Felieton Redakcji
Droga,
która ma widoki powodzenia
Temat numeru poświęcamy
otyłości, która jest jednym z ważniejszych problemów zdrowotnych
współczesnego społeczeństwa. Otyłość jest chorobą, którą ze względu na
wzrastającą ilość przypadków określa
się mianem epidemii.
Wydaje się, że otyłość jest jednym z tych przewlekłych schorzeń,
które daje się skutecznie leczyć z aktywnym udziałem farmaceuty sprawującego opiekę farmaceutyczną.
Nie ma dnia, żeby do apteki nie zawitała osoba, z zapytaniem o preparaty pomagające zgubić zbędne kilogramy.
W takiej sytuacji bardzo często dochodzi do rozmowy z farmaceutą. Farmaceuta udzielający porady farmaceutycznej podejmuje działanie wspomagające pacjenta w staraniach o odzyskanie właściwej masy ciała. Rozpoczyna się droga, która ma
widoki powodzenia.
Publikujemy kolejny komentarz do wybranych przepisów
ustawy refundacyjnej. Tekst komentarza napisany jest łatwym
do przyswojenia przez farmaceutów językiem, czemu się nie
dziwimy, bowiem komentarz powstał w Biurze Prawnym NIA.
Ewa Sitko i Magdalena Bucior są autorkami artykułu
„Nudzę się” – refleksje na poboczach letniego wypoczynku”.
Dowiadujemy się, że „nudzę się” pojawia się na przykład wtedy, kiedy wykonujemy zadania poniżej swoich możliwości”. Wakacje minęły i nabieramy rozpędu, co oznacza, że nuda nam
nie zagrozi.
W 1937 roku została wydana „Farmakopea II”, która,
wbrew nazwie była pierwszym polskim lekospisem, obejmującym swym prawnym zasięgiem teren całego państwa. Doktor
Maciej Bilek poświęcił wydaniu Farmakopei II” artykuł „Mamy
powody do dumy”, w którego tytule zawarł swoją ocenę tego
dzieła.
„13 lipca 1937 prezes Towarzystwa Przyjaciół Wydziałów
i Oddziałów Farmaceutycznych profesor Bronisław Koskowski, ofiarował egzemplarz oznaczony numerem „1” ministrowi Opieki Społecznej Marianowi Zyndram -Kościałkowskiemu.
W kilka dni później, 18 lipca, prezesi Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej
ofiarowali kolejny egzemplarz premierowi Felicjanowi Sławoj
-Składkowskiemu. Zarówno minister, jak i premier dziękowali
delegatom za „Farmakopeę”, wyrażając przy tym swe uznanie
i szacunek dla zawodu aptekarskiego, podkreślając przy tym
doniosłość wydania polskiego lekospisu”. ,
Zapraszamy do lektury. ■
Redakcja Aptekarza Polskiego
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UMOWA
NON GRATA

P

odczas dwóch konferencji uzgodnieniowych w Ministerstwie Zdrowia (15 lipca i 10 sierpnia 2011 r.), poświęconych omówieniu projektu rozporządzenia dotyczącego ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru
umowy na realizację recept, zdecydowanie przedstawiłem stanowisko naszego samorządu w tej
sprawie. Rozmowy były twarde,
a uwagi zgłaszane przez przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej były uzasadnione i miały
ogromną wartość merytoryczną.
W sierpniowej konferencji wzięli
udział także farmaceuci oddelegowani przez okręgowe izby aptekarskie, którzy mogli się naocznie przekonać, jak przebiegają
rozmowy w Ministerstwie Zdrowia w sprawach istotnych dla całego środowiska aptekarskiego
i z jakim oporem urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia
spotykają się propozycje naszego
samorządu, zmierzające do poprawienia ewidentnie złego prawa. Nasuwa się gorzka refleksja: urzędnicy NFZ oraz niektórzy
pracownicy Ministerstwa Zdrowia
głusi są na argumenty aptekarzy,
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nie interesuje ich dobro pacjenta i niepewna sytuacja aptek, które błędna decyzja kontrolera NFZ
może narazić nawet na upadłość.
Niech komentarzem będą słowa
Cycerona: „Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego – w błędzie trwać”.
W swoim wystąpieniu na
konferencji 10 sierpnia 2011 r. ponownie podkreśliłem, że samorząd zawodowy aptekarzy nigdy
nie zaakceptował idei umowy na
realizację recept pomiędzy podmiotami prowadzącymi apteki a
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pogląd ten był jasno przedstawiony już w uwagach Naczelnej
Rady Aptekarskiej do rządowego
projektu ustawy o refundacji leków, przesłanych do Ministerstwa
Zdrowia w październiku 2010 r.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej, konsekwentnie wyrażane
przeze mnie i przez innych przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej na posiedzeniach sejmowej
podkomisji nadzwyczajnej i komisji zdrowia, zarówno w Sejmie,
jak i w Senacie, podczas prac nad
projektem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych było jednoznaczne: umowy
są zbędne. Podkreślaliśmy zdecydowanie, że „zaproponowana
konstrukcja umów z NFZ stanowi nieudolną protezę, próbującą
zastąpić – niezgodnie z zasadami
Konstytucji RP – konieczne normy

prawne, określające jednoznacznie prawa i obowiązki pacjentów
(świadczeniobiorców) oraz aptek
wydających produkty refundowane”. Stanowisko to przedstawiałem również w pismach do marszałka Sejmu RP, szefów partii koalicyjnych i opozycyjnych, przewodniczących klubów parlamentarnych, a także w korespondencji
do premiera Donalda Tuska (m.in.
pisma z 12 października 2010 r.
i 10 listopada 2010 r.) i wicepremiera Waldemara Pawlaka.
Jest wielu świadków, którzy
mogą potwierdzić, z jaką determinacją przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej zabiegali w trakcie prac podkomisji nadzwyczajnej o usunięcie z projektu
ustawy o refundacji leków przepisów dotyczących umów z NFZ
(stenogramy z posiedzeń podkomisji nie zostały upublicznione). W dostępnych na sejmowych stronach internetowych
stenogramach z posiedzeń komisji zdrowia można przeczytać na
przykład wypowiedź mecenasa
Krzysztofa Baki z Biura Prawnego NIA: „Naczelna Rada Aptekarska konsekwentnie prosi o wykreślenie art. 39 i usunięcie z projektu ustawy konstrukcji umowy pomiędzy NFZ a podmiotem prowadzącym aptekę. Stoimy na stanowisku, że nie ma ani jednego
elementu na tyle istotnego, aby
wprowadzać tak skomplikowany,
biurokratyczny system zawierania umów pomiędzy NFZ a podAptekarz Polski 60(38e) sierpień 2011
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miotami prowadzącymi aptekę.
Wszystkie regulacje, które mają
ewentualnie znaleźć się w umowach, w naszej ocenie są już uregulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. (…)
Mamy przygotowaną poprawkę dotyczącą skreślenia art. 39”
(fragment stenogramu z posiedzenia sejmowej komisji zdrowia
z 2 marca 2011 r.). Odpowiedź
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka,
reprezentującego stronę rządową, była jednoznaczna: „Nie akceptujemy”.
Wobec tego, że strona
rządowa nie podzieliła stanowiska samorządu aptekarskiego, dążyliśmy do wprowadzenie
do przepisów o umowach istotnych z punktu widzenia aptekarzy zmian. Parlamentarzyści częściowo je uwzględnili. Tak więc dodano normę wskazującą, że podmiot prowadzący aptekę zawierać będzie umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę na czas nieokreślony. Ponadto zdecydowano, że ramowego wzoru umowy
nie będzie określał prezes NFZ,
ale minister właściwy do spraw
zdrowia. Wprowadzono też tryb
odwoławczy (zażalenie) na czynności dyrektora wojewódzkiego
oddziału NFZ.
W czerwcu 2011 r. samorząd aptekarski zgłosił bardzo
krytyczne uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia
w sprawie ogólnych warunków
umów na realizację recept oraz
ramowego wzoru tej umowy.
W swoich wystąpieniach na konferencjach 15 lipca i 10 sierpnia
podkreślałem, że wiele przepisów
projektu wykracza poza delegację wynikająca z ustawy o refundacji leków. Wskazywałem też na
Aptekarz Polski 60(38e) sierpień 2011

antypacjencki charakter projektowanego rozporządzenia. Ostrzegałem, że należyte wykonywanie
umowy, zawartej w celu realizacji
praw pacjenta do leków, w stworzonym systemie może prowadzić
wręcz do pozbawienia lub ograniczenia tych praw. W tej sytuacji treść umowy będzie sprzeczna z jej celem. Analiza projektu
rozporządzenia pokazała, że jeśli
weszłoby ono w życie bez zmian
zaproponowanych przez samorząd aptekarski, niemożliwe byłoby również wykonywanie zawodu
farmaceuty oraz funkcjonowanie apteki jako placówki ochrony
zdrowia publicznego.
Na konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia
10 sierpnia oświadczyłem, że jeśli uwagi samorządu nie zostaną
uwzględnione, to Naczelna Rada
Aptekarska, wykonując konstytucyjny nakaz pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony
podejmie wszelkie działania, aby
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
w kształcie proponowanym przez
ministra zdrowia nie weszło w życie, a także zwróci się do podmiotów prowadzących apteki z apelem o niepodpisywanie umów
między nimi a Narodowym Funduszem Zdrowia. W konsekwencji z dniem 1 stycznia 2012 r. polscy pacjenci mogą zostać pozbawieni dostępu do leków refundowanych na zasadach określonych
w ustawie o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych, za
co odpowiedzialność spadnie na
osoby decydujące o ostatecznym
kształcie tegoż rozporządzenia.
Należy ubolewać, że na
wspomnianej konferencji 10

sierpnia 2011 r. przedstawiciele samorządu aptekarskiego nie
zaprezentowali jednolitego stanowiska w sprawach naprawdę
istotnych. Z dezaprobatą wielu
obecnych na konferencji farmaceutów spotkało się wystąpienie
prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, który w czasie dyskusji
na temat potrzeby informowania NFZ o harmonogramie czasu
pracy apteki i przekazywania NFZ
ewidencji personelu fachowego
wykonującego umowę na realizację recept powiedział: „Nie stoi
nic na przeszkodzie, żeby słowo
harmonogram usunąć i zostawić czas pracy aptek”. Dodał też:
„Jesteśmy jak najbardziej za tym,
żeby Narodowy Fundusz Zdrowia jednak miał informacje, czy
w czasie realizacji recept refundowanych w czasie pracy apteki jest
tam obecny magister farmacji”.
Tymczasem stanowisko samorządu aptekarskiego, oparte
na uwagach większości okręgowych izb aptekarskich, a wyrażone w piśmie do ministra zdrowia
z 27 czerwca 2011 r., zawierało jednoznaczny wniosek o rezygnację z załącznika do umowy
określającego czas pracy apteki.
W uzasadnieniu stwierdzono:
„Rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych powinien być
dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład na danym
terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Przedmiotowa uchwała
jest aktem prawa miejscowego.
Zawiera ona przepisy powszechnie obowiązujące na terenie powiatu. Dodatkowo jest ona skierowana do nieskonkretyzowanej
grupy adresatów, tj. do kierowni-►
5

Felieton Prezesa NRA
►ków aptek, ich pracowników oraz

wszystkich mieszkańców powiatu
i innych klientów aptek. W konsekwencji podlega publikacji w
dzienniku urzędowym. Okoliczność, czy apteka pracuje zgodnie z ww. rozkładem bada podmiot prowadzący aptekę oraz –
w ramach nadzoru organ wydający zezwolenie (art. 37at ust. 1
Prawa farmaceutycznego). Żaden
inny podmiot, w tym Narodowy
Fundusz Zdrowia, nie jest uprawniony we wskazanym zakresie do
kontroli działalności gospodarczej, na którą zostało wydane zezwolenie. Nie ma żadnego uzasadnienia do nałożenia na aptekę
obowiązku informowania Narodowego Funduszu Zdrowia o godzinach pracy apteki”.
Tuż po sierpniowej konferencji uzgodnieniowej doszło do
jeszcze jednego spotkania w Ministerstwie Zdrowia. W rozmowach z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej w dniu 18
sierpnia 2011 r. ministerstwo reprezentowali: podsekretarza stanu Adam Fronczak, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji Artur Fałek oraz zastępca dyrektora tego departamentu
Wojciech Giermaziak. Przewodniczyłem delegacji NIA, w skład
której weszli wiceprezesi NRA
Marek Jędrzejczak i Krzysztof
Przystupa. W imieniu Biura Prawnego NIA w spotkaniu uczestniczył też radca prawny Krzysztof
Baka. Podzielając główne uwagi
i zastrzeżenia samorządu aptekarskiego, podsekretarz stanu Adam
Fronczak zdecydowanie powiedział, że „pewne regulacje poszły za daleko”, umowa pomiędzy NFZ i podmiotami prowadzącymi apteki musi być sensowna,
a ponadto trzeba zapewnić równowagę obu stron. Zapowiedział
również, że prace nad projektem
rozporządzenia będą w ministerstwie kontynuowane.
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Opisuję dokładnie stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej
w sprawie umów na realizację recept i działania podjęte w interesie aptekarzy, by odnieść się do
zarzutów zawartych w tekście
prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu Piotra
Bohatera w czerwcowym wydaniu biuletynu Dolnośląskiej Izby
Aptekarskiej. Moje stanowisko
w sprawie umów z NFZ było cały
czas stanowcze i konsekwentne. Kierowane było zarówno do
polityków, którzy mają największy wpływ na ostateczny kształt
aktów prawnych (odsyłam do oficjalnych pism, wysyłanych przeze
mnie w imieniu NIA do premiera,
marszałków Sejmu i Senatu, parlamentarzystów, ministra zdrowia, a także do protokołów posiedzeń komisji zdrowia na stronach
internetowych Sejmu RP), jak
i do opinii publicznej za pośrednictwem mediów. Prezesa DIA odsyłam m.in. do tekstów w „Gazecie Farmaceutycznej” („Refundacja – trzeci wariant nie konsultowany”, nr 11/2010, „Priorytety na
nowy rok”, nr 1/2011; „Apokalipsy
nie będzie”, nr 5/2011; „Spór NRA
z MZ i NFZ”, nr 9/2011), „Czasopiśmie Aptekarskim” („Priorytety
w budowaniu modelu polskiego
aptekarstwa”, nr 1/2011), „rynekaptek.pl” („Nie róbmy z apteki butiku”, nr 11/2011; „NRA: funkcjonowanie aptek nie będzie możliwe”, 14.07.2011 r.; „NRA: projekt
wykracza poza delegację ustawową”, 15.07 2011 r.; „Konferencja uzgodnieniowa: umowy aptek
z NFZ”, 18.07.2011 r.; „Konferencja uzgodnieniowa: o harmonogramie pracy aptek”, 19.07.2011
r.), „Managerze Apteki” („Ustawa
refundacyjna: kto zyska, kto straci?”, nr 3/2011), „Farmacji Praktycznej” („Nowa ustawa zlikwiduje patologie”, nr 5/2011), „Rzeczpospolitej” („Zdążyć przed katastrofą”, 24.11.2010 r.) czy „Pulsie

Medycyny” („Aptekarskie <nie>
dla umów”, 29.06.2011 r.). Umowom na realizację recept poświęciłem też w tym roku dwa artykuły zamieszczone w „Aptekarzu
Polskim” („Walczmy z biurokracją!” i „Władza absolutna”).
Wiele rozmów na ten temat
prowadziłem bezpośrednio z parlamentarzystami w Sejmie i Senacie, przede wszystkim z członkami sejmowej i senackiej komisji zdrowia oraz z przedstawicielami strony rządowej. Podczas
spotkania w Ministerstwie Zdrowia 15 lutego 2011 r. z podsekretarzem stanu Adamem Fronczakiem i kierownictwem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
przedstawiciele NIA przedstawili argumenty przeciwko instytucji na realizację recept (obszerna
relacja z tego spotkania zamieszczona została na stronach internetowych NIA). Również w piśmie do prezydenta RP z 18 maja
2011 r. pisałem: „Za złe rozwiązanie uważamy przede wszystkim: nowy sposób liczenia marży
detalicznej od podstawy limitu,
a nie od ceny hurtowej, ogłaszanie wykazów leków refundowanych w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia, a nie w rozporządzeniu, obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ
oraz brak jednoznacznych warunków dostępu do refundowanych leków”. Apele wrocławskiej
rady aptekarskiej „o stanowcze
i konsekwentne działania przeciwko wprowadzeniu umów aptek z NFZ” nie były więc konieczne.
Prezes Piotr Bohater pisze,
że „Ministerstwo Zdrowia ustępuje tylko tym, którzy stanowczo i konsekwentnie prezentują
swoje niezadowolenie!”. Powtarzam więc raz jeszcze: jako prezes
NRA byłem i stanowczy, i konsekwentny. To dzięki stanowczym
Aptekarz Polski 60(38e) sierpień 2011
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działaniom Naczelnej Izby Aptekarskiej udało się zablokować
wprowadzenie w życie rozporządzenia ministra zdrowia w wersji
z czerwca 2011 r. Nie sprawdziły
się zatem kasandryczne prognozy prezesa ORA DIA, którego ponadto informuję, że wkrótce po
podpisaniu ustawy o refundacji
leków przez prezydenta RP w piśmie do ministra zdrowia zwróciłem uwagę na konieczność roztoczenia przez nią szczególnego nadzoru nad przygotowaniem
aktów wykonawczych do tej ustawy. Poprosiłem również o umożliwienie przedstawicielom Naczelnej Rady Aptekarskiej udziału
w pracach nad projektem rozporządzenia dotyczącego ogólnych
warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru takiej
umowy.
W majowym wydaniu biuletynu DIA Piotr Bohater pisze:
„Czytając stenogramy z posiedzeń
Senatu w dniach 27 i 28 kwietnia
2011 r., trudno jest nie odnieść
wrażenia, że NIA zaprzepaściła
ogromną szansę, aby zmienić niekorzystny dla aptek system naliczania marż aptecznych tylko do
limitu refundacji”. Formułuje też
zarzut, że na wspomnianych posiedzeniach Senatu „nie było ani
Prezesa NRA, ani żadnego z wiceprezesów NRA!”. No cóż, trudno
nie odnieść wrażenia, że prezes
ORA we Wrocławiu wprowadza
w błąd członków swojej izby. Jak
bowiem powszechnie wiadomo,
na posiedzenia plenarne Senatu nie zaprasza się członków organizacji społecznych i samorządowych (zaprasza się ich wyłącznie na niektóre posiedzenia komisji zdrowia i jedynie tam mogą
oni zabierać głos). Niemniej jednak na moją prośbę umożliwiono
przedstawicielowi Naczelnej Izby
Aptekarskiej Annie Gołdyn, prezesowi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu, obecność w chaAptekarz Polski 60(38e) sierpień 2011

rakterze obserwatora na kwietniowym posiedzeniu Senatu. Była
ona również obecna na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia 27 kwietnia 2011 r., zwołanym w trybie pilnym w celu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych
podczas obrad Senatu do ustawy o refundacji leków. Z notatki
z tego posiedzenia, zamieszczonej na stronach internetowych
Senatu, wynika, że poza reprezentantem Naczelnej Rady Aptekarskiej w pracach komisji nie
uczestniczył żaden przedstawiciel
tzw. strony społecznej. Poprawki popierane przez samorząd aptekarski, w tym dotyczące sposobu naliczania marż aptecznych,
wniósł senator Piotr Kaleta (PiS).
Zmianę przepisów odnoszących
się do tabeli marż i sposobu jej liczenia zaproponował również senator Władysław Sidorowicz (PO),
ale wobec stanowiska strony rządowej (podsekretarz stanu Adam
Fronczak powiedział wprost, że
wszystkich wniosków składanych
przez NIA „nie możemy przyjąć,
dlatego że w takim przypadku filozofia tej ustawy nie będzie respektowana”) ostatecznie wycofał
swoje wnioski. Argumenty przemawiające za przyjęciem tych poprawek były przedstawiane przeze mnie i innych przedstawicieli
NIA na wcześniejszych posiedzeniach senackiej komisji zdrowia
w kwietniu 2011 r.
Nie jest prawdziwe stwierdzenie prezesa ORA DIA, że „Ministerstwo Zdrowia było skłonne do ustępstw, czego dowodem jest m.in. zlikwidowanie 3%
podatku dla producentów leku”.
Z zapisu tego zrezygnowano po
zapoznaniu się z opinią prawną
na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z 25 marca 2011 r.
o refundacji leków, którą na zlecenie senackiej komisji ustawodawczej przedstawił prof. dr hab.
Marek Chmaj. Stwierdził on, że

wątpliwości co do konstytucyjności budzi – według opiniującego – przepis art. 12 analizowanej ustawy, wprowadzający obowiązek przekazania corocznie
przez wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali decyzję administracyjną, kwoty stanowiącej
3 proc. wartości zrefundowanego produktu (liczonej w cenach
zbytu netto). Podczas prac legislacyjnych w Senacie również samorządowi aptekarskiemu udało
się przekonać Ministerstwo Zdrowia do pewnych ustępstw. Między innymi wprowadzono tryb
odwoławczy (zażalenie) na czynności dyrektora wojewódzkiego
oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia, czego zdecydowanie
domagali się przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej.
W związku z zarzutami prezesa ORA we Wrocławiu chciałbym wyraźnie podkreślić: nigdy
nie marginalizowałem „problemów związanych z koniecznością
podpisywania przez apteki umów
z NFZ” czy kwestii związanych
z tabelą marż. Reprezentanci NIA
twardo negocjowali z Ministerstwem Zdrowia tabelę marż aptecznych. Zaakceptowana przez
rząd i ostatecznie przyjęta przez
posłów tabela marż detalicznych
jest korzystniejsza dla aptekarzy
od tej, która znalazła się w projekcie ustawy skierowanym przez
Radę Ministrów do Sejmu RP, ale
pełna ocena tej zmiany będzie
możliwa dopiero wówczas, gdy
znane będą decyzje o objęciu refundacją, zawierające między innymi poziom odpłatności, urzędową cenę zbytu oraz określenie
grupy limitowej. Na marginesie –
prezes ORA DIA osobiście przedstawił 16 marca 2011 r. w Ministerstwie Zdrowia obliczenia dotyczące marży aptecznej, ale –
jak widać – nie potrafił przekonać urzędników resortu do zmia-►
ny stanowiska.
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Z obliczeń udostępnionych
Naczelnej Izbie Aptekarskiej przez
IMS Poland (vide tabela IMS) wynika, że marża na lekach refundowanych, jaką uzyskały apteki
w 2010 r. (wraz z rabatami przypisanymi do tych leków), wynosiła
1,91 mld zł. Natomiast potencjalna marża, liczona według pierwotnej tabeli zaproponowanej
w projekcie ustawy refundacyjnej
przez Ministerstwo Zdrowia, wy-

nosiła tylko 1,52 mld zł. Po negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia podczas prac w sejmowej
podkomisji i komisji zdrowia uzyskaliśmy nową tabelę marż. Obliczenia IMS dowodzą, że hipotetyczna marża apteczna, liczona według nowych zasad (przyjęto dane ze sprzedaży z 2010 r.),
wzrosła do 1,87 mld zł. Różnica
między dwiema wartościami: 1,91
mld zł i 1,87 mld zł jest dopraw-

dy nieznaczna. Ta wielkość to najlepsza miara kompromisu, który
był możliwy do osiągnięcia przeze mnie i pozostałych przedstawicieli NIA podczas prac w parlamencie. ■
dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Wielkość marży aptecznej realizowanej na lekach refundowanych w 2010 roku
w cenach mln PLN (brutto)

Przedziały cenowe
produktów

Marża 2010

Marża (potencjalna)
propozycja 1

Marża (potencjalna)
propozycja 2

0-5

190

167

132

5-10

279

205

281

10-20

440

344

476

20-40

402

298

402

40-80

298

230

290

80-160

177

174

195

160-320

83

64

59

320-640

28

26

23

640-1280

11

10

10

2

4

4

1 910

1 522

1 873

>1280
Total

Przedziały cenowe pogrupowane wg cen hurtowych (brutto) produktów stanowiących podstawę do limitu zgodnie
z rozporządzeniem MZ z dnia 9 grudnia 2009.
Marża 2010: wyliczona została jako różnica pomiędzy wartością sprzedaży leków refundowanych w cenach detalicznych brutto a wartością zakupu leków refundowanych w cenach detalicznych brutto. Wartości te są wartościami
realnymi jakie wystąpiły na rynku w okresie styczeń - grudzień 2010 rok, pochodzące z danych aptecznych IMS
Pharmascope. Kwota marży zawierają tylko rabaty przypisane do ceny leków.
Marża propozycja 1: wyliczona została na zasadach opisanych w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych gdzie MZ zaproponowało pierwszą wersję degresywnej marży aptecznej. Ceny do naliczenia marży aptecznej są cenami hurtowymi, leków stanowiących podstawę do limitu zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 9 grudnia 2009. Konsumpcja leków refundowanych, na podstawie której naliczono wartość marży jest tą samą ilością sprzedanych opakowań (styczeń
- grudzień 2010) jaką zastosowano do liczenia Marży 2010. Marża nie zawiera rabatów.
Marża propozycja 2: wyliczona została na zasadach opisanych w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych gdzie MZ zaproponowało drugą (podpisaną) wersję degresywnej marży aptecznej. Ceny do naliczenia marży aptecznej są cenami hurtowymi, leków
stanowiących podstawę do limitu zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 9 grudnia 2009. Konsumpcja leków
refundowanych, na podstawie której naliczono wartość marży jest tą samą ilością sprzedanych opakowań (styczeń - grudzień 2010) jaką zastosowano do liczenia Marży 2010. Marża nie zawiera rabatów.
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Otyłość –
epidemia początku XXI wieku
Otyłość jest chorobą przewlekłą charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tkanki
tłuszczowej (>15% masy ciała dorosłego mężczyzny i >25% masy ciała dorosłej kobiety). Dodatkowo wskaźnik masy ciała (BMI) musi wynosić co najmniej 30 kg/m2. Od 1985 roku otyłość uznaje się
oficjalnie za chorobę przewlekłą. Wcześniej otyłość i nadwaga uważane były za problem tylko w krajach o wysokich dochodach, jednakże obserwuje się wzrost częstości występowania otyłości również
w krajach o niskich i średnich dochodach, zwłaszcza w środowisku miejskim [1,2].

Fot. dreamstime.com

O

tyłość jest zaburzeniem
homeostazy przemiany
energetycznej spowodowanym nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. W konsekwencji dochodzi
do zwiększenia masy ciała, które
jest spowodowane nadmiernym
rozwojem tkanki tłuszczowej.
Przekroczone zostają wartości prawidłowe, ustalone dla
danego wieku, płci i rasy.
Różne czynniki mogą przyczyniać się do rozwoju otyłości. Możemy tu wyróżnić: czynniki genetyczne,
zaburzenia
czynności
gruczołów wydzielania
wewnętrznego, niewłaściwy skład diety, częstość i obfitość spożywanych posiłków, zażywanie niektórych leków
lub uszkodzenie podwzgórza mózgu. Otyłość często jest uwarunkowana psychospołeczne („zajadanie stresów”,
niekorzystne nawyki żywieniowe w rodzinie) i
ekonomiczne. Może być
także skutkiem niedożywienia płodu, wynikająAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

cym głównie z niedoboru białka
w diecie matki. Deficyty te są rekompensowane w okresie pourodzeniowym przez lepszą przyswajalność pokarmu oraz wzmożone łaknienie [1,3].

Otyłość jest uważana za
epidemię XXI wieku. Leczenie
otyłości oraz jej powikłań w USA
pochłania 10%, a w Polsce 21%
budżetu przeznaczonego na
ochronę zdrowia [1]. W raporcie
Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) dotyczącym otyłości możemy przeczytać, że od
1980 roku liczba osób
otyłych na świecie wzrosła ponad dwukrotnie.
W 2008 roku około 1,5
mld ludzi powyżej 20 r.ż.
miało nadwagę. Szacuje się, że 65% ludności
świata żyje w krajach,
gdzie nadwaga i otyłość
zabijają więcej ludzi niż
niedowaga (zaliczyć tu
możemy wszystkie kraje
o wysokim dochodzie i
większość krajów o średnich dochodach). Według badania TNS OBOP
z sierpnia 2008 roku szacuje się, że w Polsce 46%
społeczeństwa cierpi na
nadwagę lub otyłość.
Problem otyłości w coraz większym stopniu
dotyka najmłodszych.
Według WHO w 2010►
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►roku u około 43 mln dzieci poni-

żej piątego roku życia stwierdzono nadwagę [2]. W naszym kraju
od 2007 do 2009 r. trwały badania, którymi objęte zostało 17,5
tys. dzieci w wieku 7-18 lat ze
wszystkich województw. Badania
miały na celu ustalenie normy ciśnienia tętniczego dla dzieci i młodzieży. Przy okazji badano także
wzrost, masę ciała, obwód talii
i bioder oraz ilość tkanki tłuszczowej. Uzyskane dane wykazały,
że odsetek chłopców z nadwagą
lub otyłością wynosi w Polsce
18%, a dziewcząt – 14%. W USA
czy Niemczech te wskaźniki są
dwa razy wyższe.

Dla precyzyjnego określania stopnia zaawansowania otyłości wykorzystuje się wskaźnik
masy ciała (body mass index,
BMI). Wartość BMI obliczamy,
dzieląc masę ciała wyrażoną w kilogramach przez wzrost wyrażony w metrach i podniesiony do
kwadratu (kg/m2). Zgodnie z wytycznymi WHO istnieją trzy stopnie otyłości (tabela 1).
Miarą niebezpieczeństwa,
jakie niesie za sobą otyłość jest
podwyższone ryzyko wystąpie-

Tabela 1.

Klasyfikacja

BMI kg/m2

Ryzyko powikłań

niedowaga

< 18,5

niskie

waga prawidłowa

18,5-24,9

przeciętne

nadwaga

25-29,9

nieznacznie zwiększone

otyłość
klasa I

30-34,9

umiarkowane

klasa II

35-39,9

ciężkie

klasa III

> 40,0

bardzo ciężkie

wg wytycznych WHO i National Heart, Lung and Blood Institute: Clinical Guidelines on the
identification, evaluation and treatment of overweight and obesity in adults, June 1998

nia wielu chorób, które u osób
szczupłych występują znacznie
rzadziej.
Ryzyko wystąpienia poszczególnych chorób u ludzi
otyłych w porównaniu z ludźmi
szczupłymi przedstawiono w tabeli 2.
Otyłość u dzieci jest związana z wyższym ryzykiem przedwczesnych zgonów i niepełnosprawności w wieku dorosłym.
Ale oprócz zwiększenia przyszłych
zagrożeń, otyłe dzieci doświad-

czają trudności z oddychaniem,
wykazują zwiększone ryzyko złamań, mają skłonność do występowania nadciśnienia tętniczego,
insulinooporność oraz obniżonej
samooceny [3].
Nadwadze i otyłości, a także związanymi z nimi chorobami, w dużej mierze można zapobiec. Wsparcie otoczenia i pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych
oraz regularna aktywność fizyczna to najprostsza droga zapobie-

Tabela 2.

Fot. dreamstime.com

3-krotny wzrost ryzyka
•

cukrzyca typ 2

•

nadciśnienie tętnicze

•

dyslipidemia

•

insulinoodporność

•

kamica pęcherzyka żółciowego

•

zadyszka

•

zespół bezdechu sennego

2-3-krotny wzrost ryzyka

1-2-krotny wzrost ryzyka

•

choroba niedokrwienna
serca

•

nowotwory piersi,
okrężnicy

•

choroba zwyrodnieniowa
stawów

•

zaburzenia hormonów
płciowych

•

hiperurikemia i dna
moczanowa

•

upośledzenie płodności

•

bóle krzyża

•

nieprawidłowości płodu

wg Bray G.A. Obesity. Handbooks of Health Care Co., Pennsylvania 1998.
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gania otyłości. Na poziomie in- cukrzycę i o >3% u chorych na otyłości. Działa obwodowo hadywidualnym WHO zaleca: ogra- cukrzycę. Leczenie należy prze- mując w jelitach działanie lipazy
niczenie spożycia energii z tłusz- rwać, jeżeli po 3 miesiącach nie trzustkowej, żołądkowej, jelitoczów w szczególności zwierzę- dochodzi do zadawalającej re- wej, co hamuje wchłanianie tłuszcych, zwiększenie konsumpcji dukcji masy ciała [1].
czów w przewodzie pokarmowym
owoców i warzyw, a także roślin
Można przy tym wyróżnić dwa o około 30%. Wykazuje najwyżstrączkowych, ziaren zbóż i orze- zasadniczo odmienne kierunki szą skuteczność w połączeniu z
chów, ograniczenie spożycia cu- terapeutyczne:
dietą niskokaloryczną. Udowodkrów; podejmowanie regularnej a) zmniejszenie poczucia głodu niono, iż w ciągu 4 lat możliwe
aktywności fizycznej oraz osiąg– prowadzące do zmniejszenia jest obniżenie masy ciała o 10%.
nięcie równowagi energetycznej.
ilości przyjmowanego pokar- Wykazano również, iż terapia tym
Indywidualne próby walki otyłośmu;
lekiem prowadzi do obniżenia
cią mogą być w pełni skuteczne b) ograniczenie procesu trawie- ciśnienia tętniczego i obniżenia
jedynie, gdy ludzie mają dostęp
nia z następczym wchłania- stężenia cholesterolu. Preparat
do zdrowego stylu
ten jest szczególżycia. Również przenie zalecany otyłym
mysł spożywczy może
w młodym wieku,
Leki stosuje się u osób z otyłością
odegrać znaczącą rolę
u których występuje
2
w promowaniu zdro- albo z nadwagą i BMI >27,0 kg/m oraz hipercholesterolewej diety, m.in. przez:
mia i zagrożenie wywięcej
niż
jedną
chorobą
związaną
zmniejszenia zawarstąpienia cukrzycy.
tości tłuszczu, cukru
Jednakże ze względu
z otyłością, jeżeli nie udało się
i soli w żywności przena działania ubocztworzonej czy za- zmniejszyć wystarczająco masy ciała za ne często bywa niepewnienie dostępnopomocą metod niefarmakologicznych akceptowany przez
ści zdrowej żywności
pacjentów. Lek ten
wszystkim konsumenuczy właściwych naniem składowych części po- wyków żywieniowych [1,5,6].
tom [2].
karmowych [5].
Jedynym długotrwale skuNie ma wystarczających daDo pierwszej grupy zaliczamy nych uzasadniających stosowanie
tecznym środkiem terapii nadwagi jest – oprócz zwiększenia ak- sibutraminę i rimonabant. Sibu- leków ziołowych, suplementów
tywności fizycznej - zmniejszenie traminę wycofano po tym, jak diety lub homeopatii w leczeniu
spożycia kalorii, co jednak trudno w listopadzie 2009 r. ujawniono otyłości [1]. ■
zrealizować licznym pacjentom wyniki badania, które wykazało
dr n. farm. Barbara Budzyńska
mimo posiadanej wiedzy w za- wzrost ryzyka wystąpienia zawakresie konsekwencji wynikających łu mięśnia serca, udaru mózgu
Katedra i Zakład
z nieprzestrzegania przepisów i zatrzymania czynności serca
Farmakologii z Farmakodynamiką
dietetycznych. Leki stosuje się lub zgonu z przyczyn sercowoWydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
u osób z otyłością albo z nadwa- naczyniowych u pacjentów po 54.
gą i BMI >27,0 kg/m2 oraz więcej r.ż., którzy przyjmowali sibutra1. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. Stan
niż jedną chorobą związaną z oty- minę, a jednocześnie byli obciąwiedzy na rok 2010. Medycyna Praktyczna,
Kraków, 2010.
łością, jeżeli nie udało się zmniej- żeni chorobą układu krążenia i/
2. http://www.who.int/topics/obesity/en/
szyć wystarczająco masy ciała za lub cukrzycą typu 2. Z kolei rimo- 3. Suchocka Z.: Otyłości – przyczyny i leczenie.
Biul. Wydz. Farm. AMW, 2003, 1
pomocą metod niefarmakolo- nabant został wycofany z aptek
4. Oblacińska A, Jodkowska M (red.): Otyłość
gicznych, które trzeba kontynuo- w krajach Unii Europejskiej, gdy
u polskich nastolatków. Epidemiologia, styl
wać w czasie farmakoterapii. Po 3 okazało się, że po kuracji nim pażycia, samopoczucie. Raport z badań uczniów gimnazjów w Polsce. Warszawa 2007
miesiącach leczenia należy ocenić cjenci popadali w depresję, a na5. Mutschler i wsp.: Farmakologia i toksykojego skuteczność. Kryterium de- wet odbierali sobie życie.
logia - podręcznik. W. Buczko (red.) MedPharma Polska, Wrocław, 2010.
cydującym o kontynuacji leczenia
Do drugiej grupy zaliczmy orjest uzyskanie zmniejszenia masy listat. Jest to obecnie jedyny lek 6. Chrostowska M., Szyndler A.: Farmakologiczne leczenie otyłości. Kardiologia na co
ciała o >5% u niechorujących na zarejestrowany do farmakoterapii
Dzień 2007; 3 (2): 89–93.
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Zaburzenia odżywiania
„Zaburzenia odżywiania” to szeroki termin obejmujący różne problemy zdrowotne związane z przyjmowaniem pokarmów. Mogą one polegać zarówno na przyjmowaniu zbyt małej ilości pożywienia, na
objadaniu się, jak i na stosowaniu różnych specyficznych „diet”, mających niewiele wspólnego ze zdrowym,
urozmaiconym odżywianiem się.

