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Felieton Redakcji

Początek 
nowej polityki lekowej

Październik obfitował w wyda-
rzenia mające ważkie znaczenie dla 
Polski i jej obywateli. Największą 
rangę miały wybory parlamentar-
ne, które odbyły się 9 października.  
Trwający aktualnie okres poprzedza-
jący zwołanie pierwszych posiedzeń 
nowo wyłonionych izb parlamen-
tarnych a także sformowanie Rządu 
sprzyja utrzymaniu wysokiego zain-
teresowania społecznego sprawami 
Państwa.  

Czy pani Ewa Kopacz pozostanie 
na stanowisku Ministra Zdrowia? Na razie nie wiadomo. Premier Do-
nald Tusk będący przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ugrupo-
wania, które wygrało wybory zarysował przed Panią Minister perspek-
tywę objęcia funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czy tak się stanie? - przekonamy się wkrótce. Pierwsze posiedze-
nie Sejmu VII kadencji odbędzie się 8 listopada. Wtedy nastąpi wybór 
Marszałka. Gdy sprawy potoczą się w tym kierunku, to pytanie, komu 
zostanie powierzona misja kierowania resortem zdrowia będzie nas 
emocjonować aż do dnia prezentacji Rządu przez Premiera i zaprzy-
siężenia jego składu przez Prezydenta RP.  

Czas pozostały do sformowania Rządu sprzyja podpowiedziom, jak 
to zrobić, żeby było jak najlepiej. Jako redakcja Aptekarza Polskiego 
ulegliśmy pokusie i podpowiadamy - warto rozważyć dokoptowanie  
farmaceuty do składu ścisłego kierownictwa resortu zdrowia. Wydaje 
się to słuszne, zwłaszcza teraz, na początku nowej polityki lekowej zai-
nicjowanej ustawą refundacyjną. 

Czytając stronę internetową Naczelnej Izby Aptekarskiej można 
prześledzić zakres spraw, które w minionej kadencji samorząd apte-
karski przedstawiał Ministrowi Zdrowia. Wiele z nich zachowało swoją 
aktualność. Dlatego też, jeżeli ministerialny ster obejmie nowa osoba, 
to można oczekiwać, że w już w pierwszych tygodniach sprawowania 
urzędu znajdzie czas na wnikliwe zapoznanie się z czym do Rządu zwra-
cają się aptekarze. Byłoby dobrze, gdyby bez straty czasu doszło do 
spotkania Ministra z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Sadzimy, że po tym spotkaniu łatwiej będzie wytyczyć efektywną mapę 
drogową dla farmacji. Celem jest zapewnienie obywatelom realnych 
możliwości korzystania z leków, bez których trudno sobie wyobrazić 
współczesną medycynę. 

12 października odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekar-
skiej. Główny temat tego spotkania dotyczył ustawy refundacyjnej.  
O przebiegu tego spotkania można się dowiedzieć z artykułu Grzego-
rza Kucharewicza, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, który zdając 
sobie sprawę z tego, że ustawa nie jest aktem doskonałym deklaruje – 
„Będę jednak bronił tej ustawy. Jej uchwalenie postrzegam jako wstęp 
do szeroko rozumianej reformy rynku farmaceutycznego”. ■

Zapraszam do lektury
Redaktor Naczelny
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Ustawa o refundacji le-
ków ma ciągle wielu za-
ciekłych przeciwników. 

