
si ona korzyści u części chorych, 
napady są rzadsze i łagodniejsze, 
jednak mechanizm łagodzenia 
bólu nie jest do końca poznany. 
Przypuszcza się, że hamuje on 
wydzielanie naczynioaktywnych 
neuropeptydów. 

Drugą grupę preparatów sta-
nowią leki przerywające napad. 
Leki te należy zażywać po wy-
stąpieniu pierwszych objawów 
ostrzegających, by nie dopuścić 
do nasilenia bólu. Grupa dzieli 
się na nieswoiste leki przeciwbó-

Ponieważ niacynamid uczestniczy 
w regulacji przepływu krwi 

w naczyniach, jego niedobór może 
powodować zaburzenia 

w funkcjonowaniu układu nerwowego 
objawiające się bezsennością, zawrotami 

głowy i bólami głowy, zapaleniem nerwów, 
czy zaburzeniami pamięci.
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dowe, ale są mniej niebezpiecz-
ne dla osób z chorobami układu 
sercowo-naczyniowego niż ergo-
tamina. W napadzie migrenowym 
wpływają na właściwe receptory 
serotoninowe, hamują też zapale-
nie neurogenne, ale mogą powo-
dować wymioty. Bólom migre-
nowym z reguły towarzyszy za-
burzenie perystaltyki przewodu 
pokarmowego, nudności i zwol-
nienie wchłaniania leków, należy 
pamiętać, iż na kwadrans przed 
zażyciem leku przeciwbólowego 
należy przyjąć środek przeciw-
wymiotny.
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lowe (m. in. niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, kodeina i kofe-
ina), nieselektywne i selektywne 
swoiste leki przeciwmigrenowe 
oraz leki przeciwwymiotne i leki 
uspokajające. Z NLPZ-tów nale-
ży wymienić: kwas acetylosali-
cylowy, paracetamol, metamizol 
sodowy, diklofenak, ketoprofen, 
naproksen, nabumeton oraz me-
loksykam. Wybór odpowiedniego 
leku powinien być zindywiduali-
zowany. Należy go dostosować 
do stanu zdrowia osoby leczącej 
migrenę oraz objawów niepo-
żądanych wywoływanych przez 
lek. NLPZ-ów należy unikać  
u pacjentów z ryzykiem choroby 
wrzodowej żołądka i dwunastni-
cy. Nieselektywne i selektywne 
swoiste leki przeciwmigrenowe 
to: selektywni agoniści receptora 
5-HT1B/D oraz  pochodne alka-
loidów sporyszu. Preparaty z se-
lektywnymi agonistami receptora 
5-HT1B/D są dostępne na recep-
tę i wykazują dużą skuteczność  
w przerywaniu napadów migre-
nowych. Należą do nich suma-
tryptan, zolmitryptan, rizartyptan 
i eletryptan. Mechanizm działania 
tryptanów polega na aktywowa-

niu receptorów serotoninowych, 
podtyp: 5-HT1B, co skutkuje 
obkurczeniem naczyń krwionoś-
nych w obrębie głowy u człowie-
ka. Natomiast aktywowanie pod-
typu: 5-HT1D w szlakach nerwu 
trójdzielnego, hamuje uwalnianie 
substancji bólotwórczych i wazo-
aktywnych, oraz blokuje procesy 
neurogennego okołonaczyniowe-
go zapalenia, które leży u pod-
stawy objawów napadu. Oprócz 
bólu tryptany usuwają nudności, 
światłowstręt i fonofobię. Nie 
działają na centralne ośrodki bó-
lowe, ponieważ nie przekracza-
ją bariery krew-mózg. Działają 
szybko i mogą być stosowane  
w postaci tabletek doustnych, 
czopków i zastrzyków. Nieselek-
tywne swoiste leki przeciwmigre-
nowe wywodzą się z alkaloidów 
sporyszu. Do chwili odkrycia 
sumatryptanu ergotamina była 
jedynym swoistym lekiem prze-
ciwmigrenowym. Wprowadzono 
ją w 1926 r., a dziś zamiast niej  
w atakach stosuje się dihydroer-
gotaminę, pizotifen, iprazochrom 
i oksetoron. Leki te nie działa-
ją wybiórczo i kurczą również 
naczynia wieńcowe oraz obwo-
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Jest wiele hipotez starają-
cych się tłumaczyć powstawanie 
migreny, jedną z nich jest twier-
dzenie, że przyczyn należy szu-
kać w zmianie metabolizmu se-
rotoniny w naszym organizmie. 
W przypadkach napadu bólów 
migrenowych następuje jej gwał-
towny spadek w płytkach krwi. 
Substancją roślinną, która może 
pomóc w tych przypadkach jest 
złocień maruna (wrotycz maru-
na) Chrysanthemum parthenium 
(L.) Bernh. Badania właściwości 
farmakologicznych maruny wy-
kazały jej wpływ na układ sero-
tonergiczny.

Złocień maruna z wyglą-
du jest podobna do rumianku, 
rośnie pospolicie jako roślina ru-
deralna o małych wymaganiach 
dotyczących warunków jej roz-
woju. Pospolicie można ją spot-
kać na wysypiskach śmieci, czy 
rumowiskach.  Złocień maruna 
jest tradycyjną substancją roślin-
ną od dana wykorzystywaną w 
medycynie ludowej, a nawet w 
starożytności. Dioskurides opi-
sywał zastosowanie przetworów 
z maruny w leczeniu bólów gło-
wy, bólów menstruacyjnych, czy 
nawet jako substancje obniżające 
temperaturę ciała.

Główną grupą czynną tej 
substancji roślinnej są laktony 
seskwiterpenowe typu germa-
kranolidów (m.in. partenolid, ko-
stunolid). W surowcu występują 
także olejek eteryczny, flawonoi-
dy, poliacetyleny oraz kumaryny. 
Laktony obecne w świeżym soku 
hamują agregację płytek krwi i 
uwalnianie serotoniny. Powyższe 
działania prowadzą do zmniejsze-
nia nasilenia lub ustąpienia bólu 
migrenowego, a także zmniejsze-
nia częstotliwości ataków. 

Przeciwwskazaniem do 
przyjmowania preparatów z ma-
runy jest nadwrażliwość na ro-

śliny z rodziny Asteraceae oraz 
ciąża, w przypadku karmienia 
piersią nie należy stosować pre-
paratów bez konsultacji z leka-
rzem. Do działań niepożądanych, 
które mogą niekiedy wystąpić 
przy przyjmowaniu preparatów 
należą objawy alergiczne w ob-
rębie jamy ustnej i gardła. Jest to 
sygnał do przerwania zażywania 
leku. Czasem mogą występować 
bóle brzucha, zaburzenia trawie-
nia i skórne wysypki. 

Doustnie, dobowo w celu 
zapobiegania migrenom, wg 
WHO, można przyjmować wy-
ciąg zawierający 0,2-0,6 mg 

Fitoterapia w bólach 
migrenowych

Ból głowy jest częstą dolegliwością dotykającą większość naszego społeczeństwa. Okresowe, pul-
sujące bóle głowy z towarzyszącymi jej nudnościami i wymiotami mogą być sygnałem, że rozwija 
się migrena. Dolegliwość ta wystąpić może już w wieku dziecięcym, zaś w późniejszym okresie 

dojrzewania częstotliwość może się zmniejszać. Niemniej jednak dane literaturowe podają, że ta raczej ko-
bieca dolegliwość (występuje trzykrotnie częściej niż u mężczyzn) obejmuje do 30% społeczeństwa. Ponad 
połowa zdiagnozowanych przypadków migreny występuje rodzinnie. 
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partenolidu. W badaniach kli-
nicznych wykazano zmniejszoną 
częstość napadów migrenowych 
u ludzi, którzy przyjmowali kap-
sułki z maruną (1 dziennie) za-
wierającą około 100 mg surowca 
co odpowiadało 0,5 mg partenoli-
du. Stosowanie preparatów z ma-
runy powinno zostać poprzedzo-
ne konsultacją z lekarzem.

W bólach głowy, w tym  
w bólach migrenowych ulgę 
mogą przynieść także olejki ete-
ryczne. Mogą one powodować 
zablokowanie pobudzenia obwo-
dowych receptorów bólu poprzez 
znieczulenie powierzchniowe lub 
głębokie. W badaniach klinicz-
nych wykonanych ze ślepą pró-

bą wykazano, że 10% etanolowe 
krople z mięty pieprzowej dzia-
łały równie skutecznie jak 2 kap-
sułki paracetamolu (a 500 mg). 
Skuteczność kropli w zwalczaniu 
bólu głowy dowiedziono w bada-
niach z udziałem także 63 dzieci 
w wieku 6-12 lat.  Wcieranie tego 
płynu w czoło łagodzi również 
migrenę.

Wśród substancji roślin-
nych wykazujących działanie 
przeciw bólom migrenowym 
warto wspomnieć o liściu i ko-
rzeniu lepiężnika oraz kłączu 
żółtego jaśminu, niemniej jednak 
ze względu na działanie niepożą-
dane lub braku pełnej dokumen-
tacji medycznej i toksykologicz-

nej substancji tych nie stosuje się 
w lecznictwie lub jest ono bardzo 
ograniczone.

dr n farm. Tomasz Baj
Katedra i Zakład Farmakognozji  
z Pracownią Roślin Leczniczych,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
ESCOP Monographs. II ed. Thieme, Exter-

Studgard-New York, 2003
Kwias Z., Zakażenia układu moczowego, 

Przew. Lek., 5, 3, 43-46, 2002.
Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B, 

Niedworok J.: Fitoterapia i leki roślinne. 
PZWL, Warszawa 2007.

Schicher H., Dorsch W. Ziołolecznictwo  
w pediatrii. MedPharm Polska, Wrocław, 
2010.

Van Wyk B.E., Wink M., [Fecka I. i wsp. 
red.]. Rośliny lecznicze świata. MedPha-
ram Polska, Wrocław, 2008.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 13 marca 2011 roku zmarł

krzysztof kMieć

doktor nauk farmaceutycznych

 Krzysztof Kmieć był artystą grafikiem. Jego twórczą pasją było rysowanie ekslibrisów, w tworzeniu których był niedoścignionym 
mistrzem. Jego sztuka zachwycała wielu ludzi. Dorobek artystyczny doktora Krzysztofa Kmiecia znany jest w szeroko w kraju 
i w dalekim świecie. Ludziom, których podziwiał odwdzięczał się dedykowanymi im ekslibrisami. Jego dzieła znajdują się  
w prywatnych kolekcjach farmaceutów polskich.

Wyrażając podziw dla zawodu aptekarza obdarował aptekarzy polskich in corpore ekslibrisami, które przekazał do publikacji 
w Aptekarzu Polskim, które z dumą opublikowaliśmy na okładkach pisma.

Szczyciliśmy się, że doktor Krzysztof Kmieć był przyjacielem i współpracownikiem Redakcji Aptekarza Polskiego. 
Zachowujemy o doktorze Krzysztofie Kmieciu wdzięczną pamięć. Będzie nam go brakowało.

Cześć Jego pamięci!
Redakcja Aptekarza Polskiego

        Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2011 roku zmarł 

 Ś  † P

krzysztof kMieć

 dr farmacji

wieloletni pracownik Katedry Farmakognozji Collegium Medicum UJ,
 Człowiek pełen pasji, podróżnik i artysta, twórca wielu setek exlibrisów.

 Cześć Jego Pamięci

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 dr Grzegorz Kucharewicz
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Migrena  to powtarza-
jący się, najczęściej 
jednostronny, pulsują-

cy ból głowy, trwający zazwyczaj 
od 4 do 72 godzin. Charakteryzu-
je się różnym stopniem nasilenia 
i częstotliwością występowania. 
Bóle nasilają się pod wpływem 
emocji lub wysiłku fizycznego. 
Przypuszczalnie migrena jest 
związana z genetyczną predyspo-
zycją do nadwrażliwych reakcji 
neuronaczyniowych. Na migre-
nę cierpi ok. 30% populacji, nic 
więc dziwnego, że od wielu lat 
jest przewodnim tematem prac 
badawczych w ośrodkach nauko-
wych na całym świecie. Bólom 
migrenowym często towarzy-
szy tzw. aura. Na około 30-60 
minut przed wystąpieniem bólu 
głowy pojawiają się przejściowe 
zaburzenia neurologiczne w po-
staci zaburzenia widzenia. Pa-
cjent widzi błyszczące, iskrzące 
zygzaki, zniekształcony obraz, 
ciemne migoczące punkty w po-
staci gwiazdek. Okazuje się, iż 
kobiety cierpiące na tą postać mi-
greny znajdują się w grupie pod-
wyższonego ryzyka zapadalności 
na udar mózgu. Jednak według 
nowych badań przedstawionych 
w Circulation: Journal of Ame‑
rican Heart Association, zagro-
żeniem jest raczej forma łagodna 
wylewu krwi do mózgu i rzadko 
prowadzi to do niepełnosprawno-
ści. Badania przeprowadzono na 
grupie 27852 kobiet przez ponad 
13 lat. Okazuje się niestety, iż ko-
biety cierpiące na migrenę z aurą 
obciążone są dodatkowo zwięk-

szonym ryzykiem 
śmierci z powodu 
chorób serca [1].

P r z e ł o m o -
wymi w szukaniu 
przyczyny ataków 
migrenowych są 

zapewne badania naukowców  
z International Headache Gene‑
tics Consortium, którzy zidenty-
fikowali po raz pierwszy zmiany 
w kodzie genetycznym u osób 
cierpiących na migreny typowe. 
Naukowcy przeanalizowali dane 
genetyczne ponad 50.000 ludzi. 
Owa nieprawidłowość zachodzi 
na poziomie genu warunkującego 
poziom glutaminianu – związku 
będącego neuroprzekaźnikiem  
w mózgu. Zachęcające więc jest 
poszukiwanie leków wpływają-
cych na jego poziom w synapsach 
nerwowych [2].

Zgodnie z badaniami pre-
zentowanymi na 52 corocznym 
zjeździe American Headache 
Society’s  w Los Angeles w czerw-
cu 2010 roku wynika, iż jedną z 
przyczyn znajdujących się w etio-
logii migreny są także doświad-
czenia z dzieciństwa. Dzieci, które 
doświadczają złego traktowania, 
jak nadużywanie emocjonalne, 
fizyczne i seksualne są bardziej 
narażone na częste bóle głowy jak 
osoby dorosłe.

W przypadku ataku migre-
ny ilość przyjmowanych leków 
przeciwbólowych wzrasta kilka-
krotnie. Nie umiejąc sobie pomóc 
inaczej pacjenci często połykają 
tabletki, gdy tylko czują zbliża-
jący się atak. Niestety, w ten spo-
sób uzyskują ulgę tymczasową. 
Wiadomo bowiem, iż prowadzi 
to do wyindukowania innej jed-
nostki chorobowej, mianowicie 
przewlekłych codziennych bólów 
głowy [3]. 

Nadzieję leczenie silnych 
bólów głowy i migren – także 
tych związanych z odstawieniem 
dotychczas stosowanych leków 
przeciwbólowych – pokłada się 
w aspirynie. Ten znany, niedrogi 
i nietoksyczny lek podawany do-
żylnie w większych niż zazwy-
czaj dawkach, powoduje znacznie 
zmniejszenie bólu – o ok. 3 punkty 
w skali 10-ciopunktowej. (Różni-
ca trzech punktów obniża ból gło-
wy z ciężkiego na umiarkowany, 
z umiarkowanego na łagodny, lub 
łagodnego na niewyczuwalny). Te 
interesujące wyniki opublikował 
na łamach wrześniowego prestiżo-
wego miesięcznika „Neurology” 
Prof. P. Goadsby, dyrektor UCSF 
Headache Center – znanej kliniki 
leczenia bólów głowy w Stanach 
Zjednoczonych. Badaniem ob-
jęto 168 pacjentów w wieku od 
18 do 75 lat (51 mężczyzn i 117 
kobiet). Pacjenci ci zgłosili się  
z ostrym bólem głowy i otrzymali 
dożylne dawki aspiryny w ilości 
1 grama. Około 6% uczestników 
doświadczyło działań ubocznych 
poczynając od nudności i wymio-
tów, ale nie zostały one uznane za 
znaczące. Konieczne są dalsze ba-
dania mające na celu zrozumienie 
mechanizmu działania leku w tym 
konkretnych schorzeniu [4].

Po raz kolejny wykazano 
też, iż palacze mają więcej ataków 
migreny, oraz że palenie więcej 
niż pięciu papierosów dziennie 
prowadzi do bólów głowy. Wy-
niki opublikowano w Journal of 
Headache and Pain. Do tej pory 
wyniki pojawiające się w litera-
turze naukowej były sprzeczne. 
Wskazywano, że palenie może 
łagodzić migreny poprzez zmniej-
szenie lęku, jednego z czynników, 
który wyzwala atak. Tym razem 
przebadano ok. 400 studentów 
medycyny, którzy byli w pełni 
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świadomi tego co to jest migrena 
i jaki wpływ na stan zdrowia ma 
palenie papierosów. Wyjaśniając 
to zjawisko, naukowcy sięgają 
do znanej teorii, iż cierpiący na 
migrenę rodzą się z kanałami 
jonowych w błonach neuronów, 
które są znacznie bardziej prze-
puszczalne i łatwiej ulegają po-
budzeniu. Prawdopodobnie więc 
zwiększona jest też wrażliwość 
na nikotynę [5]. 

Związek pomiędzy pale-
niem tytoniu, a rakiem jest dobrze 
udokumentowany. W badaniu 
opublikowanym w styczniowym 
wydaniu Pain (2011), naukowcy 
przedstawiają dowody sugerują-
ce, że u chorych na raka, którzy 
nadal palą, występują dużo więk-
sze natężenie bólu niż u pacjen-
tów niepalących. Przekrojowym 
badaniem objęto 224 pacjentów, 
którzy poproszeni zostali o od-
powiedzi na pytania związane  
z nasileniem bólu, niepokojem 
oraz utrudnieniami życia z nim 
związanym. Wśród byłych pala-
czy zanotowano odwrotną zależ-
ność między bólem i liczbą lat od 
rzucenia palenia, co sugeruje, że 
rzucenie palenia może zmniej-
szyć ból w czasie [6]. 

Według badań naukow-
ców z University of Michigan 
Comprehensive Cancer Cen‑
ter lek powszechnie stosowany  
w leczeniu zaburzeń depresyjnych 
i lękowych może być skutecz-
ny w zmniejszaniu bólu stawów  
i mięśni związanych z leczeniem 
raka piersi. W terapii nowotwo-
ru piersi, celem zablokowania 
produkcji estrogenów, podaje się 
inhibitor aromatazy. Skutkiem 
ubocznym są silne bóle mięśni  
i stawów, nie poddające się lekom 
przeciwbólowy. Około 20% pa-
cjentek rezygnuje z terapii gdyż 
nie jest w stanie znieść natężenia 

bólu. Okazało się, iż duloksetyn, 
lek stosowany w leczeniu depresji 
i zaburzeń lękowych uogólnio-
nych, znosi ból mięśni i stawów 
poprzez swoje działania w ośrod-
kowym układzie nerwowym. 
Spośród 29 pacjentów poddanych 
badaniom, prawie trzy czwarte 
zgłosiło, redukcje bólu o co naj-
mniej 30 proc. Średnio, po ośmiu 
tygodniach leczenia, ból zmniej-
szył się 61 proc. Tylko jeden na 
pięciu pacjentów zaprzestania 
przyjmowania duloksetyny z po-
wodu skutków ubocznych. Na-
ukowcy planują kolejne, rando-
mizowane badanie porównujące 
duloksetynę z placebo. Wyniki 
przedstawiono na 33-cim corocz-
nym Breast Cancer Symposium, 
które miało miejsce w dniach  
8-12 grudnia 2010 roku w San 
Antonio, Texas.

Na corocznym spotkaniu 
Towarzystwa Radiologicznego 
Ameryki Północnej (Radiological 
Society of North America RSNA) 
przedstawiono wyniki potwier-
dzające skuteczność 
akupunktury w lecze-
niu różnego rodzaju 
bólu. Do tej pory rola 
akupunktury w percep-
cji i przetwarzania bólu 
była kontrowersyjna. 
Zastosowanie funk-
cjonalnego rezonansu 
magnetycznego dało 
możliwość bezpośred-
niej obserwacji obsza-
rów mózgu, które uak-
tywniają się podczas 
odczuwania bólu, jak 
również obserwacji róż-
nic, które występują po 
zastosowaniu akupunk-
tury, poprzez śledzenie 
drobnych zmian meta-
bolicznych w mózgu. 
Zaraz po zastosowaniu 

akupunktury zaobserwowano 
znacznie zmniejszenie obszarów 
mózgu odpowiedzialnych za od-
czuwanie bólu.

dr n. farm.  
Krystyna Skalicka-Woźniak
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Nawet zdrowe, szczupłe 
osoby bywają niezado-
wolone ze swojego wy-

glądu. Praktycznie nie ma kobie-
ty, która nie umiałaby na swoim 
ciele wyszukać fałdki tłuszczu, 
czy innej „niedoskonałości”. 
Kult szczupłego ciała zaprząta 
głowy wielu kobiet tak bardzo, 
że staje się obsesją utrudniają-
cą nie tylko cieszenie się jedze-
niem, ale również ograniczającą  
normalne funkcjonowanie. Życie 
niektórych osób staje się w ten 
sposób zagrożone spłaszczeniem, 
zaczyna się bowiem sprowadzać 
do liczenia kalorii, analizowania 
szczegółów kolejnej diety i oce-
nianiem siebie i innych wyłącz-
nie na podstawie rozmiaru. 

„Zjadając siebie” to pa-
miętnik autorki, która dokonu-
je retrospekcji tych fragmentów 
swojego życia, w których kształ-
tował się jej stosunek do jedzenia 
i własnego ciała. Poszukuje mo-
mentów, bodźców, sytuacji, które 
doprowadziły do tego, iż waga 
stała się natrętnym motywem jej 
życia. Chociaż porusza tematy 
bardzo osobiste, w tym choro-
bę – anoreksję, a potem bulimię, 
nie jest to lektura smutna. Autor-
ka operuje bowiem anegdotami, 
a swoje żywieniowe natręctwa 
opisuje ze świadomością ich ab-
surdalności. Wyjaśnia co dla niej 
znaczy „Dzień Bardzo Grubej”, 
a jak czuje się w „Dniu Nieco 
Mniej Grubej”, dlaczego pomaga 
jej ubieranie się na czarno i stanie 

tyłem do ściany podczas przyjęć. 
Opisuje, jak wyjście na obiad sta-
je się swoistą grą strategiczną, 
której celem jest przekonanie in-
nych, że ma się mniejszy apetyt 
niż w rzeczywistości i przemyce-
nie dodatkowych porcji jedzenia 
pod listkiem sałaty. 

Pomimo, iż lektura często 
rozbawia, to książka jest przej-
mująca, ponieważ pozwala spoj-
rzeć na własny stosunek do je-
dzenia z punktu widzenia osoby, 
która przeszła różne fazy obsesji 
na jego punkcie. Autorka tak kon-
kluduje spo-
sób myślenia 
osoby z natrę-
ctwem doty-
czącym jedze-
nia, a więc tak-
że swój własny 
– „Czytałam 
wywiad w ko‑
lorowym do‑
datku z atrak‑
cyjną, szczup‑
łą, szczęśliwą 
mężatką i mat‑
ką w średnim 
wieku, która 
ma wspaniałą 
pracę, dom i 
męża. Powie‑
działa: „Jeżeli 
spotkasz mnie, 
trudno będzie 
ci uwierzyć, że 
ktoś tak pozor‑
nie spokojny 
i opanowany 

może ukrywać w głowie taki pa‑
skudny, małostkowy głosik. To 
głos, który mówi, że jeśli stracę 
na wadze, to moje niemal ideal‑
ne życie będzie jeszcze bardziej 
idealne.” Ten, kto wie, o jaki gło-
sik chodzi, powinien koniecznie 
przeczytać „Zjadając siebie”.

mgr farm. Olga Sierpniowska

Candida Crewe
„Zjadając siebie”

Zysk i S-ka, 248 stron, 
oprawa miękka

Zjadając siebie
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„Poklepanie po ramieniu dzieli 
tylko niewielka anatomiczna 

odległość od kopniaka, 
lecz wyniki tych czynności 

oddalone są od siebie o całe 
mile.”