12

czyźni. W Stanach Zjednoczonych
zaburzenia odżywiania dotyczą ok.
24 mln ludzi i zajmują pierwsze
miejsce pod względem śmiertelności wśród wszystkich chorób

potencjalnie wyleczalnym. Często
towarzyszą im takie choroby jak
depresja, zaburzenia lękowe czy
nadużywanie substancji psychoaktywnych. Pomimo, że problem jest poważny to tylko
1 na 10 chorych osób ma
postawione odpowiednie
rozpoznanie. Na początku
rozwoju zaburzenia skuteczna i wystarczająca może być
interwencja polegająca na
odpowiedniej edukacji na
temat żywienia, jednak w
skrajnych przypadkach niezbędna jest hospitalizacja na
wyspecjalizowanych oddziałach zaburzeń odżywiania.
Różne rodzaje
zaburzeń odżywiania
Jadłowstręt psychiczny

psychicznych. Osoby chorujące na
jadłowstręt psychiczny posiadają
aż 18 razy większe ryzyko zgonu
w porównaniu z populacją osób
w podobnym wieku.
Zaburzenia odżywiania są
więc problemem realnym, ale

Termin anoreksja wywodzi się z języka greckiego
i pochodzi od słów an - „pozbawienie, brak” i oreksis
- „apetyt”.
Pierwsze opisy osób
ograniczających przyjmowanie pokarmu pochodzą
ze średniowiecza i przedstawiają
praktyki ascetyczne podjemowane
z pobudek religijnych. Opisy zachowań dziewcząt odpowiadające
kryteriom jadłowstrętu można
znaleźć także w XVII-wiecznych
angielskich i francuskich tekstach.
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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O

soba cierpiąca na zaburzenia odżywienia może
początkowo zjadać coraz
mniejsze lub coraz większe ilości
jedzenia, co może ostatecznie doprowadzić do utraty kontroli
nad przyjmowaniem pokarmu. W wielu przypadkach
ogromnym problemem
staje się również obsesja
na temat masy ciała i jego
wyglądu. Konsekwencje
zaburzeń odżywiania mogą
być bardzo niebezpieczne
tak dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego,
a w skrajnych przypadkach
prowadzą do śmierci.
Zaburzenia odżywiania występują najczęściej
u nastolatków oraz młodych dorosłych, zdarzają
się jednak przypadki także
wśród dzieci i osób starszych.
Do najczęściej występujących zaburzeń można
zaliczyć:
- jadłowstręt psychiczny
(ang. anorexia nervosa);
- bulimię - nazywaną żarłocznością psychiczną
(ang. bulimia nervosa) oraz
- jedzenie kompulsywne (ang.
binge-eating disorder).
Zaburzenia odżywiania występują zarówno u kobiet jak i u
mężczyzn. Jednak to kobiety chorują ok. 10 razy częściej niż męż-
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W drugiej połowie XIX wieku
próbowano tłumaczyć przyczyny
tego zaburzenia. Początkowo
traktowano je wyłącznie jako zaburzenia reaktywne, histeryczne.
Po opisaniu przez Simmondsa
w 1914r. niewydolności podwzgórzowo-przysadkowej prowadzącej
do zaniku apetytu i wyniszczenia,
jadłowstręt zaczęto tłumaczyć jako
chorobę układu wewnątrzwydzielniczego. Rozdzielenie obu zaburzeń nastąpiło dopiero w 1948r. po
badaniach Bekmana przeprowadzonych w USA. Pierwsze kryteria
diagnostyczne opracował Russell
w 1970 r.
Anoreksja charakteryzuje
się niechęcią do osiągnięcia prawidłowej masy ciała, obsesyjnym
myśleniem na temat przytycia
oraz zaburzonym postrzeganiem
własnego ciała. Poczucie własnej wartości jest ściśle związane
z utrzymywaniem odpowiedniej
wagi oraz wyglądu. Przy tym
osoby dotknięte jadłowstrętem

nie zauważają negatywnych skutków zdrowotnych związanych
z niedowagą i bagatelizują ich
powagę. Pomimo, że mają zbyt
niską masę ciała postrzegają siebie
jako osoby posiadające nadwagę.
W związku z tym często się ważą,
ograniczają ilość i rodzaj pokarmów które spożywają. Niedobory
pokarmowe prowadzą do rozwoju
zaburzeń hormonalnych leżących
u podstaw m.in. zaburzeń cyklu
menstruacyjnego. U niektórych
osób z jadłowstrętem występują
okresy objadania się, po których
przejawiają one różne zachowania
kompensacyjne takie jak:
- stosowanie rygorystycznej diety;
- prowokowanie wymiotów;
- intensywne ćwiczenia fizyczne;
- stosowanie środków przeczyszczających, enem;
- stosowanie leków moczopędnych.
Ze względu na występowanie
okresów objadania się, Garner
wyodrębnił dwa typy anoksji:

Tabela 1.
Anoreksja - dziesięć znaków ostrzegawczych
• celowe głodzenie się w celu zmniejszenia masy ciała
• nasilony, długotrwały lęk przed zwiększeniem masy ciała
• odmawianie jedzenia lub bardzo restrykcyjne jego ograniczanie
• długotrwałe przebywanie „na diecie”
• nadmierne owłosienie twarzy i ciała spowodowane niedoborem
białka w diecie
• kompulsywne ćwiczenia
• nadmierna utrata masy ciała
• wrażliwość na zimno
• brak lub nieregularna menstruacja
• wypadanie włosów
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

typ restrykcyjny (nie występują
okresy objadania się) oraz typ bulimiczny (w którym takie sytuacje
mogą się zdarzyć).
Pacjenci chorujący na anoreksję
mogą wrócić do pełni zdrowia po
jednym epizodzie. U części chorych jednak zdarzają się nawroty
choroby. W ciężkich przypadkach
jadłowstręt ma przewlekły, długotrwały przebieg prowadzący
do stopniowego wyniszczenia
organizmu.
Wraz z utratą masy ciała i pojawieniem się niedoborów pokarmowych i zaburzeń hormonalnych
pojawiają się takie objawy jak:
- zmniejszenie masy kostnej (osteopenia i osteoporoza);
- łamliwość i kruchość włosów
i paznokci;
- suchość i zmieniona barwa skóry
(żółtawe podbarwienie spowodowane karotenemią);
- pojawienie się owłosienia na całym ciele pod postacią meszku
(lanugo);
- niedokrwistość, osłabienie siły
mięśniowej;
- zaparcia;
- obniżenie ciśnienia krwi i spowolnienie akcji serca;
- uszkodzenie mięśnia sercowego
i innych narządów wewnętrznych;
- obniżenie temperatury ciała;
- spowolnienie, ciągłe poczucie
zmęczenia;
- bezpłodność;
Jadłowstręt psychiczny należy zawsze różnicować z kacheksją,
czyli wyniszczeniem organizmu
w przebiegu chorób nowotworowych, a także z innymi przewlekłymi chorobami somatycznymi
takimi jak gruźlica czy przewlekłe
zapalenie jelit. Również w przebiegu chorób psychicznych: depresji
czy schizofrenii mogą wystąpić
okresy obniżonego apetytu czy
też zupełna odmowa jedzenia z►
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►Tabela 2.
Różnicowanie jadłowstrętu psychicznego
depresja
schizofrenia
histeryczna odmowa jedzenia
bulimia
zaburzenia tarczycy
choroba Adisona
stany zapalne przewodu pokarmowego
choroba reumatyczna, gruźlica, bruceloza
zespół tętnicy krezkowej górnej
choroby nowotworowe

pobudek psychotycznych. Choroby te zostały zebrane w tabeli 2.
Bulimia
Terminu bulimia po raz
pierwszy użył Galen w II wieku
n.e., pochodzi on od greckich słów
limos - „głód” i bous - „byk”, „wół”,
słowo bulimia można więc przetłumaczyć jako „byczy głód”. Praktyki przeczyszczania się mające na
celu uzyskanie zdrowia i szczęścia
były znane już w starożytności.
Senece przypisuje się twierdzenie
„człowiek je, aby wymiotować
i wymiotuje, aby jeść”. Opisy
zachowań bulimicznych można
znaleźć również w tekstach średniowiecznych (diety niektórych
świętych), a także w literaturze
medycznej z wieków późniejszych.
Bulimię jako odrębny zespół
kliniczny opisał dopiero 1979r.
George Russell. W 1980r. znalazła
się ona jako odrębna jednostka
chorobowa w amerykańskiej klasyfikacji DSM III-R.
Bulimia charakteryzuje się
występowaniem epizodów obja14

dania się. Chorzy zjadają wówczas
duże ilości pożywienia i mają poczucie braku kontroli nad przyjmowaniem pokarmów. Po okresach
objadania się występują zachowania kompensacyjne takie jak:
prowokowanie wymiotów, spożywanie leków przeczyszczających,
moczopędnych lub stosowanie
intensywnych ćwiczeń fizycznych.
Często zachowania te występują
w różnych kombinacjach.

Podobnie do pacjentów
z jadłowstrętem psychicznym osoby cierpiące na bulimię obawiają
się wzrostu masy ciała, pragną
schudnąć i są niezadowolone ze
swojej wagi i swojego wyglądu.
W przeciwieństwie jednak do
anorektyków ich waga zwykle
mieści się w normie lub mają oni
lekką nadwagę. Zwykle zachowania bulimiczne trzymane są
w sekrecie, gdyż pacjenci uważają
je za odrażające i wstydzą się ich.
Epizody objadania mogą występować w różnych okolicznościach,
a ich częstotliwość może wahać
się od kilku razy w tygodniu do
kilkunastu razy w ciągu dnia. Prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających
i moczopędnych może prowadzić
do różnych konsekwencji zdrowotnych takich jak:
- przewlekłe zapalenia gardła,
przełyku;
- obrzęki gruczołów ślinowych;
- erozja szkliwa zębów (narażenie
na kwas solny), nadwrażliwość
zębów;
- choroba refluksowa;
- biegunki i zaparcia wynikające
z nadużywania środków przeczyszczających;

Tabela 3.
Siedem objawów bulimii
1. zaabsorbowanie jedzeniem
2. napady objadania się, najczęściej w sekrecie
3. wymioty po napadzie objadania się
4. nadużywanie środków moczopędnych, przeczyszczających,
tabletek „na odchudzanie”
5. zaprzeczanie głodzeniu się czy prowokowaniu wymiotów
6. przymusowe ćwiczenia
8. obrzęknięte ślinianki
9. pęknięte naczynka krwionośne w obrębie gałek ocznych
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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- niedrożność porażenna jelit;
- odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia metaboliczne;
w następstwie których mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca oraz
napady padaczkowe.
Podstawową konsekwencją
bulimii jest podporządkowanie
życia zachowaniom bulimicznym.
Prowadzi to do zaburzeń funkcjonowania społecznego (ograniczenie kontaktów towarzyskich)
i seksualnego, oraz do konfliktów rodzinnych. W tym samym
czasie pacjentki z bulimią jednak

względnie dobrze funkcjonują
w szkole, pracy, zawierają związki
małżeńskie.
Jedzenie kompulsywne
(ang. binge-eating disorder)
Jedzenie kompulsywne to
stan w którym osoba traci kontrolę nad ilością przyjmowanych
pokarmów, co w tym aspekcie
upodabnia to zaburzenie do bulimii. W przeciwieństwie jednak do
tego zaburzenia chorzy nie stosują
głodówek, nie przeczyszczają się i
nie ćwiczą. W związku z tym zwykle

są to osoby z nadwagą lub otyłością. Prowadzi to często do rozwoju
objawów zespołu metabolicznego
(otyłość trzewna, nadciśnienie,
hipercholesterolemia, zaburzenia
metabolizmu glukozy) co w konsekwencji wiedzie do zwiększonego
ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej czy udaru mózgu. Ponadto
osoby objadające się odczuwają
poczucie winy, wstydu w związku
ze swoim problemem co prowadzi
w mechanizmie błędnego koła do
jeszcze większego objadania się.
Inne typy zaburzeń odżywiania
zebrano w tabeli nr 4.

Tabela 4.
Zaburzenie związane ze stosowaniem
technik przeczyszczających
(ang. Purging disorder)

Charakteryzuje się powtarzającymi się okresami wywoływania biegunek w celu kontrolowania masy ciała lub jego kształtu. Nie występują tutaj epizody objadania się.

Przeżuwanie
(ang. rumination)

Charakteryzuje się powtarzającym łatwym zwracaniem pokarmu po posiłkach w celu
ponownego ich przeżucia połknięcia lub wyrzucenia.

Diabulimia

Dotyczy osób chorych na cukrzycę insulinozależną. Charakteryzuje się manipulowaniem przy dawkowaniu insuliny w celu kontroli masy ciała.

Food maintenece

Termin ten opisuje zbiór różnych nieprawidłowych zachowań związanych z jedzeniem
występujących u dzieci pozostających w opiece zastępczej.

Nieokreślone zaburzenia odżywiania
(ang. EDNOS- eating disorder not
otherwise specified)

EDNOS jest to określenie zbiorcze w obrębie którego mieści się wiele różnych zaburzeń
m.in. kobiety z objawami anoreksji, które jeszcze miesiączkują, czy osoby u których
występują niektóre objawy bulimii, ale nie spełniają one kryteriów dla pełnoobjawowego zaburzenia.

Pica

To zaburzenie, które charakteryzuje się przymusowym pragnieniem jedzenia, przeżuwania czy lizania rzeczy które nie są do jedzenia lub nie mają żadnej wartości odżywczej. Do rzeczy tych mogą należeć: kreda, papier, gips, farba, proszek do pieczenia,
krochmal, klej, rdza, lód, ziarna kawy, czy popiół.

Zespół nocnego jedzenia (ang. night
eating syndrome)

Charakteryzuje się brakiem apetytu w godzinach porannych, a wzmożonym apetytem
wieczorem, często jest związany z bezsennością i uszkodzeniem podwzgórza.

Ortoreksja
(Ortorexia nervosa)

Termin ten został użyty przez Bratman’a do scharakteryzowania sytuacji w której ludzie
skupiają się na utrzymaniu czystej, ekologicznej diety. Postępowanie to ma wówczas
istotny wpływ na codzienne ich funkcjonowanie.

Bigoreksja

Choroba w której przebiegu dochodzi do obsesji na temat umięśnionego ciała. Bigorektycy ćwiczą regularnie na siłowni dążąc do zwiększenia masy mięśniowej. W odniesieniu do diety choroba polega na spożywaniu wysokokalorycznych, przeładowanych
białkiem posiłków. Obciążają one nie tylko przewód pokarmowy, ale także narządy
decydujące o przemianie materii i metabolizmie. Osoby te nie jedzą poza domem,
obawiając się, że podane posiłki są dla nich nieodpowiednie.

Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Jak można leczyć
zaburzenia odżywiania

Stosowanie psychofarmakoterapii może być skuteczne
w leczeniu pacjentów z anoreksją,
u których występują dodatkowo
objawy zaburzeń afektywnych
oraz lękowych. Zaleczenie tych
symptomów polepsza rokowanie
w przebiegu jadłowstrętu. Nie
ma jednak leku, którego stosowanie ( jako jedyna interwencja)
doprowadziłoby do osiągnięcia
prawidłowej masy ciała.
Farmakoterapia zaburzeń
somatycznych (zaburzeń rytmu
serca, zaburzeń elektrolitowych,
hormonalnych) oraz leczenie żywieniowe są niezbędne w leczeniu
powikłań niedoborów pokarmowych.

w badaniach klinicznych. Podczas
leczenia, rodzice nastoletnich
pacjentów z anoreksją mają wziąć
pełną odpowiedzialność za żywienie swoich dzieci.
Jak dotąd nie ma żadnej specyficznej psychoterapii, której
skuteczność w leczeniu pacjentów
dorosłych byłaby potwierdzona.
Skuteczność psychoterapii zależy od wielu czynników takich
jak zaangażowanie i motywacja
pacjenta, współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych oraz
sytuacja rodzinna chorych.

Fundamentalnymi celami
leczenia zaburzeń odżywiania są:
odpowiednie odżywienie chorych, zmniejszenie nadmiernej
aktywności fizycznej i zaprzestanie
stosowania technik przeczyszczających. W leczeniu wykorzystuje
się psychoedukację, różne formy
psychoterapii oraz farmakoterapię. W proces leczenia powinni być
zaangażowani zarówno psychoterapeuci, psychiatrzy jak i specjaliści od zdrowego żywienia oraz
specjaliści zajmujący się leczeniem
Leczenie bulimii
chorób towarzyszących powiNajważniejszym elemenkłaniom zaburzeń odżywiania.
tem leczenia bulimii
W większości przywedług wielu autopadków leczenie
może być prowaW większości przypadków leczenie może być rów jest psychoteprowadzona
dzone w warunkach
prowadzone w warunkach ambulatoryjnych, rapia
przez wykwalifikoambulatoryjnych,
ale cięższe przy- ale cięższe przypadki wymagają hospitalizacji wanych terapeutów.
Rodzaj interwencji
padki wymagają
w wyspecjalizowanym oddziale zaburzeń
powinien być jedhospitalizacji w wyodżywiania.
nak dostosowany
specjalizowanym
do nasilenia objaoddziale zaburzeń
wów bulimii, wieku
odżywiania.
W leczeniu anoreksji wyko- pacjentki/ta, dotychczasowego
Leczenie anoreksji
rzystuje się różne formy psychote- przebiegu choroby oraz przedchorapii, w tym psychoterapię indywi- robowego funkcjonowania osoby
Zgodnie z wytycznymi Ame- dualną, grupową, rodzinną. Istnie- poddawanej leczeniu. Uwzględrykańskiego Towarzystwa Psy- je ponad 400 szkół psychoterapii. niając te zmienne zaproponowano
chiatrycznego proces leczenia Największą popularnością cieszą 5-stopniowy model leczenia:
powinien polegać na:
się metody psychodynamiczne 1. psychoedukacja, dostarczanie
1. uzyskaniu stopniowego wzro- i behawioralno-poznawcze.
materiałów edukacyjnych;
stu masy ciała;
Stosowanie technik psychoterape- 2. ambulatoryjna terapia beha2. leczeniu powikłań somatycz- utycznych ma na celu rozwiązanie
wioralno-poznawcza (CBT ang.
nych;
cognitive-behavioral therapy);
psychicznych problemów odpo3. utrwaleniu motywacji do lecze- wiadających za rozwój choroby. 3. farmakoterapia (fluoksetyna)
nia;
w połączeniu z psychoterapią
Jedną z metod terapeutycznych
4. edukacji w zakresie odżywia- jest tzw. „podejście Maudsley”
podtrzymującą;
nia;
(ang. Maudsley approach). Jest to 4. psychoterapia interpersonalna
5. korekcie zachowań związanych program stworzony w londyńskim
lub psychodynamiczna;
z jedzeniem;
szpitalu im. Henry’ego Maudsley’a. 5. hospitalizacja dzienna lub
6. korekcie objawów psychopato- Metoda ta została opracowana
całodobowa u pacjentek/ów
logicznych;
u których zawiodły standardow celu leczenia nastolatków miesz7. wsparciu lub terapii rodzin;
we metody lub są w złym stanie
kających z rodzicami, a jej wysoka
8. oraz zapobieganiu nawrotom. skuteczność została potwierdzona
somatycznym.
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Leczenie ma na celu ograni- o pacjentkach, bulimiczkach czy na temat jedzenia zaczyna być
czenie objadania się, wymiotów anorektyczkach, a nie o ich mę- tematem przewodnim, któremu
oraz stosowania metod prze- skich odpowiednikach. Z drugiej podporządkowywane są inne akczyszczających. Psychoterapia strony u mężczyzn występuje tywności człowieka. Takie postębehawioralno-poznawcza pozwala zaburzenie, które polega na tym, powanie w skrajnych przypadkach
na zidentyfikowanie i rozwią- że skupiają się bardzo na tym może prowadzić do inwalidztwa, a
zywanie bieżących problemów. aby stać się bardziej muskularni. nawet do śmierci. Początek zabuTerapeuta pomaga pacjentowi Mężczyźni chorujący na bigoreksję rzeń często jest bardzo niewinny,
nauczyć się rozpoznawania nega- (ang. muscle dysmorphia) widzą bo przecież cóż złego może być
tywnych automatycznych myśli, siebie jako mniejszych niż w istocie w stosowaniu ziołowej herbatki
zidentyfikować i zmodyfikować są i pragną zwiększyć swoją masę na przeczyszczanie czy stosobłędne przekonanie, zmienić ciała. W związku z tym intensywnie waniu suplementów diety „na
swoje postępowanie w relacjach ćwiczą, stosują leki zawierające odchudzanie”. Po preparaty „na
międzyludzkich. Skuteczność sterydy anaboliczne oraz inne sub- przeczyszczenie” przychodzi do
CBT w leczeniu bulimii
apteki codziennie wiele
została potwierdzona
osób. Są jednak sytuaw badaniach kliniczMężczyźni chorujący na zaburzenia cje w których powinna
nych. Terapia może
zapalić się farmaceucie
być prowadzona za„czerwona lampka”. Gdy
odżywiania, podobnie jak kobiety,
równo indywidualnie
po preparaty „poprajak i jako terapia gruprzemianę mamają zaburzony obraz własnego ciała wiające
powa. W niektórych
terii” przychodzą ososytuacjach niezbędne
by szczupłe lub wręcz
jest stosowanie leków
wychudzone lub gdy
przeciwdepresyjnych. W tej grupie stancje mające pomóc w zwiększa- jedna osoba kupuje ilości opakofluoksetyna jest jedynym lekiem, niu muskulatury. W ramach swojej wań mogące innym wystarczyć na
który ma odpowiednią rejestrację diety spożywają wysokokalorycz- wiele miesięcy, warto się nad tym
Amerykańskiej Agencji ds Żywno- ne, przeładowane białkiem posiłki. zastanowić i porozmawiać z taką
ści i Leków (FDA - ang. U.S. Food Obciążają one nie tylko przewód osobą. Czasami zwykła rozmowa,
and Drug Administration), a jej pokarmowy, ale także narządy prosta interwencja edukacyjna
skuteczność została potwierdzona decydujące o przemianie materii może zapobiec późniejszym niezarówno w łagodzeniu objawów i metabolizmie. Osoby te często szczęściom. ■
bulimii jak i zapobieganiu nawro- nie jedzą poza domem, obawiając
dr n. med. Marcin Wojtera
tom.
się, że podane tam posiłki są dla
Centralny Szpital Kliniczny
nich nieodpowiednie.
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
A jak wyglądają zaburzenia
odżywiania u mężczyzn?
Co warto zapamiętać?
Piśmiennictwo
Mężczyźni chorujący na zaburzenia odżywiania, podobnie
jak kobiety, mają zaburzony obraz
własnego ciała. W przypadku
anoreksji czy bulimii prezentują
podobne objawy, ale rozpoznawalność tych zaburzeń jest mniejsza niż u płci przeciwnej. W dużej
mierze wynika to z przekonania,
że choroby te dotyczą wyłącznie
kobiet. W podręcznikach dotyczących leczenia zaburzeń odżywiania autorzy wspominają raczej
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

Zaburzenia odżywiania są poważnym problemem zdrowotnym.
Występują zarówno u kobiet jak
i u mężczyzn, oraz mogą wystąpić
w każdym wieku. Najwięcej nowych
zachorowań dotyczy nastolatków i
młodych dorosłych. Głównym objawem są zaburzenia obrazu własnego ciała. Błędne postrzeganie
siebie prowadzi do dążenia do doskonałości czyli idealnie szczupłej
sylwetki (anoreksja) czy doskonale
umięśnionej (bigoreksja). Obsesja

1. The Renfrew Center Foundation for Eating
Disorders, “Eating Disorders 101 Guide: A
Summary of Issues, Statistics and Resources,”
2003
2. Sullivan, Patrick F American Journal of
Psychiatry, Vol. 152 (7), July 1995, p. 10731074,
3. Bilikiewicz, Pużyński, Rybakowski, Wciórka
„Psychiatria” .Urban&Partner 2002
4. http://www.edap.org/
5. http://www.nimh.nih.gov/health
6. Eisler I, i wsp. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 2000; 1:727–736.
7. Lock J, i wsp. Treatment Manual for Anorexia
Nervosa: A Family-based Approach. New
York: Guilford Press. 2001.
8. Romano SJ, i wsp. American Journal of Psychiatry, 2002; 151(9):96–102.
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Dolegliwości bólowe
w przebiegu dyskopatii
Kręgosłup to doprawdy wspaniały „wynalazek”. Ta wieloelementowa struktura jest nie tylko wystarczająco sztywna, aby zapewnić człowiekowi pionową postawę, ale jednocześnie dość elastyczna abyśmy
mogli schylać się, skakać, wyginać... Bóle kręgosłupa to jedna z najbardziej popularnych dolegliwości. Mówi
się, że „pracuje się” na nie całe życie – poprzez nieodpowiednią dbałość o ergonomię pracy, wypoczynku,
a nawet codziennych czynności. Jedną z częstszych przyczyn dolegliwości bólowych jest dyskopatia. Jest to
pojęcie szerokie i obejmuje wszelkie dolegliwości wynikające z różnych form uszkodzenia lub zwyrodnienia
tzw. dysków.

K

ręgosłup składa się z sze- wysuwa na zewnątrz. Taka pato- dziennych czynności) i zaburzenia
regu kręgów, które od tyłu logiczna zmiana ma właściwości czucia (drętwienie, mrowienie)
połączone są ze sobą ma- drażniące na tkanki z którymi się oraz mechaniki (niedowłady). Ból
luśkimi stawami, a od przodu styka. Rodzaj dolegliwości zależy – o ile promieniuje – najczęściej
przez krążki międzykręgowe, po- od stopnia wysunięcia się jądra biegnie wzdłuż podrażnionego
tocznie zwane właśnie dyskami (wypuklina, przepuklina, sekwe- nerwu poprzez długość kończy(disci intervertables). Struktury te stracja) i rodzaju szkód wywoła- ny i określany jest wówczas jako
zapewniają prawidłową amorty- nych przez tę patologię (ucisk, rwa. Jego początek zwykle jest
zację oraz zwiększają możliwość zainicjowanie stanu zapalnego). ostry, ale intensywny ból może
ruchów kręgów wzglęutrzymywać się nawet
dem siebie. Zbudowane
3 tygodnie. Po ataku
Dyskopatia może powstawać
są z dwóch rodzajów
utrzymuje się często
w
różnych
odcinkach
kręgosłupa,
tkanki łącznej, dzięki
w formie przewlekłej.
którym są strukturami
stąd wyróżnia się jej postać szyjną, Napady rwy mogą być
elastycznymi. Ich środek
również
przeplatane
piersiową i lędźwiową
wypełnia galaretowate
okresami bezobjawojądro miażdżyste (nucwymi, pomimo istniejąleus pulpolus), a od zewnątrz oto- Może ona urażać więzadła, ner- cej choroby. Natomiast zaburzeczone są pierścieniem włókni- wy, a nawet sam rdzeń kręgowy.
nia siły i pracy mięśni związane są
stym (annulus fibrosus) - bardzo
Dyskopatia może powsta- z długotrwałym uciskiem korzeni
wytrzymałą strukturą zbudowaną wać w różnych odcinkach kręgo- nerwowych i mogą w dłuższej
z wielu warstw włókien kolageno- słupa, stąd wyróżnia się jej postać perspektywie towarzyszyć im ich
wych.
szyjną, piersiową i lędźwiową. zaniki – u niektórych pacjentów
Niestety na skutek przecią- Najczęściej dolegliwości dotyka- widoczne jako wyraźne zmniejżeń (np. dźwiganie powyżej 10 kg ją odcinek L5/S1. Dyskopatia lę- szenie obwodu kończyny, czy
przy wyprostowanych kolanach), dźwiowa jest jedną z najczęściej opadanie stopy. Porażenie mięśni
urazów (w tym narażenia na spotykanych chorób kręgosłupa może dotyczyć także zwieraczy
znaczne wstrząsy mechaniczne), powikłanych uszkodzeniami neu- na skutek ucisku poprzez worek
a także w procesie naturalnego rologicznymi. Sprzyja temu fakt, oponowy korzeni nerwowych
starzenia się struktury pierścienia że ta część kręgosłupa przenosi unerwiających pęcherz moczowy
włóknistego ulegają rozluźnieniu, największe obciążenia.
oraz jelito, co zaburza kontrolę
a nawet rozerwaniu, a zawartość
Klasyczne objawy dyskopa- oddawania kału i moczu. Okredysku, czyli jądro miażdżyste tii to ból (często promieniujący, ślane jest to jako zespół ogona
przemieszcza się, a czasem wręcz silny, utrudniający wykonanie co- końskiego. Takie powikłania pro18
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wadzą do inwalidyzacji pacjenta
i stanowią jedne ze wskazań do
operacji.
Leczenie obejmuje farmakoterapię, fizjoterapię (np. zabiegi
prądowe), terapię manualną (masaże) i kinezyterapię (terapię ruchem polegającą na wykonywaniu ćwiczeń wzmacniających gorset mięśniowy). Ważne jest także
przyswojenie sobie prawidłowych
wzorców ruchowych. Wszystkie
te elementy zmniejszają odczuwalność dolegliwości, ale nie
mają
bezpośredniego wpływu na cofnięcie się zmian w
obrębie uszkodzonego dysku. Definitywne wyeliminowanie przyczyny dolegliwości
możliwe jest na
drodze leczenia operacyjnego, które polega na usunięciu przepukliny.
Obecnie możliwe jest przeprowadzenie
operacji o minimalnie inwazyjnym charakterze (np. metodą
endoskopową, metodą mikrodyscektomii przezskórnej). Niekiedy
wskazane jest zastosowanie różnego rodzaju ekspanderów, protez czy dystraktorów stabilizujących przestrzeń dysku.
Należy zaznaczyć, że ból,
który przez pacjenta odczuwany jest w okolicy kręgosłupa nie
zawsze oznacza jego schorzenie.
Niekiedy choroby narządów wewnętrznych manifestują się jako
ból odczuwany jako przykręgoAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

słupowy. Dlatego istotne jest postawienie prawidłowej diagnozy.
Najbardziej miarodajnym badaniem umożliwiającym uwidocznienie ewentualnej dyskopatii jest
rezonans magnetyczny.
Jak już wspomniano leczenie zachowawcze nie zmniejsza
wielkości przepukliny, jednak
zmniejsza dolegliwości, co jest
kluczowe z punktu widzenia jakości życia pacjenta. Przy ataku
ostrego bólu wskazany jest leżący

odpoczynek w pozycji przynoszącej ulgę oraz farmakoterapia. Rehabilitację można rozpocząć dopiero po ustąpieniu ostrej fazy.
W leczeniu farmakologicznym stosowane są przede wszystkim leki przeciwbólowe; często
jest to diklofenak, nimesulid,
melo- i lornoksykam, ketoprofen,
w ostrym bólu – tramadol. Łączone są one z lekami zmniejszającymi napięcie mięśniowe (tolperison, tetrazepam, baclofen).

Leki te przynoszą ulgę, ponieważ
skurcz mięśni przykręgosłupowych jest naturalnym odruchem
mającym na celu unieruchomienie kręgosłupa w sytuacji, kiedy
w jego otoczeniu zachodzą procesy patologiczne. Oprócz właściwości zwiotczających mięśnie
szkieletowe wywierają one również pewne działanie sedatywne,
co może być utrudnieniem dla
pacjentów prowadzących pojazdy mechaniczne. Podaje się także
witaminy z grupy B – zarówno
doustnie, jak i w
postaci zastrzyków.
Niekiedy
do leczenia włączane są sterydy
(zwykle okresowo, np. metyloprednizolon).
Do samodzielnego leczenia niezdiagnozowanych schorzeń bólowych
kręgosłupa należy podchodzić
z dużą ostrożnością. Niemniej
dostępne
bez
recepty środki
przeciwbólowe
do stosowania
miejscowego i
doustnego są korzystną propozycją dla pacjentów
szukających doraźnej ulgi w bólu.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że
coraz więcej leków, uprzednio
zarezerwowanych wyłącznie dla
przepisu lekarskiego jest obecnie
dostępnych jako preparaty OTC
w pomniejszonych opakowaniach
i w zmniejszonych dawkach (meloksykam, diklofenak). ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Jak mierzyć ciśnienie tętnicze
Ciśnienie tętnicze krwi to jeden z podstawowych parametrów oceny stanu pacjenta. W sytuacjach nagłych jego pomiar nie zajmuje wiele czasu, a dostarcza cennych informacji diagnostycznych.
U wielu pacjentów pomiar ciśnienia tętniczego musi być wykonywany regularnie, aby móc zapobiec
wystąpieniu groźnych dla życia powikłań.

C

iśnienie tętnicze jest to
ciśnienie wywierane przez
krew na ściany tętnic. Jego
pomiar polega na określeniu
wartości ciśnienia skurczowego
(generowanego w trakcie skurczu
serca) oraz ciśnienia rozkurczowego (generowanego w trakcie
rozkurczu serca).
Często wyniki pomiaru ciśnienia zapisuje się używając skrótów BP lub RR. BP jest skrótem od
blood pressure, natomiast RR to
skrót od imienia i nazwiska - Riva
Rocci - twórcy sfingomanometru,
czyli aparatu do pomiaru ciśnienia. Natomiast osłuchową metodę pomiaru ciśnienia tętniczego
w tętnicy ramiennej u człowieka
za pomocą sfingomanometru
wynalazł rosyjski lekarz Michał
Korotkow (stąd pomiar taki nosi
nazwę metody Korotkowa). Wynik pomiaru najczęściej zapisuje
się dodając do skrótu literowego
wartości ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego, np. RR 120/80.
Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego są zależne od
kilku czynników. Można je podzielić na długoterminowe, średnioterminowe oraz krótkoterminowe. Długoterminowe dotyczą
przede wszystkim wieku chorego
oraz chorób przewlekłych. Średnioterminowe dotyczą pory dnia,
20

aktywności chorego, spożytych
posiłków, wykonywanej pracy itp.
Krótkoterminowe są zależne od
fazy pracy serca w ramach jednego cyklu. Optymalne ciśnienie tętnicze krwi wynosi 120/80 mmHg.
O nadciśnieniu możemy mówić,
gdy wartość ciśnienia skurczowego przekroczy 140 mmHg, natomiast ciśnienia rozkurczowego 90
mmHg. Klasyfikację nadciśnienia
przedstawia tabela 1.
Warto podkreślić, że nadciśnienie jako jednostkę chorobową
można stwierdzić po wykonaniu
przynajmniej 3 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi podczas kolejnych wizyt u lekarza rodzinnego. Prawidłowe wartości ciśnienia
tętniczego krwi u dzieci są nieco
inne. W grupie wiekowej 1-10 lat
prawidłowe wartości ciśnienia

skurczowego określamy ze wzoru
90 mmHg + (wiek dziecka w latach x 2) mmHg, natomiast ciśnienia rozkurczowego 70 mmHg +
(wiek dziecka w latach x 2) mmHg.
Obecnie na rynku jest dostępnych szereg aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego. Różnice pomiędzy nimi dotyczą nie
tylko ceny, ale przede wszystkim
budowy oraz zakresu umiejętności potrzebnych do wykonania
pomiaru. Ciśnieniomierze można
podzielić na dwie grupy: aparaty
które do wykonania pomiaru wymagają posługiwania się stetoskopem oraz aparaty wykonujące
pomiar samodzielnie. Do pierwszej grupy zaliczamy aparaty rtęciowe i aparaty zegarowe. Aparaty elektroniczne należą z kolei
do drugiej grupy produktów, a ze

Tabela 1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego.

Stopień
nadciśnienia
Nadciśnienie
łagodne
(I stopień)
Nadciśnienie
umiarkowane
(II stopień)
Nadciśnienie
ciężkie
(III stopień)

Ciśnienie skurczowe
(mmHg)

Ciśnienie rozkurczowe
(mmHg)

140-159

90-99

160-179

100-109

Powyżej 180

Powyżej 110
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względu na łatwość wykonania
pomiaru są najczęściej kupowane przez osoby bez wykształcenia medycznego do domowego
użytku. Osobną grupę stanowią
tzw. monitory. Są to profesjonalne aparaty do pomiaru nie tylko
ciśnienia tętniczego krwi, ale także tętna, saturacji itp.
Który aparat wybrać? Najprostszą i najszybszą metodę
pomiaru oferują ciśnieniomierze
elektroniczne. Do wykonania pomiaru nie jest potrzebna wiedza
medyczna, wystarczy przeczytać
instrukcję obsługi. Kolejna zaleta,
to możliwość wykonania pomiaru
samemu sobie. Jeżeli natomiast
potrafimy za pomocą osłuchiwania określić wartości ciśnienia,
aparat rtęciowy lub zegarowy
będzie lepszym rozwiązaniem,
gdyż mamy pełną kontrolę nad
całością pomiaru. Te aparaty są
cały czas w powszechnym użyciu
w wielu placówkach opieki zdrowotnej.

okres odpoczynku przed pomiarem, wygodna pozycja z
podparciem ramienia (aby tętnica ramienna znajdowała się
na poziomie serca).
4. Zdjęcie odzieży z ramienia na
którym będzie dokonywany
pomiar – pomiaru nie wolno
dokonywać za pomocą mankietu założonego na rękaw.
5. Powietrze z mankietu powinno być wypuszczane powoli:
2-3 mmHg/sekundę.
6. Jeżeli dokonujemy kolejnego
pomiaru na tym samym ramieniu, powinno się odczekać 4-5
minut pomiędzy pomiarami.

7. Technika wykonania pomiaru
ciśnieniomierzem rtęciowym
lub zegarowym:
 założenie mankietu na ramię – mankiet powinien
ściśle przylegać, a przewody powinny znajdować się
na przyśrodkowym boku
ramienia,
 odszukanie tętna w zgięciu
łokciowym i przyłożenie
stetoskopu w tym miejscu
 napompowanie mankietu
do ciśnienia o 20-30 mmHg
wyższego, niż w chwili zaniku tętna,

Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Aby wynik pomiaru ciśnienia tętniczego był miarodajny,
koniecznym jest spełnienie kilku
warunków, dotyczących techniki jego wykonania.
1. Aparat do pomiaru musi być
sprawny technicznie.
2. Mankiet ciśnieniomierza powinien być dobrany do wieku
pacjenta:
 dzieci do 2 lat – 6 cm szerokości,
 dzieci do 4 lat – 8 cm szerokości,
 dzieci do 9 lat – 11 cm szerokości,
 dorośli 12-14 cm szerokości.
3. Przygotowanie pacjenta i otoczenia do pomiaru – zapewnienie ciszy i spokoju w miejscu pomiaru, 5-10 minutowy

►
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podczas wolnego wypuszczania powietrza wysłuchanie pierwszego i ostatniego
tonu, jednocześnie obserwując wskazania aparatu
– są to wartości ciśnienia
skurczowego i rozkurczowego,
 po wysłuchaniu ostatniego
tonu, całkowite wypuszczenie powietrza z mankietu,
 zanotowanie wyniku pomiaru.
8. Technika wykonania pomiaru ciśnieniomierzem automatycznym (może się różnić
w zależności od typu aparatu):
 założenie mankietu na ramię – mankiet powinien
ściśle przylegać, a przewody powinny znajdować się
na przyśrodkowym boku
ramienia,
 włączenie przycisku „ON”
i odczekanie około 2 sekund do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego,
 włączenie przycisku start,
 aparat wykona pomiar i wyświetli wynik,
 zanotowanie wyniku pomiaru.


nocześnie badamy tętno na
tętnicy promieniowej. Wartość
ciśnienia pokazana na skali
ciśnieniomierza w momencie
wyczucia tętna określa wartość
ciśnienia skurczowego.
2. Metoda osłuchowa – z użyciem stetoskopu – w momencie wypuszczania powietrza z
mankietu, wysłuchanie pierwszego tonu serca oznacza wartość ciśnienia skurczowego,
natomiast zanik tętna oznacza
wartość ciśnienia rozkurczowego.
3. Metoda automatyczna – postępujemy zgodnie z instrukcją
używanego aparatu.
4. Metoda inwazyjna – jest to
metoda ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Polega na
wprowadzeniu do naczynia
cewnika oraz podłączeniu go
do monitora, który rejestruje
zmierzone wartości ciśnienia.
Stosowana jedynie w warunkach szpitalnych.
Na zakończenie warto dodać
jak często powinno się wykonywać pomiary ciśnienia. Oso-

by bez stwierdzonych schorzeń
kardiologicznych - podczas wizyt
kontrolnych u lekarza rodzinnego, badań okresowych itp.
a także doraźnie w momencie
złego samopoczucia (osłabienie,
ból głowy, zawroty głowy – dla
sprawdzenia czy obecny stan jest
związany z wartością ciśnienia).
Osoby leczone na nadciśnienie
powinny prowadzić codzienne
pomiary, najlepiej w tych samych
porach dnia aby wyniki można
było porównać. ■
mgr Daniel Sieniawski
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Pomiaru ciśnienia tętniczego
można dokonać
na cztery sposoby:
1. Metoda palpacyjna – bez
użycia słuchawek, pomiar jedynie ciśnienia
skurczowego
– należy założyć mankiet ciśnieniomier za,
napompować
go, a następnie
powoli wypuszczać z niego
powietrze. JedAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Stosowanie leków poza wskazaniami
Wszystkie produkty lecznicze, które znajdują się w obrocie na rynku farmaceutycznym posiadają
sprawdzony i w odpowiedni sposób udokumentowany pozytywny stosunek korzyści do ryzyka. Oznacza
to, że bezpieczeństwo leku wprowadzonego do obrotu zostało korzystnie ocenione przez odnośne władze
w proponowanych przez podmiot odpowiedzialny wskazaniach, przebadane na określonej grupie docelowej pacjentów w konkretnych schorzeniach i zgodnie z zaproponowanym sposobem dawkowania.