Podczas prac sejmowej podko-
misji nadzwyczajnej i sejmowej 
komisji zdrowia nad rządowym 
projektem ustawy o refunda-
cji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów me-
dycznych wynajęci eksperci stra-
szyli posłów apokalipsą, kreśląc 
czarne scenariusze tego, co na-
stąpi na rynku farmaceutycznym 
po 1 stycznia 2012 r. (termin wej-
ścia ustawy w życie). Przeciwnicy 
sztywnych cen na leki refundo-
wane na wszystkich poziomach 
obrotu i jednakowych odpłat-
ności za te leki w każdej aptece 
nie cofali się przed żadnymi ar-
gumentami i działaniami, żeby 
nie dopuścić do uchwalenia tych 
przepisów. Wysyłano listy otwar-
te, organizowano konferencje, 
mobilizowano opinię publiczną. 
Zarobili lobbyści, prawnicy z re-
nomowanych kancelarii i usłużni 
eksperci ekonomiczni, sprzeda-
jący swoje poglądy na wolnym 
rynku opinii, analiz i eksper-
tyz. Na próżno. Ustawa została 
uchwalona 12 maja, a 25 maja 
podpisał ją prezydent RP, nie wi-
dząc powodów, by skierować ją 
do Trybunału Konstytucyjnego 
o zbadanie zgodności jej przepi-
sów z Konstytucją RP.

Przeciwnicy zapisów doty-
czących sztywnych cen na leki 
refundowane byli i są również 
wśród członków Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. Przypomnę, że 21 
grudnia 2010 r. Naczelna Rada 
Aptekarska przyjęła uchwa-
łę, w której opowiedziała się za 

wprowadzeniem do polskiego 
porządku prawnego regulacji 
gwarantujących: sztywne ceny 
na wszystkich poziomach obro-
tu refundowanymi produktami 
leczniczymi, sztywne marże na 
te produkty i jednakową odpłat-
ność pacjentów za refundowane 
produkty lecznicze we wszystkich 
aptekach. Przeciw przyjęciu tej 
uchwały głosowali Piotr Bohater, 
Piotr Brukiewicz, Paweł Chrzan, 
Piotr Chwiałkowski, Piotr Jóźwia-
kowski, Bernadeta Łęga, Danuta 
Parszewska-Knopf, Joanna Piąt-
kowska, Stanisław Piechula, Mi-
chał Pietrzykowski, Andrzej Pry-
giel i Bożena Śliwa. 

Teraz niektórzy członkowie 
NRA z uporem forsują nowy plan, 
dążąc do szybkiego skierowania 
do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosku o zbadanie zgodności 
z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej niektórych przepisów 
ustawy z 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Dziwny to pośpiech, 
dziwne poruszenie. Sprawą tą zaj-
mowała się Naczelna Rada Apte-
karska na posiedzeniu w dniu 12 
października 2011 r. W porządku 
obrad znalazła się za przyczyną 
członków NRA Stanisława Pie-
chuli i Michała Pietrzykowskie-
go. Pierwszy rozpowszechnił 26 
września 2011 r. „Uwagi krytycz-
ne o niektórych przepisach usta-
wy o refundacji” mec. Edwarda 
Jędrzejewskiego (tekst ten 26 
września wysłany został przez 
kancelarię mec. Jędrzejewskie-
go, koordynatora Biura Prawne-
go NIA, równocześnie na adresy 

poczty elektronicznej Stanisława 
Piechuli i Naczelnej Izby Aptekar-
skiej z prośbą o rozpowszechnie-
nie, co też prezes Rady Śląskiej 
Izby Aptekarskiej niezwłocznie 
uczynił) i wniósł o wprowadzenie 
dyskusji nad nimi do porządku 
obrad najbliższego posiedzenia 
NRA, drugi natomiast w tym sa-
mym dniu zgłosił projekt uchwały 
NRA „w sprawie wniosku do Try-
bunału Konstytucyjnego”. Zbież-
ność w czasie tych zdarzeń nie 
zmusza naszej wyobraźni do zbyt 
wielkiego wysiłku. Na marginesie 
– mec. Jędrzejewski od pewnego 
czasu nie krył swego krytycznego 
stosunku do ustawy o refundacji 
leków. Swoje uwagi prezentował 
na przykład na tegorocznym XI 
Forum Ekonomicznym Apteka-
rzy w Poznaniu (partnerem spół-
ki Dziesięcina przy organizacji 
tych dorocznych konferencji jest 
Polska Grupa Farmaceutyczna), 
kiedy jeszcze trwały prace w par-
lamencie nad projektem ustawy. 
Tym razem bez porozumienia 
ze mną, bez żadnych konsultacji 
z prezesem NRA, rozpowszechnił 
„Uwagi krytyczne o niektórych 
przepisach ustawy o refundacji”. 

