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APTEKA JEST WARSZTATEM PRACY TWÓRCZEJ

Prezydent RP złożył podpis pod ustawą refundacyjną, co oznacza, 
że wkrótce powinna być opublikowana w Dzienniku Ustaw. Czas na wej-
ście w życie tej ustawy nie jest odległy. W zasadniczej części stanie się to 
1 stycznia 2012 roku. Jednak niektóre jej przepisy „wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”, a artykuł 63 pkt 13 zacznie obowiązy-
wać  z dniem 1 lipca 2012r.

Redakcja Aptekarza Polskiego zamierza włączyć się do upowszech-
nienia wśród aptekarzy znajomości ustawy refundacyjnej. Będziemy się 
starali publikować artykuły lub komentarze odnoszące się do treści usta-
wy, co - jak sądzimy -  ułatwi odczytanie i zrozumienie jej przepisów. 

Maj 2011 roku przyniósł smutną wiadomość. Zmarła magister far-
macji Ewa Więckowska, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie  
i skarbnik Naczelnej Rady Aptekarskiej. „Była obecna wszędzie, gdzie 
można było działać na rzecz społeczności aptekarskiej” – to jedno ze 
wspomnień jakie zachowujemy o Ewie Więckowskiej, której bardzo przed-
wczesne odejście sprawia ból oraz jest niepowetowaną stratą samorządu 
aptekarskiego.

Informację o zaordynowanych pacjentowi lekach lekarz zapisuje  
w dwóch podstawowych dokumentach – w karcie pacjenta oraz na recep-
cie.  Karta pozostaje w gabinecie – receptę, która jest dokumentem papie-
rowym pacjent zabiera ze sobą. Tak jest obecnie. A jak będzie? Szykuje 
się rewolucja. Nadchodzi czas na receptę elektroniczną. Droga od teorii 
do praktyki prowadzi przez etap pilotażowy, którego realizacją zajmuje 
się Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pilotaż projektu 
„e-recepta” prowadzony jest  na terenie powiatu leszczyńskiego. W pra-
sie codziennej i w farmaceutycznych serwisach internetowych ukazały się 
informacje o obiekcjach zgłaszanych przez przedstawicieli Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej wobec formalno-prawnych podstaw tego pi-
lotażu? 

Redakcja Aptekarza Polskiego udostępniła łamy  doktorowi Tadeu-
szowi Bąbelkowi, prezesowi Wielkopolskiej Rady Aptekarskiej, który w ar-
tykule „E-recepta, czyli powtórka z historii”  wyjaśnia o co chodzi.  

Doktor Maciej Bilek, autor artykułu historycznego z cyklu „Histo-
ria farmacji uczy nas”  konstatuje, że „ zmieniło się miejsce, w którym bije 
serce apteki, w którym koncentruje się jej życie! Niegdyś była to receptura, 
dziś – jest to izba ekspedycyjna”. Trudno nie przyznać racji. Współczesny 
farmaceuta poświęca coraz więcej czasu na bezpośrednie rozmowy z pa-
cjentami co ma związek z opieką farmaceutyczną, której częścią jest moni-
torowanie przebiegu procesu farmakoterapii. Nie ma jednak wątpliwości, 
że umiejętność sporządzenia leku recepturowego jest niewzruszonym fun-
damentem kwalifikacji zawodowych każdego aptekarza, a apteka jest, jak 
pięknie to wyraził przed osiemdziesięciu prawie laty profesor Marek Gat-
ty-Kostyal, warsztatem pracy twórczej. W ślad za Profesorem podąża dr  
M. Bilek kończąc swój artykuł słowami „Jedno jest wszakże pewne: apteka 
z recepturą nadal ma prawo nazywać się officina sanitatis, zaś bez recep-
tury – już tylko officina, czyli: sklep!”. 

Ma ktoś inne zdanie?
Barometr PharmaExperta, to nazwa jednego z działów Aptekarza 

Polskiego, w którym publikujemy  eksperckie analizy pana Piotra Kuli od-
noszące się do  sytuacji na rynku aptekarskim.  Z głosów jakie docierają 
do naszych uszu wiemy, że niejeden właściciel apteki studiuje te analizy 
wnikliwie zanim przystąpi do określenia strategii rynkowej dla swojej ap-
teki. ■ 

 Zapraszamy do lektury.
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Kilka dni temu, 25 maja 
2011r., prezydent RP Bro-
nisław Komorowski pod-

pisał ustawę o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycz-
nych, uchwaloną przez 
Sejm 12 maja. Niektóre 
przepisy tej ustawy już 
wkrótce wejdą w życie – 
wbrew oczekiwaniom jej 
przeciwników, którzy li-
czyli, że prezydent skieru-
je ją do Trybunału Konsty-
tucyjnego, by na długie 
lata ugrzęzła w sądowych 
procedurach, uniemoż-
liwiając porządkowanie 
rynku farmaceutycznego. 
Dopiero teraz widać, jak 
wielu odpowiadał panu-
jący na nim bałagan, brak 
przejrzystości i dyktat 
bezwzględnej walki o kie-
szeń pacjenta. 

Przeciwnicy ustawy 
do końca nie dawali za wy-
graną. Straszyli wzrostem 
cen leków, załamaniem 
systemu ich dystrybucji 
czy wręcz wycofaniem się 
niektórych firm farmaceutycznych 
z rynku polskiego – szóstego pod 
względem wielkości w Europie. 
Roztaczano wizje nadciągającej 
katastrofy, manipulowano opinią 
publiczną, wywierano presję na 
polityków. Zjawiska patologicz-
ne nazywano „dobrodziejstwa-
mi wolnego rynku”. Wciągnięto  
w tę grę stowarzyszenia repre-
zentujące pacjentów, zatrudnio-
no ekspertów-lobbystów. 

Ostrze ataku skierowano 
przede wszystkim na przepisy 

wprowadzające sztywne ceny 
zbytu leków oraz sztywne marże 
stosowane w obrocie produktami 
leczniczymi, o co od lat zabiegał 
samorząd aptekarski. Regulacje 
te w opinii niektórych konsty-

tucjonalistów naruszają zagwa-
rantowaną przez Konstytucję RP 
wolność działalności gospodar-
czej. Dziwne to rozumienie wol-
ności, jakże inaczej pojmowanej 
w większości krajów Unii Euro-
pejskiej, w których państwo ści-
śle reguluje rynek leków finanso-
wanych ze środków publicznych. 
Wątpliwości rozwiał prof. dr hab. 
Marek Chmaj na posiedzeniu se-
nackiej Komisji Ustawodawczej 
(przedstawiciele Naczelnej Izby 
Aptekarskiej brali w niej udział), 

przedstawiając opinię prawną  
w sprawie zgodności ustawy re-
fundacyjnej z Konstytucją RP. 
Stwierdził on jednoznacznie, że 
analizowane regulacje są zgodne 
we wskazanym w treści opinii za-

kresie z art. 2 Konstytucji RP,  
a zwłaszcza z wynikający-
mi z niego zasadami: przy-
zwoitej legislacji, sprawied-
liwości społecznej, prawo-
rządności, proporcjonalno-
ści, zaufania obywateli do 
państwa, a także z regułą 
dostatecznej określoności  
i odpowiedniej vacatio le-
gis. Ponadto – podkreślił 
prof. Chmaj – ustawa nie 
narusza wyrażonej w art.20 
Konstytucji RP zasady spo-
łecznej gospodarki rynko-
wej oraz określonej w art. 
22 zasady wolności działal-
ności gospodarczej.

Wrogowie ustawy 
zaciekle atakowali też za-
pisy dotyczące całkowite-
go zakazu reklamy aptek  
i punktów aptecznych, nie-
słusznie wskazując na jej 
sprzeczność z Konstytucją 
RP oraz dyrektywą unijną. 

Tymczasem takiej sprzeczności 
nie ma. Odpierając argumen-
ty przeciwników tej regulacji na 
konferencji w Centrum Prasowym 
Foksal w Warszawie, wskazałem, 
że powszechnie przyjętą i akcep-
towaną zasadą jest, iż osoby wy-
konujące zawody zaufania pub-
licznego, w tym adwokaci, rad-
cowie prawni, lekarze, nie rekla-
mują swojej działalności. Norma 
ta wynika wszak z istoty zawodu 
zaufania publicznego. Słuchając 
prawniczych wywodów, nie mo-

Prezydent RP podpisał ustawę
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głem oprzeć się refleksji, że naj-
więcej do powiedzenie o polskim 
aptekarstwie mają ci, którzy nie 
mają z nim nic wspólnego. 

Po stronie zwolenników 
ustawy refundacyjnej był samo-
rząd aptekarski, popierający ideę 
stworzenia transparentnego sy-
stemu refundacji leków. Konse-
kwentnie powtarzałem: ustawa 
powinna jak najszybciej wejść  
w życie. Leży to  w interesie za-
równo polskich pacjentów, jak  
i aptek. Apokalipsy nie będzie!  
W piśmie do prezydenta RP pro-
siłem o podpisanie ustawy o re-
fundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, stanowiącej wstęp 
do dalszych reform nie tylko ryn-
ku aptek, ale i całego sektora far-
maceutycznego. O te reformy za-
biegaliśmy jako samorząd od 
wielu lat. 

Wśród tych, którzy z ogrom-
nym zaangażowaniem walczyli  
o dobro polskiego aptekarstwa, 
była Ewa Więckowska. Zmarła 
16 maja 2011r. Pożegnaliśmy ją 
20 maja w Olsztynie. Była wspa-
niałym człowiekiem i wspania-
łą farmaceutką. Poznaliśmy się 
30 lat temu podczas studiów na 
Wydziale Farmaceutycznym Aka-
demii Medycznej w Gdańsku. Po 
studiach pracowała w aptekach, 
a w 1992 roku została właścicie-
lem i kierownikiem apteki „Ewa”  
w Olsztynie. Była wychowawcą 
młodych farmaceutów – opie-
kowała się studentami farmacji 
podczas praktyk zawodowych. 
Cieszyła się zaufaniem pacjentów 
i wielkim uznaniem społeczności 
aptekarskiej. 

Z właściwą sobie pasją Ewa 
włączyła się w działalność odro-
dzonego w roku 1991 samorzą-
du aptekarskiego. Odeszła dwa-

dzieścia lat później, zostawiając 
wyraźny ślad. Przez kilka kadencji 
była członkiem Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Olsztynie. Pełniła 
w niej funkcje skarbnika, zastępcy 
prezesa, a ostatnio prezesa. Była 
też członkiem Prezydium i skarb-
nikiem Naczelnej Rady Aptekar-
skiej. Do ostatnich dni wykony-
wała powierzone jej obowiązki. 
Bardzo zależało jej na zmianach 
w prawie, które przywrócą właś-
ciwą rolę apteki oraz godność za-
wodu farmaceuty. Duże nadzieje 
pokładała w ustawie refundacyj-
nej, którą Sejm uchwalił kilka dnia 
przed Jej śmiercią. Jej życie i dzia-
łalność w samorządzie to swoisty 
testament, który Ewa Więckow-
ska pozostawiła nam i naszym 
następcom.  ■

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes 

Naczelnej Rady Aptekarskiej

„Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, dni jego jak cień przemijają” Psalm 144

Z wielkim bólem i żalem żegnamy 
naszą ukochaną Koleżankę 

śp.
EWĘ WIĘCKOWSKĄ

magistra farmacji

wybitnego działacza odrodzonego w 1991 roku samorządu aptekarskiego,
skarbnika i członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej,

prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie,
wieloletniego członka Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie,

wspaniałą farmaceutkę, całym sercem oddaną pacjentom i polskiemu aptekarstwu, 
a zwłaszcza społeczności aptekarskiej Warmii i Mazur,

odznaczoną przez Naczelną Radę Aptekarską Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego, 
szlachetnego, prawego i dobrego człowieka.

Pogrążonym w smutku
Synowi i Rodzinie

oraz wszystkim, którzy opłakują śmierć naszej Koleżanki,
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

W imieniu polskich aptekarzy
dr Grzegorz Kucharewicz

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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W dniu 20 maja 2011r. po-
żegnaliśmy naszą drogą kole-
żankę, Prezesa Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Olsztynie mgr 
farm. Ewę Więckowską. Żegnały 
ją niezliczone rzesze  koleżanek i 
kolegów farmaceutów z Warmii i 
Mazur, przedstawiciele Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, Okręgowych 
Izb Aptekarskich, nadzoru Far-
maceutycznego, hurtowni far-
maceutycznych, przedstawiciele 
firm farmaceutycznych, pacjenci, 
przyjaciele.

Było to wyjątkowe pożeg-
nanie, ponieważ Ewa była nie-
zwykłą osobą. 

Mgr farm. Ewa Więckowska 
urodziła się 12.11.1961r. Była ab-
solwentką wydziału Farmaceu-
tycznego Akademii Medycznej  
w Gdańsku rocznik 1986. Pracę 
zawodową rozpoczęła w aptece 
ogólnodostępnej, przy ul. Pana 
Tadeusza w Olsztynie. Od 
01.01.1991r. była kierownikiem  
i współwłaścicielem apteki „Alfa” 
w Olsztynie. W sierpniu 1992r. 
zorganizowała własną aptekę. 
Nazwała ją „Ewa” i  prowadziła ją 
do ostatnich dni.

Środowisko aptekarskie 
obdarzyło Ewę ogromnym za-
ufaniem. Od początku reakty-

wacji Samorządu Aptekarskiego  
w 1991r., przez kolejne cztery ka-
dencje wybierana była na człon-
ka Okręgowej Rady Aptekarskiej  
w Olsztynie, w której pełniła przez 
dwie kadencje funkcję Skarbni-
ka, a następnie przez jedną ka-
dencję funkcję zastępcy Prezesa.  
W bieżącej, piątej kadencji zosta-
ła wybrana Prezesem Okręgowej 
Rady Aptekarskiej w Olszynie. 
W tym czasie wchodziła w skład 
Prezydium Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej, gdzie pełniła funkcję 
Skarbnika.

Była współzałożycielem 
hurtowni aptekarskiej „Farma-
cja” S. A. w Olsztynie. Społecznie 
pracowała w Radzie Nadzorczej, 
„Farmacja” S.A., będąc jej człon-
kiem, a później przewodniczącą.

Angażowała się w pracę 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego. W bieżącej kaden-
cji została wybrana na członka 
Zarządu Olsztyńskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego.

Była obecna wszędzie, gdzie 
można było działać na rzecz spo-
łeczności aptekarskiej.

Przyszłość zawodu upa-
trywała w kształtowaniu postaw  
i dobrym przygotowaniu do za-
wodu młodych farmaceutów. 
Chętnie angażowała się w dzia-
łania związane z tą ideą. Pod jej 
opieką praktyki wakacyjne odby-
wali studenci III roku wydziałów 
farmaceutycznych oraz prakty-
ki zawodowe studenci po V roku 
studiów farmaceutycznych. 

Ewie bardzo zależało na 
zmianach w prawie, które przy-
wróciłyby aptece właściwą rolę 
oraz większą godność zawodu 
farmaceuty.

Ewa umiłowała swój zawód, 

z wielkim oddaniem pomagała 
pacjentom, otaczała ich opie-
ką i służyła fachową radą. Miała 
czas dla każdego i w każdej sy-
tuacji. Konsekwentnie realizowała 
wszystkie powzięte zobowiąza-
nia.

Za zasługi dla polskiego 
aptekarstwa, Naczelna Rada Ap-
tekarska uhonorowała Ewę Wię-
ckowską medalem im. Prof. Bro-
nisława Koskowskiego.

Ewa była wspaniałą farma-
ceutką ale przede wszystkim cu-
downą mamą, serdeczną przyja-
ciółką, kobietą z pasją, ciepłym, 
dobrym człowiekiem.

 
Żegnano Ewę słowami jed-

nej z myśli Błogosławionego Jana 
Pawła II; „Niczego nie przynosimy 
przychodząc na świat, niczego 
też nie możemy zabrać odcho-
dząc! Ale możemy zostawić trwa-
łe ślady, po których łatwiej będzie 
stąpać innym”. Za to Ci Ewo dzię-
kujemy.

„Zostać w wspomnieniach”

Życie umyka…  kończy się droga…
Ostatni zakręt mijam na drodze…
Dalej – w jasności Oblicze Boga…
Anioł Stróż czeka… z którym odchodzę…
Lecz zanim Drogą pójdziemy Mleczną,
Zanim przed Tronem Pana staniemy,
Mam do przyjaciół prośbę serdeczną –
Myślcie, że żyję… choć nie na ziemi…
To nic, że wkrótce duchem się stanę
I że się znajdę w innej przestrzeni…
Żyjąc w pamięci – żywy zostanę,
Skryty wśród wspomnień - tutaj, na zie-
mi…

Maria Ellnain-Wojtaszek  
„Przez liliowy cień”  

mgr farm. Teresa Korbut 
i mgr farm. Danuta Harbaszewska

Była obecna wszędzie, gdzie można było działać
na rzecz społeczności aptekarskiej

Wspomnienie o magister farmacji  Ewie Więckowskiej

Panorama samorządu
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Za skłonność do atopii od-
powiadają geny. Czynniki 
genetyczne odpowiedzialne 

są za nieprawidłowości w obrębie 
skóry, czyli zaburzenia odpor-
ności humoralnej i komórkowej, 
zaburzenia w metabolizmie nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych 
powodujące suchość skóry oraz 
zaburzenia neurowegetatywne. 
Oprócz czynników środowisko-
wych, do których zalicza się aler-
geny powietrznopochodne i po-
karmowe, stres, czy dym papiero-
sowy, do nasilenia objawów może 
również doprowadzić nadmierna 
higiena. Osłabienie płaszcza lipi-
dowego, czyli bariery chroniącej 
przed utratą wody, przyczynia 
się do powstawania mikrourazów 
i otwiera drogę dla alergenów. 
Dodatkowe zmiany w budowie 
skóry u chorych na AZS to zmniej-
szona adhezja komórek naskórka 
i rozszerzone pory, przez które 
również wnikają alergeny. Warto 
wspomnieć, iż ważny czynnik etio-
logiczny stanowi brak kontaktu  
z alergenami i narażenia na infek-
cje we wczesnym dzieciństwie. 

Hanifin i Rajka wyróżnili 
większe i mniejsze kryteria ato-
powego zapalenia skóry. Do tych 
pierwszych zaliczyli: świąd, dole-
gliwości przewlekłe i nawracające, 
charakterystyczną morfologię 
zmian i pozytywny atopowy wy-
wiad rodzinny. Mniejsze kryteria 
to suchość skóry, łuszczenie, 
podwyższony poziom przeciwciał, 

wczesny wiek wystąpienia zmian, 
nieswoisty wyprysk, zapalenie 
czerwieni wargowej ze złuszcze-

niem, strupami, nadżerkami i pęk-
nięciami wokół ust o przewlekłym, 
bolącym i piekącym charakterze, 

Atopowe zapalenie skóry
Atopowe zapalenie skóry to schorzenie naszych czasów. Termin „atopia” pojawił się dopiero 

w XX wieku, a dziś, w XXI wieku, jest już szeroko rozpowszechniony, zarówno wśród lekarzy, jak  
i rodziców, ponieważ to właśnie  dzieci często cierpią na świerzbiączkę, ezgemę, albo inaczej wyprysk. 
Według Coca i Cooke’a atopia to genetycznie uwarunkowana reakcja, polegająca na nieprawidłowej 
odpowiedzi immunologicznej na małe dawki pospolicie występujących w środowisku antygenów. 
W wyniku tej reakcji dochodzi do nadmiernego wytwarzania przeciwciał IgE skierowanych głównie 
przeciwko tym alergenom. Nie dzieje się tak u osób nie posiadających predyspozycji do alergii. 

►
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zacienienie wokół oczu, fałd skó-
ry poniżej brzegu dolnej powieki 
tzw. fałd Dennie-Morgana, świąd 
po spoceniu, nietolerancja pokar-
mów, biały dermografizm, rumień 
twarzy, akcentacja mieszków wło-
sowych. Mimo, iż objawów jest tak 
wiele zdiagnozowanie ASZ u bar-
dzo małych dzieci nie jest proste. 
Początkowo wysypka w postaci 
czerwonych, łączących się ze sobą 
grudek, może przypominać łojoto-
kowe zapalenie skóry. Po każdym 
drapaniu powstają wyraźne pręgi, 
tzw. przeczosy, a jeśli zostaną za-
każone bakteriami ropieją. Skóra 
staje się coraz cieńsza i bardziej 
podatna na 
uszkodze-
nia.

W 
przebiegu 
c h o r o b y 
w y r ó ż n i a 
się trzy od-
miany za-
l e ż n e  o d 
fazy wzro-
stu pacjen-
ta. Wyprysk 
a t o p o w y 
wczesnego 
i późnego 
d z i e c i ń -
stwa oraz 
w y p r y s k 
a t o p o w y 
okresu mło-
dzieńczego. Na wyprysk atopowy 
wczesnego dzieciństwa chorują 
dzieci do 2 roku życia. Pierwsze 
zmiany o charakterze wykwitów 
rumieniowych pojawiają się już 
przed trzecim miesiącem na twa-
rzy, łuszczą się i sączą. Dolegliwo-
ści mogą ulegać złagodzeniu, albo 
zaostrzać się i zakażać drobno-
ustrojami. W wyprysku atopowym 
późnego dzieciństwa ogniska 
zapalne zlokalizowane są na zgię-
ciach kończyn, na nadgarstkach, 
na karku, twarzy, czy tułowiu. Mają 
pęcherzykowato-grudkowaty, 
swędzący charakter. Wyprysk 

atopowy wieku młodzieńczego 
może pojawiać się na całym ciele, 
czemu towarzyszy powiększenie 
węzłów chłonnych oraz suchość  
i łamliwość włosów. Objawy AZS 
u 75% chorych ustępują w okresie 
dojrzewania, jednak skóra nadal 
pozostaje sucha i wrażliwa na 
działanie czynników zewnętrz-
nych. Nieodpowiednia pielęgnacja 
oraz wpływ szkodliwych czynni-
ków może spowodować nawrót 
choroby, nawet po bardzo długim 
okresie remisji.

Ponieważ w atopowym za-
paleniu skóry występuje niedo-
bór lipidów naskórkowych, oraz 

zmniejszona jest produkcja łoju  
i naturalnego czynnika nawilżają-
cego, podstawowym działaniem 
jest nawilżanie i natłuszczanie 
skóry. Stosuje się zwykle emolienty 
o podłożu mineralnycm (parafi-
na ciekła, wazelina biała), oleje 
roślinne, syntetyczne lipidy oraz 
ceramidy, fosfolipidy, cholesterol 
i kwasy tłuszczowe. Dodatkową 
zaletą jest obecność mocznika 
w preparatach, gdyż w stężeniu 
5-10% jest on czynnikiem wiążą-
cym wodę. Efekt działania emo-
lientów utrzymuje się do czterech 
godzin, dlatego należy aplikować 

je kilka razy dziennie. Wskazane 
są również kąpiele z dodatkiem 
parafiny, w wodzie o temperaturze 
ciała, trwające do 15min. Atopicy 
powinni zaprzestać stosowania 
mydła i detergentów, które mogą 
uczulać. Należy je zastąpić de-
likatnymi emulsjami, lub żelami  
o właściwościach kojących. Odpo-
wiednia pielęgnacja przywracająca 
skórze właściwe nawilżenie i ba-
rierę ochronną zapobiega stanom 
zaostrzeń, gdyż dobrze funkcjonu-
jąca skóra chroni organizm przed 
wnikaniem alergenów. Oprócz 
pielęgnacji skóry, w celu złago-
dzenia objawów choroby, a także 

w celu za-
pobiegania 
zaost r ze-
niom moż-
n a  n o s i ć 
spec ja lną 
odzież. Jest 
to delikat-
na bielizna 
z jedwabiu, 
z którego 
włóknami 
z w i ą z a n o 
substancję 
p r z e c i w -
d r o b n o -
ustrojową. 
C z y n n i k 
ten (AEM 
5772/5) jest 
alternatyw-

nym środkiem wobec chemicz-
nych dodatków do materiałów  
i zabezpiecza zmiany chorobowe 
przed zakażeniem. 

W sytuacji, kiedy zmiany 
chorobowe rozwiną się znacznie 
i nie reagują na emolienty, należy 
włączyć terapię lekami. Zwykle są 
to preparaty przeciwhistamino-
we, sedatywne, kortykosterydy 
i leki immunosupresyjne. Leki 
przeciwhistaminowe dzielimy 
na trzy generacje, do pierwszej 
zalicza się: klemastynę, dimetin-
den, prometazynę, hydroksyzynę, 
cyproheptadynę i ketotyfen; do 
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drugiej: loratadynę, cetyryzynę, 
oraz mizolastynę oraz do trzeciej: 
feksofenadynę, desloratadynę  
i levocetyryzynę. Preparaty te po-
dawane są doustnie, wyjątek sta-
nowi dimetinden, który występuje 
również w żelu. Działanie leków 
przeciwhistaminowych polega na 
blokowaniu receptorów histami-
nowych, a tym samym znosze-
niu efektów działania histaminy, 
będącej mediatorem zapalenia. 
Preparaty te można podawać 
przez dłuższy okres czasu, a w 
przypadku tych pierwszej gene-
racji obserwuje się dodatkowe, 
wskazane działanie sedatywne. 

Wiadomo już, iż w ASZ nie 
tylko histamina odgrywa rolę 
w reakcji zapalnej. Dlatego też 
często stosowanie jedynie leków 
przeciwhistaminowych jest niewy-
starczające. Kiedy trzeba włączyć 
sterydy, zaczyna się od preparatów 
działających miejscowo. Wyga-
szają one proces zapalny poprzez 
działanie antyproliferacyjne, im-
munosoupresyjne i przeciwświą-
dowe. Ze stosowanych substancji 
należy wybrać te o odpowiedniej 
sile działania (silne: acetonid fluci-
nolonu, benzoesan betametazonu, 
propionian klobetazolu, średnie: 
dezoksymetazon, maślan hydro-
kortyzonu, acetonid triamcinolo-
nu, słabe: hydrokortyzon, metylo-
prednizolon, deksametazon, octan 
hydrokortyzonu) i w odpowiedniej 
postaci farmaceutycznej (maść 
wykazuje silniejsze działanie niż 
krem i płyn). Intensywność prze-
nikania kortykosterydów przez 
skórę związana jest z jej wiekiem  
i budową. Zwiększone przenikanie 
występuje u niemowląt i małych 
dzieci, gdyż słabiej wykształcona 
jest warstwa rogowa naskórka. 
Największe wchłanianie odnoto-
wano kolejno: z błon śluzowych, 
moszny, powiek, twarzy, fałdów 
skórnych, tułowia, przedramion, 
ud, ramion, podudzi, grzbie-
tów rąk, dłoni i podeszew stóp.  
U dzieci, oraz na okolice fałdów 

i twarzy powinny być stosowane 
słabsze preparaty i to tylko w razie 
konieczności. Leczenie steryda-
mi można prowadzić w sposób 
ciągły, bądź przerywany. Terapia 
ciągła polega za stosowaniu leku 
1-2 razy dziennie przez tydzień, 
natomiast terapia przerywana za-
kłada aplikację leku na przemian 
z obojętnymi bazami. Ten drugi 
sposób zmniejsza ryzyko działań 
niepożądanych towarzyszących 
terapii kortykosterydami. Do dzia-
łań niepożądanych należy zaliczyć: 
zanik naskórka oraz skóry właś-
ciwej, teleangiektazje, rozstępy, 
hirsutyzm, zmiany przymieszkowe, 
tachyfilaksję, alergię kontaktową 
i pogorszenie się stanu chorego 
po odstawieniu leku. Czasem 
obserwuje się działanie ogólne 
leków po podaniu miejscowym, 
zwłaszcza po aplikacji na większą 
powierzchnię ciała, lub u małych 
dzieci. Podobnie jak podczas sto-
sowania doustnego, mogą pojawić 
się zaburzenia osi podwzgórze-
przysadka, oraz zwiększa się ry-
zyko zakażeń w wyniki osłabienia 
odpowiedzi immunologicznej. 
Leki sterydowe należy odstawiać 
stopniowo zmniejszając dawkę 
leku i zastępując je obojętnymi 
bazami.

Obecnie alternatywną, acz-
kolwiek jeszcze drogą grupą są 
inhibitory kalcyneuryny – leki 
immunomodulujące (tacrolimus, 
pimecrolimus). Mają one zdecy-
dowanie mniej działań niepożą-
danych i mogą być stosowane 
na okolice o zwiększonej wchła-
nialności leku. Działanie lecznicze 
tych preparatów  polega na blo-
kowaniu transkrypcji cytokin oraz 
hamowaniu uwalniania mediato-
rów zapalenia przez mastocyty. 
Pimekrolimus i takrolimus należy 
stosować dwa razy dziennie, ten 
pierwszy zalecany jest do leczenia 
zmian o małym i średnim nasileniu 
zarówno u dorosłych jak i u dzieci, 
natomiast takrolimus powinno 
stosować się u dorosłych ze zmia-

nami o średnim i ciężkim nasileniu. 
Dotychczas jedynym zaobserwo-
wanym objawem podrażnienia 
po aplikacji tych preparatów jest 
świąd i pieczenie z zaczerwienie-
niem wywołane w wyniku wyrzutu 
neuropeptydów do skóry. Działa-
nie to jest przemijające.

Oprócz przypadków, w któ-
rych trzeba zastosować kortyko-
sterydy i inhibitory kalcyneuryny, 
zdarzają się również tak ciężkie, iż 
niezbędne jest włączenie cyklo-
sporyny i hospitalizacja chorego. 
Nieraz do zmian atopowych do-
łącza się zakażenie lub infekcja 
grzybicza, które należy leczyć 
odpowiednimi preparatami. ■

mgr farm. Elwira Sieniawska

Katedra i Zakład Farmakognozji
z Pracownią Roślin Leczniczych,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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W przypadku terapii ast-
my, najczęściej wystę-
pującej choroby prze-

wlekłej u dzieci i dorosłych do 
40r.ż., glikokortykosteroidy (GKS) 
ciągle stanowią najważniejszą 
grupę leków. Wiadomo, że pra-
widłowo leczona astma ma naj-
częściej przebieg łagodny, pod-
czas gdy astma nieleczona, lub 
leczona w sposób niewłaściwy 
może mieć przebieg dość gwał-
towny i stanowić zagrożenie dla 
życia pacjenta. Dlatego tak istot-
ne jest przestrzeganie 
zasad właściwej terapii. 
Warto podkreślić, ze ast-
ma jest chorobą przewle-
kłą o podłożu zapalnym, 
tzn., zarówno w czasie 
zaostrzeń choroby (stan 
astmatyczny), jak też  
w okresach przejściowych 
w obrębie nabłonka oskrzeli toczy 
się proces zapalny, który prowa-
dzi do nadreaktywności oskrze-
li, a także zmian prowadzących 
do obniżenia wydolności układu 
oddechowego. Dlatego, zgod-
nie z wytycznymi Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) i Świa-
towej Inicjatywy Zwalczania Ast-
my (Global Initiative for Asthma, 
GINA) to właśnie wziewnie poda-
wane GKS, leki o działaniu prze-
ciwzapalnym, stanowią najważ-
niejszą i najskuteczniejszą grupę 
leków antyastmatycznych [2-4]. 

Zastosowanie glikokortykosteroidów 
w terapii alergicznych chorób 

dróg oddechowych
Pod pojęciem choroby alergicznej rozumiemy schorzenie, w patogenezie której dochodzi do 

podniesienia we krwi poziomu przeciwciał z klasy IgE. Do tych chorób należy astma, alergiczny 
nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry oraz atopowe zapalenie spojówek, a także pokrzywka i obrzęk 
naczynioruchowy. Co istotne, reakcje uogólnione, np. wstrząs anafilaktyczny nie są zaliczane do 
grupy chorób alergicznych [1].

Wysoka skuteczność syn-
tetycznych GKS podawanych 
wziewnie związana jest z pobu-
dzaniem receptorów dla GKS, któ-
re znajdują się w jądrze komórko-
wym i zmianą aktywności genów  
w DNA. Wskutek pobudzenia tych 
receptorów dochodzi do ograni-
czenia i/lub zahamowania czyn-
ności komórek układu immuno-
logicznego: mastocytów, eozy-
nofilów, neutrofilów, limfocytów 
i makrofagów oraz zahamowania 
wydzielania mediatorów stanu 

zapalnego, tj. histaminy, eikoza-
noidów, cytokin i leukotrienów. 
Po podaniu GKS dochodzi zatem 
do zahamowania powstawania 
reakcji zapalnej, także tej, która 
związana jest z degranulacją ma-
stocytów i uwalnianiem histami-
ny (reakcja alergiczna) [5].

Zgodnie z wytycznymi 
GINA i WHO, długotrwałe (nawet 
do 1 roku) stosowanie niskich 
dawek GKS zaleca się już w przy-
padku astmy łagodnej, także  
u dzieci. Leki te mogą być również 
stosowane w terapii skojarzonej  

z innymi lekami antyastmatyczny-
mi, np. z różnymi lekami o działa-
niu rozszerzającym mięśnie gład-
kie oskrzeli: z lekami pobudza-
jącymi receptory b2 (salmeterol) 
czy z lekami blokującymi recep-
tory dla leukotrienów (monte-
lukast), ale także z teofiliną oraz 
lekami o działaniu cholinolitycz-
nym (ipratropium). Politerapia 
jest szczególnie wskazana w przy-
padku leczenia astmy o umiarko-
wanym bądź ciężkim przebiegu, 
a więc w sytuacji kiedy pożąda-

ne jest uzyskanie 
silniejszego efek-
tu terapeutyczne-
go. Wówczas zale-
ca się stosowanie 
możliwie najniż-
szej dawki GKS, co 
ogranicza do mini-
mum pojawienie 

się działań niepożądanych wywo-
łanych przez GKS, natomiast efekt 
terapeutyczny jest zdecydowa-
nie zwiększony. Łączne poda-
wanie leków przeciwdziała także 
rozwijaniu się tolerancji na dzia-
łanie farmakologiczne, głównie 
leków o działaniu pobudzającym 
receptory b2, których skutecz-
ność terapeutyczna zmniejsza 
się po długotrwałym stosowaniu  
w monoterapii. Biorąc pod uwagę 
terapię skojarzoną z innymi leka-
mi stosowanymi wziewnie (np.  
z salmeterolem) zawsze poda-

Zgodnie z wytycznymi GINA i WHO, 
długotrwałe (nawet do 1 roku) 
stosowanie niskich dawek GKS 

zaleca się już w przypadku astmy 
łagodnej, także u dzieci. 
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wany powinien być najpierw lek  
o działaniu rozszerzającym mięś-
nie gładkie oskrzeli, a później GKS 
o działaniu przeciwzapalnym, 
tzn. najpierw "otwieramy” drogi 
oddechowe, a później podajemy 
preparat o działaniu przeciwza-
palnym. W sytuacji, 
gdy zostaje zmienio-
na kolejność poda-
wania leków, tera-
pia prawdopodobnie 
nie będzie efektywna 
[3,4]. 