Zasłyszane

Pani Anna, doświadczo-
na farmaceutka, zmieniła miej-
sce zamieszkania i w związku  
z tym także miejsce pracy. Znala-
zła się w nowej sytuacji i pragnę-
ła jak najlepiej się zaprezentować. 
Pierwszego dnia przyniosła do 
pracy ogromny bukiet bzu i posta-
wiła go na stole w pokoju socjal-
nym. Radosna czekała na reakcje 
koleżanek. Wkrótce przechodząc 
na zaplecze usłyszała komentarz 
jednej z nich: „Tu nie wystawa 
kwiatowa, tu się pracuje.” Ulot-
niła się cała radość. Pojawił się 
niepokój i obniżyła sprawność za-
wodowa. Pani Anna pierwszy raz 
od lat popełniała omyłki. Miała 
trudność z ustaleniem, według 
jakiego sytemu poukładane są na 
półkach leki i nie miała odwagi  
o to spytać.

Apteka. Młoda dziewczy-
na długo wybiera kosmetyki  
z popularnej serii. Nie może się 
zdecydować. Za nią ustawia się 
kolejka. Zniecierpliwiona Pani 
farmaceutka gani dziewczynę 
mówiąc: „Proszę się pospieszyć, 

inni pacjenci też chcą być obsłu‑
żeni”. Dziewczyna w odpowiedzi 
uśmiecha się swobodnie do pani 
farmaceutki i pacjentów i stwier-
dza: „Proszę mi wybaczyć, po‑
trzebuję czasu” i niezrażona wy-
biera dalej. 

Odpowiedzi na pytanie 
o źródła tak różnych reakcji 
(na ten sam bodziec) będzie-
my szukać w artykule. Przyj-
rzymy się również zależności 
między charakterem bodźca  
a następstwami, jakie on wywo-
łuje. 

„Źródłem wszystkich naszych 
bied jest porównywanie” 

Soren Kierkegaard

Myśl cytowanego wyżej 
Kierkegaarda wyraźnie wskazu-
je, jak ważne jest dostrzeganie 
odrębności, indywidualności oso-
by i jak ważne jest w kontakcie  
z drugim człowiekiem akceptowa-
nie tej wyjątkowości. W perspek-
tywie artykułu warto zaznaczyć, 
że specyficzny dla danej osoby 
sposób reagowania na bodźce 
ma swoje źródło między innymi  
w zróżnicowaniu układu nerwo-
wego. 

Mówimy o ludziach (pa-
cjentach, współpracownikach) z 
wysokoreaktywnym i niskoreak-
tywnym typem tego układu. Dla 

pierwszych nadmiar bodźców, 
ich wysoka intensywność lub po-
zytywny czy negatywny rys mają 
istotne znaczenie dla codzienne-
go funkcjonowania. Ludzie tacy 
szybciej się męczą, źle znoszą 
presje np. tłoku czy pośpiechu.

Efektywniej pracują w sy-
tuacji wyciszenia i ogranicze-
nia nadmiaru bodźców. Równie 
mocno reagują w sytuacji presji 
słownej, w której występuje oce-
na ich postępowania. Doświad-
czają wtedy „umniejszania” ich 
osoby. Pani Anna właśnie tak się 
poczuła. Charakterystycznym i 
naturalnym dla osób z omawia-
nym systemem nerwowym jest 
szukanie takich sytuacji, które 
nie wymagają stawania do wal-
ki. Regularny tryb życia i pracy, 
sprzyjające otoczenie pozwalają 
im wykorzystać jak najpełniej 
własne możliwości i podołać na-
wet bardzo dużym wyzwaniom. 
Można domniemać, że Pani far-
maceutka, komentująca pojawie-
nie się bukietu kwiatów miała 
niskoreaktywny typ układ ner-
wowego. Na niej takie komenta-
rze nie robią wrażenia. Podobnie 
zresztą jak na opisywanej we 
wstępie pacjentce. Ten typ ukła-
du nerwowego pozwala w sytua-
cji presji nie poddać się jej i nie 
doświadczyć wspomnianego już 
„umniejszania” własnej osoby. 

Reaktywność 
– rzecz o źródłach, istocie i efektach zarządzania 

bodźcami w relacjach 
z pacjentem i współpracownikami
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Uogólniając, osoby z niskoreak-
tywnym typem układu nerwowe-
go lepiej znoszą presję otoczenia 
i nadmiar innych bodźców, a w 
sytuacji oceniania często wypa-
dają lepiej niż na co dzień. Źród-
łem trudności jest zatem patrze-
nie na drugą osobę przez pryzmat 
własnego doświadczenia. Proces 
porównywania jest w tym wy-
padku nieświadomy. Myślimy, 
iż inni reagują tak samo jak my. 
Pojawia się więc pytanie o prze-
słanki, które pozwolą dostrzegać 
i uznawać wyjątkowość osoby, jej 
niepowtarzalność.

Nasze myślenie o rzeczy 
wzbogaci z pewnością wiedza 
na temat procesu przywykania  
i orientacji. Ta ostatnia występuje 
w organizmie w momencie poja-
wiania się nowego bodźca. Może 
to być nowe pomieszczenie, w któ-
rym wcześniej nie byliśmy (nowe 
miejsce pracy Pani Anny), czy 
nieprzewidziane sytuacje konflik-
towe. Wskaźnikami tej reakcji jest 
przede wszystkim wzrost wrażli-
wości („wyostrzenie zmysłów”)  
i wzmożenie aktywności mięś-
niowej (nasz organizm przygoto-
wuje się do ucieczki lub obrony  
w sytuacji, gdyby nowe bodźce 
okazały się być zagrażające), ogól-
ne wzbudzenie oraz zmiany w na-
rządach wewnętrznych (np. przy-
spieszenie akcji serca, warunku-
jące sprawniejszy przepływ krwi  
w organizmie). Gdy bodźce staną 
się już znane, organizm podlega 
procesowi habituacji, czyli przy-
wykania, wyrażającego się w 
zmniejszonej wrażliwości na bo-
dziec (reakcje na bodziec słabną 
lub całkowicie zanikają). Zmiana 
bodźca (np. jego intensywności) 
powoduje dyshabituację i uru-
chamia reakcję orientacyjną, któ-
ra w praktyce oznacza ponowny 
wzrost zainteresowania bodźca-

mi i podatność na nie. Pani Anna 
z całą pewnością inaczej zarea-
gowałaby na zdanie swojej ko-
leżanki, będąc doświadczonym 
już pracownikiem tej konkretnej 
apteki. Abstrahując od kwestii, 
związanych ze stworzeniem ko-
leżeńskich więzi, z całą pewnoś-
cią nie występowałaby u niej tak 
silna reakcja wsłuchania w pły-
nące z nowego otoczenia bodźce,  
a poczucie bezpieczeństwa (łą-
czące się z procesem przywyka-
nia) zaowocowałoby dystansem 
do nieprzyjemnej uwagi drugiego 
pracownika. 

Wiedza o procesie orienta-
cji i przywykania jest wykorzy-
stywana nie tylko w procesie za-
rządzania zespołem, ale również 
strategii sprzedaży i aranżowania 
wnętrza apteki, czyli w działa-
niach bezpośrednio związanych 
z pacjentem. Jeżeli chcemy, aby 
jakiś bodziec został dostrzeżony 
i wzbudził zainteresowanie mu-
simy zadbać o okresową zmianę 
jego charakteru lub intensywno-
ści. Konsekwencją braku uwagi 
na te istotne warunki jest zigno-
rowanie przez odbiorcę bodźców 

– pacjenta informacji płynącej od 
farmaceuty. Nawet bardzo ważna 
informacja, jeżeli będzie ekspo-
nowana ciągle w ten sam sposób 
lub wciąż w tym samym miejscu, 
po jakimś czasie zostanie zigno-
rowana, potraktowana, jako nie-
zmienny element otoczenia lub 
rutynowy sposób obsługi.

Prawdziwa odmienność, 
zrobiona z najdelikatniejszych 

zbliżeń, z cudownych dostrojeń 
się do świata, nie może spełniać 

się jednostronnie: 
wyciągniętej ręce musi 

odpowiadać jakaś inna, 
z zewnątrz, skądinąd. 

Julio Cortázar

Człowiek nie jest w sta-
nie spostrzegać całego swojego 
otoczenia. „Zarówno ogrom‑
nie zróżnicowanie świata, jego 
zmienność, jak i ograniczone 
możliwości wynikające z natury 
człowieka, który nie może przyj‑
mować informacji bez ograni‑
czeń, powodują, że dzielimy świat 
na fragmenty.” (Kaja Barbara, 
str. 67). Pełen obraz (pełen w na-
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szym subiektywnym odczuciu) 
tworzymy więc z obrazów cząst-
kowych, które następnie scalamy. 
Ale co decyduje o tym, w jaki 
sposób scalamy te fragmenty, 
którym przyznajemy pierwszeń-
stwo, a które obdarzamy mniejszą 
uwagą? W perspektywie tema-
tu rozważań pytamy, co oprócz 
poziomu reaktywności systemu 
nerwowego decyduje o otwarto-
ści pacjenta na wysyłane w jego 
kierunku bodźce?

Uważa się, że człowiek 
postrzega w pierwszej kolejno-
ści to, co jest ciekawe, czego 
się spodziewa i co ma dla nie-
go znaczenie. Wiele szczegó-
łów postrzeganej całości pomija  
z uwagi na własne, indywidu-
alne doświadczenia (np. osoba 
o małej wrażliwości muzycznej 
łatwiej zignoruje np. bodźce mu-
zyczne) lub cechy danej sytua-
cji (pośpiech, brak czasu, skon-
centrowanie uwagi na innym, 
bardziej intensywnym bodźcu). 
Szczególnie ważna staje się tutaj 
kwestia wsłuchania się w tzw. 
bodźce istotne. Otwiera ona całą 
paletę subiektywności w ocenie 
siły i charakteru danego bodźca, 
odnosząc się nie tylko do teraź-
niejszego poczucia „istotności” 
danego bodźca, ale i do osobiste-
go doświadczenia, uwarunkowań 
kulturowych oraz fizjologicz-
nych. Inaczej może wybrzmieć 
niepokój pacjentki młodej matki  
w odbiorze pani farmaceutki, 
także świeżo upieczonej mamy, 
inaczej - farmaceuty mężczyzny. 

Ważność „poszczególnych 
fragmentów świata” zmienia się 
także w miarę upływu ludzkie-
go życia. Inaczej percypujemy te 
same bodźce jako osoby dojrzałe, 
niż w młodości. Z pozoru neu-
tralny bodziec inaczej wybrzmi 
w naszym odbiorze w sytuacji, 

gdy jesteśmy smutni, depresyjni. 
Aktualny stan psychiczny może 
wpływać na uruchomienie me-
chanizmów „wyolbrzymiania”, 
uogólniania, a także przekonania, 
że inni myślą „tak samo jak ja”. 
Stąd też, aby zrozumieć człowie-
ka i zinterpretować jego reakcje 
na bodziec, należy odczytać kon-
tekst sytuacyjny i emocjonalny 
danej sytuacji. 

W aptece, jako zakładzie 
pracy, zmienną istotną, która 
także wpływa na sposób inter-
pretowania bodźca, jest for-
malna i nieformalna pozycja, 
zajmowana w zespole. Inaczej 
interpretuje daną sytuację prze-
łożony, inaczej podwładny. Każ-
dy z nich może dysponować 
zupełnie odmienną pulą infor-
macji odnośnie, wydawałoby 
się, takiej samej sytuacji. Każdy  
z nich może przypisywać danej 
sytuacji inne znaczenie oraz pre-
zentować zróżnicowany poziom 
akceptacji dla stanu, który ta in-
formacja tworzy. Każdy z nich  
w odmienny sposób może in-
terpretować zmianę, jaką dany 
bodziec zapowiada. Te same 
ograniczenia dotyczą relacji  
z pacjentem.

W procesie interpretowa-
nia informacji nie sposób pomi-
nąć kilkakrotnie poruszanego już 
problemu zewnątrz- i wewnątrz-
sterowności.

Osoby wewnątrzsterowne 
doświadczają wpływu na otocze-
nie, źródła ewentualnych niepo-
wodzeń lub sukcesów umiejsca-
wiają w sobie (we własnych kom-
petencjach, zasobach, przypisują 
je swojej wytężonej pracy). My-
ślą: „Pomyliłam się, ponieważ nie 
byłam skoncentrowana”. Osoby 
zewnątrzsterowne mają zmniej-
szone poczucie wpływu na to, co 

się z nimi dzieje, a źródło swoich 
sukcesów lub porażek umiejsca-
wiają raczej na zewnątrz. Myślą: 
„Pomyliłam się, ponieważ dosta‑
łam błędną informację”. Osoba 
wewnątrzsterowne percepowa-
ne bodźce będą interpretowały  
w kategoriach, „co mogę zrobić, 
aby wpłynąć na otoczenie”, oso-
by zewnątrzsterowne w katego-
riach, „co dla mnie szykują, co 
niesie mi los”. 

Dla farmaceuty, który  
w codziennej praktyce doświad-
cza spotkania z bardzo różnymi 
pacjentami - o wysokiej lub ni-
skiej reaktywności, wewnątrz  
i zewnątrzsterownymi, o niskiej 
lub wysokiej otwartości – każde 
spotkanie jest wyzwaniem i mo-
bilizacją do „wyciągania ręki”  
w stronę pacjenta i budowania 
z nim relacji, która pozwoli do-
świadczać pomyślności, tak jed-
nemu, jak i drugiemu podmiotowi 
relacji. Warto, bowiem pamiętać, 
że „Człowiek jest podmiotem sy‑
tuacji, jednak żadna sytuacja nie 
jest wypreparowana z innych” 
(Barbara. M. Kaja).

Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Magdalena Bucior
Psycholog

Piśmiennictwo
Psychologia Społeczna. Serce i Umysł. •	
Poznań: Zysk i S-ka 
Ekman P., Davidson R. (2000), Natura •	
emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawni-
ctwo Psychologiczne
Doliński D. (2000), •	 Mechanizmy 
wzbudzania emocji, w: Strelau J. (red) 
Psychologia.
Golińska L.(2002), •	 Emocje: przyjaciel 
czy wróg, Warszawa, 
Psychologia wspomagania rozwoju. •	
Zrozumieć świat życia człowieka. Bar-
bara M. Kaja (2010) Gdańsk: Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne
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Tabela 1. Nowe substancje czynne lub substancje czynne dopuszczone dotychczas jako leki sieroce, 
zarejestrowane centralnie w Unii Europejskiej w roku 2010.

Klasa ATC Substancja czynna
A16AB Velaglucerasum alfa
B01AC Ticagrelorum
B02AB Conestatum alfa
B02BX Eltrombopagum
C01BG Vernakalantum
C01EB Regadenosonum
G03GA Corifollitropinum alfa
G04CA Silodosinum
L01AC Thiotepum
L01XC Ofatumumabum
L01XE Pazopanibum
M05BX Denosumabum
N05AH Asenapinum
R03DX Roflumilastum
V09HA Besilesomabum (Technetium [99mTc] antigranulocyte antibody)

Tabela 2. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku 
marek produktów leczniczych według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

A – Przewód pokarmowy i metabolizm 61 3 27
B – Krew i układ krwiotwórczy 42 8 19
C – Układ sercowo-naczyniowy 119 6 65
D – Leki stosowane w dermatologii 7 0 6
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe 32 4 19
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 

płciowych i insulin
8 0 3

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie 55 8 25
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy 76 16 39
M – Układ mięśniowo-szkieletowy 32 2 18
N – Układ nerwowy 152 3 71
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty 0 0 1

Minister Zdrowia wydał 1344 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu  
w Polsce (w roku 2009: 1164; w roku 2008: 753), w tym 1323 pozwolenia dla nowych produktów 
leczniczych (w roku 2009: 1121; w roku 2008: 736) i 21 nowych pozwoleń dla produktów 

leczniczych, które już wcześniej były zarejestrowane (w roku 2009: 43; w roku 2008: 17). W sumie zostały 
zarejestrowane 652 marki produktów leczniczych (w roku 2009: 523; w roku 2008: 382).

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 53 decyzje o dopuszczeniu do obrotu 
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (w roku 2009: 111; w roku 2008: 55), w tym 
17 decyzji dla produktów leczniczych zawierających nowe substancje czynne lub ich połączenia (w roku 
2009: 31; w roku 2008: 25) i 36 decyzji dla produktów leczniczych o substancjach czynnych już wcześniej 
zarejestrowanych w tej procedurze (w roku 2009: 80; w roku 2008: 30). W sumie zostały zarejestrowane 53 
marki produktów leczniczych, a wśród nich produkty lecznicze z 15 nowymi substancjami czynnymi lub 
substancjami czynnymi dopuszczonymi dotychczas jako leki sieroce (tabela 1.).

Do sprzedaży wprowadzono 335 marek produktów leczniczych (w roku 2009: 254; w roku 2008: 
227).

Rejestracje i nowości na rynku.
Podsumowanie roku 2010
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R – Układ oddechowy 42 1 29
S – Narządy zmysłów 11 1 8
V – Preparaty różne 15 1 5
Suma 652 53 335

Liczba produktów leczniczych rejestrowanych w poszczególnych klasach ATC zależy od różnych 
czynników. Najważniejsze z nich to: liczba możliwych chorób, do leczenia których leki z danej klasy 
są przewidziane oraz liczba wygasających w ciągu roku i w poprzedzającym go czasie patentów na 
sprawdzone w lecznictwie z dobrym skutkiem substancje czynne. Mniejsze znaczenie dla rejestracji  
w procedurze narodowej oraz w unijnych procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, które 
są objęte decyzjami Ministra Zdrowia, ma liczba wprowadzanych do lecznictwa nowych substancji 
czynnych, gdyż większość z nich jest obecnie rejestrowana w ramach unijnej procedury scentralizowanej 
prowadzonej przez Europejską Agencję Produktów Leczniczych (EMA). Większość rejestrowanych 
przez Ministra Zdrowia produktów leczniczych stanowią więc preparaty generyczne. Podobna tendencja 
narasta jednak wśród produktów leczniczych rejestrowanych centralnie przez Komisję Europejską – liczba 
rejestrowanych leków generycznych i biogenerycznych znacznie przewyższa liczbę rejestrowanych leków 
oryginalnych. Należy też zauważyć, że niektóre podmioty odpowiedzialne rejestrują produkty lecznicze 
z tą samą substancją czynną i w tych samych prezentacjach pod kilkoma nazwami handlowymi. W ciągu 
roku następuje też pewna rotacja, gdyż niektóre marki produktów leczniczych są skreślane z Rejestru na 
wniosek podmiotów odpowiedzialnych, a dla innych pozwolenia wygasają i nie są przedłużane – dla takich 
produktów leczniczych Ministerstwo Zdrowia jednak nie prowadzi i nie publikuje bieżących statystyk. 
Należy także pamiętać, że nie wszystkie rejestrowane w danym roku marki są zupełnie nowe – zestawienie 
obejmuje także marki produktów już obecnych na rynku lub zarejestrowanych wcześniej, dla których  
w danym roku rejestrowane są nowe postaci lub dawki.

Wzrastająca ilość rejestrowanych i wprowadzanych na rynek nowych marek produktów leczniczych 
znacznie utrudnia posługiwanie się nazwami handlowymi. Wzrasta więc znaczenie nazw międzynarodowych 
produktów leczniczych, których jest mniej, a dla produktów z tych samych grup terapeutycznych tworzone 
są na podobnej zasadzie, co ułatwia ich zapamiętywanie i kojarzenie z klasą terapeutyczną.

Tabela 3. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie A 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (16 klas).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

A01 – Preparaty stomatologiczne 1 0 1
A02 – Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością 24 0 8
A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-

jelitowych
1 0 1

A04 – Leki przeciw wymiotom i mdłościom 3 0 0
A05 – Leczenie wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 1 0 3
A06 – Leki przeczyszczające 1 0 1
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne 

stosowane w chorobach jelit
3 0 3

A08 – Środki do leczenia otyłości 0 0 1
A09 – Leki poprawiające trawienie, włącznie z enzymami 0 0 0
A10 – Leki stosowane w cukrzycy 18 2 6
A11 – Witaminy 2 0 1
A12 – Substancje mineralne 7 0 1
A13 – Preparaty tonizujące 0 0 0
A14 – Leki anaboliczne stosowane ogólnie 0 0 1
A15 – Preparaty pobudzające apetyt 0 0 0
A16 – Inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm 0 1 0
Suma 61 3 27
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Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie A były:
- PL: inhibitory pompy protonowej pantoprazol (12 marek) i omeprazol (3 marki), antagonista serotoniny 
ondansetron (3 marki), leki stosowane w cukrzycy gliklazyd (11 marek) i repaglinid (3 marki) oraz 
połączenie wapń+kolekalcyferol (6 marek);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną, ale najwięcej należało do leków 
stosowanych w cukrzycy;
- nowości na rynku: pantoprazol (5 marek) i lek stosowany w cukrzycy metformina (3 marki).

Tabela 4. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie B 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

B – Krew i układ krwiotwórczy Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

B01 – Leki przeciwzakrzepowe 29 6 12
B02 – Leki przeciwkrwotoczne 2 2 1
B03 – Leki stosowane w niedokrwistości 3 0 1
B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów 8 0 5
B06 – Inne preparaty stosowane w hematologii 0 0 0
Suma 42 8 19

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie B były:
- PL: inhibitor agregacji płytek krwi klopidogrel (29 marek);
- UE: inhibitory agregacji płytek krwi klopidogrel i tikagrelor (2 marki) oraz połączenie kwas 
acetylosalicylowy+klopidogrel (2 marki);
- nowości na rynku: klopidogrel (10 marek).

Tabela 5. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie C 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

C – Układ sercowo-naczyniowy Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

C01 – Leki nasercowe 1 2 2
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi 1 0 0
C03 – Leki moczopędne 7 0 5
C04 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe 0 0 0
C05 – Leki ochraniające naczynia 3 0 4
C07 – Leki blokujące receptory β-adrenergiczne 12 0 4
C08 – Blokery kanału wapniowego 10 0 2
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna 62 4 32
C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów 23 0 16
Suma 119 6 65

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie C były:
- PL: inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A atorwastatyna (15 marek) i rosuwastatyna 
(5 marek), antagoniści angiotensyny II walsartan (10 marek), losartan (7 marek), irbesartan (6 marek) 
i kandesartan (3 marki), połączenie losartanu z moczopędnym hydrochlorotiazydem (8 marek) oraz 
walsartanu z hydrochlorotiazydem (6 marek), środek moczopędny indapamid (6 marek), inhibitor 
konwertazy angiotensyny ramipryl (5 marek), β-bloker bisoprolol (4 marki), bloker kanału wapniowego 
lerkanidypina (4 marki), ochraniający naczynia bioflawonoid diosmina (3 marki);
- UE: antagonista angiotensyny II telmisartan (3 marki);
- nowości na rynku: nebiwolol (6 marek), peryndopryl (5 marek), walsartan (3 marki) i atorwastatyna 
(3 marki).
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Tabela 6. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie D 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (11 klas).

D – Leki stosowane w dermatologii Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii 1 0 1
D02 – Preparaty zmiękczające i osłaniające 0 0 0
D03 – Środki do leczenia ran i owrzodzeń 0 0 0
D04 – Leki przeciwświądowe, włączając przeciwhistaminowe, znieczulające itp. 0 0 0
D05 – Leki przeciw łuszczycy 1 0 0
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii 1 0 0
D07 – Kortykosteroidy – preparaty dermatologiczne 0 0 1
D08 – Środki antyseptyczne i dezynfekujące 2 0 0
D09 – Opatrunki z lekami 0 0 0
D10 – Preparaty przeciwtrądzikowe 0 0 3
D11 – Inne leki dermatologiczne 2 0 1
Suma 7 0 6

- PL: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: każda wprowadzana na rynek marka zawierała inną substancję czynną.