Nieco wcześniej, wkrótce po 
podpisaniu przez prezydenta RP 
ustawy o refundacji leków, prezes 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
rozpowszechnił „Wniosek o wy-
danie orzeczenia w przedmiocie 
zgodności ustawy z Konstytucją 
RP”. Autor tego tekstu, mec. Kry-
stian Szulc, radca prawny Śląskiej 
Izby Aptekarskiej, nazwał się re-
prezentantem Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej. Wniosek został skryty-
kowany przez prawników z Biura 
Prawnego NIA, którzy w swojej 

„NIE ZAWIĄŻESZ PYSKA 

WOŁOWI MŁÓCĄCEMU…”
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opinii zauważyli: „O wystąpie-
niu ze stosownym wnioskiem do 
Trybunału musi zadecydować 
uchwałą Naczelna Rada Aptekar-
ska (NRA). Ona też udziela peł-
nomocnictwa do występowania 
bądź upoważnia Prezesa NRA do 
takiego udzielenia. Wymieniony 
wniosek postponuje całą Naczel-
ną Radę Aptekarską”. Omawiając 
wniosek mec. Szulca, mec. Jędrze-
jewski miał doskonałą okazję, by 
przeprowadzić wywód na temat 
„mistycznego ciała”, jakim jest 
Naczelna Izba Aptekarska (vide 
komentarz mec. Jędrzejewskiego 
z 17 października do Komunika-
tu NIA z 14 października 2011 r.). 
Z okazji nie skorzystał, a przecież 
nikt go ograniczał w swobodzie 
wypowiedzi (,,Nie zawiążesz py-
ska wołowi młócącemu”, Pp 25,4; 
1 Kor 9,9; cytat przywołał mec. 
Jędrzejewski, pisząc o wolności 
zawodu adwokata).

12 października 2011 r. człon-
kowie NRA nie przychylili się do 
propozycji skierowania sprawy 
do Trybunału Konstytucyjne-
go już na tym posiedzeniu NRA. 
Rada zaakceptowała moje stano-
wisko, zakładające konieczność 
dokładniejszej analizy problemu 
przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji o wystąpieniu do Trybunału. 
W przyjętej uchwale NRA zobo-
wiązała Biuro Prawne Naczelnej 
Izby Aptekarskiej do przygotowa-
nia do 30 listopada 2011 r. pro-
jektu wniosku o zbadanie zgod-
ności z Konstytucją RP niektórych 
artykułów ustawy o refundacji 
leków. Decyzję w sprawie ewen-
tualnego skierowania wspomnia-
nego wniosku do Trybunału Kon-
stytucyjnego podejmie Naczelna 
Rada Aptekarska na posiedzeniu 
w grudniu 2011 r.

Często podkreślam, że ustawa 
o refundacji leków nie jest aktem 
doskonałym. Niektórych zapisów 
nie zaakceptowaliśmy. Sprzeciw 
środowiska aptekarskiego bu-
dzą między innymi: umowy na 

realizację recept pomiędzy Na-
rodowym Funduszem Zdrowia 
a podmiotami prowadzącymi 
apteki; ogłaszanie wykazów le-
ków refundowanych w obwiesz-
czeniu Ministerstwa Zdrowia, 
a nie w rozporządzeniu; brak 
jednoznacznych warunków do-
stępu do refundowanych leków. 
Będę jednak bronił tej ustawy. 
Jej uchwalenie postrzegam jako 
wstęp do szeroko rozumianej re-
formy rynku farmaceutycznego. 
Korzystne dla polskich aptekarzy 
są regulacje wprowadzające do 
polskiego porządku prawnego: 
sztywne ceny zbytu oraz sztywne 
marże na wszystkich poziomach 
obrotu refundowanymi lekami, 
środkami spożywczymi specjal-
nego przeznaczenia żywieniowe-
go i wyrobami medycznymi; obo-
wiązek stosowania przez apteki 
odpłatności wynikającej z ustawy; 
całkowity zakaz reklamy aptek 
i punktów aptecznych oraz ich 
działalności, a także zakaz sto-
sowania wszelkich form zachęty 
odnoszących się do produktów 
leczniczych finansowanych ze 
środków publicznych. 