P

rofil bezpieczeństwa oraz niach, grupie terapeutycznej, potowarzystw medycznych) lub
skuteczność nowego leku staci farmaceutycznej i dawce
pozwalające oczekiwać, że lek
muszą zostać sprawdzo- może spowodować, że pozytyww proponowanym wskazaniu
ne i ocenione poprzez kontrolo- ny współczynnik korzyści do rybędzie skuteczny i bezpieczny.
wane badania kliniczne z rando- zyka nie zostanie zachowany.
W przypadku stosowania
mizacją. Najczęściej to podmiot
Zastosowanie produktu lecz- poza wskazaniami nie jesteśmy
odpowiedzialny zapewnia zaple- niczego poza wskazaniami przed- w stanie przewidzieć skutecznocze finansowe takiego badania. stawionymi w dokumentacji reje- ści oraz bezpieczeństwa produkTym samym obszar badania jest stracyjnej oznacza tzw. stosowanie tu leczniczego. Wynika to z faktu,
zawężony do niezbędnego mi- poza wskazaniami (ang. off-label że dwa główne parametry leku
nimum, właśnie ze względu na use). Stosowanie poza wskazania- zostały ocenione u konkretnej
koszty związane z prowadzeniem mi ma miejsce w przypadku, gdy: populacji pacjentów z konkrettego typu badań. Należy podkre- - wybrana droga podania leku nymi jednostkami chorobowymi.
ślić, że każde wskazanie,
W prowadzonych baschemat dawkowania czy
daniach klinicznych jest
grupa docelowa pacjentendencja do otrzymania
Zastosowanie produktu
tów wymaga osobno zajak najbardziej jednorodleczniczego
poza
wskazaniami
projektowanego badania.
nej grupy badanej celem
Prowadzenie
wymagaprzedstawionymi w dokumentacji wykluczenia czynników,
nych badań klinicznych
które mogłyby zakłócać
rejestracyjnej oznacza tzw.
lub dostarczenie odpoostateczny wyniki badawiedniej
dokumentacji
nia. Dlatego też pacjenci
stosowanie poza wskazaniami
opisującej w wiarygodny
zaklasyfikowani do ba(ang.
off-label
use).
sposób bezpieczeństwo
dania mają najczęściej tą
i skuteczność rejestrowasamą jednostkę chorobonego produktu stanowi
wą znajdującą się w pointegralny element dokumentanie została wymieniona w za- dobnym stopniu zaawansowania,
cji rejestracyjnej. Wszystkie intwierdzonej ChPL;
nie towarzyszą im inne zmiany
formacje na temat chemicznego, - grupa docelowa pacjentów chorobowe i tym samym najczęśfarmakologicznego, farmakokinie została ujęta w ChPL np. ciej nie przyjmują innych leków.
netycznego oraz toksykologiczdzieci;
Uzyskanie jak najbardziej homonego profilu leku znajdują się - zastosowano lek we wskazaniu, gennej grupy pozwala na wyeliw dokumencie podsumowująktóre nie zostało uwzględnio- minowanie takich czynników, jak
cym dossier rejestracyjne, jakim
ne w ChPL, a istnieją rzetelne potencjalne interakcje z innymi
jest Charakterystyka Produktu
i wiarygodne dowody potwier- lekami czy produktami spożywLeczniczego (ChPL). Tym samym
dzające jego skuteczność i bez- czymi czy zmiana farmakokinetyzastosowanie leku w innych niż
pieczeństwo (badania klinicz- ki badanego leku na skutek nieuwzględnione ChPL wskazane z randomizacją, zalecenia wydolności niektórych narządów►
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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dotyczące badanych schorzeń
do jednej lub dwóch jednostek
chorobowych z góry narzucają
ograniczoną liczbę wskazań. Co
więcej, w badaniach klinicznych
nie uczestniczą dzieci, kobiety
w ciąży oraz karmiące piersią,
które później mogą stanowić potencjalnie grupy docelowe dla
danego produktu leczniczego.
Na podstawie informacji z końca lat 90-tych wiemy, że
odsetek przypadków stosowania leków poza wskazaniami dla
wskazań internistycznych wynosił
około 10%, w przypadku leków
onkologicznych był on już na poziomie 40%, a dla oddziałów pediatrycznych wynosił aż 90%. Nie
bez powodu stosowanie leków
poza wskazaniami drastycznie
rośnie dla grupy pediatrycznej,
ponieważ jest to jedna z niewielu grup docelowych pacjentów, które z założenia nie uczestniczą w badaniach klinicznych
potwierdzających
skuteczność
i bezpieczeństwo danego preparatu. Wyeliminowanie dzieci, kobiet
w ciąży, karmiących
piersią oraz osób z
zawansowaną niewydolnością
wątroby czy nerek powoduje, że bardzo
często właśnie w
tych grupach prowadzi się terapię
poza wskazaniami.
Wskazaniami
do
prowadzenia takiej
terapii jest m.in.
wyczerpanie alternatywnych metod
leczenia, wiarygodne i poparte licznymi publikacjami
naukowymi doniesienie na temat sku24

teczność danego produktu w danym schorzeniu oraz wieloletnia,
ugruntowana praktyka kliniczna
(dotyczy to szczególnie populacji
pediatrycznej oraz kobiet w ciąży).
Stosowanie poza wskazaniami na
oddziałach neonatologii obwarowane jest wysokim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.
W przypadku tej grupy terapeutycznej nie tylko zmianie musi
ulec schemat dawkowania, który
jest dostosowany do masy ciała
dziecka ale również forma podania (najczęściej płynna lub w postaci czopków) oraz sama farmakokinetyka leku. Proces adsorpcji,
dystrybucji, metabolizmu oraz
wydalania dla populacji pediatrycznej wygląda zupełnie inaczej
niż dla populacji osób dorosłych.
W przypadku chorób onkologicznych często właśnie terapia poza
wskazaniami jest jedyną możliwością niesienia pomocy osobie
chorej. Jednak prowadzenia tego
typu leczenia powinno odbywać
się w warunkach szpitalnych, terapia powinna być zaordynowana

przez lekarza ze specjalizacją onkolog oraz zaproponowane zastosowanie powinno być zgodne
z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
W Stanach Zjednoczonych
1 na 5 przepisywanych recept
zawiera lek poza wskazaniami,
z czego około 75% tych wskazań
nie ma uzasadnienia w publikacjach ani zaleceniach towarzystw
medycznych. Najczęściej lekami
przepisywanymi poza wskazaniami są: leki nasenne, przeciwpsychotyczne,
przeciwdepresyjne,
antybiotyki, przeciwhistaminowe
czy narkotyczne leki przeciwbólowe. Pomimo ewidentnego nadużycia stosowania poza wskazaniami, wprowadzenie całkowitego
zakazu tego typu praktyki doprowadziłoby do zahamowania
cięgle rozwijającej się i często
pozytywnie zaskakującej farmakoterapii. Należy pamiętać, że lek
znajdujący się już w obrocie nadal podlega ocenie klinicznej odnośnie jego skuteczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

Fot. fotolia.com

►(wątroby, nerek). Ograniczenia
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I zdarza się, że po dopuszczeniu
do obrotu rejestrowane są nowe,
dotąd nieznane wskazania do
stosowania, bądź rejestrowane są
niespodziewane działania niepożądane. Evidence Based Medicine
(EBM) to medycyna, która opiera
się ma dowodach naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych
opublikowanych w czasopismach
medycznych oraz opinii towarzystw naukowych dostarczonych
w momencie, gdy produkt leczniczy znajduje się już w obrocie.
Stosowanie poza wskazaniami ma
swoje praktyczne uzasadnienie
dla takich chorób jak nowotwory,
czy zaburzenia układu odpornościowego. Prowadzenie takiej terapii jest niejednokrotnie jedyną
szansą na ustabilizowanie stanu
zdrowia czy możliwość powrotu
do zdrowia ciężko chorego pacjenta. To dzięki nowatorskim zastosowaniom substancji o ugruntowanym zastosowaniu możliwe
jest poszukiwanie ciągle nowych
zastosowań. Bardzo dobrym
przykładem jest aspiryna, która
początkowo stosowana była wyłącznie jako lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Po 50 latach stosowania
okazało się, że wykazuje ona pozytywne działanie w zapobieganiu nawrotowym zawałom serca.
Zajęło następnych kilka, a nawet
kilkanaście lat zanim firmy farmaceutyczne przeprowadziły odpowiednie badania, które udowodniły podejrzewaną skuteczność.
Jednak w międzyczasie lekarze,
na podstawie praktyki klinicznej
i opublikowanych badań, przepisywali kwas acetylosalicylowy
u osób zagrożonych zawałem
mięśnia sercowego. Dzięki takiej
postawie ocalonych zostało setki
a nawet tysiące osób, które najprawdopodobniej nie przeżyłyby
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

kolejnego zawału. Jak pokazuje
historia stosowanie poza wskazaniami istotnie wpływa na poszerzenie wskazań dla danego
leku. Innym przykładem są leki
z grupy beta-blokerów (np. propranolol, metoprolol), gdzie na
podstawie mechanizmu działania leku oraz praktyki lekarskiej
stwierdzono, że leki z tej grupy
są tak samo skuteczne w leczeniu
nadciśnienia tętniczego, jak w leczeniu dusznicy bolesnej i zawale
mięśnia serowego. Istniej również
druga strona medalu. W listopadzie 2006 roku w opublikowanym
artykule w Wall Street Journal
opisano, że stosowany w postaci tabletek rozpuszczalnych w ustach fentanyl (ActiQ), aż w 80%
przypadków przepisywany był
poza wskazaniami. Wskazaniami
zarejestrowanymi było uśmierzanie silnego bólu towarzyszącego
chorobom nowotworowym, podczas gdy lekarze przepisywali go
w leczeniu bólów migrenowych
oraz pleców.
Stosowanie poza wskazaniami w oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia z 14 grudnia
2006 roku oraz zasady etyczne

uwzględnione w Deklaracji Helsińskiej z 1964 r. powinno być poprzedzone czynnościami mającymi na celu sprawdzenia istnienia
innych metod leczenia o udowodnionej skuteczności w zaproponowanym wskazaniu, uzyska
pisemnej zgody pacjenta oraz
poinformowaniem go o możliwości wystąpienia trudnych do przewidzenia działań niepożądanych.
Konieczne jest również monitorowanie stanu zdrowia pacjenta
w trakcie prowadzonej terapii.
Należy również brać pod uwagę
inny aspekt tego zagadnienia jakim jest odpowiedzialność prawna. Jeśli lek stosowany jest zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Charakterystyce Produktu Leczniczego, odpowiedzialność za
jego bezpieczeństwo ponosi
podmiot odpowiedzialny, natomiast jeśli lekarz przepisał dany
produkt leczniczy poza wskazaniami, pełną odpowiedzialność
za ewentualne działania niepożądane ponosi lekarz. ■
dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance
Aflofarm
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Jakość
w rozwoju produktu leczniczego
Jakość produktu leczniczego to pojęcie, które nieodmiennie kojarzy się apteką, wytwórnią famaceutyczną,
zawodem farmaceuty. Jakość produktu leczniczego to synonim pewności, zaufania oraz gwarancji odpowiedniego
i bezpiecznego działania leków. Kupując leki w aptece nie myślimy o tym, że za tabletkami w ładnym opakowaniu
kryje się praca wielu ludzi, ich wkład intelektualny oraz wiele wykonanych testów i analiz.

Ewolucja zagadnień
związanych z jakością
produktu leczniczego

w roku 2008 ICH pojawiły się zalecenia Q8 (w fazie konsultacji),
dotyczące prac rozwojowych.

Sama jakość produktu leczniczego i jej zapewnienie jest
obecne w regulacjach prawnych
przemysłu farmaceutycznego już
od końca lat 60-tych XX wieku.
W 1969 roku na XXII Światowym
Zgromadzeniu Zdrowia w 1969 r.
uchwalono rezolucję stanowiącą:
– WHO Certification on the Quality of Pharmaceutical Products Moving in International
Commerce, system świadectw
jakości leków eksportowanych
oraz
– Good Practices in the Manufacture and Quality Control of
Drugs, zasady dobrej produkcji
i jakościowej kontroli leków.
Produkcja leków i ich kontrola miała się odbywać zgodnie
z ustalonym reżimem, by doprowadzić do należytego produktu
finalnego.
Kolejne regulacje wydawane w następnych latach odnosiły
się do nadal procesu wytwarzania
produktów leczniczych.
Dopiero w ostatnich latach
pojawiły się zalecenia dotyczące
jakże ważnego, a dotąd pomijanego przez wytyczne, etapu rozwoju
produktu leczniczego.
W roku 2005 ICH wydała
zalecenia Q9 (w fazie konsultacji),
dotyczące metod stosowanych
zarządzaniu ryzykiem, natomiast

Nowa interpretacja GMP skierowana jest na zapewnienie jakości
produktów w oparciu o szeroko
pojętą analizę ryzyka, której celem jest identyfikacja tych elementów systemów wytwarzania,
które mogą istotnie wpływać na
jakość produkowanego leku.
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•

ETAP ZERO – generowanie
pomysłów oraz ich wstępna
selekcja; tego inicjującego
przyszłe działania etapu, nie
uwzględnia się w kalendarzu
życia danego projektu;

•

ETAP PIERWSZY – rozpoczęcie
projektu; polega na wstępnej
ocenie zakresu prowadzonych prac, budowaniu grupy
projektowej, rozpoznaniu sytuacji patentowej i rejestracyjnej, będących głównymi
ograniczeniami realizowanego przedsięwzięcia, determinującymi przyszłe działania;

•

ETAP DRUGI – opracowanie
składu jakościowo-ilościowego, technologii wytwarzania
oraz metod badania produktu leczniczego;

•

ETAP TRZECI – wytworzenie
serii rejestracyjnych produktu
leczniczego;

•

ETAP CZWARTY – przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego;
polega na opracowaniu raportów z przeprowadzonych
badań jakościowych, klinicznych i p/klinicznych, zgodnie
z wymaganiami międzynarodowego prawa farmaceutycznego;

Etapu rozwoju
produktu leczniczego
Rozwój generycznego produktu leczniczego, jest tym etapem „życia” leku, który jest całkowicie niewidoczny dla pacjenta
i nabywcy leków. W tym okresie
rozwoju formy leku i technologii wytwarzania trwa intensywna
praca zespołu projektowego, w
skład którego wchodzi grupa ludzi
o różnorodnych kompetencjach.
W grupie projektowej uczestniczą:
menadżer projektu, technolog
form leków, analityk, technolog
syntez, specjaliści ds. zapewnienia jakości, ds. rejestracji leków,
ds. opakowań, mechanik, specjaliści ds. BHP i ochrony środowiska. Można śmiało stwierdzić, że
w rozwoju produktu leczniczego uczestniczą niemal wszystkie
działy wytwórni farmaceutycznej.
Podczas rozwoju generycznego produktu leczniczego można wyodrębnić kilka etapów:

W Tabeli 1 przedstawiono
przykładowy harmonogram realizacji projektu.
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Tabela 1. Harmonogram realizacji rozwoju produktu generycznego.
Nazwa etapu

Lp.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ETAP ZERO – generowanie pomysłów (wstępna selekcja)
generowanie pomysłów, wybór produktów leczniczych proponowanych do rozwoju, ocena
potencjału rynkowego wybranych, proponowanych produktów, wybór produktu leczniczego do
rozwoju
KAMIEŃ MILOWY 1 - OTWARCIE PROJEKTU
ETAP PIERWSZY – wstępna ocena zakresu prac
budowanie grupy projektowej
przegląd danych literaturowych
przygotowanie raportu patentowego wersja 1
wstępny wybór wytwórcy substancji czynnej (API)
zamówienie próbek substancji czynnej wraz z dokumentacją rejestracyjną opisującą jej jakość,
stabilność, drogę syntezy (DMF)
spotkanie zespołu projektowego
KAMIEŃ MILOWY 2 – REALIZACJA PROJEKTU
ETAP DRUGI - rozwój formulacji produktu leczniczego (skala laboratoryjna)
FAZA 1 - substancja czynna
odbiór próbek substancji czynnej
badanie próbek substancji czynnej (wł. fizyko - chemicznych)
ocena dokumentacji rejestracyjnej opisującej jakość substancji czynnej (DMF)
FAZA 2 - produkt leczniczy
badania preformulacyjne
opracowanie składu produktu leczniczego
wstępne badania stabilności produktu leczniczego/td>
optymalizacja technologii, zwiększenie wielkości serii
zamówienie substancji czynnej do wytworzenia serii optymalnych
kwalifikacja dostawcy substancji czynnej
FAZA 3 - wytworzenie serii optymalnych
wytworzenie serii weryfikacyjnych, badania analityczne
FAZA 4 - walidacja metod analitycznych i ich transfer do laboratorium kontroli jakości (KJ)
walidacja metod analitycznych i ich transfer do laboratorium KJ
KAMIEŃ MILOWY 3 – ZAMKNIĘCIE ROZWOJU TECHNOLOGII
ETAP TRZECI - wytworzenie serii rejestracyjnych
FAZA 1 - wytworzenie serii rejestracyjnej i biorównoważnościowej
przygotowania do wytworzenia serii rejestracyjnych i biorównoważnościowej
wytworzenie serii biorównoważnościowej, badanie KJ
wytworzenie serii rejestracyjnych, badanie KJ
badania stabilności wytworzonych serii
przygotowanie wzorów opakowań i ulotki
FAZA 2 – re-ewaluacja potencjału rynkowego
kolejna ocena potencjału rynkowego
FAZA 3 - biorównoważność
zwolnienie produktu leczniczego do badania biorównoważności (BE)
wysyłka produktu do badania BE
wstępny raport z badania BE
końcowy raport z badania BE
KAMIEŃ MILOWY 4 - ZAMKNIĘCIE ROZWOJU PRODUKTU LECZNICZEGO
ETAP CZWARTY - przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
uzgodnienie z agencją rejestracyjną terminu dostarczenia dokumentów
przygotowanie dokumentacji jakościowej (moduł 3)/wraz z raportem eksperta oceniającym
jakość produktu leczniczego
przygotowanie raportu oceniającego z przeprowadzonych badań klinicznych i p/klinicznych
przygotowanie 6-miesięcznego raportu z badań stabilności produktu leczniczego
zakończenie prac nad dossier rejestracyjnym
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Czas trwania
czynności [dni]
0
0
2008.04.08
0
60
76
12
14
32
0
2008.07.13
291
25
0
20
20
201
23
120
60
40
0
40
25
25
70
70
2009.09.23
150
150
5
10
5
130
30
20
20
125
5
5
90
20
2010.04.12
155
0
67
20
0
10

►
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Jak przedstawiono w powyższej tabeli, od „Otwarcia projektu” do momentu „Zamknięcia
rozwoju produktu leczniczego”
upływa obecnie około dwa lata.
Do niedawna każda z wytwórni farmaceutycznych kierowała się własnym „know-how”
podczas rozwoju produktów leczniczych. Etap opracowania formy
leku trwał nawet kilka lat. Często
nie podlegał analizie ekonomicznej.
Obecnie rozwój leku musi
być procesem efektywnym, utrzymanym w ramach czasowych, co
ma zagwarantować wyprzedzenie
konkurencji w wejściu na rynek.
Od kilku lat można zaobserwować w przemyśle farmaceutycznym nowy trend w rozwoju produktów leczniczych. Jest to Quality by Design (QbD), czyli jakość
przez projekt.
Nowoczesne koncepcje
w rozwoju produktu:
Quality by Design (QbD)
W celu zrealizowania zaplanowanych zadań centra badawczo-rozwojowe posługują się
nowoczesnymi metodami statystyczno-analitycznymi, które są
zalecane przez ICH Q8.
Według ICH Q8 pojęcie jakość farmaceutyczna przez projekt
(QbD) to systematyczne podejście
do rozwoju, które rozpoczyna się
ze zdefiniowaniem celów i kładzie
nacisk na zrozumienie produktu i
procesu wraz z kontrolą procesu i
zarządzania ryzykiem.
Niżej wymienione narzędzia Quality by Design (QbD) to:
1) Design of Experiments (DoE) metodyka projektowania doświadczeń, która pozwala na
optymalny dobór składu produktu oraz badanie i optymalizację procesu wytwarzania.
Parametry objęte badaniem
określają tzw. przestrzeń
28

projektową (Design Space)
o granicach wytyczonych
przez ekstrema zmiennych
niezależnych.
2) Ocena ryzyka – identyfikacja
punktów krytycznych procesu, które mogą mieć wpływ
na jakość i związany z tym
aspekt prawdopodobieństwa
wystąpienia szkody oraz strat,
które szkoda może spowodować. W ocenie ryzyka należy odpowiedzieć na pytania:
co może pójść źle? Jakie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia i jego
konsekwencje?
3) Technologia Analizy Procesu (PAT) – gruntowne zrozumienie procesu wytwarzania.
Jakość w ujęciu nie może
być oceniana przez badanie
produktu; powinna być „wbudowana w produkt” lub zagwarantowana przez projekt
procesu.
Quality by Design (QbD)
określa, że opracowanie technologii wytwarzania leku powinno
uwzględniać następujące zagadnienia:
• zdefiniowanie docelowej jakości produktu
• projekt i rozwój formulacji oraz
procesu tak, żeby zapewnić
docelową jakość produktu
• zidentyfikowanie cech postaci
leku o krytycznym znaczeniu

dla jakości (nazywane krytycznymi atrybutami jakości Critical Quality Attributes (CQA)).
• wytypowanie parametrów krytycznych wytwarzania postaci
leku (Critical Process Parameters (CPP))
• optymalizacja zakresów operacyjnych parametrów krytycznych
• opracowanie metod kontroli
procesu produkcyjnego, które
powinny umożliwić uzyskiwanie produktu o wysokiej jakości w sposób powtarzalny.
W ostatnich latach dokonuje się zmiana w podejściu do
zarządzania jakością podczas
rozwoju produktu leczniczego.
Dobrą jakość produktu gwarantują nie tylko pozytywne wyniki analizy produktu leczniczego
w laboratorium kontroli jakości,
ale przede wszystkim długofalowe i przemyślane działania podczas jego rozwoju. ■
mgr farm. Barbara Głowiś
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Piśmiennictwo:
1. ICH, Q8 Pharmaceutical development,
2008.
2. ICH, Q9 Quality risk management, 2005
3. FDA, Pharmaceutical CGMPs for the 21st
Century – A Pisk-Based Approach, Final
Report, 2004
4. FDA, Guidance for Industry PAT – A Framework for Innovative Pharmaceutical
Development, Manufacturing and Quality Assurance, 2004.
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Nudzę się
– refleksje na poboczach letniego wypoczynku
W lipcowym artykule pisaliśmy, że często używanym, a właściwie nadużywanym słowem, wyrażającym
potrzebę wypoczynku jest „odreagowanie”. Obecnie chcemy zatrzymać się nad innym, w kontekście czasu
wolnego równie często przywoływanym słowem - „nuda”. Częstotliwość występowania tego określenia w potocznym języku budzi niepokój, szczególnie wtedy, kiedy pojawia się ono w wypowiedziach dzieci i młodzieży.
A pojawia się bardzo często.

W

prawdzie
myślenie,
iż poniższa refleksja wpłynie radykalnie
na zmianę języka byłoby przejawem megalomanii, ale mimo
tych niemożności chcemy zatrzymać się na chwilę nad zagadnieniem nudy. Najpierw przyjrzymy
się, jaką „rzecz” to słowo opisuje,
aby następnie wyprowadzić myśli, które mogą służyć człowiekowi (aptekarzowi) na jego osobistej i zawodowej drodze.
Niezmierna zaleta mowy
- jeśli idzie o myślenie polega chyba na tym,
że słowa są znakami rzeczy,
a nie definicjami.
Georg Lichtenberg
Nuda związana jest nie tylko z określonymi okolicznościami.
Jej przeżywanie jest subiektywne,
pojawia się w wielu odcieniach i
łączy się z innymi aspektami naszego funkcjonowania. Inaczej
doświadczają nudy ekstrawertycy, inaczej introwertycy. Osoby
ekstrawertywne są bardziej podatne na symptomy nudy, gdyż
potrzebują ciągłej i zmieniającej
się stymulacji, by osiągnąć swój
optymalny poziom pobudzenia.
Wykonywanie np. jednostajnych,
prostych czynności szybko je
nuży i zniechęca. Ale za to osoAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

by ekstrawertywne potrafią konstruktywnie oszukać nudę, np.
poprzez wyszukiwanie różnorodnych sposobów, urozmaicających
sposób wykonania monotonnego
zadania.
Z odczuwaniem nudy wiąże się rozwój umiejętności koncentrowania uwagi. Im większa
zdolność koncentrowania uwagi,
tym mniejszy poziom znudzenia.
Badania wskazują także, iż istnieje zależność pomiędzy odczuwaniem nudy, a doświadczanymi
emocjami. Szybciej nudzą się te
osoby, które poddają się nastrojowi i mają trudności z nazwaniem doświadczanych emocji.
Jednym z aspektów nudy
jest poczucie pustki, trudność
w odczytaniu tego, co rzeczywiście nas interesuje i sprawia nam
radość. Brakuje nam gotowości do samodzielnego podjęcia
satysfakcjonującej
aktywności.
Przyczyna tego ograniczenia pojawia się już w dzieciństwie. Harmonogram dziecka, szczelnie wypełniony zajęciami dodatkowymi,
nie pozwala mu na „ponudzenie się”, odczucie dyskomfortu
i podjęcie samodzielnego wysiłku
w celu przezwyciężenia tego stanu. Dzieci zyskują doświadczenie
przyjmowania przez inne osoby
odpowiedzialności za zorganizo-

wanie i wypełnienie im czasu. Co
więcej, przyzwyczajane do dużej
ilości różnorodnych, zmieniających się bodźców (za zapewnienie tej różnorodności także biorą
odpowiedzialność inni) częściej
doświadczają nudy, nie umiejąc
budować w sobie cechy uważności. Ta postawa utrwala się także w dorosłym życiu - niesie ze
sobą trudności z budowaniem
wewnętrznej dyscypliny, wzmacnia zewnątrzsterowność i lokuje
w innych odpowiedzialność za
przeżywaną w pracy monotonię
i nudę.
„Uważność jest cudem
dzięki któremu poznajemy
siebie samych.”
Wspomniana
postawa
uważności, czyli świadomego
koncentrowania się na tym, co
dzieje się w chwili obecnej, jest
ważnym elementem przeciwdziałania znudzeniu. Z jednej strony
należy zaakcentować znaczenie
zainteresowań, pasji i własnego
hobby. Osoba, która pielęgnuje
umiejętność twórczego rozwiązywania zadań i wartościowego
spędzania wolnego czasu, raczej
nie będzie doświadczała nudy i w
różnych okolicznościach będzie
umiała wykonać coś dla siebie
►
satysfakcjonującego.
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Z drugiej strony należy mocno podkreślić znaczenie
umiejętności zwolnienia, zrelaksowania się i wycofania. Taka
umiejętność łączy się z poczuciem zgody na niższy poziom
pobudzenia lub na samotność.
Pozorna nuda, której możemy
wtedy doświadczyć, pozwala
na podjęcie innych, jeszcze niesprawdzonych aktywności, na
rozeznanie „Co jeszcze mogłoby
być dla mnie ważne, czego jeszcze chciałbym spróbować?” czy
wreszcie na doświadczenie satysfakcjonującego „tu i teraz”. Osoba, która ma trudności z odczytaniem „swojego wewnętrznego
zajęcia”, będzie skazana na ciągłe
eskalowanie zewnętrznych poszukiwań. Jednym z czynników,
sprzyjających
podejmowaniu
destrukcyjnych zachowań, jest
przecież poczucie nudy i
braku wrażeń.

30

W opozycji do nudy akcentuje się czas wypełniony „niebanalnym zaangażowaniem”. Jako
szczególnie istotne niektórzy badacze podkreślają zaangażowanie w wartościowe plany i zadania. Znaczenie zyskuje przy tym
zaangażowanie, w którym uruchamiamy osobiste zalety i kompetencje, czyli tzw. zalety sygnaturowe. Definiuje się je jako zalety, przeżywane przez daną osobę
jako szczególnie jej bliskie i autentyczne, takie, do rozwoju których ma także szczególne predyspozycje. Głębokie zaangażowanie
w wartościowe projekty nadaje naszemu życiu sens, a wykorzystywanie zalet sygnaturowych
daje poczucie optymalnego korzystania z własnych zasobów i
wzmacnia poczucie niepowtarzalności.
Poczucie sensu jest jednym
z kluczowych odczuć, chroniących przed nudą. Duże znaczenie
ma także świadomość pewnego
obszaru autonomii
w podejmowaniu
i realizowaniu
zadań. Eksperymenty psychologiczne pokazują, że jeżeli
ludzie decydują
się wziąć udział
w jakiś przedsięwzięciach i uważają
to za swój świadomy
wybór, to wzmacnia
się ich wiara w sens
tego, co robią. Wiedza
o tym jest pomocna
w zakresie zarządzania
personelem apteki.
Farmaceuta, zaproszony np. do działań
promocyjnych
apteki
i współtworzący je, będzie
odczytywał je jako wartościowe. Farmaceuta, uczest-

niczący w takim przedsięwzięciu
pod wpływem presji, związanej
np. z utratą premii, może odczytać takie przedsięwzięcie jako
bezwartościowe i nużące.
Jak mogę się nudzić,
dopóki znam słowa?
Elias Canetti
W zawodzie farmaceuty
istotną rolę w przełamaniu poczucia nudy i monotonii pełni
rozmowa z pacjentem. Jak już
wielokrotnie pisaliśmy, jest ona
narzędziem
profesjonalizacji
kontaktu. W sposób naturalny
pozwala nie tylko na pozyskanie
informacji, potrzebnych w diagnozie i poradnictwie, ale także,
w wymiarze interpersonalnym
tworzy przestrzeń spotkania
z drugim człowiekiem, ożywczą
z punktu widzenia monotonii
doznań. Uważność w czasie tego
spotkania przejawia się w gotowości do obdarzenia pacjenta
zainteresowaniem i udzieleniu
mu rzetelniej pomocy, co owocuje poczuciem dobrego kontaktu
i znaczenia.
Odczuwanie w pracy długotrwałej nudy i monotonii bywa
jednak podpowiedzią, której nie
warto ignorować. W ten sposób
może pracować w nas brak satysfakcji z wybranego zawodu,
poczucie, że wykonywana praca nie odpowiada potrzebom
i pragnieniom lub że nie spełnia
na chwilę obecną naszych oczekiwań. Wsłuchanie się w tak zinterpretowaną nudę może być trudne, ale wymusza głębszą, bardziej
osobistą refleksję i zmianę. Warto
ponownie podkreślić, że tak rozumiana nuda może staje się motorem działania. Odczytanie, dlaczego się nudzę, może zapoczątkować dobry proces przerwania
bierności i poczucia bezsensu.
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Podjęcie pracy nad nudą
nie zawsze niesie ze sobą gwałtowne zmiany i dramatyczne, życiowe zwroty. Czasami oznacza
wprowadzenie niewielkich, ale
z punktu widzenia motywacji i zadowolenia, istotnych zmian. „Nudzę się” pojawia się na przykład
wtedy, kiedy wykonujemy zadania poniżej swoich możliwości.
Badania nad stanem przepływu,
słynnym flow, zdefiniowanym
między innymi jako „stan maksymalnej koncentracji, kreatywności
i wydajności” wykazały, że jego
doświadczanie łączy się z wykonywaniem zadań adekwatnych
do własnych możliwości (zadania
zbyt łatwe wybudzają nudę, zbyt

trudne - lęk). Jeżeli pracownik
otrzymuje zadania odpowiednio wysokie, ale jednocześnie na
tyle odpowiadające jego kwalifikacjom, aby mógł sobie z nimi
poradzić, to doświadcza poczucia
panowania nad sytuacją, kompetencji, sprawstwa i jednocześnie
rozwoju.
Innymi czynnikami, sprzyjającymi doświadczeniu poczucia
przepływu są: jasno sprecyzowane cele i reguły postępowania
oraz szybka i pełna informacja
zwrotna, dotycząca wypracowanych efektów. Rozeznanie, czy te
czynniki są uruchamiane w procesie zarządzania apteką i ich

ewentualne wypracowanie sprzyja uzyskanie istotnych, dobrych
zmian. ■
mgr Ewa Sitko

wykładowca w programie Pharmassist

mgr Magdalena Bucior
psycholog
Elias Canetti (1905-1994) poeta, dramaturg
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
za rok 1981;
Piśmiennictwo:
David G. Myers: „Psychologia społeczna”, Zysk
i S-ka Wydawnictwo, 2003
„Charaktery” , Nr 8 (175), sierpień 2011
Poradnik Psychologiczny POLITYKI Wydanie
specjalne 5/2010
Martin E. P. Seligman: „Prawdziwe szczęście”,
Media Rodzina, Poznań 2005
Mihaly Csikszentmihalyi „Przepływ”, Moderator, 2005.

Forum wydarzeń

Szanowni Państwo,
zapraszamy na konferencje „Legislacja 2011 – Refundacja” która odbędzie się 06 września 2011 r.
- wtorek w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4, w Warszawie.
Program:
10.00-10.30 Ustawa Refundacyjna – działania Ministerstwa Zdrowia – Artur Fałek, Dyrektor Departamentu Polityki
Lekowej w Ministerstwie Zdrowia
10.30-10.50 Najistotniejsze zmiany wynikające z Ustawy Refundacyjnej – Andrzej Orzechowski, Poseł Sprawozdawca Ustawy Refundacyjnej, Sejmowa Komisja Zdrowia
10.50-11.10 Rada Przejrzystości w Ustawie Refundacyjnej – Łukasz Andrzejczyk, Agencja Oceny Technologii Medycznych
11.10-12.20 Praktyczne aspekty wdrażania Ustawy Refundacyjnej Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców
Rzeczpospolitej Polskiej; Paweł Sztwiertnia, Zw. Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA;
Tomasz Dzitko, Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych; Irena Rej, Izba Gospodarcza
Farmacja Polska; Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Naczelna Izba Aptekarska; Zespół
d.s. Polityki Lekowej i Farmakoterapii, Naczelna Izba Lekarska
12.20-12.40 Reklama leków a Prawo Farmaceutyczne i Ustawa Refundacyjna – Paulina Kieszkowska - Knapik, Partner, Praktyka Prawa Farmaceutycznego, Ochrony Zdrowia i Odpowiedzialności za Produkt, Baker & McKenzie
Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
12.40-12.50 Zarządzanie strategiczne produktem refundowanym – Łukasz Sławatyniec, prawnik, grupa ds. sektora
farmaceutycznego i ochrony zdrowia, kancelaria CMS Cameron McKenna
12.50-13.00 Monitorowanie i kontrola w zakresie refundacji leków – Jerzy Gryglewicz, Ekspert w ochronie zdrowia
13.00-13.30 Dyskusja
13.30 Posiłek
Udział dla wszystkich uczestników konferencji jest bezpłatny.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa pisząc na adresem e-mail biuro@infozdrowie.org dzwoniąc
na nr tel. +48 509-607-476 lub za pośrednictwem formularza na stronie www.infozdrowie.org
Organizator: Health Project Management – kontakt: tel. 602 313 326, faks. 22 872 22 26,
hpm@hpm.med.pl , www.infozdrowie.org , ul. Grochowska 323, 03-823 Warszawa
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Dane wrażliwe i ich wymiar
w kontekście praktyki aptekarskiej
Rzeczywistość XXI wieku wymaga od Ustawodawcy odpowiednio ukształtowanej ochrony jednostki.
Jednym z jej aspektów jest ochrona danych osobowych.

D

anymi osobowymi są
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej, o czym stanowi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych [1] (dalej UODO).
Z katalogu danych osobowych
wyodrębnić można tzw. dane
osobowe wrażliwe, które dotyczą m. in. pochodzenia rasowego
lub etnicznego, stanu zdrowia,
kodu genetycznego, nałogów czy
też życia seksualnego człowieka. Katalog danych osobowych
wrażliwych (czy też danych wrażliwych) zawarty jest w art. 27 ust.
1 UODO. W praktyce aptekarskiej
szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie ochrony danych
wrażliwych odnoszących się do
stanu zdrowia pacjenta. Ochrona ta zapewniona została przez
Ustawodawcę w dwojaki sposób:
po pierwsze, przez wprowadzenie regulacji dotyczących przetwarzania danych wrażliwych; po
drugie, przez ukonstytuowanie
tajemnicy aptekarskiej.
Zasady przetwarzania danych osobowych (w tym i danych
wrażliwych) zawarte są we wspomnianej już UODO. W ramach
tejże ustawy wprowadzono także
definicję legalną pojęcia „przetwarzanie danych osobowych”,
którym są jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostęp32

nianie i usuwanie, a zwłaszcza te,
które wykonuje się w systemach
informatycznych (art. 7 pkt. 2
UODO). Zasadniczo, przetwarzaniu podlegać mogą wszelkie
dane osobowe niebędące danymi wrażliwymi, jeżeli zostaną spełnione warunki określone
w ustawie (art. 23 UODO). Z sytuacją odmienną mamy natomiast
do czynienia wówczas, gdy chodzi o tzw. dane wrażliwe. Zgodnie
bowiem ze wspomnianym art. 27
ust. 1 UODO, „zabrania się przetwarzania danych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne,
przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również
danych o stanie zdrowia, kodzie
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych
dotyczących skazań, orzeczeń
o ukaraniu i mandatów karnych,
a także innych orzeczeń wydanych
w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym”. Warto podkreślić, iż w ramach przepisu art.
27 ust. 1 UODO, Ustawodawca nie
tylko wprowadził katalog danych
wrażliwych, ale także zastosował
zakaz ich przetwarzania. Z powyższej regulacji wynika więc, iż
wobec danych wrażliwych zasadą
jest więc zakaz ich przetwarzania.
Wyjątek od zakazu przetwarzania
danych wrażliwych wprowadza
natomiast przepis art. 27 ust. 2
UODO, stanowiąc, iż przetwarzanie danych wrażliwych jest jednak
dopuszczalne, jeżeli:

1) osoba, której dane dotyczą,
wyrazi na to zgodę na piśmie,
chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych,
2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody
osoby, której dane dotyczą,
i stwarza pełne gwarancje ich
ochrony,
3) przetwarzanie takich danych
jest niezbędne do ochrony
żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej
osoby, gdy osoba, której dane
dotyczą, nie jest fizycznie lub
prawnie zdolna do wyrażenia
zgody, do czasu ustanowienia
opiekuna prawnego lub kuratora,
4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych
organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych,
religijnych, filozoficznych lub
związkowych, pod warunkiem,
że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych
organizacji lub instytucji albo
osób utrzymujących z nimi
stałe kontakty w związku z ich
działalnością i zapewnione
są pełne gwarancje ochrony
przetwarzanych danych,
5) przetwarzanie dotyczy danych,
które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem,
6) przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadań adminiAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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stratora danych odnoszących
się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres
przetwarzanych danych jest
określony w ustawie,
7) przetwarzanie jest prowadzone
w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów
przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem
usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych,
8) przetwarzanie dotyczy danych,
które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
9) jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych,
w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników
badań naukowych nie może
następować w sposób umożliwiający identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone,
10) przetwarzanie danych jest
prowadzone przez stronę
w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Biorąc pod uwagę definicję
przetwarzania danych osobowych, w świetle praktyki aptekarskiej należy wymienić dwa zachowania, spełniające warunki definicyjne. Pierwszym są czynności
związane z przetwarzaniem danych osobowych wrażliwych dla
celów refundacyjnych (w tym także przechowywaniem recept lekarskich); drugim jest prowadzenie programów lojalnościowych
przez apteki ogólnodostępne.
Wystawienie recepty polega
na trwałym oraz czytelnym nanieAptekarz Polski, 60(38e) sierpie 2011

sieniu danych określonych przepisami prawa (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17
maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich [2] - dalej: RRL). Przepisy
RRL wskazując na zakres danych,
jakie muszą zostać umieszczone
na recepcie lekarskiej wskazują
m. in. na dane dotyczące pacjenta, w tym imię i nazwisko, adres
zamieszkania, wiek (w przypadku
pacjenta do lat osiemnastu), numer PESEL oraz dane dotyczące
przepisanego leku lub wyrobu
medycznego, takie jak: nazwę
leku, postać leku, dawkę, ilość
a w określonych przypadkach
także sposób dawkowania. Biorąc
pod uwagę definicję danych osobowych oraz danych osobowych
wrażliwych, należy stwierdzić, iż
dane wskazane na recepcie są
zarówno danymi osobowymi, jak
i danymi osobowymi wrażliwymi.
Dane wskazane na recepcie są danymi osobowymi albowiem dotyczą
zidentyfikowanej
lub też przynajmniej dającej się
zidentyfikować
(biorąc
pod
uwagę wskazanie imienia
i nazwiska,
adresu a nawet numeru
PESEL) osoby fizycznej
– pacjenta.
Dane
wskazane
na recepcie
są danymi
wrażliwymi
albowiem z
informacji o
przepisanych
przez lekarza
lekach, można
wysnuć wniosek
o stanie zdrowia
pacjenta
(osoby
fizycznej), podlega-

jącego procesowi leczenia. Warto
w tym miejscu powtórzyć zasadę,
zgodnie z którą dane wrażliwe
(czyli dotyczące m. in. stanu zdrowia), nie mogą podlegać przetwarzaniu. Oczywiście koniecznym
jest również powtórne wskazanie na wyjątek od tak skonstruowanej zasady, zawarty w art. 27
ust. 2 UODO. Należy się jednak
zastanowić, która ze wskazanych
w art. 27 ust. 2 UODO sytuacji
znajdzie zastosowanie jako podstawa do przetwarzania danych
osobowych wrażliwych. Przepis
art. 27 ust. 2 pkt 7 UODO stanowi, iż przetwarzanie danych wrażliwych jest możliwe wówczas, gdy
jest prowadzone w celu ochrony
stanu zdrowia, świadczenia usług
medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się
zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycz-
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usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych. W moim jednak
przekonaniu przepis ten nie może
stanowić podstawy dla przetwarzania danych osobowych wrażliwych przez aptekarzy, w ramach
działalności apteki. Wydanie produktu leczniczego na podstawie
recepty lekarskiej jest usługą farmaceutyczną, wykonywaną z całą
pewnością w celu ochrony stanu
zdrowia. Przechowywanie recept
i danych związanych z ich realizacją nie stanowi już jednak czynności podjętej w celu ochrony
stanu zdrowia. W moim przekonaniu właściwą podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych
wrażliwych w ramach działalności
apteki powinien być przepis art.
27 ust. 2 pkt 2 UODO, który stanowi, iż przetwarzanie danych wrażliwych jest możliwe, gdy przepis
szczególny innej ustawy zezwala
na przetwarzanie takich danych
bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje
ich ochrony. Należy w tym miejscu odnieść się do uprawnień
kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia względem aptek
i do treści art. 189 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych [3] (dalej UŚOZ). Przepis ten stanowi,
iż apteki są obowiązane przedstawiać do wglądu recepty oraz
inne dane, na żądanie podmiotu
zobowiązanego do finansowania
świadczeń ze środków publicznych (art. 189 ust. 1 UŚOZ). Owe
inne dane, zostały określone w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 28 września 2004 r. [4], wydanym na podstawie art. 190 ust.
2 UŚOZ. W mojej ocenie, przepisy
UŚOZ oraz wskazanego rozporządzenia są podstawą do przetwarzania przez apteki danych
osobowych wrażliwych, dla ce34

lów związanych z refundacją oraz
z obowiązkami apteki względem
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na marginesie zastanowić się jedynie wypada, czy forma rozporządzenia jest wystarczająca, biorąc pod uwagę treść art. 27 ust.
2 pkt 2 UODO, który to expressis
verbis wymaga formy ustawy.
Bardzo ważnym aspektem
związanym z przetwarzaniem
danych osobowych pacjentów
są tzw. programy lojalnościowe
aptek ogólnodostępnych. Istota
programu lojalnościowego polega na zapisywaniu w systemie
informatycznym danych odnośnie zakupionych przez pacjenta
leków w danej aptece. Ilość zakupionych leków (w zależności
od ich wartości) ma wpływ na
ilość punktów zgromadzonych
na rachunku imiennym danego
pacjenta w danej aptece. W zależności od sposobu prowadzenia systemu informatycznego
i zawartych w nim danych, działania poszczególnych aptek mogą
nosić znamiona naruszenia zasad przetwarzania danych wrażliwych albo nie. W mojej ocenie,
odmienne warunki ochrony danych wrażliwych są wymagane
wówczas, gdy w systemie informatycznym, na koncie indywidualnego pacjenta zapisywane
są jedynie zgromadzone przez
tegoż pacjenta punkty. Wówczas
bowiem, dane nie stanowią danych wrażliwych. Należy jednak
przypomnieć, iż dane osobowe
niebędące danymi wrażliwymi
mogą podlegać przetwarzaniu,
tylko przy spełnieniu określonych
przez UODO rygorów. W sytuacji
zaś, gdy w systemie informatycznym, na koncie indywidualnego
pacjenta zapisywane są nie tylko
zgromadzone punkty ale również
dane o zakupionych lekach, taki
rejestr podlega, moim zdaniem,
ostrzejszym rygorom ochrony
danych wrażliwych.