Obecnie na 
polskim rynku farma-
ceutycznym znajduje 
się szereg syntetycz-
nych GKS, które zna-
lazły zastosowanie  
w terapii astmy. Na-
leżą tu: beklometa-
zon, budesonid, cy-
klezonid, flutikazon, 
mometazon, półbur-
sztnian prednizolo-
nu i acetonid triam-
cinolonu, z których 
największe znaczenie  
w profilaktyce napa-
dów astmatycznych 
ma budesonid, flu-
tikazon i cyklezo-
nid. Budezonid ma 
ok. 200 razy większe 
powinowactwo do 
receptorów w po-
równaniu do endo-
gennego kortyzolu. 
Działanie farmakolo-
giczne budezonidu 
pojawia się po kilku 
dniach (2-8). Okres 
półtrwania wynosi 
2-4 godz. Flutikazon, lek o jeszcze 
silniejszym działaniu przeciwza-
palnym, jest obecnie najczęściej 
stosowany spośród innych GKS 
w leczeniu astmy. Może być także 
stosowany u dzieci powyżej 4 r.ż. 
Ma długi okres półtrwania. Z ko-
lei cyklezonid, najnowszy synte-
tyczny GKS stosowany w leczeniu 
astmy, jest podawany wziewnie 

w postaci nieaktywnej (prolek). 
W drogach oddechowych ulega 
przekształceniu do formy czyn-
nej b demetylopropionylocykle-
zonidu. Jest to zdecydowanie 
korzystna właściwość, ponieważ 
działanie preparatu ograniczone 

jest tylko do nabłonka oskrzeli, 
a więc efekty niepożądane w ob-
rębie błony śluzowej jamy ustnej, 
gardła i krtani są wyeliminowane. 
Wymienione powyżej GKS, tj. bu-
desonid, flutikazon i cyklezonied 
przeznaczone są do zapobiega-
nia występowania napadów ast-
matycznych. Z kolei półburszty-
nian predniozolonu w terapii ast-

my jest stosowany wewnętrznie,  
w iniekcjach dożylnych i domięś-
niowych głównie w leczeniu stanu 
astmatycznego, a więc w ostrej 
postaci astmy. Acetonid triamci-
nolonu ma podobne wskazania 
do prednizolonu ale w stosowany 

jest znacznie rza-
dziej [6].

W terapii aler-
gicznego nieżytu 
nosa, powszechnie 
występującej choro-
by przewlekłej dróg 
oddechowych, GKS 
są także grupą leków 
pierwszego rzutu. 
W tym przypadku 
GKS podawane są 
w aerozolach dono-
sowych. Najczęściej 
stosowane związki 
to beklometazon, 
budezonid, flutika-
zon, mometazon. 
Działanie GKS po-
jawia się dość szyb-
ko, bo już po ok. 
2-4 godzinach od 
pierwszej aplikacji. 
Leki te stosowane 
są najczęściej dwa 
razy dziennie przez 
okres 2-4 tygodni. 
Łagodzą objawy 
nieżytu nosa takie 
jak katar, uczucie za-
tkanego nosa oraz 
objawy spojówko-
we. Zmniejszają tak-
że ryzyko pojawie-
nia się astmy, które 
jest dość wysokie  
u osób z alergicznym 

nieżytem nosa nie poddanym le-
czeniu [7].

Biorąc pod uwagę bardzo 
szerokie spektrum działania GKS 
należy się liczyć jednak z tym, że 
zwłaszcza po długotrwałym sto-
sowaniu tych leków, mogą po-
jawić się działania niepożądane. 
Najczęściej są to objawy wynika-
jące z miejscowego stosowania tj. 
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re rekomendują tę grupę leków 
jako najważniejszą w terapii cho-
rób alergicznych dróg oddecho-
wych.  ■

dr n. farm. Joanna Listos
Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką
Wydział Farmaceutyczny 

UM w Lublinie

Piśmiennictwo:
1. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. 

Stan wiedzy na rok 2010. Medycyna 
Praktyczna, Kraków, 2010.

2. www.ginasthma.org
3. Kupryś-Lipińska I., Kuna P.: Światowa 

strategia rozpoznawania, leczenia  
i prewencji astmy (aktualizacja 2008) 
- co warto wiedzieć. Terapia, 2009, 3.

4. Kupryś-Lipińska I., Kuna P.: Nowości w 
raporcie GINA 2009. Terapia, 2010, 4.

5. Newton R.: Molecular mechanisms of 
glucocorticosteroid action. Thorax, 
2000, 55: 603-613.

6. Podlewski J., Chwalibogowska-Pod-
lewska A. Leki współczesnej terapii. 
2009, wyd. XIX.

7. Tworek D., Piotr Kuna P.: Glikokortyko-
steroidy donosowe w leczeniu aler-
gicznego nieżytu nosa. Terapia, 2010, 
4.

chrypka, kaszel, suchość w gar-
dle, suchość błony śluzowej nosa, 
ścieńczenia nabłonka czy wtórne 
zakażenia bakteryjne i grzybicze. 
Pacjent płucząc jamę ustną po 
każdorazowym podaniu aero-
zolu może ograniczać pojawia-
nie się tych efektów. W wyniku 
wziewnej aplikacji GKS działania 
niepożądane ogólnoustrojowe 
(zwiększone ryzyko osteoporozy 
i złamań kości) oraz zahamowa-
nie osi podwzgórze-przysadka-
nadnercza występują sporadycz-
nie, tj. po bardzo długim okresie 
przyjmowania wysokich dawek 
GKS [6]. 

Podsumowując, po wpro-
wadzeniu na rynek farmaceutycz-
ny wziewnie stosowanych GKS 
szybko okazało się, że są to leki 
pierwszego rzutu w leczeniu aler-
gicznych chorób dróg oddecho-
wych (astma, alergiczny nieżyt 
nosa). Mimo wprowadzania na 
rynek nowych, wydawałoby się 
skuteczniejszych i bezpieczniej-

szych grup leków (np. antagoni-
ści receptorów leukotrienowych) 
GKS nadal uważane są za leki 
najefektywniejsze. W chorobach 
dróg oddechowych zaleca się 
przyjmowanie niskich dawek GKS 
przez długi czas, ponieważ prze-
wlekłe ich stosowanie ogranicza 
powstawanie zmian, które mogą 
prowadzić do rozwoju nadreak-
tywności oskrzeli i do nasilenia 
choroby. Leki te zalecane są, na-
wet jeśli miałoby się to wiązać  
z pojawieniem działań niepożą-
danych o charakterze miejsco-
wym. W przypadku leczenia po-
staci zaawansowanej astmy czy 
ANN (alergicznego nieżytu nosa) 
zaleca się łączenie GKS z lekami 
o innym mechanizmie działania 
(politerapia) co nie zmienia ry-
zyka występowania działań nie-
pożądanych, a potęguje efekt 
farmakologiczny. Istotne znacze-
nie wziewnie podawanych GKS  
w lecznictwie potwierdzają takie 
organizacje jak WHO i GINA, któ-

►
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W kilku przypadkach uką-
szenia mogą jednak zagrażać 
zdrowiu, a nawet życiu człowieka, 
mianowicie:

kiedy ukąszenie nastąpiło - 
w okolicy gardła lub języka, 
ponieważ powstający obrzęk 
może zablokować drożność 
dróg oddechowych; 
kiedy pacjent jest uczulony na - 
jad owada;
kiedy ukąszenia są bardzo - 
liczne;
kiedy ukąszenie jest powikła-- 
ne zakażeniem.

Dwie pierwsze sytu-
acje dotyczą głównie po-
kąsań przez pszczoły, osy 
lub szerszenie i większość 
ludzi zdaje sobie sprawę 
z tego, że są to zdarzenia 
potencjalne groźne dla 
poszkodowanego. Nie-
wiele jednak osób wie o 
zagrożeniach, jakie niesie 
ze sobą sytuacja trzecia 
i czwarta. Wielokrotne 
ukąszenia mogą być przyczyną 
wystąpienia objawów przypomi-
nających zatrucie – wymiotów, 
biegunki, a nawet utraty przytom-
ności, kiedy substancje toksyczne 
ulegają kumulacji, a do zatrucia 
dochodzi przez skórę. Szczegól-
nie groźne pod tym względem są 
szerszenie, ponieważ wstrzykują 
bardzo dużą ilość toksyny, jednak 
problemy może wywołać także 

zmasowany atak „niewinnych” 
meszek. U większości dorosłych 
jad około 100 pszczół może do-
prowadzić do stanu zagrożenia 
życia, u osoby uczulonej wy-
starczy jedno ukąszenie. Osoby, 
które wiedzą o swoim uczuleniu 
powinny nosić stale przy sobie 
zestaw składający się ze środka 
przeciwhistaminowego i roztwo-
ru adrenaliny w gotowej do uży-
cia ampułkostrzykawce.

Oprócz wymienionych po-
wyżej owadów gryźć mogą także 

wije i stonogi, pluskwy, pijaw-
ki, czy pająki (krzyżaki, topiki). 
Skład śliny, a co za tym idzie sku-
tek pogryzienia różni się istotnie  
w zależności od gatunku. W skład 
jadu mogą wchodzić alkaloidy, 
enzymy, aminy. Żyjątka wystę-
pujące w naszym kraju na ogół 
nie są groźne, niemniej jad nie-
których stworzeń, zwłaszcza eg-
zotycznych może być przyczyną 

groźnych powikłań tj. zapalenie 
nerwów obwodowych, zapalenie 
naczyń i węzłów limfatycznych. 
Najbardziej niebezpieczne zmia-
ny mogą mieć postać owrzodzeń 
z obrzękiem, zmianami martwi-
czymi i silnym bólem.

W skład specyfików prze-
znaczonych na skórę zmienioną 
przez ukąszenie wchodzić mogą 
substancje przeciwhistaminowe 
np. maleinian dimetyndenu, anta-
zolina, mleczan bamipiny, a także 
alfa-adrenomimetyki np. naftazo-

lina oraz substancje po-
chodzenia naturalnego. 
Wiodącym składnikiem 
w wielu preparatach są 
mentol i kamfora, które 
działają znieczulająco  
i przynoszą ulgę po-
przez odczucie schło-
dzenia. Częstym skład-
nikiem są także związki 
o właściwościach prze-
ciwzapalnych i gojących 
np. bisabolol, pantenol, 

wyciągi z rumianku, arniki i ocza-
ru wirginijskiego. Spotkać można 
także tanninę, jak również olejek 
z drzewa herbacianego znany 
ze swoich właściwości przeciw-
bakteryjnych. Pewną nowością 
są hydrożele, które nie zawierają 
wiodącej substancji aktywnej, ale 
poprzez swoje właściwości osmo-
tyczne oczyszczają miejsce uką-
szenia z toksyn. Poza receptą do-

Swędzą, pieką, bolą,
czyli o ukąszeniach insektów

Ukąszenia owadów zwykle nie są groźne, a jedynie nieprzyjemne. „Zwykłe” ukąszenia nie wymagają 
żadnego specjalnego postępowania, jednak są bardzo dokuczliwe. Można złagodzić te dolegliwości wie-
loma dostępnymi w aptece bez recepty preparatami. Są to zwykle żele, płyny lub aerozole – taka postać 
leku zapewnia dodatkowe właściwości chłodzące i przeciwobrzękowe po aplikacji. Wiele z tych preparatów 
występuje w formie aplikatorów roll-on, co dobrze koresponduje z punktowym charakterem zmian, na jakie 
są one przeznaczone.

W skład specyfików przeznaczonych 
na skórę zmienioną przez ukąszenie 

wchodzić mogą substancje 
przeciwhistaminowe np. maleinian 

dimetyndenu, antazolina, 
mleczan bamipiny, a także alfa-

adrenomimetyki np. naftazolina oraz 
substancje pochodzenia naturalnego.
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mogą one reagować znacznie 
gorzej niż dorośli – zmiany skór-
ne są u nich zwykle bardziej na-
silone, dzieci mogą być rozdraż-
nione, czasami nawet gorączkują. 

Należy pamiętać, że niektóre 
zmiany skórne oraz nasilone reak-
cje alergiczne wymagają leczenia 
farmakologicznego pod kontrolą 
lekarza. Dotyczy to zwłaszcza sy-
tuacji, kiedy obrzęk trwa kilka dni, 
a jego średnica oscyluje w grani-
cach 10 lub więcej centymetrów. 
Niepokój powinny wzbudzić tak-
że wszelkie wykwity o nietypo-
wym wyglądzie, zwłaszcza jeśli 
towarzyszą im dolegliwości ogól-
noustrojowe. Wskazana wówczas 
jest wizyta u lekarza pierwszego 
kontaktu lub u dermatologa. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

stępne są także 0,5% formulacje 
hydrokortyzonu, które skutecznie 
łagodzą świąd, jednak stosowa-
ne muszą być z uwzględnieniem 
wszelkich przeciwwskazań i środ-
ków ostrożności. Dobrymi środ-
kami są także pudry płynne, któ-
re dzięki zawartości tlenku cynku 
działają osuszająco, a dodatek 
w niektórych z nich anestezyny 
zapewnia dodatkowe działanie 
znieczulające. Ich wadą jest wi-
doczność na skórze i brudzenie 
odzieży, można je jednak polecić 
na noc. Papki w czasie wysycha-
nia chłodzą i łagodzą dokuczliwy 
świąd:

Tego typu papki można 
także przygotować w recepturze, 
dobierając skład i stężenie sub-
stancji w zależności od potrzeb:

Rp.

Mentholi 0,5-1,0
Zinci oxydati
Talci Veneti
Amyli Tritci aa 10,0
Glicerini 5,0
Spiritus Vini 40o ad 100,0
M.f. Suspensio
D.S. Przed użyciem wstrząsnąć. 

Wykwity smarować 3 razy 
dziennie.

Aplikacja preparatu na od-
czyn powinna polegać na roz-
smarowaniu, z ewentualnym de-
likatnym wklepaniem. Przeciw-
wskazane jest wcieranie w skó-
rę, ponieważ może to nasilić po-
drażnienie. Również zbyt ciepłe  
i zbyt długie kąpiele mogą na-
silać uczucie świądu, podob-
nie jak intensywne wycieranie 
ręcznikiem. 

Ukąszenie może dawać także 
odczucie bólu, niekiedy o znacz-
nym nasileniu. W takich przy-
padkach można podać doustny 
środek przeciwbólowy. Doustnie 
można przyjąć także lek prze-
ciwhistaminowy – bez recepty 

można obecnie polecić wiele pro-
duktów z loratadyną i cetyryzyną. 
Pomocne może być także wypicie 
wapna.

„Domowe” sposoby na uką-
szenia to przede wszystkim zim-
ne kompresy (także z dodatkiem 
alkoholu) oraz okłady z lodu. Na 
ugryzienia mrówek można stoso-
wać roztwory dwuwęglanu sodo-
wego (sody oczyszczonej), któ-
ry neutralizuje kwas mrówkowy. 
Płyny, którymi można przecierać 
krostki można wykonać także  
w recepturze:

Rp. 

Mentholi 0,5-1,0
Glicerini 5,0
Spiritus Vini 40o ad 100,0
M.f. Solutio
D.S. Zewnętrznie. Wykwity sma-

rować watką zwilżoną płynem 
kilka razy dziennie.

Ukąszenia przez 
owady są szczegól-
nie uciążliwe u dzie-
ci. Maluchy bardzo 
często rozdrapują 
miejsca po ugryzie-
niu, doprowadzając 
do wtórnego ich za-
każenia bakteriami. 

Na ukąszenia 
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Pełną i rozszerzoną defini-
cję indeksu glikemicznego 
wprowadziły FAO/WHO w 

1997r. Definicja ta określa IG jako 
powierzchnię pola 
pod krzywą opisują-
cą przebieg wzrostu 
poziomu glukozy 
we krwi, po spoży-
ciu pokarmu testo-
wego zawierającego 
50g węglowodanów 
przyswajalnych w odniesieniu 
do odpowiedzi glikemicznej na 
tą samą ilość węglowodanów  
w standardowym pokarmie (glu-
kozie lub białym chlebie) przyję-
tym przez tę samą osobę. 

Indeks glikemiczny, inaczej 
wskaźnik glikemiczny służy do 
uporządkowania produktów spo-
żywczych w zależności od tego,  
w jakim stopniu wpływają na 
wzrost poziomu glukozy we krwi 
po ich spożyciu, czyli na glikemię 
poposiłkową. Indeks glikemiczny 
odnosi się tylko do węglowoda-
nów, ponieważ białka i tłuszcze 
nie powodują podniesienia po-
ziomu glukozy we krwi. Normal-
nie u ludzi poziom glukozy wyno-
si od 4,5-5,5 mmol/l, natomiast 
po zjedzeniu posiłku z dużą iloś-
cią węglowodanów wzrasta na-
wet do 7,2 mmol/l. Dosyć łatwo 
można stwierdzić, że im większy 
IG pokarmu, tym poziom gluko-

zy we krwi szybciej wzrasta po 
jego spożyciu. Produkty o wyso-
kim indeksie powodują zarówno 
wysoki szczytowy poziom cukru 

we krwi, jak i szybki jego spadek. 
Znając te fakty można ułożyć jad-
łospis z zastosowaniem indeksu 
glikemicznego dostosowany do 

potrzeb cukrzyków. Indeks glike-
miczny może być także przydat-
nym wskaźnikiem w diecie od-
chudzającej. 

Aby wyznaczyć 
indeks glikemicz-
ny pokarmu, należy 
grupie starannie do-
branych ochotników 
podać ten pokarm, 
a następnie przez 
dwie godziny pobie-

rać krew co 15 minut i sprawdzać 
poziom cukru. Po przebadaniu 
krwi uzyskuje się średnią wartość 
wskaźnika glikemicznego. Po licz-

Indeks glikemiczny
W latach osiemdziesiątych, a dokładnie w 1981 roku, po raz pierwszy zostało użyte pojęcie 

tzw. indeksu glikemicznego produktów spożywczych (IG). David Jenkins wraz z współpracownika-
mi przeprowadził na grupie ochotników badania oceniające wpływ 62 zwyczajowo spożywanych 
produktów i węglowodanów prostych na poziom glukozy we krwi. Na tej podstawie powstał al-
ternatywny system opisujący żywność zawierającą węglowodany, przedstawiający jej wpływ na 
glikemię poposiłkową. W nawiązaniu do IG powstało miano „ładunku glikemicznego”. Ładunek 
glikemiczny uwzględnia zarówno wartości indeksu glikemicznego, jak i ilość zawartych w danym 
produkcie węglowodanów.

Rys. 1 Poziom glukozy we krwi po spożyciu określonych produktów 
z określonym indeksem glikemicznym. ►
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nych badaniach sprawdzono, że 
wartość średnia jest powtarzal-
na, a różne grupy badanych mają 
podobne wyniki krwi. Porówny-
walne wyniki uzyskano również 
wśród chorych z cukrzycą. 

IG jest przedstawiany jako 
procentowy wzrost stężenia glu-
kozy we krwi po spożyciu 50 g 
danego produktu. Wzrost po-
ziomu cukru we krwi w przypad-
ku spożycia 50 g czystej gluko-

zy przyjęto jako podstawę skali 
(100%). Ustala się, że najlepiej 
spożywać produkty z indeksem 
glikemicznym poniżej 50. Przykła-
dowo, spożycie 50 g moreli, któ-
ra ma IG=31 może powodować  
3 krotnie mniejszy skok poziomu 
glukozy we krwi, niż spożycie 50g 
czystej glukozy. 

Po spożyciu jakiegokolwiek 
produktu z wysokim indeksem 
glikemiczny, poziom glukozy we 
krwi zdrowego człowieka szybko 
spada, co powoduje uczucie gło-
du. Spożywając produkt z niskim 
IG można uzyskać długotrwałe 
uczucie sytości, ponieważ cukier 
zawarty w produkcie będzie się 
dłużej uwalniał.

Na wartość indeksu glike-
micznego pokarmu wpływają: 

Poziom węglowodanów  1. 
w produkcie oraz ich rodzaj 
(proste, złożone);
Stopień przetworzenia po-2. 
karmu – obróbka zewnętrz-
na np. rozdrobnienie, jak 
również wewnętrzna  np. 
termiczna poprzez goto-
wanie, duszenie, smażenie. 

Potrawa
Indeks 

glikemiczny 
IG [%]

Ładunek 
glikemiczny

[g]

Orzeszki ziemne 50 g

Soja 150 g

Mleko pełnotłuste 250 ml

Marchewka 75 g

Fasola 150 g

Chleb pełnoziarnisty 30 g

Sok jabłkowy 240 ml

Jeden banan 120 g

Sok pomarańczowy 250 ml

Brązowy ryż 75 g

Ciemny chleb żytni 30 g

Chipsy kukurydziane 50 g

Jeden średni ziemniak

Makaron 180 g

Biały gotowany ryż 150 g

Płatki kukurydziane 30 g

Pieczone ziemniaki 150 g

14

18

27

71

28

62

52

52

50

73

81

63

85

47

64

92

85

1

1

3

4

7

9

12

12

13

13

15

17

20

23

23

24

26
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Dlatego np. warzywa, po-
siadające ogólnie niski IG 
najlepiej i najzdrowiej jest 
spożywać na surowo, po-
nieważ po przetworzeniu 
IG wzrasta;
Zawartość błonnika, który 3. 
opóźnia przemianę węglo-
wodanów;
Czas spożywania pokarmu 4. 
– im szybciej jemy, tym 
szybciej glukoza wchłania-
na jest do krwi;

Podział indeksu glikemicznego ze 
względu na siłę działania: 

Niski indeks glikemiczny •	
<55 - I grupa
Średni indeks glikemiczny •	
56-69 - II grupa
Wysoki indeks glikemicz-•	
ny >70 - III grupa.

Trudno zapamiętać war-
tości indeksu glikemicznego 

wszystkich produktów, w tym 
celu pomocne są tabele zesta-
wiające produkty z IG. W I grupie 
podstawą zestawienia są owoce, 
warzywa, nasiona roślin strączko-
wych, chude mięso, ryby i napoje 
mleczne z niską zawartością tłusz-
czu. II grupa to makarony, kasze, 
pieczywo razowe. Ostatnia grupą 
jest pieczywo białe, ziemniaki i 
słodycze. W licznych książkach 
oraz w internecie, można znaleźć 
tabele przedstawiające uporząd-
kowane produkty ze względu na 
poziom IG (wysoki, średni i niski). 
W tabeli przedstawiono jedynie 
przykładowe produkty z ich in-
deksami i ładunkiem glikemicz-
nym.  

Wysoki IG diety może 
zwiększyć ryzyko występowania 
chorób dietozależnych,  w tym 
szczególnie: cukrzycy typu 2, 
niedokrwiennej choroby serca, 

kamicy żółciowej.  U osób z cuk-
rzycą typu 1 i 2 zmniejszenie in-
deksu glikemicznego diety śred-
nio o 10%, odpowiada redukcji 
stężenia hemoglobiny glikowanej  
w ciągu średnio 7 tygodni o 7,2-
8%, co zmniejsza o około 10% ry-
zyko wystąpienia powikłań cuk-
rzycy. 

Od lat 80. popularne są na 
całym świecie tzw. diety nisko-
glikemiczne. Jej przykładem jest 
tzw. dieta Montignac. Na indeksie 
glikemicznym opiera się również 
popularna w Stanach Zjednoczo-
nych dieta South Beach. ■
 

mgr Anna Grzegorczyk 

doktorantka 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Wydział Technologii Żywności 
Katedra Przetwórstwa Produktów 

Zwierzęcych
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Zarządzanie ryzykiem jako-
ści jest wymaganiem Roz-
działu 1 Części I oraz Roz-

działu 2 Części II załącznika do 
Rozporządzenia Ministra z dnia 
1 października 2008 r. w sprawie 
wymagań Dobrej Praktyki Wy-
twarzania oraz Aneksu 20 Euro-
pejskiego Przewodnika Dobrej 
Praktyki Wytwarzania Produktów 
Leczniczych Przeznaczonych dla 
Ludzi i Zwierząt.

Wraz ze zmianami w roz-
działach dotyczących zarządzania 
jakością w części I i II Wytycznych 
GMP zarządzanie ryzykiem w ja-
kości stało się integralną częścią 
systemu jakości wytwórcy i stano-
wi istotną składową efektywnego 
zarządzania systemem jakości.

Ryzykiem określa się 
prawdopodobieństwo wystą-
pienia szkody oraz jej skutki.

Ryzyko związane z jakością 
produktu leczniczego jest jedną 
ze składowych całkowitego ryzy-
ka wypływającego z wytwarzania 
oraz z zastosowania leku. Ważne 
jest zrozumienie, że jakości pro-
duktu powinna być utrzymana 
poprzez cały cykl jego życia tak, 
aby właściwości istotne dla ja-
kości produktu leczniczego były 
zgodne z właściwościami produk-
tu stosowanego w badaniach kli-
nicznych. Efektywne podejście do 
zarządzania ryzkiem jakości może 

w przyszłości zapewnić właściwą 
jakość produktu leczniczego dla 
pacjenta poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków pozwala-
jących na identyfikację i kontrolę 
potencjalnego ryzyka związane-
go z rozwojem i wytwarzaniem. 
Zastosowanie zarządzania ryzy-
kiem w jakości przez wytwórcę, 
może ułatwić działanie zgodne  
z wymaganiami prawnymi.

Zasady zarządzania ryzy-
kiem w jakości obejmują: rozwój, 
wytwarzanie, dystrybucję, inspek-
cję i przeglądy procesów podczas 
cyklu substancji leczniczych, pro-
duktów leczniczych, produktów 
biologicznych i biotechnologicz-
nych (włączając użycie surow-
ców, rozpuszczalników, substancji 
pomocniczych, materiałów opa-
kowaniowych i zadrukowanych 
materiałów opakowaniowych dla 
produktów leczniczych, produk-
tów biologicznych i biotechnolo-
gicznych).

Dwoma podstawowymi za-
sadami zarządzania ryzykiem dla 
jakości są:

ocena ryzyka w jakości po-• 
winna uwzględniać podstawy 
naukowe w powiązaniu z bez-
pieczeństwem pacjenta;
dokumentowanie procesu za-• 
rządzania ryzykiem powinno 

był współmierne do poziomu 
ryzyka.

Osoby podejmujące decy-
zje w procesie zarządzania ryzy-
kiem powinny:

być odpowiedzialne za koor-• 
dynację zarządzania ryzykiem 
jakości na wszystkich etapach 
działania i w różnych  działach 
organizacji;
zapewnić, że proces zarzą-• 
dzania ryzykiem w jakości 
został zdefiniowany, udoku-
mentowany, wdrożony i pod-
lega przeglądowi z udziałem 
kompetentnych osób.

Zarządzanie ryzykiem ja-
kości polega na systematycznym 
procesie oceny, kotroli, wymiany 
informacji oraz na przeglądzie ry-
zyka, które może zagrażać jakości 
produktu leczniczego. Zarządza-
nie to może odnosić się zarówno 
do działań, które miały miejsce  
w przeszłości (retrospektywnie), 
jak i do działań, które mogą wy-
darzyć się w przyszłości (prospek-
tywnie).

System zarządzania ryzy-
kiem jakości powinien uwzględ-
niać:

poziom wiedzy naukowej, • 
doświadczenie w prowadze-
niu procesu, a także działania 
mające na celu zapewnienie  

Wytwórca ma obowiązek dostarczyć na rynek produkt leczniczy bezpieczny, skuteczny i o odpowied-
niej jakości. W osiąganiu tego celu pomocne jest posiadania i stosowanie systemu zarządzania jakością 
opartego na zarządzaniu ryzykiem jakości.

Zarządzanie ryzykiem 
w systemie zarządzania jakością 

w firmie farmaceutycznej 
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ochrony zdrowia pacjenta, 
wkład pracy oraz poziom • 
sformalizowania i dokumen-
towania procesu zarządzania 
ryzykiem, które powinny być 
współmierne do poziomu ry-
zyka.

Wszyscy wytwórcy (produkt 
leczniczy, aktywna substancja 
czynna) muszą posiadać tak zbu-
dowany system, aby pozwalał on 
na stosowanie i ocenę zarządzania 
ryzykiem jakości. W systemie tym 
powinna istnieć procedura, która 
będzie opisywała postępowanie 
zarówno w przypadku planowa-
nych, jak i nieplanowanych analiz 
ryzyka. Procedura podaje zakres, 
odpowiedzialność, kontrolę, za-
twierdzanie, system zarządzania, 
zastosowanie, pominięcia.

Wymagane jest rów-
nież, aby istniał rejestr listujący 
i śledzący wszystkie zauważone  
w cyklu życia produktu ryzyka 
oraz podsumowujący, w jaki spo-
sób zostały one zminimalizowa-

ne. Powinno w nim zostać ujęte 
jasne odniesienie do sposobu 
oceny ryzyka.

Wykorzystując właściwie 
ocenę ryzyka można w sposób 
efektywny zminimalizować liczbę 
CAPA (Corrective and Preventi-
ve Action – działania naprawcze  
i zapobiegawcze) poprzez od-
rzucenie niekrytycznych zdarzeń,  
a skupienie się na tych zdarze-
niach, które mają najbardziej kry-
tyczny wpływ na działanie firmy 
farmaceutycznej.

Kluczowymi punktami do-
brej oceny/analizy ryzyka są:

zidentyfikowanie procesu, • 
który ma zostać oceniony, co 
zamierzamy osiągnąć (np. ja-
kie jest ryzyko i jaki wpływ  
może ono mieć na pacjenta),
oparcie na wynikach z syste-• 
matycznej oceny potencjal-
nych czynników wywołują-
cych ryzyko,
wykorzystanie dostępnej wie-• 
dzy naukowej,

przeprowadzenie oceny ry-• 
zyka przez doświadczony  
i kompetentny personel,
wykorzystanie faktycznych • 
dowodów popartych oceną 
ekspertów w celu osiągnię-
cia właściwego/poprawnego 
końcowego wniosku,
nie załączać żadnych nieuza-• 
sadnionych założeń,
zidentyfikować wszystkie ry-• 
zyka prawdopodobne do wy-
stąpienia,
udokumentować we właściwy • 
sposób, skontrolować, zaak-
ceptować
mieć na uwadze bezpieczeń-• 
stwo pacjenta, 
powinna zawierać plan zmini-• 
malizowania ryzyka.

Poniższy wykres wskazuje 
wpływ, jaki zarządzanie ryzkiem 
jakości może mieć na istniejący 
system dokumentacji.

Narzędzia wykorzystywane 
przy zarządzaniu ryzykiem jako-
ści są podane w Aneksie 20 (ICH 
Q9). W niektórych specyficznych 

►
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przypadkach uzasadnione będzie 
wykorzystanie kombinacji narzę-
dzi. Dla każdej oceny ryzyka po-
winien być dostępny raport z jej 
przeprowadzenia, który podaje 
końcowy wniosek – inny – w za-
leżności od natury ryzyka – im 
ryzyko bardziej krytyczne, tym 
jego ocena/analiza powinna być 
bardziej złożona i wynik końco-
wy musi zostać oparty na danych 
wynikających z doświadczenie 
oraz wiedzy naukowej.

W przypadku korzystania z 
wiedzy, doświadczenia zewnętrz-
nych ekspertów/konsultantów  
w procesie oceny ryzyka należy 
pamiętać o tym, aby posiadać od-
powiednie uzasadnienie takiego 
działania. Powinno udowodnić się, 
iż kompetencje eksperta były od-
powiednie do danej oceny ryzyka 
i jego udział w ocenie pozwolił na 
osiągniecie końcowego efektu w 
sposób właściwy. Jeśli ocena ry-
zyka dotyczyła zagadnień związa-
nych z GMP, wówczas niezbędne 
jest podpisanie umowy z eksper-
tem. Innym przypadkiem wyko-
rzystania eksperta zewnętrznego 
będzie Osoba wykwalifikowana 
zleceniobiorcy lub zleceniodaw-
cy. Odpowiedzialności/obowiązki 
stron należy również ująć w od-
powiedniej umowie.

W celu ciągłego doskonale-
nia poprzez wykorzystanie zarzą-
dzenia ryzykiem jakości pomocne 
jest stworzenie portfolio ryzyka 
dla danego produktu. Portfolio 
ryzyka pokazuje historię wszyst-
kich zdarzeń/odchyleń/CAPA dla 
produktu łącznie z poziomem 
ryzyka, jaki został przypisany do 
danego zdarzenia, co w systemie 
zarządzania jakością przyszło-
ści pozwoli na podejmowanie 
lepszych i pewniejszych decyzji  
w momencie pojawienia się prob-
lemów jakościowych.

Przykładowe zagadnienia 
sprawdzane podczas kontroli za-
kresu zarządzania ryzykiem w sy-
stemie zarządzania jakością:

czy przeprowadzone zarzą-• 
dzanie ryzykiem jakości jest 
zintegrowane z systemem 
jakości danej firmy farmaceu-
tycznej?
wykrywalność, klarowność• 
w jaki sposób została podjęta • 
decyzja?
czy został zdefiniowany prob-• 
lem/ryzyko?
czy przeprowadzony proces • 
wyjaśniania dał odpowiedź 
na stawiane pytanie?
czy zadania/ funkcje zostały • 
przydzielone właściwym ze-
społom?
czy wykorzystano, sprawdzo-• 
no, zdefiniowano właściwe 
dokumenty?
czy decyzja została podparta • 
wiedzą naukową?

Jeśli ocena ryzyka została 
przeprowadzona w sposób nie-
właściwy, a jej wynik był wzięty 
pod uwagę podczas certyfikacji  
i zwalniania serii przez Osobę 
wykwalifikowaną, jest to nie-
zgodność krytyczna, której skutki  
w konsekwencji może odczuć pa-
cjent.