Tabela 7. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie G 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

G01 – Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne 0 0 1
G02 – Inne preparaty ginekologiczne 3 0 2
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego 16 2 8
G04 – Leki urologiczne 13 2 8
Suma 32 4 19

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie G były:
- PL: hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające jednofazowe połączenie drospirenon+etinylestradiol 
(9 marek), stosowany w zaburzeniach erekcji inhibitor swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 sildenafil 
(9 marek);
- UE: urologiczny antagonista receptorów α-adrenergicznych silodozyna (2 marki);
- nowości na rynku: połączenie drospirenon+etinylestradiol (3 marki), sildenafil (3 marki).

Tabela 8. Podział wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie H 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 
płciowych i insulin

Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi 6 0 1
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie 1 0 1
H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy 0 0 1
H04 – Hormony trzustki 0 0 0
H05 – Homeostaza wapnia 1 0 0
Suma 8 0 3
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Biorąc pod uwagę substancje czynne liderem w klasie H wśród rejestracji PL był syntetyczny analog 
hormonu tylnego płata przysadki wazopresyny dezmopresyna (3 marki). Każda wprowadzana na rynek 
marka zawierała inną substancję czynną.

Tabela 9. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie J 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie 46 0 8
J02 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie 3 0 5
J04 – Leki przeciwprątkowe 0 0 0
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie 3 2 2
J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny 1 1 3
J07 – Szczepionki 2 5 7
Suma 55 8 25

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie J były:
- PL: połączenia antybiotyku β-laktamowego z grupy penicylin z inhibitorem β-laktamaz: piperacyliny z 
tazobaktamem (9 marek) i amoksycyliny z kwasem klawulanowym (4 marki), połączenie β-laktamowego 
karbapenemu imipenemu z inhibitorem enzymatycznym cilastatyną (5 marek), antybiotyk β-laktamowy 
z grupy penicylin amoksycylina (4 marki), fluorochinolon przeciwbakteryjny lewofloksacyna (4 marki), 
β-laktamowy karbapenem meropenem (3 marki), działający ogólnie lek przeciwgrzybiczy będący pochodną 
triazolu flukonazol (3 marki);
- UE: szczepionki przeciw grypie (4 marki), w tym: prepandemiczne typu H5N1 (2 marki) i pandemiczne 
typu (H1N1)v (2 marki, jednak Arepanrix został wycofany z unijnego Rejestru 13 XII 2010), bezpośrednio 
działający lek przeciwwirusowy rybawiryna (2 marki);
- nowości na rynku: flukonazol (4 marki).

Tabela 10. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie L 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ 
odpornościowy

Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

L01 – Leki przeciwnowotworowe 39 11 25
L02 – Leki hormonalne 30 0 10
L03 – Środki pobudzające układ odpornościowy 0 1 2
L04 – Leki hamujące układ odpornościowy 7 4 2
Suma 76 16 39

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie L były:
- PL: leki przeciwnowotworowe: antymetabolit pochodna pirymidyny gemcytabina (12 marek), inhibitor 
topoizomerazy 1 irynotekan (6 marek), związki platyny oksaliplatyna (6 marek) i karboplatyna (3 
marki), taksan docetaksel (3 marki); inhibitory aromatazy anastrozol (9 marek), letrozol (9 marek) i 
eksemestan (6 marek), antagonista hormonów antyandrogen bikalutamid (4 marki), lek hamujący układ 
odpornościowy mykofenolan mofetylu (4 marki);
- UE: lek przeciwnowotworowy alkilujący temozolomid (5 marek), lek hamujący układ odpornościowy 
leflunomid (3 marki);
- nowości na rynku: letrozol (6 marek), gemcytabina (4 marki), docetaksel (3 marki).
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Tabela 11. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie M 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

M – Układ mięśniowo-szkieletowy Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 11 0 11
M02 – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni 2 0 2
M03 – Środki zwiotczające mięśnie 9 0 1
M04 – Leki przeciw dnie moczanowej 1 0 0
M05 – Leki stosowane w chorobach kości 9 2 4
M09 – Inne leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego 0 0 0
Suma 32 2 18

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie M były:
- PL: niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne ibuprofen (4 marki) i diklofenak (3 marki); 
środki zwiotczające mięśnie: działający obwodowo bromek rokuronium (4 marki) i działający ośrodkowo 
tyzanidyna (3 marki); leki wpływające na strukturę i mineralizację kości z grupy bifosfonianów kwas 
ibandronowy (3 marki) i kwas ryzedronowy (3 marki);
- UE: zarejestrowane marki zawierały inne substancje czynne;
- nowości na rynku: ibuprofen (3 marki), bifosfonian kwas alendronowy (3 marki).

Tabela 12. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie N 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (7 klas).

N – Układ nerwowy Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

N01 – Środki znieczulające 5 0 1
N02 – Leki przeciwbólowe 23 1 15
N03 – Leki przeciwpadaczkowe 12 0 7
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona 12 0 5
N05 – Leki psychotropowe 37 2 20
N06 – Psychoanaleptyki 49 0 20
N07 – Inne leki działające na układ nerwowy 14 0 3
Suma 152 3 71

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie N były:
- PL: neuroleptyki olanzapina (17 marek), kwetiapina (9 marek), zyprasydon (3 marki) i rysperydon (3 
marki), leki przeciw demencji będące inhibitorami cholinesterazy donepezyl (14 marek) i rywastygmina 
(13 marek), przeciwpadaczkowy topiramat (12 marek), przeciwdepresyjne escitalopram (10 marek) i 
wenlafaksyna (5 marek), leki przeciw chorobie Parkinsona będące agonistami dopaminy pramipeksol 
(8 marek) i ropinirol (4 marki), preparaty nikotyny (4 marki), lek przeciw zawrotom głowy betahistyna 
(4 marki), leki przeciwbólowe: paracetamol (3 marki) i połączenie tramadol+paracetamol (3 marki), 
przeciwmigrenowy selektywny antagonista serotoniny zolmitryptan (3 marki);
- UE: zarejestrowane marki zawierały inne substancje czynne;
- nowości na rynku: olanzapina (8 marek), donepezyl (7 marek), kwetiapina (6 marek), escitalopram (6 
marek), ropinirol (4 marki), gabapentyna (4 marki), topiramat (3 marki).

Tabela 13. Podział wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie P 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

P – Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

P01 – Leki stosowane przeciw pierwotniakom 0 0 0
P02 – Leki przeciwrobacze 0 0 0
P03 – Środki przeciwpasożytnicze do stosowania zewnętrznego 0 0 1
Suma 0 0 1
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W klasie P w roku 2010 nie zarejestrowano żadnej nowej marki produktu leczniczego (to samo dotyczyło 
lat 2008-2009). Na rynek wprowadzono 1 lek zawierający permetrynę.

Tabela 14. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie R 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

R – Układ oddechowy Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

R01 – Preparaty stosowane do nosa 3 0 5
R02 – Preparaty stosowane w chorobach gardła 6 0 0
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych 19 1 6
R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach 7 0 10
R06 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie 7 0 8
R07 – Inne leki działające na układ oddechowy 0 0 0
Suma 42 1 29

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie R były:
- PL: lek stosowany w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych będący antagonistą receptorów 
leukotrienowych montelukast (15 marek), lek przeciwhistaminowy lewocetyryzyna (4 marki), stosowane 
w chorobach gardła połączenie benzokainy z chlorkiem cetylpyridyniowym (3 marki);
- UE: zarejestrowano jedynie niesterydowy lek przeciwzapalny będący inhibitorem fosfodiesterazy-4 
roflumilast (1 marka);
- nowości na rynku: lewocetyryzyna (4 marki), montelukast (4 marki), preparaty stosowane w 
przeziębieniach zawierające połączenie paracetamolu, fenylefryny i kwasu askorbinowego (3 marki), 
sympatykomimetyk donosowy ksylometazolina (3 marki).

Tabela 15. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie S 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

S – Narządy zmysłów Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

S01 – Leki okulistyczne 11 1 7
S02 – Leki otologiczne 0 0 1
S03 – Leki okulistyczne i otologiczne 0 0 0
Suma 11 1 8

Biorąc pod uwagę substancje czynne liderami w klasie S były:
- PL: lek przeciw jaskrze – analog prostaglandyn latanoprost (6 marek);
- UE: zarejestrowano jedynie okulistyczny przeciwzapalny kortykosteryd deksametazon (1 marka);
- nowości na rynku: latanoprost (3 marki).

Tabela 16. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2010 roku w klasie V 
marek produktów leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

V – Preparaty różne Marki produktów leczniczych
PL UE Na rynku

V01 – Alergeny 1 0 0
V03 – Inne środki stosowane w lecznictwie 2 0 1
V04 – Środki diagnostyczne 1 0 1
V06 – Odżywki 10 0 0
V07 – Wszystkie inne środki nielecznicze 0 0 1
V08 – Środki cieniujące 0 0 2
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne 1 1 0
V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze 0 0 0
V20 – Opatrunki 0 0 0
Suma 15 1 5
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Biorąc pod uwagę przeznaczenie, skład i substancje czynne liderami w klasie V były:
- PL: odżywki stosowane w fenyloketonurii (9 marek, w tym 2 dla dzieci);
- UE: zarejestrowano jedynie radiofarmaceutyk diagnostyczny bezylezomab do wykorzystania z izotopem 
technetu [99mTc] (1 marka);
- nowości na rynku: wprowadzone marki zawierały inne substancje czynne.

Tabela 17. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Polsce w 2010 roku 
najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych
Sandoz 27
Teva 27
Actavis 24
Orion 18
Accord Healthcare 17
Gedeon Richter Polska 13
Ranbaxy 13
Ratiopharm 13
Zentiva 12

Tabela 18. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Unii Europejskiej w 2010 roku 
w ramach procedury scentralizowanej najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych
Teva 4
Merck Sharp & Dohme 3
Hospira 3

Tabela 19. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadziły na rynek w Polsce w 2010 roku 
najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych
GlaxoSmithKline 14
Teva 14
Sandoz 11
Polpharma 10
Krka 10
Apotex 9
Aflofarm 9
Generics 8
Actavis 8

W roku 2010 nadal liderem obecnym we wszystkich zestawieniach była Teva. Biorąc pod uwagę rejestracje 
polskie i nowe marki na rynku w Polsce liderami były firmy: Teva (27 + 14 = 41), Sandoz (27 + 11 = 38), 
Actavis (24 + 8 = 32).

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

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
Przygotowanie zestawienia szczegółowego: Krystyna Skrzyńska

IMS Poland

2011-03-30
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Luty 2011 
– lepiej niż przed rokiem

W lutym br. wartość sprze-
daży całego rynku wzrosła o 152 
mln PLN w porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. Wartościo-
wo największy wzrost sprzedaży 
przypadł segmentowi sprzedaży 
odręcznej, który osiągnął o 67 mln 
PLN większą sprzedaż niż w lutym 
2010r. Segment leków refundowa-
nych wzrósł w tym samym okresie 
o 54 mln PLN, a segment leków 
pełnopłatnych zwiększył sprzedaż  
o 31mln PLN.

Rynek farmaceutyczny w lutym 2011r. osiągnął sprzedaż o wartości 
2 206 mln PLN, tj. o 7,42% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. 

W porównaniu do poprzed-
niego miesiąca wartość sprzedaży 
dla całego rynku farmaceutyczne-
go zmniejszyła się o 91 mln PLN, 
tj. o 3,95%. Największy spadek 
dotyczyły segmentu sprzedaży 
odręcznej, której wartość sprze-
daży zmniejszyła się o 51 mln 
PLN (-6,26%), co odpowiadało za 
61,05% całkowitego spadku rynku 
względem poprzedniego miesiąca. 
Pozostałe segmenty również wy-
kazały spadek wartości sprzeda-

ży: leki refundowane o 19 mln PLN 
(-1,88%), a leki pełnopłatne na recep-
tę o 17 mln PLN (-3,95%).  

Statystyczna apteka

W lutym 2011r. wartość sprze-
daży dla statystycznej apteki wyniosła 
165,15 tys. PLN. 

W porównaniu do analogiczne-
go okresu 2010r. wartość sprzedaży 
wzrosła o 7,08%. Wartościowo na sta-
tystyczną aptekę przypadła większa 
o 10,92 tys. PLN sprzedaż niż przed 
rokiem. Natomiast w porównaniu do 
stycznia br. średnia sprzedaż statystycz-
nej apteki była niższa o 6,79 tys. PLN. 

Największy wzrost warto-
ści sprzedaży w porównaniu do lu-
tego 2010r. przypadł segmentowi 
sprzedaży odręcznej, której wartość  
w lutym br. wyniosła 62,04 tys. PLN  
i była średnio o 4,87 tys. PLN większa 
(+8,51%) niż przed rokiem. Średnia 
wartość sprzedaży statystycznej apte-
ki w segmencie leków refundowanych 
była o 3,82 tys. PLN (+5,56%) więk-
sza niż w analogicznym okresie ub. r. 
Natomiast dla segmentu leków pełno-
płatnych na receptę średnia wartość 
sprzedaży na aptekę wzrosła w tym 
okresie o 2,24 tys. PLN, tj. o 7,87%.

W porównaniu do stycznia br. 
wszystkie segmenty wykazały niższą 
średnią wartość sprzedaży dla staty-
stycznej apteki. Największy spadek 
dotyczył segmentu sprzedaży odręcz-
nej, której wartość sprzedaży zmalała 
o 4,15 tys. PLN (-6,26%). Leki refun-

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku 
farmaceutycznego (dane w mln PLN)

Tabela 1: luty 2011 vs luty 2010

 
luty 2010 luty 2011 zm. (%)       

Leki Refundowane 914 968 5,90%

Leki Pełnopłatne 378 409 8,21%

Sprzedaż Odręczna 761 829 8,86%

Całkowity obrót 2 053 2 206 7,42%

Tabela 2: luty 2011 vs styczeń 2011

 
styczeń 2011 luty 2011 zm. (%)       

Leki Refundowane 986 968 -1,88%

Leki Pełnopłatne 426 409 -3,95%

Sprzedaż Odręczna 884 829 -6,26%

Całkowity obrót 2 296 2 206 -3,95%
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refundacja). W lutym 2011r. 
pacjenci wydali na produkty 
lecznicze zakupione w apte-
kach 1 567 mln PLN, tj. o 168 
mln PLN więcej niż w lutym 
2010r. i o 74 mln PLN mniej 
niż w styczniu 2011r. W lu-
tym wrosły udziały pacjentów 
w kosztach ponoszonych na 
zakup leków refundowanych. 
Wydatki pacjentów wzrosły 
również globalnie – w całko-
witej wartości sprzedaży le-
ków w aptekach. 

Prognoza wartości 
sprzedaży leków 

na rok 2011 

Według najnowszej prognozy 
analityków PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farmaceu-
tycznego na koniec 2011 roku wy-
niesie 27,5 mld PLN. W porównaniu 
do ubiegłego roku wartość rynku  
w 2011 wzrośnie w granicach 1-3%. 
Natomiast refundacja na koniec 2011 
roku osiągnie wartość 8,1 mld PLN 
i będzie o 4% do 6% mniejsza niż  
w ubiegłym roku. Z tego powodu 
widzimy już w 2011 roku wzrastają-
cy poziom współpłacenia pacjentów 
do leków. 

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert

 
fot. z archiwum autora

dowane zanotowały spadek o 1,9 
tys. PLN a leków pełnopłatnych na 
receptę o 1,26 tys. PLN. 

Średnia cena produktów sprze-
dawanych przez apteki w stycz-
niu 2011r. wyniosła 15,73 PLN. 
W porównaniu do średniej ceny  
z stycznia 2010r. (15,55 PLN) nastą-
pił nieznaczny wzrost ceny (+1,13%). 
Natomiast względem grudnia 2010 
(15,96 PLN) średnia cena spadła  
o 1,44%. Średnia marża apteczna 
w styczniu 2011r. wynosiła 27,01%  
i była niższa względem analogicz-
nego okresu 2010 r. o 0,20 pp. Nato-
miast względem grudnia 2010 marża 
apteczna wzrosła o 0,35 pp. 

Refundacja a współpłacenie

W lutym ponownie nastą-
pił wzrost udziału pacjentów we 

współpłaceniu za leki refundowane. 
Rok temu, w lutym 2010 pacjen-
ci dopłacali do leków refundowa-
nych 28,49%, a w lutym br. udział 
ten wzrósł do 34,05%, czyli dopłata 
pacjenta do leków refundowanych 
zwiększył się o 5,56 pp. W porów-
naniu do stycznia 2011r. (33,55%) 
udział ten wzrósł o 0,5 pp. Wartoś-
ciowo dopłata pacjenta do leków 
refundowanych w lutym br. wynio-
sła 329 mln PLN i była wyższa aż 
o 26,56% od analogicznego okresu 
poprzedniego roku (260 mln PLN). 
Natomiast względem stycznia br. 
(331 mln PLN) dopłata pacjentów 
do leków refundowanych zmniej-
szyła się o 0,42% (o 2 mln PLN).  

W lutym br. z 2 206 mln 
PLN całkowitej wartości sprzedaży  
w aptekach pacjenci zapłacili 71,07% 
tej kwoty (pozostałą część stanowi 
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N a c z e l n a 
Izba Aptekarska 
została poinfor-
mowana przez 
w a r s z a w s k i c h 
aptekarzy o prak-
tyce Mazowie-
ckiego OW NFZ, 
polegającej na 
zobowiązywaniu 
przez pracowni-
ków Funduszu 
kierowników ap-

tek do wydawania recept w sie-
dzibie NFZ MOW w Warszawie 
w ustalonym przez NFZ terminie. 
Żądania swoje Fundusz uzasadnia 
przepisami art. 62 pkt 2 i art. 189 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 
Przywołany art. 62 pkt 2 stanowi 
jedynie o „udostępnianiu do kon-
troli (…) dokumentacji, którą ap-
teka jest obowiązana prowadzić 
na podstawie odrębnych przepi-
sów”.  Zgodnie zaś z art. 189 ust. 
1 ww. ustawy, apteki są obowiąza-
ne udostępniać recepty do wglą-
du. Wydane na podstawie art. 189 
ust. 3 ustawy, rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 28 września 
2004 r. w sprawie trybu udostęp-
niania podmiotowi zobowiązane-
mu do finansowania świadczeń 
ze środków publicznych do kon-
troli recept zrealizowanych przez 
świadczeniobiorców i związa-
nych z tym informacji (Dz. U. Nr 
213, poz. 2166) nie przewiduje 
dostarczania recept przez apteki 
do siedziby NFZ.  Rozporządze-
nie stanowi jedynie, że kierownik 

apteki lub osoba upoważniona 
przez niego udostępnia do wglą-
du recepty oraz inne dokumenty 
związane z wystawianiem, reali-
zacją i przechowywaniem recept 
(§ 3 ust. 1). Nakaz udostępnienia, 
według słownikowego znaczenia, 
oznacza obowiązek ułatwienia 
kontaktu z czymś lub umożliwie-
nia korzystania z czegoś. Z pew-
nością więc nakaz udostępnienia 
recept nie obejmuje obowiąz-
ku dostarczania ich do siedziby 
NFZ, na koszt apteki w czasie jej 
funkcjonowania.

Podkreślić należy, że sto-
sownie do § 24 ust. 1 rozporzą-
dzenia z dnia 17 maja 2007 r. w 
sprawie recept lekarskich, recep-
ty przechowywane są w aptece. 

Mając na uwadze powyż-
sze przepisy uważamy, że wyda-
nie (udostępnienie) recept może 
nastąpić w miejscu, w którym są 
przechowywane, a więc w apte-
ce. W konsekwencji pracownicy 
NFZ zobowiązani są udać się do 
właściwej apteki i na podstawie 
prawidłowego upoważnienia ode-
brać recepty.

Uzasadnieniem dla działań 
NFZ nie może być także § 28 ust. 
2 ww. rozporządzania w sprawie 
recept lekarskich, stanowiący, 
że jeżeli kontrola dotyczy recept 
i dokumentów udostępnianych 
przez aptekę, o których mowa  
w § 29, miejsce przeprowadzenia 
kontroli ustala Fundusz. Norma ta 
budzi zastrzeżenia co do zgodno-
ści z przepisami ustawowymi. Na-
leży pamiętać, że kierownik apte-
ki jest osobą działającą w imieniu 
i na rzecz podmiotu (przedsiębior-
cy) prowadzącego aptekę. Prowa-

dzenie apteki stanowi formę pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej przez przedsiębiorcę. Zgod-
nie z art. 75 ust. 1 pkt 17 ustawy  
o swobodzie działalności gospo-
darczej, wykonywanie działalno-
ści gospodarczej w zakresie regu-
lowanym ustawą z dnia 6 września 
2001 r. - Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 ze 
zm.), w tym prowadzenie apteki, 
wymaga uzyskania zezwolenia 
(art. 99 ust. 1 Prawa farmaceu-
tycznego). Zgodnie z art. 77 ust. 1 
ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, kontrola działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorców 
przeprowadzana jest na zasadach 
określonych w tej ustawie, chyba 
że zasady i tryb kontroli wynika-
ją z bezpośrednio stosowanych 
przepisów powszechnie obowią-
zującego prawa wspólnotowego 
albo z ratyfikowanych umów mię-
dzynarodowych.

 Z normy tej wynika zasada, 
że ustawa o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, a tym bar-
dziej rozporządzenia wydane na 
podstawie ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty lub usta-
wy prawo farmaceutyczne, nie 
mogą wyłączyć stosowania zasad 
i trybu kontroli z ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. 
Ustawa o swobodzie działalno-
ści gospodarczej stanowi jasno  
w art. 80a ust. 1, że kontrolę prze-
prowadza się w siedzibie kontro-
lowanego lub w miejscu wyko-
nywania działalności gospodar-
czej oraz w godzinach pracy lub  
w czasie faktycznego wykony-
wania działalności gospodarczej 

Właściwe miejsce *
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przez kontrolowanego. Wyjątko-
wo, za zgodą kontrolowanego, 
kontrola lub poszczególne czyn-
ności kontrolne, mogą być prze-
prowadzane również w siedzibie 
organu kontroli, jeżeli może to 
usprawnić prowadzenie kontroli.

Jeżeli nawet przyjąć, że 
Fundusz, na podstawie budzące-
go poważne zastrzeżenia prze-
pisu rozporządzenia, może kon-
trolować bez zgody kontrolowa-
nego recepty w swojej siedzibie, 
to wydanie recept nastąpić musi  

w miejscu ich przechowywania,  
a więc w aptece.

Praktykę NFZ polegającą 
na straszeniu farmaceutów od-
powiedzialnością przewidzianą  
w art. 193 pkt 2 ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków pub-
licznych za niedostarczenie re-
cept do siedziby NFZ uważamy 
za niedopuszczalną w świetle 
obowiązujących przepisów pra-
wa. Przepis ten – jak wiadomo 
– przewiduje grzywnę za popeł-

nienie wykroczenia polegającego 
na udaremnianiu lub utrudnianiu 
przeprowadzenia kontroli w za-
kresie realizacji ubezpieczenia 
zdrowotnego, co w tym przypad-
ku nie występuje.

adwokat dr Edward Jędrzejewski 
radca prawny Krzysztof Baka

Biuro Prawne NIA

* powyższy tekst został przekazany 
również do publikacji w Gazecie 

Farmaceutycznej
     

   

     

Prowadzenie opieki farmaceutycznej 

Opieka farmaceutyczna, to w aktualnej dobie bardziej hasło niż praktyka. Z roku na rok przybywa farmaceutów, 
którzy podejmują wyzwanie prowadzenia opieki farmaceutycznej.  Z  myślą o nich a także o tych farmaceutach, którzy 
zamierzają włączyć do swojej praktyki opiekę farmaceutyczną organizowana jest II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
której temat wyrażony jest bez niedomówień - Prowadzenie opieki farmaceutycznej. 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja 2011 r. w ośrodku Orle Gniazdo w Hucisku k/Zawiercia (woj. 
śląskie). Organizatorzy informują, że „farmaceuci będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących cukrzycy, POChP 
i astmy, promocji i profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa farmakoterapii i informacji o leku”. Konferencja obejmować 
będzie wykłady i warsztaty  prowadzone przez  nauczycieli akademickich  z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz praktycy 
z tych ośrodków. 