Dane wrażliwe objęte są
również tajemnicą aptekarską.
Regulacja dotycząca tajemnicy aptekarskiej została zawarta
w art. 21 pkt ustawy z dnia 19
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich [5] (dalej UIA). Przepis ten
stanowi, iż członkowie samorządu aptekarskiego zobowiązania
są do zachowania w tajemnicy
wiadomości dotyczących zdrowia
pacjenta, uzyskanych w związku
z wykonywanie zawodu [6].
Dane osobowe, w tym
także dane osobowe wrażliwe
jako część prywatności człowieka
podlegają ochronie. Chroniony
w ten sposób jest zarówno każdy człowiek jak i całe społeczeństwo. Placówka ochrony zdrowia
publicznego jaką jest apteka,
ze względu na swą szczególną
funkcję, powinna w szczególności dbać o zachowanie wymogów ochrony danych wrażliwych.
Jest to konieczne dla budowania
zaufania pomiędzy pacjentem
a aptekarzem. Zaufanie pacjenta
zaś jest jednym z głównych czynników, wpływających na właściwe
wykonywanie zawodu farmaceuty w aptece. ■
mgr Rafał Jerzy Kruszyński

doktorant
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[1] Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.
[2] Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1843 ze zm.)
[3] Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.
[4] Rozporządzenie MZ z dnia 28 września
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Komentarz Biura Prawnego NIA
do wybranych przepisów
USTAWA z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)
W art. 1 ustawy
z dnia 12 maja 2011r.
o refundacji leków,
środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr
122, poz. 696), zwanej dalej „ustawą”, wskazany został zakres spraw
objętych jej regulacją.
Ustawa określa m. in. obowiązki aptek wynikające z obrotu
lekami, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi,
objętymi decyzją refundacyjną, a
także zasady kontroli aptek (vide:
art. 1 pkt 7).
Apteki - jak wiadomo - przeznaczone są do zaopatrywania
ludności w produkty lecznicze,
leki apteczne, leki recepturowe,
wyroby medyczne i inne artykuły,
o których mowa w art. 86 ust.
8, oraz wykonywania czynności
określonych w art. 86 ust. 1 i 2.
Ustawa z dnia 6 września 2001r.
Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U.
2008 r. Nr 45 poz. 271, z późn. zm.)
upoważniła ministra zdrowia do
określenia, w drodze rozporządzenia, innych rodzajów działalności
związanej z ochroną zdrowia, która
może być prowadzona w aptece.
Jak dotychczas minister nie skorzystał z delegacji.
Na marginesie należy zauważyć: niektóre przepisy ustawy
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpie 2011

- zdaniem Biura Prawnego NIA
- naruszają normy konstytucyjne,
np. zasadę przyzwoitej legislacji
(art. 2), zasadę wolności działalności gospodarczej (art. 22), zasadę
ochronę własności (art. 21 i art.
64), czy zasadę równości (art. 32).
Te uwagi znalazły się też we wnioskach i zastrzeżeniach Naczelnej
Rady Aptekarskiej zgłaszanych
w ramach procesu ustawodawczego. Dopóki jednak Trybunał
Konstytucyjny nie stwierdzi niekonstytucyjności przepisów, są
one obowiązujące. W myśl zasady
dura lex, sed lex.
W naszym komentarzu omówione zostaną wybrane przepisy
odnoszące się do aptek.
1.

Art. 3

Art. 3 określa górną granicę środków
jakie będą przeznaczane na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie
finansowym Funduszu. Ograniczenie wielkości kwot
z budżetu państwa na refundację
leków, do ściśle określonej górnej
granicy wskazanej procentowo,
może mieć bardzo niekorzystne
skutki dla pacjenta, może bowiem
ograniczyć dostępność do leku
refundowanego oraz może generować zwiększenie kosztów leków

ponoszonych przez pacjenta.
Powyższe ma szczególne
znaczenia dla społeczeństwa starzejącego się, a Polska niestety
do takiego należy.
Ustalenie górnej granicy
budżetu jaki może być przeznaczany na refundację leków skutkuje tym, że zakres wydatków
refundacyjnych nie jest jak być
powinno uzależniony od realnych
potrzeb pacjentów ale od barier
sztywno określonych ustawą.
Nawet więc w sytuacji gdyby potrzeby na refundację przewyższały kwotę wskazaną w ustawie i nawet gdyby NFZ dysponował wolnymi środkami nie mógłby w myśl ustawy refundacyjnej
przeznaczyć ich na refundację
produktów leczniczych. Przepis
art. 3 ogranicza więc dostęp do
leków refundowanych. Ograniczenie dostępu do leków refundowanych bez braku takiego samego ograniczenia w odniesieniu
do innych świadczeń gwarantowanych powoduje niczym nieuzasadnione odmienne traktowanie przez ustawodawcę tego
świadczenia gwarantowanego.
Ograniczenie budżetu w
zakresie refundacji leków sprzyjać
będzie również wprowadzaniu na
listy leków refundowanych, leków
tańszych, może więc dojść do sytuacji, że podstawowym miernikiem rozstrzygającym o refundacji leku będzie jego cena.
►
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Niepokojące dla pacjenta
mogą być także przepisy zawarte
w ust. 2 art. 3 - zakładające refundację leków nieobjętych dotychczas refundacją, które nie mają
swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu,
o których mowa w art. 15 ust. 2
pkt 14-16 ustawy o świadczeniach (czyli leków dostępnych w
aptece na receptę, a także programów leków i leków stosowanych
w chemioterapii, określonych w
przepisach ustawy o refundacji) z
kwot nadwyżek całkowitego budżetu refundacji w stosunku do
roku poprzedniego.
Konsekwencją tego zapisu
może być, przy uznaniu, że kwoty te stanowią jedyne źródło pokrywania refundacji tych leków, iż
leki takie w ograniczonym zakresie znajdą się na listach co będzie
przekładało się na poziom leczenia.
Zawarte w art. 74 ustawy
refundacyjnej
zabezpieczenie
wysokości kosztów na refundację
w 2012 czy też 2013 i 2014 jest jedynie zabezpieczeniem aby w latach tych nie nastąpił spadek wydatków na refundację w stosunku
do 2010r., nie oznacza natomiast
dążenia do wzrostu tych kwot.
2.

Art. 6
Bardzo istotne
dla farmaceutów są
przepisy wynikające
z art. 6 ustawy. Przepisy te ustalają kategorie dostępności, które
mogą dotyczyć:
- całego zakresu zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub mogą dotyczyć
jedynie wskazania określonego stanem klinicznym.
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Odrębną kategorię dostępności stanowi stosowany
w ramach programu lekowego,
lek stosowany w chemioterapii
z wyodrębnieniem leku stosowanego w całym zakresie wskazań
i przeznaczeń oraz we wskazaniu
określonym stanem klinicznym.
Również odrębną kategorię
dostępności refundacyjnej stanowi lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny stosowany
w ramach udzielania świadczeń
gwarantowanych innych niż wymienione w pkt 1-3.
Zaliczenie danego leku do
tej lub innej kategorii dostępności ma bezpośrednie przełożenie
na istnienie lub brak refundacji za
dany produkt leczniczy.
W sytuacji bowiem gdy pacjentowi wydany zostanie lek na
zasadach leku refundowanego
we wskazaniu innym niż objęty
refundacją – refundacja za taki
lek nie przysługuje.
Pomimo, że kwalifikacji, czy
mamy doczynienia ze wskazaniem określonym stanem klinicznym czy też nie, dokonuje lekarz,
farmaceuci muszą zachować daleko idącą ostrożność w zakresie
wiedzy wynikającej z obwieszczenia, a dotyczącej kategorii dostępności, szczególnie w sytuacji
gdyby recepta obok leku zawierała wskazanie, lub gdy pomimo
wymogu zawarcia w recepcie
wskazania recepta nie zawierałaby takiego wskazania.
Przepis art. 6 w ust. 2 określa kategorie odpłatności są one
następujące:
- bezpłatnie, za odpłatnością ryczałtową albo za odpłatnością
30% albo 50% limitu finansowania - do wysokości limitu finansowania i za odpłatnością

w wysokości różnicy między
ceną detaliczną, a wysokością
limitu finansowania.
Pomimo, że na pierwszy rzut oka
wydają są one takie jak dotychczasowe, to z uwagi na ograniczenia takie jak „ich limitu finansowania” oraz „do wysokości
limitu finansowania i za dopłatą
w wysokości różnicy między ceną
detaliczną, a wysokością limitu”
dopłata pacjenta do leku może
być wyższa niż obecnie.
Po pierwsze obecna, ustawa
gwarantuje dostęp przynajmniej
do jednego leku za opłatą ryczałtową, w wysokości 30% albo
50% ceny leku, bez konieczności
jakiejkolwiek dopłaty. Ustawa refundacyjna natomiast już z zasady przewiduje:
- bezpłatność tylko do wysokości
limitu finansowania i za dopłatą ponad limit,
- odpłatność ryczałtową tylko do
wysokości limitu finansowania
i za dopłatą ponad limit,
- a w zakresie odpłatności 30%
lub 50% również 30 lub 50%
ich limitu finansowania
i za dopłatą w wysokości różnicy
między ceną detaliczną, a wysokością limitu finansowania.
Limit finansowania ogłasza
Minister Zdrowia w obwieszczeniu wydawanym na podstawie
art. 37. Obwieszczenia publikowane są raz na dwa miesiące
w Dz. Urz. MZ.
Podstawę limitu, zgodnie
z art. 15 ust. 4 stanowi najwyższa
spośród najniższych cen hurtowych za Dobową Dawkę leku,
który dopełnia 15% obrotu ilościowego, liczonego według DDD,
zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące ogłoszenie
obwieszczenia.
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Najkrótszy możliwy czas
w którym może nastąpić zmiana limitu, to czas wydania obwieszczenia czyli dwa miesiące,
w okresie tym farmaceuta ma
gwarancję, że limit wskazany
w obwieszczeniu jest wielkością
nie ulęgającą zmianie.
Nie ma jednak żadnej pewności, że w kolejnym obwieszczeniu limit finansowy nie ulegnie
zmianie i to na niekorzyść podmiotu sprzedającego tj. ulegnie
obniżeniu.
W takiej sytuacji podmiot
prowadzący aptekę obowiązany jest naliczyć marżę detaliczną
zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej tj. w oparciu o limit finansowania obowiązujący w dniu
wydawania produktu leczniczego
pacjentowi, a nie w dniu nabycia
tego produktu od hurtownika.
Cena detaliczna za dany
produkt
wiążąca
aptekarza
i pacjenta musi być ustalana
z uwzględnieniem limitu obowiązującego w dniu dokonywania
transakcji, czyli w dniu płacenia
za lek przez pacjenta. Zgodnie
bowiem z ustawą z dnia 5 lipca
2001r. o cenach „ceną jest wartość
wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za
towar”. Ze sformułowania „którą
kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy”, wynika, że
cenę ustala się na dzień zakupu
towaru czyli wg wielkości obowiązujących w dniu dokonywania
zakupu.
Trudniejsza jest sytuacja
kiedy to nie limit finansowania
będący podstawą do naliczania
ceny detalicznej danego leku
ulegnie zmianie ale gdy zmianie
ulegnie cena urzędowa leku, po
dokonaniu zakupu przez aptekę,
mamy wówczas sytuację kiedy
cena hurtowa naliczona zgodnie
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z ustawą przez hurtownika jest
wyższa niż cena hurtowa naliczona w odniesieniu do tego samego
produktu leczniczego przez tego
samego hurtownika po zmianie
ceny urzędowej.
Pomimo, że ustawa o refundacji zakłada pewną stabilność
cen, z uwagi na przyjęcie zasady,
że decyzje wydawane są na okres
5, 3 i 2 lat (art.11), zakłada ona
również możliwość zmiany ceny
tj. podwyższenia lub obniżenia
jej wysokości (art. 11 ust. 4).
Wobec takiej sytuacji możliwe jest, że urzędowa cena zbytu
ulegnie zmianie po kupnie leku
przez aptekarza z hurtowni przed
sprzedażą leku pacjentowi. Cena
jaką powinien naliczać aptekarz
jak wskazano powyżej powinna
uwzględniać dane obowiązujące
w dniu naliczania ceny pacjentowi, ale w sytuacji gdy aptekarz
nabył już lek po wyższej urzędowej cenie zbytu obowiązującej
w dniu dokonania przez aptekarza zakupu hurtowego, obowiązek naliczania marży do ceny
zbytu niższej niż istniejąca w dniu
dokonania przez niego zakupu
leku przez hurtownika, wydaje
się go nie obowiązywać (aptekarz
dokonał już bowiem zakupu i to
po cenie obowiązującej w dniu
jego dokonania, zakup dokonany
został zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy, obowiązującymi w dniu dokonania zakupu
przez aptekarza).
Określając wysokość odpłatności (art. 6 ust. 2) ustawa
w tym samym artykule wskazuje,
że odpłatność dotyczy jednostkowego opakowania produktu
zawierającego nie więcej niż 30
DDD, a w przypadku liczby większej DDD w opakowaniu, odpłatność ta zwiększana jest proporcjonalnie do ilorazu liczby DDD
w opakowaniu i 30 DDD.

Obecna ustawa odchodzi więc od funkcjonującego
w obecnym rozporządzeniu pojęcia „najmniejszego opakowania”,
wprowadzając pojęcie Dobowej
Dawki leku (DDD), co jest wielkością ustaloną przez Światową
Organizację Zdrowia.
W ust. 4 tego samego artykułu jest wyszczególniony przypadek, gdy dla danego leku nie
zostało ustalone DDD, w takiej
sytuacji odpłatność dotyczy jednostkowego opakowania leku
albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, albo liczby jednostkowych
wyrobów medycznych, albo liczby jednostek wyrobu medycznego wystarczających na miesięczną terapię lub stosowanie. Zasady
zwiększenia odpłatności, o której
mowa w ust. 2 pkt 2, określone
w ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Dotychczasowe regulacje
zawarte w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w zakresie odpłatności za leki
recepturowe w zakresie ich ceny
wprowadzały jedynie zasadę, że
leki recepturowe nabywane są
po wniesieniu opłaty ryczałtowej.
Rozwiązania zawarte w ustawie
refundacyjnej przewidują ją jedynie do wysokości limitu finansowania, zakładając dopłatę ponad
limit finansowania. Ponadto stosowanie odpłatności ryczałtowej
jest uzależnione od tego, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej
dawki leku gotowego w formie
stałej stosowanej doustnie. W sytuacji więc gdy lek recepturowy
będzie przepisany przez lekarza
w dawce większej niż najmniejsza
dawka leku gotowego w formie
stałej stosowanej doustnie, lek
nie podlega wydaniu za opłatą
ryczałtową.
►
37

Lex Apothecariorum
►

Ustawa refundacyjna w ust.
10 art. 6, tak jak obecne rozwiązania prawne, przewiduje wydanie
przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w zakresie wskazania jakie
leki gotowe mogą być traktowane
jako surowiec farmaceutyczny do
sporządzania leku recepturowego oraz ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność
ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.
Czy leki wyodrębnione w
ust. 1 pkt 2 i 3 wydawane są przez
aptekę? Tu jest niejasność.
Bardzo istotny dla pracy
apteki jest przepis wynikający z
ust. 9 art. 6 zakładający, że „apteka zobowiązana jest stosować
odpłatność wynikającą z ustawy”.
Odpłatność wynikająca z ustawy
to odpłatność określana jako:
„bezpłatnie, za odpłatnością ryczałtową, za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich finansowania - do wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości
różnicy między ceną detaliczną a
wysokością limitu finansowania”.
Przepis ten zakazuje więc
aptece stosowania innej odpłatności niż wynikająca z ustawy.
Nie jest więc dopuszczalne nałożenie jakiejkolwiek opłaty gdy lek
jest wydawany bezpłatnie nie jest
też możliwe stosowanie opłaty w
innej wielkości niż za opłata ryczałtową lub za odpłatnością w
wysokości 30% albo 50% limitu
finansowania, do wysokości limitu finansowania i za dopłatą w
wysokości różnicy między ceną
detaliczną a wysokością limitu finansowania.
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Art. 7
Ustawa wprowadza szereg nowych
definicji, dotyczących
poszczególnych rodzajów cen, stosowanych na trzech poziomach obrotu lekami.
Cena detaliczna

to suma:
1) urzędowej ceny zbytu leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
2) urzędowej marży hurtowej;
3) urzędowej marży detalicznej;
4) należnego podatku od towarów i usług.
Ustawa rezygnuje z obecnie obowiązującej zasady, że wykazy refundowanych leków i wyrobów medycznych są ustalane
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zgodnie z ustawą,
wykazy ogłaszane są w formie
obwieszczeń, których podstawę
stanowią ostateczne decyzje Ministra Zdrowia o objęciu refundacją danego produktu (art.37).
Obwieszczenie będzie ogłaszane co najmniej raz na dwa miesiące. Cena zbytu netto - według
ustawy – to cena sprzedaży leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrobu medycznego do podmiotów uprawnionych do obrotu,
nieuwzględniającą należnego podatku od towarów i usług. Cena
hurtowa to urzędowa cena zbytu
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
powiększona o urzędową marżę
hurtową oraz należny podatek od
towarów i usług.
Przepis art. 7 ust. 1 ustawy
wprowadza pojęcie „urzędowej

marży hurtowej”. Ustawa o refundacji nie zawiera własnej definicji
marży. W polskim prawie występują pojęcia „marży handlowej”
i „marży handlowej urzędowej”.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn.
zm.), marża handlowa to różnica między ceną płaconą przez
kupującego, a ceną uprzednio
zapłaconą przez przedsiębiorcę, wynikająca z kosztów i zysku
przedsiębiorcy. Marża handlowa
może być wyrażona kwotowo
lub w procentach. Marża handlowa urzędowa to marża handlowa ustalona w rozporządzeniu
wydanym przez właściwy organ
administracji rządowej lub w
uchwale wydanej przez organ
stanowiący właściwej jednostki
samorządu terytorialnego. Z powyższego oraz z definicji ceny
hurtowej (urzędowa cena zbytu
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
powiększona o urzędową marżę
hurtową oraz należny podatek od
towarów i usług (vide: art. 2 pkt
5 ustawy), wynika, że urzędowa
marża hurtowa jest marżą handlową w rozumieniu ustawy o cenach. Urzędowa marża hurtowa
nie spełnia jednak warunków
definicji marży handlowej urzędowej, zawartej w art. 3 ust. 1 pkt
7 ustawy o cenach, ponieważ jej
wysokość wynika wprost z ustawy. Ustawodawca wprowadza
więc ustawową marżę handlową.
Ustalenie relacji pomiędzy
przepisami ustawy o refundacji a
przepisami ustawy o cenach budzić może wątpliwości interpretacyjne. Ustawa o cenach stanowi
podstawowy akt prawny, określający zasady i tryb kształtowania
cen towarów i usług. Regułą jest,
że ceny towarów i usług ustalane
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

Lex Apothecariorum
powinny być z uwzględnieniem
przepisów ustawy o cenach. Istnieją dwa wyjątki od stosowania
tej ustawy. Przede wszystkim,
ustawy o cenach nie stosuje się
do cen w obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą. Drugi
przypadek niestosowania ustawy o cenach obejmuje sytuacje,
gdy ceny ustalane są na podstawie odrębnych ustaw. W zakresie
uregulowanym w tych ustawach
nie stosuje się ustawy o cenach.
Z pewnością komentowana ustawa o refundacji zawiera szereg
przepisów, na podstawie których
ustalane są ceny za refundowane
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i
wyroby medyczne. W tym zakresie nie stosuje się ustawy o cenach. Jednakże, w wyniku wielu
niedoskonałości legislacyjnych,
wyznaczenie zakresu, w jakim
ustawa o cenach będzie stosowana, wymagać będzie pogłębionej
wykładni prawnej.
Pomimo, że przedsiębiorcy
zobowiązani są do stosowania
5% marży, ustawa dozwala jej
dzielenie między kilku hurtowników prowadzących obrót hurtowy tym produktem. Tak więc
jeżeli dany produkt na poziomie
obrotu hurtowego przechodzi
przez ręce paru przedsiębiorców
marża może być między nich
dzielona, przy podziale tym nie
można wyjść poza wielkość określoną 5% marżą hurtową.
W art. 7 ust. 1 ustalono,
że urzędowa marża hurtowa
wynosić będzie 5% urzędowej
ceny zbytu. Ustalona w art. 7
ust. 1 ustawy wysokość marży
hurtowej obowiązywać będzie
jednak od dnia 1 stycznia 2014
roku. Na podstawie przepisu
przejściowego, urzędowa marża
hurtowa w 2012 roku wynosić
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będzie 7% urzędowej ceny zbytu,
zaś w 2013 roku 6% urzędowej
ceny zbytu.
Urzędowa marża hurtowa
ma charakter marży sztywnej (szerzej patrz kom. do art. 8).
Dużo bardziej skomplikowany jest sposób naliczania marży
detalicznej. Naliczana od ceny
hurtowej leku, czyli urzędowej
ceny zbytu powiększonej o
urzędową marżę hurtową oraz
należny podatek od towarów i
usług, urzędowa marża detaliczna jest różna w zależności od
przedziału cenowego produktu.
Jako zasadę ustawa przyjęła naliczanie marży od podstawy
limitu w danej grupie limitowej.
Urzędowa marża detaliczna
przedstawiona w ustawie jest wynikiem kompromisu między Ministerstwem Zdrowia, a Naczelną
Radą Aptekarską. Pierwotny tekst
zawierał w zakresie marż detalicznych o wiele niższe wartości
niż zawarte w tekście końcowym.
Wyjaśnienie zamieszczone
poniżej tabelki potwierdza przyjętą przez ustawę refundacyjną
zasadę, że przy obliczaniu marży
detalicznej leku refundowanego
nie nalicza się tej marży od ceny
wydawanego leku tylko nalicza
się ją zawsze od ceny produktu
stanowiącego podstawę limitu.
Urzędowa marża detaliczna
dotyczy nie tylko leków refundowanych na rzecz ogółu ubezpieczonych, ale zgodnie z ust. 6 art. 7
odnosi się również do leków wydawanych inwalidom wojennym
oraz osobom represjonowanym,
ich małżonkom pozostającym na
ich wyłącznym utrzymaniu oraz
wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach, zmarłych inwalidach wojennych i wojskowych
oraz osobach represjonowanych,
uprawnionych do renty rodzinnej,
a także cywilnym niewidomym

ofiarom działań wojennych – w
tym przypadku jednak marża nie
może przekroczyć 20 zł.
Przyjęte w tych przypadkach, przez ustawę refundacyjną
ograniczenie w postaci, że marża ta nie może przekraczać 20 zł
wprowadza różną wysokość marży na leki nabywane w ramach
ubezpieczenia dla różnych grup
osób. Inne marże przewidziane są dla ogółu pacjentów, inna
marża natomiast dla osób uprawnionych do nabywania leków
na podstawie art. 46 ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzenie różnych
marż może skutkować istnieniem
różnych cen na te same produkty lecznicze, różnych z uwagi na
krąg osób je nabywających.
Wprawdzie Konstytucja w
art. 19 nakłada na Rzeczpospolitą
Polską obowiązek zapewnienia
specjalnej opieki nad weteranami walk niepodległościowych,
zwłaszcza inwalidami wojennymi,
jednak jak wynika wprost z ustawy obowiązek ten spoczywa na
Rzeczypospolitej, a nie na aptekarzach, których dochód z tytułu obrotu takim lekiem podlega
uszczupleniu z uwagi na wprowadzenie obok ograniczeń przewidzianych w ust. 4 art. 7, górnej
granicy wysokości marży tj. nie
więcej niż 20 zł.
Można więc się zastanawiać
czy przepis ten jest prawidłowy
zarówno z uwagi na Konstytucyjną zasadę równego traktowania
obywateli objętych ubezpieczeniem, których świadczenia zdrowotne pokrywane są ze składek
pieniężnych wszystkich osób objętych ubezpieczeniem ( jednakowa cena leku niezależnie czy
dotyczy inwalidy wojennego czy
też pozostałych pacjentów), oraz
czy nie narusza art. 19 Konstytucji►
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wynikającego z art. 19 z Rzeczypospolitej na aptekarzy.
Również dla leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, sprowadzanych w ramach importu docelowego, na które minister zdrowia
wydał zgodę na refundację, ustawodawca wprowadza ograniczenie marży w wysokości określonej
w ust. 4 tego artykułu nie więcej
jednak jak 20 zł – marża w tym
przypadku jest naliczana od ceny
hurtowej leku. Marża hurtowa
w odniesieniu do tej grupy produktów jest wyższa i wynosi 10%.
Przepis art. 7 zawiera tak
jak w przypadku odpłatności
(bezpłatnie, za opłatą ryczałtową
za odpłatności 30%, 50%) zobowiązanie do stosowania marży
detalicznej, o której mowa w ust.
4 ustawy (tj. marży określonej tabelarycznie). Obowiązek skierowany jest do wszystkich podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i dotyczy stosowania marży
„o której mowa w ust. 4”. Powstaje
więc pytanie czy tak sformułowany nakaz obejmuje również stosowanie marży określonej w ust.
8, a dotyczącej marży detalicznej
ustalanej na leki recepturowe.
W zakresie tej marży ustalonej na
poziomie 25% kosztów sporządzenia leku nie ma zastosowania
ust. 4 na który powołuje się ust.
5 art. 7.
Na podstawie omówionych
powyżej przepisów można więc
stwierdzić, że w zakresie stosowania cen w aptekach zawierają
one już dwa „zabezpieczenia” zobowiązujące do stosowania przepisów ustawy refundacyjnej w zakresie stosowanych odpłatności.
Raz zobowiązanie do stosowania
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odpłatności zgodnej z ustawą tj.:
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową
ryczałt, za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania,
- do wysokości limitu finansowego i za dopłatą ponad limit.
Dwa zobowiązanie do stosowania marż w wysokości określonej w ustawie naliczanych od
podstawy ustalonego w obwieszczeniu limitu finansowania.
Ustawa zawiera jeszcze jedno zobowiązanie w zakresie cen
na leki refundowane, zobowiązanie to wynika z art. 41 ustawy
ust. 2. Przepis ten zobowiązuje
bowiem aby jednym z elementów umowy zawieranej między
podmiotem prowadzącym aptekę, a NFZ było zobowiązanie do
„stosowania limitów, cen oraz
odpłatności i dopłat w wysokości określonej w obwieszczeniu,
o którym mowa w art. 37 ustawy
refundacyjnej”.
Zamieszczenie tych przepisów ma na celu uniemożliwienie stosowania cen innych niż
wynikające z przepisów ustawy.
Uwzględniając dodatkowo przepis art. 50 stanowiący o poddaniu
karze w przypadku stosowania innych odpłatności i dopłat, innych
niż urzędowe marż hurtowych
i detalicznych oraz innych cen
niż wynikające z decyzji o objęciu
refundacją, nie wydaje się możliwym stosowania przez aptekę
innej odpłatności niż wynikającej
z ustawy.
Stosując przepisy art. 7 należy pamiętać, iż dotyczą one jedynie leków wydawanych pacjentowi na szczególnych zasadach,
a więc leków objętych decyzją
refundacyjną.
Przepisy te nie obejmują
swoją regulacją pozostałych leków tj. leków wydawanych bez
przepisu lekarza oraz leków wy-

dawanych z przepisu lekarza, ale
nie objętych refundacją lub wydawanych na rzecz podmiotu nie
objętego ubezpieczeniem.
Analogicznie jak w przypadku marży hurtowej, w art. 7
ust. 5 ustawy wprowadzony został
obowiązek stosowania urzędowej
marży detalicznej przez podmioty uprawnione do obrotu detalicznego, w rozumieniu ustawy
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne.
Naruszenie przepisu art.
7 ustawy w zakresie stosowania
urzędowych marż hurtowej i detalicznej na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyroby medyczne zagrożone będzie karą
administracyjną.
Każdy błąd przy stosowaniu urzędowej marży hurtowej
lub detalicznej zagrożony będzie
karą administracyjną. Karane będzie, podobnie jak w przypadku
odpłatności, zarówno stosowanie marży wyższej niż wynikająca
z ustawy, jak i niższej.
Szczegółowe zasady nakładania kary określa art. 50 ustawy.
Lekarz albo felczer wystawiający receptę dla inwalidów oraz
pozostałych osób wymienionych
w art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach, obowiązany jest wpisać
na recepcie numer PESEL świadczeniobiorcy (pacjenta). Uprawnieni obowiązani są do okazania
lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu
potwierdzającego przysługujące
uprawnienie. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest
obowiązana do okazania tego
dokumentu, zaś osoba realizująca receptę jest obowiązana do
odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu
potwierdzającego uprawnienia,
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o których mowa w art. 48 ust. 1
ustawy o świadczeniach.
Dla leków wydawanych inwalidom oraz pozostałym osobom wymienionym w art. 46 ust.
1 ustawy o świadczeniach, a więc
dla leków o kategorii dostępności
„Rp” lub „Rpz”, dopuszczonych
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których
nie ustalono limitu finansowania,
stosuje się urzędową marżę detaliczną, w wysokości określonej w
art. 7 ust. 4, przy czym liczona jest
ona od ceny hurtowej, a nie od
ceny hurtowej stanowiącej podstawę ustalenia limitu. Marża nie
może być wyższa niż 20 zł.
Przedmiotowa
regulacja
oznacza, że wprowadzono marżę sztywną z ustawowo określoną maksymalną wartością. O ile
w przypadku leków, dla których
ustalono limit finansowania, Minister Zdrowia wydawać będzie
obwieszczenie, zawierające m. in.
wysokość ceny detalicznej (vide
art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy), to w
przypadku „leków dla inwalidów”
obowiązek obliczenia marży i następnie ceny, spadnie na aptekę,
co łączy się z ryzykiem pomyłki
i wysokich kar. Ponadto, w przypadku tych leków nie będzie możliwe osiągnięcie tej samej ceny we
wszystkich aptekach, ponieważ
marża detaliczna będzie liczona
od różnych cen hurtowych.
Przepis art. 7 ust. 7 odnosi
się do leków z tzw. „importu docelowego”. Chodzi o leki nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzane z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art.
4 ustawy - Prawo farmaceutyczne. Leki takie mogą być wydawane po wniesieniu przez świadczeniobiorcę opłaty ryczałtowej
w wysokości 3,20 zł za opakowaAptekarz Polski, 60(38e) sierpie 2011

nie jednostkowe, pod warunkiem
wydania zgody na refundację takich produktów przez ministra
właściwego do spraw zdrowia.
Dla leków z tzw. „importu
docelowego” ustalono marżę
hurtową w wysokości 10%.
Powstaje pytanie o znaczenie
normy, że marża hurtowa wynosi 10%. Zgodnie z art. 1 pkt 4
ustawa określa m. in. wysokość
urzędowych marż hurtowych
i urzędowych marż detalicznych.
W przepisie tym jednak brakuje
stwierdzenia, że chodzi o marżę
urzędową. Zakładając, że ustawodawca celowo pominął doprecyzowanie o urzędowym charakterze tej marży rozstrzygnąć
trzeba, o jakiej marży mówi ten
przepis i jakie są konsekwencje
jej niestosowania. Jak już wcześniej podniesiono, ustawa o refundacji nie zawiera własnej definicji
marży. Poza omawianą ustawą,
w polskim prawie występują pojęcia „marży handlowej” i „marży
handlowej urzędowej”. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o cenach, marża handlowa to różnica między ceną płaconą przez
kupującego a ceną uprzednio
zapłaconą przez przedsiębiorcę, wynikająca z kosztów i zysku
przedsiębiorcy. Marża hurtowa,
o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy,
jest marżą handlową w rozumieniu ustawy o cenach, nie jest jednak „marżą handlową urzędową”
w rozumieniu ustawy o cenach.
Z wykładni gramatycznej
wynika, że nie jest to także „urzędowa marża hurtowa” w rozumieniu komentowanej ustawy,
ponieważ ustawodawca używa
pojęcia „marży hurtowej” zamiast
„urzędowej marży hurtowej”.
Stosując wykładnię systemową
uzasadnionym wydaje się pogląd, że chodzi jednak o urzędową marżę hurtową w rozumieniu

ustawy, a więc w rzeczywistości
o marżę hurtową o ustawowo
ustalonej wysokości. Stanowisko
takie wynika z analizy zdania drugiego w art. 7 ust. 7, stanowiącego, że marża detaliczna liczona
jest od ceny hurtowej i nie może
być wyższa niż 20 zł. Cena hurtowa - w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy – to urzędowa cena zbytu
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
powiększona o urzędową marżę
hurtową oraz należny podatek
od towarów i usług. Cena hurtowa musi więc zawierać urzędową marżę hurtową, którą w tym
przypadku – jak się wydaje – jest
„marża hurtowa w wysokości
10%”.
Przy takim rozumieniu terminu „marża hurtowa” zastosowanie będą miały rygory wynikające z art. 8 (sztywny charakter tej
marży) oraz sankcje przewidziane
w art. 50 (kary administracyjne).
Przepis art. 7 ust. 7 nie rozstrzyga także wprost, od jakiej
wartości marża hurtowa będzie
obliczana. Jak wskazano, cena
hurtowa - w rozumieniu art. 2 pkt
5 ustawy – obejmuje urzędową
cenę zbytu leku. W przypadku leków z tzw. „importu docelowego”
pojęcie urzędowej ceny zbytu, tj.
ceny zbytu leku ustalonej w decyzji administracyjnej o objęciu refundacją, uwzględniającej należny podatek od towarów i usług
(vide art. 2 pkt 26 ustawy), nie ma
zastosowania.
Z ogólnych zasad wynika
jednak, że marża handlowa, w
tym przypadku marża hurtowa,
to różnica między ceną płaconą
przez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą przez przedsiębiorcę, wynikająca z kosztów i
zysku przedsiębiorcy (vide art.
3 ust. 1 pkt 6 ustawy o cenach).►
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W myśl art. 7 ust. 7 zd. 2
ustawy, marża detaliczna liczona
jest od ceny hurtowej oraz nie
może przekroczyć wartości określonej w art. 7 ust. 4 i kwoty 20 zł.
Podobnie jak w przypadku
marży hurtowej, także charakter
marży detalicznej, o której mowa
w art. 7 ust. 7, nie został w ustawie
wprost określony. Odnosząc uwagi dotyczące marży hurtowej do
marży detalicznej, przyjąć należy,
że ma ona charakter urzędowej
marży detalicznej, w rozumieniu
ustawy, a więc w rzeczywistości marży o ustawowo ustalonej
maksymalnej wysokości.
4.

Art. 8

Artykuł 8 ustawy
refundacyjnej
usuwa
jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące charakteru urzędowych cen zbytu, a także urzędowych marż
hurtowych i detalicznych na leki. Przepis ten przesądza bowiem, iż ceny te mają
charakter cen sztywnych. Jest to
przeciwieństwem do art. 9 ustawy
o cenach w której to ustawie ceny
urzędowe i marże urzędowe hurtowe i detaliczne mają charakter
cen i marż maksymalnych.
Brak takiego przepisu jednoznacznie
rozstrzygającego
w zakresie urzędowych cen i
urzędowych marż na leki refundowane spowodowałby, że charakter tych cen w zakresie nieuregulowanym ustawą refundacyjną
dokonywany byłby poprzez przepisy ustawy o cenach.
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5.