Przemysł farmaceutycz-
ny zmaga się z wprowadzeniem 
skutecznego systemu zarządza-
nia jakością opartego na zarzą-
dzaniu jej ryzykiem. Firmy far-
maceutyczne muszą sprostać 
wymaganiom odnośnie wytwa-
rzania produktów leczniczych  
i substancji czynnych, jakie nakła-
da na nie prawo farmaceutyczne. 
Spotkania z Senior Management 
(wyższe kierownictwo) w trakcie 
inspekcji GMP w celu poznania 
kultury jakości, są kwestią czasu. 
Nowe podejście mówi: niezgod-
ność w ramach GMP nie powstaje  
w wyniku błędu operatora, ale 
błędu Senior Management, który 
w zarządzaniu jakością i ocenie 
wyników płynących z analiz ryzy-
ka pełni kluczową rolę. ■

mgr farm. Maria Kalandyk  

ICN Polfa Rzeszów S.A.
                                                                                                               
 Piśmiennictwo:
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 1 października 2008 roku w 
sprawie wymagań dobrej praktyki wy-
twarzania wraz z załącznikiem do roz-
porządzenia MZ

- Aneks 20 Europejskiego Przewodnika 
Dobrej Praktyki Wytwarzania Produk-
tów Leczniczych Przeznaczonych dla 
Ludzi i Zwierząt.

©
 R

G
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

►



W aPtece

21Aptekarz Polski, 57(35e) maj 2011

Klasyczna definicja alergii 
wprowadzona do języka 
medycyny przez wiedeń-

skiego pediatrę Clemens Freiherr 
von Pirquet’a najogólniej mó-
wiąc odnosiła się do nadmiernej 
reakcji organizmu na czynniki 
zewnętrzne. Greckie określenie  
„allon argon” oznacza dosłownie 
zmieniony, odbiegający od nor-
my sposób reagowania i bardzo 
dobrze oddaje istotę zagadnie-
nia. Ta nadwrażliwość jest jednak 
zawsze związana z działaniem ze-
wnętrznych czynników zwanych 
alergenami.

Tyle język nauki, do któ-
rego obecny numer pisma bę-
dzie odnosił się bardzo czę-
sto. Zwrot „mam alergię” osa-
dził się jednak  również mocno  
w języku potocznym i to wcale 
nie w odniesieniu do fizycznych 
stanów chorobowych. Bardzo 
często słychać sformułowanie 
„mam  alergię” w sytuacji na 
przykład niezadowolenia. Ostat-
nio zasłyszane: „Mam alergię na 
takie wystąpienia”, czy zdanie „Na 
takie osoby reaguję alergicznie” są 
tego potwierdzeniem.

W artykule najpierw zaj-
miemy się symptomami „aler-
gicznych” reakcji w relacjach mię-
dzyludzkich, aby później zwrócić 
uwagę na redukowanie związa-
nych z tym obciążeń.

Jak pisaliśmy już wielokrot-
nie, każdy człowiek ma inną wraż-
liwość. Używając języka artykułu, 
można powiedzieć, że poziom  in-

dywidualnej odporności na „aler-
gen” jest zróżnicowany. Można 
jednak przywołać pewne  wspól-
ne dla opisywanego zjawiska ce-
chy możliwe do zaobserwowania  
w reakcji organizmu osoby „uczu-
lonej”. Jednym z częstych obja-
wów alergii pokarmowych jest 
np. wysypka. W sytuacji, kiedy to 
inna osoba stanowi zagrożenie 
pojawiać się może czerwienienie 
twarzy. W tym objawie powiedze-
nie „mam alergię na dana osobę” 
wydaje się wręcz uzasadnione.

Jeżeli pacjent czy współpra-
cownik wywołuje u farmaceuty 
również inne przypadłości, takie 

jak przyspieszony i płytki oddech, 
odczuwane wyraźnie pulsowanie 
krwi w skroniach czy przyspie-
szone tętno, to bez wątpliwości 
może on powiedzieć, że dana 
osoba jest dla niego toksyczną. 

Osoba „toksyczna” może 
wywodzić się z każdego środo-
wiska. Ani wiek, ani poziom wy-
kształcenia, ani pełniona rola 
społeczna nie wnoszą w tym wy-
padku żadnych ograniczeń. Właś-
ciciel apteki, współpracownik, pa-
cjent, członek dalszej lub bliższej 
rodziny – każdy może wpisać się 
w tę rolę. Nie ma również zare-
zerwowanych obszarów wystę-
powania „zagrożenia”. Toksyczne 

osoby jak „kurz” mogą osiadać 
wszędzie. Miejscem ich „wystę-
powania” może więc być także 
apteka, tak z jednej, jaki i drugiej 
strony kontuaru. Pojawienie się 
opisanych wyżej „alergicznych” 
objawów poprzedzone jest bar-
dzo jednoznacznymi postawami 
toksycznych osób. 

Pani Anna, farmaceutka, 
przez wiele lat z dużą satysfakcją 
wykonywała swoją pracę i z ra-
dością codziennie (niezależnie od 
poziomu zmęczenia) przychodzi-
ła do apteki .Sytuacja zmieniła się 
w momencie zatrudnienia nowej 
pracownicy. Początkowo były to 
drobne , ale bardzo uprzykrza-
jące życie incydenty. A to nie na 
czas wykonane zadanie, spóźnie-
nia bez słowa przepraszam, czy 
wybieranie dyżurów, które były 
najmniej obciążające. Pani Anna 
zauważyła również, że zachowa-
nia te są skierowane wobec niej 
i że inne koleżanki tego nie do-
świadczają. To spostrzeżenie było 
wyjątkowo bolesne. Podejmowa-
ne przez nią próby obronienia 
siebie spełzały na niczym. Z nie-
zrozumiałych dla siebie przyczyn 
nie umiała egzekwować własnych 
praw i pozwalała siebie lekcewa-
żyć. Sposób wypowiadania się 
nowej współpracownicy bardzo 
ją deprymował, obniżał poczu-
cie własnej wartości, odbierał 
pewność siebie i odwagę dzia-
łania. Wkrótce pojawiły się rów-
nież fizyczne objawy „nietoleran-
cji” .

Mam alergię na … 
czyli rzecz o „toksycznych” 
relacjach i o sposobach ich 

redukowania

►

[...] ach! jak ludzie 
mnie bolą!

Emil Cioran1
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Toksyczne osoby często  
z nieuświadomionych nawet 
dla samych siebie powodów nie 
wspierają innych, nie życzą innym 
dobrze i nie cieszą się z ich suk-
cesów. Swoim zachowaniem wy-
tykają wady i osłabiają wolę dzia-
łania. Czasami działają wprost,  
a czasami, co jeszcze trudniejsze- 
poza plecami wybranej „ofiary”.

Co pan robi? 
- Czekam na siebie.

Emil Cioran

Uwolnieniu się od tok-
sycznych relacji sprzyja uwol-
nienie się od presji ról i dotarcie  
w głąb samego siebie. „Uwolnie-
nie w związkach z innymi ludźmi 
to uwolnienie od pancerza ocze-
kiwań społecznych” (Brzezińska, 
s. 131). Możemy odkryć obszary, 
w których nie działamy zgodnie  
z wyobrażeniami innych na temat 
naszych powinności, ale sami je 
definiujemy, wykorzystując także 
nieujawnione dotychczas zasoby. 
Uwolnienie od presji ról sprzyja 
budowaniu dobrych relacji, np. 
zawodowych, bo pokazuje na-
szą „prawdziwą” twarz.

Pani Annie najtrudniej 
było zrozumieć, czego oczekuje 
od niej nowa koleżanka, jaką rolę 
chce jej przypisać i z jakiego po-
wodu chce, aby ona tę rolę grała.

Momentem przełomowym 
w relacji z osobą, na której obec-
ność reagujemy „wysypką” jest 
uświadomienie sobie, że najważ-
niejszym jest dostrzeżenie w so-
bie wartości i akceptowanie sie-
bie samego. Postawa ta nie ma 
nic wspólnego z zadufaniem i na 
pewno nie jest moralnie nagan-
na. Pozytywna samoocena sprzyja 
bowiem osiąganiu celów, wzmac-
nia gotowość na przyjęcie suk-
cesu oraz ułatwia podejmowanie 
wysiłku, potrzebnego do osiąg-
nięcia celu. 

 Dobra „zdrowa” relacja jest 
czymś więcej niż odpowiedzią na 

potrzebę dominacji lub podpo-
rządkowania. Można powiedzieć, 
że istnieje obok tych wymiarów. 
Uświadomienie sobie, jakie są 
własne granice dzieje się na dro-
dze spotkania z sobą, uradowania 
się własnymi możliwościami i za-
akceptowaniem własnych ogra-
niczeń. W procesie więc tworze-
nia dobrych relacji kluczową rolę 
odgrywa relacja z samym sobą. 
Można pokusić się o stwierdze-
nie, że jest matrycą innych zależ-
ności. 

Wiele badań empirycznych 
potwierdza, że o naszym sto-
sunku do innych decyduje w du-
żym stopniu stosunek do same-
go siebie. Akceptacja i stosunek 

nera, tylko poprawienie sobie sa-
memu samopoczucia. Lillian Gllas 
w swojej książce „Toksyczni lu-
dzie” przytacza wiele dowcipnych 
ripost, chociażby taką: „ Czy to co 
słyszę, to bicie twojego serca, czy 
tykanie bomby zegarowej?”

 Badania potwierdzają rów-
nież, że istnieje bezsprzeczna 
zależność pomiędzy stabilnoś-
cią obrazu własnej osoby, a od-
pornością  na stres oraz zależ-
ność pomiędzy niską samooceną  
a podatnością na sygnały po-
twierdzające osobistą niekompe-
tencję (Pani Anna nie pozwoliłaby 
tak łatwo na zaburzenie własnej 
równowagi, gdyby posiadała 
wyższą samoocenę).

Omówione tutaj zagad-
nienia wskazują, że nie moż-

na tworzyć dobrych rela-
cji poza procesem samo-

poznania i wewnętrznej pra-
cy. Świadomie zarządzanie re-
lacją z toksycznym partne-
rem wymusza na nim zmianę  
i poszanowanie naszych granic. 

Z drugiej strony uwalnia od 
przymusu tworzenia… sa-
mych dobrych relacji. Rozpo-
znanie własnych preferencji  

i odniesień oraz ich wpływu 
na nasze sympatie i antypatie 

odbarczy nas od niezrozumiałe-
go poczucia dyskomfortu i winy 

w relacjach z tymi, z którymi nie 
chcemy wchodzić w relacje. ■

Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Magdalena Bucior
psycholog

1Emil Cioran (1911 — 1995) pisarz 
Piśmiennictwo:
Brzezińska A., Janiszewska-Rain J. „W po-
szukiwaniu złotego środka”. Rozmowy  
o rozwoju człowieka” Wyd. Znak, Kraków 
2005
„Dobre życie - The Best of Jacek Santor-
ski”, Jarosław Szulski &Co Dom Wydaw-
niczy, 2010
Glass L. „Toksyczni ludzie” Dom Wydaw-
niczy Rebis

►

do samego siebie owocują taką 
samą postawą w odniesieniu do 
innych. Indywidualną odporność 
zdecydowanie wzmocni adekwat-
ny obraz siebie, który pozwala 
na uruchomienie dobrych me-
chanizmów przystosowawczych  
i obronnych. Godnym polecenia 
jest zaczerpnięta z terapii Gestalt 
metoda rozładowywania napięcia 
przez kontrolowane oddychanie 
z zatrzymaniem powietrza w płu-
cach i powolnym później wyde-
chem. Technika ta chroni przed 
rozdrażnieniem, daje czas do 
namysłu… i  przygotowanie dow-
cipnej odpowiedzi. Celem tego 
zabiegu nie jest wyśmianie part-
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Każde działanie, które może 
przyczynić się do poprawy 
jakości pracy aptekarza,  

a dodatkowo ułatwić dostęp pa-
cjentowi do usług farmaceutycz-
nych świadczonych na jego rzecz 
przez aptekę oraz wyeliminować 
lub zminimalizować ilość błędów 
popełnianych przez lekarzy w trak-
cie wypisywania recept, przyjmo-
wane jest przez nasze środowisko 
zawodowe z ogromną aprobatą. 
Nie jest żadną tajemnicą, że od 
wielu już lat takich działań ocze-
kujemy jednak, jak powszechnie 
wiadomo bezskutecznie. Trud-
no bowiem nazwać skuteczny-
mi działania ogólnie wszystkim 
aptekarzom znane pod nazwami 
KUM czy RUM, które jako relik-
ty świetności poprzednich op-
cji rządzących w naszym kraju, 
nie osiągnąwszy zamierzonych 
celów, tu i ówdzie dogorywają. 
Trudno także za skuteczne w za-
kreślonym wyżej obszarze uznać 
działania Ministerstwa Zdrowia 
i NFZ, które za najważniejszy  
i jedyny cel pracy nad usprawnie-
niem funkcjonowania recept za-
łożyły ograniczenie liczby ich wy-
stawiania. A jeżeli nie udałoby się 
tego osiągnąć, to za wszelką cenę 

ograniczyć należy kwoty refunda-
cji najlepiej negując poprawność 
recept na podstawie wykazania 
błędów popełnianych podczas 
wypisywania recept przez lekarzy 
oraz  w trakcie ich realizacji przez 
aptekarzy. Z rozporządzenia na 
rozporządzenie, z instrukcji na 
instrukcję lista wymogów formal-
nych stawianych przez kontrole-
rów NFZ staje się coraz dłuższa. 
NFZ prześciga się  w pomysłach, 
które ogólnie można krótko okre-
ślić „Jak by tu odebrać kolejne 
złotówki aptekarzom”.

Dlatego, kiedy pojawiły 
się pierwsze informacje o pod-
jętych przez rząd, a dalej przez 
MZ działaniach prowadzących w 
efekcie  do „pełnej” informatyza-
cji w zakresie ochrony zdrowia w 
Polsce w tym, co ważne dla nas, 
w zakresie wypisywania i realiza-
cji recept uznaliśmy, że w końcu 
może doczekamy się przejrzyste-
go, prostego systemu kompute-
rowego, który ułatwi życie zarów-
no lekarzom jak i aptekarzom, 
ale przede wszystkim pacjentom. 
Z tych też względów od samego 
początku śledzę z ogromną uwa-
gą wszelkie doniesienia na temat 
prac w tym zakresie. Ze szcze-

gólną uwagą obserwuję prace 
odnoszące się do wystawiania  
i realizacji recept, które Autorzy 
projektu określają mianem „e-re-
cepta”. Niestety już pierwsze kro-
ki poczynione w tym zakresie nie 
napawają optymizmem, a wręcz 
pozwalają sadzić, że i ta reforma 
może skończyć jak jej wyżej wy-
mienione poprzedniczki. Z czego 
to wynika? Można powiedzieć, że 
bezpośrednią przyczyną jest brak 
środków finansowych na prawid-
łowe i skuteczne systemowe roz-
wiązania w tym zakresie. Jednak 
takie podejście do sprawy jest 
moim zdaniem niewłaściwe i zbyt 
uproszczone. Uważam, podobnie 
jak to określiła w Poznaniu w dniu 
19 maja br. podczas konferencji 
“E-zdrowie a rozwiązania regio-
nalne”, Pani dr Bożena Janicka - 
Prezes Porozumienia Zielonogór-
skiego „W Polsce nie ma żadnej 
strategii na przyszłość w zakresie 
ochrony zdrowia. Istnieje pilna 
potrzeba opracowania i wdro-
żenia swego rodzaju Konstytucji 
Zdrowotnej, która na kilkadzie-
siąt najbliższych lat wytyczy stra-
tegiczne cele i wskaże  sposoby 
ich osiągnięcia”. Ja ze swej strony 
dodam, że jednym z elementów 

E-recepta, czyli powtórka z historii 

W ostatnich tygodniach pojawiały się liczne informacje medialne związane z wdrożeniem na terenie 
Powiatu Leszczyńskiego prototypowego systemu e-Recepta. Jak informują Autorzy projektu pierwsi usłu-
godawcy, w tym także apteki, rozpoczęli już rejestrację i obsługę recept w postaci elektronicznej. Mając 
na względzie fakt, iż jest to projekt bezpośrednio wiążący się z wykonywaniem zawodu aptekarza pragnę 
przybliżyć Czytelnikom Aptekarza Polskiego kilka faktów związanych z tym przedsięwzięciem.

Zanim jednak to nastąpi chciałbym podzielić się z Koleżankami i Kolegami kilkoma uwagami natury 
ogólnej. Mam nadzieję, że moje poglądy w poruszanych sprawach odzwierciedlają stanowisko większości 
polskich aptekarzy. 

►
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tej „Konstytucji”, a może strate-
gii, winno być opracowanie za-
łożeń dotyczących zaopatrzenia 
polskich pacjentów w produkty 
lecznicze i wyroby medyczne, coś 
na wzór opracowywanych przez 
poprzednie ekipy rządzące doku-
mentów pod nazwą Polityka Le-
kowa Państwa. Dodam, że użyte 
w nazwie niefortunne określenie 
polityka zmieniłbym na inne np. 
gospodarka. 

Skąd bierze się nasz apte-
karski pesymizm w odniesieniu 
do działań związanych z  e-recep-
tą, z czego on wynika? Powodów 
jest wiele i można je podzielić 
na kilka grup. Mamy zastrzeże-
nia natury zarówno ogólnej jak i 
bardzo szczegółowe. 
Mamy zastrzeżenia 
zarówno systemowe 
jak i kompetencyjne, 
ale nie brak także 
zastrzeżeń personal-
nych i organizacyj-
nych. Szerzej o tych 
sprawach postaram 
się napisać przy innej 
okazji. Dlatego ogra-
niczę się do wskazania na jeden, 
jednak ogromnie ważny aspekt 
sprawy, związany z pilotażowym, 
czy jak to Autorzy podkreślają 
prototypowym projektem e-re-
cepty. Mam na myśli zastrzeżenia, 
co do zgodności z obowiązującym 
w naszym kraju prawem działań 
podjętych przez CSIOZ, a przez 
to także i aptek, które uczestniczą  
w tym przedsięwzięciu.  

Obrót refundowanymi pro-
duktami leczniczymi w naszym 
kraju regulowany jest przez kilka 
ustaw i rozporządzeń. Spełnie-
nie całego szeregu wymogów 
zawartych w tych dokumentach 
warunkuje m.in. zwrot na rzecz 
apteki kwot refundacji za wydane 
ubezpieczonym produkty leczni-
cze i wyroby medyczne. Jednym z 

takich podstawowych wymogów 
jest obowiązek przekazywania 
przez apteki okresowych sprawo-
zdań zawierających dane zawarte 
na receptach. W odniesieniu do 
apteki dane te dotyczą osoby pa-
cjenta, świadczeniodawcy wraz z 
lekarzem i zaordynowanymi pro-
duktami leczniczymi oraz apteki i 
sposobu realizacji w niej recepty. 
Takie sprawozdanie każda apteka 
ma obowiązek przekazywać łącz-
nie z zestawieniem refundacyj-
nym. Tylko w przypadku popraw-
ności obu wyżej wymienionych 
dokumentów NFZ zwraca aptece, 
w ten sposób udokumentowa-
ne wydatkowane kwoty. Mając 
na względzie charakter danych,  

o których mowa wyżej, ustawo-
dawca świadomie wprowadził, 
jak zawsze w takich sytuacjach, 
szereg zabezpieczeń i ograniczeń. 
Mają one chronić system refun-
dacyjny przed wyciekiem da-
nych aby trafiły one wyłącznie do 
uprawnionych do ich gromadze-
nia i przetwarzania podmiotów 
czy organów. Mając na względzie 
powyższe w ustawie Prawo Far-
maceutyczne wprowadzono m.in. 
art. 103, o następującej treści:

Art. 103.

1. Wojewódzki inspektor farma-
ceutyczny cofa zezwolenie na 
prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej, jeżeli apteka prowadzi 
obrót produktami leczniczymi 

niedopuszczonymi do obrotu.  
2. Wojewódzki inspektor far-
maceutyczny może cofnąć ze-
zwolenie, jeżeli:

(….)
4a) przekazuje, z wyłącze-

niem Inspekcji Farmaceutycz-
nej i Narodowego Funduszu 
Zdrowia, dane umożliwiające 
identyfikację indywidualnego 
pacjenta, lekarza lub świadcze-
niodawcy; 

Autorzy projektu e-recepta 
stawiają sobie jak również apte-
kom uczestniczącym w projek-
cie, za zadanie przekazywanie  
i gromadzenie danych, o których 
mowa w powyższym cytacie oraz 

szeregu danych niewy-
mienionych. Podmiotem, 
który ma dysponować 
tymi danymi jest Cen-
trum Systemów Informa-
tycznych Ochrony Zdro-
wia – jednostka o cha-
rakterze urzędu central-
nego, która opracowała 
i realizuje wspomnia-
ny prototyp e-recepty. 

O przekazywanie jakich danych 
chodzi, można się bezpośred-
nio przekonać czytając treść za-
pisów umowy, jaką przedkładają 
do podpisania aptekom przystę-
pującym do udziału w prototypie. 
Mówi o tym punkt 3 § 7 „Umowy 
o współpracy”, który przedstawia 
się następująco:

 „Usługodawca prowadzący 
działalność polegającą na wyko-
nywaniu usług farmaceutycz-
nych na podstawie art. 31 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych powierza 
CSIOZ przetwarzanie danych 
osobowych zatrudnionych przez 
Usługodawcę farmaceutów w za-
kresie, w jakim dane te uwidocz-
nione są w treści wystawianych 
recept po dokonaniu czynności 

„W Polsce nie ma żadnej strategii na 
przyszłość w zakresie ochrony zdrowia. 

Istnieje pilna potrzeba opracowania  
i wdrożenia swego rodzaju Konstytucji 

Zdrowotnej, która na kilkadziesiąt 
najbliższych lat wytyczy strategiczne cele 

i wskaże  sposoby ich osiągnięcia”

►
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otaksowania (imię i nazwisko far-
maceuty, PESEL, tytuł naukowy), 
w celu zamieszczenia tych danych 
w Koncie Internetowym e-Recep-
ta, co łączy się z ich zapisaniem 
na serwerach CSIOZ”.

Nasze wątpliwości pojawia-
ją się szczególnie wtedy, kiedy 
porównamy treść wyżej cytowa-
nej umowy z wykładnią prawną, 
zawartą w opracowaniu pod re-
dakcja Mariusza Kondrata pt. Pra-
wo Farmaceutyczne - Komentarz 
wydanego nakładem Wydawni-
ctwa Wolters Kluwer Polska Sp. z 
o. o. z 2009r., w którym czytamy; 

„Zgodnie z art. 88 u.p.f, za-
dania kierownika apteki obejmują 
m.in. gro madzenie oraz przeka-
zywanie danych odpowiednim 
organom, zwłaszcza organom 
Inspekcji Farmaceutycznej. Dane 
mogą wypełniać definicję da nych 
osobowych określoną w art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych, 
tj. zawierać informacje dotyczą-
ce zidentyfikowanych lub możli-
wych do zidentyfikowania osób 
fizycznych. W takiej sytuacji pod-
legają one ochronie przewidzianej  
w art. 27 ustawy o ochro nie danych 
osobowych, na podstawie które-
go zabrania się przetwarzania tzw. 
danych wrażliwych, czyli m.in. da-
nych o stanie zdrowia. Wyjątkiem 
od powyższego zakazu jest sytua-
cja wymieniona w art. 27 ust. 2 pkt 
7 usta wy o ochronie danych oso-
bowych, tj. przetwarzanie w celu 
ochrony stanu zdrowia, świadcze-
nia usług medycznych lub leczenia 
pacjentów przez osoby trudniące 
się zawodowo leczeniem lub świad-
czeniem innych usług medycz nych, 
zarządzania udzielaniem usług 
medycznych. Warunkiem możliwo-
ści przetwarzania danych jest za-
gwarantowanie ich ochrony przed 
dostępem innych osób. Omówio-
ne powyżej przepisy zobowiązu-

ją zatem apteki do zachowania  
w tajemnicy udostępnionych im 
danych osobowych i upoważ niają 
je do przekazywania takich danych 
wyłącznie uprawnionym organom, 
tj. Inspekcji Farmaceutycznej oraz 
Narodowemu Funduszowi Zdro-
wia. Jak wskazuje się w literatu-
rze, przewidziany w art. 103 ust. 
2 pkt 4a usta wy zakaz „dotyczy 
wyłącznie danych umożliwiających 
identyfikację indywidualnego 1) 
pacjenta, 2) lekarza lub 3) świad-
czeniodawcy. Jeżeli chodzi o pozo-
stałe dane, ustawa nie wprowadza 
żadnych nowych ograniczeń. Tak 
więc przekazywanie anonimowych 
danych dotyczących wielkości ob-
rotu poszczególnymi produktami 
leczniczymi nie jest zabronione 
na podstawie powyższej regulacji. 
Celem zakazu jest uniemożliwie-
nie przekazywania tych danych 
np. przedsiębiorcom farmaceu-
tycznym w celu nieuzasadnio nego 
zwiększenia obrotu produktami 
leczniczymi” (M. Krekora, E. Tra-
pie, M. Świerczyński, Prawo farma-
ceutyczne, Warszawa 2008, s. 367; 
zob. też stanowisko Biura Prawne-
go Naczelnej Izby Aptekarskiej w 
sprawie interpretacji art. 103 ust. 
2 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 
2001 r. - Pra wo farmaceutyczne, 
Warszawa, 25 października 2007r.). 
Należy również pamiętać, że ap-
teka może być zobowiązana do 
przekazywania tego typu danych 
innym niż wymienione w art. 103 
ust. 2 pkt 4a ustawy podmiotom 
na podstawie odrębnych przepi-
sów (np. organom ścigania). Apte-
ka, która narusza opisywany wyżej 
zakaz, tj. przekazuje nieuprawnio-
nym organom dane uniemożliwia-
jące identyfikację indywidualnego 
pacjenta, lekarza lub świadczenio-
dawcy, narażona jest na sankcję  
w postaci cofnięcia zezwole nia na 
prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej.

Podobnie sprawę ograni-
czenia w przekazywaniu danych 
wynikającego z wyżej cytowane-
go artykułu ustawy PF widzi Sła-
womir Molęda, który w komen-
tarzu zawartym w opracowaniu  
z 2010r. pt. „Prawo dla Aptek  
i Farmaceutów” wydanym nakła-
dem Medicine Today Poland Sp.  
z o.o. pisze, co następuje:

„Dane te mogą być przeka-
zywane wyłącznie inspekcji farma-
ceutycznej i Narodowemu Fundu-
szowi Zdrowia. Jeżeli apteka prze-
kazuje je innym pod miotom, to 
wojewódzki inspektor farmaceu-
tyczny może cofnąć zezwolenie.

Na pierwszy rzut oka moż-
na odnieść wrażenie, że pkt 4a 
dodano do art. 103 ust. 2 Pra wa 
farmaceutycznego w celu wzmoc-
nienia ochrony danych osobowych 
przetwarzanych przez apteki. Nic 
bardziej mylnego. Celem miało być 
ułatwienie inspekcji farmaceutycz-
nej walki z kreowaniem sztucznego 
popytu na leki refundowane. (….) 
W przedłożeniu rządowym projek-
towany przepis miał obejmować 
wszelkie dane umieszczone na re-
ceptach, w tym dane dotyczące ilo-
ści, rodzaju i nazw wydanych leków. 
Chodziło o wyeliminowanie prak-
tyki wykorzystywania tych danych  
w celach marketingo wych i zapew-
nienie właściwej ordynacji lekami, 
tzn. umotywowanej dobrem pa-
cjenta, nie zaś ukierunkowanej na 
zysk. W wyniku ostrej krytyki, jakiej 
poddano zapisy godzące w przy-
jęte praktyki rynkowe, odstąpiono 
od tak restrykcyjnych sformułowań. 
Artykuł 103 ust. 2 pkt 4a PF uzyskał 
brzmienie, w którym nie obejmuje 
wszelkich danych z recept, lecz tyl-
ko te dane, które umożliwiają iden-
tyfikację indywidualnego pacjenta, 
lekarza lub świadczeniodawcy. 
Wynika z tego, że apteka może 
nadal przekazywać wszelkie dane 
o sprzedawanych lekach, także te, ►
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które wykorzystywane są do celów 
marketingowych, pod warunkiem 
zachowania ich anonimowości. Do-
datkowe ograniczenie w tym zakre-
sie nakłada na aptekarzy Kodeks 
Etyki Aptekarza. Uznaje on stoso-
wanie wszystkich metod marke-
tingu, które traktują lek tylko jako 
towar handlowy, za postępowanie 
naruszające obowiązek przestrze-
gania zasad uczciwej konkurencji 
(art. 33 ust. 2 pkt 7 KEA)”.

Należy ponadto pamiętać, 
że przetwarzanie przez aptekę 
danych indywidualnych doty-
czących pacjenta i lekarza pod-
lega ustawie o ochronie danych 
osobowych. Na przetwarza nie 
tych danych składa się, oprócz 
ich przekazywania, także zbiera-
nie, utrwalanie, prze chowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udo-
stępnianie i usuwanie, przy czym 
informa cje o stanie zdrowia pa-
cjenta należą do kategorii danych 
szczególnie chronionych, tzw. da-
nych sensytywnych (wrażliwych). 
Farmaceuci mogą je przetwarzać 
tylko w celu świadcze nia usług 
farmaceutycznych, natomiast 
apteki - tylko w 
celu zarządzania 
udzielaniem tych 
usług. Szersze 
możliwości prze-
twarzania tych 
danych wymagają 
uzyskania pisem-
nej zgo dy od oso-
by, której dotyczą 
[art. 6 ust. 1, art. 7 
pkt 2, art. 27 ust. 1 
i 2 pkt 1 i 7 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz.U. 
z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 ze zm.)]. 

Przedstawione wyżej uprawnie-
nia płyną z ustawy o ochronie 
danych osobowych. Po zwalają 
one na przekazywanie danych 
osobowych, w tym danych indy-
widualnych, w ściśle określonym 
zakresie. Pojawia się wobec tego 
pytanie: czy inspekcja farmaceu-
tyczna może cofnąć zezwolenie 
za przekazywanie danych indywi-
dualnych, które odby wa się zgod-
nie z ustawą o ochronie danych 
osobowych? Moim zdaniem, nie 
może. Warto podkreślić, że oma-
wiany art. 103 ust. 2 pkt 4a nie 
ustanawia zakazu przekazy wania 
danych. Cofnięcie zezwolenia nie 
następuje z mocy prawa ani nie 
jest obligato ryjne, lecz zależy od 
decyzji inspekcji. A ta nie powin-
na piętnować działań prawnie 
dopuszczalnych.

Warto też zwrócić uwa-
gę, że do przetwarzania danych 
o pacjentach w celu świadczenia 
usług farmaceutycznych upraw-
nieni są tylko farmaceuci. Nato-
miast omawiany art. 103 ust. 2 pkt 
4a dotyczy aptek. Te są upraw-
nione jedynie do przetwarzania 
danych w celu za rządzania udzie-

lanymi usługami farma-
ceutycznymi. Taki 
cel nie wymaga 

przekazywania 
danych indy-

widualnych. Jednak apteki mogą 
zostać uprawnione do przeka-
zywania da nych indywidualnych 
przez osoby, których dane doty-
czą. Wydaje się, że inspekcja nie 
po winna reagować w tych przy-
padkach, w których apteki będą 
działać w ramach uzyskanej zgo-
dy i zgodnie z ustawą o ochro-
nie danych osobowych. Cofnięcie 
zezwolenia powinno następować 
wówczas, gdy apteka naruszy 
przepisy o ochronie danych oso-
bowych bądź przekazywanie da-
nych będzie służyło celom prze-
stępczym, takim jak wyłudzanie 
niena leżnej refundacji od Naro-
dowego Funduszu Zdrowia.

Jak widać problem związa-
ny z gromadzeniem, opracowy-
waniem i przekazywaniem da-
nych osobowych przez apteki jest 
niezmiernie złożony i budzi wiele 
uzasadnionych wątpliwości. Poja-
wia się ogromna liczba niejasnoś-
ci i problemów, które wymagają 
rzetelnej analizy a na ich podsta-
wie odpowiedniego podejścia do 
sprawy przez instytucje uczest-

niczące w tym jakże 
złożonym procesie. 
Dodając do tego 
sprawy związane  
z bezpieczeń-
stwem danych i 

możliwościa-
mi ich prze-
dostania się 
do nieupraw-

nionych jed-
nostek waga 

tego  problemu 
znacznie rośnie. 
Pragnę wskazać 
na bardzo waż-

ny element, który 
niektórzy uczestnicy 

►
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rynku ochrony zdrowia w naszym 
kraju ciągle jeszcze nie dostrze-
gają bądź  też nie chcą dostrze-
gać. Mam na myśli nadrzędność 
prawa pacjenta, który w naszym 
kraju sam w swoim imieniu wyra-
ża zgodę bezwzględnie na każde 
działanie czy zdarzenie, które do-
tyka jego osoby. Powyższe obej-
muje także przekazywanie danych 
o zdrowiu pacjenta, a także pozo-
stałych danych osobowych. Usta-
wa o Prawach Pacjenta i Rzeczni-
ku Praw pacjenta przyznaje bo-
wiem pacjentowi m.in. prawo do: 
świadczeń zdrowotnych, informa-
cji, tajemnicy informacji zwią-
zanych z  jego osobą, wyrażenia 
zgodny i sprzeciwu na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych. 