Podczas sesji plenarnych przedstawione zostaną informacje o tym jak wygląda praktyka farmaceutyczna  
w innych krajach europejskich oraz jak radzą sobie z prowadzeniem opieki aptekarze, którzy już ją w Polsce oferują swoim 
pacjentom. Zaplanowano prezentacje wyników projektów badawczych dotyczących praktyki aptecznej, które realizowane 
były Polsce.

Przewidziano także warsztaty: 
OPIEKA FARMACEUTYCZNA DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ – 1. celem warsztatu jest przygotowanie farma-
ceutów do: pracy z pacjentem chorym na cukrzycę, wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych związanych 
z cukrzycą oraz edukowania pacjentów. 
OPIEKA FARMACEUTYCZNA W ASTMIE OSKRZELOWEJ I PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBIE 2. 
PŁUC – celem kursu jest edukacja farmaceutów na temat choroby, zasad stosowania leków i ich przygotowanie do 
prowadzenia opieki nad pacjentem chorym na astmę i POCHP.
PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH – 3. celem 
warsztatu jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej dla pacjentów w aptece ogólnodo-
stępnej, pogłębienie wiedzy na temat promocji zdrowia, przygotowanie do pracy z pacjentem w tym zakresie.
BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA LEKÓW/INFORMACJA O LEKACH OTC – 4. celem warsztatu jest przygotowanie 
farmaceutów do oceny bezpieczeństwa farmakoterapii indywidualnego pacjenta, zapoznanie z przyczynami niepowo-
dzeń terapeutycznych oraz metodami zmniejszania ryzyka związanego z nieprawidłowym stosowaniem leków. 

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie 
www.opiekafarmaceutyczna.com.pl
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Apteka jest placówką 
ochrony zdrowia publicznego,  
w której osoby uprawnione 
świadczą w szczególności usłu-
gi farmaceutyczne, takie jak m. 
in. sporządzanie leków aptecz-
nych, sporządzanie leków recep-
turowych, udzielanie informacji  
o lekach i wyrobach medycznych 
oraz wydawanie produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych. 
Stwierdzenie powyższe wynika 
expressis verbis z treści art. 86 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
[1] (dalej UPF). Osobami upraw-
nionymi, świadczącymi usługi  
w aptece są farmaceuci i technicy 
farmaceutyczni (odpowiedzial-
ność technika farmaceutycznego 
pozostaje jednak poza zakresem 
niniejszego artykułu). Osobą 
uprawnioną jest także kierownik 
apteki – jednakże nie ze wzglę-
du na fakt piastowania funkcji 
kierownika apteki, a ze względu 
na to, iż kierownik apteki to tak-
że farmaceuta, a jako farmaceuta 
może świadczyć wszelkie usługi 
farmaceutyczne. Produkty leczni-
cze są więc wydawane w aptece, 

w zasadzie przez farmaceutów. 
W sytuacji zaś, gdy produkt lecz-
niczy może być wydany jedynie 
na podstawie recepty lekarskiej, 
farmaceuta realizujący receptę, 
zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 17 maja 
2007 r. w sprawie recept lekar-
skich [2] (dalej RRL), powinien 
dokonać czynności potwierdze-
nia realizacji recepty oraz czyn-
ności otaksowania recepty. Nie 
ma natomiast znaczenia dla do-
konania wskazanych czynności, 
czy produkt leczniczy należy do 
grupy refundowanych czy też 
nie (podkreślić jednak należy, iż 
artykuł niniejszy traktuje o sytu-
acjach związanych z produktami 
leczniczymi refundowanymi). 
Potwierdzenie realizacji recepty 
polega na umieszczeniu na re-
cepcie imienia i nazwiska farma-
ceuty wydającego lek (w formie 
pieczęci lub nadruku) oraz na zło-
żeniu odręcznego podpisu tegoż 
farmaceuty. Stanowi o powyż-
szym § 14 ust. 2 RRL. Otakso-
wanie natomiast, zgodnie z § 14 
ust. 3 RRL, polega na czytelnym 
nasieniu na recepcie lub na doku-

mencie przechowywanym łącznie  
z receptą, danych określających  
w szczególności wartość wyda-
nych opakowań produktu lecz-
niczego, opłaty wnoszonej przez 
pacjenta oraz kwoty podlegającej 
refundacji. Biorąc pod uwagę, 
iż to konkretny farmaceuta jest 
uprawniony do wydania konkret-
nego produktu leczniczego, kon-
kretnemu pacjentowi i w konkret-
nej sytuacji, które to wydanie po-
świadcza swym własnoręcznym 
podpisem zamieszczanym na re-
cepcie podczas potwierdzania jej 
realizacji, należy stwierdzić, iż to 
na tym konkretnym farmaceucie, 
co do zasady, ciąży odpowie-
dzialność wobec podmiotu właś-
cicielskiego apteki, w przypadku 
gdy NFZ odmówi refundacji pro-
duktów leczniczych wydanych na 
podstawie konkretnej zrealizo-
wanej recepty. Mamy bowiem do 
czynienia z korelacją uprawnienia 
farmaceuty do świadczenia usłu-
gi farmaceutycznej polegającej 
na wydaniu produktu leczniczego 
z obowiązkiem tegoż farmaceuty 
dokonywania wszelkich czynno-
ści istotnych z punktu widzenia 

Odpowiedzialność aptekarza względem 
właściciela apteki w przypadku odmowy 

refundacji produktu leczniczego przez NFZ

Aptekarze apteki ogólnodostępnej, na co dzień spotykają się z zagadnieniem refundacji przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (dalej NFZ) ceny produktu leczniczego. Refundacja warunkowana jest m. in. przez 
formalno-prawną poprawność recepty wystawionej na lek refundowany. Wydanie leku refundowanego wiąże 

się więc z weryfikacją poprawności recepty pod kątem ewentualnych wad, nie tylko pod względem zdrowotnym ale 
również pod względem formalno-prawnym. Recepta wystawiona na lek refundowany, która nie odpowiada wszystkim 
wymogom określonym przez przepisy prawa może bowiem zostać zakwestionowana w procedurze refundacyjnej, co 
spowoduje odmowę przez NFZ dokonania refundacji ceny leku. Dostrzegając złożoność i doniosłość zagadnienia, 
niniejsze opracowanie poświęcone zostało ewentualnej odpowiedzialności finansowej pracowników apteki w 
stosunku do właściciela apteki, w przypadku odmowy refundacji ceny leku przez NFZ z powodu błędów formalnych 
recepty. Należy zastanowić się nad tym, kto powinien ponieść wskazaną odpowiedzialność i na jakiej podstawie oraz 
w jakim wymiarze.
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późniejszej refundacji przez NFZ. 
Pozbawione jest znaczenia, iż m. 
in. zbiorcze zestawienie recept na 
leki i wyroby medyczne podlega-
jące refundacji [3] podpisywane 
jest przez właściciela apteki (bez 
względu na to czy właścicielem 
jest osoba fizyczna czy jednost-
ka organizacyjna) oraz kierow-
nika (w sytuacji, gdy właścicie-
lem nie jest kierownik apteki). 
Zbiorcze zestawienie ma bowiem 
charakter jedynie potwierdzający 
dokonane uprzednio czynności. 
Chwilą istotną dla refundacji jest 
natomiast chwila wydania leku 
na podstawie recepty, albowiem 
wtedy aptekarz dokonuje czynno-
ści (czego wyraz znaleźć można 
na paragonie) ewidencjonujących 
wartość produktu leczniczego 
oraz odpłatność pacjenta. Z tą 
chwilą powstaje roszczenie apteki 
w stosunku do NFZ (warunkowa-
ne spełnieniem formalno-praw-
nych wymogów co do recepty 
na lek refundowany), opiewające 
na różnicę pomiędzy wartością 
wydanego produktu leczniczego 
a ceną uiszczoną przez pacjen-
ta. W sytuacji zaś, gdy NFZ od-
mawia spełnienia świadczenia  
w postaci refundacji ceny leku, 
różnica ta stanowi dla apteki szko-
dę rzeczywistą (nie jest to lucrum 
cessans ale damnum emergens). 
Różnica ta nie jest więc dla ap-
teki jedynie utraconą korzyścią, 
ale szkodą rzeczywistą. Za tę 
konkretną szkodę rzeczywistą 
odpowiada aptekarz realizujący 
konkretną receptę, w związku z 
której realizacją powstała szkoda. 
Niedopuszczalne jest natomiast 
obciążenie jednego aptekarza od-
powiedzialnością za szkody spo-
wodowane realizacją wadliwych 
recept przez innych aptekarzy. 
Wysokość szkody musi zostać 
dokładnie udowodniona i wszel-

kie niedookreślone wyliczenia 
właściciela apteki w tym zakresie 
powinny zostać zakwestionowa-
ne jako niedopuszczalne. 

Przesłankami do zaistnienia 
odpowiedzialności aptekarza jest 
po pierwsze – powstanie szko-
dy w majątku właściciela apteki 
spowodowane zachowaniem ap-
tekarza; po drugie – zasadne za-
kwestionowanie przez NFZ speł-
nienia wymogów koniecznych 
dla refundacji recepty (samo za-
kwestionowanie przez NFZ speł-
nienia wymogów koniecznych 
dla refundacji recepty, choć samo 
w sobie już przesądza o powsta-
niu szkody, nie zawsze jest za-
sadne). Wystąpić mogą sytuacje,  
w których NFZ niezasadnie od-
mówi refundacji. Właściciel apte-
ki nie powinien więc rezygnować 
z dochodzenia swych roszczeń 
przeciwko NFZ upatrując w apte-
karzu osoby, od której łatwiej bę-
dzie mógł uzyskać odpowiednią 
sumę. NFZ bowiem jest płatni-
kiem, na którym ciąży obowiązek 
refundacji i to od NFZ właściciel 
apteki powinien dochodzić sumy 
refundacji. Odpowiedzialność ap-
tekarza ma miejsce wówczas, gdy 
braki formalne recepty są na tyle 
poważne, iż stanowią one obiek-
tywną podstawę do odmowy re-
fundacji. 

W zakresie odpowiedzial-
ności finansowej farmaceuty  
w przypadku odmowy refundacji 
leku przez NFZ, warto wskazać 
na różnice w podstawie wykony-
wania przez aptekarzy czynności 
zawodowych w konkretnej apte-
ce. Aptekarze mogą być bowiem 
w aptece zatrudnieni na podsta-
wie umowy o pracę albo na pod-
stawie umowy cywilno – praw-
nej. W przypadku zatrudnienia  
w formie umowy o pracę, zastoso-
wanie znajdą przepisy art. 114 i n. 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
– Kodeks pracy [4] (dalej KP). 
W przypadku zaś, gdy aptekarz 
wykonuje czynności zawodowe 
na podstawie umowy cywilno – 
prawnej, stosować należy zasady 
wynikające z regulacji ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny [5] (dalej KC).

W przypadku umowy cy-
wilno – prawnej, należy jako pod-
stawę odpowiedzialności apteka-
rza wskazać art. 471 KC, który 
stanowi, iż „dłużnik obowiązany 
jest do naprawienia szkody wy-
nikłej z niewykonania lub niena-
leżytego wykonania zobowiąza-
nia, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest na-
stępstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie 
ponosi”. Dłużnikiem w przedmio-
towej sytuacji jest aptekarz. Dla 
powstania odpowiedzialności ap-
tekarza, poza przesłankami wska-
zanymi powyżej, konieczne jest 
zawinienie aptekarza, rozumiane 
zasadniczo jako niezachowanie 
przez niego należytej staranności, 
co wynika z art. 472 KC [6]. Na-
leży oczywiście mieć na uwadze, 
iż w postanowieniach umowy cy-
wilno – prawnej mogą znaleźć się 
takie, które rozszerzają odpowie-
dzialność aptekarza (art. 473 § 1 
KC). Niezachowanie należytej 
staranności przez aptekarza obję-
te jest domniemaniem – oznacza 
to, iż w przypadku gdy aptekarz 
chciałby zwolnić się z odpowie-
dzialności, musiałby udowodnić, 
iż dochował należytej staranności 
przy wykonywaniu czynności za-
wodowych a mimo tego szkoda 
powstała. Roszczenie właścicie-
la apteki przeciwko aptekarzo-
wi wykonywującemu czynności 
zawodowe na podstawie umowy 
cywilno – prawnej przedawnia 
się z upływem lat trzech, jako 
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roszczenie związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
(apteka bowiem kwalifikowana 
jest w tym przypadku jako przed-
siębiorstwo), zgodnie z art. 118 
KC. W sytuacji zaś, gdy aptekarz 
dobrowolnie spełni swe zobowią-
zanie względem właściciela apte-
ki, ma ów aptekarz prawo żąda-
nia pokwitowania od właściciela 
apteki – zgodnie z art. 462 KC.

Odmienna regulacja znaj-
dzie zastosowanie w przypadku, 
gdy aptekarz zatrudniony jest na 
podstawie umowy o pracę. Prze-
pis art. 114 KP stanowi bowiem, 
iż pracownik (aptekarz), który 
wskutek niewykonania lub nie-
należytego wykonania obowiąz-
ków pracowniczych ze swej winy 
wyrządził pracodawcy szkodę, 
ponosi odpowiedzialność mate-
rialną według zasad określonych 
w KP. W dyspozycji art. 114 KP 
mieszczą się wszelkie przejawy 
wyrządzenia przez pracownika 
szkody pracodawcy, spowodowa-
ne naruszeniem obowiązków pra-
cownika [7]. Aptekarz odpowiada 
w tym przypadku za zachowanie 
zawinione. Różnica pomiędzy 
odpowiedzialnością normowaną 
w KC sprowadza się do tego, iż  
w przepisach KP nie zostało usta-
nowione domniemanie winy ap-
tekarza (pracownika). Oznacza 
to, iż w tym przypadku (w przeci-
wieństwie do odpowiedzialności 
statuowanej przez KC) pracodaw-
ca obowiązany jest udowodnić 
aptekarzowi zaistnienie wszyst-
kich elementów powodujących 
jego odpowiedzialność (w tym 
także winę), a nie aptekarz udo-
wodnić pracodawcy stan przeciw-
ny (w tym także brak swej winy). 
Pracodawca obowiązany jest tak-
że do wykazania wysokości po-
wstałej szkody, co wynika z art. 
116 KP. Aptekarz odpowiada na 

zasadach wyrażonych w KP za-
równo wówczas gdy zachowanie 
jego jest umyślne jak i nieumyśl-
ne. Podział na winę umyślną   
i nieumyślną ma jednak znacze-
nie dla wysokości należnego od 
aptekarza odszkodowania. Wina 
umyślna zachodzi wówczas, gdy 
aptekarz chce wyrządzić szko-
dę albo przewidując możliwość 
jej popełnienia, godzi się na to.  
Z winą nieumyślną mamy do czy-
nienia wtedy, gdy aptekarz prze-
widuje możliwość wyrządzenia 
szkody, jednakże szkody tej nie 
chce spowodować i przypuszcza 
bezpodstawnie, iż mimo jego nie-
właściwego postępowania, szko-
da nie wystąpi. Wina nieumyśl-
na ma miejsce także wtedy, gdy 
aptekarz w ogóle nie przewiduje 
możliwości powstania szkody, 
jednakże w danych okolicznoś-
ciach mógł i powinien był moż-
liwość taką przewidzieć [8]. Wy-
rządzenie szkody pracodawcy  
z winy umyślnej pracownika po-
ciąga za sobą obowiązek napra-
wienia jej w pełnym rozmiarze, 
bez względu na wysokość swe-
go wynagrodzenia (art. 122 KP).  
W innych przypadkach, pracow-
nik odpowiada do wysokości 
wyrządzonej szkody, jednak nie 
wyżej niż do wysokości swego 
trzymiesięcznego wynagrodze-
nia, przysługującego w dniu po-
wstania szkody (art. 119 KP).

Nie sposób wskazać w krót-
kim opracowaniu wszelkich moż-
liwych do zaistnienia sytuacji po-
wodujących odpowiedzialność 
aptekarza względem właściciela 
apteki oraz wszelkich możliwych 
okoliczności kształtujących tę 
odpowiedzialność w konkret-
nym stanie faktycznym. Powyżej 
przedstawione zostały jedynie 
podstawy konstrukcyjne tejże od-
powiedzialności. Każda sytuacja 

stanowi natomiast odmienny stan 
faktyczny, który wymaga odręb-
nej, wnikliwej analizy.

mgr Rafał Jerzy Kruszyński 

doktorant w Katedrze 
Prawa Gospodarczego Publicznego 

Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego
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jak dbać o wygląd leku

W dwóch poprzednich artykułach z cyklu „Historia farmacji uczy nas…” omówiliśmy zagadnienie 
kształtowania wizerunku: apteki wobec pacjenta i firmy farmaceutycznej wobec apteki. Tym 
razem spójrzmy, jak dawne apteki i firmy farmaceutyczne dbały wspólnie, aby lek, który 

otrzymywał pacjent był nie tylko najwyższej jakości, ale także – estetycznie zapakowany.

Ilustracja 1
Firmowe pudełka galicyjskich i Małopolskich aptek z pierwszych lat XX wieku i z 

okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ze zbiorów autora.

Ilustracja 2
Firmowe etykietki apteki „Pod Opatrznością” w Czchowie. Służyły do naklejania 

na butelki z płynnymi postaciami leku. Ze zbiorów autora.

Historia farmacji uczy nas…

Każda apteka, niezależnie od 
statutu materialnego właściciela, 
posiadała swoje firmowe opa-
kowania i etykiety. Zazwyczaj 
farmaceuci zamawiali je w wy-
specjalizowanych firmach, które  
z kolei zlecały drukarniom opra-
cowanie jednego, niepowtarzal-
nego wzoru etykiety, zatwierdza-
nego ostatecznie przez aptekarza. 
W zależności od panujących tren-
dów i kierunków sztuki w etykie-
tach tych odbijały się charakte-
rystyczne cechy wzornictwa, np. 
secesyjnego (motywy kwiatowe) 
i Art Déco (kompozycje geome-
tryczne). Firmowe etykiety słu-
żyły do naklejania na gotowe, 
tekturowe, najczęściej okrągłe 
lub prostokątne pudełka, prze-
znaczone do ekspedycji czopków 
i pigułek. Na etykietce znajdowa-
ła się zazwyczaj nazwa apteki, jej 
godło, imię i nazwisko właścicie-
la, adres i – ewentualnie – telefon 
do apteki. Często spotykało się 
także gotowe zapisy o cenie leku: 
„koron/halerzy” lub „złoty/gro-
szy”. Równie ładne były różnych 
rozmiarów koperty, przeznaczo-
ne na proszki niedzielone lub zio-
ła. Również i na nich można było 
znaleźć powyższe informacje  
o aptece, a także, jeżeli dany pre-
parat był często ekspediowany, 
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nadrukowaną nazwę, np. 
„centuria”, „rumianek”, 
„kora kruszyny”. Nazwy 
te były adresowane do 
pacjentów, a więc zawsze 
naniesione w języku pol-
skim, a nie łacińskim.

Etykietki o mniej-
szym formacie i uboższej 
szacie graficznej używa-
ne były do naklejania na 
butelki z płynnymi posta-
ciami leku. Umieszczano 
na nich zazwyczaj nazwę 
apteki i gotowy schemat 
dawkowania z miejscem 
do uzupełnienia, np. „ … 
dziennie łyżeczka” lub 
„Co … godz. … łyżkę 
stołową”. Zwykle osobną rubrykę 
przewidziano dla „Ceny” i szcze-
gółowego opisania daty wydania 
leku, oznaczonej jako „Exp.”. Na 
często ekspediowane płynne po-
staci leku zamawiano specjalne 
etykietki, np. na „krople walerja-
nowe”, „jodynę”, „Płyn Burowa 
do okładów”, „terpentynę”.

Maści pakowano do bardzo 
estetycznych pudełek blaszanych, 
zamówionych u wytwórców. 
Co ciekawe, były to pudełeczka 
20-30 gramowe i takie właśnie 
ilości ekspediowano pacjentom. 
O wykonywanych dziś stu- lub 
dwustugramowych porcjach nikt 
wówczas nawet by nie pomyślał! 
Blaszane pudełeczka opatrzone 
były gotowymi i nadrukowany-
mi napisami, np. „Maść Burowa 
biała”, „Borna wazelina żółta”, 
„Wazelina Amerykańska żółta”, 
„Maść cynkowa”, „Krem lano-
linowy”, „Maść szara”, „Pasta 
Lassara”. Często pudełeczka te 
opatrywano adnotacją „Do naby-
cia tylko w aptekach”. Aptekarz 
mógł rozdzielić do nich większą 
ilość sporządzonej na zapas ma-

ści i – bez konieczności ciągłe-
go wykonywania małych porcji 
– sprzedawać pacjentom. Tylko 
najbogatszych aptekarzy stać 
było na zamówienie specjalnych, 
„ekskluzywnych” porcelanowych 
pojemników, ozdobionych god-
łem i nazwą apteki. 

Do każdego wykonanego 
leku, na życzenie pacjenta, dołą-
czany był odpis recepty. Oczy-
wiście był to odpis firmowy, 
opatrzony w nazwę apteki, imię 
i nazwisko właściciela lub dzier-
żawcy oraz gotowe rubryki, m.in. 
„z ordynacji Dra”, „dla WP.”. 
Szczytem „aptecznej elegancji” 
był papier firmowy ze znakami 
wodnymi, w który pakowano 
większe zakupy oraz specjalne 
wstążki z nadrukiem nazwy ap-
teki. Farmaceuci dbali o najdrob-
niejsze szczegóły funkcjonowa-
nia swych aptek! 

Wszystkie firmowe, ap-
teczne opakowania po lekach 
stanowiły dla pacjentów cen-
ną pamiątkę i przechowywa-
ne były z pietyzmem jeszcze 
w wiele, wiele lat po śmierci 

farmaceuty, który do pudełecz-
ka wsypał sporządzone przez 
siebie, niezastąpione pigułki…

***

   O wygląd opakowań dba-
ły także firmy farmaceutyczne.  
W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, zdobywających 
coraz większą popularność tab-
letek nie pakowano jeszcze  
w blistry, a w blaszane, bardzo 
estetyczne pudełeczka. Tabletki 
układano w nich w kilku rzędach, 
jedne nad drugimi, oddzielone 
cieniutką bibułką. Inne opakowa-
nia, zawierające np. ampułki, wy-
konywano z grubej, trwałej tektu-
ry i oklejano ozdobnym papierem  
z nadrukami. Wszystkie opakowa-
nia zaprojektowane były z bardzo 
dobrym gustem, w stonowanych 
kolorach, z oryginalnym znakami 
graficznymi i symbolami firmy. 
Nic więc dziwnego, że w latach 
trzydziestych nieodłączonym ele-
mentem aptecznej lady ekspedy-
cyjnej była elegancka gablotka, w 
której aptekarze eksponowali leki 
gotowe. 

Ilustracja 3
Apteczne opakowania na maści. Okrągłe, blaszane pudełka mogły być wykorzystane w każdej 

aptece, niezależnie od jej nazwy. Ze zbiorów autora.
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Warszawski „Spiess” produko-
wał m.in. oparty o tiokol preparat 
„Tussinon”, dostępny w postaci 
syropu i tabletek – szata graficz-
na obydwu opakowań była iden-
tyczna. 