Art. 11

Istotna dla pracy apteki jest wynikająca z art. 11 zasada
zakładająca, że objęcie leku refundacją
dokonywane jest na
podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Ministra Zdrowia.
Decyzja ta zawiera m. in.
nazwę leku, kategorię dostępności, poziom odpłatności, termin wejścia w życie decyzji oraz
okres jej obowiązywania. Decyzja
zawiera również określenie grupy
limitowej.
Choć decyzje wydawane
są na okres 5, 3 i 2 lat, ustawa
przewiduje możliwość zmiany
decyzji w zakresie podwyższenia
lub obniżenia ceny zbytu, ustawa
przewiduje również możliwość
skrócenia okresu obowiązywania
decyzji.
Choć decyzja refundacyjna
jest indywidualnym rozstrzygnięciem sprawy wnioskodawcy,
występującego o objęciu jego
produktu leczniczego refundacją, wywiera ona wpływ na prawa
i obowiązki innych podmiotów
biorących udział w obrocie produktem leczniczym. Decyzja bowiem poza wskazaniem leku i kategorii dostępności refundacyjnej
wskazuje poziom odpłatności,
urzędową cenę zbytu, okres obowiązywania decyzji oraz określa
grupę limitową.
Dane wynikające z decyzji
mają być, zgodnie z art. 37 zawarte w obwieszczeniu wydawanym przez ministra właściwego
do spraw zdrowia.
Obwieszczenie zawierać będzie:
- dane leku;
- kategorie dostępności refundacyjnej;

- poziom odpłatności;
- urzędową cenę zbytu;
- cenę detaliczną;
- wysokość limitu finansowania;
- wysokość dopłaty świadczeniobiorcy;
- grupę limitową;
- termin wejścia w życie decyzji
oraz okres jej obowiązywania.
Obwieszczenia ogłaszane
będą raz na dwa miesiące w Dz.
Urz. Ministra Zdrowia.
Można sobie wyobrazić,
że na początku funkcjonowania
ustawy, mogą powstać zawirowania w zakresie ich dostępności.
Już na dzień dzisiejszy obwieszczenie wydawane przez
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów
Biobójczych i Wyrobów Medycznych stwarza takie problemy. Ponadto, jak życie już wielokrotnie
wskazywało, obwieszczenia mogą
zawierać błędy.
NIA w trakcie uzgodnień
wielokrotnie podnosiła, że obwieszczenie nie powinno być
źródłem obowiązków nakładanych na aptekarzy oraz źródłem
uprawnień przysługujących pacjentowi – nie podzielono jednak
racji samorządu w tym zakresie.
Powstała więc nieco dziwna sytuacja – wszystkie świadczenia
objęte zakresem świadczeń gwarantowanych określają bowiem
rozporządzenia Ministra Zdrowia
wydane na podstawie art. 31 d
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, jedynie w
odniesieniu do leków prawo pacjenta do nabywania konkretnych
leków na szczególnych zasadach
wynika z obwieszczenia, które to
obwieszczenie, pomimo, że nie
jest aktem normatywnym, jest tak
naprawdę listą leków refundowanych jakie pacjent może nabyć
bezpłatnie lub po wniesieniu stoAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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sownej dopłaty. Obwieszczenie
oprócz wykazu leków wskazuje
również pacjentowi wysokość dopłaty jaką wnosi w przypadku gdy
lek nabywany jest za dopłatą.
Gdyby nie to nieszczęsne
obwieszczenie jedynym aktem
określającym uprawnienia pacjenta byłaby decyzja wydana na
rzecz wnioskodawcy występującego o objęcie produktu refundacją.
Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnej wydanej na rzecz tego podmiotu nie
przekładają się jednak na uprawnienia pacjenta uczestniczącego
w systemie ubezpieczenia i stąd
„ratunkiem” okazało się
obwieszczenie. Obwieszczenie nie
jest jednak aktem, który mógłby
być źródłem uprawnień pacjenta.
Tak więc w rzeczywistości przepisy ustawy refundacyjnej ani też
żaden inny akt normatywny nie
określają na dzień dzisiejszy zakresu uprawnień pacjenta w części dotyczącej leków nabywanych
na szczególnych zasadach.
Taka forma nakładania
obowiązków i nadawania uprawnień odbiega nieco od przyjętej w art. 31 Konstytucji zasady.
Obwieszczenie stanowi również
pozaprawne źródło obowiązków
aptekarza w zakresie w jakim zobowiązuje się go do korzystania
z określonego tam limitu.
Obwieszczenie, jak wynika
z art. 37 ust. 4, obejmuje nie tylko
leki stosowane w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych, innych niż leki dostępne w
aptece na receptę, leki stosowane
w ramach programu lekowego
oraz leki stosowane w chemioterapii (art. 6 ust. 1 pkt 1-3), ale
zawiera również wykaz leków stosowanych w ramach udzielania
świadczeń gwarantowanych innych niż wymienione w art. 6, ust.
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpie 2011

1, pkt 1-3, co do których wydano
ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny
zbytu np. lek nieposiadający pozwolenia sprowadzany z zagranicy na podstawie art. 4 ustawy
Prawo farmaceutyczne; (art. 39)
ustawy refundacyjnej. Obwieszczenie dotyczące tej grupy leków
zawiera jedynie dane leku i urzędową cenę zbytu.
6.

Art. 15

Zgodnie z ust. 1
art. 15 ustawy refundacyjnej, grupy leków
w ramach których
wyznacza się podstawę limitu ustala
Minister Zdrowia. Do
leków objętych daną
grupą limitową kwalifikuje się leki
posiadające tę samą nazwę międzynarodową albo inną nazwę
międzynarodową, ale podobne
działanie terapeutyczne i zbliżony mechanizm działania.
Kryteria jakie Minister stosuje przy ustalaniu grupy limitowej są następujące: lek posiada
te same wskazania oraz podobną
skuteczność.
Ustawa w zakresie leków
dopuszcza tworzenie odrębnych
grup limitowych, oraz wspólnych
grup limitowych (art. 15 ust. 3).
Podstawę limitu dla leków
wydawanych w aptece na receptę
stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD
leku, który dopełnia 15% obrotu
ilościowego, liczonego według
DDD, zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie
obwieszczenia.
Aby ustalić limit trzeba więc
znać grupę leków ustaloną przez
Ministra stanowiącą podstawę li-

mitu. Ponadto trzeba znać ceny
hurtowe leków objętych daną
grupą limitową, aby ustalić najwyższą spośród najniższych oraz
wiedzieć jaki jest udział leku w
obrocie ilościowym, liczonym wg
DDD, zrealizowanego w tej grupie
w miesiącu poprzedzającym o 3
miesiące ogłoszenie obwieszczenia, aby ustalić czy lek dopełnia
15% obrotu ilościowego. Jak wynika z ust. 8 art. 15 w przypadku
jeżeli informacje o obrocie nie są
dostępne, wykorzystuje się informacje najbardziej aktualne.
Podstawa limitu zmienia się w razie wydania decyzji
o objęciu refundacją pierwszego
odpowiednika refundowanego
w danym wskazaniu. W takim
przypadku bowiem ten odpowiednik staje się podstawą limitu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8
decyzja o objęciu leku refundacją
zawiera również określenie grupy
limitowej. Zgodnie z kolei z art. 37
ustawy obwieszczenie wydawane
przez Ministra Zdrowia zawiera
oprócz wskazania grupy limitowej również wskazanie wysokości
limitu finansowania danego leku
oraz wskazanie wysokości dopłaty ponoszonej przez świadczeniodawcę.
Skoro wskazanie grupy limitowej jest elementem decyzji administracyjnej jego zmiana
również powinna być dokonywana poprzez zmianę tej decyzji.
Biorąc pod uwagę pewną stabilność decyzji administracyjnej
przyjąć można, iż w tym zakresie
może istnieć pewna stabilność.
W przypadku gdy cena detaliczna leku jest niższa niż limit
finansowania, limit finansowania
ulega obniżeniu do wysokości
ceny detalicznej.
Nieco inaczej ustalany jest
limit finansowania na leki względem których nie została określo-►
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►na dobowa dawka leku. Zgodnie

z ust. 13 art. 15 w takich przypadkach ma zastosowanie ust. 11
i 12 art. 15.
7.

Art. 37

Jak wskazywano powyżej wykazy
leków
refundowanych ujęte będą w
obwieszczeniach wydawanych przez Ministra Zdrowia. Obwieszczenia więc, na
gruncie obecnej ustawy określą
zakres uprawnień pacjenta wskazując jakie konkretnie leki przysługują pacjentowi w ramach
świadczenia gwarantowanego,
o którym mowa w art. 15 ust. 2
pkt 14-17 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Obwieszczenia te określą
również niektóre obowiązki pacjenta, wskazując poziom odpłatności za lek oraz wysokość dopłaty ponoszonej przez pacjenta
przy jego zakupie.
Taki system określenia uprawnień pacjenta dotyczy jedynie
produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych, zakres uprawnień względem pozostałych świadczeń gwarantowanych określają bowiem
rozporządzenia.
Istnieją poważne wątpliwości czy taki sposób nakładania
obowiązków na pacjenta oraz
kreowania jego uprawnień (tj.
poprzez obwieszczenia) spełnia
konstytucyjne wymagania państwa prawa.
Obwieszczenia, wydawane
przez Ministra Zdrowia, stają się
również źródłem obowiązków
aptekarza chociażby w zakresie
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wykazu leków wydawanych przez
aptekarza na szczególnych zasadach, poziomu odpłatności, wysokości limitu czy też wysokości
dopłaty świadczeniobiorcy.
8.

Art. 41

Art. 41 oraz
następne dotyczące
umów i refudacji są
kluczowymi przepisami z uwagi na działanie apteki.
Art. 41 ustawy
o refundacji przewiduje, iż w celu realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie leków, środków spożywczych
i wyrobów medycznych apteka
zawiera umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Ustawa używa w tym zakresie zwrotu „w celu
realizacji świadczeń”, powstaje
więc pytanie czy możliwa jest na
gruncie przepisu art. 41 realizacja tych świadczeń bez zawartej
umowy oraz pytanie czy zawarcie umowy jest warunkiem niezbędnym do realizacji świadczeń
w tym zakresie.
Przepis art. 41, ani żaden
inny przepis nie stanowi bowiem,
że podstawą udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie wydawania leków, środków
spożywczych oraz wyrobów medycznych, jest zawarta z apteką
stosowna umowa na wydawanie
produktów leczniczych.
Ustawa jak była o tym
mowa powyżej wskazuje jedynie,
iż celem umowy jest realizacja
świadczeń.
Jednoznaczne rozstrzygnięcie sprawy jest o tyle istotne,
że apteki w przeciwieństwie do
świadczeniodawców nie są wybierane w ramach konkursu ofert.
Ponadto apteki w przeciwieństwie

do pozostałych świadczeniodawców nie otrzymują żadnego wynagrodzenia płaconego przez
NFZ z tytułu realizacji świadczeń
(refundacji podlega cena leku i to
ustalana nie na zasadach wolnorynkowych ale na zasadach wskazanych w ustawie). Wprost przeciwnie w związku z wydawaniem
leków refundowanych aptekarze
zobowiązani są do ograniczania swoich zarobków jedynie do
marży ściśle określonej w ustawie, ponadto zobowiązani są do
naliczania tej marży jedynie od
podstawy ściśle określonej przez
Ministra Zdrowia.
Przedsiębiorca już w momencie uzyskania zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej w postaci prowadzenia
apteki, ma uprawnienie, a może
nawet obowiązek do wydawania
ogółu leków tzn. zarówno leków
objętych refundacją jak również
leków znajdujących się poza tym
systemem.
Fakt więc posiadania dodatkowej umowy z NFZ nie wpływa na zakres uprawnień apteki
w części dotyczącej leków jakimi
może apteka obracać. Niezależnie
bowiem, czy apteka ma umowę
z NFZ czy też nie, z tytułu posiadanego zezwolenia wydanego
przez inspekcję farmaceutyczną powołana jest do wydawania
ogółu produktów leczniczych.
Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo
farmaceutyczne apteka jest powołana do świadczenia usług
farmaceutycznych w tym do wydawania produktów leczniczych
i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach.
Kluczowe dla rozstrzygnięcia
problemu może być określenie jakie to przepisy wskazują na zakres
produktów wydawanych z apteki
oraz jakie to przepisy wskazują
na jakich zasadach produkty te
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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mają być wydawane. Jeżeli chodzi o zakres leków wydawanych
z apteki to niewątpliwie dotyczy
on wszystkich leków dopuszczonych do obrotu na terenie RP.
W zakresie natomiast na
jakich zasadach produkty są wydawane to niewątpliwie zastosowanie mieć tutaj będą przepisy
ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych oraz przepisy ustawy
o refundacji.
Wskazanie
powyższych
przepisów nie rozstrzyga jednak
podstawowej kwestii czy tylko
apteka posiadająca umowę jest
uprawniona do wydawania leków na szczególnych zasadach
i czy tylko ta apteka uprawniona
jest do otrzymywania refundacji
za wydanie leku na szczególnych
zasadach.
Jak była o tym mowa powyżej brak jest jednoznacznego
przepisu uzależniającego wydawanie refundowanego produktu od posiadania umowy z NFZ
i uzależniającego refundację za
lek wydawany na szczególnych
zasadach od umowy z NFZ. Ustawa posługuje się sformułowaniem
„w celu realizacji świadczenia”, co
zdaniem Biura Prawnego NIA nie
jest tożsame ze sformułowaniem
„na podstawie umowy”. Celem
umowy jest więc prawidłowa realizacja świadczenia, umowa nie
jest natomiast podstawą wydawania leków refundowanych, nie
jest również podstawą od której
uzależniona jest refundacja.
Przykładowo art. 132 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi jednoznacznie „Podstawą udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej ze
środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej”.
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Przepisu takiego nie zawiera
ustawa o refundacji.
Rozważania powyższe są
istotne również z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia, czy
nie zawarcie umowy z NFZ przez
aptekę nie spowoduje, że wobec
apteki wszczęte może zostać postępowanie cofające pozwolenie
na jej prowadzenie. Jak wynika
bowiem z przepisów Prawa farmaceutycznego wojewódzki inspektor farmaceutyczny może
cofnąć zezwolenie jeżeli apteka
nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie
wydawania produktów leczniczych.
Jeżeli przyjąć, że zaspokajanie potrzeb obejmuje również wydawanie refundowanych
produktów leczniczych i jeżeli
przyjąć, że zaspokajanie potrzeb
w zakresie leków refundowanych
może być dokonywane jedynie
na podstawie umowy zawartej
z NFZ-tem, można dojść do paranoidalnych wniosków, że zawarcie
takiej umowy z NFZ jest ze strony apteki przymusowe, stanowi
bowiem jedyny środek realizacji
zadania w zakresie zaspokojenia
potrzeb w leki refundowane, co
jest kuriozalne z punktu widzenia
na charakter umowy jako zgodnego oświadczenia woli obu
stron zawierających tę umowę.
Zaś zawarcie umowy ze strony
aptekarza winno być oparte na
dobrowolności i braku przymusu.
Chyba, że nie jest to umowa w rozumieniu prawa cywilnego.
Podstawową kolejną sprawę stanowi ustalenie czy źródłem refundacji jest ustawa czy też
umowa zawarta z NFZ. Zgodnie
z art. 46 ustawy o refundacji, refundację otrzymuje jedynie podmiot prowadzący aptekę, który
zawarł umowę na realizację recept. Ze sformułowania takiego

można wywieść, że refundacja nie
przysługuje jeżeli nie ma umowy
z NFZ. Czyli niestety pomimo, że
refundacja jest instytucją ustawową wiąże się ona nierozerwalnie z
umową zawartą z NFZ. Przy braku
umowy może być więc niemożliwe uzyskanie środków z NFZ.
Zwrócić należy również
uwagę, iż odmienność sytuacji
apteki przy realizacji świadczenia gwarantowanego w zakresie
dotyczącym wydawania produktu polega na tym, że pomimo, iż
pacjent otrzymuje z apteki lek na
szczególnych zasadach, lek ten
wydawany przez tę aptekę nie jest
z zasady wytworzony przez aptekę, apteka nie udziela bowiem
świadczenia w postaci wytworzenia produktu leczniczego, rola
apteki dotyczy wydania produktu
leczniczego. Ponadto apteka jako
podmiot wydający lek nie spełnia
żadnych szczególnych warunków
w celu realizacji swojego zadania. Każda apteka niezależnie czy
wydaje leki refundowane, czy też
leki za pełną odpłatnością spełniać musi takie same warunki
zarówno w zakresie lokalu jego
wyposażenia jak również kadry
powołanej do pełnienia usługi
farmaceutycznej.
Ponadto NFZ pomimo, że
refunduje cenę leku nie płaci za
usługę wykonaną przez farmaceutę. Refundacji podlega cena
leku, w skład której wchodzi marża, ale marża obliczana na gorszych warunkach niż ustalana
wobec pozostałych produktów
(wysokość marży jest bowiem
ograniczona i liczona jest nie od
wolnorynkowej ceny leku, ale od
limitu podstawy ustalonej przez
Ministra).
Z powyższego wywodu wynika, więc, iż tylko umowa z NFZ
gwarantuje refundację produktu leczniczego. Zatem może być►
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fundacji przez aptekę nie mającej
umowy, nawet w sytuacji jeżeli
wydanie leku nastąpi w ramach
ratowania życia i zdrowia pacjenta.
Jeśli farmaceuta leku nie
wyda będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie Kodeksu etyki.
Zatem mamy przykład kwadratury koła. Przepisy nie tylko
naruszają normy konstytucyjne,
ale również gwałcą wykształcone i przyjęte podstawowe zasady
funkcjonowania apteki, tradycyjne, dobre i naturalne zwyczaje
aptekarzy, ich normy etyczne.
9.
Podobne
zastrzeżenia i wątpliwości można mieć
też do innych zapisów ustawy. Nie miejsce tu na ich pełny
wykaz. Wspomnijmy
jedynie o art. 43 ust.
1 pkt 6, który określa obowiązek
apteki do zwrotu refundacji ceny
leku. Przepis ten obiektywnie jest
świadectwem, iż dotychczasowe
prawo (art. 63 ustawy o świadczeniach) nie daje przyzwolenia do
odmowy czy cofania refundacji, a
nakazujące to wyroki sądowe należałoby uznać za bezpodstawne. Ale przepis ten (art. 43 ust. 1)
należy ocenić również krytycznie.
Kto ma stwierdzać, że realizacja
recepty nastąpiła z naruszeniem
prawa? Jedna ze stron umowy,
NFZ? Budzi też sprzeciw szeroki
zakres tego prawa, które rodziłoby obowiązek zwrotu refundacji. Nie tylko omawiana ustawa,
czy inne ustawy, ale „przepisy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz przepisy o zawo46

dach lekarza i lekarza dentysty”.
A więc wszelkie przepisy podustawowe. Bardzo niebezpieczna
norma, naruszająca art. 64 Konstytucji.
10.
Ustawa refundacyjna wprowadziła pewne zmiany do
przepisów obowiązującej ustawy Prawo farmaceutyczne,
m.in.:
1) jednoznacznie rozstrzygnęła w kwestiach reklamy aptek.
Jako zasadę przyjęto, iż niedozwolona jest jakakolwiek reklama aptek i punktów aptecznych,
również niedozwolona jest reklama działalności tych podmiotów.
Za reklamę nie uważa się
jednak informacji dotyczących
lokalizacji i godzin pracy apteki
lub punktu aptecznego (art. 94a
ustawy Prawo farmaceutyczne).
Wprowadzając zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych ustawa wprowadziła również zakaz
reklamy placówek obrotu poza-

aptecznego oraz ich działalności
odnoszącej się do produktu leczniczego.
2) rozszerzyła przypadki kiedy GIF cofa zezwolenie na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, o sytuację kiedy hurtownia nie zaspakaja odpowiednich i
nieprzerwanych potrzeb pacjentów (art. 81 ustawy Prawo Farmaceutyczne);
3) pozostałe zmiany głównie związane są z wprowadzeniem
nowych rozwiązań w szczególności w zakresie umów z aptekami.
Odnośnie natomiast przepisów nakładających kary administracyjne i innych przepisów karnych nałożonych ustawą refundacyjną wydaje się przedwczesne
ich omawianie, szczególnie, że
dotychczasowa praktyka wykazała, że sam organ tworzący te przepisy często unika ich egzekwowania, przykładem może być słynny
art. 63 c ustawy o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych, który miał
zagwarantować jednakowe umowy z hurtownikami. ■
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Lipiec 2011
– dalszy spadek wartości sprzedaży

Rynek farmaceutyczny w lipcu 2011r. osiągnął sprzedaż o wartości
2 078 mln PLN, tj. o 3,55% mniej niż w analogicznym okresie ub. r.

W lipcu br. wartość sprzedaży całego rynku w porównaniu do analogicznego okresu
ub. r. była niższa o 77 mln PLN.
Największy spadek odnotował
segment leków refundowanych
(-44 mln PLN). Pozostałe segmenty straciły mniej. Segment
sprzedaży odręcznej spadł o 17
mln PLN, a leków pełnopłatnych
o 15 mln PLN. Również względem
poprzedniego miesiąca br. nastąpił spadek wartości sprzedaży dla
całego rynku farmaceutyczne-

go. Jego wartość zmniejszyła się
w porównaniu do czerwca br.
o 27 mln PLN (-1,27%). Również
i w tym przypadku największy
spadek dotknął segment leków
refundowanych, którego wartość sprzedaży zmniejszyła się o
31 mln PLN. Spadek zanotował
też segment leków pełnopłatnych, którego wartość sprzedaży zmniejszyła się o 7 mln PLN
względem czerwca br. Jedynym
segmentem, który wzrósł była
sprzedaż odręczna. Jej wartość

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku
farmaceutycznego (dane w mln PLN)
Tabela 1: lipiec 2011 vs lipiec 2010
lipiec 2010

lipiec 2011

zm. (%)

Leki Refundowane

990

945

-4,49%

Leki Pełnopłatne

409

394

-3,70%

Sprzedaż Odręczna

756

739

-2,25%

Całkowity obrót

2 155

2 078

-3,55%

Tabela 2: lipiec 2011 vs czerwiec 2011
czerwiec
2011

lipiec 2011

zm. (%)

Leki Refundowane

976

945

-3,21%

Leki Pełnopłatne

402

394

-1,85%

Sprzedaż Odręczna

727

739

1,64%

Całkowity obrót

2 105

2 078

-1,27%
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sprzedaży wzrosła wobec poprzedniego miesiąca o 12 mln
PLN.
Rynek słabnie. O ile po
pierwszych 3 miesiącach br.
wzrost wartości sprzedaży wynosił 7,32%, to po półroczu zmalał
do 3,13%. Dalsze słabe notowania w lipcu wpłynęły na to, iż po
7 miesiącach wzrost rynku w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wyniósł już tylko 2,18%
(+330 mln PLN).
Statystyczna apteka
W lipcu 2011r. wartość
sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 154 tys. PLN.
Czwarty miesiąc z rzędu miesięczna wartość sprzedaży statystycznej apteki była niższa od wyników z analogicznego miesiąca
ubiegłego roku. W lipcu wartość
sprzedaży statystycznej apteki
zmalała o 4,99%, tj. o 8,09 tys. PLN.
Spadek ten był nieznacznie wyższy niż przed miesiącem (4,62%).
W porównaniu do lipca ub. r.
wartość sprzedaży statystycznej
apteki spadła we wszystkich segmentach rynku. Najbardziej w
segmencie leków refundowanych
(-5,91%) i w segmencie leków
pełnopłatnych (-5,14%), nieco
mniej w segmencie sprzedaży
odręcznej (-3,71%). W porównaniu do czerwca br. spadek był
mniejszy, bo dla statystycznej►
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apteki wyniósł 2,02% (-3,17 tys.
PLN). Podobnie i w tym wypadku
najwięcej stracił segment leków
refundowanych, którego wartość
sprzedaży zmalała o 3,94%. Dla
segmentów leków pełnopłatnych
spadek wyniósł 2,59%. Natomiast jako jedyny wzrost wartości sprzedaży zanotował segment
sprzedaży odręcznej (+0,87%).
Średnia
cena
produktów sprzedawanych w aptekach
w lipcu 2011r. wyniosła podobnie
jak przed miesiącem 16,20 PLN.
W porównaniu do średniej ceny
z lipca ub. r. (15,55 PLN) ceny
wzrosły o 4,17%, tj. o 0,65 PLN.
Średnia marża apteczna w lipcu
2011r. była najniższa w tym roku
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i wynosiła 25,47%. Marża była
niższa względem analogicznego
okresu 2010 r. o 0,96 pp. Również
względem poprzedniego miesiąca br. marża apteczna zanotowała spadek, w tym wypadku nieco
mniejszy, bo o 0,56 pp.
Refundacja a współpłacenie
W lipcu poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane był najniższy w tym
roku i wynosił 30,36%, jednakże nadal był większy niż w analogicznym miesiącu ubiegłego
roku (27,68%). W porównaniu
do czerwca br. poziom współpłacenia pacjentów był niższy

X I I 20 1 1

o 3,44 pp. Wartościowo pacjenci wydali
na leki refundowane
o 43 mln PLN mniej niż
w poprzednim miesiącu oraz o 13 mln PLN
więcej niż w lipcu ub. r.
Rok temu, w lipcu 2010
pacjenci zapłacili za
leki refundowane 274
mln PLN, a w lipcu br.
współpłacenie za leki
refundowane
spadło do 287 mln PLN.
W lipcu br. z 2 078 mln
PLN całkowitej wartości sprzedaży w aptekach pacjenci zapłacili
68,33% tej kwoty (pozostałą część stanowi
refundacja ze strony
Państwa), tj. o 0,96 pp
mniej niż przed miesiącem. W lipcu 2011r.
pacjenci wydali na produkty lecznicze zakupione w aptekach 1 420
mln PLN, tj. o 1,33%
mniej niż w analogicznym okresie ub. r. Również względem czerwca
br. nastąpił spadek wydatków pacjentów o 39
mln PLN (-2,64%).

Prognoza wartości sprzedaży
leków na rok 2011
Według najnowszej prognozy analityków PharmaExpert
wartość sprzedaży całego rynku farmaceutycznego na koniec
2011 roku wyniesie 27,4 mld PLN.
W porównaniu do ubiegłego roku
wartość rynku w 2011 wzrośnie
w granicach od 1% do 3%. Natomiast refundacja na koniec 2011
roku osiągnie wartość 8,4 mld
PLN, tj. będzie o 1-3% mniejsza
niż w ubiegłym roku. ■
Piotr Kula

Prezes PharmaExpert
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

Chwila oddechu

Zabawa słowem
W tych dniach wszedł do obiegu czytelniczego najnowszy zbiór utworów Krzysztofa Kokota pt.
„Dmuchawce”, który jest według autora „zabawą (...) po zetknięciu się z wielkim światem roślin stosowanych
w lecznictwie”.
Dowiedzieliśmy się, że nakład pierwszego wydania „rozszedł się” w całości. Nie oznacza to jednak,
że pod wpływem próśb miłośników poezji Krzysztofa Kokota poznańskie wydawnictwo Kontekst nie
zdecyduje się na dodruk „Dmuchawców” i skierowanie ich na księgarski rynek. Prosimy!
- redakcja Aptekarza Polskiego.
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Historia farmacji uczy nas…

że mamy powody do dumy

P

rzykrą cechą naszego narodu jest to, że pamiętamy,
ba! – rozpamiętujemy klęski wojenne, porażki polityczne,
zmarnowane szanse… Ile spośród
hucznie obchodzonych w Polsce
rocznic, dotyczy wydarzeń konstruktywnych, z których możemy
być dumni i dzięki którym czujemy się lepiej i odważniej patrzymy w przyszłość? Przeglądając
roczniki prasy farmaceutycznej
z okresu dwudziestolecia międzywojennego trudno znaleźć znamienne wydarzenia, którymi moglibyśmy się szczycić. Owszem,
aptekarze znani z dobrych i (…)
ofiarnych serc, [1] potrafili stanąć
w jednym szeregu i powiedzieć
nie [2]. Potrafili dbać o wizerunek
swojej apteki [3] i wydawanego
pacjentom leku [4]. Potrafili także odnieść sukces, [5] prezesować i, jako działacze społeczni,
zapisywać się złotymi zgłoskami
w historii miast, miasteczek i wsi
[6]. Trudniej jednak o wydarzenia
zawodowe, których rocznice moglibyśmy z satysfakcją obchodzić:
reforma studiów farmaceutycznych, rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego, utworzenie samodzielnego Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie… I
co jeszcze? W niniejszym artykule
chciałbym podpowiedzieć nie tylko, czym moglibyśmy się chwalić, ale także, jakiego wydarzenia
moglibyśmy obchodzić rocznicę.
To wydanie „Farmakopei Polskiej
II”, wbrew nazwie – pierwszego
polskiego lekospisu, obejmującego swym prawnym zasięgiem
teren całego państwa; lekospisu
rodzącego się w wielkich bólach,
50

na który złożyła się ciężka praca, nie tylko uczonych, ale także
i zwykłych aptekarzy; lekospisu
wreszcie, który usatysfakcjonował
wszystkich i nikt po jego wydaniu
nie narzekał. W przyszłym roku
mija okrągła, 75 rocznica wydania
„Farmakopei Polskiej II”!
Starania o wydanie „Farmakopei Polskiej II” miały wymiar

symboliczny. Pomimo odzyskania przez Polskę niepodległości
w roku 1918 aptekarze II Rzeczpospolitej podlegali ustawom
aptekarskim państw zaborczych:
na terenach dawnej Galicji – austriackiej, na terenie byłego zaboru pruskiego – pruskiej i na terenie niegdysiejszej Kongresówki
– rosyjskiej. Te akty prawne, opracowane jeszcze w wieku XIX, były

Ilustracja 1
Strona tytułowa „Farmakopei Polskiej II”.
Egzemplarz ze zbiorów autora.
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rażąco nieaktualne i całkowicie
nie pasowały do nowej rzeczywistości. Polskie środowisko farmaceutyczne, podzielone na dwa
obozy – pracowników i właścicieli
aptek, a ponadto poróżnione regionalnymi animozjami, nie było
w stanie wywrzeć należytej presji
na władze, a zarazem skonsolidować się wokół jednolitej ustawy
aptekarskiej dla całego państwa
polskiego. Ta sama sytuacja dotyczyła także farmakopei: na terenie
jednego państwa obowiązywały
trzy lekospisy! Niosło to poważne
konsekwencje, gdyż monografie
tych samych substancji różniły
się w trzech farmakopeach często diametralnie. To z kolei uniemożliwiało wymianę handlową
pomiędzy wytwórcami w jednym,
i odbiorcami w drugim dawnym
zaborze. Substancje, zakupione
u warszawskich producentów
przez aptekarzy z byłej Galicji,
wyprodukowane w pełnej zgodności z farmakopeą rosyjską, nie
spełniały już wymogów farmakopei austriackiej!
Historia „Farmakopei Polskiej II” zaczęła się w roku 1917,
kiedy po powołaniu Rady Lekarskiej, mającej działać przy Departamencie Spraw Wewnętrznych
Tymczasowej Rady Stanu, utworzona została tzw. Delegacja. Jej
zadaniem było stworzenie nowej
polskiej farmakopei, a dorobkiem
– opracowanie monografii wielu
artykułów, jednak w sposób chaotyczny i przypadkowy. Musiało
minąć 5 lat, aby w 1922, na mocy
decyzji Rady Ministrów, Delegacja została ukonstytuowana jako
Stała Komisja Farmakopei Polskiej. W kolejnym roku powołane
zostały jej podkomisje i komitet
redakcyjny. Od tego czasu polska
prasa farmaceutyczna donosiła
skrupulatnie o każdym, najdrobniejszym wydarzeniu, związanym
z powstawaniem „Farmakopei”,
a najczęściej… o rezygnacji i poAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

woływaniu nowych członków Komisji i podkomisji!
Nie będziemy ukrywać w
tym optymistycznym artykule,
że członkowie Komisji w latach
dwudziestych – mówiąc delikatnie – nie spieszyli się z opracowywaniem polskiego lekospisu!
Łączenie niezliczonych stanowisk:
uczelnianych, zawodowych, czy
wreszcie społecznych, wpływało
ujemnie na wydatność ich pracy.
Sprawa farmakopei – pisał na łamach „Kroniki Farmaceutycznej”
z roku 1925 magister Izaak Cellermajer – jest palącą kwestją dnia
i konieczność jej rozstrzygnięcia
winna znaleźć wreszcie zrozumienie, tak w kołach rządowych,
jak i zawodowych. I rzeczywiście
koła zawodowe naciskały coraz
mocniej na jak najszybsze wydanie lekospisu. Był to postulat
m.in. kolejnych zjazdów Pracowników Aptek Kas Chorych i Związku Zawodowego Farmaceutów
Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej. Odsuwanie terminu
wydania „Framakopei” zmusiło
Zarząd Polskiego Powszechnego
Towarzystwa Farmaceutycznego
do wystosowania w roku 1929
memoriału, w którym pisano:

Zarząd P.P.T.F., znając zbliska dotkliwą niewygodę takiego stanu
rzeczy i widząc konieczność jak
najszybszego wydania lekospisu,
już choćby tylko z racji niemożności zaopatrzenia się w odpowiednie podręczniki przez kolegów,
otrzymujących koncesję na nowe
apteki, – uprzejmie prosi o przyśpieszenie prac Komisji, której zostało powierzone przygotowanie
lekospisu, a dla energiczniejszego
jej działalności dokooptowanie do
niej kilku aptekarzy-praktyków,
jako tych, którzy najlepiej odczuwają wszystkie niedogodności,
wynikające z powodu opóźnienia
prac Komisji.
Na skutek solidarnej presji
środowiska aptekarskiego prace
przyspieszono! W prasie farmaceutycznej zaczęto publikować
propozycje, dotyczące metod
analitycznych, dywagowano nad
mającymi wejść do „Farmakopei”
surowcami i substancjami, ustalano wykazy niezbędnych odczynników analitycznych… Czasopisma aptekarskie szeroko relacjonowały burzliwą dyskusję członków Komisji „Farmakopei” nad
językiem przyszłego lekospisu

Ilustracja 2
Wręczenie „Farmakopei Polskiej II” ministrowi Opieki Społecznej
Marianowi Zyndram-Kościałkowskiemu

►

(„Wiadomości Farmaceutyczne” 1937, nr 29, s. 373).
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i układem monografii. Ostatecz- pochłonęły także kalkulacje na- Przyjaciół Wydziałów i Oddziałów
nie zdecydowano się, aby prze- kładu i opracowanie kosztorysu. Farmaceutycznych przy Uniwerpisy na preparaty galenowe po- W roku 1935 trwały przygotowa- sytetach w Polsce. Drukiem zajęła
dane były w języku łacińskim, zaś nia materiałów do druku, kolejne się Drukarnia Wzorowa, należącą
opisy substancji, ich właściwości, dyskusje nad typografią plano- do redaktora „Wiadomości Farsposób prowadzenia badań i wanego lekospisu i wreszcie nad maceutycznych”, magistra farmawykonania leków galenowych – tytułem. Ostatecznie zdecydowa- cji Franciszka Heroda.
w języku polskim. CzłonChoć, z powodu
kowie podkomisji opraskomplikowanego procowywaniu kolejnych
cesu drukarskiego, na
monografii poświęcaukazanie się „Farmali swój prywatny czas.
kopei Polskiej II” apteSam jeden profesor
karze musieli poczeMarek
Gatty-Kostyal,
kać jeszcze blisko rok,
nocami, w laboratokońcowy efekt przerósł
rium Zakładu Farmacji
wszelkie oczekiwania! Z
Stosowanej
krakowdniem 28 czerwca 1937
skiego Oddziału Farroku do sprzedaży trafił
maceutycznego, opralekospis niezwykle dojcował aż trzysta morzały, dzieło liczące sonografii, głównie prebie ponad 1100 stron,
paratów galenowych.
z mocą obowiązującą
W pierwszej połowie lat
od dnia 1 stycznia 1938.
trzydziestych Komisja
Każdy egzemplarz był
i podkomisje farmakonumerowany. „Wiadopealne zgromadziły nie
mości Farmaceutycztylko najwybitniejszych
ne” pisały: Farmakopea
przedstawicieli świata
stanowi pokaźny tom
nauki, ale także prakty(…), oprawny w piękków, pracujących na co
ne płótno koloru bordo
dzień w aptekach.
z grzbietem skórzanym.
Teraz
wydanie
Na okładce złocony wy„Farmakopei” przeciącisk „Farmakopea polgało się nie ze względu
ska II. 1937” i wizerunek
na opieszałość, ale drogodła
państwowego,
biazgową dokładność
na grzbiecie również
autorów. Wystarczy pozłocony wycisk. Papier
wiedzieć, że nad samą
z lekkim odcieniem kreIlustracja 3
monografią Bismuthum
mowym, bardzo trwaMonografia pijawki lekarskiej, ujęta w „Farmakopei Polskiej II”.
subgallicum, a szczególły, druk wyraźny, układ
nie nad próbami na tożprzejrzysty. (…) Wejście
samość tej substancji, dyskuto- no, że „Farmakopei” nada się nu- w życie nowej Farmakopei będzie
wano przez cały rok 1931, a każdy mer drugi, aby oddać hołd dziełu pierwszym aktem unifikacji środzabierający głos podpierał swoją „Pharmacopoeia Regni Poloniae”, ków leczniczych w Polsce, a więc
opinię, powołując się na własne wydanemu w roku 1817, za cza- etapem przełomowym, zarówno
doświadczenia i farmakopee duń- sów Królestwa Kongresowego.
dla lecznictwa, jak i dla aptekarskie, amerykańskie, szwajcarskie
stwa. W prasie farmaceutycznej
i wiele, wiele innych… W roku
Wreszcie, dnia 6 lipca 1936, posypały się kolejne recenzje
1932 członkowie Komisji roz- w gabinecie dyrektora Departa- i omówienia. Chwalono szatę
patrywali format „Farmakopei”, mentu Służby Zdrowia, podpisa- graficzną, szczegółowość monoa dla wybrania najlepszego, na na została umowa na druk „Far- grafii oraz wysoki poziom naukoposiedzenie Komisji, sprowadzo- makopei Polskiej II”. Ostatecznie wy redakcji. Z dumą przytaczano wszystkie obowiązujące eu- wydawcą nie było Ministerstwo no recenzje polskiego lekospisu,
ropejskie lekospisy! Wiele czasu Opieki Społecznej, a Towarzystwo zamieszczane w czasopismach
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zagranicznych. Redakcja „Kroniki Farmaceutycznej” podkreślała,
że ukazanie się naszego „kodeksu”, obowiązującego na całym
terenie Rzeczypospolitej, zmniejszy bez wątpienia chaos, jaki
panuje dotychczas w dziedzinie
przyrządzania i przechowywania środków
leczniczych w poszczególnych
dzielnicach
kraju. Z kolei redakcja
„Farmacji Współczesnej”, jak zwykle surowa
i wymagająca, pisała:
nowa farmakopea to
dzieło poważne, długo,
zbyt długo oczekiwane,
będące dobrym, a nieodzownym przewodnikiem dla polskiego farmaceuty w wykonaniu
zawodu.