 
Z kolei w dokonanej na zle-

cenie Prezydium Wielkopolskiej 
Okręgowej Rady Ap-
tekarskiej w Poznaniu 
ocenie kompatybilno-
ści systemu e-Recepta 
z aktualnie obowią-
zującymi przepisami, 
dotyczącymi wystawia-
nia i realizacji recept  
dr Jędrzej Bujny na wstępie swego 
opracowania przypomina, iż co do 
zasady recepta, jest poleceniem 
wydania produktu leczniczego 
wydanym przez osobę uprawnio-
ną do wystawiania recept osobie 
zobowiązanej do realizacji recept.  
W tym też kontekście J. Bujny 
podnosi, że aktualnie prawo-
dawca dopuszcza wydanie wyżej 
wskazanego polecenia wyłącznie 
w formie papierowej! Tym sa-
mym status prawny recept w tym 
zakresie kształtuje się inaczej niż 
chociażby status dokumentacji 
medycznej. Warto wspomnieć, iż 
w związku z wejściem w życie –  
z dniem 1 stycznia br. – prze-
pisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. 

w sprawie rodzajów i zakresu do-
kumentacji medycznej oraz spo-
sobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 
252, poz. 1697) dokumentacja 
medyczna jest prowadzona w po-
staci elektronicznej lub w postaci 
papierowej. Brak analogicznego 
zapisu odnośnie recept powo-
duje, że już na tym etapie analizy 
sformułować można wniosek, iż 
fraza „recepta elektroniczna” uży-
wana przez Autorów tytułowego 
systemu stanowi jedynie skrót 
myślowy i nie ma żadnego od-
zwierciedlenia ani uzasadnienia 
w obowiązujących przepisach. 
Nota bene dostrzegają to także 
wspomniani Autorzy rozsądnie 
konstatując, że „Obecnie z uwa-
gi na brak stosownych przepisów 
regulujących funkcjonowanie re-
cept wyłącznie w formie elektro-
nicznej, dokument elektronicz-

ny nie stanowi recepty lekarskiej  
w rozumieniu prawa.” Inaczej mó-
wiąc: tzw. recepta elektroniczna, 
której funkcjonowanie expressis 
verbis zakłada system e-Recepta 
nie stanowi recepty w rozumie-
niu powszechnie obowiązujących 
przepisów! Co więcej, biorąc pod 
uwagę fakt, iż aktualnie obowią-
zujące przepisy de facto i de iure 
dedykowane są wyłącznie recep-
tom występującym w formie pa-
pierowej (vide przepisy dotyczą-
ce wystawienia recepty) stwier-
dzić należy, że zgodne z prawem 
funkcjonowanie „elektronicznego 
odpowiednika dla recepty pa-
pierowej” pro futuro wymagać 
będzie dokonania szeregu zabie-
gów legislacyjnych, związanych 

ze zmianą obowiązujących prze-
pisów normujących zagadnienia 
dotyczące wystawiania, weryfika-
cji, realizacji i ewidencji recept!  

Tezę, w świetle której tzw. 
recepta elektroniczna nie stano-
wi synonimu, czy „odpowiednika” 
recepty, o której mowa w przepi-
sach:
- ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. 

o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz. U. z 2008r., Nr 
136, poz. 857 ze zm.; dalej 
Uzf;

-  ustawa z 6 września 2001r. - 
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 
z 2008r., Nr 45, poz. 271 ze 
zm.; dalej Pf:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.  
o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U.  

z 2008r., Nr 164, poz. 
1027 ze zm.; dalej Uśoz

- rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 17 
maja  2007r.  w sprawie 
recept lekarskich (Dz. U. 
Nr 97, poz. 646 ze zm.; 
dalej Rrl;

- rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z 18 października 2002r. 
w sprawie wydawania z apteki 
produktów leczniczych i wy-
robów medycznych (Dz. U. Nr 
183, poz. 1531) dalej Rwpl;

wzmacnia lektura aktualnie 
obowiązujących przepisów okre-
ślających dane niezbędne do wy-
stawienia recepty. W tym miejscu 
przywołać można § 3 ust. 1 Rrl,  
z którego wynika, że recepta na 
leki refundowane zawierać winna 
następujące elementy:

dane dotyczące podmiotu,  1) 
z którym NFZ zawarł umowę 
upoważniającą do wystawia-
nia  recept na refundowane 

tzw. recepta elektroniczna, której 
funkcjonowanie expressis verbis 

zakłada system e-Recepta nie stanowi 
recepty w rozumieniu powszechnie 

obowiązujących przepisów!

►
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leki i wyroby medyczne;
dane dotyczące pacjenta;2) 
identyfikator płatnika;3) 
dane dotyczące przepisanych 4) 
leków lub wyrobów medycz-
nych, które obejmują;
datę wystawienia recepty;5) 
datę realizacji recepty, 6) 
dane dotyczące osoby wysta-7) 
wiającej receptę. 

Mając na względzie tak 
określony katalog danych, które 
obligatoryjnie umieścić trzeba na 
w/w recepcie równocześnie nale-
ży przypomnieć założenie Auto-
rów systemu e-Recepta, zgodnie  
z którym tzw. recepta elektro-
niczna zawierać będzie „zapis in-
formacji na temat przepisanego 
przez lekarza leku wraz z informa-
cją o sposobie jego dawkowania”, 
ergo zakres umieszczonych w niej 
danych będzie znacznie ograni-
czony w stosunku do „klasycznej” 
recepty. W konsekwencji tzw. re-
cepta elektroniczna chociażby  
z tego względu, iż nie zawiera 
danych osobowych pacjenta ak-
tualnie nie może zostać uznana 
za „elektroniczny odpowiednik” 
tradycyjnej recepty.

Jak już wcześniej wspo-
mniano elektroniczna 
ordynacja recepty 
zakłada  przeka-
zanie pacjentowi 
drukowanej re-
cepty papie-

rowej wraz z przesłaniem do sy-
stemu jej odpowiednika w wersji 
elektronicznej. Autorzy systemu 
e-Recepta deklarują, iż w mo-
mencie odczytu czytnikiem ko-
dów kreskowych numeru recepty 
papierowej nastąpi automatycz-
ne pobranie pozycji zaordyno-
wanych leków. Elektroniczna 
identyfikacja recept wystawio-
nych dla konkretnego pacjenta 
możliwa jest również w oparciu 
o identyfikator pacjenta w syste-
mie e-Recepta. Jego odczytanie 
spowoduje natychmiastowy do-
stęp farmaceuty do wszystkich 
niezrealizowanych przez pacjen-
ta recept wystawionych w syste-
mie e-Recepta. Współpraca far-
maceuty z systemem e-Recepta  
w zakresie realizacji recept i wery-
fikacji informacji o farmakoterapii 
pacjenta ma odbywać się za po-
średnictwem: systemu apteczne-
go stosowanego w aptece; apli-
kacji on-line dla aptek. Praktycz-
na aplikacja powyższych zapisów 
doprowadzić ma do usprawnie-
nia obsługi pacjenta. Uznając tak 
określony cel za godny aprobaty, 
jednocześnie należy zgło-
sić wąt-

pliwość, co do możliwości włą-
czenia działań związanych z rea-
lizacją tzw. recepty elektronicznej 
do funkcjonującego obecnie ka-
talogu prawem dopuszczonych  
i nakazanych działań związanych 
z realizacją recepty. Przypomnieć 
trzeba, że zgodnie z art. 96 ust. 
1 Pf produkty lecznicze i wyroby 
medyczne wydawane są z apteki 
ogólnodostępnej przez farma-
ceutę lub technika farmaceutycz-
nego w ramach jego uprawnień 
zawodowych m. in. na podstawie 
recepty. Realizacja recepty obej-
muje: potwierdzenie realizacji 
recepty, jej otaksowanie oraz wy-
danie przepisanych na niej leków 
lub wyrobów medycznych przez 
osobę uprawnioną do wydawa-
nia leków i wyrobów medycznych 
(§ 14 ust. 1 Rrl). Potwierdzenie re-
alizacji recepty dokonywane jest 
na recepcie i polega na umiesz-
czeniu na niej: imienia i nazwiska 
osoby wydającej lek, w formie 
nadruku lub pieczęci; odręczne-
go podpisu osoby wydającej lek. 
Z kolei otaksowanie recepty po-
lega na czytelnym naniesieniu na 
recepcie lub na odrębnym doku-
mencie przechowywanym łącznie 
z receptą lub receptami, których 
dotyczy, ściśle określonych da-

nych dotyczących każdego 
z różnych opako-

wań wydanych 
leków i wy-

robów me-
dycznych.

Mając 
na wzglę-
dzie tak 
precyzyjne 
określenie 

p r z e z 
p r a w o -
d a w c ę 

działań związanych 
z realizacją recepty, do podjęcia 

►
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których zobligowany jest far-
maceuta, w tym miejscu zaryzy-
kować można tezę, że wskazane 
przez CSIOZ działania związane  
z pobraniem e-recepty nie miesz-
czą się w zbiorze aktualnie pra-
wem nakazanych działań, o któ-
rych mowa w przepisach Rrl. Ina-
czej mówiąc: możliwe jest przy-
jęcie stanowiska, że jakakolwiek 
aktywność farmaceuty związana  
z pobraniem i „odczytaniem” tzw. 
recepty elektronicznej nie mieści 
się w zakresie przedmiotowym 
§ 14 ust. 1 Rrl, ergo nie jest „re-
alizacją recepty”. W tym kontek-
ście otwartym pozostaje ważkie 
pytanie, gdzie wspo-
mniane działania/
aktywność zakwalifi-
kować pragnąc jed-
nocześnie uchronić 
farmaceutę przed za-
rzutem działania bez 
podstawy prawnej! 
Jednocześnie pamię-
tając, że członkowie 
samorządu aptekarskiego podle-
gają odpowiedzialności zawodo-
wej za postępowanie sprzeczne  
z zasadami etyki i deontologii za-
wodowej oraz przepisami praw-
nymi dotyczącymi wykonywania 
zawodu farmaceuty (o odpowie-
dzialności karnej nawet nie wspo-
minając) z całą pewnością nie 
można lekceważyć ryzyka uzna-
nia działań farmaceuty w zakresie 
„odkodowania” tzw. recepty elek-
tronicznej za działania sprzeczne 
z prawem z wszelkimi tego nega-
tywnymi konsekwencjami. 

 Lektura założeń systemu 
e-Recepta nie daje także odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące spo-
sobu korygowania ewentualnych 
uchybień odkrytych w „tekście” 
tzw. recepty elektronicznej. Przy-
pomnijmy, że prawodawca anty-
cypując możliwość wystąpienia 

takiej sytuacji w odniesieniu do 
recepty „papierowej” przyznał – 
na mocy § 16 Rrl  - osobie wy-
dającej lek uprawnienie do skory-
gowania stwierdzonych uchybień. 
Być może wspomniane swoiste 
„milczenie” Autorów tytułowe-
go systemu w tej dziedzinie jest 
efektem przyjęcia i wdrożenia 
takiej konstrukcji systemu e-Re-
cepta, że generowanie przed-
miotowych uchybień nie będzie 
po prostu możliwe. Niemniej  
w innym przypadku za zasadne 
należałoby uznać wskazanie far-
maceutom metod i zakresu do-
konywania odpowiedniej korekty. 

Brak takiego wskazania jawi się 
jako „słabość” analizowanego sy-
stemu.

 Inna „słabość” związana 
jest z wykonywaniem obowiąz-
ków w zakresie realizacji recept. 
Otóż, na mocy § 2 ust. 2 pkt 2 
Rwpl osoba realizująca receptę 
jest obowiązana przed wydaniem 
produktu leczniczego lub wyrobu 
medycznego do umieszczenia na 
recepcie, na której przepisano lek 
recepturowy: numeru bieżącego 
leku recepturowego, adnotacji  
o dacie i czasie przyjęcia recep-
ty do realizacji, swojego podpisu  
i pieczątki. Truizmem jest stwier-
dzenie, że wypełnienie tak okre-
ślonych obowiązków jest możliwe 
w przypadku recepty papierowej. 
Otwartym jest jednak pytanie  
o zasadność, sposób i formę 
ewentualnego „umieszczania” 

tego typu informacji na tzw. re-
cepcie elektronicznej, która prze-
cież ma funkcjonować równolegle 
obok recepty „klasycznej”.

 Mając na względzie wyżej 
cytowane przepisy i dalej przyto-
czone komentarze oraz dodatko-
we opinie prawne sporządzone 
na zlecenie Prezydium Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Poznaniu, jako Prezes 
Rady zwróciłem się do Autorów 
projektu oraz Głównego Inspek-
tora Farmaceutycznego i Dyrek-
tora Wielkopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu 

z zapytaniem o 
jednoznaczne wy-
kazanie, że uczest-
niczące w projekcie 
apteki nie będą na-
ruszały przepisów 
obowiązującego  
w naszym kraju 
prawa. Poza ustny-
mi zapewnieniami 

ze strony pracowników oraz sa-
mego Dyrektora CSIOZ do chwili 
obecnej nie otrzymaliśmy żadnej 
konkretnej odpowiedzi. Trudno 
bowiem za takie nazwać pisemną 
odpowiedź Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego Zofii Ulz, któ-
ra dwukrotnie proszona o zajęcie 
stanowiska ostatecznie stwierdzi-
ła, że przygląda się przebiegowi 
pilotażu.  Także wielce wymowny 
jest brak odpowiedzi ze strony 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
aktualnego dysponenta danych 
zawartych na receptach i jedno-
cześnie płatnika kwot refundacyj-
nych wynikających ze zrealizowa-
nych przez pacjentów w aptekach 
recept. ■

dr n farm. Tadeusz Bąbelek
Prezes 

Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej

...możliwe jest przyjęcie stanowiska, że ja-
kakolwiek aktywność farmaceuty związana 
z pobraniem i „odczytaniem” tzw. recep-
ty elektronicznej nie mieści się w zakresie 

przedmiotowym § 14 ust. 1 Rrl, ergo nie jest 
„realizacją recepty”.
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W pierwszej kolejności warto 
wskazać na powody, dla 
których tak ważne jest za-

pewnienie niezależności farmaceuty 
wobec właściciela apteki. 

Obrót detaliczny produk-
tem leczniczym realizowany jest 
przede wszystkim w placówce 
ochrony zdrowia publicznego 
jaką jest apteka ogólnodostęp-
na. Apteka stanowi także przed-
siębiorstwo, prowadzone przez 
przedsiębiorcę – właściciela apte-
ki. Właścicielem apteki jest pod-
miot, który uzyskał zezwolenie na 
prowadzenie apteki. W aktualnie 
obowiązującym stanie prawnym 
podmiot właścicielski apteki nie 
musi charakteryzować się szcze-
gólnymi kompetencjami. Usta-
wodawca w szczególności nie wy-
maga, ażeby właściciel apteki był 
farmaceutą, ani nie wymaga od 
niego fachowej wiedzy farmaceu-
tycznej. Brak fachowej wiedzy po 
stronie właściciela apteki mógłby 
jednak stanowić zagrożenie dla 
osób korzystających z usług far-
maceutycznych świadczonych 
w aptece. Brak wiedzy, o którym 
mowa powyżej, mógłby stanowić 
takie zagrożenie w sytuacji, gdyby 
właściciel sam wykonywał usłu-
gi farmaceutyczne. Z jednej więc 

strony umożliwiono podmiotom 
nieposiadającym fachowej wiedzy 
z zakresu farmacji prowadzenie 
działalności w formie aptek (po 
uzyskaniu właściwego zezwole-
nia), z drugiej zaś koniecznością 
stało się zapewnienie fachowości 
przy wykonywaniu usług farma-
ceutycznych. Możliwość podej-
mowania i wykonywania działal-
ności gospodarczej przez pod-
mioty nie będące farmaceutami 
wynika z zasady swobody podej-
mowania i wykonywania działal-
ności gospodarczej. Zasada ta 
zakotwiczona w Konstytucji Rze-
czypospolitej  Polskiej [2], wyra-
żona została wprost także w art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospo-
darczej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
[3] (dalej USDG), stanowiącym, 
iż „podejmowanie, wykonywanie  
i zakończenie działalności gospo-
darczej jest wolne dla każdego 
na równych prawach, z zacho-
waniem warunków określonych 
przepisami prawa”. Problematy-
ka zapewnienia fachowości zna-
lazła również odzwierciedlenie  
w USDG.  Przepis art. 19 USDG sta-
nowi mianowicie, iż „jeżeli prze-
pisy szczególne nakładają obo-
wiązek posiadania odpowiednich 

uprawnień zawodowych przy wy-
konywaniu określonego rodzaju 
działalności gospodarczej, przed-
siębiorca jest obowiązany za-
pewnić, aby czynności w ramach 
działalności gospodarczej były 
wykonywane bezpośrednio przez 
osobę legitymującą się posiada-
niem takich uprawnień zawodo-
wych”. Uprawnienia zawodowe 
charakteryzowane są jako „zespół 
wiedzy teoretycznej i umiejętno-
ści praktycznych, potwierdzonych 
przez uprawniony organ w for-
mie odpowiedniego dokumentu 
(dyplomu, świadectwa, zaświad-
czenia itp.)” [4]. Warto więc za-
uważyć, iż Ustawodawca dokonał 
dystynkcji pomiędzy prowadze-
niem działalności gospodarczej 
jako takiej, a wykonywaniem  
w ramach tejże działalności czyn-
ności wymagających szczegól-
nych uprawnień zawodowych 
[5]. Dystynkcja ta aktualna jest 
również w przypadku prowadze-
nia działalności w formie apteki. 
Podmiot właścicielski bowiem nie 
musi charakteryzować się żadny-
mi uprawnieniami zawodowymi 
właściwymi dla świadczenia usług 
farmaceutycznych, albowiem jest 
on przedsiębiorcą (osobą prowa-
dzącą działalność gospodarczą 

Niezależność farmaceuty 
wobec właściciela 

apteki ogólnodostępnej

Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzie-
lanie usług farmaceutycznych. Farmaceuta wykonujący zawód m. in. w aptece jest zaś aptekarzem. 
Wskazaną treść zawiera przepis art. 2a ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich [1] 
(dalej UIA). Zważywszy na powagę zawodu farmaceuty i rodzaj obowiązków spoczywających na 
farmaceutach, zastanowić się należy nad zagadnieniem niezależności farmaceuty w wykonywaniu 
czynności fachowych. Niezależność, o jakiej będzie mowa poniżej, dotyczyć ma relacji farmaceuty 
i właściciela apteki ogólnodostępnej, nie będącego jednocześnie kierownikiem tejże apteki.
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we własnym imieniu). W ramach 
tej działalności gospodarczej 
świadczone są zaś usługi farma-
ceutyczne przez osoby legitymu-
jące się uprawnieniami zawodo-
wymi – farmaceutów i techników 
farmaceutycznych. 

Dualizm apteki – placów-
ki ochrony zdrowia publicznego, 
w której świadczone są usługi 
farmaceutyczne z jednej strony 
oraz przedsiębiorstwa ze strony 
drugiej – stanowi więc pierwszy 
powód dla konieczności zagwa-
rantowania niezależności far-
maceuty wobec niefachowego 
(przy czym brak fachowości ro-
zumiany jest tu oczywiście jako 
brak specjalistycznej wiedzy 
farmaceutycznej) podmiotu 
właścicielskiego.

Właściciel apteki jest 
pracodawcą zatrudnio-
nych w aptece farma-
ceutów. Umowa o pra-
cę, na podstawie której 
farmaceuta wykonuje 
czynności, podlega re-
żimowi ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy [6] (dalej KP). Pomię-
dzy właścicielem apteki,  
a zatrudnionym farmaceu-
tą nawiązuje się stosunek 
pracy. Zgodnie zaś z art. 22 
§ 1 KP: „przez nawiąza-
nie stosunku pracy, 
pracownik zobo-
wiązuje się do wy-
konywania pracy 
określonego rodza-
ju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca 
– do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem”. Wyrażenia, iż 
„pracownik wykonuje pracę pod 
kierownictwem pracodawcy”, nie 
należy utożsamiać w przypadku 
farmaceutów z funkcją kierownika 
apteki. Kierownictwo pracodawcy 
oznacza, iż pracodawcy przysłu-
gują uprawnienia kierownicze  

w stosunku do pracowników, 
przejawiające się w uprawnieniu 
do wydawania wiążących pole-
ceń [7]. Polecenia dotyczyć mogą  
w szczególności przydziału zadań, 
sposobu i miejsca wykonywania 
zadań, czy też konkretyzacji czasu 
świadczenia pracy (w tym także 
zarządzanie czasu pracy w godzi-
nach nadliczbowych w określo-
nych okolicznościach) [8]. 

Drugim powodem dla ko-
nieczności zapewnienia 

niezależnej pozycji far-

ności, dla wykonywania których 
konieczne są specjalne uprawnie-
nia zawodowe, były wykonywane 
bezpośrednio przez osobę legi-
tymującą się posiadaniem takich 
uprawnień zawodowych, to po 
pierwsze – przedsiębiorca sam nie 
może wykonywać takich czynno-
ści jeżeli nie legitymuje się odpo-
wiednimi uprawnieniami; po dru-
gie zaś – przedsiębiorca, będąc 
pracodawcą, nie ma uprawnienia 
do wydawania pracownikom po-
leceń służbowych co do popraw-
ności realizacji tychże czynności. 
W zakresie bowiem poprawności 
realizacji czynności fachowych, 
podmiot niefachowy nie legity-
muje się odpowiednią wiedzą. 
Nie oznacza to jednak, iż właś-
ciciel apteki nie może wydawać 
pracownikom (farmaceutom) 
poleceń służbowych co do 
czynności fachowych wów-
czas, gdy wiedza fachowa nie 
jest wymagana (np. farma-
ceuta nie dopełniając obo-
wiązków pracowniczych nie 
wykonuje w ogóle czynności 
fachowych będąc w pracy 
albo wykonując je narusza 

normy czasu pracy ze szkodą 
dla pracodawcy).

Gwarancję niezależ-
ności farmaceuty wprowa-

dza również ustawa  
z dnia 6 września 2001 

r. – Prawo farma-
ceutyczne [9] (da-
lej UPF). Przepis 

art. 90 UPF stanowi, 
iż „przy wykonywaniu  

w aptece czynności fachowych 
mogą być zatrudnieni wyłącznie 
farmaceuci i technicy farmaceu-
tyczni w granicach ich uprawnień 
zawodowych”. Z kolei art. 86 ust. 
1 UPF, stanowi iż apteka jest pla-
cówką ochrony zdrowia publicz-
nego, w której usługi farmaceu-
tyczne świadczone są przez oso-
by uprawnione. Przepis art. 86 
ust. 2 UPF wymienia w katalogu 
otwartym usługi farmaceutyczne, 

maceuc ie j e s t 
więc pozycja właściciela apteki 
jako pracodawcy i przysługujące 
pracodawcy uprawnienie do wy-
dawania wiążących poleceń pra-
cownikom. 

Ogólną gwarancję nieza-
leżności farmaceuty wyprowadzić 
można już z cytowanego wcześ-
niej przepisu art. 19 USDG. Sko-
ro bowiem przedsiębiorca jest 
obowiązany zapewnić, aby czyn- ►
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stanowiąc iż są to:
wydawanie produktów lecz-1. 
niczych i wyrobów medycz-
nych, określonych w odręb-
nych przepisach,
sporządzanie leków receptu-2. 
rowych, w terminie nie dłuż-
szym niż 48 godzin od zło-
żenia recepty przez pacjenta, 
a w przypadku recepty na 
lek recepturowy zawierający 
środki odurzające lub ozna-
czonej „wydać natychmiast” 
– w ciągu 4 godzin,
sporządzanie leków aptecz-3. 
nych,
udzielanie informacji o pro-4. 
duktach leczniczych i wyro-
bach medycznych.

Katalog otwarty usług far-
maceutycznych zawiera również 
przepis art. 2a ust. 1 UIA. Przepis 
ten, w odniesieniu do usług far-
maceutycznych mogących być 
świadczonymi przez aptekarzy  
w aptece ogólnodostępnej, wska-
zuje w szczególności (poza usłu-
gami pokrywającymi się treścią  
z tymi wymienionymi w art. 86 
ust. 2 UPF) na:

sprawowanie opieki farma-1. 
ceutycznej polegającej na 
dokumentowanym proce-
sie, w którym farmaceuta, 
współpracując z pacjentem  
i lekarzem, a w razie potrze-
by z przedstawicielami in-
nych zawodów medycznych, 
czuwa nad prawidłowym 
przebiegiem farmakoterapii  
w celu uzyskania określonych 
jej efektów poprawiających 
jakość życia pacjenta (art. 2a 
ust. 1 pkt 7 UIA),
kierowanie apteką (art. 2a ust. 2. 
1 pkt 8 UIA).

Czynności wchodzące w 
skład obowiązków kierownika 
apteki (usługi farmaceutycznej 
kierowania apteką) zostały zaś 
wskazane w art. 88 ust. 5 UPF. Są 
to mianowicie:

organizacja pracy w aptece, 1. 
polegająca między innymi na 

przyjmowaniu, wydawaniu, 
przechowywaniu i identyfi-
kacji produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych, pra-
widłowym sporządzaniu le-
ków recepturowych i leków 
aptecznych oraz udzielaniu 
informacji o lekach; 
nadzór nad praktykami stu-2. 
denckimi oraz praktykami 
techników farmaceutycznych; 
przekazywanie Prezesowi 3. 
Urzędu informacji o niepo-
żądanym działaniu produktu 
leczniczego lub wyrobu me-
dycznego; 
przekazywanie organom In-4. 
spekcji Farmaceutycznej in-
formacji o podejrzeniu lub 
stwierdzeniu, że dany pro-
dukt leczniczy nie odpowiada 
ustalonym dla niego wyma-
ganiom jakościowym; 
zakup produktów leczniczych, 5. 
wyłącznie od podmiotów po-
siadających zezwolenie na 
prowadzenie hurtowni farma-
ceutycznej oraz ich wydawa-
nie zgodnie z art. 96;
prowadzenie ewidencji za-6. 
trudnionych w aptece osób 
wymienionych w art. 90; 
przekazywanie okręgowym 7. 
izbom aptekarskim danych 
niezbędnych do prowadzenia 
rejestru farmaceutów przewi-
dzianego ustawą o izbach ap-
tekarskich; 
wstrzymywanie lub wycofy-8. 
wanie z obrotu i stosowania 
produktów leczniczych po 
uzyskaniu decyzji właściwego 
organu. 

W zakresie świadczenia 
usług farmaceutycznych farmace-
uci korzystają z niezależności wo-
bec właściciela apteki. Usługi far-
maceutyczne świadczone mogą 
być bowiem jedynie przez osoby 
uprawnione, czyli przez farma-
ceutów. Jakakolwiek ingerencja  
w meritum świadczonej usługi 
farmaceutycznej przez podmiot 

niefachowy może zaś prowadzić 
do niebezpiecznych konsekwencji 
dla życia i zdrowia pacjenta. War-
to wskazać na wyrok Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 20 sierpnia 
1992 r. [10], w którym Trybunał 
stwierdził, iż niebezpieczeństwo 
dla dóbr chronionych prawem 
wynikać może „jedynie z czyn-
ności faktycznych”, które w przy-
padku prowadzenia apteki ogól-
nodostępnej są „zastrzeżone dla 
osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje”. Skoro zaś czynno-
ści te są zastrzeżone, to nie może 
dochodzić do ingerencji ze strony 
podmiotu niefachowego.

Niezależność farmaceuty to 
zagadnienie kardynalne w nowo-
czesnym i właściwym świadczeniu 
usług farmaceutycznych. Od spo-
sobu świadczenia usług farma-
ceutycznych zależy bowiem życie 
i zdrowie ludzi. Niezależność far-
maceuty wobec właściciela apte-
ki (w określonym powyżej zakre-
sie) nie stanowi więc ochrony far-
maceuty lecz ochronę pacjenta, 
na rzecz którego świadczone są 
usługi farmaceutyczne. ■

mgr Rafał Jerzy Kruszyński
doktorant w Katedrze Prawa 
Gospodarczego Publicznego

Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego
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Kwiecień 2011 
– rynek nieznacznie słabszy 

niż w ubiegłym roku

W kwietniu br. wartość 
sprzedaży całego rynku była 
niższa o 6 mln PLN w porów-
naniu do analogicznego okre-
su ub. r. Wzrost odnotował 
jedynie segment sprzedaży 
odręcznej, który osiągnął  
o 27 mln PLN większą wartość 
sprzedaż niż w kwietniu ub. r. 
Natomiast segment leków re-
fundowanych wykazał sprze-

daż o 27 mln PLN mniejszą 
niż rok temu. Słabszy wynik 
odnotował również segment 
leków pełnopłatnych, choć 
w tym przypadku wartość 
sprzedaży była niższa tylko  
o 5 mln PLN.

Natomiast w porówna-
niu do poprzedniego miesią-
ca wartość sprzedaży dla ca-
łego rynku farmaceutycznego 

zmniejszyła się aż o 269 mln 
PLN (-10,98%). Silny spadek 
dotknął wszystkie segmenty 
rynku, jednakże największy, 
bo ponad 44% udział w tym 
spadku przypadł segmen-
towi leków refundowanych, 
którego wartość sprzedaży 
była niższa o 119 mln PLN 
(-10,84%) niż w marcu br. 
Wartość sprzedaży odręcz-
nej spadła o 101 mln PLN  
(-11,26%), a wartość sprze-
daży leków pełnopłatnych na 
receptę była niższa o 49 mln 
PLN (-10,78%).  

Statystyczna apteka

W kwietniu 2011r. war-
tość sprzedaży dla staty-
stycznej apteki wyniosła 
162,91 tys. PLN.

Po raz pierwszy w bie-
żącym roku miesięczna war-
tość sprzedaży statystycznej 
apteki była niższa od analo-
gicznego miesiąca ubiegłe-
go roku. Jednakże nie jest 
to informacja zaskakująca, 
gdyż dynamika wzrostu ma-
lała od stycznia br. Na po-
czątku roku wartość sprze-
daży statystycznej apteki 
była wyższa o 9,14% niż  
w analogicznym okresie ub.r. 

Rynek farmaceutyczny w kwietniu 2011r osiągnął 
sprzedaż o wartości 2 184 mln PLN, tj. o 0,28% mniej 
niż w analogicznym okresie ub. r. 

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

Tabela 1: kwiecień 2011 vs kwiecień 2010

 

kwiecień 
2010

kwiecień 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 008 980 -2,76%

Leki Pełnopłatne 414 408 -1,29%

Sprzedaż Odręczna 768 795 3,52%

Całkowity obrót 2 190 2 184 -0,28%

Tabela 2: kwiecień 2011 vs marzec 2011

 

marzec 
2011

kwiecień 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 099 980 -10,84%

Leki Pełnopłatne 458 408 -10,78%

Sprzedaż Odręczna 896 795 -11,26%

Całkowity obrót 2 453 2 184 -10,98% ►
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W marcu był to już +4,50%, 
a w kwietniu wartość sprze-
daży spadła o 1,27% wzglę-
dem kwietnia 2010 r. (-2,09 
tys. PLN). Natomiast w po-
równaniu do marca br. śred-
nia sprzedaż statystycznej 
apteki spadła aż o 20,09 tys. 
PLN (-10,98%). 

W porównaniu do kwiet-
nia ub. r. wartość sprzedaży 
statystycznej apteki wzrosła 
jedynie w segmencie sprze-
daży odręcznej. W kwietniu 
wartość sprzedaży tego seg-
mentu rynku wyniosła 59,30 
tys. PLN i była o 1,44 tys. 
PLN (+2,50%) wyższa niż  
w analogicznym okresie ub. 
r. Średnia wartość sprzedaży 
statystycznej apteki dla le-
ków refundowanych była niż-
sza o 2,83 tys. PLN (-3,73%), 
a dla segmentu leków pełno-
płatnych na receptę spadła  
o 0,71 tys. PLN, tj. o 2,27%.

W porównaniu do marca 
br. wszystkie segmenty ryn-
ku wykazały niższą średnią 
wartość sprzedaży przypada-
jącą na statystyczną aptekę. 

Segment leków refundowa-
nych wykazał o 8,89 tys. PLN 
niższą wartość sprzedaży. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych przez apteki 
w kwietniu 2011r. wyniosła 
16,07 PLN. 

W porównaniu do śred-
niej ceny z kwietnia 2010r. 
(15,68 PLN) ceny były wyższe 
o 2,48%. Natomiast wzglę-
dem marca 2011 (16,08 
PLN) średnia cena spadła tyl-
ko o 0,09%. Średnia marża 
apteczna w kwietniu 2011r. 
wynosiła 26,33% i była niż-
sza względem analogiczne-
go okresu 2010 r. o 0,37 pp. 
Natomiast w porównaniu do 
marca br. marża apteczna 
spadła o 0,67 pp. 

Refundacja 
a współpłacenie

W kwietniu ponow-
nie nastąpił spadek udzia-
łu pacjentów we współpła-
ceniu za leki refundowane.  
W marcu br. udział ten wy-

nosił 32,95%, a w kwietniu 
spadł do 31,63% (-1,32 pp). 
Natomiast w porównaniu 
do kwietnia ub. r. pacjen-
ci zapłacili więcej o 12 mln 
PLN (+3,92%). Rok temu,  
w kwietniu 2010 pacjenci za-
płacili za leki refundowane 
298 mln PLN (29,60%), a w 
kwietniu br. współpłacenie za 
leki refundowane wynosiło 
310 mln PLN.  

W kwietniu br. z 2 184 
mln PLN całkowitej wartości 
sprzedaży w aptekach pa-
cjenci zapłacili 69,31% tej 
kwoty (pozostałą część sta-
nowi refundacja ze strony 
Państwa). Jest to kolejny od 
stycznia br. spadek udziału 
zapłaty pacjenta w całości 
wydatków na leki. W kwiet-
niu 2011r. pacjenci wydali na 
produkty lecznicze zakupione 
w aptekach 1 514 mln PLN, 
tj. o 33 mln PLN więcej niż  
w analogicznym okresie 
2010r. Natomiast w porów-
naniu do marca br. nastąpił 
spadek o 202 mln PLN. 
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Piotr Kula 
Prezes PharmaExpert

Prognoza wartości 
sprzedaży leków 

na rok 2011
 

Według najnowszej pro-
gnozy analityków PharmaEx-
pert wartość sprzedaży całe-

0

50 0

1 0 0 0

1 50 0

20 0 0

250 0

3 0 0 0

I  20 1 1 I I  20 1 1 I I I  20 1 1 I V  20 1 1 V  20 1 1 V I  20 1 1  V I I  20 1 1 V I I I  20 1 1 I X  20 1 1 X  20 1 1 X I  20 1 1 X I I  20 1 1

S p rz e d a ż :                      27 , 5 m l d     
R e f u n d a c ja :                     8 , 1   m l d
P ro g n o z a  s p rz e d a ż y :     o d  + 1 %  d o  + 3  %   ( v s  20 1 0  r . )
P ro g n o z a  re f u n d a c ji :      o d  -4  d o  -6 %   ( v s  20 1 0  r . )

P R O G N O Z A  S P R Z E D A Ż Y R E A L I Z A C J A  S P R Z E D A Ż Y

P R O G N O Z A  R E F U N A C J I R E A L I Z A C J A  R E F U N D A C J I

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2011

go rynku farmaceutycznego 
na koniec 2011 roku wynie-
sie 27,5 mld PLN. W porów-
naniu do ubiegłego roku war-
tość rynku w 2011 wzrośnie 
w granicach od 1% do 3%. 
Natomiast refundacja na ko-

niec 2011 roku osiągnie war-
tość 8,1 mld PLN, tj. będzie 
o 4-6% mniejsza niż w ubie-
głym roku. ■

Warto wiedzieć

Rządowe „nie” dla projektu firmowanego przez komisję posła Adama Szejnfelda 

25 maja 2011 roku przekazano do konsultacji społecznych stanowisko rządu do komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rada Ministrów negatywnie ocenia komisyjny 
projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – napisano w podsumowaniu 
stanowiska.  