Na marginesie warto do-
dać, że porównując dawne opa-
kowania na leki gotowe z Polski, 
Francji, Czech, Niemiec, Au-
strii, Węgier i wielu innych kra-
jów – nasze wypadają najlepiej! 
Na zachodzie Europy już przed 
wojną opakowania zdominowała 
typowa dla dzisiejszych czasów 
pstrokacizna, pełna nieuporząd-
kowanych kolorów, fatalnie do-
branych krojów czcionki i zbyt 
dużych w stosunku do wielkości 
opakowania obrazków. Tymcza-
sem polskie firmy, wprowadzając 
na rynek nowy lek, nie szczędzi-
ły środków, aby zatrudnić czoło-
wych grafików i malarzy. Ci zaś 
doskonale potrafili wczuć się w 
charakter projektowanych opako-
wań, wiedząc, że pudełko na lek, 
nie jest pudełkiem na cukierki! 

   Jako szeregowi aptekarze 
nie mamy oczywiście wpływu na 
projekty graficzne leków, które 
wydajemy. Możemy, co najwy-
żej, mniej lub bardziej nad nimi 
ubolewać. Od nas jednak wyłącz-
nie zależy, jak pacjentowi wyda-
ny zostanie lek recepturowy. Eks-
pedycję wielu postaci leku nor-
mują rozliczne przepisy. Pomimo 
to mamy przecież możliwość za-
mówienia w drukarni firmowych 
odpisów recept z nazwą apteki, 
możemy także zatroszczyć się  
o firmowe, papierowe torebki na 
proszki… I tego właśnie mogłaby 
nauczyć nas historia farmacji!

dr n. farm. Maciej Bilek 

Piśmiennictwo u autora 

Producenci starali się do-
stosowywać wygląd opakowania 
do wskazań leczniczych danego 
medykamentu. Dobrym przy-
kładem mogą tu być preparaty 
służące do leczenia chorób we-
nerycznych, które pakowano do 
tekturowych pudełeczek, te zaś 
oklejano eleganckimi imitacjami 
skóry. Firmy starały się zachowy-

Ilustracja 4
Opakowania na leki gotowe, produkowane przez najbardziej znane polskie firmy far‑
maceutyczne okresu dwudziestolecia międzywojennego: „Klawe”, „Spiess”, „Asid”, 

„Krogulecki”, „Bukowski” i „Wander”. Ze zbiorów autora.

wać jednolitość opakowań swych 
produktów. I tak na przykład fir-
ma „Bayer” nie zmieniła szaty 
graficznej słynnej „Aspiryny” 
przez kilkadziesiąt lat, a jedyne 
różnice widoczne na opakowa-
niach dotyczyły języka, w jakim 
podawano charakterystykę leku  
i sposób jego stosowania. Podob-
nie postępowały firmy polskie. 

Ilustracja 5
Opakowania po Aspirynie firmy „Bayer” z okresu dwudziestolecia międzywojenne‑
go, pochodzące z Polski, Niemiec, Austrii i Węgier. Uwagę zwraca jednolita szata 

graficzna leków. Ze zbiorów autora.
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Od samego początku po-
wstania najłatwiejszego, 
neutralnego, międzyna-

rodowego języka esperanto ist-
nieją bardzo ścisłe jego związki  
z medycyną. 

Twórcą języka esperanto był 
lekarz-okulista Ludwik Zamenhof 
(1859-1917), człowiek o bardzo 
wrażliwej, przepełnionej głębo-
kim humanizmem duszy. Urodził 
i wychowywał się w Białymsto-
ku, który w tym czasie zamiesz-
kiwała ludność polska, żydowska, 
rosyjska, niemiecka, białoruska, 
litewska i tatarska, wyznająca re-
ligie katolicką, judaistyczną, pra-
wosławną protestancką i islamską. 
To pomieszanie różnych języków 
i religii dosyć często doprowadza-
ło do mniejszych bądź większych 
nieporozumień, zadrażnień i kon-
fliktów.

W tej przysłowiowej „Wieży 
Babel” młody Ludwik dostrzegał 
niemal całe nieszczęście ludzko-

ści, która nie potrafiąc się z sobą 
porozumieć żyje w ciągłych an-
tagonizmach, sporach, nienawiści  
i wojnach. 

Marzyło mu się stworzenie 
takiego neutralnego języka mię-
dzynarodowego, który by ludzi 
nie dzielił ale łączył. Od najmłod-
szych lat wytrwale pracował nad 
urzeczywistnieniem tej szlachet-
nej idei. 

W 1887 roku pod pseudo-
nimem „dr Esperanto”, co zna-
czyło „doktor mający nadzieję” 
opublikował pierwszy rewela-
cyjny „Podręcznik kompletny 
języka międzynarodowego”, na 
pięciu stronach omawiający 16 
niezmiennych reguł tego języka  
i dołączył do niego 917 rdzeniowy 
słownik. O niezwykłych walorach 
tego języka najlepiej świadczyć 
może fakt, że wkrótce w oparciu 
o ten podręcznik i dołączony do 
niego słownik Antoni Grabowski 
przetłumaczył „Pana Tadeusza” 
– Adama Mickiewicza i to tłu-
maczenie do dziś uchodzi za ar-
cydzieło przekładu, bowiem tylko 
w tłumaczeniu na język esperanto 
udało się zachować rym i rytm 
trzynastozgłoskowca. 

Niemal wszyscy lingwiści 
o języku esperanto wypowiadają 
się bardzo pochlebnie i oceniają, 
że jest to język prawie dziesię-
ciokrotnie łatwiejszy od każdego 
innego, ładniejszy od włoskiego, 
bardziej elegancki od francuskie-
go i precyzyjniejszy od niemie-
ckiego.

Wielu wybitnych uczo-
nych, pisarzy, polityków, papie-

ży i laureatów „Nagrody Nobla”,  
o esperancie wypowiadało się 
pochlebnie i z najwyższym uzna-
niem. Zacytuję tylko trzy z tych 
znamiennych wypowiedzi: japoń-
ski przemysłowiec – Etsuo Miy-
oshi, powiedział: „Opatrzność 
dała wam Zamenhofa, esperanto 
jest wszędzie na świecie znane 
jako polski wynalazek”; wybitny 
polski językoznawca – prof. Ze-
non Klemensiewicz: - „Esperanto 
jest dorobkiem kultury polskiej”;  
a wybitny polski filozof – prof. 
Tadeusz Kotarbiński: - „Esperan‑
to jest najgenialniejszym połącze‑
niem logiki i prostoty”.

Esperanto to nie tylko naj-
łatwiejszy i neutralny język, to 
przede wszystkim przewspaniała 
i cudowna idea aby przez umoż-
liwienie ludziom łatwego poro-
zumiewania się z sobą usunąć 
wszelkie dzielące ich bariery na-
rodowościowe, religijne, rasowe, 
polityczne i społeczne. Zlikwido-
wać wszelkie wynikające z tych 
podziałów źródła nieporozumień, 
zadrażnień, konfliktów, niena-
wiści i wojen i sprawić by mogli 
żyć z sobą w harmonijnej zgo-
dzie, wzajemnym poszanowaniu 
i przyjaźni. 

Czy taka idea może nie po-
dobać się ludziom  wrażliwym na 
ludzki los?

Nic więc dziwnego, że tak 
piękne i szlachetne ideały od sa-
mego początku zaakceptowali 
i aktywnie je wspierali lekarze. 
Dostrzegli w nich bowiem pew-
ną zbieżność z jednym z punk-
tów hipokratesowej przysięgi, 
którą wszyscy składali, a która 
brzmi: „nie dopuszczę by religij‑
ne, narodowe, rasowe, politycz‑
ne lub społeczne względy były 
przeszkodą do spełnienia mego 
obowiązku wobec cierpiącego”.  
Może też i dlatego, że twórcą języ-

    Lekarsko-farmaceutyczne 
związki z esperantem 
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ka esperanto był lekarz dr Ludwik 
Zamenhof, w szeregach pionierów 
ruchu esperanckiego była liczna 
grupa lekarzy i farmaceutów.

Pierwszymi lekarzami – 
pionierami, którzy byli gorącymi 
entuzjastami esperanta i bardzo 
znacząco przyczynili się do jego 
upowszechnienia byli, bracia Lu-
dwika Zamenhofa: lekarz farma-
ceuta Feliks Fabian Zamenhof 
(1868-1933) i lekarz laryngolog 
Leon Zamenhof (1879-1934); syn 
twórcy języka lekarz okulista, 
doc. uniwersytetu warszawskie-
go Adam Zamenhof (1888-1940); 
bratanica twórcy języka far-
maceutka Romana Zamenhof  
i przyjaciel ze studiów medycz-
nych Ludwika lekarz bakteriolog 
prof. Uniwersytetu Jagiellońskie-
go Odo Bujwid (przyjaciel  Lu-
dwika Pasteura i Roberta Kocha).

Lekarz okulista Kazimierz 
Bein (Kabe) (1872-1959), w opar-
ciu o pierwszy 5 stronicowy pod-
ręcznik i załączony do niego 917 
rdzeniowy słownik przetłumaczył 
na esperanto „Faraona” – Bolesła-
wa Prusa i to tłumaczenie stało się 
podstawą przekładu go na język 
chiński.

Inny znany polski lekarz dr 
Wilhelm Róbin, który już w 1893 
założył i redagował w Warszawie 
pierwsze esperanckie czasopismo 
lekarskie „Kuracisto” (Lekarz), na 
4 Światowym Kongresie Esperan-
ta w Dreźnie w 1908 r zapropono-
wał założenie związku o nazwie 
„Tutmonda Esperantista Kuracista 
Asocio” (TEKA) (Ogólnoświato-
wy Związek Lekarzy Esperanty-
stów), który w 1961 r. przekształcił 
się w UMEA (Universala Medici-
na Esperanto-Asocio - Światowy 
Medyczny Związek Esperanta)  
i jest dzisiaj jedną z zawodowych 
organizacji wchodzącej w skład 
UEA (Universala Esperanto-Aso-

cio - Światowy Związek Esperan-
ta). Aktualnie siedzibą UMEA 
jest Japonia. UMEA od samego 
początku ściśle współpracuje z in-
nymi organizacjami esperanckimi 
reprezentującymi różne zawody 
i stowarzyszenia naukowe oraz 
uniwersyteckie ośrodki medycz-
ne. Szczególnie korzystnie roz-
wija się współpraca z ISAE (sto-
warzyszenie naukowców z innych 
dziedzin niż medycyna) oraz INA 
(stowarzyszenie zajmujące się na-
turalnymi metodami leczenia).

Jednym z pierwszych pol-
skich esperantystów lekarzy 
był dr Stefan Mikołajski (1861-
1929), który we Lwowie w latach 
1908-11 redagował esperanckie 
czasopismo „Voĉo de kuracistoj” 
(Głos lekarzy). Był też współ-
przewodniczącym 8 Światowego 
Kongresu Esperanta zorgani-
zowanego w 1912 r. w Krako-
wie, z okazji 25-lecia esperanta.  
Kolejnym wielce zasłużonym dla 
medycznego ruchu esperanckie-
go jest dr farmacji Włodzimierz 
Opoka, który jest Sekretarzem 
Generalnym UMEA i Redakto-
rem Naczelnym międzynarodo-
wego czasopisma medycznego 
w języku esperanto pod tytułem: 
„Medicina Internacia Revuo”. Ma 
ono charakter czasopisma nauko-
wego i rozprowadzane jest do kil-
kudziesięciu krajów świata. Jest 
on też laureatem prestiżowej pre-
mii UMEA za prezentację prac 
naukowych z dziedziny nauk far-
maceutycznych na naukowych 
konferencjach esperanckich.

Między innymi z jego też 
inspiracji w 1976 roku zainicjo-
wano organizowanie Międzyna-
rodowych Medycznych Konferen-
cji Esperanckich.

Pierwsza Międzynarodo-
wa Medyczna Konferencja Espe-
rancka (Internacia Medicinista 

Esperanto-Konferenco) odbyła się  
w Krakowie w roku 1977. 

Zarząd UMEA postanowił, 
że Konferencje takie będą odtąd 
organizowane co dwa lata w róż-
nych krajach, przy czym co dzie-
sięć lat w Polsce (Krakowie). Na 
siedemnaście IMEK jakie dotych-
czas się odbyły 4 miały miejsce w 
Krakowie, w latach: 1977, 1987, 
1997 i z okazji Jubileuszu 100-le-
cia UMEA po raz czwarty w Kra-
kowie w dniach 13-18.08.2008 
na Wydziale Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w ramach doskonalenia zawodo-
wego lekarzy i farmaceutów od-
był się 16 Międzynarodowy Me-
dyczny Esperancki Kongres (16-a 
Internacia Medicinista Esperanto
-Kongreso). Wzięli w niej udział 
medycy z różnych kontynentów 
posługujący się w kontaktach 
międzynarodowych językiem 
esperanto. Wiodącym tematem 
konferencji były najnowsze osiąg-
nięcia nauk medycznych i farma-
ceutycznych. 

W gremiach organizacyj-
nych Konferencji licznie repre-
zentowani byli farmaceuci, i tak: 
-  wśród mecenasów Kongresu 
znaleźli się Hurtownia Farma-
ceutyczna SILFARM Sp. z o.o. 
z Katowic; Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne – Oddział Kra-
ków; Okręgowa Izba Aptekarska 
w Krakowie; dr farm. Włodzi-
mierz Opoka; 
-  Wśród organizatorów Kongre-

su byli: Światowy Medyczny 
Związek Esperancki z siedzibą 
w Japonii; Wydział Farmaceu-
tyczny Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Collegium Medicum; 
Polskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne Oddział w Krako-
wie; Okręgowa Izba Aptekar-
ska w Krakowie; Krakowskie 
Stowarzyszenie Esperanto;
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-  Wśród członków Komitetu 
Organizacyjnego znaleźli się 
też następujący farmaceuci: 
mgr farm. Anna Badzińska-
Chojnacka; dr n. farm. Mo-
nika Dąbrowska; mgr farm. 
Piotr Jóźwiakowski; dr farm. 
Krzysztof Kmieć; mgr farm. 
Joanna Wrotniak. 

-  Referaty naukowe na Konferen-
cji wygłaszali następujący far-
maceuci: prof. dr hab. farm. 
Gabriel Nowak; prof. dr hab. 
farm. Zbigniew Janeczko; dr 
farm. Włodzimierz  Opoka.

Na otwarciu konferencji 
Przewodniczący Komitetu Nauko-
wego prof. zw. dr hab. med. Stani-
sław Majewski, m.in. powiedział: 
„Gdyby był dzisiaj wśród nas dr 
Ludwik Zamenhof, byłby dumny  
z faktu, że spełnia się jego nadzie‑
ja na pokonanie barier dzielących 
ludzi. Ta piękna idea dr Zamen‑
hofa najbardziej przejawia się  
w fakcie, że stworzony przez Nie‑
go uniwersalny język tak jak i na‑
uka światowa funkcjonują ponad 
wszelkimi podziałami. Działania 
Związku medyków esperantystów 
i dzisiejszy Kongres jest bowiem 
najlepszym przykładem spełnie‑
nia się tej szlachetnej idei”.

Podczas 94 Światowego 
Kongresu Esperanto (94-a Uni-
versala Kongreso de Esperanto)  
w 2009 r. w Białymstoku też od-
była się Konferencja Naukowa 
UMEA. Kolejny 17 Międzynaro-
dowy Medyczny Kongres Espe-
rancki (17-a Internacia Medici-
nista Esperanto-Kongreso) odbył 
się w 2010 r. na Węgrzech. Oto 
plakietka tego kongresu:

                                          

Wszystkich wybitnych  
i znanych lekarzy i farmaceutów, 
którzy jednocześnie byli też espe-
rantystami oraz bardzo znacząco 
i chlubnie zapisali się w rozwoju 
ruchu esperanckiego nie sposób 
omówić, z konieczności więc po-
zwolę sobie wymienić tylko nie-
których z nich: wybitny farma-
ceuta i esperantysta – aptekarz 
Heinrich Mehrländer – właści-
ciel Apteki “Pod Złotym Orłem” 
(Apotheke zum goldenen Adler)  
w Malborku; dr farmacji Krzysz-
tof Kmieć, który m.in. wykonał 
ponad 2400 ekslibrisów o różno-
rodnej tematyce, przede wszyst-
kim farmaceutycznej, medycz-
nej, przyrodniczej, religijnej, 
orientalnej, muzycznej, górskiej. 

Mgr farmacji Bohdan 
Rudawiec, którego esperan-
tem zaraził znany i ceniony 
esperantysta z Sosnowca – Jerzy 
Walaszek; lekarz-chirurg Stani-
sław Frańczuk; prof. Jan Mu-
szyński; dr Maksymilian Blas-
sberg i wielu, wielu innych. 

Nie sposób nawet pobieżnie 
wspomnieć też wszystkich zna-
czących zagranicznych esperan-
tystów – lekarzy i farmaceutów. 
Między innymi jednym z najwy-
bitniejszych sławnych esperanty-

stów, dla którego pierwszym języ-
kiem od urodzenia było esperanto 
– był włoski farmakolog i fizjo-
log, prof. uniwersytetu w Sassari 
Daniel Bovet - laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie medycyny 
z 1957r.  Lekarze i farmaceuci w 
ponad 100 letniej swojej działal-
ności  zapisali się złotymi zgłoska-
mi w rozwoju ruchu esperanckie-
go. Dzisiaj UMEA zaliczana jest 
do jednej z prężniej działających 
grup zawodowych wchodzących 
w skład UEA. Wielka szkoda, że 
Polacy wykazują tak małe i lekce-
ważące zainteresowanie językiem 
esperanto. Nie doceniają auten-
tycznego skarbu jaki posiadają. 
Esperanto bowiem najbardziej 
Polskę w świecie rozsławiło. 

Jego upowszechnienie jako 
drugiego obok narodowych ję-
zyka powszechnej w świecie ko-
munikacji, nie tylko sprawiłoby 
faktyczne uszczęśliwienie ludz-
kości, bo ludzie mogący łatwiej 
się z sobą porozumiewać, lepiej 
by się rozumieli i żyli w zgodzie 
i przyjaźni. Jeśli ludzkość bę-
dzie chciała autentycznie w spo-
sób łatwy się z sobą porozumie-
wać, to nie ma innej alternatywy  
i niewątpliwie przyszłość nale-
ży do NAJŁATWIEJSZEGO, 
NEUTRALNEGO, MIĘDZY-
NARODOWEGO JĘZYKA 
ESPERANTO.     
  

  Kazimierz Krzyżak 

18.12.2010 r.

Część informacji do tego artykułu wykorzy-
stano z: - „Kongresa Libro 16-a Internacia  
Medicinista Esperanto-Kongreso – 2008 – 
Krakovo”
fot. www.wikipedia.pl
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Nowe rejestracje – PL 
– styczeń 2011

A – PRZEWóD POKARMOWY 
i MEtABoLizM

A02 – Leki stosowane w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w chorobie 
w r z o d o w e j  i  re f l u k s i e 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Esomeprazolum: Esomeprazol-
Ratiopharm to 5. zarejestrowana 
marka ezomeprazolu. Na rynek został 
wprowadzony lek oryginalny Nexium 
(AstraZeneca) i od października 
2010 Emanera (Krka). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty 
Stomezul (Sandoz) i  Zoleprin 
(Hygia).
Omeprazolum: Ortanol MUT San-
doz) w postaci tabletek dojelitowych 
to rozszerzenie względem wprow-
adzonych wcześniej kapsułek oraz 
iniekcji. Zarejestrowanych jest 27 
marek omeprazolu. W postaci doust-
nej na rynek wprowadzono 16 marek 
leków: Bioprazol i od maja 2009 Bio-
prazol Bio (Biofarm), Exter (Rubio), 
Gasec i Gasec Gastrocaps (Mepha), 
Helicid (Zentiva), Losec (AstraZen-
eca; lek oryginalny), Notis (Schwarz 
Pharma, Łomianki), Omeprazol-Egis, 
Ortanol i Ortanol Plus (Sandoz), Pol-
prazol (Polpharma) i od maja 2009 
Polprazol PPH oraz od stycznia 2010 
Polprazol Acidcontrol (Polpharma; 

zmiana nazwy z Polprazol dla dawki 
10 mg), Prazol (Polfa Pabianice), od 
lipca 2007 Loseprazol (Liconsa), od 
sierpnia 2008 Progastim (Labormed), 
od grudnia 2008 Agastin (Temap-
harm; po zmianie nazwy z Omolin), 
od maja 2009 Tulzol (Teva), od grud-
nia 2010 Piastprazol (Temapharm) i 
od lutego 2011 Ultop (Krka).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Omeprazol Arrow (Arrow Poland; 
lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Ulzol przez Plivę Kraków, 
któremu następnie zmieniono nazwę 
na Omeprazol Pliva, a na koniec na 
Omeprazol Arrow), Omeprazole-1A 
Pharma, Omeprazole Phargem (Phar-
gem; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Groprazol przez Polfę 
Grodzisk, któremu następnie zmie-
niono nazwę na Omeprazol APPH, 
a na koniec na Omeprazole Phar-
gem), Omeprazol Medana (Medana 
Pharma), Omeprazol-Ratiopharm, 
Omeprazol-Stada (Stada) i Sinom-
enorm (+Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono także 
7 marek preparatów iniekcyjnych: 
H e l i c i d  ( Z e n t i v a ) ,  L o s e c 
(AstraZeneca), Ortanol (Sandoz), 
od czerwca 2009 Omeprazol Teva 
i Prazigast (Jelfa), od października 
2009 Omepragal (SMB) i od listopada 
2009 Polprazol (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie 
preparat iniekcyjny Omeprazol 
Mylan.

Skreś lono  z  Re jes t ru :  Omar 
(Sandoz).
Pantoprazolum: Zipantola (Pliva 
Kraków) inj. to 36. zarejestrowana 
marka pantoprazolu, natomiast 
Panprazox (Polpharma) inj .  i 
Gastrostad inj (Stada) to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej doustnych postaci tych 
leków. Na rynek wprowadzono 16 
marek pantoprazolu: Controloc i od 
czerwca 2009 dostępny bez recepty 
Controloc Control (Nycomed; lek 
oryginalny), 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), od 
listopada 2008 Panzol (Apotex) oraz 
Pantoprazol Sandoz, od sierpnia 
2009 Contracid (Farma-Projekt), od 
marca 2010 Panprazox (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Nucleus jako Zoramyl), od 
lipca 2010 Pantogen (Generics), od 
sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. 
Tiefenbacher) i Xotepic (Farmacom; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Zipantola, a następnie 
wprowadzony na rynek w listopadzie 
2008 pod nazwą Pantoprazolum 
Farmacom - w marcu 2010 nastąpiła 

W styczniu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 120 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych 
produktów leczniczych, w tym 117 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 3 nowe pozwolenia 
dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Ascalcin Plus o smaku cytrynowym – Polfa-Łódź; Stavin – 

Polfarmex; Syrop z sulfogwajakolem Galena), które zostały pominięte w niniejszym 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://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze 
) – zestawienie rejestracyjne za styczeń 2011 zostało udostępnione 10 marca 2011.
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zmiana nazwy na Xotepic) i od 
października 2010 Ranloc (Ranbaxy). 
Spośród nich w postaci iniekcji 
wprowadzono 3 leki: Controloc, 
Nolpaza i Pantoprazol Sandoz.
Nie zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży preparaty: Contix ZRD 
(Lekam), Dyspex I.V. (Nycomed 
Pharma) ,  Nelgas t  (Glenmark 
Pharmaceuticals; lek OTC), Panrazol 
(Actavis), Pantomed (Ratiopharm), 
Pantopraz (Biofarm), Pantoprazol 
BMM Pharma (BMM Pharma), 
Pantoprazole Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Pantoprazole 
Olinka, Pantoprazole Phargem, 
Pantoprazol Polfa Łódź, Pantoprazol-
Ratiopharm inj . ,  Pantoprazol 
Tecnimede, Pantul (Gerot), Pompec 
(Adamed), Prasec (Mepha; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Pantomol przez firmę Alfred 
E. Tiefenbacher), Prazopant inj. 
(Actavis), a także 4 leki OTC z 
centralnej  rejestracji  unijnej: 
Somac Control, Pantozol Control, 
Pantecta Control i Pantoloc Control 
(wszystkie: Nycomed). Spośród nich 
w postaci iniekcji nie pojawiły się 
jeszcze w obrocie 3 leki: Dyspex 
I.V., Pantoprazol-Ratiopharm i 
Prazopant.
Skreślono z Rejestru: Helopan (Gedeon 
Richter Polska) i Pantoprazol-1A 
Pharma.
Rabeprazolum: Ventiprax (Sandoz) 
to aktualnie 3. zarejestrowana marka 
rabeprazolu. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Acilesol (Actavis) i 
Zulbex (Krka). Z Rejestru skreślono 
wcześniej lek oryginalny Pariet 
(Janssen-Cilag).