II” jako obowiązującej dopiero
z dniem 1 lipca 1938 motywowano wygórowanymi wymogami,
dotyczącymi czystości i warunków przechowywania substancji,
a także – koniecznością wprowadzenia do użytku wysokiej jakości

ofiarował egzemplarz oznaczony
numerem „1” ministrowi Opieki
Społecznej Marianowi Zyndram
-Kościałkowskiemu. W kilka dni
później, 18 lipca, prezesi Polskiego Powszechnego Towarzystwa
Farmaceutycznego oraz Związku
Zawodowego Farmaceutów Pracowników
w
Rzeczypospolitej
Polskiej ofiarowali kolejny egzemplarz premierowi
Felicjanowi
Sławoj-Składkowskiemu. Zarówno minister,
jak i premier dziękowali delegatom za „Farmakopeę”, wyrażając
przy tym swe uznanie
i szacunek dla zawodu
aptekarskiego, podkreślając przy tym doniosłość wydania polskiego lekospisu. Minister
Kościałkowski złożył na
ręce prezesów życzenia
dalszej owocnej pracy,
zarówno dla farmaceutów-naukowców,
jak
i aptekarzy. A i jedni,
i drudzy, po tak długim
i uciążliwym wyczekiwaniu na „Farmakopeę”, mieli powody do
dumy! ■

Jedyne zarzuty
dotyczyły kilku monografii, szczególnie surowców ziołowych, które opracowane w zaciszu laboratoriów uniwersyteckich, stwarzać
mogły duże problemy
aptekarzowi-praktykowi. Według recenzentów zbyt zaawansowane i trudne do zrozuPiśmiennictwo u autora
mienia dla pokolenia
starszych
aptekarzy
dr n. farm. Maciej Bilek
mogły być metody anaIlustracja 4
Strona tytułowa „Kroniki Farmaceutycznej” z informacją
lityczne.
Niebagatelo przekazaniu egzemplarza „Farmakopei Polskiej II”
nym był także fakt, że
premierowi Felicjanowi Sławoj-Składkowskiemu.
Dobre i znane z ofiarności serca
ich wdrożenie wymaga„Aptekarz Polski” 12/2010.
ło pokaźnych nakładów
Historia farmacji uczy nas… jak
stanąć w jednym szeregu i powiedzieć nie.
finansowych i zakupu co najmniej szkła oranżowego, chroniącego
„Aptekarz Polski” 6/2011.
kilkudziesięciu odczynników. Z od światła.
Historia farmacji uczy nas… jak dbać o wizerunek apteki. „Aptekarz Polski” 1/2011.
kolei Zarząd Polskiego PowszechWydaniu „Farmakopei PolHistoria
farmacji uczy nas… jak dbać o wygląd
nego Towarzystwa Farmaceutycz- skiej II” towarzyszyły kurtuazyjne
leku. „Aptekarz Polski” 3/2011.
nego upraszał władze państwowe wizyty przedstawicieli zawodu Historia farmacji uczy nas… jak odnieść sukces.
„Aptekarz Polski” 4/2011.
o danie aptekarzom i przemysło- u najwyższych władz państwoburmistrz. „Aptekarz Polski” 2/2009;
wi farmaceutycznemu dłuższego wych. 13 lipca 1937 prezes To- Aptekarz
Aptekarz prezes. „Aptekarz Polski” 3/2009;
czasu na przygotowania do wej- warzystwa Przyjaciół Wydziałów
Aptekarz konspirator. „Aptekarz Polski”
4/2009.
ścia „Farmakopei” w życie. Proś- i Oddziałów Farmaceutycznych
bę o wprowadzenie „Farmakopei profesor Bronisław Koskowski,
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Wspomnienie o profesorze
Wincentym Kwapiszewskim (1927 – 2011)

Z

głębokim żalem przekazuję smutną informację, że
w dniu 30 czerwca 2011r.
zmarł po ciężkiej chorobie prof.
dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski wieloletni kierownik
Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie,
a następnie Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zasłużony dla polskiej
farmacji naukowiec i nauczyciel
akademicki, wychowawca wielu
pokoleń farmaceutów.
Msza Św. żałobna odbyła
się w Warszawie w środę 6 lipca 2011 roku o godzinie 10.30
w kościele Św. Tadeusza Apostoła przy ul. Goraszewskiej 16, skąd
nastąpiło wyprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Bródnowski.
Wincenty Kwapiszewski był
pasjonatem nauki i badań naukowych. Studiował w Poznaniu
i zaraz po studiach (1952r.) rozpoczął prace w Katedrze Chemii Far-
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maceutycznej kierowanej przez
wybitnego światowej sławy naukowca i farmaceutę prof. dr hab.
Franciszka Adamanisa. W roku
1956 przeniósł się do Warszawy,
gdzie pracował najpierw w Ministerstwie Zdrowia a następnie na
Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej, tam się doktoryzował (1962r.), habilitował
i uzyskał docenturę (1968r.).
Awansował na stanowisko Kierownika Katedry Chemii Farmaceutycznej a następnie został powołany na stanowisko profesora
nadzwyczajnego (1982r.). Potem
losy rzuciły Go do Łodzi, także na
Wydział Farmaceutyczny i także
jak poprzednio do Zakładu Chemii Farmaceutycznej na kierownicze stanowisko, gdzie w 1993 roku
uzyskał nominację na stanowisko
profesora zwyczajnego a następnie przeszedł na emeryturę. Jego
dorobek naukowy jest olbrzymi
- liczący ponad 200 publikacji,
doniesień naukowych i patentów. Jako doświadczony dydaktyk
był współautorem podręczników: Chemiczna Analiza Ilościowa Środków Leczniczych (PZWL
1975), Chemia Leków ( (PZWL wyd. I-1978, wyd. II – 1986) oraz
skrypt pt.: Nazewnictwo Środków
Leczniczych (Wyd. AM 1999).
Prof. Wincenty Kwapiszewski, jako działacz farmaceutyczny,
był także autorem licznych - kilkudziesięciu - artykułów na tematy organizacyjne i społeczne
dotyczące studiów, jak i zawodu
farmaceutycznego. Drogi Zmarły
był wspaniałym prelegentem występującym z wykładami plenarnymi, jak i w sekcjach wielu zjazdów krajowych i międzynarodowych, a także wygłosił dziesiątki
wykładów naukowych na zebra-

niach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we wszystkich
Oddziałach PTFarm-u.
Profesora dr hab. n farm.
Wincentego Kwapiszewskiego –
Profesora, Prezesa i Przyjaciela,
większość z nas pamięta jako zawsze prężnego, pełnego zapału
do działania i do dyskusji jak również do podejmowania ważnych
decyzji. Pamiętamy Go także jako
wspaniałego dydaktyka, jako zasłużonego dla nauki polskiej profesora nauk farmaceutycznych
i wielkiego orędownika studiów
i zawodu farmaceutycznego,
i także jako wielkiego działacza
zawodowego a w szczególności
wieloletniego lidera polskiej Farmacji. To Profesor Wincenty Kwapiszewski przez okres 13-stu lat
(cztery kadencje), był Prezesem
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego –
w latach 1976-1989 – a więc
w latach, kiedy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne było jedyną
liczącą się w Kraju organizacją reprezentującą wszystkich polskich
farmaceutów, tak u władz Sejmu,
Rządu, ministerstw a także województw i innych organów władzy państwowej, a także władzy
Akademickiej w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż mieszczą się
w tym słowie: Polska Akademia
Nauk, Uczelnie i Wydziały.
Ale żeby być skutecznym
Prezesem, musiał ciężko na to
wszystko swoją aktywnością zapracować. Zaraz po studiach farmaceutycznych - na których był
aktywnym działaczem organizacji
studenckich - w roku 1953 został
członkiem PTFarm’u, potem od
1971r. był wiceprzewodniczącym
Oddziału Warszawskiego i krótko potem na Jego barki złożoAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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no olbrzymią odpowiedzialność,
powołując Docenta Wincentego
Kwapiszewskiego na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 36-go Międzynarodowego Kongresu Międzynarodowej
Federacji Farmaceutycznej (FIP).
Pracami organizacyjnymi kierował w latach od 1974 do 1976
– w którym to roku w Warszawie odbył się ten wielki Światowy Kongres. W tym samym roku
tj. 1976, na XI Walnym Zgromadzeniu PTFarm-u (w Kielcach)
Docent Wincenty Kwapiszewski
został wybrany prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którą to
funkcję piastował, jak wspomniano wyżej, przez cztery kadencje,
aż do 1989 roku (były to kadencje XII – XV). W tych też latach
Prezes Wincenty Kwapiszewski
był przedstawicielem polskich
farmaceutów w Zgromadzeniach
Generalnych Międzynarodowej
Federacji Farmaceutycznej (FIP).
Inną płaszczyzną działania
Prezesa Kwapiszewskiego było
włączenie się w aktywne działanie
w takich organizacjach lub gremiach działających na rzecz nauki
jak: Zarząd Główny Zrzeszenia
Polskich Towarzystw Naukowych
(1977-1993 - pełnił tam funkcję
wiceprezesa), Rady Towarzystw
Naukowych przy Prezydium PAN
(1978-1991), Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia (1981-1990),
Rady Konsultacyjnej ds. produkcji
farmaceutycznej przy Ministrze
Przemysłu Chemicznego (19841986), Rady Naukowej Instytutu
Leków (1978-1985), Rady Konsultantów Krajowych ds. Farmacji
(1985-1989), Komisji Analizy Farmaceutycznej Komitetu Chemii
Analitycznej PAN (1972-1978),
Komisji Badania Leku Syntetycznego Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN (1978-1984), był
także organizatorem, a potem
wiceprzewodniczącym Komitetu Nauki o Leku (KNoL) przy VI
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

Wydziale Nauk Medycznych PAN
(1986-1992), ponadto był członkiem Komisji Farmakopei Polskiej
od 1989r.
A po przemianach ustrojowych Profesor Kwapiszewski
został powołany na członka Naukowej Rady Konsultacyjnej przy
Naczelnej Izbie Aptekarskiej – od
1993r. Był także członkiem Rady
Naukowej Instytutu Technologii
i Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi - od 1978r.,
działał także jako członek komitetów redakcyjnych Acta Poloniae
Pharmaceutica i Farmacji Polskiej
w latach 1976-1989 i wielu innych
rad programowych takich jak
w PZWL, w Ministerstwie Zdrowia
i innych instytucjach. Był także
konsultantem Sejmu PRL VIII i IX
kadencji ds. zaopatrzenia farmaceutycznego a następnie był także konsultantem Sejmu i Senetu
RP ds. ustawodawstwa farmaceutycznego - w 1990r., był także
przez wiele lat członkiem Rady
Naukowej „Czasopisma Aptekarskiego”.
Za swoją aktywność Profesor Wincenty Kwapiszewski
uzyskał także wielkie międzynarodowe wyróżnienia honorowe
– otrzymując członkostwa honorowe Towarzystw Farmaceutycznych: Czechosłowacji (1979),
ZSRR (1981), NRD (1987), Węgier
(1988). Także i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na koniec
XVIII kadencji podczas walnego Zgromadzenia nadało prof.
zw. dr hab. n. farm. Wincentemu
Kwapiszewskiemu godność Prezesa Honorowego. Jego osiągnięcia zawodowe i organizacyjne
zostały wysoko ocenione przez
władze państwowe, czego dowodem jest wyróżnienie prof. dr
hab. Wincentego Kwapiszewskiego: Nagrodą Io Ministra Zdrowia
(1979r.), Złotym Krzyżem Zasługi
(1969r.), Krzyżem Kawalerskim
OOP (1979r.), Krzyżem Oficerskim
OOP (1986r.).

Poza tym ogromem działalności krył się, czego nie można pominąć, wspaniały człowiek,
serdeczny przyjaciel, błyskotliwy
rozmówca i zebraniowy orator,
a także człowiek, który posiadał wielką godność osobistą
i poczucie wielkiej dumy z tego,
że jest Polakiem. To też działał
w takich patriotycznych organizacjach związanych z Jego losami
- jako zesłańca na Sybir w czasie
II Wojny Światowej – gdzie był
w latach zsyłki 1943 – 1945 członkiem Związku Patriotów Polskich
w ZSSR, a następnie wstąpił
w 1989 roku do Związku Sybiraków. Swoje wspomnienia jako
sybiraka zawarł w interesującej
książce pt.: Rapsodia Ałtajska.
Żegnając Zmarłego podczas żałobnej Mszy Świętej - niżej
podpisany wypowiedział następujące słowa: Drogi Wicku, byłem

z Tobą związany przez wiele lat
i przez wszystkie te lata uczyłem się
od Ciebie mądrości życiowych i organizacyjnych, jak również mogłem podziwiać Twoje bezgraniczne oddanie
naukom farmaceutycznym i zawodowi farmaceutycznemu oraz walkom
o ich rozwój i wysoki prestiż.
Dziękuję Ci za ponad pięćdziesięcioletnią naszą znajomość
i trzydziestoletnią przyjaźń, tak Twoją, jak i Twojej Kochanej żony. Byłeś
mi zawsze życzliwy, a wtedy, kiedy
wybrano mnie prezesem XVIII kadencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, byłeś
moją ostoją i z Twojego głębokiego
doświadczenia mogłem zawsze korzystać. Wspierałeś mnie w wielu moich poczynaniach, biorąc często udział
w organizowanych przeze mnie spotkaniach, konferencjach czy zjazdach.
Dlatego żegnam Cię nie tylko jako przyjaciel, ale także jak Prezes Prezesa Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego.
Cześć Twojej pamięci! Żegnaj
Prezesie, żegnaj Drogi Wicku! ■
prof. dr hab. n. farm.
Michał Henryk Umbreit
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Nowe rejestracje – PL – czerwiec 2011

W czerwcu 2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych wydał 194 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce
nowych produktów leczniczych, w tym 190 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i
4 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Calgel – McNeil; Pediacel –
Sanofi Pasteur; Symbicort Turbuhaler - AstraZeneca), 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, urzędowe kody kreskowe), które
można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie
rejestracyjne za czerwiec 2011 zostało udostępnione 8 sierpnia 2011.
A – Przewód pokarmowy
i metabolizm
A02 – Leki stosowane w
zaburzeniach związanych z
nadkwaśnością; A02B – Leki
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowoprzełykowym; A02BC – Inhibitory pompy protonowej
Esomeprazolum: Esomeprazole
Polpharma to 7. zarejestrowana
marka ezomeprazolu, a 1. generyczny lek iniekcyjny. Na rynek
został wprowadzony lek oryginalny Nexium (AstraZeneca) i od
października 2010 Emanera (Krka).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Esomeprazol-Ratiopharm, Prazectol (Ethypharm),
Stomezul (Sandoz) i Zoleprin
(Hygia).
Pantoprazolum: Previfect (Sandoz), Acidwell (Sandoz), Pantoprazole Arrow (Arrow Poland)
i Gastronorm (M.R. Pharma) to
odpowiednio 39., 40., 41. i 42. zarejestrowana marka pantoprazolu.
Na rynek wprowadzono 17 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
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2008 Pantoprazol-Ratiopharm, od
września 2008 Panogastin (Jelfa),
od października 2008 IPP (Sandoz)
oraz Noacid (Egis), od listopada
2008 Panzol (Apotex) oraz Pantoprazol Sandoz, od sierpnia 2009
Contracid (Farma-Projekt), od
marca 2010 Panprazox (Polpharma; zarejestrowany wcześniej
przez firmę Nucleus jako Zoramyl),
od lipca 2010 Pantogen (Generics),
od sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; lek zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Tifizol przez firmę
Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic
(Farmacom; lek zarejestrowany
początkowo pod nazwą Zipantola,
a następnie wprowadzony na rynek w listopadzie 2008 pod nazwą
Pantoprazolum Farmacom - w
marcu 2010 nastąpiła zmiana nazwy na Xotepic), od października
2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca
2011 Contix ZRD (Lekam) i od
czerwca 2011 Panrazol (Actavis).
Spośród nich w postaci iniekcji
wprowadzono 3 leki: Controloc,
Nolpaza i Pantoprazol Sandoz.
Nie zostały jeszcze wprowadzone
do sprzedaży preparaty: Dyspex
I.V. (Nycomed Pharma), Nelgast
(Glenmark Pharmaceuticals; lek
OTC), Panglen (Glenmark), Pantomed (Ratiopharm), Pantopraz
(Biofarm), Pantoprazol BMM Phar-

ma (BMM Pharma), Pantoprazole
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Pantoprazole Olinka, Pantoprazole Phargem, Pantoprazole
Wockhardt, Pantoprazol Polfa
Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm
inj., Pantoprazol Tecnimede, Pantul
(Gerot), Pompec (Adamed), Prasec
(Ratiopharm; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Pantomol
przez firmę Alfred E. Tiefenbacher),
Prazopant inj. (Actavis), Zipantola
inj. (Pliva Kraków), a także 4 leki
OTC z centralnej rejestracji unijnej:
Somac Control, Pantozol Control,
Pantecta Control i Pantoloc Control (wszystkie: Nycomed). Spośród
nich w postaci iniekcji nie pojawiły
się jeszcze w obrocie 4 leki: Dyspex I.V., Pantoprazol-Ratiopharm,
Prazopant i Zipantola
Skreślono z Rejestru: Helopan (Gedeon Richter Polska) i Pantoprazol
-1A Pharma.
A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach
żołądkowo-jelitowych; A03A
– Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit;
A03AD – Papaweryna i jej
pochodne
Drotaverinum: No-Spa Comfort
(Sanofi-Aventis) i No-Spa Forte (Chinoin) w postaci tabletek
powlekanych to rozszerzenie w
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

stosunku do wprowadzonych
wcześniej tabletek. Do sprzedaży
wprowadzono 3 marki leków z
drotaweryną: Desparin (Polpharma), Galospa (Galenus) oraz NoSpa tabl. (Sanofi-Aventis), No-Spa
ampułki (Chinoin) i No-Spa Forte
tabl. (Chinoin).
A05 – Leczenie wątroby,
woreczka żółciowego i dróg
żółciowych; A05A - Leczenie
woreczka żółciowego i dróg
żółciowych; A05AA – Preparaty kwasów żółciowych
Acidum ursodeoxycholicum: Ursofalk (Dr. Falk) w postaci tabletek
powlekanych w nowej dawce 500
mg oraz w nowej postaci zawiesiny
doustnej to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej
kapsułek w dawce 250 mg. Do
sprzedaży wprowadzono 4 marki
preparatów zawierających kwas
ursodezoksycholowy: Proursan
(Pro.Med), Ursocam (Polfarmed),
Ursofalk (Dr. Falk) i Ursopol (ICN
Polfa Rzeszów).
A06/A06A – Leki pr zeczyszczające; A06AD - Leki
przeczyszczające działające
osmotycznie; A06AD65 –
Makrogol w połączeniach
Macrogolum+acidum
ascorbicum+kalii
chloridum+natrii
ascorbas+natrii
chloridum+natrii sulfas:
MoviPrep (Norgine) to pierwszy
zarejestrowany lek o podanym
składzie.
Macrogolum+kalii
chloridum+natrii
chloridum+natrii hydrocarbonas:
Macroratio (Ratiopharm) to 5. zarejestrowany preparat o podanym
składzie. Do sprzedaży od kwietnia 2011 wprowadzono Moxalole
(Meda Pharma). Nie pojawiły się
jeszcze w obrocie preparaty: Hermalax (Hermes), Laxaherm (HerAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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mes) i Movicol (Norgine).
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane w
chorobach jelit;
A07A - Leki przeciwzakaźne
stosowane w chorobach jelit;
A07AX – Inne leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit
Nifuroxazidum: Zyfurax (HascoLek) to 4. zarejestrowana marka
nifuroksazydu. Na rynek wprowadzono preparaty Nifuroksazyd
Hasco (Hasco-Lek) i Nifuroksazyd
Richter (Gedeon Richter Polska) w
postaciach jednodawkowej (tabl.
powl.) i wielodawkowej (zawiesina) oraz od sierpnia 2007 Endiex
(Zentiva).
A07E - Leki przeciwzapalne
stosowane w chorobach jelit;
A07EA - Kortykosteroidy stosowane miejscowo
Budesonidum: Budenofalk Uno
(Dr. Falk) w nowej dla tej substancji
czynnej postaci jednodawkowego
granulatu dojelitowego w nowej
dawce 9 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej kapsułek dojelitowych i pianki
doodbytniczej. Do sprzedaży
wprowadzono 2 leki: Budenofalk
(Dr. Falk) i Entocort (AstraZeneca)
o przedłużonym uwalnianiu.
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające
poziom glukozy we krwi, z
wyłączeniem insulin; A10BB
– Sulfonamidy, pochodne
mocznika
Gliclazidum: Glydium MR (Anpharm) o zmodyfikowanym uwalnianiu w dawce 60 mg to rozszerzenie względem dopuszczonego
wcześniej preparatu w dawce 30
mg. Zarejestrowano 19 marek
gliklazydu. Na rynek wprowadzono
4 leki o standardowym uwalnianiu:
Diabrezide (Molteni), Diaprel (Servier), Diazidan (ICN Polfa Rzeszów)

i Glazide (Galena), a także 3 leki o
przedłużonym uwalnianiu: Diaprel
MR (Anpharm), od sierpnia 2008
Gliclada (Krka) i od czerwca 2011
Normodiab MR (Actavis).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Clazistada (Stada), Corazide MR (Tabuk Poland),
Diagen (Generics), Diamicron
(Servier), Gliclabare (Disphar), Gliclagamma MR (Wörwag), Gliclazide
-1A Pharma, Gliclazide Gentian
Generics, Glimatin SR (Polpharma),
Glisan MR (Apotex), Gluctam MR
(Egis; dawka 30 mg zarejestrowana
wcześniej pod nazwą Gliclazide
MR Servier), Glydium MR (Anpharm) i Salson (Sandoz) o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid
(Apotex), Diabezidum (Jelfa), Diaklat (Biofarm), Diaquit (Gedeon
Richter Polska), Gliclazide (Generics), Gliclazide Richter (Gedeon
Richter Polska), Gliklazyd (Unia),
Glinormax (Teva Kutno), Glirat
(Krka), Neoglic (Teva), Norsulin
(Polfa Pabianice).
A12 – Substancje mineralne;
A12A – Preparaty wapnia;
A12AX – Wapń, preparaty
złożone
Calcium+colecalciferolum: Calcilac (Sun-Farm) to aktualnie 8.
zarejestrowana marka produktów
leczniczych o podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 4 marki
leków, w różnych postaciach i
dawkach: Orocal D3 i Orocal D3
Lemon (Nycomed), Ostowap D3 i
Ostowap D3 forte (Lekam), Vicalvit D (Teva Kutno) i od maja 2009
Recalvit D (Biofarm). Nie zostały
jeszcze wprowadzone do sprzedaży leki: Calvidin (Rottapharm),
Kalcipos-D (Meda), Natecal D3 (ITF
Pharma), Orocal D3 Forte, Orocal
D3 Tab, Orocal D3 Lemon Plus i
Orocal D3 Orange Plus (Nycomed
Pharma). Uchylono decyzję dopuszczającą do obrotu Calcichew/►
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►Vitamin D3 (Nycomed). Skreślono

z Rejestru: Caldetrin (Polfa Pabianice), Caltrate 600 + Witamina
D (Lederle), Ostical D (GlaxoSmithKline, Poznań), Oystercal D
500 (Holbex) i Vitrum Calcium +
Vitaminum D3 (Unipharm).
Wprowadzono także do obrotu
co najmniej 28 suplementów diety o tym składzie: Biowap Chelat
(Lekam), Calci Strong Wapń +
Witamina D3 (Vitabalans), Calcium
+D3 (Ozone), Calcium +D3 Aflofarm, Calcium Plus (Ortis), Calpe
D3 (Pliva Kraków), Chela-Calcium
D3 (Olimp Labs), D Kidusie (Oleofarm), Ellactiva Calcium Chews
(Oxford Nutrascience), Lanvit
Calcium + Wit. D3 (Langsteiner),
Mikroelementy + Witaminy Wapń
z Witaminą D3 (Colfarm), Multi Fan
Calcium Vitaminum D3 (Ekolek),
Osteo 800 (Polski Lek), Osteovis
Calcium + D3 (Vis), Osteovit 1000
(Asa), Ostercal 1250 D (Puritan’s
Pride), Plusssz Classic Calcium
+ Witamina D3 (Plusssz Vitamin), Płynne Calcium (Uniphar),
Supherb Calcium Vitamin D3
Formula (Supherb), Supherb SignaCalcium 600D3 (Supherb),
Unical 500D (Unipharm), Vitrum
Calcium 1250 + Vitaminum D3
(Unipharm), Vitrum Calcium600
+ D400 (Unipharm), Wapń + D3
(Domowa Apteczka), Wapń + D3
(Vis), Wapń 500 + Witamina D3
(Ozone), WMC wapń + Witamina
D3 (Walmark), Zdrovit Ca + D3 w
osteoporozie (NP Pharma).
B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Leki przeciwzakrzepowe; B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi (z
wyłączeniem heparyny)
Acidum acetylsalicylicum: Ratiocard (Ratiopharm) w dawce 100
mg to 9. zarejestrowana w tej klasie marka preparatów kwasu ace58

tylosalicylowego. Na rynek wprowadzono 8 marek: Acard (Polfa
Warszawa), 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
Accord (Accord Healthcare) i Clopidogrel Wockhardt to odpowiednio 68. i 69. zarejestrowana marka
klopidogrelu. Na rynek wprowadzono 22 leki: Plavix (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb; lek oryginalny), Areplex (Adamed), Zyllt
(Krka), od sierpnia 2008 Clopidix
(Lekam), od listopada 2009 Clopidogrel Mylan i Egitromb (Egis),
od grudnia 2009 Clopidogrel Teva
i Trombex (Zentiva), od stycznia
2010 Grepid (Pharmathen), od
marca 2010 Plavocorin (Sandoz),
od maja 2010 Clopidogrel Apotex (Apotex; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Clopidogrel
Mylan Pharma), Clopidogrel GSK
(GlaxoSmithKline) i Tessyron (Gedeon Richter), od czerwca 2010
Agregex (Actavis), od lipca 2010
Carder (Farma-Projekt) i Miflexin
(Ratiopharm), od sierpnia 2010
Clopinovo (Blau Farma Group II),
od grudnia 2010 Clopidogrel Arrow (Arrow ApS), od stycznia 2011
Clogrel (Polpharma) i Tuxedon
(ICN Polfa Rzeszów), od marca
2011 Trogran (Glenmark) i od maja
2011 Lopigalel (Galex d.d.; preparat zarejestrowany początkowo
pod nazwą Agrelex).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Baldiclod (Alchemia), Clopidim
(Specifar), Clopidogrel Actavis,
Clopidogrel Alet, Clopidogrel IWA
(IWA Consulting; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą
Picturlop), Clopidogrel Jenson
(Jenson Pharmaceutical Services),
Clopidogrel Pfizer, Clopidogrel

Pliva (Pliva Kraków), Clopidogrel
Quisisana (Quisisana Pharma),
Clopidostad (Stada), Clopidroratio (Ratiopharm), Clopigamma
(Wörwag), Clopimef (Mepha),
Cloroden (Tabuk Poland), Defrozyp (Labormed), Hemafluid (1A
Pharma), Klepisal (Alchemia), Klopidogrel Pentafarma, Klopidogrel
West Pharma, Lofradyk (Adamed),
Nofardom (Adamed), Pegorel
(S-Lab), Platarex (Pliva Kraków),
Sarovex (Tabuk Poland), Sudroc
(Miklich), Vatoud (Alvogen), Vixam
(Polfarmex) oraz zarejestrowane
w ramach centralnej procedury
unijnej leki: Clopidogrel Acino
(Acino Pharma), Clopidogrel Acino
Pharma (Acino Pharma), Clopidogrel Acino Pharma GmbH (Acino
Pharma), Clopidogrel DURA (Mylan dura), Clopidogrel HCS, Clopidogrel Hexal (Acino Pharma), Clopidogrel Krka (Krka), Clopidogrel
Qualimed (Qualimed), Clopidogrel Ratiopharm (Acino Pharma),
Clopidogrel Ratiopharm GmbH
(Acino Pharma), Clopidogrel TAD
(Tad Pharma), Clopidogrel Teva
Generics B.V., Clopidogrel Teva
Pharma (Teva Pharma; poprzednia nazwa preparatu: Clopidogrel
HCS), Clopidogrel Teva Pharma
B.V., Clopidogrel Winthrop (Sanofi
-Aventis), Iscover (Bristol-Myers
Squibb), Zopya (Krka) i Zylagren
(Krka).
W listopadzie 2009 wycofano z
unijnego rejestru Clopidogrel
BMS (Bristol-Myers Squibb), w
lutym 2011 Clopidogrel 1A Pharma (Acino Pharma), a w marcu
2011 Clopidogrel Sandoz (Acino
Pharma).
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne
hemostatyki;
B02BB – Fibrynogen
Fibrinogenum humanum: Riastap (CSL Behring) to aktualnie
jedyny zarejestrowany preparat
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

fibrynogenu. Wcześniej skreślono
z Rejestru Heamocomplettan P
(Centeon).
B02BD – Czynniki krzepnięcia krwi
Factor humanus von Willebrandi: Willfact (LFB Biomedicaments)
to pierwsza rejestracja w Polsce
preparatu zawierającego sam
czynnik Willebranda.
B05 – Substytuty osocza i
płyny do wlewów; B05B –
Roztwory do podawania dożylnego; B05BB – Roztwory
wpływające na równowagę
elektrolitową; B05BB02 –
Elektrolity z węglowodanami
Natrii chloridum+glucosum: Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati
0,9% 2:1 Viaflo (Baxter) to rozszerzenie względem wprowadzonego
wcześniej preparatu Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1
Baxter. Do obrotu wprowadzono
także Glucosum 5% et Natrium
Chloratum 0,9% Fresenius (Fresenius Kabi Polska). Preparaty wytwarzane są w dwóch stosunkach
stężeń: 1:1 i 2:1.
C – Układ sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01D – Leki rozszerzające
naczynia stosowane w chorobach serca; C01DA – Azotany organiczne
Isosorbidi mononitras: Isosorbidi
mononitras Accord (Accord Healthcare) to aktualnie 8. zarejestrowana marka monoazotanu izosorbidu. Na rynek wprowadzono
6 marek leków: Effox i Effox Long
(Schwarz Pharma i Vedim), Mono
Mack Depot (Mack), Mononit i
Mononit retard (Sanofi-Aventis,
Rzeszów), Olicard Retard (Abbott),
od listopada 2007 Mono TAD
(Tad Pharma) i od sierpnia 2008
Monosan (Pro.Med). Nie pojawił
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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się jeszcze w sprzedaży Isosorbide mononitrate Vitabalans (lek
zarejestrowany początkowo pod
nazwą Isosor). Skreślono z Rejestru
preparaty: Corangin (Novartis),
Isomonit 20 i Isomonit 40 (Hexal),
Izonit i Izonit prolongatum (Lek,
Stryków) oraz Monocard (Synteza).
C01E – Inne leki stosowane
w chorobach serca; C01EB
– Inne leki stosowane w chorobach serca
Trimetazidinum: Dimesar (Lupin)
i Portora (Glenmark) to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowana marka
trimetazydyny. Do sprzedaży wprowadzono preparaty jednodawkowe o standardowym i przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-Protectin
MR (Ethifarm), Metazydyna (Polfa
Pabianice), Preductal (Servier) i
Preductal MR (Anpharm), Trimetaratio (Ratiopharm), od sierpnia
2008 Setal MR (Polfarmex), od
listopada 2008 Protevasc SR (Gedeon Richter Polska) i od kwietnia
2010 Trimeductan MR (Lekam).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Trimetazidine-Ratiopharm PR i
Vascotazin (Actavis). Skreślono z
Rejestru: Adexor (Egis).
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne
blokery kanału wapniowego z głównym działaniem
na naczynia krwionośne;
C08CA – Pochodne dihydropirydyny
Lacidipinum: Lacidipine Teva to 2.
zarejestrowany lek generyczny. Na
rynek wprowadzono lek oryginalny Lacipil (GlaxoSmithKline). Nie
pojawił się jeszcze w sprzedaży
Cinep (Jelfa).
C09 – Leki działające na
układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory ACE, leki
złożone;
C09BA – Inhibitory ACE i leki
moczopędne;

C09BA04 – Peryndopryl i leki
moczopędne
Perindoprilum+indapamidum:
Lextril Combo (Glenmark) zawierający peryndopryl w połączeniu z erbuminą w 2 dawkach (2
mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg)
to 21. zarejestrowany preparat o
podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 4 preparaty zawierające peryndopryl w
połączeniu z argininą i indapamid
(zastąpiły wcześniejsze preparaty
zawierające peryndopryl w połączeniu z erbuminą i indapamid):
Noliprel forte (Anpharm) i Tertensif
Kombi (Servier), zawierające 5 mg
peryndoprylu i 1,25 mg indapamidu oraz Noliprel Bi-Forte (Servier;
lek zarejestrowany początkowo
pod nazwą Peryndopryl arginine
+ Indapamid Servier) i Tertensif
Bi-Kombi (Anpharm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Peryndopryl arginine + Indapamid
Anpharm), zawierające 10 mg peryndoprylu i 2,5 mg indapamidu.
Od czerwca 2008 wprowadzono
także 1 lek zawierający peryndopryl w połączeniu z erbuminą
i indapamid: Co-Prenessa (Krka
Polska) w 3 dawkach: 2 mg + 0,625
mg, 4 mg + 1,25 mg oraz 8 mg
+2,5 mg.
Zarejestrowanych jest także 15
preparatów dotychczas nie wprowadzonych do obrotu: Arifon
Kombi (Anpharm; 4 mg+1,25 mg),
Davapamid (Gedeon Richter Polska; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 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 (Galex 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), Peryl Combi
(ICN Polfa Rzeszów; 2 dawki: 2
mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg),►
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►Peryndopryl+Indapamid Servier (2

mg+0,625 mg), Prenix (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),
Romapal (Galex d.d.; 2 dawki: 2
mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg),
Teraxans (Anpharm; 8 mg+2,5
mg).
Skreślono z Rejestru: Perindopril/Indapamide Ser vier (Anpharm; 2 mg+0,625 mg),
Peryndopryl+Indapamid Servier
(4 mg+1,25 mg).
C09BB - Inhibitory ACE i
blokery kanału wapniowego;
C09BB02 – Enalapryl i lerkanidypina
Enalaprilum+lercanidipinum:
Lercaprel i Coripren (Recordati)
to pierwsze rejestracje w Polsce
preparatów o podanym składzie.
C09C/C09CA – Antagoniści
angiotensyny II, leki proste
Candesartanum: Candesartan
Actavis to 9. zarejestrowana marka kandesartanu. Na rynek został
wprowadzony lek oryginalny Atacand (AstraZeneca) i od czerwca
2010 Karbis (Krka). Nie pojawiły
się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Candepres (Sandoz), Candertan
(Gedeon Richter Polska), Candesartan-1A Pharma, CandesartanRatiopharm, Candesartan Teva i
Ranacand (Ranbaxy).
Telmisartanum: Telmark (Glenmark) to 10. zarejestrowana marka
telmisartanu. Na rynek w Polsce
zostały wprowadzone 3 leki: Micardis (Boehringer Ingelheim), Pritor
(Bayer Schering) i od października
2010 Tolura (Krka). Nie pojawiły się
jeszcze w sprzedaży: Kinzalmono
(Bayer Schering), Telmisartan
Actavis, Telmisartan-Ratiopharm,
Telmisartan Sandoz, Telmisartan
Teva i Tezeo (Zentiva).
Valsartanum: Apo-Valsart (Apo60

tex) to 29. zarejestrowana marka
walsartanu. Na rynku pojawiło się
13 leków: Diovan (Novartis; lek
oryginalny), od marca 2008 Valsacor (Krka), od marca 2009 Valzek
(Celon Pharma), od października
2009 Tensart (Egis; zarejestrowany
wcześniej przez Nucleus pod nazwą Ramartan), od grudnia 2009
Anartan (Ratiopharm), od marca
2010 Nortivan (Gedeon Richter
Polska) i Zelvartan (Nucleus), od
lipca 2010 Bespres (Teva), od listopada 2010 Valtap (Zentiva), od
lutego 2011 Avasart (Polfarmex),
Valsotens (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Valsartan Nucleus) oraz Vanatex
(Polpharma) i od czerwca 2011
Axudan (Sandoz).
Nie zostały jeszcze wprowadzone
do obrotu preparaty: Cezoryn
(Labormed; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Yosovaltan),
Valsaran (Sun-Farm), Metrival
(Sigillata), Nuclaval (Sigillata), Valitazin (Mepha), Valpress (Actavis),
Valsargen (Generics), Valsartan-1A
Pharma, Valsartan Bluepharma,
Valsartan Pliva (Teva), ValsartanRatiopharm, Valsartan Tecnimede,
Valsartan Teva, Valsavil (Pharma
Resources Dr. Schultting) i Yosovaltan 160 mg (Labormed).
C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone;
C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;
C09DA01 – Losartan i leki
moczopędne
Losartanum+hydrochlorothia
zidum: Losargamma HCT (Wörwag) to 16. zarejestrowana marka
preparatów o podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 9 marek
- preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte
(Merck Sharp & Dohme), Lorista H
(Krka), od lutego 2008 Lozap HCT
(Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap
H), od sierpnia 2008 Lorista HD