Przypominamy, że w marcowym numerze Aptekarza Polskiego o projekcie pisał  dr Grzegorz 
Kucharewicz, prezes NRA 

- „Posłowie komisji „Przyjazne Państwo” (…)postanowili rozszerzyć wytyczne do wydania rozporządzenia 
ministra zdrowia, które określa między innymi sposób realizacji recept lekarskich. Konsekwencją proponowanych 
zmian byłoby upoważnienie farmaceuty do realizacji recepty w sytuacji, gdy brakuje na niej adresu pacjenta 
albo jego numeru PESEL lub gdy dane te zostały wpisane wadliwie”. (…) 

- „W trakcie posiedzenia komisji „Przyjazne Państwo” wskazywałem na zagrożenia, które stwarza 
proponowana regulacja, w tym na możliwość niezawinionego poświadczenia przez farmaceutę nieprawdy 
w oparciu o dokument tożsamości innej osoby o tym samym imieniu i nazwisku. Nie można także wykluczyć 
pomyłek zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. Argumenty Naczelnej Izby Aptekarskiej nie mogły przebić się 
do świadomości posłów, zderzając się z wyraźną niechęcią przewodniczącego Szejnfelda do

wysłuchania opinii samorządu aptekarskiego i rzeczowej debaty nad poruszonymi problemami, w tym 
tak istotnym, jak zagwarantowanie pacjentowi dostępu do leków wówczas, gdy recepta zawiera wady formalne 
nieistotne z punktu widzenia określenia prawa do świadczenia gwarantowanego”.
 



Farmacja w PoLsce i na świecie

36 Aptekarz Polski, 57(35e) maj 2011

Już po raz czterdziesty ósmy 
odbyło się Forum Ekonomicz-
ne Niemieckiego Zrzeszenia 

Aptekarzy – w tym roku w dniach 
5-6 maja w Poczdamie. Jest to bar-
dzo ważna konferencja, poświę-
cona przede wszystkim prawno-
ekonomicznym aspektom funk-
cjonowania rynku farmaceutycz-
nego. Tematem przewodnim te-
gorocznego forum była noweli-
zacja ustawy re-
gulującej rynek 
produktów lecz-
niczych Arznei-
mittelmarkt-Neu-
ordnungsgesetz 
(AMNOG) oraz 
jej skutki ekono-
miczne dla aptek. 
Dzięki zaprosze-
niu Prezesa Nie-
mieckiego Zrze-
szenia Aptekarzy 
mogłem uczest-
niczyć w tej kon-
ferencji - wspólnie 
z wieloma inny-
mi zaproszonymi 
gośćmi honoro-
wymi, wśród któ-
rych byli m.in. Prezes Zarządu Nie-
mieckich Izb Aptekarskich Heinz
-Günter Wolf, Prezes Niemieckiej 
Izby Aptekarskiej Erika Fink, Wi-
ceprezes Austriackiej Izby Apte-
karskiej Leopold Schmudermaier,  
a także duża liczba  przedstawicie-
li firm farmaceutycznych oraz firm 
i instytucji zajmujących się anali-
zami rynku farmaceutycznego. 

Nowelizacja ustawy regu-
lującej rynek produktów leczni-
czych w Niemczech, która weszła 
w życie 1 stycznia 2011r., budziła 
ogromne kontrowersje już na 
na etapie prac parlamentarnych. 
Ze względu na bardzo duży defi-
cyt w niemieckim systemie ochro-
ny zdrowia - na poziomie 11 mi-
liardów Euro - zaproponowany 
przez Niemieckie Federalne Mi-

nisterstwo Zdrowia plan oszczęd-
nościowy zakładał redukcję wy-
datków ustawowych kas chorych 
(Gesetzliche Krankenversicherun-
gen) na refundację leków o oko-
ło 400 milionów Euro rocznie. 
Założeniem wyżej wymienionej 
nowelizacji było solidarne rozło-
żenie tego obciążenia zarówno 
na hurtownie farmaceutyczne, 

jak i na apteki. Duża presja na 
obniżanie cen leków przez pro-
ducentów wywierana jest już od 
kilku lat poprzez zawieranie przez 
kasy chorych kontraktów rabato-
wych na najczęściej przepisywane 
leki.

Niestety, po czterech 
miesiącach obowiązywania no-
wej ustawy można jednoznacz-
nie stwierdzić, że sprawdziły się 

p e s y m i s t yc z -
ne przewidywa-
nia niemieckie-
go samorządu 
aptekarskiego  
i ekspertów ana-
lizujących rynek 
farmaceutyczny. 
W swoich opra-
cowaniach wska-
zywali oni wyraź-
nie, że hurtownie 
farmaceutyczne 
będą zmuszone 
przenieść swoje 
straty, wynikają-
ce z nowelizacji 
ustawy, na apte-
ki - poprzez ob-
niżenie udziela-

nego aptekom rabatu. 
Od wielu miesięcy niemie-

cki samorząd aptekarski prowadzi 
bardzo intensywną kampanię 
medialną przeciwko wprowa-
dzonym zmianom. Przedstawia-
ne są też szczegółowe obliczenia 
wykonywane przez renomowane 
firmy zajmujące się analizą rynku 
farmaceutycznego i rentowno-

AMNOG i jego ekonomiczne 
skutki dla aptek

Forum Ekonomiczne Niemieckiego 
Zrzeszenia Aptekarzy
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ści aptek. Ta przemyślana i kon-
sekwentna kampania zaczyna 
przynosić oczekiwane przez 
aptekarzy efekty, bowiem co-
raz więcej polityków wyraża pub-
licznie gotowość do weryfikacji 
swoich poglądów. Jest to szcze-
gólnie istotne, ponieważ zgodnie 
z założeniami Ministerstwa Zdro-
wia, korekta wprowadzonych 
przepisów miała być pierwot-
nie rozważana dopiero w roku 
2013. Parlamentarzyści obecni 
na tegorocznej konferencji DAV 
Wirtschaftsrorum w Poczdamie 
złożyli deklarację, że jeszcze raz 
dokładnie przeanalizują dostar-
czone przez samorząd aptekarski 
dane i będą popierać niezbędne 
korekty kontrowersyjnej noweli-
zacji ustawy. Idąc za przykładem 
aptekarzy niemieckich również 
nasz samorząd aptekarski po-
winien w dalszym ciągu dążyć 
do nowelizacji uchwalonej już 
ustawy refundacyjnej w zakre-
sie systemu naliczania marż 
aptecznych, przedstawiając wni-
kliwe analizy izby aptekarskiej  
i niezależnych ekspertów rynku 
farmaceutycznego.

W pierwszym dniu kon-
ferencji Prezes Niemieckiego 
Zrzeszenia Aptekarzy Fritz Be-
cker przywitał najpierw zapro-
szonych gości honorowych oraz 
przybyłych aptekarzy ze wszyst-
kich regionów Niemiec. W swoim 
wystąpieniu podkreślił, że no-
welizacja ustawy regulującej ry-
nek produktów leczniczych, któ-
ra weszła w życie 1 stycznia b.r., 
spowodowała nie tylko poważ-
ne obniżenie dochodów aptek, 
ale również znacznie zwiększyła 
ilość czynności biurokratycznych 
związanych z wydawaniem leków 
refundowanych przez ustawowe 
kasy chorych. Stwierdził, że ap-
teki zostały obciążone finansowo 
podwójnie: poprzez obniżenie 
opłaty stałej za każde wydawane 
opakowanie leku oraz zmniejsze-
nie rabatu udzielanego aptekom 

przez hurtownie. Eksperci rynku 
farmaceutycznego wyliczyli, że  
w roku 2011 spowoduje to zmniej-
szenie dochodu przeciętnej apte-
ki o około 18 tysięcy Euro.
 Fritz Becker wyraził sta-
nowczy sprzeciw środowiska ap-
tekarskiego do wprowadzonych 
zmian w wyniku których apteka-
rze, jako jedyna grupa zawodo-
wa w systemie ochrony zdrowia, 
będą mieli obniżone dochody. 
Zaapelował do obecnych na sali 
polityków o odpowiednie i regu-
larne zwiększanie kwoty opłaty 
stałej dla aptek za wydawane leki 
refundowane. Jest to konieczne  
w warunkach stale rosnących 
kosztów ponoszonych przez ap-
teki, również wynikających z ko-
nieczności utrzymywania dyżu-
rów nocnych i w dni świąteczne.

Następnie Karl-Heinz Resch, 
Dyrektor Departamentu Eko-
nomiczno-Prawnego Zarządu 
Niemieckich Izb Aptekarskich, 
przedstawił aktualne dane doty-
czące niemieckiego rynku farma-
ceutycznego. 

Dane dotyczące liczby ap-
tek w Niemczech przedstawione 
na wykresie 1 wyraźnie wskazują, 
że chociaż całkowita liczba ap-
tek pozostaje od dziesięciu lat 
mniej więcej stała, to od roku 
2004 (czyli od roku, w którym ze-
zwolono na posiadanie przez ap-
tekarza maksymalnie 4 aptek – 
jednej apteki głównej i maksy-
malnie 3 aptek filialnych) stale 
rośnie liczba aptek filialnych. Bar-
dziej szczegółowe dane dotyczą-
ce liczby otwieranych i zamyka-
nych aptek przedstawione zosta-
ły na wykresie 2.

Dane przedstawione na 
powyższych wykresach wskazują 
wyraźnie, że w Niemczech nastę-
puje stopniowa koncentracja 
rynku aptecznego, nawet w sy-
tuacji, kiedy obowiązuje jednako-
wa odpłatność za leki refundowa-
ne w każdej aptece. W roku 2010 

apteki filialne stanowiły już 16,2% 
wszystkich aptek w Niemczech. 
Powstają one przede wszystkim 
na obszarach silnie zurbanizowa-
nych.

W przeciętnej niemieckiej 
aptece liczba wydawanych opa-
kowań leków na receptę jest zbli-
żona do liczby opakowań pro-
duktów leczniczych wydawanych 
bez recepty. W roku 2010 liczba 
ta wynosiła około 30 tysięcy opa-
kowań (czyli w sumie około 60 ty-
sięcy wydanych opakowań). Jed-
nak jeśli uwzględni sie poziom 
obrotu, to główną część obrotu  
w przeciętnej aptece stanowią 
leki refundowane (79,2%), nato-
miast obrót lekami OTC stanowi 
11,3% a pozostały obrót 9,5%. 
Dane dotyczące całkowitej licz-
by wydanych opakowań leków  
w niemieckich aptekach oraz cał-
kowitego obrotu lekami refundo-
wanymi i lekami wydawanymi bez 
recepty przedstawione zostały na 
wykresie 3.

W kolejnym wystąpieniu 
dr Frank Diener reprezentują-
cy spółkę Treuhand Hannover 
GmbH, która prowadzi rozlicze-
nia księgowe dla wielu tysięcy 
niemieckich aptek oraz zajmuje 
się doradztwem podatkowym, 
przedstawił wpływ nowelizacji 
ustawy regulującej rynek pro-
duktów leczniczych na wynik 
finansowy przeciętnej apteki.

Przedstawiona analiza wy-
konana została w oparciu o wiel-
kość rocznego obrotu typowej 
niemieckiej apteki, która mieści 
się w zakresie 1,2 – 1,5 mln Euro. 
Procentowa ilość aptek, których 
roczny obrót mieści się w okre-
ślonych przedziałach, przedsta-
wiona została na wykresie 4.

W Niemczech apteka otrzy-
muje za każde wydane opakowa-
nie leku refundowanego opła-
tę stałą w wysokości 8,10 Euro 
oraz niewielką marżę 3% liczoną 
od ceny hurtowej leku. Ponadto ►



Farmacja w PoLsce i na świecie

38 Aptekarz Polski, 57(35e) maj 2011

ustawowe kasy chorych wyne-
gocjowały obniżenie wyżej wy-
mienionej opłaty stałej o pewną 
kwotę, która w latach 2009 i 2010 
wynosiła 1,75 Euro. Wobec tego 
realne wynagrodzenie apteki 
za każde wydane opakowa-
nie leku refundowanego przez 
ustawowe kasy chorych wyno-
siło w latach 2009 i 2010: 6,35 
Euro plus 3% marży liczonej od 
ceny hurtowej. Dodatkowo apteki 

otrzymywały rabat od hurtowni 
na leki refundowane w wysokości 
średnio około 4,5%.

Nowelizacja ustawy, która 
weszła w życie 1 stycznia 2011r. 
wprowadziła dwie zasadnicze 
zmiany:

obniżenie opłaty stałej dla 1) 
aptek o 0,30 Euro
obniżenie marży hurtowej  2) 
z poziomu 6% do 5,15%

Niemieckie Federalne Mi-
nisterstwo Zdrowia zakładało, że 
obniżenie marży hurtowej będzie 
obciążeniem poniesionym przez 
hurtownie. Niestety pierwsze 
cztery miesiące obowiązywania 
nowych przepisów pokazały, że 
hurtownie farmaceutyczne anali-
zując swoją kondycję ekonomicz-
ną były zmuszone do obniżenia 
poziomu rabatu na leki refun-
dowane dla aptek o co najmniej 
0,85%, a w niektórych przypad-
kach nawet o 1,5%!

Dla przeciętnej niemieckiej 
apteki o rocznym obrocie całko-
witym 1,2 – 1,5 mln Euro, wydają-
cej w ciągu roku około 30 tysię-
cy opakowań leków refundowa-
nych o wartości rzędu 935 tysię-
cy Euro oznacza to następujące 
roczne obniżenie dochodu:

30.000 x 0,30 Euro = 1) 
9.000 Euro

1,0% x 935.000 Euro = 2) 
9.350 Euro

Razem:  18.350 Euro

Obniżenie dochodu o 
18.350 Euro rocznie oznacza ob-
niżenie dochodu o 1.529 Euro 
miesięcznie. Obniżenie dochodu 
i wynikające z tego obniżenie zy-
sku właściciela przeciętnej apteki 
w roku 2011 przedstawione zo-
stało na wykresie 5.

Należy też pamiętać, że po-
nieważ w Niemczech właścicielem 
apteki może być jedynie aptekarz 
lub spółka aptekarzy, zysk właś-
ciciela oznacza w zdecydowanej 
większości przypadków wyna-
grodzenie aptekarza - właściciela 
apteki, pełniącego w niej funkcję 
kierownika.

Jednak niemieccy apteka-
rze mają jeszcze duże możliwo-
ści poszukania rezerw obniżki 
kosztów prowadzonej działalno-
ści – przede wszystkim poprzez 
racjonalizację struktury zatrud-

Wykres 2. Liczba nowo otwieranych i zamykanych aptek w Niemczech
Źródło: ABDA - Statistik

Wykres 1. Liczba aptek w Niemczech
Źródło: ABDA - Statistik

►
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nienia i ograniczenie przez pe-
wien czas kosztownych inwestycji. 
W przeciętnej niemieckiej aptece 
zatrudnionych jest około 8-10 
osób i nawet niewielka, okresowa 
redukcja personelu pomocnicze-
go pozwoli na osiągnięcie zysku 
zbliżonego do roku 2010. Na taką 
formę obniżenia kosztów zdecy-
dowało się już dość dużo aptek  
w ciągu ostatnich miesięcy.

Ekonomiczne skutki nowe-
lizacji ustawy regulującej rynek 
produktów leczniczych Arznei-
mittelmarkt-Neuordnungsgesetz 
(AMNOG) były też głównym te-
matem panelu dyskusyjnego,  
w którym wzięli udział zaproszeni 
goście: Leopold Schmudermaier 
(Wiceprezes Austriackiej Izby Ap-
tekarskiej), Martina Bunge (De-
putowana do Bundestagu – die 
Linke), Albrecht Kloepfer (mode-
rator), Ulrike Flach (Deputowana 
do Bundestagu – FDP), Piotr Bo-
hater (Koordynator Departamen-
tu Spraw Zagranicznych NRA), 
Fritz Becker (Prezes Niemieckiego 
Zrzeszenia Aptekarzy).

W trakcie dyskusji Koor-
dynator Departamentu Spraw 

Zagranicznych NRA mgr Piotr 
Bohater przedstawił też główne 
założenia projektu ustawy re-
fundacyjnej oraz przewidywane 
zmiany w funkcjonowaniu syste-
mu aptecznego w Polsce po wej-
ściu w życie tej ustawy.

Po zakończeniu pierwszej 
części, w której dyskusję prowa-
dzili zaproszeni goście na po-
dium, pytania mogli też zadawać 
uczestnicy konferencji na sali 
obrad. Obecni na panelu dys-
kusyjnym parlamentarzyści wy-
razili pogląd, że należy jeszcze 
raz przeanalizować wyliczenia 
przedstawione przez samorząd 
aptekarski oraz niezależnych 
ekspertów. Deklaracja ta została 
przyjęta z dużym zadowoleniem, 
ponieważ pierwotnie zakładano, 
że korekta obowiązujących od  
1 stycznia nowych regulacji bę-
dzie możliwa dopiero w roku 2013. 
Bardzo istotna okazała się chęć 
prowadzenia konstruktywne-
go dialogu z samorządem ap-
tekarskim wyrażona przez pa-
nią Ulrikę Flach – deputowaną 
do Bundestagu z ramienia koali-
cyjnej partii FDP. Mniej więcej ty-
dzień po zakończeniu konferencji 

Wirtschaftsforum w Poczdamie 
nastąpiła zmiana na stanowisku 
ministra Federalnego Minister-
stwa Zdrowia, a pani Ulrike Flach 
objęła funkcję Sekretarza Stanu 
w tym ministerstwie i będzie mia-
ła bardzo duży wpływ na zmiany 
legislacyjne w systemie ochrony 
zdrowia.

Tematy ekonomiczne zdo-
minowały tegoroczną kon-
ferencję Wirtschaftsforum w 
Poczdamie. Uczestnicy konferen-
cji głośno wyrażali pogląd, że ap-
tekarze zasługują na odpowied-
nie wynagrodzenie swojej pracy 
i całkowicie nie do zaakcepto-
wania jest fakt, że w roku 2011 
będzie to jedyna grupa zawodo-
wa w systemie ochrony zdrowia, 
której dochody będą niższe, niż  
w roku 2010. Można było zauwa-
żyć, że donośny i jednoznaczny 
głos samorządu aptekarskiego w 
tym zakresie skłania polityków do 
zastanowienia i wyrażenia woli 
szukania konstruktywnych roz-
wiązań. Sprzyjają temu też bar-
dzo szczegółowe analizy przygo-
towywane przez ekspertów rynku 
farmaceutycznego, na które po-

Fot. Panel dyskusyjny  (na zdjęciu od lewej do prawej):  Leopold Schmudermaier, Martina Bunge, Albrecht Kloepfer, 
Ulrike Flach, Piotr Bohater, Fritz Becker.

►
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wołuje się niemiecki samorząd 
aptekarski. Bardzo trudno jest 
podważyć precyzyjne wylicze-
nia niezależnych ekspertów.

Oczywiście w zwięzłej relacji 
w Aptekarzu Polskim nie ma moż-
liwości przedstawienia wszystkich 
istotnych zagadnień poruszanych 
w trakcie dwudniowej konferen-
cji – mogłoby to zająć nawet kil-
kadziesiąt stron. Jednak sporzą-
dzone notatki i przesłane przez 
wykładowców prezentacje będą 
jeszcze wielokrotnie wykorzysty-
wane w opracowywaniu właści-
wej argumentacji w pracach le-
gislacyjnych Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej. Żywię głębokie prze-
konanie, że uczestnictwo w naj-
ważniejszych europejskich konfe-
rencjach poświęconych funkcjo-
nowaniu rynku farmaceutyczne-
go w różnych krajach pozwoli na 
budowanie skutecznej strategii 
działania naszego samorządu ap-
tekarskiego. ■

 mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu 

Spraw Zagranicznych NRA

Wykres 4. Procentowa ilość aptek o obrocie w określonym przedziale 
w roku 2010; Źródło: Treuhand Hannover GmbH;

Wykres 5. Zmiany dochodu przeciętnej niemieckiej apteki i zysku jej właści-
ciela w latach 2006-2011 (na rok 2011 – prognoza na podstawie pierwszych 

czterech miesięcy); Źródło: Treuhand Hannover GmbH;

Wykres 3. Liczba wydanych opakowań i całkowity obrót niemieckich aptek w roku 2010
Źródło: ABDA – Statistik, The Nielsen Company, IMS Health; Verein Deutsches Arzneiprüfungsinstitut e.V.

►
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Porównując dzisiejszą aptekę 
i aptekę sprzed pięćdziesię-
ciu, czy stu lat, po pierwsze 

uderzą nas powierzchowne zmia-
ny w jej wyglądzie. Jeżeli jednak 
mielibyśmy niepowtarzalną oka-
zję przyglądnięcia się farmaceu-
cie, krzątającemu się po aptece 
z początku XX wieku i odnieśli-
byśmy obserwacje do naszej co-
dziennej pracy zobaczymy dru-
gą, jeszcze wyraźniej-
szą różnicę. Zmieni-
ło się miejsce, w któ-
rym bije serce apteki, 
w którym koncentru-
je się jej życie! Niegdyś 
była to receptura, dziś – 
jest to izba ekspedycyj-
na. Z narastającego dy-
sonansu między twór-
czą działalnością far-
maceuty na recepturze, 
a mechanicznym postę-
powaniem na ekspedy-
cji, aptekarze zdali so-
bie sprawę bardzo wcześnie. Od-
bierające im pracę na receptu-
rze, gotowe, produkowane przez 
przemysł preparaty farmaceu-
tyczne, przezwali „osobliwkami” 
i walczyli z nimi wszelkimi możli-
wymi sposobami, o czym pisałem 
już na łamach „Aptekarza Pol-
skiego” w artykule pt. „Przedmio-
ty szarlataneryi lecznicznej”. 

Pierwszą, bardzo wyraź-
ną wzmianką o potrzebie ochro-
ny receptury, znajdujemy w pra-
sie farmaceutycznej w roku 1881. 
W czasie relacjonowanego przez 

„Czasopismo Towarzystwa Apte-
karskiego” posiedzenia „Sekcyi 
farmaceutycznej III. Zjazdu przy-
rodników i lekarzy polskich”, któ-
re odbywało się 24 lipca 1881 
roku, aptekarze dyskutowali nad 
reformą całej farmacyi, czyli kwe-
stią od tylu lat na porządku dzien-
nym będącą, która nie mogła się 
doczekać gruntownego przepro-
wadzenia ze strony rządu, to zna-

czy przeprowadzenia takiego, któ-
reby wszystkie zastarzałe przepisy 
i rozporządzenia, tudzież nowsze 
zmiany w jedną ujęło całość. We-
dług zgromadzonych na posie-
dzeniu, największym problemem 
galicyjskiego aptekarstwa począt-
ku lat osiemdziesiątych XIX wie-
ku, było uregulowanie sprzeda-
ży leków tak zwanych uniwersal-
nych, tudzież specyficznych czy-
li osobliwek tak krajowych jakoteż  
i zagranicznych. Zebrani na sali 
aptekarze wyrazili wówczas po-
gląd, że jedyny godny zaufa-

nia lek powinien zostać wykona-
ny od początku do końca w apte-
ce, na recepturze, będącej czystą 
farmacyą. Ubolewali także, że to 
właśnie przez osobliwki nimbus, 
który dawniej medycynę i farma-
cyją otaczał znikł prawie całko-
wicie, skutkiem czego – nie tyl-
ko publiczność bywa obałamu-
caną ale i aptekarz przynajmniej  
w własnych oczach poniżonym, 

bo wiedząc dobrze 
o małej lub proble-
matycznej wartości 
środka, który przez 
szumną a nierzadko  
i umiejętną reklamę 
coraz więcej roz-
powszechnionym 
bywa, sprzedawać 
go musi chociażby 
dla uchronienia się 
od ubytku w zarob-
ku lub zniechęce-
nia publiczności do 
swego interesu.

W pierwszych latach XX 
wieku, celem formalnej obrony 
aptekarzy przed „osobliwkami”, 
powstał w państwie austriackim 
specjalny „Komitet dla osobli-
wek”. Jak relacjonowało „Czaso-
pismo Towarzystwa Aptekarskie-
go” z 1908 roku komitet osob-
liwek ciągle pracował i rokował  
z fabrykantami, ale wobec ogrom-
nej ilości odmian osobliwek nie 
można przewidzieć kiedy praca 
ta będzie ukończona. Tymczasem 
problem leków gotowych stawał 
się dla aptekarzy coraz bardziej 

...i aptekarz przynajmniej w własnych 
oczach poniżonym, bo wiedząc dobrze  
o małej lub problematycznej wartości 

środka, który przez szumną a nierzadko 
i umiejętną reklamę coraz więcej 

rozpowszechnionym bywa, sprzedawać 
go musi chociażby dla uchronienia się 
od ubytku w zarobku lub zniechęcenia 

publiczności do swego interesu.

►

jakie miejsce jest w aptece najważniejsze

Historia farmacji uczy nas…
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palący, gdyż umieszczanie 
cen [na pudełkach leków 
gotowych] nieraz nie tylko 
materyalną ale i moralną 
szkodę przynosi aptekarzo-
wi, gdyż pomiędzy wyko-
nywanymi na recepturze 
proszkami diuretynowymi, 
aspirynowymi, thiokolowy-
mi, a cenami umieszcza-
nymi przez fabrykantów na 
takich samych tabletkach 
zdarzały się drastyczne, 
często kilkukrotne różnice 
w cenie…

Sytuacja ta nie zmie-
niła się, a wręcz pogorszy-
ła w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego. Na 
całe szczęście, znaleźli się 
farmaceuci, którzy w obro-
nie receptury gotowi byli 
wołać, choćby i na pusz-
czy. Wieloletni kierownik 
Katedry i Zakładu Farmacji 
Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, profesor 
Marek Gatty-Kostyal (1886-
1965), był synem bocheń-

skiego aptekarza, sam zaś, przed 
rozpoczęciem pracy naukowej, 
wiele lat spędził na recepturach 
kilku aptek Galicji. Dzięki temu 
doskonale rozumiał potrzebę 
sporządzania leków robionych 
i zarazem wartość, jaką jest dla 
farmacji apteczna receptura. Pro-
fesora Gatty-Kostyala, dzięki licz-
nym wypowiedziom prasowym 
i wygłoszonym wykładom, pro-
mującym lek robiony, możemy 
nazwać pierwszym, świadomym 
ideologiem walki polskich farma-
ceutów o ochronę i zachowanie 
receptury. 

W pracy „Rola apteki jako 
warsztatu pracy twórczej”, opub-
likowanej na łamach „Wiadomo-
ści Farmaceutycznych” z roku 
1933, Gatty-Kostyal nawoływał 
do stworzenia nowego kształtu 

polskich aptek, w oparciu o po-
wrót do tradycyjnych leków re-
cepturowych i stosowania leków 
ziołowych: duszą każdej apteki 
było, jest i będzie laboratorjum. 
Z wyglądu pracowni aptecznych 
można sądzić o wartości i ro-
dzaju danej apteki. Naogół życie  
w laboratorjach aptecznych nie-
mal zamarło, tylko tu i ówdzie 
pozostałe retorty, kociołki i t. p. 
świadczą o dawnej minionej chwa-
le. A jednak tak wiele przemawia 
za tem, żeby pracownie apteczne 
ożyły zpowrotem. Profesor Gatty-
Kostyal podkreślał, że najważniej-
szą zaletą leków wykonywanych 
na recepturze jest możliwość ich 
sporządzenia w każdej chwili,  
a zatem – zapewnienia pacjen-
towi leku świeżego: istnieje wiele 
wartościowych środków leczni-
czych, jakie w niewielkich, odpo-

wiadających zapotrzebo-
waniu, ilościach winny być 
przyrządzane w laborato-
rjach aptecznych, nie zaś 
wprowadzane do handlu w 
postaci nieraz długo prze-
chowywanych specyfików. 

Temat leku recepturo-
wego i sporządzania leków 
w aptece podjął Marek Gat-
ty-Kostyal także w opraco-
waniu „Zagadnienie trwa-
łości gotowych form far-
maceutycznych”, zamiesz-
czonym w „Czasopiśmie 
Towarzystwa Aptekarskie-
go we Lwowie” z roku 1937. 
Znajdujemy tam m.in. takie 
tezy: pojawienie się w ostat-
nich dziesiątkach XIX wieku 
leków gotowych tzw. specy-
fików doznało początkowo 
życzliwego przyjęcia zarów-
no ze strony lekarzy jak  
i aptekarzy. To przyjęcie 
stało się podstawą do stop-
niowego rozwoju produk-
cji leków gotowych, który to 
rozwój przybrał w ostatnich 
dziesiątkach lat niebywa-

Ilustracja 1
Profesor Marek Gatty-Kostyal, lata trzy-

dzieste XX wieku. 
Ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM.

Ilustracja 2
Okładka autorskiej odbitki artykułu „Rola apteki jako war-

sztatu pracy twórczej” z roku 1933. 
Ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM.

►
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łe rozmiary. Profesor podkreślał, 
że corocznie pojawiają się tysią-
ce no wych specyfików. Niezwykle 
intensywnie i handlowo umiejętnie 
przepro wadzana reklama specyfi-
ków przyczyniła się do ich ogrom-
nego roz powszechnienia. Dopro-
wadziło to niestety do tego, że 
czynności polskich aptek polega-
ją obecnie głównie na wy dawaniu 
leków gotowych i to w dużym stop-
niu zagranicznego pocho dzenia. 
To zaś przyniosło fatalne skut-
ki dla aptecznych receptur: ten 
zalew specyfikami dopro-
wadził do bardzo daleko 
posuniętego ograniczenia 
czynności laboratoryjnych 
i recepturowych w apte-
kach, a wo bec ciągłych 
coraz silniej wysuwanych 
żądań zniesienia wszel-
kich ogra niczeń rozsprze-
daży leków gotowych sta-
je się wysoce niebezpiecz-
ny dla dalszej egzysten-
cji zawodu aptekarskiego. 
Gatty-Kostyal podkreślał, 
że znikoma wartość lecz-
nicza specyfików, ich nie-
trwałość, sprawa indywi-
dualnego leczenia i inne 
względy powinny skło-
nić zarówno samych far-
maceutów jak i odpowie-
dzialne władze do selek-
cji specyfików dopusz-
czanych do obrotu oraz 
powrotu do farmakopeal-
nego leczenia.

Gwoli historycz-
nej ścisłości dodajmy, 
że w czasie, gdy profesor 
Gatty-Kostyal pisał słowa  
o ponownym ożyciu pra-
cowni aptecznych, w każdej 
najmniejszej nawet aptece, wyko-
nywano dziennie po kilkanaście 
leków. Zaglądnijmy do „Książki 
laboratoryjnej” apteki w Tymbar-
ku, którą prowadził w latach trzy-
dziestych magister Ludwik Piegu-
szewski, kolega ze studiów profe-
sora Gatty-Kostyala. Cóż może-

my powiedzieć patrząc na nasze 
zeszyty recepturowe, porównu-
jąc je z lekami sporządzonymi 
przez magistra Pieguszewskie-
go? W aptece wykonywano wów-
czas „od zera” kilkadziesiąt róż-
nych spirytusów, nalewek i syro-
pów, nie wspominając już o roz-
licznych maściach, kroplach, mie-
szankach ziołowych, proszkach… 
I były to czasy, w których mówio-
no, że receptura upadła!

Profesor z wyraźnym naci-
skiem podkreślał unikalną war-

tość leczniczą leków świeżo przy-
rządzanych w aptekach i to zarów-
no przetworów farmaceutycznych 
(galenowych) np. nalewek, eks-
traktów płynnych, maści, syropów 
itp. jak i leków recepturowych np. 
naparów, odwarów, maści, pigu-
łek itp. W podsumowaniu artyku-

łu postulował, że upadek recep-
tury wcale nie jest nieuniknioną 
konsekwencją postępu nauki: 
możemy stwierdzić, że dla pracy 
recepturowej jak i laboratoryj nej 
istnieją w aptekach bardzo rozle-
głe dziedziny i możliwości. Gatty-
Kostyal zapewniał, że niema kolizji 
z przemysłem farmaceutycznym, 
którego zadania są zupełnie inne. 
Apteki są placówkami sanitarny-
mi, które będąc rozsiane po całej 
Polsce są powołane do dostarcza-
nia społeczeństwu leków świeżych. 

Częste obec nie podkreśla-
nie wysokich wartości świe-
żych leków posiada dla za-
wodu aptekarskiego wybit-
ne znaczenie, powinno być 
zrozumiane i odpowiednio 
zużytkowane. Powinno się 
stać punktem zwrotnym 
dla dalszego rozwoju ap-
tek, powinno dać zawodowi 
aptekarskiemu wysokie atu-
ty do rozpoczynają cej się 
na wielu frontach walki ze 
specyfikomanią i dopro-
wadzić apteki polskie do 
przeistoczenia się w nowo-
czesne oficinae sanitatis.

W sukurs apteka-
rzom i farmaceutom-
naukowcom, walczącym  
o należną pozycję recep-
tury przyszli… lekarze! 
Znany tylko z nazwiska 
doktor Sierosławski, na 
łamach „Nowin Społeczno
-Lekarskich” opublikował 
w roku 1939 obszerne 
opracowanie pt. „Specyfi-
koterapia”, przedrukowane 
przez „Wiadomości Far-
maceutyczne”. Lekarz ten 
pisał: wystarczy przejrzeć 

recepty w pierwszej lepszej aptece, 
aby stwierdzić, że przytłaczająca 
większość tych recept – to recep-
ty opiewające na same specyfiki; 
receptura, posługująca się stary-
mi i wypróbowanymi wiekowym 
doświadczeniem środkami, zani-
ka coraz bardziej i przy dalszym 

Ilustracja 3
Okładka pracy „Zagadnienie trwałości gotowych form far-

maceutycznych” z roku 1937. 
Ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM.