A 0 6 / A 0 6 A  –  L e k i 
przeczyszczające; A06AD - Leki 
przeczyszczające działające 
osmotycznie

Macrogolum: Oripeg (Orion) to 4. 
zarejestrowana marka preparatów 
z makrogolem. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 leki: Forlax (Beaufour 
Ipsen), Fortrans (Beaufour Ipsen) i 
Olopeg (MIP Pharma Polska).

A10 – Leki stosowane  w 
cukrzycy ;  A10B –  Lek i 

obniżające poziom glukozy 
we krwi,  z  wyłączeniem 
insulin; A10BF – Inhibitory 
α-glukozydazy

Acarbosum: AcarGen (Generics) to 
1. zarejestrowany lek generyczny. Na 
rynek wprowadzono lek oryginalny 
Glucobay (Bayer).

B – KREW I UKŁAD 
KRWIOTWóRCZY

B 0 1 / B 0 1 A  –  L e k i 
przeciwzakrzepowe; B01AC – 
Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Clopidogre lum :  C lop idos tad 
(Stada) to 64. zarejestrowana marka 
klopidogrelu. Na rynek wprowadzono 
20 leków: Plavix (Sanofi Pharma 
B r i s t o l - M y e r s  S q u i b b ;  l e k 
oryginalny), Areplex (Adamed), 
Zyllt (Krka), od sierpnia 2008 
Clopidix (Lekam), od listopada 2009 
Clopidogrel Mylan (Mylan Pharma) 
i Egitromb (Egis), od grudnia 2009 
Clopidogrel Teva (Teva Pharma) 
i Trombex (Zentiva), od stycznia 
2010 Grepid (Pharmathen), od marca 
2010 Plavocorin (Sandoz), od maja 
2010 Clopidogrel Apotex (Apotex; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Clopidogrel Mylan Pharma), 
Clopidogrel GSK (GlaxoSmithKline) 
i Tessyron (Gedeon Richter), od 
czerwca 2010 Agregex (Actavis), od 
lipca 2010 Carder (Farma-Projekt) i 
Miflexin (Ratiopharm), od sierpnia 
2010 Clopinovo (Blau Farma Group 
II), od grudnia 2010 Clopidogrel 
Arrow (Arrow ApS) i od stycznia 
2011 Clogrel (Polpharma) i Tuxedon 
(ICN Polfa Rzeszów).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Agrelex (Galex d.d.), Baldiclod 
(Alchemia), Clopidim (Specifar), 
Clopidogrel Actavis, Clopidogrel 
Jenson (Jenson Pharmaceutical 
Services), Clopidogrel Pliva (Pliva 
Kraków), Clopidogrel Quisisana 
(Quisisana Pharma), Clopidroratio 
( R a t i o p h a r m ) ,  C l o p i g a m m a 
(Wörwag), Clopimef (Mepha), 
Cloroden (IWA Consulting), Defrozyp 

(Ozone), Hemafluid (1A Pharma), 
Klepisal (Alchemia), Klopidogrel 
Pentafarma, Klopidogrel West Pharma, 
Lofradyk (Adamed), Nofardom 
(Adamed), Pegorel (IWA Consulting), 
Picturlop (IWA Consulting), Platarex 
(Pliva Kraków), Sarovex (Tabuk 
Poland), Sudroc (Miklich), Trogran 
(Glenmark), Vatoud (IWA Consulting) 
oraz zarejestrowane w ramach 
centralnej procedury unijnej leki: 
Clopidogrel Acino (Acino Pharma), 
Clopidogrel Acino Pharma (Acino 
Pharma), Clopidogrel Acino Pharma 
GmbH (Acino Pharma), Clopidogrel 
DURA (Mylan dura), Clopidogrel 
HCS, Clopidogrel Hexal (Acino 
Pharma), Clopidogrel Krka (Krka), 
Clopidogrel Qualimed (Qualimed), 
Clopidogrel Ratiopharm (Acino 
Pharma), Clopidogrel Ratiopharm 
GmbH (Acino Pharma), Clopidogrel 
Sandoz (Acino Pharma), Clopidogrel 
TAD (Tad Pharma), Clopidogrel Teva 
Generics B.V., Clopidogrel Teva 
Pharma (Teva Pharma; poprzednia 
nazwa preparatu: Clopidogrel 
HCS),  Clopidogrel  Winthrop 
(Sanofi-Aventis), Iscover (Bristol-
Myers Squibb), Zopya (Norpharm 
Regulatory Services) i Zylagren 
(Krka).
W listopadzie 2009 wycofano z 
unijnego rejestru preparat Clopidogrel 
BMS (Bristol-Myers Squibb), a w 
lutym 2011 preparat Clopidogrel 1A 
Pharma (Acino Pharma).

C – UKŁAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C01 – Leki stosowane w 
chorobach serca; C01E/
C01EB – Inne leki stosowane 
w chorobach serca

Trimetazidinum: Vascotazin (Actavis) 
to aktualnie 8. zarejestrowana 
m a r k a  t r i m e t a z y d y n y.  D o 
sprzedaży wprowadzono preparaty 
jednodawkowe o standardowym i 
przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-
Protectin MR (Ethifarm), Metazydyna 
(Pol fa  Pabian ice) ,  Preducta l 
MR (Anpharm),  Trimetarat io 
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(Ratiopharm), od sierpnia 2008 Setal 
MR (Polfarmex), od listopada 2008 
Protevasc SR (Gedeon Richter Polska) 
i od kwietnia 2010 Trimeductan MR 
(Lekam). Skreślono z Rejestru: 
Adexor (Egis) i Preductal (Servier).

C05 – Leki ochraniające 
naczynia; C05B – Terapia 
przeciwżylakowa; C05BA – 
Heparyny lub heparynoidy do 
stosowania miejscowego

Heparinum: Lioven Max (Teva) to 6. 
zarejestrowana marka leku z heparyną 
do stosowania zewnętrznego. Na 
rynek wprowadzono 5 marek: 
Heparin-Hasco i Heparin-Hasco 
forte (Hasco-Lek), Heparinum 
GSK (GlaxoSmithKline, Poznań), 
Heparizen (Ziaja), Lioton (Menarini) 
i Lipohep (Medicom).

C07 – Leki blokujące receptory 
β -adrenerg ic zne ;  C07A 
– Leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne; C07AB – 
Selektywne leki blokujące 
receptory β‑adrenergiczne

Atenololum:  Atenolol Accord 
(Accord Healthcare) to aktualnie 3. 
zarejestrowany preparat atenololu. 
Do sprzedaży wprowadzono Atenolol 
(Polpharma) i Atenolol Sanofi (Sanofi-
Aventis).

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BA – Inhibitory 
ACE i leki moczopędne; 
C09BA04 – Peryndopryl i leki 
moczopędne

Perindoprilum+indapamidum: 
Panoprist (Sandoz) i Romapal 
(Galex d.d.) to odpowiednio 15. i 
16. zarejestrowana marka leków o 
podanym składzie. Oba preparaty 
zawierają peryndopryl w połączeniu 
z erbuminą w 2 dawkach: 2 mg+0,625 
mg i 4 mg+1,25 mg. Na rynek 
wprowadzono 4 preparaty zawierające 
peryndopryl w połączeniu z argininą 
i indapamid (zastąpiły wcześniejsze 
preparaty zawierające peryndopryl w 
połączeniu z erbuminą i indapamid): 
Noliprel forte (Anpharm) i Tertensif 
Kombi (Servier), zawierające 5 mg 

peryndoprylu i 1,25 mg indapamidu 
oraz Noliprel Bi-Forte (Servier; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Peryndopryl arginine + 
Indapamid Servier) i Tertensif Bi-
Kombi (Anpharm; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Peryndopryl 
arginine + Indapamid Anpharm), 
zawierające 10 mg peryndoprylu 
i 2,5 mg indapamidu. Od czerwca 
2008 wprowadzono także 1 lek 
zawierający peryndopryl w połączeniu 
z erbuminą i indapamid: Co-Prenessa 
(Krka Polska) w 2 dawkach: 2 mg 
peryndoprylu i 0,625 mg indapamidu 
oraz 4 mg peryndoprylu i 1,25 mg 
indapamidu.
Zare jes t rowanych  jes t  t akże 
11 preparatów dotychczas nie 
wprowadzonych do obrotu: Arifon 
Kombi (Anpharm; 4 mg+1,25 mg), 
Noliprel (Servier; 2,5 mg+0,625 
mg), Noliterax (Servier; 8 mg+2,5 
mg), Prestarium Plus (Servier; 4 
mg+1,25 mg), Prenix (Anpharm; 
2 mg+0,625 mg),  Perindopril 
Indapamide Arrow (Arrow Poland; 
2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 
mg) ,  Per indopr i l / Indapamide 
Servier (Anpharm; 2 mg+0,625 
mg),  Peryndopryl+Indapamid 
Servier (2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 
mg+1,25 mg), Prenix N (Anpharm; 
2,5 mg+0,625 mg), Ratiotensin 
(Ratiopharm; 2 dawki: 2 mg+0,625 
mg i 4 mg+1,25 mg), Teraxans 
(Anpharm; 8 mg+2,5 mg).

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Valsartanum: Valsartan-1A Pharma i 
Axudan (Sandoz) to odpowiednio 24. i 
25. zarejestrowana marka walsartanu. 
Na rynku pojawiło się 12 leków: 
Diovan (Novartis; lek oryginalny), 
od marca 2008 Valsacor (Krka), od 
marca 2009 Valzek (Celon Pharma), 
od października 2009 Tensart (Egis; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Nucleus pod nazwą Ramartan), od 
grudnia 2009 Anartan (Ratiopharm), 
od marca 2010 Nortivan (Gedeon 
Richter Polska) i Zelvartan (Nucleus), 
od lipca 2010 Bespres (Teva), od 
listopada 2010 Valtap (Zentiva) i od 

lutego 2011 Avasart (Polfarmex), 
Valsotens (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Valsartan 
Nucleus) oraz Vanatex (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do 
obrotu preparaty: Cezoryn (Ozone; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Yosovaltan), Valsaran (Sun-
Farm), Metrival, Nuclaval, Valpress 
i Valitazin (wszystkie cztery: Medis), 
Valsartan Pliva (Pliva Kraków), 
Valsartan-Ratiopharm, Valsartan 
Tecnimede, Valsartan Teva i Valsavil 
(Pharma Resources Dr. Schultting).

C 0 9 D  –  A n t a g o n i ś c i 
angiotensyny II, leki złożone; 
C 0 9 D A  -  A n t a g o n i ś c i 
a n g i o t e n s y n y  I I  i  l e k i 
moczopędne;
C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazid
um: Valsartan HCT Bluepharma i 
Valsavil HCT (Pharma Resources 
Dr. Schultting) to odpowiednio 13. i 
14. zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 8 leków: Co-Diovan 
(Novartis), od września 2009 Tensart 
HCT (Egis), od grudnia 2009 Anartan 
HCT (Ratiopharm), od stycznia 2010 
Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 
Co-Bespres (Teva; wcześniejsza 
nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 
2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od 
sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon 
Richter Polska) i od listopada 2010 
Valtap HCT (Zentiva).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży: Axudan HCT (Sandoz), 
Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan 
HCT-Rat iopharm i  Valsar tan 
Hydrochlorothiazide Pliva (Pliva 
Kraków).

C09DA06 – Kandesartan i leki 
moczopędne

Candesartanum+hydrochlorothiazid
um: Candesartan HCT-Ratiopharm to 
3. rejestracja preparatów o podanym 
składzie, w 2 dawkach. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty Candapres HCT (Sandoz) 
i Candertan HCT (Gedeon Richter 
Polska).
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D – LEki StoSowANE w 
DERMAtoLoGii

D 0 6  –  A n t y b i o t y k i  i 
chemioterapeutyki stosowane 
w dermatologii; D06A – 
Antybiotyki do stosowania 
miejscowego; D06AX – Inne 
antybiotyki do stosowania 
miejscowego

Acidum fusidicum: Dermafusin 
(Spirig) to 3. zarejestrowana marka 
preparatów kwasu fusydowego. Na 
rynek wprowadzono lek oryginalny 
Fucidin (Leo) i od listopada 2007 
Fusacid (Chema-Elektromet).

G – UKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I HORMONY 

PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki 
wpływające na czynność układu 
płciowego; G03A ‑ Hormonalne 
środk i  an tykoncepcy jne 
działające ogólnie; G03AA 
– Progestageny i estrogeny, 
preparaty  jednofazowe; 
G03AA07 – Lewonorgestrel i 
estrogen

Levonorgestrelum+ethinylestr
adiolum: Oralcon (Famy Care) 
to aktualnie 5. zarejestrowana 
marka jednofazowego zestawienia 
wymienionych środków. Na rynek 
zostały wprowadzone 3 preparaty: 
Microgynon 21 (Bayer Schering), 
Rigevidon (Gedeon Richter) i 
Stediril 30 (Wyeth). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży środek EthiLek 
(Sandoz). Skreślono z Rejestru: 
Gravistat (Jenapharm), Gravistat 125 
(Bayer Schering), Loette (Wyeth) i 
Minisiston (Jenapharm). Wymienione 
środki zawierają etinylestradiol + 
lewonorgestrel w dawkach: 0,05 mg 
+ 0,25 mg (Gravistat), 0,05 mg + 
0,125 mg (Gravistat 125), 0,03 mg + 
0,15 mg (Microgynon 21, Oralcon, 
Rigevidon, Stediril 30), 0,03 mg + 
0,125 mg (Minisiston), 0,02 mg + 0,1 
mg (EthiLek i Loette).

G04 – Leki urologiczne; G04B 
– Inne leki urologiczne, w tym 

przeciwskurczowe; G04BE – 
Leki stosowane w zaburzeniach 
erekcji

Sildenafilum: Silfeldrem (+Pharma) 
i Sildenafil Apotex to odpowiednio 
17. i 18. zarejestrowana marka 
syldenafilu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 7 preparatów z 
opisanym wyżej zastosowaniem: 
Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), 
od października 2009 Vizarsin (Krka), 
od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od 
września 2010 Sildenafil Sandoz, 
od grudnia 2010 Sildenafil Medana 
(Medana Pharma) i od stycznia 2011 
Sildenafil Teva.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Ecriten (Jelfa), Falsigra 
(Polfarmex), Sildenafil-1A Pharma, 
Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil 
Ratiopharm, Sildenafil Tecnimede, 
Silderec (Gedeon Richter), Vigrande 
(Zentiva).
Do sprzedaży wprowadzono także 
preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera 
sildenafil umieszczony przez WHO 
w klasie G04BE – Leki stosowane w 
zaburzeniach erekcji, choć według 
wskazań dla tego preparatu (leczenie 
pacjentów z nadciśnieniem płucnym 
sklasyfikowanym według WHO 
jako klasa II i III - lek stosuje się w 
celu poprawy zdolności wysiłkowej; 
wykazano skuteczność działania 
leku w pierwotnych postaciach 
nadciśnienia płucnego oraz wtórnych 
związanych z chorobami tkanki 
łącznej) bardziej pasowałaby klasa 
C01EB – Inne leki nasercowe.

H – LEki HoRMoNALNE 
DZIAŁAJąCE OGóLNIE, Z 

WYŁąCZENIEM HORMONóW 
PŁCIOWYCH I INSULIN

H01 – Hormony przysadki i 
podwzgórza oraz ich analogi; 
H01B – Hormony tylnego 
płata przysadki; H01BA – 
Wazopresyna i jej analogi

Terlipressinum: Glypressin (Ferring) 
w postaci roztworu do wstrzykiwań w 
ampułkach to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonych wcześniej 

fiolek tego leku z substancją do 
rozpuszczenia i rozpuszczalnikiem. 
Na rynek wprowadzono także 
preparat Remestyp (Ferring-Leciva) 
w postaci roztworu do wstrzykiwań 
w ampułkach.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01C – Beta- laktamowe 
leki przeciwbakteryjne – 
penicyliny; J01CR – Złożone 
preparaty penicylin, w tym z 
inhibitorami beta-laktamaz; 
J01CR02 – Amoksycylina i 
inhibitor enzymatyczny

A m o x i c i l l i n u m + a c i d u m 
clavulanicum: Amoksiklav (Sandoz) 
w postaci wielodawkowego granulatu 
do przygotowania zawiesiny w dawce 
875 mg + 125 mg to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej postaci i dawek tego leku. 
Zarejestrowanych jest 10 marek leków 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono  7  prepara tów: 
Amoksiklav (Sandoz), Augmentin 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), 
Curam (1A Pharma) ,  Forc id 
(Yamanouchi), Ramoclav (Ranbaxy), 
Taromentin (Polfa Tarchomin) i 
od sierpnia 2007 Amoclan (Hikma 
Farmaceutica). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Amoclan BID 
(Hikma Farmaceutica), Amoxicillin/
Clavulanic acid Aurobindo, Claviratio 
(Ratiopharm) i  Co-amoxiclav 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals). 
Skreślono z Rejestru: Klavocin (Pliva 
Kraków).

J01D – Inne beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne; J01DH 
– Karbapenemy

M e r o p e n e m u m :  M e r o p e n e m 
Hospira to 5.  zarejestrowana 
marka meropenemu. Do sprzedaży 
w p r o w a d z o n o  M e r o n e m 
(AstraZeneca). Nie pojawiły się 
jeszcze w obrocie: Meropenem 
Sandoz, Mepereost i Reopemest 
(wszystkie: Sandoz).
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J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe;
J05AB – Nukleozydy i 
nukleotydy z wyłączeniem 
inhibitorów odwrotnej 
transkryptazy

Ribavirinum: Ribavirin Three Rivers 
(Three Rivers Global Pharma) 
w postaci tabl. powlekanych w 
3 dawkach (w tym w nowej dla 
tej substancji czynnej dawce 600 
mg) to rozszerzenie w stosunku do 
kapsułek 200 mg zarejestrowanych 
w centralnej procedurze europejskiej. 
Zarejestrowanych jest 6 leków z 
rybawiryną. Na rynek wprowadzono: 
Rebetol (Schering-Plough; lek 
oryginalny) zarejestrowany centralnie 
w Unii Europejskiej oraz Copegus 
(Roche) zarejestrowany w ramach 
procedury narodowej. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
w Polsce preparaty: Ribavirin 
BioPartners (BioPartners), Ribavirin 
Teva kaps. (Teva Pharma), Ribavirin 
Teva Pharma B.V. tabl. powl. (Teva 
Pharma) i Ribavirin Three Rivers 
kaps. (Three Rivers Global Pharma), 
zarejestrowane centralnie w UE.

J05AX – Inne leki 
przeciwwirusowe

Inosinum pranobexum: Isoprinosine 
(Ewopharma) w postaci syropu 
to  rozsze rzen ie  w  s to sunku 
do wprowadzonych wcześniej 
tabletek. Zarejestrowane są 3 marki 
preparatów pranobeksu inozyny. Na 
rynek wprowadzono: Groprinosin 
(Gedeon Richter Polska), Isoprinosine 
(Ewopharma) i od grudnia 2010 
Neosine (Aflofarm).

L – LEki 
PRzECiwNowotwoRowE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki 
przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny

Gemcitabinum: Symtabin (SymPhar) 

i Gembin (Actavis) to odpowiednio 
21. i 22. zarejestrowany lek z 
gemcytabiną. Na rynku pojawiło się 
9 leków: Gemzar (Eli Lilly; lek ory-
ginalny), od lipca 2009 Dercin (Egis), 
od września 2009 Gemcitabin-Ebewe, 
od października 2009 Gitrabin (Act-
avis), od kwietnia 2010 Gemcitabine 
Polpharma, od lipca 2010 Gemcit-
abine Medac, od października 2010 
Gemcit (Medac) i Gemliquid (Ebewe) 
oraz od lutego 2011 Gemcitabine Ac-
cord (Accord Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Gemcitabin 
Cancernova, Gemcitabine Caduceus 
P h a r m a ,  G e m c i t a b i n e  E g i s , 
Gemcitabine Hospira, Gemcitabine 
Mylan,  Gemcitabine Sandoz, 
Gemcitabine Vipharm, Gemcitabin-
Ratiopharm, Gemciteva (Teva), 
Gemcitin (ICN Polfa Rzeszów), 
Gems tad  (S tada ) .  Skreś lono 
z Rejestru: Gemaxibin (Sandoz; 
lek zarejestrowany wcześniej 
przez Fresenius Kabi pod nazwą 
Gemcitabine Kabi), Gemcitabine 
Hexal i Nallian (Gedeon Richter).

L01C – Alkaloidy roślinne i 
inne środki naturalne; L01CD 
– Taksany

Docetaxelum: Cetadocure (Stada) 
to 9.  zarejestrowany preparat 
docetakselu. Na rynek wprowadzono 
4 leki: Taxotere (Aventis Pharma), 
od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe 
(Ebewe Pharma), od listopada 2010 
Docetaxel Teva i od grudnia 2010 
Daxtere (Actavis). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Docefrez (Sun 
Pharmaceuticals Industries Europe), 
Docetaxel Hospira, Docetaxel Teva 
Pharma i Docetaxel Winthrop (Aventis 
Pharma).

L 0 1 D  –  A n t y b i o t y k i 
cytotoksyczne i substancje o 
zbliżonym działaniu; L01DB 
– Antracykliny i substancje o 
podobnej budowie

Doxorubicinum: Xorucin (ESP 
Pharma) to 8.  zarejestrowana 
m a r k a  d o k s u r u b i c y n y.  D o 
sprzedaży wprowadzono 7 marek: 
Adriblastina PFS i Adriblastina 

RD (Pfizer), Adrimedac (Medac), 
Biorubina (Instytut Biotechnologii 
i Antybiotyków), Caelyx (Janssen-
Cilag), Doxorubicin-Ebewe, Myocet 
(Cephalon) i  Rastocin (Pliva 
Kraków). Preparaty Caelyx i Myocet 
są to leki przygotowane w postaci 
liposomalnej.

L 0 1 X  –  I n n e  l e k i 
przeciwnowotworowe; L01XA 
– Związki platyny

C i s p l a t i n u m :  C i s p l a t i n u m 
Accord (Accord Healthcare) to 
aktualnie 4. zarejestrowana marka 
preparatów cisplatyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 leki: Cisplatin-
Ebewe, Platidiam (Pliva-Lachema) i 
od stycznia 2010 Cisplatin Teva.

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

Leuprore l inum :  Leuprore l in 
Regiomedica w postaci implantu w 
2 dawkach to 3. zarejestrowana marka 
preparatów leuproreliny. Na rynek 
wprowadzono formy iniekcyjne: lek 
oryginalny Lucrin Depot (Abbott) 
i od marca 2008 Eligard (Astellas 
Pharma). Nie pojawił się jeszcze w 
sprzedaży Lucrin PDS (Abbott) w 
postaci mikrosfer do sporządzania 
zawiesiny do wstrzykiwań.