(Krka), od listopada 2009 Presartan
H (ICN Polfa Rzeszów), od maja
2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca
2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow
Poland), od sierpnia 2010 Stadazar
HCT (Stada; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Vilbinitan),
od lutego 2011 Loreblok HCT
(Orion) oraz od marca 2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lorista HL
(Krka). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Losagen Combi (Generics),
Losartan HCT Bluefish (Bluefish
Pharmaceuticals), Losartan Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan
Potassium Hydrochlorothiazide
Liconsa, Lostanorm HCT (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej
przez Alet Pharmaceuticals pod
nazwą Losartan Potassium HCT
Alet) i Sortabax HCT (Ranbaxy).
Skreślono z Rejestru: Losartan HCT
-1A Pharma, Sentor HCT (Gedeon
Richter Polska).
C09DA03 – Walsartan i leki
moczopędne
Valsartanum+hydrochloroth
iazidum: Valsotens HCT (Actavis) to 17. zarejestrowana marka
preparatów o podanym składzie,
zaś Co-Bespres (Teva) w 3 zestawieniach dawek to rozszerzenie
względem dawek wprowadzonych
wcześniej. Na rynek wprowadzono
9 leków: Co-Diovan (Novartis), od
września 2009 Tensart HCT (Egis),
od grudnia 2009 Anartan HCT
(Ratiopharm), od stycznia 2010
Co-Valsacor (Krka), od maja 2010
Co-Bespres (Teva; wcześniejsza
nazwa preparatu: Bespresco),
od lipca 2010 Zelvartancombo
(Galex d.d.), od sierpnia 2010 CoNortivan (Gedeon Richter Polska),
od listopada 2010 Valtap HCT
(Zentiva) i od maja 2011 Axudan
HCT (Sandoz).
Nie zostały jeszcze wprowadzone
do sprzedaży: Valsartan HCT-1A
Pharma, Valsartan HCT BluepharAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

ma, Valsartan HCT-Ratiopharm,
Valsartan + hydrochlorothiazide
Krka, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva), Valsavil HCT
(Pharma Resources Dr. Schultting)
i Vanatex HCT (Polpharma).
C09DA06 – Kandesartan i
leki moczopędne
Candesartanum+hydrochlorot
hiazidum: Candesartan HCT Actavis to 6. rejestracja preparatów
o podanym składzie. Nie zostały
jeszcze wprowadzone do sprzedaży zarejestrowane wcześniej
preparaty: Candepres HCT (Sandoz), Candertan HCT (Gedeon
Richter Polska), Candesartan HCT
-Ratiopharm, Candesartan HCT
Teva i Karbicombi (Krka).
C10 – Leki wpływające na
stężenie lipidów; C10A Leki wpływające na stężenie
lipidów, leki proste; C10AA
– Inhibitory reduktazy HMG
CoA
Atorvastatinum: Atorvagen (Generics) to 33. zarejestrowana marka preparatów atorwastatyny. Do
obrotu wprowadzono 17 leków:
Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/ParkeDavis; 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 (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez Medis
jako Atorvin), od kwietnia 2008
Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako
Copastatin), od listopada 2008
Corator (Lekam), od grudnia 2008
Larus (Gedeon Richter Polska;
zarejestrowany wcześniej przez
Medis jako Atorpharm), od maja
2009 Atorvastatinum Farmacom,
od czerwca 2009 Torvazin (Egis),
od grudnia 2009 Xavitor (Tabuk
Poland; zarejestrowany wcześniej
przez Medis pod nazwą Copator),
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy),
od września 2010 Apo-Atorva
(Apotex) i od czerwca 2011 Voredanin (Labormed). Nie zostały
jeszcze wprowadzone preparaty:
Atorgamma (Wörwag), Atorlip
(Sun-Farm), Atorvanorm (+Pharma), Atorvastatin-1A Pharma,
Atorvastatin Egis, AtorvastatinRatiopharm, Atorvastatin Teva,
Atorvastatin Teva Pharma, Atosener (Sandoz), Euroclast (Sandoz),
Gletor (Glenmark), Haepcard (Sandoz), Mephator (Mepha), Orztiza
(Actavis) i Pharmastatin (Stada).
Pitavastatinum: Vezepra i Livazo
(Kowa) to pierwsze rejestracje w
Polsce leków zawierających pitawastatynę.
Rosuvastatinum: RosuvastatinRatiopharm to 7. zarejestrowana
marka rosuwastatyny. Na rynek
wprowadzono 6 marek: Crestor
(AstraZeneca; lek oryginalny), od
czerwca 2010 Zaranta (Gedeon
Richter Polska), od sierpnia 2010
Rosucard (Zentiva) i Suvardio
(Sandoz), od grudnia 2010 Zahron
(Adamed) i od maja 2011 Rosuvastatin Teva.
D – Leki stosowane w dermatologii
D01 – Leki przeciwgrzybicze
stosowane w dermatologii;
D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo;
D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo
Amorolfinum: Amorolfine Adoh
to 1. zarejestrowany lek generyczny z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono lek oryginalny Loceryl
(Galderma).
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
G01 – Leki ginekologiczne
przeciwzakaźne i antyseptyczne; G01A - Leki prze-

ciwzakaźne i antyseptyczne,
z wyłączeniem leków złożonych z kortykosterydami;
G01AC – Pochodne chinoliny
Dequalinii chloridum: Fluomizin
(FGK Representative Service) to
pierwsza rejestracja w Polsce leku
zawierającego chlorek dechalinium.
G03 – Hormony płciowe i
środki wpływające na czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki
antykoncepcyjne działające
ogólnie;
G03AA – Progestageny i
estrogeny, preparaty jednofazowe;
G03AA07 – Lewonorgestrel
i estrogen
Levonorgestrelum+ethinylestr
adiolum: Levomine (Sun-Farm)
to aktualnie 5. zarejestrowana
marka jednofazowego zestawienia
wymienionych środków. Na rynek
zostały wprowadzone 3 preparaty:
Microgynon 21 (Bayer Schering),
Rigevidon (Gedeon Richter) i
Stediril 30 (Pfizer). Nie pojawił się
jeszcze w sprzedaży środed Oralcon (Famy Care). Zarejestrowane
środki zawierają etinylestradiol +
lewonorgestrel w dawkach 0,03
mg + 0,15 mg. Skreślono z Rejestru: EthiLek (Sandoz), Gravistat
(Jenapharm), Gravistat 125 (Bayer
Schering), Loette (Wyeth) i Minisiston (Jenapharm).
G03AA12 – Drospirenon i
estrogen
Drospirenonum+ethinylestradi
olum: Belusha, Aneea, Daylette i
Teenia (wszystkie: Gedeon Richter
Polska) to odpowiednio 16., 17,
18. i 19. zarejestrowana marka
środków antykoncepcyjnych o
podanym składzie. Do sprzedaży
wprowadzono 8 środków: Yasmin
(Bayer Schering), od stycznia 2007
Yasminelle (Schering), od grudnia►
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►2008 Yaz (Bayer Schering), od lip-

ca 2010 Asubtela (Temapharm),
Midiana (Gedeon Richter Polska)
i Naraya (Temapharm) oraz od
lutego 2011 Lesine (Teva; preparat
w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon
Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach
3 mg + 0,02 mg zarejestrowany
wcześniej przez Leon Farma pod
nazwą Drosiol). Nie ma jeszcze na
rynku preparatów: Aliane (Bayer
Schering), Dronin (Teva; preparat
w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon
Farma), Linatera (Bayer Schering;
preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/
Drospirenon Bayer), Naravela (Temapharm; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight), Palandra (Bayer Schering),
Subteliv (Temapharm; preparat
zarejestrowany początkowo pod
nazwą Subtelineight) i Varenelle
(Teva; preparat w dawkach 3 mg
+ 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą
Dronin).
Wszystkie środki zawierają 3 mg
drospirenonu. Różnice dotyczą
zawartości estrogenu. Dawkę 0,02
mg etinylestradiolu zawierają:
Aliane, Aneea, Belusha, Daylette,
Lesinelle, Linatera, Naravela, Naraya, Teenia, Varenelle, Yasminelle
i Yaz. Dawkę 0,03 mg etinylestradiolu zawierają: Asubtela, Dronin,
Lesine, Midiana, Palandra, Subteliv
i Yasmin.
G03AC – Progestageny
Desogestrelum: Ovulan (Polfa
Pabianice) to 5. zarejestrowana
marka preparatów dezogestrelu.
Do obrotu wprowadzono 2 środki: Cerazette (Organon) i od maja
2008 Azalia (Gedeon Richter). Nie
pojawiły się jeszcze w sprzedaży
preparaty: Suzette (Helm) i Symonette (SymPhar).
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G04 – Leki urologiczne;
G04B – Inne leki urologiczne,
w tym przeciwskurczowe;
G04BE – Leki stosowane w
zaburzeniach erekcji
Sildenafilum: Sildenafil Accord
(Accord Healthcare) to 24. zarejestrowana marka syldenafilu.
Na rynek zostało wprowadzonych 10 preparatów z opisanym
wyżej zastosowaniem: Maxigra
(Polpharma), Viagra (Pfizer), od
października 2009 Vizarsin (Krka),
od lipca 2010 Sildenafil Actavis,
od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil
Medana (Medana Pharma), od
stycznia 2011 Sildenafil Teva, od
marca 2011 Falsigra (Polfarmex)
oraz od czerwca 2011 Sildenafil
Ratiopharm i Vigrande (Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis),
Ecriten (Jelfa), Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Apotex, Sildenafil
BMM Pharma, Sildenafil Mylan,
Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada,
Sildenafil Tecnimede, Sildenafilum
Farmacom, Silfeldrem (+Pharma) i
Vilgendra (Sigillata).
Skreślono z Rejestru: Silderec (Gedeon Richter).
Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek
zawiera sildenafil umieszczony
przez WHO w klasie G04BE – Leki
stosowane w zaburzeniach erekcji,
choć według wskazań dla tego
preparatu (leczenie pacjentów z
nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa
II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku
w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych
związanych z chorobami tkanki
łącznej) bardziej pasowałaby klasa
C01EB – Inne leki nasercowe.
G04C – Leki stosowane w
łagodnym przeroście gru-

czołu krokowego; G04CA
– Antagoniści receptorów
α-adrenergicznych
Tam s u l o s i n u m : Ta m s u l o s i n
+Pharma o przedłużonym uwalnianiu to 24. zarejestrowana marka
tamsulozyny. Na rynek wprowadzono 17 leków: Omnic i od
lipca 2006 Omnic Ocas (Astellas
Pharma; lek oryginalny), Tanyz i
Tanyz Eras (Krka), od marca 2006
Tamsulosin-Ratiopharm i Uprox
(Farma-Projekt), od kwietnia 2006
Bazetham (Teva), od maja 2006
Fokusin (Zentiva) i Urostad (Stada),
od czerwca 2006 Tamsudil (Actavis) 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), od
kwietnia 2008 Ranlosin (Lekam) i
od maja 2008 Apo-Tamis (Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone
do sprzedaży preparaty: Flosin
(Menarini; lek zarejestrowany
wcześniej przez firmę Kiron pod
nazwą Tamsulijn), Omipro (Jelfa),
Solesmin (Cipla), TamsulosinStichting (Stichting Registratiebeheer), Tamsunorm (ICN Polfa
Rzeszów) i Tamzul (Teva). Skreślono z Rejestru preparaty: Tamsec
(Walmark), Tamsulosini Hydrochloridum Yamanouchi (Astellas
Pharma), Tamsulosin-Registratiebeheer (Stichting Registratiebeheer) i Wintamsu (Winthrop
Medicaments).
J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne
działające ogólnie;
J01A/J01AA – Tetracykliny
Doxycyclinum: Efracea (Galderma) to 8. zarejestrowana marka
doksycykliny, w nowej postaci kapAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

sułek o przedłużonym uwalnianiu
w nowej dawce 40 mg. Na rynek
wprowadzono 4 marki: Doxycyclinum Farma-Projekt, Doxycyclinum
TZF (Polfa Tarchomin), Doxyratio
M (Ratiopharm) i Unidox Solutab
(Astellas). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Doxycyclin-Stada,
Doxycyclinum Espefa i Tardox DIS
(Polfa Tarchomin). Skreślono z
Rejestru: Supracyclin Tabs (Grünenthal).
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy, J01FA
– Makrolidy
Azithromycinum: Azimycin (Polfa
Tarchomin) w postaci doustnej
wielodawkowej to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej tabletek powlekanych.
Zarejestrowano 19 marek azytromycyny. Na rynek wprowadzono
16 leków: Azibiot (Krka Polska),
Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox (Zentiva), Oranex (Farmacom), Sumamed (Pliva Kraków;
lek oryginalny) i Sumamed forte
(Teva), od lipca 2006 Azithromycin
-Ratiopharm, od sierpnia 2006
Macromax (ICN Polfa Rzeszów),
od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin
(Lekam), od maja 2008 AziTeva
(Teva; preparat wprowadzony w
grudniu 2006 pod poprzednią
nazwą Azithromycin Teva), od
czer wca 2008 Azycyna (Polfa
Pabianice), od października 2008
Azitrin (Genexo), od września 2009
Zetamax (Pfizer), od października
2009 Azitro-Mepha (Mepha), od
listopada 2010 Canbiox (Apotex;
preparat zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Azimox) i od marca
2011 Bactrazol (Farmacom). Nie
pojawiły się jeszcze w sprzedaży:
Azigen (Generics), Azitrogen (Generics) i Azithromycin-1A Pharma
(zarejestrowany wcześniej jako
AzitroHexal) w postaci doustnej
wielodawkowej.
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XX – Inne leki
przeciwbakteryjne
Linezolidum: Linezolid Teva w
postaci iniekcji to rozszerzenie
względem zarejestrowanej wcześniej postaci doustnej tego leku.
Na rynek wprowadzono lek oryginalny Zyvoxid (Pfizer) w postaci
doustnej i iniekcyjnej. Linezolid
Teva nie pojawił się jeszcze w
sprzedaży.
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie;
J02AC – Pochodne triazolu
Fluconazolum: Fluconazole Kabi
inj. (Fresenius Kabi) i Flukonazol
Actavis kaps. to odpowiednio 14.
i 15. zarejestrowana marka flukonazolu. Do obrotu wprowadzono 7
leków doustnych: Diflucan (Pfizer),
Fluconazole Polfarmex, Flumycon
(Teva), Mycosyst (Gedeon Richter Polska i Gedeon Richter), od
sierpnia 2006 Flucofast (Medana
Pharma), od lipca 2007 Fluconazin (Hasco-Lek), i od listopada
2010 Mycomax (Zentiva). Nie
zostały jeszcze wprowadzone na
rynek leki doustne: Fluconazol1A Pharma, Fluconazole-Egis i
Flucorta (Polfarmex). Skreślono z
Rejestru: Diflazon (Krka), Flucofungin (Sandoz), FlucoLek (Sandoz),
Fluconazole (Teva Kutno), Fluconazole BMM Pharma (Lefarm; lek
wprowadzony na rynek w lutym
2010), Flucoric (Ranbaxy), Flumycon syrop (Pliva Kraków) i Zucon
(Norton). Ponadto na rynek wprowadzono 6 roztworów do wlewów
dożylnych: Diflucan (Pfizer; lek
oryginalny), Flumycon (Teva), od
września 2008 Flukonazol (Claris
Lifesciences), od czerwca 2009
Fluconazole Redibag (Baxter) i
od sierpnia 2010 Fluconazole B.
Braun (Braun). Skreślono z Rejestru: Mycosyst roztwór do wlewów
dożylnych (Gedeon Richter).
J07 – Szczepionki; J07B –

Szczepionki wirusowe; J07BB
– Szczepionki przeciw grypie
Influenzae vaccinum: Preflucel
(Baxter) jest 11. zarejestrowaną
szczepionką przeciw grypie sezonowej. Do sprzedaży zostało
wprowadzonych 7 szczepionek
iniekcyjnych: Begrivac (Novartis),
Fluarix (GlaxoSmithKline), Influvax
(Abbott), Vaxigrip i Vaxigrip Junior
(Sanofi Pasteur), od października
2006 Inflexal V (Crucell), od września 2009 Agrippal (Novartis) i od
września 2010 IDflu (Sanofi Pasteur). Nie pojawiły się na rynku w
Polsce preparaty iniekcyjne Intanza (Sanofi Pasteur MSD) i Optaflu
(Novartis Vaccines & Diagnostics;
zawiera inaktywowane antygeny
powierzchniowe [hemaglutyninę
i neuraminidazę] wirusa namnażane w komórkach psiej nerki
Madin-Darby’ego [Madin Darby
Canine Kidney – MDCK], a nie na
zarodkach kurzych, jak w pozostałych szczepionkach) oraz Fluenz
(MedImmune) w postaci zawiesiny
podawanej jako aerozol do nosa.
Zarejestrowane są obecnie w procedurze centralnej 3 szczepionki
przeciwko grypie pandemicznej
(H1N1)v: Celvapan (Baxter) zawierająca namnażany na ciągłej
linii komórek Vero pochodzącej
od ssaków cały inaktywowany
winion, Focetria (Novartis Vaccines & Diagnostics) zawierająca
namnażane na zarodkach kurzych antygeny powierzchniowe
(hemaglutyninę i neuraminidazę)
i adiuwant MF59C.1, Pandemrix
(GlaxoSmithKline Biologicals)
zawierająca namnażany na zarodkach kurzych rozszczepiony
wirion wirusa H5N1 i adiuwant
AS03. Szczepionki Celvapan, Focetria i Pandemrix, zarejestrowane początkowo jako szczepionki
przeciwko grypie pandemicznej
H5N1, zostały następnie na skutek
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wprowadzonych zmian szczepów
wirusów grypy, przekształcone
w szczepionki przeciwko grypie
pandemicznej (H1N1)v. Wycofano
z unijnego Rejestru 2 szczepionki
przeciwko grypie pandemicznej
(H1N1)v: 13 grudnia 2010 Arepanrix (GlaxoSmithKline Biologicals)
i 14 VI 2011 Humenza (Sanofi
Pasteur).
Zarejestrowano także 5 szczepionek pandemicznych H5N1:
Daronrix (GlaxoSmithKline Biologicals) zawierającą namnażany
w zarodkach kurzych cały wirion
i standardowy adiuwant, Foclivia
(Novartis Vaccines and Diagnostics; zawierającą namnażane
na zarodkach kurzych antygeny
powierzchniowe (hemaglutyninę i
neuraminidazę) i ulepszony adiuwant, Pandemic Influenza Vaccine
(H5N1) (GlaxoSmithKline Biologicals) zawierającą namnażany w
zarodkach kurzych rozszczepiony
inaktywowany wirion oraz adiuwant AS03, Pandemic Influenza
Vaccine H5N1 Baxter (Baxter)
zawierającą namnażany na komórkach linii Vero cały inaktywowany
winion, Pumarix (GlaxoSmithKline
Biologicals) zawierającą rozszczepiony inaktywowany wirus grypy
i adiuwant AS03.
Zarejestrowane są także 4 szczepionki prepandemiczne H5N1,
przeznaczone do stosowania w
4.-5. fazie rozwoju pandemii: Prepandrix i Prepandemic Influenza
Vaccine (H5N1) (obie: GlaxoSmithKline Biologicals) zawierające
namnażany w zarodkach kurzych
rozszczepiony inaktywowany
winion i adiuwant AS03 oraz
Prepandemic influenza vaccine
(H5N1) i Aflunov (obie: Novartis
Vaccines and Diagnostics) zawierające namnażane w zarodkach
kurzych inaktywowane antygeny
powierzchniowe wirusa oraz adiuwant MF59C.1.
64

Fazy rozwoju pandemii grypy wg
WHO: faza 1. – podtyp wirusa
grypy obecny tylko u zwierząt,
przy niewielkim ryzyku zakażenia
człowieka; faza 2. - podtyp wirusa
grypy obecny tylko u zwierząt,
przy wysokim ryzyku zakażenia
człowieka; faza 3. – zakażenia u
ludzi, transmisja tylko w bliskich
kontaktach bezpośrednich; faza 4.
– ograniczone rozprzestrzenianie
wirusa w kontaktach międzyludzkich, zakażenia w niewielkich grupach; faza 5. – rozprzestrzenianie
wirusa między ludźmi w lokalnych
populacjach; faza 6. – rozprzestrzenienie w populacji ogólnej.

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na
układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity;
L01BC – Analogi pirymidyny
Gemcitabinum: Gemsol (Ebewe)
to 25. zarejestrowany lek z gemcytabiną, a Gemcitabine Hospira
w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem
zarejestrowanej wcześniej postaci
proszku do sporządzania roztworu
do infuzji. Na rynku pojawiło się 9
leków: Gemzar (Eli Lilly; lek oryginalny), od lipca 2009 Dercin (Egis),
od września 2009 GemcitabinEbewe, od października 2009 Gitrabin (Actavis), od kwietnia 2010
Gemcitabine Polpharma, od lipca
2010 Gemcitabine Medac, od października 2010 Gemcit (Fresenius
Kabi) i Gemliquid (Ebewe) oraz od
lutego 2011 Gemcitabine Accord
(Accord Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowadzone
do sprzedaży preparaty: Gembin
(Actavis), Gemcitabin Cancernova,
Gemcitabine Caduceus Pharma,
Gemcitabine Egis, Gemcitabine

Hospira, Gemcitabine Mylan,
Gemcitabine Polfa Łódź, Gemcitabine Sandoz, Gemcitabine
Vipharm, Gemcitabin-Ratiopharm,
Gemciteva (Teva), Gemcitin (ICN
Polfa Rzeszów), Gemstad (Stada), Getmisi (Sigillata) i Symtabin
(SymPhar).
Skreślono z Rejestru: Gemaxibin (Sandoz; lek zarejestrowany
wcześniej przez Fresenius Kabi
pod nazwą Gemcitabine Kabi),
Gemcitabine Hexal i Nallian (Gedeon Richter).
L01C – Alkaloidy roślinne i
inne środki naturalne; L01CD
– Taksany
Docetaxelum: Docetaxel Accord
(Accord Healthcare) i Docetaxel
Polpharma to odpowiednio 12. i
13. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek wprowadzono 4
leki: Taxotere (Aventis Pharma), od
lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), od listopada 2010
Docetaxel Teva i od grudnia 2010
Daxtere (Actavis). Nie pojawiły się
jeszcze w sprzedaży: Celotax (Celon), Cetadocure (Stada), Docefrez
(Sun Pharmaceuticals Industries
Europe), Docetaxel Hospira, Docetaxel Teva Pharma, Docetaxel
Winthrop (Aventis Pharma) i Taxegis (Egis).
Paclitaxelum: Paclitaxel Kabi (Fresenius Kabi) to 14. zarejestrowany
preparat paklitakselu, w tym w
nowej dawce 600 mg/100 ml. Na
rynek wprowadzono 4 leki: Paclitaxelum Pliva (Teva; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Paclitaxel AWD), Sindaxel (Actavis), od
stycznia 2007 Paclitaxin (Hospira) i
od sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe.
Nie zostały jeszcze wprowadzone
do sprzedaży preparaty: Egilitax
(Egis; lek zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Pacline), Eucol (Gedeon Richter), Paclimedac (Medac),
Paclitaxel Dr. Schlichtiger, Paclitaxel Lefarm, Paclitaxel-Ratiopharm,
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Paclitaxelum Accord (Accord Healthcare), Paclitaxel WZF (Polfa
Warszawa) i preparat Abraxane
(Celgene Europe) zarejestrowany
w ramach unijnej procedury scentralizowanej. Skreślono z Rejestru:
Paclitaxel Hospira (zarejestrowany
wcześniej jako Paclitaxel Mayne),
Poltaxel (Polfa Tarchomin), Paxene
(Norton) i Taxol (Bristol-Myers
Squibb).
L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o
zbliżonym działaniu; L01DB
– Antracykliny i substancje o
podobnej budowie
Idarubicinum: Idarubicin-Ebewe
to 2. zarejestrowany lek generyczny, w postaci koncentratu
do sporządzania roztworu do
infuzji, w tym w nowej dawce 20
mg. Do sprzedaży wprowadzono
lek oryginalny Zavedos (Pfizer) w
postaci proszku do przygotowania roztworu do wstrzykiwań. Nie
pojawił się jeszcze na rynku lek
Idarubicin Teva w postaci roztworu
do wstrzykiwań.
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XA – Związki platyny
Oxaliplatinum: Oxaliplatin-Ebewe w postaci koncentratu do
sporządzania roztworu do infuzji
to rozszerzenie względem wprowadzonej wcześniej postaci proszku do sporządzania roztworu do
infuzji. Zarejestrowanych jest 16
marek oksaliplatyny. Na rynku pojawiło się 6 leków: Eloxatin (Sanofi
-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe,
od czerwca 2007 Platox (Hospira),
od maja 2008 Oxaliplatin Teva,
od sierpnia 2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; poprzednia nazwa
preparatu: Oxaliplatin Merck) i
od czerwca 2010 Oxaliplatinum
Winthrop (Sanofi-Aventis). Nie
zostały jeszcze wprowadzone do
sprzedaży preparaty: Gessedil
(Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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BMM Pharma, Oxaliplatin Hospira
(Hospira; preparat zarejestrowany
początkowo pod nazwą Platox),
Oxaliplatin Jubilant (Jubilant Pharmaceuticals), Oxaliplatin Kabi (Fresenius Kabi), Oxaliplatinum Accord
(Accord Healthcare), Oxaliplatin
Stada, Oksaliplatyna medac (Medac) i Sinoxal (Actavis). Skreślono z
Rejestru: Kiplatin (UKR Regulatory
Affairs; zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Oxaliplatin), Oxalidix
(Medac), Oxaliplatin Farmacom,
Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxaliplatin Pliva (Pliva Kraków).
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Irinotecanum: Irinotecan-Ebewe i
Irinotecan Kohne to odpowiednio
19. i 20. zarejestrowana marka
irynotekanu, w tym IrinotecanEbewe w nowej dawce 150 mg/7,5
ml. Na rynek wprowadzono 7
leków: Campto (Aventis Pharma;
lek oryginalny), Irinotecan Hospira (wprowadzony wcześniej
pod nazwą Irinotecan Mayne),
od maja 2008 Irinotesin (Actavis),
od grudnia 2009 Irinotecan Kabi
(Fresenius Kabi), od lipca 2010
Irinotecan Medac, od października
2010 Irinotecan Accord (Accord
Healthcare) i od marca 2011 Irinotecan Polpharma. Nie zostały
jeszcze wprowadzone: Arinotec
(Apocare Pharma), Capticil (Tabuk
Poland; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Xavetta), Iricam
(US Pharmacia), Irinotecan BMM
Pharma, Irinotecan Hameln rds,
Irinotecan Stada, Irinotecan Teva,
Irinotecan Vipharm, Irinoxin (ICN
Polfa Rzeszów), Noxecan (Sandoz)
i Symtecan (SymPhar). Skreślono
z Rejestru: Jovadolin (Gedeon
Richter).
Topotecanum: Topotecan-Ebewe
to 7. zarejestrowany preparat topotekanu, w tym w nowej dawce 3
mg/3 ml. Na rynek wprowadzono
3 preparaty: lek oryginalny Hy-

camtin (SmithKlineBeecham), od
kwietnia 2010 Topotecan Teva i od
grudnia 2010 Topotecan Accord
(Accord Healthcare). Nie pojawiły
się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Potactasol (Actavis), Topotecan
Actavis i Topotecan Hospira. Skreślono z Rejestru: Topotecan Pliva
(Pliva Kraków).
L02 – Leki hormonalne; L02B
– Antagoniści hormonów i
leki o zbliżonym działaniu;
L02BB - Antyandrogeny
Bicalutamidum: Bicalutamide
Kabi (Fresenius Kabi Oncology) to 19. zarejestrowana marka
bikalutamidu. Na rynku pojawiło się 8 preparatów: Casodex
(AstraZeneca; lek oryginalny),
Bicalutamide Teva (Teva; preparat wprowadzony w marcu 2008
pod nazwą Bicalutamide Ingers),
od sierpnia 2007 Bicalutamide
Polpharma i Calubloc (Actavis),
od września 2009 Prostide (ICN
Polfa Rzeszów), od listopada 2009
Bicalutamid Mylan (wcześniejsza
nazwa preparatu: Calumerck) oraz
Binabic (Oncogenerika) i od lutego
2010 Bicalutamide Apotex. Nie
zostały jeszcze wprowadzone do
obrotu: Atembin (Temapharm),
Bicalex (Medana Pharma), Bicalutamida Pentafarma, Bicalutamida
Tecnimede, Bicalutamide Accord
(Accord Healthcare), Bicalutamide
Medac, Bicastad (Stada), Calumid
(Diamed), Festone (Sandoz; wcześniejsza nazwa preparatu: BicaLek)
i Neoprost (Ranbaxy). Skreślono z
Rejestru: Bicalutamide-1A Pharma
(wcześniejsza nazwa preparatu:
BicaHexal), Calutin (MPX International) i Cespirex (Pliva Kraków).
L02BG – Inhibitory enzymów
Anastrozolum: Ebezolid (Ebewe) to 37. zarejestrowana marka
anastrozolu. Na rynek zostało
wprowadzonych 16 leków: Arimidex (AstraZeneca; lek oryginalny),
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Atrozol (Vipharm), od maja 2008
Anastrozol-Ratiopharm, od lipca
2008 Mamostrol (Polpharma;
zarejestrowany wcześniej jako
Biostrol), od sierpnia 2008 Ansyn (Actavis), od listopada 2008
Egistrozol (Egis; zarejestrowany
wcześniej jako Strazyn), od stycznia 2009 AnastroLek (Sandoz), od
lutego 2009 Anastralan (ICN Polfa
Rzeszów), od kwietnia 2009 Symanastrol (SymPhar), od września
2009 Anastrozol Teva, od października 2009 Zolastrol (Biogened), od
listopada 2009 Anastrozole Arrow
(Arrow Poland), od listopada 2010
Anastrozol +Pharma, od stycznia
2011 Anastrozole Accord (Accord
Healthcare) oraz od marca 2011
Anastrozol Medac i Apo-Nastrol
(Apotex).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Acydex (Temapharm),
Anastelb (Stada), Anastrin (Adamed), AnastroGen (Generics),
Anastrozol Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Anastrozole BMM
Pharma, Anastrozole PharOs,
Anastrozol Jacobsen, Anastrozol
Niche (Niche Generics), Anastrozol Synthon, Arinel (US Pharmacia), Axastrol (Grindex), Brestazol
(Regiomedica), Deltasolde (Helm
Pharmaceuticals), Epsisolde (Helm
Pharmaceuticals), Gammasolde
(Helm Pharmaceuticals), Ozolan
(PharOs), Trasolette (PharmaSwiss;
preparat zarejestrowany wcześniej
przez Helm Pharmaceuticals pod
nazwą Betasolde), Zenbrest (Zentiva) i Zolitrat (Novisis Pharma).
Skreślono z Rejestru: Anastrozol
Pliva (Pliva Kraków), Mammozole
(Gedeon Richter; preparat zarejestrowany wcześniej przez Helm
Pharmaceuticals pod nazwą Anasolde), Zelotrin (Ranbaxy).
Exemestanum: Exemestan-Ratiopharm to 11. zarejestrowana
marka eksemestanu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny
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Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły
się jeszcze na rynku: Astexana
(Vipharm), Exemestane Accord
(Accord Healthcare), Exemestane
GlenmarkPharma (Glenmark),
Exemestane Medac, Exemestane
PharOs Generics, Exestralan (ICN
Polfa Rzeszów), Glandex (HascoLek), Nosteron (Gedeon Richter
Polska) i Symex (SymPhar).
L04/L04A – Leki hamujące
układ odpornościowy;
L04AA – Selektywne leki
hamujące układ odpornościowy
Mycophenolas mofetil: Mycophenolate Arrow (Arrow Poland)
to 19. zarejestrowana marka leku
zawierającego pochodne kwasu
mykofenolowego. Na rynek wprowadzono 5 leków: CellCept (Roche;
lek oryginalny), Myfortic (Novartis)
zawierający sól sodową kwasu
mykofenolowego, od lutego 2009
Myfenax (Teva), od czerwca 2010
Mycophenolate mofetil Apotex
i od lipca 2011 Mycophenolate
mofetil Sandoz.
Nie zostały jeszcze wprowadzone
preparaty: Limfocept (Gedeon
Richter), Mofimutral (ICN Polfa Rzeszów), Mophecen (Jelfa),
Myclausen (Herbert J. Passauer),
Mycophenolate mofetil Accord
(Accord Healthcare), Mycophenolate mofetil Alkem, Mycophenolate mofetil Astron (Astron
Research), Mycophenolate mofetil Farmacom, Mycophenolate
mofetil-Ratiopharm, Mycophenolate mofetil Stada, Mycophenolate
mofetil Teva, Mykofenolat mofetil
Actavis i Trixin (Farmacom).
Skreślono z Rejestru Mycophenolat Lek.
L04AD – Inhibitory kalcyneuryny
Tacrolimusum: Tacrolimus Intas to 8. zarejestrowana marka
takrolimusu. Na rynku pojawiły
się dotychczas 4 leki: Advagraf

(Astellas Pharma), Prograf (Astellas
Pharma), od czerwca 2011 Taliximun (ICN Polfa Rzeszów) i od lipca
2011 Tacni (Teva). Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży: Cidimus
(Sandoz), Modigraf (Astellas Pharma) i Tacrolimus Accord (Accord
Healthcare).
L04AX – Inne leki hamujące
układ odpornościowy
Azathioprinum: Immunoprin
(Ebewe) w 2 dawkach, w tym w
nowej dawce 75 mg, to 3. zarejestrowana marka azatiopryny. Do
obrotu wprowadzono 2 marki:
Azathioprine Vis oraz Imuran
(Aspen).
M – Układ mięśniowoszkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesterydowe leki
przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu
octowego i związki o podobnej budowie
Aceclofenacum: Biofenac (Ivowen) to pierwsza rejestracja w
Polsce leku zawierającego aceklofenak.
M01AC - Oksykamy
Meloxicamum: Trosicam (Alpex)
w nowej postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej to
22. zarejestrowana marka preparatów meloksykamu. Do sprzedaży
wprowadzono 14 leków: Aglan
(Zentiva), Aspicam (Biofarm), Meloksam (Gedeon Richter Polska),
Melokssia (Pliva Kraków), Meloxic
(Polpharma), Movalis (Boehringer
Ingelheim; lek oryginalny), od
sierpnia 2006 Meloxicam Teva (w
grudniu 2008 nastąpiła zmiana
nazwy na Melotev, ale preparat
pod nową nazwą jeszcze nie został
wprowadzony do sprzedaży), od
września 2006 Meloxistad (Stada),
od października 2006 Melobax
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(Ranbaxy), od listopada 2006 MeloxiLek (Sandoz), od lutego 2007
Lormed (Pro.Med), od lipca 2008
Meloxicam Arrow (Arrow Poland),
od czerwca 2010 dostępny bez
recepty Opokan w dawce 7,5 mg
(Aflofarm; wcześniejsza nazwa
preparatu: Meloxicam), od lipca
2010 receptowy Opokan forte w
dawce 15 mg (Aflofarm; wcześniejsza nazwa preparatu: Meloxicam) i
od września 2010 Movmax (Tabuk
Poland). Spośród nich 2 leki dostępne są w postaci iniekcji: Aglan
i Movalis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Antrend (Labormed), Celomix
(Actavis), Enaros (Medochemie),
Melobax (Ranbaxy), Mexan (Medi
-lek) i Noflamen (Egis).
Skreślono z Rejestru: Apo-Melox
(Apotex), Galoxiway (Boots) i Meloxicam Aurobindo.
M01AE – Pochodne kwasu
propionowego
Dexketoprofenum: Dexak SL (Berlin-Chemie) i Ketesse SL (Menarini)
w nowej postaci jednodawkowego
granulatu do sporządzania roztworu doustnego to rozszerzenie
w stosunku do zarejestrowanych
wcześniej tabletek powlekanych
i iniekcji. Na rynek wprowadzono
dotychczas tylko preparat Dexak
w postaci tabl. powl. 25 mg oraz
iniekcji. W sprzedaży są oczywiście
dostępne także preparaty zawierające racemiczny ketoprofen.
Ibuprofenum: Ibufen dla dzieci
forte (Polpharma) zawiesina o
stężeniu 4% to rozszerzenie w
stosunku do wprowadzonych
wcześniej preparatów wielodawkowych Ibufen i Ibufen D w dawce
2% oraz postaci jednodawkowych
Ibufen Junior oraz Ibufen Total. Zarejestrowano 24 marki preparatów
ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek
zostały wprowadzone: Ibum i Ibum
Forte (Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar
Aptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011
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Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen
tabl. drażowane (Polfa Pabianice),
Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen Polfarmex, Ibufen Total (Polpharma), Ibuprom, Ibuprom Duo
i Ibuprom Max (US Pharmacia),
Nurofen, Nurofen Express, Nurofen Forte, Nurofen Topss, Nurofen
Ultra (zarejestrowany początkowo
jako Nurofen Express KAP), Nurofen Ultra Forte, Nurofen Ultrafast i
Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt
Benckiser), Pabi-Ibuprofen (Polfa
Pabianice) oraz wprowadzone w
maju 2006 Ibuprom Sprint Caps
(US Pharmacia, Wrocław), w lipcu
2006 Nurofen Ultra Forte (Reckitt
Benckiser), w lutym 2008 Ibuprofen Aflofarm, w październiku
2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin
Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt Benckiser), we
wrześniu 2009 Aprofen i Aprofen
forte (Polfarmex), w październiku
2009 Iburion (Orion), w listopadzie 2009 MIG (Berlin-Chemie),
w styczniu 2010 Nurofen Express
Tab (Reckitt Benckiser; preparat
został wprowadzony we wrześniu
2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte i w listopadzie 2008
pod nazwą Nurofen Migrenol), w
maju 2010 Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat
został wprowadzony wcześniej
pod nazwą Nurofen Menstrual),
w grudniu 2010 Spedifen (Zambon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen
Junior (Polpharma), od maja 2011
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin
forte (Actavis; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Ibunin forte),
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans) i od lipca 2011 Ibuprofen
Hasco (Hasco-Lek).
Z postaci wielodawkowych do
sprzedaży wprowadzono 6 marek:
Ibufen i Ibufen D (Medana Pharma), Ibum (Hasco-Lek), Nurofen
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku

pomarańczowym i truskawkowym;
Reckitt Benckiser), od marca 2009
Kidofen (Aflofarm), od sierpnia
2009 Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm;
preparat zarejestrowany wcześniej
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin
Baby (Zentiva), od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 4%
(Reckitt Benckiser) i od czerwca
2011 Ibufen dla dzieci forte zawiesina 4% (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone
na rynek: Brufen (Abbott), Ibumax
Forte (Vitabalans), Ifenin (Actavis;
lek zarejestrowany wcześniej pod
nazwą Ibunin), Ibuprofen Actavis
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen Alchemia), Milifen zawiesina doustna
(Pinewood), Nurofen dla dzieci
Junior pomarańczowy (Reckitt
Benckiser; wcześniejsza nazwa:
Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy), Nurofen dla dzieci Junior
truskawkowy (Reckitt Benckiser;
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla
dzieci 4% truskawkowy) i Solpaflex
(GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Advil (Wyeth), Aktren i Aktren Junior (Bayer),
Baroc (Bayer), Nurofen dla Dzieci
Topss 100 (Reckitt Benckiser) i
Nurofen Topss 200 (Reckitt Benckiser).
M05 – Leki stosowane w
chorobach kości; M05B – Leki
wpływające na strukturę i
mineralizację kości; M05BA
- Bifosfoniany
Acidum ibandronicum: Ibandronic Acid Sandoz w iniekcyjnej
dawce 3 mg/3 ml w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie
względem zarejestrowanej w
Polsce iniekcyjnej dawki 1 mg/1
ml w postaci ampułek i fiolek oraz
postaci doustnej tego leku w dawce 50 mg. Zarejestrowanych jest 12
marek leków zawierających kwas
ibandronowy. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki iniekcyjne: Bon67
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dronat (Roche) i Bonviva (Roche),
a także 2 leki doustne: Bondronat
(Roche) w dawce 50 mg i Bonviva
(Roche) w dawce 150 mg przyjmowanej 1 raz w miesiącu. Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Iasibon
(Pharmathen) w postaci doustnej
i iniekcyjnej, leki doustne Bodenza
(Roche), Ibandronat Apotex, Ibandronate Arrow (Arrow Poland) i
Ibandronic Acid Mylan w dawce
150 mg, Ibandronic Acid Sandoz
w dawce 50 mg oraz Ibandronic
acid Gentian Generics, Ibandronic
Acid Teva, Ikametin (+Pharma) i
Ossica (Gedeon Richter Polska) w
2 dawkach, a także leki iniekcyjne
Bodenza (Roche) i Ibandronic Acid
Sandoz.
Acidum risedronicum: Risemed i
Risetab (oba: Medis) to odpowiednio 11. i 12. zarejestrowana marka
preparatów kwasu ryzedronowego. Na rynek wprowadzono 3 leki:
Actonel (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od marca 2008 Risendros
(Zentiva) i od grudnia 2008 Norifaz
(Adamed). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Bifodron (Actavis; lek
zarejestrowany wcześniej przez
firmę Adamed pod nazwą Risedronate sodium Adamed), Cladronate
(Actavis), Juverital (Labormed),
Resorpate (Ranbaxy), Rigat (Vale
Pharmaceuticals), Risedrolex (Galex d.d.) i Risedronat-Ratiopharm.
Skreślono z Rejestru: Nofemix
(Teva).
N – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające;
N01A – Środki znieczulające
działające ogólnie; N01AH –
Opioidy znieczulające
Remifentanilum: Remifentanyl
Hospira to 6. zarejestrowana marka leków zawierających remifentanyl. Do sprzedaży wprowadzono
lek oryginalny Ultiva (GlaxoSmithKline). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Fenablox (Sandoz), Re68

mifentanil B. Braun, Remifentanyl
Kabi (Fresenius Kabi) i Remifentanil Torrex (Torrex Chiesi).
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy;
N02AB – Pochodne fenylopiperydyny
Fentanylum: Breakyl (Meda)
w postaci lamelek podpoliczkowych w 5 dawkach (w tym w
nowej dawce 1,2 mg, a także jako
zestaw do rozpoczęcia leczenia
Breakyl Start zawierający 4 niższe
dawki w jednym opakowaniu)
to aktualnie 18. zarejestrowana
marka fentanylu. Do sprzedaży
wprowadzono 11 leków: Durogesic (Janssen), od kwietnia 2007
Fentanyl-Ratiopharm, od sierpnia
2007 Matrifen (Nycomed), od
września 2007 Fentagesic (Teva),
od października 2007 Fentanyl
Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX
(Sandoz) i od lipca 2009 Dolforin
(Gedeon Richter) w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od
marca 2009 Effentora (Cephalon)
w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują w wilgotnym
środowisku ulegając rozpadowi
i uwalniając substancję czynną
(zarejestrowany centralnie w Unii
Europejskiej), od kwietnia 2010
Fentanyl Torrex inj. (Torrex Chiesi)
oraz od października 2010 Lunaldin (Gedeon Richter; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Rapinyl przez firmę ProStrakan) w
postaci tabletek podjęzykowych.
Nie zostały jeszcze wprowadzone
na rynek systemy transdermalne
Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl
Novosis (Acino) i Fentanyl Stada.
Nie pojawił się w Polsce system
transdermalny jontoforetyczny
Ionsys (Janssen), zarejestrowany
centralnie w UE w styczniu 2006,
zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych Komisja Europejska 16 stycznia