►
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postępie specyfikoterapii, być 
może, zaniknie całkiem. Doktor 
Sierosławski już siedemdziesiąt 
lat temu pisał to, co moglibyśmy 
powtórzyć z powodzeniem i dziś: 
dzisiejszy rynek farmaceutyczny 
jest dosłownie zasypany bezlikiem 
patentowanych leków,  
o wymyślnych cudacznie 
brzmiących nieraz na-
zwach, przy czym nie ma 
prawie dnia, ażeby inten-
sywnie działająca reklama 
różnych firm farmaceu-
tycznych nie zawiadamia-
ła nas o przybywających 
wciąż w tej dziedzinie no-
wościach. Po czym, jakże 
słusznie, dodawał: trudno 
uwierzyć, by produkcja 
specyfików przybierająca 
tak zawrotne tempo, była 
wykładnikiem równie wartkiego 
postępu w dziedzinie lecznictwa 
farmakologicznego. Następnie 
apelował do swych kolegów:  
z całym naciskiem wypowiedzieć 
się należy przeciwko popieraniu  
i masowemu stosowaniu środków 
leczniczych produkcji fabrycznej, 
które w swej istocie przedstawiają 
wyłącznie znanych od dawna ciał 
chemicznych, a które zestawia się 

wedle przyjętego przez daną wy-
twórnię wzoru i wypuszcza na ry-
nek pod specjalną nazwą jako coś 
nowego. (…) Bujny ich początko-
wo żywot (dzieło reklamy) rychło 
przemija i specyfik, wypierany 
przez ukazujące się dalsze nowa-

lie, zwolna znika z rynku. (…) Znaj-
dziemy je może w magazynie lub 
na strychu jakiejś apteki, jako to-
war wycofany i czekający na usu-
nięcie wraz ze śmieciem.

Czy przytoczone powyżej 
refleksje, pochodzące sprzed po-
nad siedemdziesięciu laty, nie są 
wciąż aktualne? Czy historia far-
macji nie powinna nas nauczyć, 
że rezygnując coraz powszechniej  

z prowadzenia w naszych ap-
tekach receptury, wyrzekamy 
się tego, co w naszym zawodzie 
najcenniejsze i tego, co stanowi  
o wyjątkowości apteki, kunszcie  
i wartości naszego wykształcenia? 
Czy zaprzestając wykonywania le-

ków recepturowych, nie 
udowadniamy otoczeniu, 
że apteka staje się miej-
scem, w którym z powo-
dzeniem pracować może 
niefachowy pracownik, 
rozpoznający wyłącznie 
nazwę leku gotowego, 
jego dawkę i umiejący od-
czytać receptę lekarską? 
Czy rezygnując z recep-
tury nie odbieramy sobie 
w ten sposób jednego  
z mocniejszych argumen-
tów w dyskusji na temat 

pozycji apteki w dzisiejszej służ-
bie zdrowia? Jedno jest wszakże 
pewne: apteka z recepturą nadal 
ma prawo nazywać się officina 
sanitatis, zaś bez receptury – już 
tylko officina, czyli: sklep! ■

dr n. farm. Maciej Bilek 

Piśmiennictwo u autora 

Czy rezygnując z receptury nie 
odbieramy sobie w ten sposób 

jednego z mocniejszych argumentów 
w dyskusji na temat pozycji apteki w 
dzisiejszej służbie zdrowia? Jedno jest 
wszakże pewne: apteka z recepturą 

nadal ma prawo nazywać się officina 
sanitatis, zaś bez receptury – już tylko 

officina, czyli: sklep! 

Warto wiedzieć

W dniach 6-9 października 2011 roku odbędą się największe europejskie targi 
farmaceutyczne. Tegoroczna edycja będzie miała miejsce w Düsseldorfie.

Spodziewanych jest około 500 wystawców z 21 krajów świata, oraz 25.000 odwiedzających 
z 53 krajów. Wystawcy to przede wszystkim producenci leków, parafarmaceutyków, 
suplementów diety, kosmetyków, akcesoriów dystrybuowanych w aptekach.

Targi kładą duży nacisk na aspekt edukacyjny. Organizator targów, Niemiecka Izba 
Aptekarska, dba o wysoki poziom seminariów organizowanych podczas Narodowego Dnia 
Aptekarza, który odbywa się podczas imprezy targowej.

►
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Nowe rejestracje – PL – marzec 2011

A – Przewód PokArmo-
wy i metAbolizm
A01/A01A – Preparaty 
stomatologiczne; A01AD 
– Inne środki do stoso-
wania miejscowego w 
jamie ustnej

Benzydaminum: Uniben 
(Unia) aerozol w dawce 0,15% 
to 4. zarejestrowana marka 
benzydaminy. Na rynku są 
dostępne 3 marki: Hascosept 
(Hasco-Lek), Septolux (ICN 
Polfa Rzeszów) i Tantum (An-
gelini). W sprzedaży znajdują 
się aerozole w dawce 0,15% 
Hascosept, Tantum Verde i 
od grudnia 2006 Septolux, 
aerozol w dawce 0,3% Tan-
tum Verde Forte, płyny 0,15% 
Hascosept i Tantum Verde, a 
także pastylki do ssania Tan-
tum Verde P, tabl. do ssania 
Septolux i grudnia 2008 pa-
stylki Tantum Lemon. Prepa-
raty z benzydaminą w postaci 
płynu 0,15% mają głównie 
wskazania stomatologiczne.
Uwaga: preparaty benzy-
daminy w postaci aerozoli 
oraz pastylek/tabl. do ssania 
stosowane są zwykle w nie-
przewidzianej przez WHO dla 
benzydaminy klasie: R02/

R02A – Preparaty stosowane 
w chorobach gardła; R02AA – 
Antyseptyki.

A02 – Leki stosowane 
w zaburzeniach związa-
nych z nadkwaśnością; 
A02B – Leki stosowane 
w chorobie wrzodowej 
i refluksie żołądkowo-
przełykowym; A02BC 
– Inhibitory pompy pro-
tonowej

Pantoprazolum: Panglen 
(Glenmark) to 38. zarejestro-
wana marka pantoprazolu. 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 (San-
doz) oraz Noacid (Egis), od 
listopada 2008 Panzol (Apo-
tex) oraz Pantoprazol Sandoz, 
od sierpnia 2009 Contracid 
(Farma-Projekt), od marca 
2010 Panprazox (Polpharma; 

zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus jako 
Zoramyl), od lipca 2010 Pan-
togen (Generics), od sierpnia 
2010 Gastrostad (Stada; lek 
zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Tifizol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher) i Xo-
tepic (Farmacom; lek zare-
jestrowany początkowo pod 
nazwą Zipantola, a następnie 
wprowadzony na rynek w 
listopadzie 2008 pod nazwą 
Pantoprazolum Farmacom - w 
marcu 2010 nastąpiła zmiana 
nazwy na Xotepic), od paź-
dziernika 2010 Ranloc (Ran-
baxy) i od marca 2011 Contix 
ZRD (Lekam). Spośród nich w 
postaci iniekcji wprowadzono 
3 leki: Controloc, Nolpaza i 
Pantoprazol Sandoz.
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone do sprzedaży prepa-
raty: Dyspex I.V. (Nycomed 
Pharma), Nelgast (Glenmark 
Pharmaceuticals; lek OTC), 
Panrazol (Actavis), Panto-
med (Ratiopharm), Pantopraz 
(Biofarm), Pantoprazol BMM 
Pharma (BMM Pharma), Pan-
toprazole Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Pantopra-
zole Olinka, Pantoprazole 

W marcu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 150 pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu w Polsce nowych produktów leczniczych, w tym 142 pozwolenia dla 
nowych produktów leczniczych i 8 nowych pozwoleń dla leków już wcześniej 
zarejestrowanych (Ciechociński ług leczniczy i Ciechociński szlam leczniczy 
– Uzdrowisko Ciechocinek; Haemoctin 250, Haemoctin 500 i Haemoctin 

1000 – Biotest Pharma; Octanine F 500 i Octanine F 1000 – Octapharma; Woda utleniona – 
Felix Pharma), 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 Me-
dycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie 
rejestracyjne za marzec 2011 zostało udostępnione 11 maja 2011.

►
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Phargem, Pantoprazole Wo-
ckhardt, Pantoprazol Polfa 
Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm 
inj., Pantoprazol Tecnime-
de, Pantul (Gerot), Pompec 
(Adamed), Prasec (Mepha; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Pantomol przez 
firmę Alfred E. Tiefenbacher), 
Prazopant inj. (Actavis), Zi-
pantola inj. (Pliva Kraków), a 
także 4 leki OTC z centralnej 
rejestracji unijnej: Somac 
Control, Pantozol Control, 
Pantecta Control i Pantoloc 
Control (wszystkie: Nyco-
med). Spośród nich w postaci 
iniekcji nie pojawiły się jesz-
cze w obrocie 4 leki: Dyspex 
I.V., Pantoprazol-Ratiopharm, 
Prazopant i Zipantola
Skreślono z Rejestru: Helo-
pan (Gedeon Richter Polska) 
i Pantoprazol-1A Pharma.
Rabeprazolum: Rabelinz (Al-
chemia) to 7. zarejestrowana 
marka rabeprazolu. Nie poja-
wiły się jeszcze w sprzedaży: 
Acilesol (Actavis), Rabecole 
(Alchemia), Rabepir (Alche-
mia), Ventiprax (Sandoz), 
Zolpras (Alchemia) i Zulbex 
(Krka). Z Rejestru skreślono 
lek oryginalny Pariet (Janssen
-Cilag).

A03 – Leki stosowane 
w czynnościowych za-
burzeniach żołądkowo-
jelitowych; A03A – Leki 
stosowane w czynnoś-
ciowych zaburzeniach 
jelit;
A03AA – Syntetyczne 
leki przeciwcholinergicz-
ne, estry z grupą amino-
wą trzeciorzędową

Trimebutinum: Tribux forte 
(Biofarm) w nowej dawce 
200 mg to rozszerzenie w 
stosunku do wprowadzonego 
wcześniej preparatu Tribux w 
dawce 100 mg. Zarejestro-
wane są 3 marki preparatów 
trimebutyny. Do sprzedaży 

wprowadzono: Debretin (Pol-
pharma), Debridat (Pfizer) i 
Tribux (Biofarm).

A03AX – Inne leki stoso-
wane w czynnościowych 
zaburzeniach jelit

Simethiconum: Espumisan 
(Berlin-Chemie) krople w no-
wym stężeniu 10% to rozsze-
rzenie względem wprowadzo-
nych wcześniej kropli o stę-
żeniu 4%. Zarejestrowanych 
jest 7 marek simetykonu. 
Do sprzedaży wprowadzono 
6 marek: Bobotic (Medana 
Pharma), Espumisan (Berlin-
Chemie), Gastrosil (ICN Polfa 
Rzeszów), Infacol (Forest), 
Manti Gastop (US Pharmacia) 
i od marca 2010 Ulgix wzdęcia 
(Hasco-Lek; preparat wpro-
wadzony wcześniej pod nazwą 
Simetikon-Hasco). Nie pojawił 
się jeszcze na rynku preparat 
Aero-OM (OM). Skreślono z 
Rejestru: Simet (Jelfa). Po-
nadto jako wyroby medyczne 
wprowadzono 4 preparaty: 
Espumax (Scherer; dystry-
butor: Tactica Pharmaceuti-
cals), Espumisan Easy (Berlin
-Chemie), Gaspertin wzdęcia 
(Scherer; dystrybutor: Teva 
Kutno) i Gastopkaps (Sche-
rer; dystrybutor: US Phar-
macia). 

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glu-
kozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin; A10BB – 
Sulfonamidy, pochodne 
mocznika

Gliclazidum: Gliclazide-1A 
Pharma i Salson (Sandoz) o 
zmodyfikowanym uwalnianiu 
to odpowiednio 19. i 20. zare-
jestrowana marka gliklazydu. 
Na rynek wprowadzono 4 leki 
o standardowym uwalnianiu: 
Diabrezide (Molteni), Diaprel 
(Servier), Diazidan (ICN Polfa 
Rzeszów) i Glazide (Galena), 
a także 2 leki o przedłu-

żonym uwalnianiu: Diaprel 
MR (Anpharm) i od sierpnia 
2008 Gliclada (Krka). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Clazistada 
(Stada), Corazide MR (Tabuk 
Poland), Diagen (Generics), 
Diamicron (Servier), Glic-
labare (Disphar), Gliclazide 
Gentian Generics, Gliclazide 
Richter (Gedeon Richter Pol-
ska), Glimatin SR (Polphar-
ma), Glisan MR (Apotex), 
Gluctam MR (Egis; dawka 30 
mg zarejestrowana wcześniej 
pod nazwą Gliclazide MR Ser-
vier), Glydium MR (Anpharm), 
Neoglic (Teva) i Normodiab 
MR (Actavis) o przedłużonym 
uwalnianiu. Skreślono z Re-
jestru: Apo-Lazid (Apotex), 
Diabezidum (Jelfa), Diaklat 
(Biofarm), Diaquit (Gedeon 
Richter Polska), Gliclazide 
(Generics), Gliklazyd (Unia), 
Glinormax (Teva Kutno), Gli-
rat (Krka), Norsulin (Polfa 
Pabianice).

b – KRew i uKład 
krwiotwórczy
B01/B01A – Leki prze-
ciwzakrzepowe; B01AC 
– Inhibitory agregacji 
płytek krwi (z wyłącze-
niem heparyny)

Acidum acetylsalicylicum: 
Acard (Polfa Warszawa) w 
dawce 150 mg to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonej 
wcześniej dawki 75 mg tego 
leku. Na rynek wprowadzono 
8 marek: Acard (Polfa Warsza-
wa) w dawce 75 mg, Acesan 
(Sun-Farm), Aspirin Protect 
100 i Aspirin 300 (Bayer), 
Bestpirin (Teva) w dawce 75 
mg, Cardiopirin (Colfarm), 
Encopirin Cardio 81 (Omega 
Rex), Polocard (Polpharma) i 
Proficar (Adamed).
Clopidogrelum: Clopidogrel 
Alet to aktualnie 65. zareje-
strowana marka klopidogrelu. 

►
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Na rynek wprowadzono 21 
leków: Plavix (Sanofi Pharma 
Bristol-Myers Squibb; lek ory-
ginalny), Areplex (Adamed), 
Zyllt (Krka), od sierpnia 2008 
Clopidix (Lekam), od listopada 
2009 Clopidogrel Mylan (My-
lan Pharma) i Egitromb (Egis), 
od grudnia 2009 Clopidogrel 
Teva (Teva Pharma) i Trom-
bex (Zentiva), od stycznia 
2010 Grepid (Pharmathen), 
od marca 2010 Plavocorin 
(Sandoz), od maja 2010 Clo-
pidogrel 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-Pro-
jekt) i Miflexin (Ratiopharm), 
od sierpnia 2010 Clopinovo 
(Blau Farma Group II), od 
grudnia 2010 Clopidogrel Ar-
row (Arrow ApS), od stycznia 
2011 Clogrel (Polpharma) i 
Tuxedon (ICN Polfa Rzeszów) 
oraz od marca 2011 Trogran 
(Glenmark).
Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży: Agrelex (Galex 
d.d.), Baldiclod (Alchemia), 
Clopidim (Specifar), Clopido-
grel Actavis, Clopidogrel Jen-
son (Jenson Pharmaceutical 
Services), Clopidogrel Pfizer, 
Clopidogrel Pliva (Pliva Kra-
ków), Clopidogrel Quisisana 
(Quisisana Pharma), Clopi-
dostad (Stada), Clopidroratio 
(Ratiopharm), Clopigamma 
(Wörwag), Clopimef (Mepha), 
Cloroden (IWA Consulting), 
Defrozyp (Ozone), Hemafluid 
(1A Pharma), Klepisal (Alche-
mia), Klopidogrel Pentafarma, 
Klopidogrel West Pharma, 
Lofradyk (Adamed), Nofar-
dom (Adamed), Pegorel (IWA 
Consulting), Picturlop (IWA 
Consulting), Platarex (Pliva 
Kraków), Sarovex (Tabuk 

Poland), Sudroc (Miklich), 
Vatoud (IWA Consulting) oraz 
zarejestrowane w ramach 
centralnej procedury unijnej 
leki: Clopidogrel Acino (Acino 
Pharma), Clopidogrel Acino 
Pharma (Acino Pharma), Clo-
pidogrel Acino Pharma GmbH 
(Acino Pharma), Clopidogrel 
DURA (Mylan dura), Clopido-
grel HCS, Clopidogrel Hexal 
(Acino Pharma), Clopidogrel 
Krka (Krka), Clopidogrel Qua-
limed (Qualimed), Clopidogrel 
Ratiopharm (Acino Pharma), 
Clopidogrel Ratiopharm GmbH 
(Acino Pharma), Clopidogrel 
TAD (Tad Pharma), Clopido-
grel Teva Generics B.V., Clo-
pidogrel Teva Pharma (Teva 
Pharma; poprzednia nazwa 
preparatu: Clopidogrel HCS), 
Clopidogrel Winthrop (Sanofi
-Aventis), Iscover (Bristol-
Myers Squibb), Zopya (Krka) 
i Zylagren (Krka).
W listopadzie 2009 wycofano 
z unijnego rejestru Clopido-
grel BMS (Bristol-Myers Squi-
bb), w lutym 2011 Clopidogrel 
1A Pharma (Acino Pharma), 
a w marcu 2011 Clopidogrel 
Sandoz (Acino Pharma).

B05 – Substytuty osocza 
i płyny do wlewów; B05B 
– Roztwory do podawa-
nia dożylnego; B05BA 
– Roztwory do żywienia 
pozajelitowego;

Nutrimentum: NuTRIflex 
Omega special (Braun) i Nu-
TRIflex Omega plus (Braun) 
to emulsje do infuzji, rozsze-
rzenia w stusunku do wprowa-
dzonych wcześniej preparatów 
NuTRIflex Basal, NuTRIflex Li-
pid Peri, NuTRIflex Lipid Plus, 
NuTRIflex Peri, NuTRIflex Plus 
i NuTRIflex Special. Na rynek 
zostało wprowadzonych wie-
le różnego typu roztworów 
do żywienia pozajelitowego, 
zarówno w postaci roztworów 
glukozy, jak również prepara-

tów złożonych, z elektrolitami 
i bez, a także do zastosowań 
specjalnych – w określonych 
stanach chorobowych (np. 
przy niewydolności nerek lub 
wątroby) lub dla określonych 
grup pacjentów (np. dzieci), 
wytwarzanych przez firmy: 
Polfa Lublin (Multimel), Bax-
ter (Clinoleic, Ivelip), Braun 
(Aminoplasmal, Lipofundin, 
Nutriflex), Clintec (Amino-
mel, Primene), Fresenius 
Kabi (Aminomix, Aminosteril, 
Aminoven, Intralipid, Kabi-
ven, Nephrotect, Omegaven, 
SmofKabiven, SmofKabiven 
EF, SmofKabiven Peripheral, 
Smoflipid, Vamin, Vaminola-
ct). Nie zostały jeszcze wpro-
wadzone: Clinimix (Baxter) 
i Olimel (Baxter). Skreślono 
z Rejestru preparaty: Ami-
noplasmal B. Braun 10% E 
(Braun), Clinomel (Baxter), 
Compleven (Fresenius Kabi), 
Glamin (Fresenius Kabi), Li-
povenoes (Fresenius Kabi), 
OliClinomel (Baxter), Peri-
plasmal z glukozą (Braun), 
Salviamin Hepar (Clintec) i 
Soyacal (Grifols).

c – uKład SeRcowo-
nAczyniowy

C 0 7  –  L e k i  b l o -
k u j ą c e  r e c e p t o r y 
β-adrenergiczne; C07A 
– Leki blokujące recep-
tory β-adrenergiczne;
C07AB – Selektywne 
leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne

Esmololum: Esmocard Lyo 
(Orpha-Devel) to 3. zareje-
strowany preparat esmololu, 
lecz pierwszy w postaci prosz-
ku do sporządzania koncen-
tratu roztworu do wlewów, a 
nie gotowego roztworu. Do 
sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Brevibloc (Bax-
ter). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku Esmolol HCl OrPha ►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

48 Aptekarz Polski, 57(35e) maj 2011

(Orpha-Devel).
C07AG – Leki bloku-
jące receptory α- i 
β-adrenergiczne

Carvedilolum: Karwedilol 
Anpharm w dawce 25 mg 
to rozszerzenie względem 
zarejestrowanych wcześniej 
niższych dawek tego leku. 
Zarejestrowanych jest 16 
marek karwedilolu. Na rynek 
wprowadzono 13 prepara-
tów: Carvedilol-Ratiopharm, 
Carvetrend (Pliva Kraków), 
Coryol (Krka), Dilatrend (Ro-
che; lek oryginalny), Vivacor 
(Anpharm), od czerwca 2006 
Atram (Zentiva), od sierpnia 
2006 Carvedilol-Teva, od 
września 2006 Carvedigam-
ma (Wörwag), od listopada 
2007 Avedol (Polpharma), od 
lipca 2008 Carvilex (Actavis), 
od września 2008 Symtrend 
(SymPhar), od stycznia 2009 
Hypoten (Orion) i od grudnia 
2009 Mavodilol (Ratiopharm). 
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone preparaty: Carvedilol 
Pfizer, Carvewin (Winthrop 
Medicaments) i Karwedilol 
Anpharm.

C09 – Leki działające na 
układ renina-angioten-
syna;
C09A/C09AA – Inhibito-
ry ACE, leki proste

Perindoprilum: Rindolex i 
Pritnox (oba: Galex d.d.) to 
odpowiednio 23. i 24. zare-
jestrowana marka prepara-
tów peryndoprylu. Na rynek 
zostało wprowadzonych 9 
leków: Peryndopryl Anpharm 
(obecna nazwa: Irpax; jednak 
preparat o nowej nazwie nie 
pojawił się jeszcze na ryn-
ku), Prestarium (Servier), 
Prenessa (Krka Polska), od 
lutego 2009 Vidotin (Gede-
on Richter), od marca 2009 
Apo-Perindox (Apotex; za-
rejestrowany wcześniej jako 
Perindox), od kwietnia 2009 

Lextril (Glenmark) i Stopress 
(Polpharma), od października 
2009 Perindoran (Ranbaxy) 
i od kwietnia 2010 Cardi-
pen (Lekam; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Presdo-
pril). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Coverex (Egis), 
Ikarium i Ikarium forte (Pol-
farmex), Percarnil (Actavis), 
Perilan (Sandoz), Perinace 
(Archie Samuel), Perindopril 
(Krka), Perindopril-1A Phar-
ma, Perindopril Arrow (Arrow 
Generics), Perindopril Pfizer, 
Perindopril-Ratiopharm, Per-
indopril tert-butylamin BMM 
Pharma (Lefarm), Perotens 
(Krka Polska) i Peryl (ICN 
Polfa Rzeszów).

C09B - Inhibitory ACE, 
leki złożone; C09BA 
– Inhibitory ACE i leki 
moczopędne; C09BA04 
– Peryndopryl i leki mo-
czopędne 

Perindoprilum+ indapami-
dum: Peryl Combi (ICN Polfa 
Rzeszów) i Davapamid (Gede-
on Richter Polska) zawierają-
ce peryndopryl w połączeniu 
z erbuminą w 2 dawkach (2 
mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 
mg) to odpowiednio 18. i 19 
zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie, zaś Co
-Prenessa (Krka Polska) w 
dawce 8 mg perydnoprylu w 
połączeniu z erbuminą i 2,5 
mg indapamidu to rozsze-
rzenie względem zarejestro-
wanych wcześniej 2 połączeń 
niższych dawek tego leku.
Na rynek wprowadzono 4 
preparaty zawierające peryn-
dopryl w połączeniu z argininą 
i indapamid (zastąpiły wcześ-
niejsze preparaty zawierające 
peryndopryl w połączeniu 
z erbuminą i indapamid): 
Noliprel forte (Anpharm) i 
Tertensif Kombi (Servier), za-
wierające 5 mg peryndoprylu 

i 1,25 mg indapamidu oraz 
Noliprel Bi-Forte (Servier; lek 
zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Peryndopryl argi-
nine + Indapamid Servier) i 
Tertensif Bi-Kombi (Anpharm; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Peryndopryl argi-
nine + Indapamid Anpharm), 
zawierające 10 mg peryndo-
prylu i 2,5 mg indapamidu. 
Od czerwca 2008 wprowa-
dzono 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.
Zarejestrowanych jest także 
12 preparatów dotychczas 
nie wprowadzonych do obro-
tu: Arifon Kombi (Anpharm; 
4 mg+1,25 mg), Noliprel 
(Servier; 2,5 mg+0,625 mg), 
Noliterax (Servier; 8 mg+2,5 
mg), Panoprist (Sandoz; 2 
dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 
mg+1,25 mg), Perilexin (Ga-
lex d.d.; 2 mg+0,625 mg i 
4 mg+1,25 mg), Perindopril 
Indapamide Arrow (Arrow 
Poland; 2 dawki: 2 mg+0,625 
mg i 4 mg+1,25 mg), Per-
indopril/Indapamide Servier 
(Anpharm; 2 mg+0,625 mg), 
Peryndopryl+Indapamid Ser-
vier (2 dawki: 2 mg+0,625 
mg i 4 mg+1,25 mg), Pre-
nix (Anpharm; 2 mg+0,625 
mg), Prenix N (Anpharm; 2,5 
mg+0,625 mg), Prestarium 
Plus (Servier; 4 mg+1,25 
mg), Ratiotensin (Ratiopharm; 
2 dawki: 2 mg+0,625 mg 
i 4 mg+1,25 mg), Roma-
pal (Galex d.d.; 2 dawki: 2 
mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 
mg), Teraxans (Anpharm; 8 
mg+2,5 mg).

C09C/C09CA – Antago-
niści angiotensyny II, 
leki proste

►
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Candesartanum: Candesar-
tan-Ratiopharm to 7. zareje-
strowana marka kandesarta-
nu, a Ranacand (Ranbaxy) w 
dawce 32 mg to rozszerzenie 
w stosunku do zarejestro-
wanych wcześniej niższych 
dawek tego leku. Na rynek 
został wprowadzony lek ory-
ginalny Atacand (AstraZene-
ca) i od czerwca 2010 Karbis 
(Krka). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: 
Candepres (Sandoz), Cander-
tan (Gedeon Richter Polska), 
Candesartan-1A Pharma i 
Ranacand (Ranbaxy).
Irbesartanum: Irbenid-
da (Pharma Resources Dr. 
Schulting), Irbesartan Rich-
ter (Gedeon Richter Polska) 
oraz Irbesartan +Pharma to 
odpowiednio 17., 18. i 19. 
zarejestrowana marka irbe-
sartanu. W sierpniu 1997 
zarejestrowano centralnie w 
UE preparaty Aprovel (Sanofi 
Pharma Bristol-Myers Squibb; 
zarejestrowany w Polsce w ra-
mach procedury narodowej w 
sierpniu 1998) i Karvea (Bri-
stol-Myers Squibb), w stycz-
niu 2007 preparat Irbesartan 
Winthrop (Sanofi-Aventis), 
w grudniu 2008 Ifirmasta 
(preparat zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Irbe-
sartan Krka) i w październiku 
2009 Irbesartan Teva. W li-
stopadzie 2009 wycofano z 
unijnego rejestru preparat 
Irbesartan BMS (Bristol-Myers 
Squibb). Do sprzedaży w 
Polsce wprowadzono 2 leki: 
Aprovel (Sanofi Pharma Bri-
stol-Myers Squibb) i od kwiet-
nia 2011 Irprestan (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Irkartaban). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek zarejestrowane w 
Polsce preparaty: Diasykrun 
(Medis), Irbesartan Accord 
(Accord Healthcare), Irbesar-

tan Farmaprojects, Irbesartan 
Invent Farma, Irbesartan 
Miklich, Irbesartan Ranbaxy, 
Irbesartan Sandoz, Irbesar-
tan Viketo (Invent Farma), 
Irtucalan (Medis) i Polsar PPH 
(Polpharma).
Losartanum: Losargamma 
(Wörwag) to aktualnie 25. 
zarejestrowana marka losar-
tanu. Do sprzedaży wpro-
wadzono 17 leków: Cozaar 
(Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), Lorista (Krka), 
Losacor (Biofarm), Lozap 
(Zentiva), Xartan (Adamed), 
od sierpnia 2006 Lakea (Lek, 
Stryków), od stycznia 2007 
Losartic (Teva), od stycznia 
2008 Sarve (Farma Projekt), 
od lipca 2008 Rasoltan (Ac-
tavis), od listopada 2008 Lo-
sartan-Ratiopharm, od marca 
2009 Stadazar (Stada), od 
listopada 2009 Presartan (ICN 
Polfa Rzeszów), od marca 
2010 Apo-Lozart (Apotex; 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Lozart) i Losagen (Ge-
nerics; zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Sartamerck), 
od lipca 2010 Losartan Arrow 
(Arrow Poland), od listopa-
da 2010 Loreblok (Orion) 
i od marca 2011 Sortabax 
(Ranbaxy). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku preparaty: 
Heartam (Teva), Losahyp 
(Grünwalder), Losarlic (Li-
consa), Losartan-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej 
jako Losartan Grünwalder), 
Losartan Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Losartan 
Pfizer i Lostanorm (+Pharma). 
Skreślono z Rejestru: Sentor 
(Gedeon Richter Polska).
Olmesartanum medoxomi-
lum: Olmesartan Medoxomil 
Teva to 2. zarejestrowany lek 
generyczny. Na rynek w Pol-
sce nie zostały jednak jeszcze 
wprowadzone leki oryginalne 
Olmetec i Revival (oba: Me-

narini) ani generyk Olimestra 
(Miklich).
Valsartanum: Valsartan 
Bluepharma to 26. zareje-
strowana 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 wcześ-
niej przez Nucleus pod nazwą 
Ramartan), od grudnia 2009 
Anartan (Ratiopharm), od 
marca 2010 Nortivan (Gede-
on Richter Polska) i Zelvar-
tan (Nucleus), od lipca 2010 
Bespres (Teva), od listopada 
2010 Valtap (Zentiva) i od 
lutego 2011 Avasart (Polfar-
mex), Valsotens (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Valsartan Nucleus) 
oraz Vanatex (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone do obrotu preparaty: 
Axudan (Sandoz), Cezoryn 
(Ozone; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Yoso-
valtan), Valsaran (Sun-Farm), 
Metrival, Nuclaval i Valitazin 
(wszystkie trzy: Medis), Val-
press (Actavis), Valsartan-
1A Pharma, Valsartan Pliva 
(Pliva Kraków), Valsartan-
Ratiopharm, Valsartan Tecni-
mede, Valsartan Teva i Val-
savil (Pharma Resources Dr. 
Schultting).

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożo-
ne; C09DA - Antagoniści 
angiotensyny II i leki 
moczopędne;
C09DA03 – Walsartan i 
leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlo
rothiazidum: Valsartan + 
hydrochlorothiazide Krka to 
15. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym skła-
dzie, a Co-Valsacor (Krka) w 
2 zestawieniach dawek zawie-►
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rających 320 mg walsartanu 
to rozszerzenie w stosunku do 
zarejestrowanych wcześniej 
zestawień dawek zawierają-
cych 80 mg i 160 mg walsar-
tanu. Na rynek wprowadzono 
8 leków: Co-Diovan (Novar-
tis), 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 wprowa-
dzone do sprzedaży: Axudan 
HCT (Sandoz), Valsartan HCT
-1A Pharma, Valsartan HCT 
Bluepharma, Valsartan HCT-
Ratiopharm, Valsartan Hydro-
chlorothiazide Pliva (Pliva Kra-
ków) i Valsavil HCT (Pharma 
Resources Dr. Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i 
leki moczopędne

Irbesartanum+hydroch
lorothiazidum: Irprezide 
(Actavis) to aktualnie 6. za-
rejestrowany lek zawierający 
irbesartan będący antagoni-
stą receptora angiotensyny II 
i tiazydowy lek moczopędny 
hydrochlorotiazyd. W paź-
dzierniku 1998 r. zarejestro-
wano preparaty CoAprovel 
i Karvezide (Bristol-Myers 
Squibb). W styczniu 2007 
zarejestrowano Irbesartan 
Hydrochlorothiazide Winthrop 
(Sanofi-Aventis), w listopa-
dzie 2009 Irbesartan/Hydro-
chlorothiazide Teva i w marcu 
2011 Ifirmacombi (Krka). W 
listopadzie 2009 wycofano 
z unijnego rejestru preparat 
Irbesartan Hydrochlorothiazi-
de BMS (Bristol-Myers Squibb 
Pharma). Na rynek w Polsce 
wprowadzono tylko CoAprovel.

C10 – Leki wpływają-
ce na stężenie lipidów; 
C10A - Leki wpływające 
na stężenie lipidów, leki 
proste; C10AA – Inhi-
bitory reduktazy HMG 
CoA

Atorvastatinum: Atorva-
statin Teva Pharma to 31. 
zarejestrowana marka pre-
paratów atorwastatyny, a 
Atorvox (Teva) w dawce 80 
mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej 
niższych dawek tego leku. 
Do obrotu wprowadzono 16 
leków: Atoris (Krka), Sortis 
(Parke-Davis; lek oryginalny), 
Tulip (Sandoz), od czerwca 
2006 Torvacard (Zentiva), od 
października 2006 Atorvox 
(Teva), od lutego 2007 Atrox 
(Biofarm), od stycznia 2008 
Torvalipin (Actavis), od marca 
2008 Atorvasterol (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
przez Medis jako Atorvin), od 
kwietnia 2008 Atractin (Me-
dis; zarejestrowany wcześniej 
jako Copastatin), od listopada 
2008 Corator (Lekam), od 
grudnia 2008 Larus (Gedeon 
Richter Polska; zarejestrowa-
ny wcześniej przez Medis jako 
Atorpharm), od maja 2009 
Atorvastatinum Farmacom, od 
czerwca 2009 Torvazin (Egis), 
od grudnia 2009 Xavitor (Ta-
buk Poland; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis pod 
nazwą Copator), od lipca 
2010 Storvas (Ranbaxy) i od 
września 2010 Apo-Atorva 
(Apotex). Nie zostały jesz-
cze wprowadzone preparaty: 
Atorgamma (Wörwag), Ato-
rvanorm (+Pharma), Ator-
vastatin-1A Pharma, Atorva-
statin Egis, Atorvastatin-Ra-
tiopharm, Atorvastatin Teva, 
Atosener (Sandoz), Euroclast 
(Sandoz), Gletor (Glenmark), 
Haepcard (Sandoz), Mephator 
(Mepha), Orztiza (Actavis), 

Pharmastatin (Medis) i Vore-
danin (Ozone).