L02B – Antagoniści hormonów 
i leki o zbliżonym działaniu; 
L02BG – Inhibitory enzymów

Anastrozolum: Zenbrest (Zentiva) to 
35. zarejestrowana marka anastrozolu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 14 
leków: Arimidex (AstraZeneca; lek 
oryginalny), Atrozol (Vipharm), od 
maja 2008 Anastrozol-Ratiopharm, 
od lipca 2008 Mamostrol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 Ansyn 
(Actavis), od listopada 2008 Egistrozol 
(Egis; zarejestrowany wcześniej 
jako Strazyn), od stycznia 2009 
AnastroLek (Sandoz), od lutego 2009 
Anastralan (ICN Polfa Rzeszów), 
od kwietnia 2009 Symanastrol 
(SymPhar),  od września 2009 
Anastrozol Teva, od października 
2009 Zolastrol (Biogened), od 
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listopada 2009 Anastrozole Arrow 
(Arrow Poland), od listopada 2010 
Anastrozol +Pharma i od stycznia 
2011 Anastrozole Accord (Accord 
Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Acydex (Temapharm), 
Anastelb (Alfred E. Tiefenbacher), 
Anastrin (Adamed), AnastroGen 
(Generics), AnastroLek (Sandoz), 
Anastrozol Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Anastrozole 
BMM Pharma (Lefarm), Anastrozole 
PharOs, Anastrozol Medac, Anastrozol 
Niche (Niche Generics), Anastrozol 
Pliva (Pliva Kraków), Anastrozol 
Synthon, Apo-Nastrol (Apotex), 
Arinel (US Pharmacia), Brestazol 
(Regiomedica), Deltasolde (Helm 
Pharmaceuticals), Epsisolde (Helm 
Pharmaceuticals), Gammasolde (Helm 
Pharmaceuticals), Ozolan (PharOs), 
Trasolette (Helm Pharmaceuticals; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Betasolde) i Zelotrin 
(Ranbaxy).
Skreślono z Rejestru: Mammozole 
(Gedeon Richter; preparat zareje-
strowany wcześniej przez Helm Phar-
maceuticals pod nazwą Anasolde).
E x e m e s t a n u m :  E x e m e s t a n e 
Accord (Accord Healthcare) to 8. 
zarejestrowana marka eksemestanu. 
Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Aromasin (Pfizer). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: 
Astexana (Vipharm), Exemestane 
GlenmarkPharma (Glenmark), 
Exemestane PharOs Generics, 
Exestralan (ICN Polfa Rzeszów), 
Glandex (Hasco-Lek) i Nosteron 
(Gedeon Richter Polska).

L04/L04A – Leki hamujące 
układ odpornościowy;
L 0 4 A A  –  S e l e k t y w n e 
l e k i  h a m u j ą c e  u k ł a d 
odpornościowy

M y c o p h e n o l a s  m o f e t i l : 
Mycophenolate mofetil Alkem 
to 17. zarejestrowana marka leku 
zawierającego pochodne kwasu 
m y k o f e n o l o w e g o .  N a  r y n e k 
wprowadzono 4 leki: CellCept 
(Roche; lek oryginalny), Myfortic 

(Novartis) zawierający sól sodową 
kwasu mykofenolowego, od lutego 
2009 Myfenax (Teva) i od czerwca 
2010 Mycophenolate  mofet i l 
Apotex.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Limfocept (Gedeon 
Richter), Mofimutral (ICN Polfa 
Rzeszów),  Mophecen (Jelfa) , 
Myclausen (Herbert J. Passauer), 
Mycophenolate mofetil Accord 
(Accord Healthcare), Mycophenolate 
mofetil Astron (Astron Research), 
Mycophenolate mofetil Farmacom, 
Mycophenolate mofetil Sandoz, 
Mycophenolate mofetil Stada, 
Mycophenolate mofeti l  Teva, 
Mykofenolat mofetil Actavis i Trixin 
(Farmacom).
Skreślono z Rejestru Mycophenolat 
Lek.

L 0 4 A D  –  I n h i b i t o r y 
kalcyneuryny

Tacrolimusum: Taliximun (ICN 
Polfa Rzeszów) to 6. zarejestrowana 
marka takrolimusu. Wcześniej 
zarejestrowano: w procedurze 
narodowej Prograf (Astellas Pharma) 
kaps. i inj., Cidimus (Sandoz) oraz 
Tacni (Teva), a w scentralizowanej 
procedurze unijnej Advagraf kaps. 
i Modigraf w postaci granulatu do 
sporządzania zawiesiny doustnej 
(oba: Astellas Pharma). Na rynku 
pojawiły się dotychczas 2 leki: 
Prograf i Advagraf.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne 
i  p r z e c i w re u m a t y c z n e ; 
M 0 1 A  –  N i e s t e r y d o w e 
l e k i  p r z e c i w z a p a l n e  i 
przeciwreumatyczne;
M01AC - Oksykamy

Meloxicamum: Meloxic (Polpharma) 
inj. to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej tabletek. 
Zarejestrowane są 22 marki leków 
z a w i e r a j ą c y c h  m e l o k s y k a m . 
Do sprzedaży wprowadzono 14 
preparatów: Aglan (Zentiva), Aspicam 
(Biofarm), Meloksam (Gedeon 

Richter Polska), Melokssia (Pliva 
Kraków), Meloxic (Polpharma), 
Movalis (Boehringer Ingelheim; 
lek oryginalny), od sierpnia 2006 
Meloxicam Teva (w grudniu 2008 
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), od 
lipca 2008 Meloxicam Arrow (Arrow 
Poland), od czerwca 2010 dostępny 
bez recepty Opokan w dawce 7,5 
mg (Aflofarm; wcześniejsza nazwa 
preparatu: Meloxicam), od lipca 2010 
receptowy Opokan forte w dawce 15 
mg (Aflofarm; wcześniejsza nazwa 
preparatu: Meloxicam) i od września 
2010 Movmax (Tabuk Poland). 
Spośród nich 2 leki dostępne są w 
postaci iniekcji: Aglan i Movalis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Antrend (Ozone), Celomix (Actavis), 
Enaros (Medochemie), Melobax 
(Ranbaxy), Meloxicam Aurobindo, 
Mexan (Medi-lek) i Noflamen 
(Egis).
Skreślono z Rejestru: Apo-Melox 
(Apotex) i Galoxiway (Boots).

M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

Ibuprofenum :  Ibufen  Junior 
(Polpharma) kaps. to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej postaci i dawek tego 
leku. Zarejestrowanych jest 25 
marek preparatów ibuprofenu. Z 
postaci 1-dawkowych na rynek 
zostały wprowadzone: Ibum i Ibum 
Forte (Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar 
Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen 
tabl. drażowane (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen 
Polfarmex, Ibufen Total (Polpharma), 
Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom 
Max (US Pharmacia), Nurofen, 
Nurofen Express, Nurofen Forte, 
Nurofen Topss, Nurofen Ultrafast i 
Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt 
Benckiser), Pabi-Ibuprofen (Polfa 
Pabianice) oraz wprowadzone w 
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maju 2006 Ibuprom Sprint Caps 
(US Pharmacia, Wrocław), w lipcu 
2006 Nurofen Ultra Forte (Reckitt 
Benckiser), w lutym 2008 Ibuprofen 
Aflofarm, w październiku 2008 
Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi 
(Zentiva) oraz Nurofen Forte Express 
(Reckitt Benckiser), we wrześniu 2009 
Aprofen i Aprofen forte (Polfarmex), 
w październiku 2009 Iburion (Orion), 
w listopadzie 2009 MIG (Berlin-
Chemie), w styczniu 2010 Nurofen 
Express Tab (Reckitt Benckiser; 
preparat został wprowadzony we 
wrześniu 2007 pod nazwą Nurofen 
Migrenol Forte i w listopadzie 2008 
pod nazwą Nurofen Migrenol), w 
maju 2010 Nurofen na ból pleców 
(Reckitt Benckiser; preparat został 
wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Nurofen Menstrual), w grudniu 2010 
Spedifen (Zambon) i od stycznia 
2011 Ibalgin Fast (Zentiva). Z postaci 
wielodawkowych do sprzedaży 
wprowadzono 6 marek: Ibufen i Ibufen 
D (Medana Pharma), Ibum (Hasco-
Lek), Nurofen dla dzieci zawiesina 
2% (o smaku pomarańczowym i 
truskawkowym; Reckitt Benckiser), 
od marca 2009 Kidofen (Aflofarm), 
od sierpnia 2009 Bufenik 2% i 4% 
(Ratiopharm; preparat zarejestrowany 
wcześniej jako Ibusir), od maja 2010 
Ibalgin Baby (Zentiva) i od lipca 2010 
Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Reckitt Benckiser).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Aktren i Aktren Junior 
(Bayer), Baroc (Bayer), Brufen 
(Abbott), Ibumax i Ibumax Forte 
(Vitabalans), Ibunin i Ibunin forte 
(Alchemia), Ibuprofen Alchemia, 
Milifen (Pinewood) zawiesina 
doustna, Nurofen Express KAP 
(Reckitt Benckiser), Nurofen Topss 
200 (Reckitt Benckiser) i Solpaflex 
(GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Advil (Wyeth) 
i Nurofen dla Dzieci Topss 100 
(Reckitt Benckiser).

M02/M02A – Leki stosowane 
miejscowo w bólach stawów i 
mięśni; M02AA – Niesteroidowe 
l ek i  p r zec iwzapa lne  do 

stosowania miejscowego
Diclofenacum: Diklofenak LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn) 
w postaci żelu to 12. zarejestrowana 
marka preparatów diklofenaku do 
stosowania zewnętrznego. Na rynek 
wprowadzono 9 preparatów w postaci 
żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), 
Dic lora t io  Gel  (Rat iopharm; 
wcześniejsza nazwa: Ratiogel), 
Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Pliva 
Kraków), Naklofen Gel (Krka), Olfen 
(Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren 
Emulgel (Novartis; lek oryginalny) 
i Voltenac (Sanofi-Synthelabo, 
Rzeszów). W październiku 2008 
na rynku pojawił się płyn do 
natryskiwania na skórę Diky 4% 
(CSC Pharmaceuticals Handels; 
poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA 
Pharma 4%).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
plastry lecznicze Dicloratio plast 
(Ratiopharm), Flector Tissugel 
(IBSA) i Olfen Patch (Mepha).
Skreślono z Rejestru plastry lecznicze 
Flector EP Tissugel (IBSA) i żele 
Felogel (Sopharma; wcześniejsza 
nazwa: Feloran) i Tarfenac (Polfa 
Tarchomin).

M03 – Środki zwiotczające 
mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie działające 
obwodowo; M03AX – Inne 
środki zwiotczające mięśnie 
działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: 
Bocouture (Merz) to 6. zarejestrowany 
preparat  zawierający toksynę 
botulinową typu A. Na rynek 
zostały wprowadzone 4 leki: Botox 
(Allergan), Dysport (IPSEN), od maja 
2009 Vistabel (Allergan) i od maja 
2010 Azzalure (IPSEN). Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży preparat 
Xeomin (Merz).

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

Acidum ibandronicum: Ibandronate 
Arrow (Arrow Poland) w postaci 
doustnej to 9. zarejestrowany lek 

zawierający kwas ibandronowy. 
Do sprzedaży wprowadzono 2 leki 
iniekcyjne: Bondronat (Roche) i 
Bonviva (Roche), a także 2 leki 
doustne: Bondronat (Roche) w dawce 
50 mg i Bonviva (Roche) w dawce 150 
mg przyjmowanej 1 raz w miesiącu. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Iasibon (Pharmathen) w postaci 
doustnej i iniekcyjnej, leki doustne 
Bodenza (Roche) i Ibandronic Acid 
Mylan w dawce 150 mg oraz Ossica 
(Gedeon Richter Polska) i Ibandronic 
Acid Teva w 2 dawkach, a także 
leki iniekcyjne Bodenza (Roche) i 
Ibandronic Acid Sandoz.

N – UKŁAD NERWOWY

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX – 
Inne opioidy

Tramadolum :  Pol t ram Rapid 
(Polpharma) w postaci tabletek 
ulegających rozpadowi w jamie 
ustnej o dawce 50 mg to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej postaci i dawek tego leku. 
Zarejestrowanych jest 14 marek 
preparatów tramadolu.
Spośród zarejestrowanych doust-
nych preparatów jednodawkowych 
o standardowym uwalnianiu na 
rynek wprowadzono 4 leki: Poltram 
(Polpharma), Tramadol Synteza, 
Tramahexal (Sandoz) i Tramal (Grü-
nenthal), natomiast nie wprowadzono 
jeszcze preparatów Noax (CSC 
Pharmaceuticals Handels) i Tramcod 
(Polfa Warszawa).
Do sprzedaży wprowadzono 7 
leków o przedłużonym uwalnianiu: 
Poltram Retard (Polpharma), Tramal 
Retard (Grünenthal), Tramundin 
(Norpharma), od czerwca 2007 
Adamon SR (Meda) i Noax Uno (CSC 
Pharmaceuticals Handels), od lutego 
2008 Travictol (Orion) i od grudnia 
2008 Oratram (Molteni). Nie zostały 
dotychczas wprowadzone do obrotu: 
Ethypharm Tramadol (Ethypharm), 
Tramadol Retard (Lannacher) i 
Tramal PR (Grünenthal; po zmianie 
nazwy z Tramium).
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Spośród zarejestrowanych doustnych 
preparatów wielodawkowych (krople) 
na rynek wprowadzono 4 leki: Poltram 
(Polpharma), Tramadol Synteza, 
TramaHexal (1A Pharma; w grudniu 
2007 zmiana nazwy na Tramadol-
1A Pharma) i Tramal (Grünenthal), 
na tomias t  n i e  wprowadzono 
jeszcze preparatu Tramcod (Polfa 
Warszawa).
S p o ś r ó d  z a r e j e s t r o w a n y c h 
preparatów doodbytniczych (czopki) 
na rynek wprowadzono 1 lek: 
Tramal (Grünenthal), natomiast nie 
wprowadzono jeszcze preparatu 
Tramcod (Polfa Warszawa).
S p o ś r ó d  z a r e j e s t r o w a n y c h 
preparatów iniekcyjnych na rynek 
wprowadzono 3 leki:  Poltram 
(Polpharma), TramaHexal (Sandoz) 
i Tramal (Grünenthal), natomiast nie 
wprowadzono jeszcze preparatów 
Tramadol-Stada, Tralgit (Zentiva) i 
Tramcod (Polfa Warszawa).
Skreślono z Rejestru: TramaLek 
(1A Pharma), Tramadol czopki 
(GlaxoSmi thKl ine ,  Poznań) , 
Tramadol kaps. (Gedeon Richter 
Polska), Tramadol kaps. (Teva 
Kutno), Tramadol inj. (Pliva Kraków), 
Tramadol-1A Pharma (wprowadzony 
wcześniej na rynek przez Sandoz pod 
nazwą TramaHexal ID), Tramadol 
HCl P.S.S. Pharma retard (P.S.S. 
Pharma), Tramadol-Stada krople.

N02B – Inne leki przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe; N02BA 
– Kwas salicylowy i jego 
pochodne; N02BA51 – Kwas 
acetylosalicylowy, preparaty 
złożone z wyłączeniem leków 
psychotropowych

Acidum acetylsalicylicum+acidum 
ascorbicum+calcium: Calcastin C 
(Polfa-Łódź) to 3. zarejestrowana 
marka preparatów o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowadzono: 
Ascalcin Plus o smaku cytrynowym, 
gre jpf ru towym i  mal inowym 
(Polfa-Łódź) oraz Polopiryna C 
Plus (Polpharma; lek wprowadzony 
wcześniej przez Polfę-Łódź pod 
nazwą Ascalcin Plus o smaku 
cytrynowym).

N02C – Preparaty 
przeciwmigrenowe; 
N02CC – Selektywni agoniści 
serotoniny (5HT1)

Nara t r ip tanum :  Na ra t r i p t an 
Stada to 5. zarejestrowana marka 
naratryptanu. W kwietniu 2004 
zarejestrowano lek oryginalny 
Naramig (GlaxoSmithKl ine) , 
który jednak dotychczas nie został 
wprowadzony do sprzedaży. Nie 
pojawiły się także na rynku preparaty 
Naratriptan Sandoz, Naratriptan Teva 
i Rapritax (Sandoz).
Rizatriptanum: Rizagren (Zentiva) to 
3. zarejestrowana marka ryzatryptanu. 
Na rynek wprowadzono lek oryginalny 
Maxalt RPD (Merck Sharp & Dohme). 
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
Rizatriptan Teva.

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AE – Pochodne indolu

Ziprasidonum: Ziprasidone Teva to 6. 
zarejestrowana marka zyprasydonu. 
Na rynek zostały wprowadzone 2 
leki: Zeldox (Pfizer; lek oryginalny) 
i od czerwca 2009 Zypsila (Krka). 
Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: 
Pramaxima (Teva) ,  Zipragen 
(Biogened) i Zipwell (Actavis).

N05AH – Diazepiny, oksazepiny, 
tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapine Arrow 
(Arrow Poland) to 46. zarejestro-
wana marka olanzapiny, zaś Zolaxa 
(Polpharma) w dawkach 15 mg i 
20 mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej dawek 5 
mg i 10 mg tego leku. Do sprzedaży 
wprowadzono 18 leków: Zyprexa (Eli 
Lilly; lek oryginalny) i od listopada 
2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardo-
wym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), 
Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), 
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 
2008 Olanzin (Actavis), od lipca 
2008 Ranofren (Adamed), od stycznia 
2009 Olanzapine Teva, od lipca 2009 
Sanza (Glenmark), od listopada 2009 
Synza (+Pharma), od stycznia 2010 
Lanzapin (Biogened; preparat zareje-
strowany wcześniej przez firmę Nuc-
leus pod nazwą Olanzapin Nucleus), 

od marca 2010 Olzin (Egis; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez firmę 
Synthon jako Olanzapine Synthon), 
Parnassan (Gedeon Richter Polska) 
i Zapilux (Sandoz), od lipca 2010 
Olasyn (Celon Pharma), od sierpnia 
2010 Olpinat (Vipharm), od września 
2010 Zypadhera inj. o przedłużonym 
uwalnianiu (Eli Lilly) i od grudnia 
2010 Olanzapina Mylan (Generics).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 
Asterilon (Quisisana Pharma), Anz-
orin (Orion), Clingozan (Excalibur 
Pharma), Egolanza (Egis), Lazapix 
(Quisisana Pharma), Nykob (IWA 
Consulting), Olanzamin (Sun-Farm), 
Olanzapin Actavis, Olanzapina Invent 
Farma, Olanzapina Jacobsen, Olan-
zapina Nyzol (Blubit), Olanzapina 
Viketo (Invent Farma), Olanzapine 
Accord (Accord Healthcare), Olanza-
pine Adamed, Olanzapine Ranbaxy, 
Olanzapin-Ratiopharm, Olanzaran 
(Ranbaxy), Olanzomer (Unia; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Olanzapina Niolib), Olstadryn 
(Medis) i Trylan ODT (Medis). Nie 
pojawiło się w Polsce 6 leków zare-
jestrowanych w ramach centralnej 
procedury unijnej: Olanzapine Apo-
tex (Apotex Europe), Olanzapine 
Glenmark (Glenmark Generics), 
Olanzapine Glenmark Europe (Glen-
mark Generics), Olazax (Glenmark 
Pharmaceuticals), Olazax Disperzi 
(Glenmark Pharmaceuticals) i Olan-
zapine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc 
(Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva 
Kraków).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; 
N06AB – Selektywne inhibitory 
z w r o t n e g o  w y c h w y t u 
serotoniny

E s c i t a l o p r a m u m :  M i r a k l i d e 
(Vipharm) i Nexpram (Ranbaxy) to 
odpowiednio 18. i 19. zarejestrowana 
marka escitalopramu. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 preparatów: lek 
oryginalny Lexapro (Lundbeck), od 
stycznia 2010 Depralin (Polpharma), 
od lutego 2010 Elicea (Krka) i 
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Mozarin (Adamed), od czerwca 2010 
Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon 
Richter Polska) oraz od sierpnia 2010 
Pramatis (Sandoz).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Aciprex (Biofarm), 
Deprigen (Biogened), Escertal 
(Zent iva;  lek zarejes t rowany 
początkowo pod nazwą Esoprex), 
Escipram (Gerot), Escitalopram-1A 
Pharma, Escitalopram Vera (Vera 
Pharma), Escitasan (Lannacher), 
Laprides (Pliva Kraków), Pramogen 
(Generics) i Servenon (Glenmark).

N06D – Leki przeciw demencji; 
N06DA - Antycholinoesterazy

Donepezi lum :  Donegen ODT 
(Generics) i Donepezil Peseri (Peseri 
Trading) to odpowiednio 31. i 32. 
zarejestrowana marka donepezylu. Do 
sprzedaży wprowadzono 18 leków: 
Aricept (Pfizer; lek oryginalny), 
Cogiton (Biofarm), Donepex (Celon 
Pharma), Yasnal (Krka), od lutego 
2009 Donesyn (Vipharm) i Symepezil 
(SymPhar), od maja 2009 Donectil 
(ICN Polfa Rzeszów), od lipca 2009 
Cognezil (Glenmark; zarejestrowany 
wcześniej jako Donepezil Synthon), 
od października 2009 Alzdone (Unia) 
i Donecept (Actavis), od grudnia 
2009 Alzepezil (Egis), od marca 
2010 Donepezil Generics i Memocept 
(Polpharma; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez Synthon pod nazwą 
Synpezil), od kwietnia 2010 Mensapex 
(Sandoz; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą DoneSAN), od 
czerwca 2010 Pezilgen (Biogened), od 
sierpnia 2010 Apo-Doperil (Apotex) i 
Doneprion (Orion) oraz od września 
2010 Donemed (Sun-Farm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty:  Dobedipil  (Stada), 
Donecleus (Nucleus), Donepezil Alet 
(Alet Pharmaceuticals), Donepezil 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Donepezil Hydrochloride Accord 
(Accord Healthcare), Donepezil Pliva 
(Pliva Kraków), Donepezil Specifar, 
Donethon (Synthon), Memiranum 
(Ranbaxy), Redumas (Teva), Ricordo 
(Adamed) i Rizin (Teva).

R – UKŁAD ODDECHOWY

R01 – Preparaty stosowane 
w chorobach nosa; R01A – 
Środki udrażniające nos i 
inne preparaty stosowane 
miejscowo do nosa; R01AA 
– Sympatykomimetyki, leki 
proste

Oxymetazolinum: Vicks Sinex 
Aloes i Eukaliptus (Wick Pharma) 
w postaci aerozolu do nosa to 7. 
zarejestrowana marka donosowych 
preparatów oksymetazoliny. Do 
obrotu wprowadzono 6 marek: Acatar 
(US Pharmacia), Afrin (Schering-
Plough), Nasivin i Nasivin Soft 
(Merck), Nosox (Hasco-Lek), Oxalin 
(Polfa Warszawa) i Resoxym (ICN 
Polfa Rzeszów). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży Resoxym Plus 
(ICN Polfa Rzeszów) w postaci 
aerozolu do nosa.

R 0 2 / R 0 2 A –  P re p a r a t y 
stosowane w chorobach gardła; 
R02AA – Antyseptyki

Alcohol dichlorobenzylicus+amyl
methacresolum+levomentholum: 
Neo-angin szałwia (Divapharma) 
w postaci pastylek to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej preparatów Neo-angin 
(Divapharma) w postaci tabletek do 
ssania i aerozolu. Nie pojawił się 
jeszcze na rynku preparat Neo-angin 
wiśnia (Divapharma) w postaci 
pastylek.