2009 zawiesiła pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu tego
preparatu. Nie zostały też jeszcze
wprowadzone preparaty Instanyl
(Nycomed) i PecFent (Archimedes
Development) w postaci aerozolu
do nosa, zarejestrowane centralnie
w UE w lipcu 2009 i sierpniu 2010.
Skreślono z Rejestru: FentaHexal
(Sandoz), Fentanyl-1A Pharma
(zarejestrowany wcześniej przez
Regiomedica jako Fentanyl MX) i
Fentanyl TTS (Sandoz).
N02AX – Inne opioidy;
N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone
Tramadolum+paracetamolum:
Azemdol (Labopharm) to 8. zarejestrowana marka preparatów
o podanym składzie, pierwszy
preparat o przedłużonym uwalnianiu w nowym, dwa razy wyższym
zestawieniu dawek: 75 mg tramadolu i 650 mg paracetamolu. Do
sprzedaży wprowadzono 5 leków:
Zaldiar (Grünenthal), od stycznia
2010 Doreta (Krka), od maja 2010
Acutral (Grünenthal; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Primiza), od marca 2011 Poltram
Combo (Polpharma) i od kwietnia
2011 Padolten (Teva). Nie pojawiły
się jeszcze na rynku: Tramadol/
Paracetamol Sandoz i Traparac
(Disphar).
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne leki
przeciwpadaczkowe
Gabapentinum: Izumyl (Jenson
Pharmaceutical Services) to 14.
zarejestrowana marka gabapentyny. Do sprzedaży wprowadzono 7 preparatów: lek oryginalny
Neurontin (Parke-Davis/Pfizer),
od sierpnia 2006 Gabapentin
Teva, od czerwca 2009 Neuran
(Ranbaxy), od stycznia 2010 Symleptic (SymPhar), od czerwca 2010
Gabapentin Torrex (Torrex Chiesi),
od września 2010 Gabagamma
(Wörwag Pharma) i od listopada
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2010 Gabatem (Temapharm). Nie
zostały dotąd wprowadzone: Gabalept (Pliva Kraków/Teva; lek w
kaps. zarejestrowany początkowo
jako Gabapentin), Gabaneural
(Actavis), Gabapentin Aurobindo,
Gordius (Gedeon Richter), Grimodin (Egis) i Neuroplex (Tabuk
Poland). Skreślono z Rejestru:
GabaLek (Sandoz), Gabapentin
Stichting (Sandoz), Gabapentin
tabl. powl. (Pliva Kraków) i Gabax
(Norton).
N04 – Leki przeciw chorobie
Parkinsona; N04B – Leki
dopaminergiczne; N04BC –
Agoniści dopaminy
Ropinirolum: Aparxon (Teva) w
postaci tabletek o przedłużonym
uwalnianiu to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej
tabletek powlekanych o standardowym uwalnianiu. Zarejestrowanych jest 14 marek ropinirolu. Na
rynek zostało wprowadzonych 6
marek: lek oryginalny Requip i
Requip-Modutab o przedłużonym
uwalnianiu (GlaxoSmithKline), 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 jeszcze w sprzedaży preparaty:
Aparxon (Teva), Contexine (Ranbaxy), Lirona (Teva), Rolpryna SR
(Krka), Ropinir (Axxon), Ropinirole
Arrow (Arrow Poland), Ropinstad
(Stada) i Ropitor (Torrent Pharma).
Skreślono z Rejestru: Ropinirole
Saint-Germain (GlaxoSmithKline).
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AE – Pochodne indolu
Ziprasidonum: Vikolus (Sigillata)
to 7. zarejestrowana marka zyprasydonu. Na rynek zostały wprowadzone 3 leki: Zeldox (Pfizer;
lek oryginalny), od czerwca 2009
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Zypsila (Krka) i od czerwca 2011
Zipragen (Biogened). Nie pojawiły
się jeszcze w obrocie: Pramaxima
(Teva), Ziprasidone Teva i Zipwell
(Actavis).
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny
Olanzapinum: Olanzapine Egis to
50. zarejestrowana marka olanzapiny. Do sprzedaży wprowadzono
20 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek
oryginalny) i od listopada 2009
Zyprexa inj. 10 mg o standardowym uwalnianiu, Olzapin (Lekam),
Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed),
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia
2008 Olanzin (Actavis), od lipca
2008 Ranofren (Adamed), od
stycznia 2009 Olanzapine Teva, od
lipca 2009 Sanza (Glenmark), od
listopada 2009 Synza (+Pharma),
od stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; preparat zarejestrowany
wcześniej przez firmę Nucleus
pod nazwą Olanzapin Nucleus), od
marca 2010 Olzin (Egis; preparat
zarejestrowany wcześniej przez
firmę Synthon jako Olanzapine
Synthon), Parnassan (Gedeon
Richter Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 2010 Olasyn (Celon
Pharma), od sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), od września 2010
Zypadhera inj. o przedłużonym
uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia
2010 Olanzapina Mylan (Generics),
od kwietnia 2011 Olanzaran (Ranbaxy) i od lipca 2011 Olanzapine
Apotex (Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone
preparaty: Arkolamyl (Generics),
Anzorin (Orion), Clingozan (Excalibur Pharma), Egolanza (Egis),
Kozylex (Quisisana Pharma; lek
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Asterilon), Lazapix (Quisisana
Pharma), Nykob (IWA Consulting),
Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin
Actavis (Axxon), Olanzapina Invent
Farma, Olanzapina Krka, Olanzapina Lilly (Eli Lilly), Olanzapina

Olpin (Blubit; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Olanzapina
Nyzol), Olanzapina Viketo (Invent Farma), Olanzapine Accord
(Accord Healthcare), Olanzapine
Adamed, Olanzapine Arrow (Arrow Poland), Olanzapine Bluefish
(Bluefish Pharmaceuticals), Olanzapine Galenicum (Galenicum
Health), Olanzapine Ranbaxy,
Olanzapin-Ratiopharm, Olanzomer (Unia; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Olanzapina
Niolib), Olstadryn (Medis) i Trylan
ODT (Medis). Nie pojawiło się w
Polsce 5 leków zarejestrowanych
w ramach centralnej procedury
unijnej: Olanzapine Glenmark
(Glenmark Generics), Olanzapine
Glenmark Europe (Glenmark Generics), Olazax (Glenmark Pharmaceuticals), Olazax Disperzi
(Glenmark Pharmaceuticals) i
Olanzapine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc
(Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva
Kraków).
N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CX – Leki nasenne i uspokajające, preparaty złożone z wyłączeniem
barbituranów
Valerianae radicis extractum:
Valerin max (Aflofarm) to preparat
z wyższą dawką wyciągu z kozłka
lekarskiego, niż dla wprowadzonego wcześniej preparatu Valerin
forte. Na rynek wprowadzono
5 produktów leczniczych o tym
składzie: Cikused (Roha), Relana
forte (Pharbio Medical), Valdispert
(Vemedia), Valerin forte (Aflofarm)
i od maja 2010 Nervolek (Ozone; lek wprowadzony wcześniej
pod nazwą Nervostop), a także 2
produkty spożywcze: Waleriana
(Uniphar) i Zioła w tabletkach
waleriana (Colfarm).
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne;
69
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N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny
Escitalopramum: Andepram
(Alchemia) to 22. zarejestrowana
marka escitalopramu. Do sprzedaży wprowadzono 9 preparatów: lek
oryginalny Lexapro (Lundbeck), od
stycznia 2010 Depralin (Polpharma), od lutego 2010 Elicea (Krka)
i Mozarin (Adamed), od czerwca
2010 Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon Richter Polska), od sierpnia
2010 Pramatis (Sandoz), od kwietnia 2011 Servenon (Glenmark) i od
lipca 2011 Escitalopram Actavis
(lek zarejestrowany początkowo
przez firmę Alchemia pod nazwą
Escitalopram Alchemia).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Aciprex (Biofarm),
Benel (Farmalider), Deprigen
(Biogened), Escertal (Zentiva; lek
zarejestrowany początkowo pod
nazwą Esoprex), Escipram (Gerot),
Escitalopram-1A Pharma, Escitalopram Teva (Teva; lek zarejestrowany początkowo przez Vera Pharma
pod nazwą Escitalopram Vera),
Escitasan (Stada), Laprides (Teva),
Miraklide (Vipharm), Nexpram
(Ranbaxy) i Pramogen (Generics).
N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
Tianeptinum: Neptinox (Sandoz)
i Tianesal (Blau Farma Group) to
odpowiednio 3. i 4. zarejestrowana marka tianeptyny. Na rynek
wprowadzono Coaxil (Servier). Nie
pojawił się jeszcze w sprzedaży
Aneptinex (Temapharm).
N06B – Leki psychostymulujące, stosowane w leczeniu
ADHD i nootropowe; N06BA
– Sympatykomimetyki działające ośrodkowo
Methylphenidatum: Medikinet
CR (Medice) w nowej dawce 5
mg o przedłużonym uwalnianiu
to rozszerzenie w stosunku do
wprowadzonych wcześniej postaci
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i dawek tego leku. Zarejestrowane
są 2 marki preparatów metylfenidatu. Na rynek wprowadzono preparat Concerta (Janssen-Cilag) w
postaci tabletek membranowych o
przedłużonym uwalnianiu w dawkach 18 mg, 36 mg i 54 mg oraz
od października 2008 preparaty
Medikinet CR w postaci kapsułek
o przedłużonym uwalnianiu w
dawkach 10 mg, 20 mg, 30 mg
i 40 mg oraz w postaci zwykłych
tabletek w dawkach 5 mg, 10 mg
i 20 mg.
N06D – Leki przeciw demencji; N06DA - Antycholinoesterazy
Donepezilum: Mensapex (Sandoz) w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej to
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabletek powlekanych. Zarejestrowane są 33
marki donepezylu. Do sprzedaży
wprowadzono 18 leków: Aricept
(Pfizer; lek oryginalny), Cogiton
(Biofarm), Donepex (Celon Pharma), Yasnal i od czerwca 2011 Yasnal Q‑Tab (Krka), od lutego 2009
Donesyn (Vipharm) i Symepezil
(SymPhar), od maja 2009 Donectil
(ICN Polfa Rzeszów), od lipca 2009
Cognezil (Glenmark; zarejestrowany wcześniej jako Donepezil
Synthon), od października 2009
Alzdone (Unia) i Donecept (Actavis), od grudnia 2009 Alzepezil
(Egis), od marca 2010 Memocept
(Polpharma; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod
nazwą Synpezil), od kwietnia 2010
Mensapex (Sandoz; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą
DoneSAN), od czerwca 2010 Pezilgen (Biogened), od sierpnia 2010
Apo-Doperil (Apotex) i Doneprion
(Orion), od września 2010 Donemed (Sun-Farm), od marca 2011
Ricordo (Adamed) i od czerwca
2011 Alzepezil ODT (Egis).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku

preparaty: Dobedipil (Stada), Donecleus (Nucleus), Donegen ODT
(Generics), Donepegamma (Wörwag), Donepenorm (+Pharma; lek
zarejestrowany początkowo pod
nazwą Donepezil Alet), Donepezil
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Donepezil Hydrochloride
Accord (Accord Healthcare), Donepezil Peseri (Peseri Trading),
Donepezil Pliva (Teva), Donepezil Specifar (Stada), Donethon
(Synthon), Memiranum (Ranbaxy),
Pamigen (Generics; lek wprowadzony na rynek w marcu 2010
pod nazwą Donepezil Generics),
Redumas i Redumas ODT (Teva)
oraz Rizin (Teva).
Rivastigminum: Rivastigmine
Teva Pharma to 26. zarejestrowana
marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 11 leków: Exelon
(Novartis Europharm), od sierpnia
2009 Nimvastid (Krka), od grudnia
2009 Rivastigmine Teva, od maja
2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic
(ICN Polfa Rzeszów), od stycznia
2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon
(Biogened) i Riveka (Unia), od
marca 2011 Symelon (SymPhar;
lek zarejestrowany początkowo
pod nazwą Rivaller), od czerwca
2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek
zarejestrowany początkowo pod
nazwą Velastina) i od lipca 2011
Rivastigmine Teva Pharma.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Galex d.d.), Loristiven (Blau Farma
Group), Niddastig (Stada), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmine
1A Pharma, Rivastigmine Actavis,
Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Mylan, Rivastigmine Pol-Nil,
Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmine
Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastinorm (+Pharma) i
Signelon (Synteza).
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N07 – Inne leki działające
na układ nerwowy; N07C/
N07CA – Leki przeciw zawrotom głowy
Betahistinum: Vertisan (Henning)
w dawce 24 mg to rozszerzenie
w stosunku do dopuszczonych
wcześniej niższych dawek tego
leku. Zarejestrowanych jest 20
marek betahistyny. Na r ynku
pojawiło się 15 leków: Betaserc
(Abbott), Microser (Formenti), od
sierpnia 2007 Vestibo (Actavis), od
lutego 2008 Betalan (Polfarmex),
od marca 2008 Neatin (Jelfa), od
maja 2008 Betahistine Pliva (Pliva
Kraków), od czerwca 2008 Vertix
(Farma Projekt), od sierpnia 2008
Betahistin-Ratiopharm (w dawkach 8 mg i 16 mg zarejestrowany
wcześniej przez APC Instytut jako
Betahistin-APC, a w dawce 24 mg
zarejestrowany wcześniej przez
SciencePharma jako Betahistinedh.), Vertigen (Biogened) i Zenostig (Labormed), od października
2008 Polvertic (Medana Pharma;
zarejestrowany wcześniej jako
Avero), od listopada 2008 Lavistina (Tabuk Poland; zarejestrowany
wcześniej jako Vertex), od marca
2009 Verhist (US Pharmacia; zarejestrowany wcześniej jako Vertico),
od września 2009 Histigen (Generics; preparat był dostępny wcześniej pod nazwą Histimerck) i od
marca 2010 Betanil forte (Biofarm).
Nie zostały jeszcze wprowadzone
do sprzedaży preparaty: Acuver
(Cyathus Exquirere Pharmaforschungs), Emperin (Egis), Marbeta
(Glenmark; preparat zarejestrowany wcześniej przez Euroleki
pod nazwą Betahistyna Euroleki),
Meniserc (Abbott) i Vertisan (Henning). Skreślono z Rejestru: Serprin
(Gedeon Richter; preparat zarejestrowany wcześniej przez Walmark
jako Betahistine Walmark).
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R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg
oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne,
preparaty wziewne; R03AC
– Selektywni agoniści receptorów β2-adrenergicznych
Salmeterolum: Pulveril (Sandoz)
aerozol wziewny to 4. zarejestrowana marka salmeterolu. Do
sprzedaży wprowadzono 2 marki:
lek oryginalny Serevent jako aerozol wziewny i w postaci proszku
do inhalacji Serevent Dysk oraz od
kwietnia 2008 Pulmoterol (Lekam)
w postaci proszku do inhalacji
w kapsułkach (zarejestrowany w
kwietniu 2004 r. jako Salmevent).
Nie pojawił się jeszcze na rynku
Salmetik (GlaxoSmithKline, Poznań) aerozol wziewny. Skreślono
z Rejestru: Serevent Inhaler (GlaxoSmithKline) i Serevent Rotadisk
(GlaxoSmithKline).
R03D - Inne leki działające
ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg
oddechowych;
R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych
Montelukastum: Montelukast
Helm i Astmodil (Polfarmex) to
odpowiednio 41. i 42. zarejestrowana marka montelukastu. Do
sprzedaży zostało wprowadzonych 18 leków: Singulair (Merck
Sharp & Dohme; lek oryginalny),
od października 2008 Drimon
(Teva), od stycznia 2009 Astmirex
(Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009
Milukante (Adamed) i Promonta
(Nycomed Pharma), od maja
2009 Asmenol (Polpharma), od
października 2009 Eonic (Gedeon
Richter) i Montelak (Medreg), od
grudnia 2009 Montessan (Apotex;
preparat zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Montekast), od czerw-

ca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat
zarejestrowany wcześniej przez
Synthon pod nazwą MontSyn),
od listopada 2010 Montenorm
(+Pharma) i Symlukast (SymPhar)
oraz od marca 2011 Montelukast
Sandoz i Spirokast (Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku
preparaty: Actamone (Actavis),
Airathon (Merck Sharp & Dohme),
Airuno (Blubit), Astmontex (FarmaProjekt), Elukan (Specifar), Miralust
(Adamed), Montekast (Blau Farma
Group II [nastąpiła zmiana nazwy
podmiotu odpowiedzialnego z Arti
Farma]), Montelukast-1A Pharma,
Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast
MSD (Merck Sharp & Dohme),
Montelukast-Ratiopharm, Montelukast Stada, Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), Montelukastum
Synthon, Montetrinas (Sigillata),
Montexal (ICN Polfa Rzeszów),
Montulind (Sigillata), Sigilukad (Sigillata), Singuratio (Ratiopharm),
Sitemortak (Sigillata), Telumantes
(Sigillata). Skreślono z Rejestru:
Lukast (Grünwalder).
R03DX - Inne leki działające
ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg
oddechowych
Fenspiridum: Fosidal (Polpharma)
to 5. zarejestrowana marka fenspirydu. Na rynek wprowadzono 4
leki: Eurespal tabl. powl. (Servier),
od marca 2009 Pulneo (Aflofarm),
od kwietnia 2009 Elofen (Polfarmex) i od grudnia 2009 Fenspogal
(Galena). Skreślono z Rejestru:
Eurespal syrop (Servier).
R05 – Leki stosowane w
kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z
wyłączeniem preparatów
złożonych zawierających leki
przeciwkaszlowe; R05CB –
Leki mukolityczne
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Ambroxolum: Mukambro i Ambroxol hydrochloride Cyathus (oba:
Cyathus Exquirere Pharmaforschungs) w postaci płynu doustnego w nowej dawce 10 mg/1
ml to odpowiednio 15. i 16. zarejestrowana marka ambroksolu,
zaś Mucosolvan Mini (Boehringer
Ingelheim) w postaci syropu w
dawce 15 mg/5 ml to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej innych postaci i dawek
marki Mucosolvan. W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i
syrop) do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro S (1A Pharma),
Ambroksol Nycomed (Nycomed
Pharma), Ambrosol Teva (Teva;
poprzednia nazwa preparatu:
Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN
Polfa Rzeszów), Entus Junior i
Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol),
Flavamed i od listopada 2010
Flavamed Max (Berlin-Chemie),
Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Mukobron
(Gedeon Richter Polska). Nie
pojawiły się jeszcze na rynku 2
marki: Ambrotaxer (Sopharma)
i Medox (Zentiva; poprzednia
nazwa preparatu: Mucosin). W
postaci doustnej jednodawkowej
do sprzedaży wprowadzono 8
marek: Ambro (1A Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan
(Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa
Rzeszów), Entus Max (Aflofarm),
Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek
oryginalny) i Tussal Expectorans
(Biofarm). Nie pojawiła się na
rynku 1 marka: Medox (Zentiva).
W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 3 leki: Aflegan (ICN Polfa
Rzeszów), AmbroHexal (Sandoz) i
Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny). W postaci
inhalacyjnej wielodawkowej do
sprzedaży wprowadzono preparat
Mucosolvan inhalacje (Boehringer
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Ingelheim). Skreślono z Rejestru:
Ambrogem i Ambrogem forte
(Gemi), Solvolan (Krka).
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki okulistyczne; S01E
– Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę;
S01EA – Sympatykomimetyki
stosowane w leczeniu jaskry
Brimonidinum: Brymont (Blumont) to 6. zarejestrowana marka
brymonidyny. Na rynku pojawiły
się 4 leki: Alphagan (Allergan),
od czerwca 2009 Luxfen (Jelfa),
od listopada 2010 Brimogen
(Generics) i od stycznia 2011 Brimoteva (Teva). Nie został jeszcze
wprowadzony do sprzedaży: Clarix
(Sandoz). Skreślono z Rejestru:
Brimonidine-1A (1A Pharma)
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej
Dorzolamidum: Dorzolamid Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher),
Dorzolamid Stada i Dozopres (ICN
Polfa Rzeszów) to odpowiednio
12., 13. i 14. zarejestrowana marka
kropli do oczu z dorzolamidem.
Do obrotu wprowadzono 5 preparatów: lek oryginalny Trusopt
(Merck Sharp & Dohme), od
września 2008 Rozalin (Adamed),
od listopada 2010 Dorzolamid
Teva, od lutego 2011 Dorzostill
(Bruschettini) i od czerwca 2011
Adolamid (Blau Farma Group).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Dolopt (Sandoz;
wcześniejsza nazwa: DorzoLek),
Dorzogen (Generics), Dorzolamid
Axxon, Dropzol (US Pharmacia),
Oftidor (Jelfa) i Rozdol (Sun-Farm).
Skreślono z Rejestru: Dorzolamide
Hexal (1A Pharma).
S01ED – Leki blokujące receptory β-adrenergiczne;
S01ED51 – Timolol, preparaty złożone

Dor zolamidum+timololum:
Oftidorix (Jelfa) i Dorzolamid/
Timolol Stada to odpowiednio 6.
i 7. zarejestrowana marka leków
o podanym składzie, zaś Cosopt
PF (Merck Sharp & Dohme) w
postaci kropli jednodawkowych
to rozszerzenie w stosunku do
wprowadzonych wcześniej kropli
wielodawkowych Cosopt. Na rynek wprowadzono 3 preparaty:
Cosopt (Merck Sharp & Dohme),
od kwietnia 2010 Rozacom (Adamed) i od stycznia 2011 Dotiteva
(Teva) w postaci kropli wielodawkowych. Nie pojawiły się jeszcze w
sprzedaży: Dolopt Plus (Sandoz),
Dotiteva Minims (Teva) i Tymolamid (Blau Farma Group).
Latanoprostum+timololum:
Latanoprost + Timolol Stada,
Polprost Plus (Sandoz) i Latacom
(Blau Farma Group) to odpowiednio 2., 3. i 4. zarejestrowany lek o
podanym składzie. Na rynek został
wprowadzony lek oryginalny Xalacom (Pfizer).
S01EE – Analogi prostaglandyn
Latanoprostum: Latanoprost Premier Research, Polprost (Sandoz) i
Latanoprost-1A Pharma to odpowiednio 15., 16. i 17. zarejestrowana marka latanoprostu. Na rynek
wprowadzono 6 leków: Xalatan
(Pfizer; lek oryginalny), od marca
2010 Xaloptic (Polpharma), od
kwietnia 2010 Latanoprost Arrow
(Arrow Poland), od grudnia 2010
Latalux (Jelfa), od kwietnia 2011
Rozaprost (Adamed) i od czerwca 2011 Latanost (Blau Farma
Group). Nie pojawiły się jeszcze w
sprzedaży: Apo-Lataprox (Apotex),
Arrowprost (Arrow Generics), Arulatan (Mann), Latanoprost Actavis,
Ocumer (Farma-Projekt), Prolasol
(Premier Research), Solusin (Premier Research) i Xalaprost (ICN
Polfa Rzeszów). ■
2011-08-28
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Nowe rejestracje – UE – lipiec 2011

W lipcu 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji o
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u
ludzi. Dotyczą one: 4 nowych substancji czynnych (belimumab, boceprewir, famprydyna,
ipilimumab) i 6 substancji czynnych używanych już w medycynie. Produkty omówiono
w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem
wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły,
które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.
europa.eu).
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
G03 – Hormony płciowe i
środki wpływające na czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki
antykoncepcyjne działające
ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty
jednofazowe; G03AA14 –
Nomegestrol i estrogen
Nomegestrolum+estradiolum:
Zoely (Merck Serono) to 1. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie.
Octan nomegestrolu jest silnie
selektywnym
progestagenem,
pochodzącym z występującego
naturalnie hormonu steroidowego progesteronu. Octan nomegestrolu charakteryzuje się
silnym powinowactwem do ludzkiego receptora progesteronu
oraz silną aktywnością antygonadotropową, aktywnością antyestrogenową z udziałem receptora progesteronu, umiarkowaną
aktywnością antyandrogenową
oraz pozbawiony jest jakiejkolwiek aktywności estrogenowej,
androgenowej, glukokortykoidowej oraz mineralokortykoidowej.
Zoely zawiera naturalny estrogen
17β-estradiol, identyczny z endogennym hormonem ludzkim.
Działanie antykoncepcyjne Zoely
opiera się na interakcji różnych
czynników, z których za najważAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

niejsze uważa się hamowanie
owulacji oraz zmiany wydzielania
śluzu szyjkowego.
J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01G
– Aminoglikozydy przeciwbakteryjne; J01GB – Inne
aminoglikozydy
Tobramycinum: Tobi Podhaler
(Novartis Europharm) w postaci
proszku do inhalacji w kapsułkach
w dawce 28 mg to 4. zarejestrowany w tej klasie preparat tobramycyny. Do sprzedaży wprowadzono
płyny do inhalacji z nebulizatora:
Tobi (Novartis) i od grudnia 2007
Bramitob (Torrex Chiesi). Nie
został jeszcze wprowadzony na
rynek preparat iniekcyjny Tobramycin B. Braun.
Tobi Podhaler jest wskazany do
leczenia supresyjnego przewlekłego zakażenia płuc wywołanego Pseudomonas aeruginosa
u dorosłych i dzieci w wieku od
6 lat z mukowiscydozą. Preparat
został w roku 2003 dopuszczony
jako lek sierocy.
Tobramycyna jest antybiotykiem
aminoglikozydowym wytwarzanym przez Streptomyces tenebrarius. Działa głównie poprzez
zaburzanie syntezy białka, co
prowadzi do zmian w przepuszczalności błony komórkowej, po-

stępującego niszczenia otoczki
komórkowej i w końcu do śmierci
komórki. Działa bakteriobójczo w
stężeniach równych stężeniu hamującemu lub nieco większych.
J05 – Leki przeciwwirusowe
działające ogólnie; J05A –
Bezpośrednio działające leki
przeciwwirusowe; J05AE –
Inhibitory proteazy
Boceprevirum: Victrelis (Merck
Sharp & Dohme) jest wskazany
w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
(CHC), wywołanego zakażeniem
wirusem genotypu 1, w skojarzeniu z peginterferonem alfa
oraz rybawiryną, u pacjentów
dorosłych ze skompensowaną
chorobą wątroby, wcześniej nieleczonych lub po niepowodzeniu
wcześniejszego leczenia.
Boceprewir jest inhibitorem proteazy HCV NS3. Boceprewir kowalencyjnie, ale odwracalnie, wiąże
się z seryną Ser139 w miejscu aktywnym NS3 proteazy i poprzez
alfa-ketoamid hamuje replikację
wirusa w komórkach gospodarza
zainfekowanych HCV.
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na
układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Leki alkilujące; L01AX
– Inne leki alkilujące
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Temozolomidum: Temozolomide
Sun (Sun Pharmaceuticals Industries Europe) to 9. zarejestrowana
marka temozolomidu. Na rynek
wprowadzone zostały 3 preparaty:
Temodal (Schering-Plough), od
czerwca 2010 Temozolomide Teva
i od sierpnia 2010 Temomedac
(Medac). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Temostad (Stada),
Temozolomide Hospira, Temozolomide Hexal, Temozolomide Sandoz i Temozolomid-Ratiopharm.
Temozolomide Sun jest wskazany w leczeniu: dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowanym
glejakiem wielopostaciowym w
skojarzeniu z radioterapią, a następnie w monoterapii; dzieci od
3 lat, młodzieży oraz pacjentów
dorosłych z glejakiem złośliwym,
takim jak glejak wielopostaciowy
lub gwiaździak anaplastyczny, wykazującym wznowę lub progresję
po standardowym leczeniu.
Temozolomid jest triazenem,
który w fizjologicznym pH ulega
szybkiej chemicznej przemianie
do aktywnego monometylotriazenoimidazolo-karboksamidu
(MTIC). Przypuszcza się, że cytotoksyczność MTIC wynika głównie
z alkilacji w pozycji O6 guaniny
oraz dodatkowo alkilacji w pozycji
N7. Pojawiające się w następstwie
działania cytotoksycznego uszkodzenia przypuszczalnie obejmują
błędną naprawę adduktów metylowych.
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XC – Przeciwciała monoklonalne
Ipilimumabum: Yervoy (Bristol
-Myers Squibb) jest wskazany w
leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z
przerzutami) u dorosłych, których
byli wcześniej leczeni.
Ipilimumab jest całkowicie ludzkim przeciwciałem monoklonalnym anty-CTLA-4 (IgG1κ) wy74

twarzanym przez komórki jajnika
chomika chińskiego w technologii
rekombinacji DNA. Cytotoksyczny
antygen-4 limfocytów T (CTLA-4)
jest negatywnym regulatorem
aktywacji limfocytów T. Ipilimumab jest substancją wzmacniającą aktywność limfocytów T, która
specyficznie blokuje hamujący
sygnał CTLA-4, co powoduje aktywację limfocytów T, proliferację
i zwiększenie nacieku limfocytów
T w guzach, prowadząc do śmierci komórek nowotworu. Mechanizm działania ipilimumabu jest
pośredni, poprzez wzmacnianie
odpowiedzi
immunologicznej,
której mediatorem są limfocyty T.
L04/L04A – Leki hamujące
układ odpornościowy; L04AA
– Selektywne leki hamujące
układ odpornościowy
Belimumabum: Benlysta (Glaxo
Group) jest wskazany jako terapia uzupełniająca u dorosłych
pacjentów z aktywnym, seropozytywnym toczniem rumieniowatym układowym (SLE) o wysokim
stopniu aktywności choroby (np. z
obecnością przeciwciał przeciwko
dsDNA i z niskim poziomem dopełniacza) pomimo stosowania
standardowego leczenia.
Belimumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1λ,
wytwarzanym w systemie ekspresji komórek mysich szpiczaka
(linia komórkowa NS0) z zastosowaniem techniki rekombinacji
DNA. Belimumab jest swoisty
dla rozpuszczalnego ludzkiego
białka stymulującego limfocyty B
(BLyS, określane także jako BAFF i
TNFSF13B). Benlysta blokuje wiązanie rozpuszczalnego BLyS, czynnika przeżywalności limfocytów B,
z jego receptorami na tych limfocytach. Nie wiąże się bezpośrednio
z limfocytami B, lecz przyłączając
się do BLyS uniemożliwia przeżycie limfocytom B, w tym także

limfocytom B autoreaktywnym, jak
też redukuje różnicowanie limfocytów B w komórki plazmatyczne
wytwarzające immunoglobuliny.
Poziom BLyS jest podwyższony
u pacjentów z SLE i innymi chorobami autoimmunologicznymi.
Zaobserwowano związek pomiędzy poziomem BLyS w osoczu i
aktywnością SLE. Względny udział
poziomu BLyS w patofizjologii SLE
nie jest do końca wyjaśniony.
M – Układ mięśniowoszkieletowy
M05 – Leki stosowane w
chorobach kości; M05B – Leki
wpływające na strukturę i
mineralizację kości;
M05BA - Bifosfoniany
Acidum ibandronicum: Ibandronic Acid Sandoz w doustnej dawce
50 mg to rozszerzenie względem
zarejestrowanej w Polsce postaci
iniekcyjnej tego leku. Zarejestrowanych jest 12 marek leków
zawierających kwas ibandronowy.
Do sprzedaży wprowadzono 2 leki
iniekcyjne: Bondronat (Roche) i
Bonviva (Roche), a także 2 leki doustne: Bondronat (Roche) w dawce
50 mg i Bonviva (Roche) w dawce
150 mg przyjmowanej 1 raz w
miesiącu. Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Iasibon (Pharmathen)
w postaci doustnej i iniekcyjnej,
leki doustne Bodenza (Roche),
Ibandronat Apotex, Ibandronate
Arrow (Arrow Poland) i Ibandronic
Acid Mylan w dawce 150 mg oraz
Ibandronic acid Gentian Generics,
Ibandronic Acid Teva, Ikametin
(+Pharma) i Ossica (Gedeon Richter Polska) w 2 dawkach, a także
leki iniekcyjne Bodenza (Roche) i
Ibandronic Acid Sandoz.
Wskazaniem do stosowania Ibandronic Acid Sandoz jest zapobieganie zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania
kostne wymagające napromieAptekarz Polski, 60(38e) sierpień 2011

niania lub leczenia chirurgicznego) u pacjentów z rakiem piersi z
przerzutami do kości.
Kwas ibandronowy należy do bifosfonianów, które swoiście oddziałują na tkankę kostną. Ich
wybiórczość wynika z dużego
powinowactwa do składników
mineralnych kości. Działanie polega na hamowaniu aktywności
osteoklastów; chociaż dokładny
mechanizm jest nadal niewyjaśniony.
M05BX – Inne leki wpływające na strukturę i mineralizację kości
Denosumabum: Xgeva (Amgen)
to 2. zarejestrowany lek zawierający denozumab. W czerwcu 2010
pojawił się na rynku w Polsce lek
Prolia (Amgen), zarejestrowany
centralnie w UE w maju 2010,
wskazany w leczeniu osteoporozy
u kobiet po menopauzie, u których
występuje zwiększone ryzyko złamań. Prolia znacząco zmniejsza
ryzyko złamań kręgów, złamań
pozakręgowych oraz złamań w
obrębie stawu biodrowego (kość
biodrowa, bliższy koniec kości
udowej). Preparat wskazany jest
także w leczeniu utraty masy kostnej w przebiegu ablacji hormonalnej u mężczyzn z rakiem gruczołu
krokowego, u których występuje
zwiększone ryzyko złamań. U mężczyzn z rakiem gruczołu krokowe-
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go leczonych ablacją hormonalną
Prolia znacząco zmniejsza ryzyko
złamań kręgów.
Lek Xgeva jest zaś wskazany
w zapobieganiu powikłaniom
kostnym (złamania patologiczne, konieczność napromieniania
kości, ucisk rdzenia kręgowego
lub konieczność wykonywania
zabiegów operacyjnych kości) u
dorosłych z przerzutami guzów
litych do kości.
Denozumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG2
wytwarzanym z linii komórkowych
ssaków (CHO – komórki jajnika
chomika chińskiego) za pomocą
technologii rekombinacji DNA.
Jest skierowany przeciwko oraz
wiąże się z dużym powinowactwem i swoistością z RANKL (ang.
Receptor Activator of Nuclear Factor NF-κB ligand), zapobiegając
aktywacji jego receptora RANK
(receptor aktywujący jądrowy
czynnik NF-κB - ang. Receptor
Activator of Nuclear Factor NFκB) na powierzchni prekursorów osteoklastów i osteoklastów.
RANKL występuje w postaci przezbłonowego lub rozpuszczalnego białka. RANKL jest konieczny
do tworzenia, funkcjonowania i
przeżycia osteoklastów, które są
jedynym rodzajem komórek odpowiedzialnych za resorpcję kości.
Nasilona aktywność osteoklastów,

stymulowana przez RANKL, jest
głównym mediatorem niszczenia
kości w chorobie nowotworowej z
przerzutami do kości i w szpiczaku
mnogim. Zapobieganie interakcji
RANKL/RANK hamuje powstawanie, funkcjonowanie i przeżycie
osteoklastów, zmniejszając w ten
sposób resorpcję warstwy korowej
kości i kości beleczkowatej oraz
niszczenie kości indukowane przez
nowotwór.
N – Układ nerwowy
N07 – Inne leki działające
na układ nerwowy; N07X/
N07XX – Inne leki działające
na układ nerwowy
Fampridinum: Fampyra (Biogen
Idec) jest wskazany w leczeniu
zaburzeń chodu u dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane z
niewydolnością ruchową (skala
EDSS 4-7).
Fampr ydyna blokując kanały
potasowe ogranicza przepływ
jonowy przez te kanały, przedłuża w ten sposób okres repolaryzacji i wzmacnia powstawanie
potencjałów czynnościowych w
pozbawionych mieliny aksonach
oraz funkcje neurologiczne. Prawdopodobnie dzięki wzmocnieniu
powstawania potencjałów czynnościowych zwiększa się przewodzenie impulsów w ośrodkowym
układzie nerwowym. ■
2011-08-23
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NOWOŚCI NA RYNKU – LIPIEC 2011
W lipcu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 19 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
Nazwa międzynarodowa
WHO
A11GA

Acidum ascorbicum

Nazwa handlowa
Ascorvita

Podmiot
odpowiedzialny
NP Pharma

Obszar i data
rejestracji
PL 11.1996 Additiva
witamina C o smaku

cytrynowym*, zm.
12.2010 Ascorvita
B02BD

Nonacogum alfa

Benefix

Pfizer

UE 08.1997

B05BA

Nutrimentum

Olimel N9

Baxter

PL 04.2010

C01EB

Icatibantum

Firazyr

Jerini

UE 07.2008

C08CA

Amlodipinum

Amlomyl

Ivowen

PL 02.2011

D01AE

Terbinafinum

Myconafine

Axxon

PL 02.2009 Zelefion,
zm. 01.2011
Myconafine

L02BG

Letrozolum

Clarzole

Actavis

PL 08.2010

L04AA

Mycophenolas mofetil

Mycophenolate
mofetil Sandoz

Sandoz

PL 06.2009

L04AD

Ciclosporinum

Cyclaid

Apotex

PL 06.2010

L04AD

Tacrolimusum

Tacni

Teva

PL 12.2010

M01AE

Ibuprofenum

Ibuprofen Hasco

Hasco-Lek

PL 02.2011

N05AH

Olanzapinum

Olanzapine Apotex

Apotex

UE 06.2010

N06AB

Escitalopramum

Escitalopram
Actavis

Actavis

PL 02.2011
Escitalopram
Alchemia, zm. 04.2011
Escitalopram Actavis

N06AB

Fluoxetinum

Fluxemed

Pro.Med

PL 10.2009

N06DA

Rivastigminum

Rivastigmine Teva
Pharma

Teva

PL 06.2011

R05CA

Plantaginis l.F/Ex
+Saponariae Rx/Ex
+Thymi H/Ex

Pectonarex

Herbapol
Pruszków

PL 10.1999

R06AE

Cetirizinum

Acatarick Allergy

US Pharmacia

PL 07.2009 Cetelerik,
zm. 02.2011 Acatarick
Allergy

R06AX

Bilastinum

Clatra

Menarini

PL 02.2011

S01BC

Bromfenacum

Yellox

Croma

UE 05.2011

Saponarex*, zm.
04.2011 Pectonarex

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Ponadto w lipcu 2011 r. wprowadzono do sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
Insuman Basal Solostar (SanofiAventis), Tribux forte (Biofarm) i
Valerin Max (Aflofarm).
A – Przewód pokarmowy
i metabolizm
A11 – Witaminy; A11G – Kwas
askorbinowy (witamina C),
włączając preparaty złożone;
A11GA - Kwas askorbinowy
(witamina C), preparaty
proste
B – Krew i układ krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne;
B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki
krzepnięcia krwi
B05 – Substytuty osocza i płyny do
wlewów; B05B – Roztwory
do podawania dożylnego;
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;
C – Układ sercowonaczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach
serca; C01E – Inne leki stosowane w chorobach serca;
C01EB – Inne leki stosowane
w chorobach serca
C08 – Blokery kanału wapniowego;
C08C – Selektywne blokery

Nowe rejestracje i nowości na rynku

kanału wapniowego z głównym działaniem na naczynia
krwionośne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny
D – Leki stosowane
w dermatologii
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A
– Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE
– Inne leki przeciwgrzybicze
stosowane miejscowo

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na
układ odpornościowy
L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów i leki o
zbliżonym działaniu; L02BG
– Inhibitory enzymów
L04/L04A – Leki hamujące układ
odpornościowy;
L04AA – Selektywne leki hamujące układ odpornościowy
L04AD – Inhibitory kalcyneuryny
M – Układ mięśniowoszkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A –
Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu
propionowego

N – Układ nerwowy
N05 – Leki psychotropowe; N05A –
Leki neuroleptyczne; N05AH
– Diazepiny, oksazepiny,
tiazepiny i oksepiny
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB – Selektywne
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny
N06D – Leki przeciw demencji; N06DA – Antycholinoesterazy
R – Układ oddechowy
R05 – Leki stosowane w kaszlu i
przeziębieniach; R05C – Leki
wykrztuśne, z wyłączeniem
preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CA – Leki wykrztuśne
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE
– Pochodne piperazyny

S – Narządy zmysłów
S01 – Leki okulistyczne; S01B – Leki
przeciwzapalne; S01BC –
Niesterydowe leki przeciwzapalne. ■

2011-08-25

Opracowanie:

dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

IMS Poland
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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