G – uKład Moczowo-
Płciowy i hoRMony 

Płciowe
G03 – Hormony płciowe 
i środki wpływające na 
czynność układu płcio-
wego; G03A - Hormonal-
ne środki antykoncep-
cyjne działające ogólnie; 
G03AC – Progestageny

Desogestrelum: Suzette 
(Helm) to 3. zarejestrowana 
marka preparatów dezoge-
strelu. Do obrotu wprowa-
dzono Cerazette (Organon) i 
od maja 2008 Azalia (Gedeon 
Richter).

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Inne leki uro-
logiczne, w tym prze-
ciwskurczowe; G04BE 
– Leki stosowane w za-
burzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafilum 
Farmacom, Sildenafil Pfizer i 
Sildenafil Mylan to odpowied-
nio 20., 21. i 22. zarejestro-
wana marka syldenafilu. Na 
rynek zostało wprowadzonych 
8 preparatów z opisanym wy-
żej zastosowaniem: Maxigra 
(Polpharma), Viagra (Pfizer), 
od października 2009 Vizarsin 
(Krka), od lipca 2010 Silde-
nafil Actavis, od września 
2010 Sildenafil Sandoz, od 
grudnia 2010 Sildenafil Me-
dana (Medana Pharma), od 
stycznia 2011 Sildenafil Teva 
i od marca 2011 Falsigra (Pol-
farmex).
Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Amfidor 
(Egis), Ecriten (Jelfa), Silde-
nafil-1A Pharma, Sildenafil 
Apotex, Sildenafil BMM Phar-
ma, Sildenafil Ratiopharm, 
Sildenafil Tecnimede, Silderec 
(Gedeon Richter), Silfeldrem 
(+Pharma) i Vigrande (Zen-
tiva).

►
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Do sprzedaży wprowadzono 
także preparat Revatio (Pfi-
zer). Lek zawiera sildenafil 
umieszczony przez WHO w 
klasie G04BE – Leki stosowa-
ne w zaburzeniach erekcji, 
choć według wskazań dla tego 
preparatu (leczenie pacjen-
tów z nadciśnieniem płucnym 
sklasyfikowanym według WHO 
jako klasa II i III - lek stosuje 
się w celu poprawy zdolno-
ści wysiłkowej; wykazano 
skuteczność działania leku 
w pierwotnych postaciach 
nadciśnienia płucnego oraz 
wtórnych związanych z choro-
bami tkanki łącznej) bardziej 
pasowałaby klasa C01EB – 
Inne leki nasercowe.

G04C – Leki stosowane 
w łagodnym przeroście 
gruczołu krokowego;
G 0 4 C A  –  A n t a g o -
n i ś c i  r e c e p t o r ó w 
α-adrenergicznych

Tamsulosinum: Tamsunorm 
(ICN Polfa Rzeszów) o prze-
dłużonym uwalnianiu to 25. 
zarejestrowana marka tamsu-
lozyny, a Tanyz ERAS (Krka) 
w postaci tabletek o przedłu-
żonym uwalnianiu to rozsze-
rzenie w stosunku do wpro-
wadzonego wcześniej leku 
Tanyz w postaci kapsułek o 
zmodyfikowanym uwalnianiu. 
Na rynek wprowadzono 18 
leków: Omnic i od lipca 2006 
Omnic Ocas (Astellas Pharma; 
lek oryginalny), Tanyz (Krka), 
od marca 2006 Tamsulosin-
Ratiopharm i Uprox (Farma
-Projekt), od kwietnia 2006 
Bazetham (Pliva Kraków), 
od maja 2006 Fokusin (Zen-
tiva) i Urostad (Stada), od 
czerwca 2006 Tamsudil (Ac-
tavis) i TamsuLek (Sandoz), 
od sierpnia 2006 Prostamnic 
(+Pharma), od listopada 2006 
Omsal (Gedeon Richter), 
od stycznia 2007 Tamsugen 
(Generics), od czerwca 2007 

Proximic (Polpharma), od 
sierpnia 2007 Symlosin SR 
(Symphar), od lutego 2008 
Tamik (Biofarm) i Tamsec 
(Walmark), od kwietnia 2008 
Ranlosin (Ozone) i od maja 
2008 Apo-Tamis (Apotex). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Flo-
sin (Menarini; lek zarejestro-
wany wcześniej przez firmę 
Kiron pod nazwą Tamsulijn), 
Omipro (Jelfa), Solesmin 
(Cipla), Tamsulosin-Stichting 
(Stichting Registratiebeheer), 
Tamsulosin-Registratiebeheer 
(Stichting Registratiebeheer) i 
Tamzul (Farma Projekt). Skre-
ślono z Rejestru preparaty: 
Tamsulosini Hydrochloridum 
Yamanouchi (Astellas Phar-
ma) i Wintamsu (Winthrop 
Medicaments).

G04CB  – Inhibitory 
5α-reduktazy testoste-
ronu

Finasteridum: Finasteride 
Accord (Accord Healthcare) 
to aktualnie 29. zarejestro-
wana marka finasterydu. Na 
rynek zostały wprowadzone 
23 leki: Finaride (Sandoz), 
Penester (Zentiva), Proscar 
(Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), od stycznia 2006 
Zasterid (Gedeon Richter), od 
maja 2006 Lifin (Teva), od 
lipca 2006 Finaster (Lekam), 
od marca 2007 Aprost (Polfar-
mex), od maja 2007 Hyplafin 
(+Pharma), od sierpnia 2007 
Finpros (Krka), od września 
2007 Finamef (Mepha) oraz 
Finxta (Farma-Projekt), od 
października 2007 Apo-Fina 
(Apotex), od grudnia 2007 
Finasterid Stada, od lutego 
2008 Antiprost (Orion), od 
maja 2008 Androstatin (Le-
kam), Finasterid-Ratiopharm 
i Fintral (Polpharma), od lipca 
2008 Symasteride (SymPhar; 
zarejestrowany wcześniej 
jako Renox przez Schwarz 

Pharma, Łomianki), od wrześ-
nia 2008 Finaran (Ranbaxy), 
od listopada 2008 Finasteride-
1A Pharma, od listopada 2009 
Ulgafen (Jelfa), od grudnia 
2009 FinaGen (Generics) i od 
sierpnia 2010 Finanorm (ICN 
Polfa Rzeszów). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży pre-
paraty: Finasteride Aurobin-
do, Finasteride Eurogenus, 
Finasteridum Farmacom, Fi-
nasteryd Teva i Reduprost 
(Ozone). Skreślono z Reje-
stru: Ambulase (Grünenthal) 
i Fincar (Cipla).

J – leki 
PRzeciwzaKaźne 

działające ogólnie
J01 – Leki przeciwbak-
teryjne działające ogól-
nie;
J01D – Inne beta-lakta-
mowe leki przeciwbak-
teryjne;
J01DC – Cefalosporyny 
drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxime 
Actavis to 6. zarejestrowany 
iniekcyjny preparat cefurok-
symu. Na rynek wprowadzono 
5 leków iniekcyjnych: Biofu-
roksym (Polpharma), Tarsi-
me (Polfa Tarchomin), Xorim 
(Sandoz), Zinacef (GlaxoS-
mithKline; lek oryginalny) i od 
grudnia 2008 Cefuroxim-MIP 
(MIP Pharma). Skreślono z Re-
jestru: Plixym (Pliva Kraków). 
Ponadto do sprzedaży wpro-
wadzono 8 leków doustnych: 
Bioracef (Polpharma), Cero-
xim (Ranbaxy), Novocef (Pliva 
Kraków), Xorimax (Sandoz), 
Zinnat (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny), od sierpnia 2006 
Zamur (Mepha), od listopada 
2008 Cefuroxime-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej 
jako CefuHexal) i od września 
2009 Zinoxx (Tabuk Poland). 
Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży preparaty Cefuro-►
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xime-Ratiopharm, Cefuroxim 
Teva i Xelacef (Actavis).

J01DE – Cefalosporyny 
czwartej generacji

Cefepimum: Critipeme (San-
doz) to 1. zarejestrowany lek 
generyczny zawierający ce-
fepim. Na rynek wprowadzo-
no lek oryginalny Maxipime 
(Bristol-Myers Squibb).

J01DH – Karbapenemy
Meropenemum: Nableran 
(Ranbaxy) to 6. zarejestro-
wana marka meropenemu. 
Do sprzedaży wprowadzono 
2 leki: Meronem (AstraZene-
ca) i od marca 2011 Merope-
nem Sandoz. Nie pojawiły się 
jeszcze w obrocie: Mepereost 
(Sandoz), Meropenem Hospi-
ra i Reopemest (Sandoz).

J01DH51 – Imipenem + 
inhibitor enzymatyczny

Imipenemum+ cilastati-
num: Imipenem + Cilastatin 
Polpharma to 8. zarejestrowa-
ny lek o podanym składzie. Na 
rynek zostały wprowadzone 2 
leki: Tienam (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny) i od 
stycznia 2011 Imipenem/Ci-
lastatin Kabi (Fresenius Kabi). 
Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Imecitin 
(Actavis), Imipenem + Cyla-
statyna Ranbaxy, Imipenem/
Cilastatin Teva, Imipenemum/
Cilastatinum Hospira i Ranse-
tron (Ranbaxy).

J02/J02A – Leki prze-
ciwgrzybicze działające 
ogólnie; J02AC – Po-
chodne triazolu

Itraconazolum: Itrax (Ge-
nexo) to 6. zarejestrowany 
doustny preparat itrakonazo-
lu. Na rynek wprowadzono 3 
leki: Orungal (Janssen-Cilag; 
lek oryginalny), od czerwca 
2006 Trioxal (Polpharma) i 
od lutego 2010 ItraGen (Ge-
nerics; lek został pierwotnie 
wprowadzony na rynek we 
wrześniu 2008 pod wcześ-

niejszą nazwą ItraMerck). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty Cladostad (Stada; 
wcześniejsza nazwa: Clado-
sol) i Fungitrac (Ratiopharm). 
Skreślono z Rejestru: ItraLek 
(Sandoz).

l – leki 
Przeciwnowotworo-

we i wPływające 
na uKład odPoRnoś-

ciowy
L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi piry-
midyny

Gemcitabinum: Gemcita-
bine Polfa Łódź to 24. zare-
jestrowany lek z gemcytabi-
ną. Na rynku pojawiło się 9 
leków: Gemzar (Eli Lilly; lek 
oryginalny), od lipca 2009 
Dercin (Egis), od września 
2009 Gemcitabin-Ebewe, od 
października 2009 Gitrabin 
(Actavis), od kwietnia 2010 
Gemcitabine Polpharma, od 
lipca 2010 Gemcitabine Me-
dac, od października 2010 
Gemcit (Medac) i Gemliquid 
(Ebewe) oraz od lutego 2011 
Gemcitabine Accord (Accord 
Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone do sprzedaży prepara-
ty: Gembin (Actavis), Gem-
citabin Cancernova, Gem-
citabine Caduceus Pharma, 
Gemcitabine Egis, Gemcita-
bine Hospira, Gemcitabine 
Mylan, Gemcitabine Sandoz, 
Gemcitabine Vipharm, Gemci-
tabin-Ratiopharm, Gemciteva 
(Teva), Gemcitin (ICN Polfa 
Rzeszów), Gemstad (Stada), 
Getmisi (Sigillata) i Symtabin 
(SymPhar).
Skreślono z Rejestru: Ge-
maxibin (Sandoz; lek zare-
jestrowany wcześniej przez 
Fresenius Kabi pod nazwą 
Gemcitabine Kabi), Gemcita-

bine Hexal i Nallian (Gedeon 
Richter).

L01D – Antybiotyki cyto-
toksyczne i substancje o 
zbliżonym działaniu;
L01DB – Antracykliny i 
substancje o podobnej 
budowie

Doxorubicinum: Doxorubi-
cinum Accord (Accord Heal-
thcare) to 9. zarejestrowana 
marka doksurubicyny. Do 
sprzedaży wprowadzono 7 
marek: Adriblastina PFS i 
Adriblastina RD (Pfizer), Adri-
medac (Medac), Biorubina 
(Instytut Biotechnologii i An-
tybiotyków), Caelyx (Janssen
-Cilag), Doxorubicin-Ebewe, 
Myocet (Cephalon) i Rastocin 
(Pliva Kraków). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Xorucin (ESP 
Pharma). Preparaty Caelyx i 
Myocet są lekami przygotowa-
nymi w postaci liposomalnej.

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

Triptorelinum: Diphereline 
SR (Ipsen Pharma) w nowej 
dawce 22,5 mg o przedłużo-
nym uwalnianiu to rozszerze-
nie względem wprowadzonych 
wcześniej dawek 0,1 mg o 
standardowym uwalnianiu 
oraz 3,75 mg i 11,25 mg o 
przedłużonym uwalnianiu. 
Zarejestrowane są 3 mar-
ki preparatów tryptoreliny. 
Do sprzedaży wprowadzono 
leki: Decapeptyl i Decapeptyl 
Depot (Ferring), Diphereline 
i Diphereline SR (Ipsen Phar-
ma) oraz od września 2010 
Gonapeptyl Daily (Ferring).

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

Bicalutamidum: Bicalut-
amide Accord (Accord He-
althcare) i Bicalex (Medana 

►
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Pharma) to odpowiednio 16. i 
17. zarejestrowana marka bi-
kalutamidu. Na rynku pojawi-
ło się 8 preparatów: Casodex 
(AstraZeneca; lek oryginal-
ny), Bicalutamide Teva (Teva; 
preparat wprowadzony w 
marcu 2008 pod nazwą Bica-
lutamide Ingers), od sierpnia 
2007 Bicalutamide Polphar-
ma i Calubloc (Actavis), od 
września 2009 Prostide (ICN 
Polfa Rzeszów), od listopa-
da 2009 Bicalutamid Mylan 
(wcześniejsza nazwa prepa-
ratu: Calumerck) oraz Binabic 
(Oncogenerika) i od lutego 
2010 Bicalutamide Apotex. 
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone do obrotu: Atembin 
(Temapharm), Bicalutamida 
Pentafarma, Bicalutamida 
Tecnimede, Bicalutamide Me-
dac, Bicastad (Stada), Fe-
stone (Sandoz; wcześniejsza 
nazwa preparatu: BicaLek) i 
Neoprost (Ranbaxy). Skreślo-
no z Rejestru: Bicalutamide
-1A Pharma (wcześniejsza 
nazwa preparatu: BicaHexal), 
Calutin (MPX International) i 
Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory en-
zymów

Anastrozolum: Zolitrat (No-
visis Pharma) i Anastrozol 
Jacobsen to odpowiednio 37. 
i 38. zarejestrowana marka 
anastrozolu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 16 leków: Ari-
midex (AstraZeneca; lek ory-
ginalny), Atrozol (Vipharm), 
od maja 2008 Anastrozol-
Ratiopharm, od lipca 2008 
Mamostrol (Polpharma; za-
rejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 
Ansyn (Actavis), od listopada 
2008 Egistrozol (Egis; zare-
jestrowany wcześniej jako 
Strazyn), od stycznia 2009 
AnastroLek (Sandoz), od lute-
go 2009 Anastralan (ICN Polfa 
Rzeszów), od kwietnia 2009 

Symanastrol (SymPhar), od 
września 2009 Anastrozol 
Teva, od października 2009 
Zolastrol (Biogened), od listo-
pada 2009 Anastrozole Arrow 
(Arrow Poland), od listopada 
2010 Anastrozol +Pharma, 
od stycznia 2011 Anastrozole 
Accord (Accord Healthcare) 
oraz od marca 2011 Ana-
strozol Medac i Apo-Nastrol 
(Apotex).
Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Acydex 
(Temapharm), Anastelb (Al-
fred E. Tiefenbacher), Ana-
strin (Adamed), Anastro-
Gen (Generics), AnastroLek 
(Sandoz), Anastrozol Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals), 
Anastrozole BMM Pharma 
(Lefarm), Anastrozole Pha-
rOs, Anastrozol Niche (Niche 
Generics), Anastrozol Pliva 
(Pliva Kraków), Anastrozol 
Synthon, Arinel (US Phar-
macia), Axastrol (Grindex), 
Brestazol (Regiomedica), 
Deltasolde (Helm Pharma-
ceuticals), Epsisolde (Helm 
Pharmaceuticals), Gammasol-
de (Helm Pharmaceuticals), 
Ozolan (PharOs), Trasolette 
(Helm Pharmaceuticals; pre-
parat zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Betasolde), 
Zelotrin (Ranbaxy) i Zenbrest 
(Zentiva).
Skreślono z Rejestru: Mam-
mozole (Gedeon Richter; pre-
parat zarejestrowany wcześ-
niej przez Helm Pharmaceuti-
cals pod nazwą Anasolde).
Letrozolum: Letrozac (Alfred 
E. Tiefenbacher) to 24. zare-
jestrowana marka letrozolu. 
Na rynek zostało wprowadzo-
nych 11 leków: Aromek (Ce-
lon Pharma), Femara (Novar-
tis; lek oryginalny), Lametta 
(Vipharm), od kwietnia 2009 
Letrozol Teva, od września 
2009 Etruzil (Egis), od lutego 
2010 Lostar (Polpharma; pre-

parat zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Letrozolum 
Polpharma), od maja 2010 
Letralan (ICN Polfa Rzeszów) 
i Mionic (Gedeon Richter; pre-
parat zarejestrowany wcześ-
niej przez Helm Pharmaceu-
ticals pod nazwą Attozone), 
od czerwca 2010 Letrozole 
Accord (Accord Healthcare) 
oraz od grudnia 2010 Apo-
Letro (Apotex) i Arogen (Bio-
gened). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: 
Clarzole (Actavis), Femtozone 
(Helm Pharmaceuticals), Fu-
kara (Sanofi-Aventis), Letro-
dotril (Teva), Letrofem (Hik-
ma Farmaceutica), Letrozole 
Bluefish (Bluefish Pharma-
ceuticals), Letrozol Nucleus, 
Letrozol Sandoz, Letrozone 
(Ratiopharm), Loxelza (Tabuk 
Poland), Picozone (Stada) i 
Trozel (Medicamenta).

L04/L04A – Leki hamu-
jące układ odpornościo-
wy;
L04AA – Selektywne leki 
hamujące układ odpor-
nościowy

Leflunomidum: Leflunomide 
Sandoz to 7. zarejestrowa-
ny preparat leflunomidu. Na 
rynek wprowadzono 2 leki: 
Arava (Sanofi-Aventis) i od 
stycznia 2011 Leflunomide 
Medac. Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: 
Leflunomide Ratiopharm, Le-
flunomide Teva, Leflunomide 
Winthrop (Sanofi-Aventis) i 
Repso (Teva).
Mycophenolas mofetil: 
Mycophenolate mofetil-Ra-
tiopharm to 18. zarejestrowa-
na marka leku zawierającego 
pochodne kwasu mykofenolo-
wego. Na rynek wprowadzono 
4 leki: CellCept (Roche; lek 
oryginalny), Myfortic (Novar-
tis) zawierający sól sodową 
kwasu mykofenolowego, od 
lutego 2009 Myfenax (Teva) i ►
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od czerwca 2010 Mycopheno-
late mofetil Apotex.
Nie zostały jeszcze wprowa-
dzone preparaty: Limfocept 
(Gedeon Richter), Mofimutral 
(ICN Polfa Rzeszów), Mophe-
cen (Jelfa), Myclausen (Her-
bert J. Passauer), Mycophe-
nolate mofetil Accord (Accord 
Healthcare), Mycophenolate 
mofetil Alkem, Mycopheno-
late mofetil Astron (Astron 
Research), Mycophenolate 
mofetil Farmacom, Mycop-
henolate mofetil Sandoz, 
Mycophenolate mofetil Stada, 
Mycophenolate mofetil Teva, 
Mykofenolat mofetil Actavis i 
Trixin (Farmacom).
Skreślono z Rejestru Mycop-
henolat Lek.

L04AD – Inhibitory kal-
cyneuryny

Tacrolimusum: Tacrolimus 
Accord (Accord Healthcare) 
to 7. zarejestrowana marka 
takrolimusu. Wcześniej za-
rejestrowano: w procedurze 
narodowej Prograf (Astellas 
Pharma) kaps. i inj., Cidimus 
(Sandoz), Tacni (Teva) i Ta-
liximun (ICN Polfa Rzeszów), 
a w scentralizowanej proce-
durze unijnej Advagraf kaps. 
i Modigraf w postaci granulatu 
do sporządzania zawiesiny 
doustnej (oba: Astellas Phar-
ma). Na rynku pojawiły się 
dotychczas 2 leki: Prograf i 
Advagraf.

m – uKład Mięśniowo-
szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapal-
ne i przeciwreumatycz-
ne; M01A – Niesterydo-
we leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; 
M01AB – Pochodne kwa-
su octowego i związki o 
podobnej budowie

Diclofenacum: Voltaren Ex-
press Forte (Novartis) w daw-
ce 25 mg to rozszerzenie w 

stosunku do wprowadzonego 
wcześniej preparatu Voltaren 
Express w dawce 12,5 mg. 
Lek zawiera sól potasową 
diklofenaku. Zarejestrowa-
nych jest w tej klasie 14 ma-
rek diklofenaku. Do sprzedaży 
wprowadzono także Cataflam 
(Novartis), Voltaren Acti (No-
vartis), od kwietnia 2010 
Voltaren Express (Novartis) 
i od listopada 2010 Voltaren 
Acti Forte (Novartis; preparat 
zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Voltaren Acti Ex-
tra) z solą potasową. Inne 
preparaty zawierają sól so-
dową diklofenaku. Na rynek 
wprowadzonych zostało 12 
marek diklofenaku, w róż-
nych postaciach: Cataflam 
(Novartis), Diclac i Diclac Duo 
(Sandoz), Dicloberl i Dicloberl 
Retard (Berlin-Chemie), Dic-
loDuo (Bristol-Myers Squibb), 
Diclofenac GSK (GlaxoSmit-
hKline, Poznań), Dicloratio, 
Dicloratio Retard i Dicloratio 
Uno (Ratiopharm), Diclo-
reum i Dicloreum Retard 
(Alfa Wassermann), Difadol 
(Polfa Warszawa), Majamil 
prolongatum i Majamil PPH 
(Polpharma; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod 
nazwą Diclofenac Polphar-
ma), Naklofen inj. i Naklofen 
Duo (Krka), Olfen i Olfen SR 
(Mepha) oraz lek oryginalny 
Voltaren, Voltaren Acti, Vol-
taren Acti Forte i Voltaren SR 
(Novartis). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone na rynek prepa-
raty Rapidus (Tabuk Poland) i 
Vostar (Actavis) zawierające 
sól potasową diklofenaku. 
Skreślono z Rejestru: Apo-Di-
clo (Apotex), Biofenak czopki 
(Biomed Lublin), Diclofenac 
(Krotex-Poland), Dicloreum 
czopki (Alfa Wassermann), 
Diklonat P inj. i Diklonat P 
forte (Pliva Kraków), Diclotard 
(MB & S Medical Business and 

Science), Majamil (Polphar-
ma), Naklofen czopki i tabl. 
oraz Naklofen Retard (Krka), 
Rewodina i Rewodina Retard 
(AWD.Pharma).
Postaci iniekcyjne to 5 marek: 
Diclac, Dicloreum, Difadol, 
Naklofen i Voltaren. Postaci 
doodbytnicze to 6 marek: Dic-
lac, Dicloberl, Diclofenac GSK, 
Dicloratio, Olfen i Voltaren. 
Postaci doustne dojelitowe 
to 5 marek: Diclac, Diclora-
tio, Dicloreum, Majamil PPH 
i Voltaren. Postaci doustne o 
tradycyjnym uwalnianiu to 5 
marek: Cataflam, Olfen, Rapi-
dus, Vostar oraz Voltaren Acti, 
Voltaren Acti Forte, Voltaren 
Express i Voltaren Express 
Forte. Postaci doustne o prze-
dłużonym uwalnianiu to 6 
marek: Dicloberl Retard, Dic-
loratio Retard i Dicloratio Uno, 
Dicloreum Retard, Diclotard, 
Olfen SR i Voltaren SR. Po-
staci doustne o jednoczesnym 
tradycyjnym i przedłużonym 
uwalnianiu to 3 marki: Diclac 
Duo, DicloDuo i Naklofen Duo. 
Postać doustna dojelitowa o 
przedłużonym uwalnianiu to 
1 marka: Majamil prolonga-
tum.

M02/M02A – Leki sto-
sowane miejscowo w 
bólach stawów i mięśni; 
M02AA – Niesteroidowe 
leki przeciwzapalne do 
stosowania miejscowe-
go

Ketoprofenum: Ketoprofen 
HM (Health-Med) i Ketoprofen 
LGO (Laboratorium Galenowe 
Olsztyn) postaci 2,5% żeli to 
obecnie odpowiednio 8. i 9. 
zarejestrowana w tej klasie 
marka ketoprofenu. Na rynek 
wprowadzono 7 leków: Keto-
spray forte 10% (Medagro; 
zarejestrowany wcześniej 
jako Prontomeg) oraz 5 żeli 
2,5%: Fastum (Menarini), 
Ketonal Lek (Sandoz), Ke-

►
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topronil (Unia), Profenid Gel 
(Sanofi-Aventis; lek orygi-
nalny) i Ultrafastin (Meda-
na Pharma). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży Keplat 
(Hisamitsu) w postaci plastra 
leczniczego zawierającego 20 
mg ketoprofenu. Skreślono z 
Rejestru: Ketonal krem 5% 
(Lek), Ketoprom (GlaxoSmit-
hKline, Poznań), Ketores żel 
2,5% (ICN Polfa Rzeszów), 
Prontoket 5% spray (Meda-
gro).
W związku z możliwością wy-
stępowania wymagających 
hospitalizacji przypadków 
kontaktowego zapalenia skóry 
po ekspozycji na światło, po 
miejscowym zastosowaniu 
ketoprofenu i innych niestery-
dowych leków przeciwzapal-
nych, Komisja Europejska 29 
listopada 2010 zaleciła m.in. 
przeprowadzenie przez pod-
mioty odpowiedzialne badania 
obserwacyjnego takich przy-
padków, składanie corocznie 
raportu o bezpieczeństwie 
stosowania wymienionych le-
ków z uwzględnieniem oceny i 
analizy reakcji nadwrażliwości 
na światło włącznie z reakcja-
mi uczuleniowymi na światło, 
a także wprowadzenie zmian 
w warunkach dostępności 
do tych leków określonych 
w krajowych pozwoleniach 
na dopuszczenie do obrotu. 
W związku z powyższym 
w kwietniu 2011 Minister 
Zdrowia wprowadził zmiany 
kategorii dostępności leków 
zawierających ketoprofen do 
stosowania miejscowego, z 
“produkt leczniczy wydawany 
bez przepisu lekarza – OTC” na 
“produkt leczniczy wydawany 
z przepisu lekarza - Rp”.

M03 – Środki zwiot-
czające mięśnie; M03A 
– Środki zwiotczające 
mięśnie działające ob-
wodowo; M03AC – Inne 

czwartorzędowe związki 
amoniowe

Cisatracurium: Cisatracu-
rium Teva to 1. zarejestro-
wany lek generyczny. Do 
sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Nimbex (GlaxoS-
mithKline).

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

Acidum ibandronicum: 
Ibandronat Apotex i Ikametin 
(+Pharma) to odpowiednio 
11. i 12. zarejestrowany lek 
zawierający kwas ibandro-
nowy. Do sprzedaży wpro-
wadzono 2 leki iniekcyjne: 
Bondronat (Roche) i Bonviva 
(Roche), a także 2 leki do-
ustne: Bondronat (Roche) w 
dawce 50 mg i Bonviva (Ro-
che) w dawce 150 mg przyj-
mowanej 1 raz w miesiącu. 
Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Iasibon (Pharmathen) 
w postaci doustnej i iniek-
cyjnej, leki doustne Bodenza 
(Roche), Ibandronate Arrow 
(Arrow Poland) i Ibandronic 
Acid Mylan w dawce 150 mg 
oraz Ibandronic acid Gentian 
Generics, Ibandronic Acid 
Teva i Ossica (Gedeon Rich-
ter Polska) w 2 dawkach, a 
także leki iniekcyjne Boden-
za (Roche) i Ibandronic Acid 
Sandoz.

n – uKład neRwowy
N01 – Środki znieczu-
lające; N01B - Środki 
znieczulające działające 
miejscowo; N01BB – 
Amidy;

Ropivacainum: Ropivacaine 
Hydrochloride Hospira to 4. 
zarejestrowana marka ropi-
wakainy. Na rynek wprowa-
dzono lek oryginalny Naropin 
(AstraZeneca) i od czerwca 

2010 Ropimol (Molteni; pre-
parat zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Ropivacaine 
Hydrochloride Molteni). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzeda-
ży lek Ropivacaine IWA (IWA 
Consulting).

N01BB20 – Połączenia
Lidocainum+prilocainum: 
Prilocaine-Lidocaine Diapharm 
(Diapharm Regulatory Servi-
ces) w postaci kremu to 2. 
zarejestrowany lek o po-
danym składzie. Na rynek 
wprowadzono preparat Emla 
(AstraZeneca) w postaci kre-
mu i plastrów.

N02 – Leki przeciwbó-
lowe; N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i prze-
ciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy; N02BE51 – 
Paracetamol, preparaty 
złożone z wyłączeniem 
leków psychotropowych

Paracetamolum+ caffei-
num: Paramax Comp (Vita-
balans) zawierający 500 mg 
paracetamolu i 65 mg kofeiny 
to aktualnie 8. zarejestrowana 
marka leków o podanym skła-
dzie. Na rynek zostały wpro-
wadzone: 3 leki zawierające 
500 mg paracetamolu i 65 
mg kofeiny – Apap Extra (US 
Pharmacia, Wrocław), Kofepar 
(Polfa Pabianice; poprzednia 
nazwa leku: Pabitan), Panadol 
Extra (GlaxoSmithKline); 1 
lek zawierający 500 mg para-
cetamolu i 50 mg kofeiny – od 
stycznia 2008 Gripex Control 
(US Pharmacia; lek wprowa-
dzony wcześniej pod nazwą 
Dolores przez firmę Curtis 
Healthcare); 1 lek zawiera-
jący 400 mg paracetamolu i 
50 mg kofeiny – Etoran Extra 
(Polpharma); 1 lek zawierają-
cy 250 mg paracetamolu i 80 
mg kofeiny – Acenol cum Cof-
feino (Galena). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży Paralen 
Extra (Zentiva) zawierający ►
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500 mg paracetamolu i 65 mg 
kofeiny. Skreślono z Rejestru: 
Codipar Plus (GlaxoSmithKli-
ne, Poznań), Paracofen (Polfa 
Tarchomin).

N04 – Leki przeciw cho-
robie Parkinsona; N04B 
– Leki dopaminergiczne; 
N04BC – Agoniści dopa-
miny

Ropinirolum: Rolpryna SR 
(Krka) to 14. zarejestrowana 
marka ropinirolu, ale pierwszy 
lek generyczny o przedłużo-
nym uwalnianiu. Na rynek 
zostało wprowadzonych 6 
marek: lek oryginalny Requip 
i Requip-Modutab o przedłu-
żonym uwalnianiu (GlaxoS-
mithKline), od czerwca 2008 
Adartrel (GlaxoSmithKline), 
od stycznia 2010 Aropilo 
(Vipharm), od sierpnia 2010 
Parnirol (Glenmark) oraz 
od listopada 2010 Aropix 
(Temapharm) i Ceuronex 
(Orion). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: 
Aparxon (Teva), Contexine 
(Ranbaxy), Lirona (Pliva Kra-
ków), Ropinir (Axxon), Ropi-
nirole Arrow (Arrow Poland), 
Ropinstad (Stada) i Ropitor 
(Torrent Pharma). Skreślono 
z Rejestru: Ropinirole Saint-
Germain (GlaxoSmithKline).

N06 – Psychoanalepty-
ki; N06D – Leki przeciw 
demencji; N06DA - An-
tycholinoesterazy

Donepezilum: Donectil (ICN 
Polfa Rzeszów) i Yasnal Q-Tab 
(Krka) w postaci tabletek ule-
gających rozpadowi w jamie 
ustnej to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonych wcześ-
niej tabletek powlekanych. 
Zarejestrowane są 32 marki 
donepezylu. Do sprzedaży 
wprowadzono 19 leków: Ari-
cept (Pfizer; lek oryginalny), 
Cogiton (Biofarm), Done-
pex (Celon Pharma), Yasnal 
(Krka), od lutego 2009 Do-

nesyn (Vipharm) i Symepezil 
(SymPhar), od maja 2009 
Donectil (ICN Polfa Rzeszów), 
od lipca 2009 Cognezil (Glen-
mark; zarejestrowany wcześ-
niej jako Donepezil Synthon), 
od października 2009 Alzdone 
(Unia) i Donecept (Actavis), 
od grudnia 2009 Alzepezil 
(Egis), od marca 2010 Do-
nepezil Generics i Memo-
cept (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), 
od września 2010 Donemed 
(Sun-Farm) i od marca 2011 
Ricordo (Adamed).
Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Dobedipil 
(Stada), Donecleus (Nucle-
us), Donegen ODT (Gene-
rics), Donepezil Alet (Alet 
Pharmaceuticals), Donepezil 
Bluefish (Bluefish Pharma-
ceuticals), Donepezil Hy-
drochloride Accord (Accord 
Healthcare), Donepezil Peseri 
(Peseri Trading), Donepezil 
Pliva (Pliva Kraków), Do-
nepezil Specifar, Donethon 
(Synthon), Memiranum (Ran-
baxy), Redumas (Teva) i Rizin 
(Teva).