R03 – Leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach dróg 
oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, 
preparaty wziewne; R03AC – 
Selektywni agoniści receptorów 
β2-adrenergicznych

S a l b u t a m o l u m :  A s p u l m o 
(Temapharm) aerozol inhalacyjny 
to aktualnie 7. zarejestrowana marka 
preparatów salbutamolu. Na rynku 
znajduje się salbutamol w postaci 
jednodawkowego (dawki są od siebie 
oddzielone) proszku do inhalacji: 
Ventolin Dysk (GlaxoSmithKline). 
Ponadto są dostępne: jednodawkowe 
płyny do inhalacji - Steri-Neb Salamol 

(Norton) i Ventolin (GlaxoSmithKline; 
lek oryginalny); wielodawkowe 
aerozole do inhalacji – Velaspir 
(Teva) i Ventolin (GlaxoSmithKline; 
lek oryginalny); wielodawkowy 
płyn do inhalacj i  -  Ventol in 
(GlaxoSmithKline). Od marca 2007 
dostępny jest na rynku Buventol 
Easyhaler (Menarini) w inhalatorze 
proszkowym wielodawkowym. Nie 
wprowadzono jeszcze preparatów 
Sabumalin (Sandoz) w aerozolu 
inhalacyjnym i Ventilastin Novolizer 
(Meda Pharma) w inhalatorze 
proszkowym wielodawkowym. 
Skreślono z Rejestru: Salbutamol 
aerozol (GlaxoSmithKline, Poznań), 
Salamol EB aerozol (Norton), 
Ventodisk (GlaxoSmithKline).

R03D - Inne leki działające 
o g ó l n i e  s t o s o w a n e  w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych

Montelukastum: Airuno (Blubit) i 
Elukan (Specifar) to odpowiednio 
32. i 33. zarejestrowana marka 
monte lukas tu .  Do sprzedaży 
zostało wprowadzonych 16 leków: 
Singulair (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), od października 
2008 Drimon (Teva), od stycznia 
2009 Astmirex (Temapharm), Hardic 
(Pliva Kraków) i Monkasta (Krka), 
od lutego 2009 Montest (Genexo), od 
kwietnia 2009 Milukante (Adamed) 
i Promonta (Nycomed Pharma), od 
maja 2009 Asmenol (Polpharma), 
od października 2009 Eonic (Gedeon 
Richter) i Montelak (Medreg), od 
grudnia 2009 Montessan (Apotex; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Montekast), od czerwca 
2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo 
( G l a x o S m i t h K l i n e ;  p r e p a r a t 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą MontSyn) oraz od 
listopada 2010 Montenorm (+Pharma) 
i Symlukast (SymPhar).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Airathon (Merck Sharp 
& Dohme), Astmontex (Farma-
Projekt), Lukast (Grünwalder), 



– 53 –

Nowe rejestracje i nowości na rynku

Miralust (Adamed), Montekast (Blau 
Farma Group II [nastąpiła zmiana 
nazwy podmiotu odpowiedzialnego 
z Arti Farma]), Montelukast-1A 
Pharma, Montelukast Invent Farma, 
Montelukast Miklich, Montelukast 
MSD (Merck Sharp & Dohme), 
Montelukast Sandoz, Montelukast 
Stada, Montelukast Sunfarm (Sun-
Farm), Montelukastum Synthon, 
Montexal (ICN Polfa Rzeszów) i 
Spirokast (Zentiva).

R 0 6 / R 0 6 A  –  L e k i 
przeciwhistaminowe działające 
ogólnie; R06AE – Pochodne 
piperazyny

Levocetirizinum: Levocetirizine-
Biofarm to 7. zarejestrowany lek 
z lewocetyryzyną. Zastosowanie 
aktywnego izomeru cetyryzyny 
umożliwia zmniejszenie o połowę 
stosowanych dawek, a tym samym 
działań niepożądanych. Na rynek 
wprowadzono 5 leków: Xyzal 
(Vedim; lek oryginalny), od stycznia 
2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 
Zenaro (Zentiva) i od września 2010 
Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm). 
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
L-Cetirinax (Synthon).
Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na 
rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) 
zawierającemu racemiczną cetyryzynę 

w lipcu 2008 zmieniono nazwę na 
Amertil Bio.

S – NARZąDY ZMYSŁóW

S01 – Leki okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw jaskrze i 
zwężające źrenicę;
S01EC – Inhibitory anhydrazy 
węglanowej

Dorzolamidum :  Rozdol (Sun-
Farm) to 7. zarejestrowana marka 
kropli do oczu z dorzolamidem. Do 
obrotu wprowadzono 4 preparaty: 
lek oryginalny Trusopt (Merck 
Sharp & Dohme), od września 2008 
Rozalin (Adamed), od listopada 2010 
Dorzolamid Teva i od lutego 2011 
Dorzostill (Bruschettini). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty 
Dolopt (Sandoz; wcześniejsza nazwa: 
DorzoLek) i Dorzolamide Hexal (1A 
Pharma).

S01ED – Leki blokujące 
receptory β-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, preparaty 
złożone

Dorzolamidum+timololum: Dotiteva 
Minims (Teva) w postaci pojemników 
jednodawkowych to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej kropli wielodawkowych. 
Zarejestrowane są 4 marki leków 

o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 3 preparaty: Cosopt 
(Merck Sharp & Dohme), od kwietnia 
2010 Rozacom (Adamed) i od stycznia 
2011 Dotiteva (Teva) w postaci kropli 
wielodawkowych. Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży Dolopt Plus 
(Sandoz).

S01G – Leki zmniejszające 
p r z e k r w i e n i e  i 
p r z e c i w a l e r g i c z n e ; 
S01GX – Inne preparaty 
przeciwalergiczne

Ketotifenum: Zabak (Thea) to 1. 
zarejestrowany w tej klasie generyczny 
preparat ketotifenu. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny Zaditen 
(Novartis).

V – PREPARATY RóżNE
V09 – Radiofarmaceutyki 
d i a g n o s t y c z n e ;  V 0 9 I  – 
Wykrywanie nowotworów; 
V09IX – Inne radiofarmaceutyki 
do wykrywania nowotworów

Natrii fluoridum [18F]: Iasoflu 
(Iason) jest 1. zarejestrowanym 
radiofarmaceutykiem zawierającym 
fluorek sodowy znakowany izotopem 
fluoru 18F.

2011-03-26

Nowe rejestracje - UE 
– styczeń 2011 uzupełnienie

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGóLNIE

J07 – Szczepionki; J07B – 
Szczepionki wirusowe; J07BB 
– Szczepionki przeciw grypie

Influenzae vaccinum: Fluenz (Me-
dImmune) jest 10. zarejestrowaną 
szczepionką przeciw grypie sezo-
nowej, lecz pierwszą w postaci za-
wiesiny podawanej jako aerozol do 

nosa. Zawiera żywe atenuowane wi-
rusy grypy sezonowej, wytwarzane 
w komórkach Vero odwrotną tech-
niką genetyczną (produkt zawiera 
więc organizmy modyfikowane ge-
netycznie, ang. genetically modified 
organisms, GMO), namnażane w za-
płodnionych jajach kurzych pocho-
dzących od zdrowych stad kurzych. 
Szczepy wirusa grypy w preparacie 
Fluenz są przystosowane do warun-

ków niskiej temperatury, wrażliwe 
na temperaturę oraz atenuowane. 
Dzięki temu replikują się one w no-
sogardzieli i wywołują zwiększenie 
odporności. Wskazaniem do stoso-
wania jest zapobieganie grypie u 
dzieci i młodzieży w wieku od 24 
miesięcy do poniżej 18 lat. Dane 
dotyczące skuteczności szczepionki 
Fluenz w populacji dzieci i młodzie-
ży składają się z 9 badań z grupą kon-

W marcu 2011 r. Komisja Europejska poinformowała o dopuszczeniu w styczniu 2011 r. w ramach procedury 
centralnej jeszcze jednego produktu leczniczego. W sumie w styczniu 2011 r. Komisja Europejska wydała 4 

decyzje o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi.
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trolną, obejmujących ponad 20000 
niemowląt i małych dzieci, dzieci 
i młodzieży, przeprowadzanych w 
ciągu 7 sezonów grypowych. Cztery 
badania z grupą kontrolną otrzymu-
jącą placebo obejmowały ponowne 
szczepienie w drugim sezonie. Flu-
enz wykazał większą skuteczność w 
3 badaniach z grupą kontrolną otrzy-
mującą szczepionkę przeciw grypie 
we wstrzyknięciu. Kilka badań po-
równujących z placebo wykazało, że 

Fluenz może być skuteczny u osób 
dorosłych. Jednak nie można było 
wyciągnąć wniosku o korzyści kli-
nicznej niniejszej szczepionki u osób 
dorosłych, ponieważ wyniki obser-
wowane w niektórych badaniach 
porównujących ze szczepionkami 
przeciw grypie we wstrzyknięciu 
wskazywały na mniejszą skutecz-
ność szczepionki Fluenz.
Do sprzedaży zostały wprowadzo-
ne szczepionki iniekcyjne: Begrivac 

(Aventis Behring), Fluarix (GlaxoS-
mithKline), Influvax (Solvay), Va-
xigrip i Vaxigrip Junior (Sanofi Pa-
steur), od października 2006 Inflexal 
V (Istituto Sieroterapico Berna), od 
września 2009 Agrippal (Novartis) 
i od września 2010 IDflu (Sanofi 
Pasteur). Nie pojawiły się na rynku 
w Polsce preparaty: Intanza (Sanofi 
Pasteur MSD) i Optaflu (Novartis 
Vaccines & Diagnostics).

2011-03-15

Nowe rejestracje - UE 
– luty 2011 

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGóLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AR – Leki 
przeciwwirusowe stosowane w 
leczeniu zakażeń wirusem HIV, 
preparaty złożone

Lamivudinum+zidovudinum : 
Lamivudine/Zidovudine Teva to 3. 
zarejestrowany lek o tym składzie. Na 
rynek wprowadzono Combivir (Viiv 
Healthcare). Nie pojawił się jeszcze w 
sprzedaży Lazivir (Celon Pharma).
Produkt Lamivudine/Zidovudine 
Teva jest wskazany w skojarzonej 
terapii przeciwretrowirusowej w 
leczeniu zakażeń ludzkim wirusem 
upośledzenia odporności (HIV). La-
miwudyna i zydowudyna są analo-
gami nukleozydów, które wykazują 
działanie przeciwko wirusowi HIV. 
Obydwa produkty lecznicze są prze-
kształcane wewnątrzkomórkowo do 
ich aktywnych pochodnych odpo-
wiednio 5’-trójfosforanu (TP) lami-
wudyny i 5’-TP zydowudyny. Głów-
ny mechanizm ich działania polega 
na zablokowaniu budowy łańcucha 

wirusowego materiału genetycznego 
poprzez hamowanie odwrotnej tran-
skryptazy wirusa. Lamiwudyna-TP i 
zydowudyna-TP hamują selektyw-
nie replikację wirusa HIV-1 i HIV-2 
in vitro.

L – LEki 
PRzECiwNowotwoRowE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY

L04/L04A – Leki hamujące 
układ odpornościowy; L04AX 
– Inne leki hamujące układ 
odpornościowy

Pirfenidonum: Esbriet (InterMune) 
jest lekiem sierocym wskazanym w 
leczeniu łagodnej do umiarkowanej 
postaci idiopatycznego włóknienia 
płuc (ang. Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis, IPF) u osób dorosłych.
Mechanizm działania pirfenidonu 
nie został w pełni poznany. Istniejące 
dane sugerują jednak, że pirfenidon 
wywiera działanie antyfibrotyczne i 
przeciwzapalne w różnych układach 
in vitro i zwierzęcych modelach włók-
nienia płuc (włóknienie wywołane 
bleomycyną i przeszczepem). Idiopa-
tyczne włóknienie płuc to przewlekła, 

przebiegająca z włóknieniem, zapalna 
choroba płuc, na którą ma wpływ 
synteza i uwalnianie cytokin proza-
palnych, takich jak czynnik martwicy 
nowotworów alfa (TNF-α) i inter-
leukina 1-beta (IL-1β); wykazano, 
że pirfenidon zmniejsza pobudzane 
przez różne czynniki gromadzenie 
komórek zapalnych. Pirfenidon 
zmniejsza proliferację fibroblastów, 
wytwarzanie białek i cytokin związa-
nych z włóknieniem oraz zwiększoną 
biosyntezę i gromadzenie macierzy 
zewnątrzkomórkowej w odpowiedzi 
na cytokinowe czynniki wzrostu, 
takie jak transformujący czynnik 
wzrostu beta (TGF-β) i płytkowy 
czynnik wzrostu (PDGF).

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M09/M09A - Inne leki 
stosowane w chorobach układu 
mięśniowo-szkieletowego; 
M09AB – Enzymy

Collagenasum Clostridium 
histolyticum: Xiapex (Pfizer) jest 
wskazany w leczeniu przykurczu 
Dupuytrena u pacjentów dorosłych 
z wyczuwalnym dotykowo pasmem 

W lutym 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 6 decyzji o dopuszczeniu do obrotu 
nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 1 nowej substancji czynnej 

(pirfenidon) i 5 używanych już w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji 
czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej 
Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.europa.eu).
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włóknistym rozcięgna dłoniowego.
Xiapex jest liofilizowanym produk-
tem do podawania pozajelitowego, 
zawierającym mieszaninę dwóch 
kolagenaz Clostridium histolyticum. 
Kolagenazy są proteinazami, które 
hydrolizują kolagen w warunkach 
fizjologicznych. Wstrzyknięcie pro-
duktu leczniczego Xiapex do pas-
ma włóknistego, które składa się 
przede wszystkim ze śródtkanko-
wego kolagenu typu I i III, prowa-
dzi do enzymatycznego rozerwania 
pasma włóknistego. Xiapex składa 
się z mieszaniny kolagenaz klasy I 
(AUX-I) i klasy II (AUX-II) bakterii 
Clostridium histolyticum, w okre-
ślonym stosunku masowym. Obie 
klasy kolagenaz wykazują podobną, 
aczkolwiek komplementarną swoi-
stość substratową. Obie kolagenazy 
skutecznie rozszczepiają kolagen 
śródtkankowy, jednak w różnych 
miejscach cząsteczki; dodatkowo 
wykazują preferencje w stosunku 
do odmiennych struktur (potrójna 
helisa - wobec białek zdenaturowa-
nych lub rozszczepionych). Różnice 
te odpowiadają za zdolność dwóch 
klas enzymów do trawienia kolage-
nu w sposób uzupełniający się wza-
jemnie. Kolagenazy klasy I (α, β, γ 
i η) są produktami ekspresji genu 
colG, inicjują hydrolizę kolagenu w 
pobliżu N- i C- końcowych domen 
o strukturze potrójnej helisy i gene-
rują duże fragmenty proteolityczne. 
Natomiast kolagenazy klasy II (δ, 
ε, i ζ,) są produktami ekspresji genu 
colH; ich początkowe miejsca cięcia 
są zlokalizowane we wnętrzu czą-
steczki kolagenu i enzymy te gene-
rują mniejsze fragmenty tego białka. 
Kolagenazy obu klas łatwo hydroli-
zują żelatynę (zdenaturowany kola-
gen) i niewielkie peptydy kolagenu, 
przy czym kolagenazy klasy II wy-
kazują większe powinowactwo do 
niewielkich fragmentów kolagenu. 
Kolagenazy klasy I rozszczepiają 
nierozpuszczalny kolagen o budo-
wie potrójnej helisy z większym po-
winowactwem niż kolagenazy klasy 
II. Łącznie kolagenazy te zapew-

niają szerokie spektrum aktywności 
hydrolitycznej wobec kolagenu. Po-
nieważ proces lizy kolagenu po po-
daniu produktu leczniczego Xiapex 
jest ograniczony do miejsca podania 
produktu i nie wymaga oznaczenia 
stężenia ogólnoustrojowego AUX-I i 
AUX-II, nie było możliwe ocenienie 
podstawowego działania farmako-
dynamicznego produktu lecznicze-
go Xiapex w badaniach z udziałem 
pacjentów, w związku z czym badań 
takich nie przeprowadzono.

N – UKŁAD NERWOWY

N04 – Leki przeciw chorobie 
Parkinsona; N04B – Leki 
dopaminergiczne; N04BX – 
Inne leki dopaminergiczne

Entacaponum: Entacapone Teva to 
3. zarejestrowana marka entakaponu. 
Na rynek wprowadzono 2 leki: Com-
tan (Novartis) i Comtess (Orion).
Entakapon jest wskazany jako 
środek wspomagający leczenie 
standardowymi preparatami 
lewodopy z benserazydem lub 
lewodopy z karbidopą u dorosłych 
pacjentów z chorobą Parkinsona 
i fluktuacjami ruchowymi końca 
dawki, których nie można opanować 
stosując te preparaty.
Entakapon jest inhibitorem enzy-
mu katecholo-O-metylotransferazy 
(COMT) działającym wybiórczo, 
w sposób odwracalny i głównie ob-
wodowo, przeznaczonym do rów-
noczesnego podawania z prepara-
tami zawierającymi lewodopę. Po-
przez hamowanie działania enzymu 
COMT entakapon zmniejsza prze-
mianę metaboliczną lewodopy do 
3-O-metyldopy (3-OMD). Prowadzi 
to do zwiększenia wartości AUC le-
wodopy. W ten sposób stężenie le-
wodopy w tkance mózgowej ulega 
zwiększeniu. W wyniku stosowania 
entakaponu uzyskuje się przedłuże-
nie trwania odpowiedzi klinicznej 
na lewodopę. Entakapon hamuje 
aktywność enzymu COMT głównie 
w tkankach obwodowych. Hamowa-
nie aktywności COMT w krwinkach 

czerwonych jest ściśle skorelowane 
ze stężeniami entakaponu w osoczu 
krwi, co wskazuje jednoznacznie na 
odwracalny charakter tego zjawiska.

R – UKŁAD ODDECHOWY

R03 – Leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach dróg 
oddechowych; R03D/R03DX 
- Inne leki działające ogólnie 
stosowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddechowych

Roflumilastum: Daliresp i Liber-
tek (oba: Nycomed) to 2. i 3. zare-
jestrowana marka roflumilastu. Od 
stycznia 2011 dostępny jest w Pol-
sce zarejestrowany wcześniej Daxas 
(Nycomed).
Leki są wskazane u osób dorosłych 
w leczeniu podtrzymującym ciężkiej 
(FEV1 po podaniu leku rozszerzają-
cego oskrzela poniżej 50% wartości 
należnej), przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc (POChP) z towarzy-
szącym przewlekłym zapaleniem 
oskrzeli, z częstymi zaostrzeniami w 
wywiadzie, jako uzupełnienie lecze-
nia lekami rozszerzającymi oskrzela.
Roflumilast jest niesteroidowym le-
kiem przeciwzapalnym będącym in-
hibitorem fosfodiesterazy-4 (PDE4), 
zaprojektowanym w celu hamowa-
nia zarówno ogólnoustrojowego, 
jak też związanego z płucami pro-
cesu zapalnego w przebiegu POChP. 
Roflumilast hamuje PDE4, która 
jest głównym enzymem metaboli-
zującym cykliczny monofosforan 
adenozyny (ang. cAMP), występu-
jącym w komórkach strukturalnych 
oraz komórkach zapalnych ważnych 
w patogenezie POChP. Roflumilast 
działa na warianty splicingowe pod-
typów PDE4A, 4B i 4D ze zbliżoną 
mocą w zakresie nanomolarnym. 
Powinowactwo do wariantów spli-
cingowych podtypu PDE4C jest od 
5- do 10-krotnie mniejsze. Taki me-
chanizm działania oraz selektywność 
dotyczy również N-tlenku roflumila-
stu, który jest głównym metabolitem 
czynnym roflumilastu.

2011-03-08
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Nowości na rynku – luty 2011

W lutym 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 20 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa 
ATC/WHO

Nazwa 
międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

rejestracji

A02BC Omeprazolum Ultop Krka PL 07.2010

C07AB Metoprololum Metostad Stada PL 03.2009

C09CA Valsartanum Avasart Polfarmex PL 03.2010

C09CA Valsartanum Valsotens Actavis PL 03.2009 
Valsartan Nucleus, 
zm. 09.2009 
Valsotens

C09CA Valsartanum Vanatex Polpharma PL 12.2010

C09DA01 Losartanum + 
hydrochlorothiazidum

Loreblok HCT Orion PL 04.2010

D01AE Ciclopiroxum Polinail Polichem PL 12.2009

G02CX Agni casti fructus 
extractum

Cyclodynon Bionorica PL 12.2008 
Prefemin, zm. 
03.2010 Cyclodynon

G03AA12 Drospirenonum + 
ethinylestradiolum

Lesine Teva PL 02.2010 Drosiol, 
zm. 06.2010 Lesine

G03AA12 Drospirenonum + 
ethinylestradiolum

Lesinelle Teva PL 02.2010 Drosiol, 
zm. 06.2010 
Lesinelle

G04CA Alfuzosinum Alfabax Ranbaxy PL 12.2009

L01BA Methotrexatum Metex Medac PL 06.2010

L01BC Gemcitabinum Gemcitabine Accord Accord 
Healthcare

PL 02.2010

M03BX Tizanidinum Tizanidine Arrow Arrow Poland PL 06.2010

M03BX Tizanidinum Tizanor Orion PL 05.2010

N03AX Topiramatum Topiran Ranbaxy PL 12.2009

N05AH Quetiapinum Stadaquel Stada PL 08.2009

N06AX Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL Bluefish PL 02.2010

S01EC Dorzolamidum Dorzostill Bruschettini PL 06.2010

V01AA Allergenicum Oralair Stallergenes PL 04.2010
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

A – PRZEWóD POKARMOWY 
i MEtABoLizM

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

C – UKŁAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07 – Leki blokujące receptory 
β -adrenerg ic zne ;  C07A 
– Leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne; C07AB – 
Selektywne leki blokujące 
receptory β‑adrenergiczne

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste
C 0 9 D  –  A n t a g o n i ś c i 
angiotensyny II, leki złożone; 
C 0 9 D A  -  A n t a g o n i ś c i 
a n g i o t e n s y n y  I I  i  l e k i 
moczopędne; C09DA01 – 
Losartan i leki moczopędne

D – LEki StoSowANE w 
DERMAtoLoGii

D01 – Leki  przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii; 
D01A – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo; D01AE 

– Inne leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo

G – UKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I HORMONY 

PŁCIOWE

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; 
G02C – Inne preparaty 
ginekologiczne; G02CX – Inne 
preparaty ginekologiczne

G03 – Hormony płciowe i środki 
wpływające na czynność układu 
płciowego; G03A ‑ Hormonalne 
środk i  an tykoncepcy jne 
działające ogólnie; G03AA 
– Progestageny i estrogeny, 
preparaty  jednofazowe; 
G03AA12 – Drospirenon i 
estrogen

G04 – Leki urologiczne; G04C – 
Leki stosowane w łagodnym 
p r z e r o ś c i e  g r u c z o ł u 
k ro k o w e g o ;  G 0 4 C A  – 
Antagoniśc i  receptorów 
α-adrenergicznych

L – LEki 
PRzECiwNowotwoRowE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01B – Antymetabolity;
L01BA – Analogi kwasu 
foliowego
L01BC – Analogi pirymidyny

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; 
M03B – Środki zwiotczające 
m i ę ś n i e  d z i a ł a j ą c e 
ośrodkowo; M03BX – Inne 
środki zwiotczające mięśnie 
działające ośrodkowo

N – UKŁAD NERWOWY

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; 
N 0 3 A X  –  I n n e  l e k i 
przeciwpadaczkowe

N05 – Leki psychotropowe; N05A – 
Leki neuroleptyczne; N05AH 
– Diazepiny, oksazepiny, 
tiazepiny i oksepiny

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki 
przeciwdepresyjne; N06AX – 
Inne leki przeciwdepresyjne

S – NARZąDY ZMYSŁóW

S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki 
przeciw jaskrze i zwężające 
źrenicę; S01EC – Inhibitory 
anhydrazy węglanowej

V – PREPARATY RóżNE

V01/V01A – Alergeny; V01AA – 
Wyciągi alergenów
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