N07 – Inne leki działają-
ce na układ nerwowy;
N07B – Leki stosowa-
ne w uzależnieniach; 
N07BA – Leki stosowane 
w uzależnieniu od niko-
tyny

Nicotinum: Nicopass (Pierre 
Fabre) w postaci pastylek do 
ssania w nowej dawce 2,5 mg 
to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonych wcześniej 
pastylek w dawce 1,5 mg. Za-
rejestrowanych jest 6 marek 

preparatów z nikotyną. Na 
rynek wprowadzono nastę-
pujące produkty: Nicorette 
(McNeil) w postaci gumy do 
żucia (5 smaków: Classic, 
FreshFruit, FreshMint, Mint i 
Icy White), tabletek podjęzy-
kowych Microtab, tabletek do 
ssania Nicorette Freshdrops, 
systemu transdermalnego 
(Nicorette Patch i od wrześ-
nia 2009 Nicorette Invisipa-
tch – preparat był dostępny 
od grudnia 2008 pod nazwą 
Nicorette Semi Transparent 
Patch; zmiana nazwy nastąpi-
ła w lutym 2009) i inhalatora 
(Nicorette Inhaler); Nicotinell 
(Novartis) w postaci gumy 
do żucia i systemu transder-
malnego (Nicotinell TTS); 
Niquitin (GlaxoSmithKline) 
w postaci gumy do żucia, 
pastylek do ssania, systemu 
transdermalnego i tabletek 
do ssania Niquitin Mini oraz 
preparaty Nicopass (Pierre 
Fabre Medicament) w postaci 
pastylek do ssania 1,5 mg o 
2 smakach i system transder-
malny Nicopatch (Pierre Fabre 
Medicament). Nie został jesz-
cze wprowadzony preparat 
Nico-Loz (Arrow Generics) w 
postaci miękkich pastylek w 2 
dawkach i 3 smakach (Citrus, 
Spearmint i Toffee) oraz Nico-
rette Microtab Lemon (McNeil) 
w postaci tabl. podjęzyko-
wych. Ponadto na rynku jest 
dostępny kosmetyk Nicofix w 
postaci żelu do wcierania do 
rąk dla palaczy, zawierający 
wyciągi z liścia tytoniu szla-
chetnego i liścia aloesu.

N07X/N07XX – Inne leki 
działające na układ ner-
wowy

Riluzolum: Zolerilis (Medis) 
to 3. zarejestrowana marka 
riluzolu. Na rynek wprowa-
dzono Rilutek (Aventis Phar-
ma). Nie pojawił się jeszcze w 
sprzedaży Sclefic (Actavis).

►
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r – uKład oddechowy
R03 – Leki stosowane 
w obturacyjnych cho-
robach dróg oddecho-
wych;
R03A – Leki adrenergicz-
ne, preparaty wziew-
ne; R03AC – Selektywni 
agoniści receptorów β2-
adrenergicznych

Formoterolum: Oxodil PPH 
(Polpharma) w postaci prosz-
ku do inhalacji w kapsułkach 
z dołączonym inhalatorem to 
rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonego wcześniej 
preparatu Oxodil. Zarejestro-
wanych jest 9 marek formote-
rolu. Na rynek wprowadzono 5 
preparatów w postaci proszku 
do inhalacji w kapsułkach: 
Foradil (Novartis), Oxodil 
i od kwietnia 2011 Oxodil 
PPH (Polpharma), Zafiron 
(Adamed), od listopada 2006 
Forastmin (Vedim; zarejestro-
wany wcześniej przez SMB 
jako Formaxa) i od kwietnia 
2010 Foramed (Lekam). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzeda-
ży Zomexil (Novartis). Zareje-
strowane są także 3 preparaty 
formoterolu w postaci prosz-
ku do inhalacji podawanego 
przy użyciu inhalatora. W 
sprzedaży znajdują się Oxis 
Turbuhaler (Astra Zeneca) 
i od marca 2007 Diffumax 
Easyhaler (Menarini). Od 
października 2009 dostępny 
jest aerozol wziewny Atimos 
(Torrex Chiesi). Skreślono z 
Rejestru: Foradil Certihaler 
(Novartis).

R03D - Inne leki działa-
jące ogólnie stosowane 
w obturacyjnych choro-
bach dróg oddechowych; 
R03DC – Antagoniści 
receptorów leukotrieno-
wych

Montelukastum: Sitemor-
tak (Sigillata), Telumantes 
(Sigillata), Montelukast-Ra-

tiopharm, Sigilukad (Sigil-
lata), Montulind (Sigillata) 
i Montetrinas (Sigillata) to 
odpowiednio 35., 36., 37, 
38, 39. i 40. zarejestrowa-
na marka montelukastu. Do 
sprzedaży zostało wprowa-
dzonych 18 leków: Singulair 
(Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), od paździer-
nika 2008 Drimon (Teva), 
od stycznia 2009 Astmirex 
(Temapharm), Hardic (Pliva 
Kraków) i Monkasta (Krka), 
od lutego 2009 Montest (Ge-
nexo), od kwietnia 2009 Mi-
lukante (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 czerw-
ca 2010 Montespir (Biofarm) 
i Vizendo (GlaxoSmithKli-
ne; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez Synthon pod 
nazwą MontSyn), od listopada 
2010 Montenorm (+Pharma) i 
Symlukast (SymPhar) oraz od 
marca 2011 Montelukast San-
doz i Spirokast (Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Actamone 
(Actavis), Airathon (Merck 
Sharp & Dohme), Airuno 
(Blubit), Astmontex (Farma-
Projekt), Elukan (Specifar), 
Lukast (Grünwalder), Mira-
lust (Adamed), Montekast 
(Blau Farma Group II [na-
stąpiła zmiana nazwy pod-
miotu odpowiedzialnego z 
Arti Farma]), Montelukast-1A 
Pharma, Montelukast Invent 
Farma, Montelukast Miklich, 
Montelukast MSD (Merck 
Sharp & Dohme), Montelukast 
Stada, Montelukast Sunfarm 
(Sun-Farm), Montelukastum 
Synthon i Montexal (ICN Polfa 
Rzeszów).

R05 – Leki stosowane w 
kaszlu i przeziębieniach; 
R05X – Inne preparaty 
złożone stosowane w 
przeziębieniach

Guaifenesinum+paracet
amolum+phenylephrinu
m: Coldrex Pocket (GlaxoS-
mithKline) to 3. zarejestro-
wana marka preparatów o 
podanym składzie. Wcześniej 
zarejestrowano Vicks Symp-
toMed Complete cytrynowy 
(Wick Pharma) i Vicks TriActin 
Complete cytrynowy (Wick 
Pharma). Leki nie pojawiły się 
jeszcze na rynku.

R06/R06A – Leki prze-
ciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX 
– Inne leki przeciwhi-
staminowe działające 
ogólnie

Loratadinum: Loratadyna 
Anpharm to aktualnie 11. 
zarejestrowany 1-dawko-
wy preparat loratadyny. Lek 
będzie dostępny z przepisu 
lekarza. Preparaty loratady-
ny są dostępne jako leki OTC 
(mniejsze opakowania lub 
pod inną nazwą, gdy lek tej 
samej firmy jest/może być 
refundowany) lub jako leki 
na receptę (większe opako-
wania lub refundacja). Na 
rynek wprowadzono 9 marek 
leków: Aleric (US Pharmacia, 
Wrocław), Claritine (Schering
-Plough, lek oryginalny) i od 
stycznia 2009 Claritine SPE 
(Schering-Plough; preparat 
wprowadzony wcześniej na 
rynek przez Bristol-Myers 
Squibb pod nazwą Nalergine), 
Flonidan (Sandoz), Loram (1A 
Pharma; w październiku 2008 
nastąpiła zmiana nazwy leku 
na Loratadyna 1A Pharma 
GmbH, ale lek o nowej na-
zwie nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży), Loratadyna 
(Galena), Loratan i Loratan 
Pro (Hasco-Lek), Rotadin ►
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(Anpharm i Egis), od listopada 
2008 Loratadine-1A Pharma 
(wprowadzony wcześniej na 
rynek pod nazwą LoraHexal) 
i od kwietnia 2010 Loratady-
na Pylox (Galena; preparat 
wprowadzony najpierw na 
rynek przez Polpharmę jako 
Loratine, a w kwietniu 2009 
przez Galenę pod nazwą Lo-
rafast). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Loralek (San-
doz). Bez recepty dostępne 
są: Alerfan, Aleric 7 tabl., 
Loram, Lorafast, Loratadyna 
Pylox, Loratan Pro i Nalergi-
ne. Na rynek wprowadzono 
także postaci wielodawkowe 
laratadyny: Claritine syrop, 
Flonidan zawiesina, Loratan 
syrop, Loratine syrop, Ro-
tadin syrop. Nie został jeszcze 
wprowadzony syrop Loratadi-
ne Teva. Skreślono z Rejestru: 
Alegra (Ratiopharm), Alektin i 
Alesklar (Slovakofarma), Aler-
fan (Anpharm), Lorapozzan 
(GlaxoSmithKline Poznań), 
Loratio (Ratiopharm), Loravin 
(Norton), Lorivax (Norton), 
Loropoz (GlaxoSmithKline Po-
znań) i Roletra (Ranbaxy).

s – naRządy zMySłów
S01 – Leki okulistycz-
ne; S01E – Leki przeciw 
jaskrze i zwężające źre-
nicę;
S01EC – Inhibitory an-
hydrazy węglanowej

Dorzolamidum: Oftidor (Jel-
fa), Adolamid (Blau Farma 

Group) i Dorzolamid Axxon 
to odpowiednio 10., 11. i 12. 
zarejestrowana marka kropli 
do oczu z dorzolamidem. Do 
obrotu wprowadzono 4 pre-
paraty: lek oryginalny Trusopt 
(Merck Sharp & Dohme), od 
września 2008 Rozalin (Ada-
med), od listopada 2010 Do-
rzolamid Teva i od lutego 2011 
Dorzostill (Bruschettini). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Dolopt (Sandoz; 
wcześniejsza nazwa: Dorzo-
Lek), Dorzogen (Generics), 
Dorzolamide Hexal (1A Phar-
ma), Dropzol (US Pharmacia) 
i Rozdol (Sun-Farm).

S01ED – Leki blokujące re-
ceptory β-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, pre-
paraty złożone

Dorzolamidum+ timolo-
lum: Tymolamid (Blau Farma 
Group) to 5. zarejestrowana 
marka leków o podanym skła-
dzie. Na rynek wprowadzono 
3 preparaty: Cosopt (Merck 
Sharp & Dohme), od kwiet-
nia 2010 Rozacom (Adamed) 
i od stycznia 2011 Dotiteva 
(Teva) w postaci kropli wielo-
dawkowych. Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Dolopt 
Plus (Sandoz) i Dotiteva Mi-
nims (Teva).

S01EE – Analogi prosta-
glandyn

Latanoprostum: Latanost 
(Blau Farma Group) to 13. 
zarejestrowana marka latano-
prostu. Na rynek wprowadzo-

no 5 leków: Xalatan (Pfizer; 
lek oryginalny), od marca 
2010 Xaloptic (Polpharma), 
od kwietnia 2010 Latanoprost 
Arrow (Arrow Poland), od 
grudnia 2010 Latalux (Jelfa) 
i od kwietnia 2011 Rozaprost 
(Adamed). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Arro-
wprost (Arrow Generics), 
Arulatan (Mann), Latanoprost 
Actavis, Ocumer (Farma-
Projekt), Prolasol (Premier 
Research), Solusin (Premier 
Research) i Xalaprost (ICN 
Polfa Rzeszów).

V – PRePaRaty Różne
V07/V07A – Wszyst-
kie pozostałe preparaty 
nielecznicze; V07AB – 
Środki do rozpuszczania 
i rozcieńczania, włącza-
jąc roztwory do irygacji

Celsior (Genzyme) to roztwór 
do przechowywania narzą-
dów klatki piersiowej (serce 
i płuco) oraz jamy brzusznej 
(nerka, wątroba, trzustka) 
w czasie transplantacji: od 
pobrania od dawcy, w czasie 
przechowywania i transportu 
aż do przeszczepienia biorcy. 
Wcześniej podobne prepa-
raty wprowadzane były na 
rynek jako wyroby medycz-
ne: Cardioplegic (Braun), 
Celsior (Sangstat), Custodiol 
(Köhler).

2011-05-25

►
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Nowe rejestracje – UE – kwiecień 2011

c – uKład SeRcowo-
nAczyniowy

C09 – Leki działające 
na układ renina-angio-
tensyna; C09X – Inne 
leki działające na układ 
renina-angiotensyna; 
C09XA – Inhibitory re-
niny
C09XA52 – Aliskiren i 
hydrochlorotiazyd

Aliskirenum+hydrochlor
othiazidum: Riprazo HCT 
(Novartis Europharm) w 4 
dawkach jest skojarzeniem 
dwóch związków o działaniu 
przeciwnadciśnieniowym, 
wskazanym w leczeniu nad-
ciśnienia tętniczego samoist-
nego u osób dorosłych. Lek 
jest wskazany u pacjentów, 
u których ciśnienie krwi nie 
jest wystarczająco kontrolo-
wane aliskirenem lub hydro-
chlorotiazydem stosowanymi 
w monoterapii. Riprazo HCT 
można również zastosować 
zamiast dwóch osobnych le-
ków u pacjentów, których ciś-
nienie krwi jest wystarczają-
co kontrolowane aliskirenem 
oraz hydrochlorotiazydem, 
stosowanymi jednocześnie 
w takich samych dawkach 
jak w leku złożonym. Skoja-
rzenie obu substancji o wza-
jemnie uzupełniającym się 
mechanizmie działania po-

woduje addycyjne działanie 
przeciwnadciśnieniowe, ob-
niżając ciśnienie krwi w stop-
niu większym, niż po poda-
niu każdej z tych substancji 
osobno.
Aliskiren jest czynnym po 
podaniu doustnym, niepep-
tydowym, silnym i wybiórczo 
działającym bezpośrednim 
inhibitorem ludzkiej reniny. 
Hamując aktywność enzy-
mu reniny, aliskiren hamuje 
układ renina-angiotensyna 
(RAS) w punkcie aktywa-
cji, blokując przekształcenie 
angiotensynogenu w angio-
tensynę I oraz zmniejsza-
jąc stężenie angiotensyny I 
i angiotensyny II. Podczas, 
gdy inne leki hamujące układ 
renina-angiotensyna (inhibi-
tory enzymu przekształca-
jącego angiotensynę [ACE] 
i antagoniści receptora an-
giotensyny II [ARB]) powo-
dują kompensacyjne zwięk-
szenie aktywności reninowej 
osocza, leczenie aliskirenem 
zmniejsza aktywność reni-
nową osocza u pacjentów z 
nadciśnieniem tętniczym o 
około 50 do 80%. Podobne 
zmniejszenie obserwowa-
no po podaniu aliskirenu w 
skojarzeniu z innymi lekami 
przeciwnadciśnieniowymi. W 
chwili obecnej konsekwencje 

kliniczne wpływu na aktyw-
ność reninową osocza nie są 
znane.
Hydrochlorotiazyd działa 
głównie w dystalnych ner-
kowych kanalikach krętych. 
Wykazano, że w korze nerki 
znajduje się receptor o du-
żym powinowactwie, będący 
głównym miejscem wiązania 
dla moczopędnego działania 
tiazydów oraz hamowania 
transportu NaCl w dystal-
nych nerkowych kanalikach 
krętych. Sposób działania 
tiazydowych leków moczo-
pędnych polega na hamo-
waniu transportu błonowego 
Na+Cl- poprzez konkurowa-
nie o miejsca Cl-, w wyniku 
czego wpływają one na pro-
ces wchłaniania zwrotnego 
elektrolitów: bezpośrednio 
zwiększając wydalanie sodu i 
chlorków w ilościach w przy-
bliżeniu równoważnych, oraz 
pośrednio przez to działanie 
moczopędne zmniejszając 
objętość osocza, co następ-
nie zwiększa aktywność reni-
nową osocza, wydzielanie al-
dosteronu, wydalanie potasu 
z moczem i zmniejsza stęże-
nie potasu we krwi.
W styczniu 2009 zarejestro-
wano centralnie pierwszy lek 
o tym składzie: Rasilez HCT 
(Novartis Europharm).

W kwietniu 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej 
wydała 4 decyzje o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych 
przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 2 nowych połączeń 
(aliskiren z amlodypiną i prawastatyna z fonofibratem) oraz substancji 
czynnych lub ich połączeń 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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C09XA53 – Aliskiren i 
amlodypina

Aliskirenum+ amlodipi-
num: Rasilamlo (Novartis 
Europharm) w 4 dawkach 
jest połączeniem dwóch 
składników przeciwnadciś-
nieniowych o uzupełniają-
cych się mechanizmach dzia-
łania, wskazanym w leczeniu 
samoistnego nadciśnienia 
tętniczego u dorosłych pa-
cjentów, u których ciśnienie 
tętnicze nie jest wystarczają-
co kontrolowane za pomocą 
monoterapii aliskirenem lub 
amlodypiną.
Aliskiren należy do grupy 
bezpośrednich inhibitorów 
reniny, zaś amlodypina na-
leży do grupy antagonistów 
wapnia.
Antagoniści wapnia po-
wstrzymują napływ wapnia 
do komórek mięśni gładkich 
znajdujących się w ścianie 
naczyń, zapobiegając w ten 
sposób skurczom komórek 
mięśni gładkich i zwężeniu 
naczyń. Inhibitory reniny 
hamują aktywność enzy-
mu reniny i w konsekwencji 
uniemożliwiają tworzenie się 
angiotensyny II, najważniej-
szej cząsteczki efektorowej 
układu renina-angiotensyna
-aldosteron. Angiotensyna 
II powoduje zwężenie na-
czyń oraz ponowną absorp-
cję sodu i wody. Amlodypina 
bezpośrednio hamuje zwęże-
nie naczyń i zmniejsza opór 
naczyniowy, natomiast aliski-
ren, poprzez kontrolę wytwa-
rzania angiotensyny II, może 
również hamować zwężenie 
naczyń, a dodatkowo regulu-
je bilans wody i sodu zbliżając 
go do wartości koniecznych 
dla utrzymania prawidłowe-
go ciśnienia krwi. Połączony 
wpływ aliskirenu i amlodypi-
ny na te dwa najważniejsze 
czynniki regulujące ciśnienie 

krwi (zwężenie naczyń i dzia-
łanie nadciśnieniowe układu 
renina-angiotensyna-aldo-
steron) powoduje skutecz-
niejsze działanie obniżające 
ciśnienie krwi, niż efekty ob-
serwowane po zastosowaniu 
monoterapii.

C10 – Leki wpływają-
ce na stężenie lipidów; 
C10B - Leki wpływające 
na stężenie lipidów, leki 
złożone; C10BA - Inhibi-
tory reduktazy HMG CoA 
w zestawieniu z inny-
mi lekami wpływający-
mi na stężenie lipidów; 
C10BA03 – Prawastaty-
na i fenofibrat

Pravastatinum+ fenofibra-
tum: Pravafenix (SMB) jest 
wskazany w leczeniu doro-
słych pacjentów z wysokim 
ryzykiem choroby wieńcowej 
oraz z dyslipidemią mieszaną 
charakteryzującą się wysokim 
stężeniem trójglicerydów i 
niskim stężeniem choleste-
rolu HDL, u których stężenie 
cholesterolu LDL nie jest 
odpowiednio kontrolowane 
podczas monoterapii prawa-
statyną w dawce 40 mg.
Pravafenix zawiera fenofibrat 
i prawastatynę, które mają 
różne sposoby działania i wy-
wierają sumujące się wpływy 
obniżające stężenie lipidów 
w surowicy.
Prawastatyna jest kompety-
cyjnym inhibitorem reduktazy 
3-hydroksy-3-metyloglutarylo
-koenzymu A (HMG-CoA), en-
zymu katalizującego wczesny 
etap hamowania szybkości 
biosyntezy cholesterolu, i 
wywiera swoje działanie ob-
niżające stężenie lipidów na 
dwa sposoby. W drodze od-
wracalnego i specyficznego 
kompetycyjnego hamowania 
reduktazy HMG-CoA wywiera 
małego stopnia wpływ zmniej-
szający syntezę cholesterolu 

wewnątrzkomórkowego. Pro-
wadzi to do wzrostu liczby re-
ceptorów LDL na powierzchni 
komórek i zwiększa pobudza-
ny przez receptory katabolizm 
i klirens krążącego chole-
sterolu LDL. Prawastatyna 
zmniejsza także wytwarzanie 
LDL poprzez hamowanie wą-
trobowej syntezy cholesterolu 
VLDL, który jest prekursorem 
cholesterolu LDL. 
Fenofibrat jest pochodną kwa-
su fibrynowego, której dzia-
łanie modyfikujące stężenie 
lipidów u ludzi jest pobudzane 
poprzez aktywację recep-
torów aktywowanych przez 
proliferatory peroksysomów 
typu alfa (ang. Peroxisome 
Proliferator Activated Recep-
tor type alpha, PPARα). W 
badaniach dotyczących oceny 
wpływu fenofibratu na frakcje 
lipoprotein wykazano obniże-
nie stężenia cholesterolu LDL 
i VLDL. Stężenie cholesterolu 
HDL często ulega podwyż-
szeniu. Stężenia cholesterolu 
LDL, VLDL i trójglicerydów ob-
niżają się. Ogólnym skutkiem 
jest zmniejszenie stosunku 
lipoprotein niskiej i bardzo 
niskiej gęstości do lipoprotein 
wysokiej gęstości. 
Prawastatyna jest bardziej 
skuteczna w obniżaniu stężeń 
cholesterolu LDL i choleste-
rolu całkowitego, ale wywie-
ra tylko niewielki wpływ na 
stężenia trójglicerydów (TG) 
i cholesterolu HDL, podczas 
gdy fenofibrat jest bardzo 
skuteczny w obniżaniu stę-
żenia trójglicerydów i zwięk-
szaniu stężenia cholesterolu 
HDL, z niewielkim wpływem 
na stężenie cholesterolu LDL. 
Ponadto fibraty mają właści-
wości modyfikujące rozmiar i 
gęstość cząsteczek choleste-
rolu LDL, tak że stają się one 
mniej aterogenne. Wykazano 
także, że fibraty i statyny 

►
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w skojarzeniu synergistycz-
ne zwiększają właściwości 
transkrypcyjne receptorów 
αPPAR.

J – leKi PRzeciwzaKaź-
ne działające ogólnie

J06 – Surowice odpor-
nościowe i immunoglo-
buliny; J06B – Immuno-
globuliny;
J06BA – Immunoglobuli-
ny ludzkie (nieswoiste)

Immunoglobulinum hu-
manum: Hizentra (CSL 
Behring) do podawania pod-
skórnego to 4. zarejestrowa-
ny preparat immunoglobu-
lin podawanych podskórnie 
lub domięśniowo. Na rynek 
wprowadzono: od paździer-
nika 2006 Subcuvia (Baxter) 
i od marca 2010 Vivaglo-
bin (CSL Behring); preparat 
Gammanorm (Octapharma) 
do iniekcji podskórnych lub 
domięśniowych nie został 
jeszcze wprowadzony do ob-
rotu.
Ponadto zarejestrowanych 
jest 10 preparatów immuno-
globulin podawanych dożyl-
nie. Na rynek wprowadzono 
8 z nich: Flebogamma (Gri-
fols), Gammagard S/D (Bax-
ter), Octagam (Octapharma), 
Pentaglobin (Biotest), San-
doglobulin P (Imed Poland), 
od listopada 2006 Kiovig 
(Baxter), od kwietnia 2007 
Intratect (Biotest) i od lipca 
2010 Ig Vena (Kedrion). Do-
tychczas nie pojawiły się w 
sprzedaży: Flebogamma DIF 
(Grifols; rejestracja central-
na UE) i Gamunex (Pharma 
Innovations).
Skreślono z Rejestru: Endo-
bulin S/D (Baxter), Gamimu-
ne N (Bayer), Gamma globu-

lina ludzka (Biomed Lublin) i 
Venimmun N (Centeon).
Immunoglobulina ludzka 
normalna zawiera głównie 
immunoglobulinę G o sze-
rokim spektrum przeciwciał 
przeciwko różnym drobno-
ustrojom. Są to przeciwcia-
ła IgG obecne w normalnej 
ludzkiej populacji. Zazwy-
czaj jest produkowana z puli 
osocza od co najmniej 1000 
dawców. Rozkład podklas 
IgG jest zbliżony do roz-
kładu w naturalnym osoczu 
ludzkim. Odpowiednie dawki 
preparatu mogą przywrócić 
nieprawidłowo zmniejszone 
stężenie immunoglobulin G 
do wartości prawidłowych.
Wskazaniem do stosowa-
nia preparatu Hizentra jest 
leczenie zastępcze u osób 
dorosłych i dzieci w zespo-
łach pierwotnego niedoboru 
odporności, takich jak: wro-
dzona agammaglobulinemia 
i hipogammaglobulinemia, 
pospolity zmienny niedobór 
odporności, ciężki złożony 
niedobór odporności, niedo-
bory podklas IgG z nawraca-
jącymi zakażeniami. Ponadto 
leczenie zastępcze w szpicza-
ku lub przewlekłej białaczce 
limfocytowej z ciężką wtórną 
hipogammglobulinemią i na-
wracającymi zakażeniami.

Niektóre decyzje porejestra-
cyjne Komisji Europejskiej:

decyzja z 27 I 2011 do-•	
tycząca zmiany nazwy i 
przeniesienia pozwole-
nia na wprowadzenie do 
obrotu produktu leczni-
czego Ribavirin Three Ri-
vers (Three Rivers Global 
Pharma) na Ribavirin My-
lan (Generics), zawiera-

jącego rybawirynę (klasa 
J05AB);
decyzja z 9 II 2011 do-•	
tycząca zmiany nazwy 
produktu leczniczego Ny-
musa na Peyona (Chiesi 
Farmaceutici), zawiera-
jącego cytrynian kofeiny 
(klasa N06BC);
decyzja z 10 III 2011 w •	
sprawie przeniesienia po-
zwolenia na wprowadze-
nie do obrotu produktu 
leczniczego Abraxane za-
wierającego paklitaksel 
(klasa L01CD) z Abraxis 
BioScience (GB) na Cel-
gene Europe (GB);
decyzja z 24 III 2011 w •	
sprawie wycofania, na 
wniosek posiadacza z 10 
III 2011, pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu 
(wydanego 17 X 2003) 
produktu leczniczego 
Onsenal (Pfizer) zawiera-
jącego celekoksyb (klasa 
L01XX);
decyzja z 31 III 2011 w •	
sprawie wycofania, na 
wniosek posiadacza z 9 
III 2011, pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu 
(wydanego 21 IX 2009) 
produktu leczniczego 
Clopidogrel Sandoz (Aci-
no Pharma) zawierają-
cego klopidogrel (klasa 
B01AC);
decyzja z 14 IV 2011 w •	
sprawie przeniesienia po-
zwolenia na wprowadze-
nie do obrotu produktu 
leczniczego Zopya zawie-
rającego klopidogrel (kla-
sa B01AC) z Norpharm 
Regulatory Services (IRL) 
na Krka (SLO).

2011-05-12
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NOWOŚCI NA RYNKU – kwiecień 2011

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

A06AD Lactulosum Lactulosum Hasco Hasco-Lek PL 11.2003 Lactulol*, 
zm. 11.2010 
Lactulosum Hasco

A06AD65 Macrogolum + kalii 
chloridum + natrii 
chloridum + natrii 
hydrocarbonas

Moxalole Meda PL 02.2010

B03AC Ferrum Monover Pharmacosmos PL 04.2010
C03CA Torasemidum Torsemed Sandoz PL 06.2010 

Torasemide-1A 
Pharma, zm. 03.2011 
Torsemed

C08CA Amlodipinum Finamlox Orion PL 06.2010
C09CA Irbesartanum Irprestan Actavis PL 12.2009 Irkartaban, 

zm. 03.2010 Irprestan
C09DB04 Telmisartanum + 

amlodipinum
Twynsta Boehringer 

Ingelheim
UE 10.2010

C10AA Simvastatinum Simorion Orion PL 06.2010
J07AJ Diphtheriae + pertussis 

+ tetani vaccinum
Adacel Sanofi Pasteur PL 05.2010

L04AA Fingolimodum Gilenya Novartis 
Europharm

UE 03.2011

L04AB Certolizumabi pegolum Cimzia UCB UE 10.2009
N02AX52 Tramadolum + 

paracetamolum
Padolten Billev Pharma PL 08.2010

N05AH Olanzapinum Olanzaran Ranbaxy PL 02.2010
N05AL Amisulpridum Candela Celon Pharma PL 09.2010
N06AB Escitalopramum Servenon Glenmark PL 11.2010
N06AB Paroxetinum Paroxinor Orion PL 08.2010
N06AB Sertralinum Miravil Orion PL 08.2010
N06AX Venlafaxinum Oriven Orion PL 07.2010
R03AC Salbutamolum Sabumalin Sandoz PL 02.2010
R03AC Salbutamolum Ventilastin 

Novolizer
Meda PL 12.2009

R06AX Desloratadinum Azomyr Schering-
Plough

UE 01.2001

S01BC Nepafenacum Nevanac Alcon UE 12.2007
S01EE Latanoprostum Rozaprost Adamed PL 12.2010
V03AC Deferipronum Ferriprox Apotex UE 08.1999

W kwietniu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 24 nowe marki produktów 
leczniczych:

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Ponadto w kwietniu 2011 r. 
wprowadzono do sprzedaży 
2 nowe wersje marek już 
obecnych na rynku: Nurofen 
Ultra (Reckitt Benckiser) i 
Oxodil PPH (Polpharma).

A – Przewód 
PokArmowy i 
metAbolizm

A06/A06A – Leki 
przeczyszczające;
A06AD - Leki 
przeczyszczające 
działające osmotycznie;
A06AD65 – Makrogol w 
połączeniach

b – KRew i uKład 
krwiotwórczy

B03 – Leki stosowane w 
niedokrwistości; B03A – 
Preparaty żelaza; B03AC 
– Żelazo trójwartościowe, 
preparaty do podawania 
pozajelitowego

c – uKład SeRcowo-
nAczyniowy

C03 – Leki moczopędne; 
C03C – Leki moczopędne 
wysok iego  pu łapu; 
C03CA – Sulfonamidy, 
leki proste

C08  –  B l oke ry  kana łu 
wapniowego; C08C – 
Selektywne blokery 
kanału wapniowego z 
głównym działaniem na 
naczynia krwionośne; 
C08CA  –  Pochodne 
dihydropirydyny

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C 0 9 C / C 0 9 C A 
–  A n t a g o n i ś c i 
angiotensyny II, leki 
proste
C09D – Antagoniści 
a n g i o t e n s y n y 
I I ,  l e k i  z ł o ż o n e ; 
C09DB - Antagoniści 

angiotensyny II i blokery 
kanału wapniowego; 
C09DB04 – Telmisartan 
i amlodypina

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A 
-  Lek i  wp ływa jące 
na stężenie lipidów, 
leki proste; C10AA – 
Inhibitory reduktazy 
HMG CoA

J – leki 
PRzeciwzaKaźne 

działające ogólnie
J07 – Szczepionki; J07A – 

Szczepionki bakteryjne; 
J07AJ – Szczepionki 
przeciw krztuścowi

l – leki Przeciw- 
nowotworowe i 

wPływające na uKład 
odPoRnościowy

L04/L04A – Leki hamujące 
układ odpornościowy;
L04AA – Selektywne 
leki hamujące układ 
odpornościowy
L04AB – Inhibitory 
czynnika martwicy 
nowotworów alfa 
(TNFα)

n – uKład neRwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; 

N02A – Opioidy; N02AX 
– Inne opioidy; N02AX52 
– Tramadol, preparaty 
złożone

N05 – Leki psychotropowe; 
N 0 5 A  –  L e k i 
neuroleptyczne;
N05AH – Diazepiny, 
oksazepiny, tiazepiny i 
oksepiny
N05AL – Benzamidy

N06 – Psychoanaleptyki; 
N 0 6 A  –  L e k i 
przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne 
inhibitory zwrotnego 
wychwytu serotoniny

N06AX – Inne lek i 
przeciwdepresyjne

r – uKład oddechowy
R03 – Leki stosowane w 

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

R06/R06A – Leki 
przeciwhistaminowe 
działające ogólnie; 
R06AX – Inne leki 
przeciwhistaminowe 
działające ogólnie

s – naRządy zMySłów
S01 – Leki okulistyczne;

S01B – Leki 
przeciwzapalne; S01BC 
– Niesterydowe leki 
przeciwzapalne
S01E – Leki przeciw 
jaskrze i zwężające 
źrenicę; S01EE – 
Analogi prostaglandyn

V – PRePaRaty Różne
V03/V03A – Inne środki 

stosowane w lecznictwie; 
V 0 3 A C  –  Ś r o d k i 
chelatujące żelazo. ■

Opracowanie: 
dr n. farm. 

Jarosław Filipek
Kierownik  

Działu Informacji o Produktach
Administrator 

Farmaceutycznej Bazy Danych 

IMS Poland
2011-05-25

Krajowa Baza Produktów 
Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Alfabetyczny 
kosz owoców i warzyw 
w malarstwie i poezji

… łatwiej uwierzyć
 łatwiej zrozumieć,
wystarczy czytać i patrzeć.
owoce zebrane w tym wyjątkowym albumie
smak swój i zapach zachowują na zawsze…

Gwarancja
Zebrane w „Alfabetycznym zielniku” zioła 

i kwiaty, pod czułym dotykiem pędzla zamieniły 
się w owoce i warzywa.

Apetyczne warzywa i soczyste owoce 
zgromadzone w aptecznej szafie upominają się  
z kolei, by je otulić prostymi słowami.

Widząc ową krzątaninę w koszyku autorzy 
trzymanej w rękach książki postanowili odzwier-
ciedlić to wszystko na pięknym, białym, kredo-
wym papierze.

Umocnieni pozytywnymi recenzjami al-
bumu „Alfabetyczny zielnik w malarstwie 
i poezji” mając kolejną nadzieję graniczącą  
z pewnością, postanowiliśmy zaprosić Państwa 
na ucztę.

Częste „smakowanie” każdego obrazu-wa-
rzywa i obrazu-owocu, i każdego słowa zawarte-
go w tym albumie jest gwarancją zwiększającego 
się – z dnia na dzień – apetytu na życie.

Dorota Pastok i Walter Pyka

Tomik można zamówić pisząc na adres:
 dorotap16@neostrada.pl lub dzwoniąc pod 
numer + 48 607 444 511. 



Lisbona w słońcu – fotografie 
mgr farm. Krzysztofa Kamila Wojtanowskiego