Na temat zgodności przepi-
sów ustawy o refundacji z Kon-
stytucją RP wypowiadali się już 
niektórzy prawnicy. Na stronach 
Sejmu RP dostępna jest opinia 
zlecona przez Biuro Analiz Sej-
mowych, sporządzona między 
innymi przez prof. dr hab. Ma-
rię Królikowską-Olczak i dr Annę 
Górczyńską, z której wynika, że 
rządowy projekt ustawy nie na-
rusza konstytucyjnych zasad: 
zaufania obywateli do państwa 
i tworzonego przez nie prawa; 
społecznej gospodarki rynkowej; 
proporcjonalności. Opinię praw-
ną na temat zgodności z Konsty-
tucją RP ustawy z o refundacji le-
ków na zlecenie senackiej Komisji 
Ustawodawczej przedstawił prof. 
dr hab. Marek Chmaj. Stwierdził 
on, że analizowane regulacje są 
zgodne we wskazanym w treści 

opinii zakresie z art. 2 Konstytu-
cji RP, a zwłaszcza z wynikającymi 
z niego zasadami: przyzwoitej le-
gislacji, sprawiedliwości społecz-
nej, praworządności, proporcjo-
nalności, zaufania obywateli do 
państwa, a także z regułą dosta-
tecznej określoności i odpowied-
niej vacatio legis. Ponadto ustawa 
nie narusza wyrażonej w art. 20 
Konstytucji RP zasady społecz-
nej gospodarki rynkowej oraz 
określonej w art. 22 zasady wol-
ności działalności gospodarczej. 
Prof. Chmaj podkreślił, że brakuje 
przesłanek do stwierdzenia nie-
zgodności ocenianych regulacji 
z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 2 usta-
wy zasadniczej. Wskazał on rów-
nież, że przepisy dotyczące zmia-
ny systemu refundacji zapewniają 
skuteczną realizację prawa do 
ochrony zdrowia, które wynika 
z art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. 

Pytanie zasadnicze brzmi: co 
jest dla środowiska aptekarskie-
go korzystniejsze? Długi proces 
przed Trybunałem Konstytucyj-
nym (w tym czasie nastąpi, rzecz 
jasna, usztywnienie relacji pomię-
dzy samorządem aptekarskim 
a Ministerstwem Zdrowia, które 
w wielu sprawach gotowe jest 
na kompromis) czy dążenie do 
nowelizacji pewnych przepisów 
już po wejściu ustawy w życie, co 
można zrobić szybciej i skutecz-
niej? W Ministerstwie Zdrowia nie 
brak ludzi przychylnych postula-
tom aptekarzy i wsłuchujących 
się w nasz głos. Na procesach 
zawsze zarabiają prawnicy, a los 
procesujących się jest niepewny. 
Stawiam więc inne pytanie: jaka 
istotna przyczyna (motyw) kry-
je się za działaniami tych, którzy 
chcą zaskarżyć ustawę o refunda-
cji leków do Trybunału Konstytu-
cyjnego? Cui prodest? Cui bono?

■

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes 

Naczelnej Rady Aptekarskiej
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22 września farmaceu-
ci z całego kraju wzięli udział 
w warszawskich uroczystościach 
związanych z OGÓLNOPOL-
SKIM DNIEM APTEKARZA, 
które w tym roku połączone zo-
stały z obchodami jubileuszu 
dwudziestolecia odrodzonego 
samorządu aptekarskiego. Or-
ganizatorem uroczystości była 
Naczelna Izba Aptekarska. 

 

Dwadzieścia lat temu, 
u progu wielkiej transfor-
macji ustrojowej, zaczęły 

się odradzać struktury samorzą-
du aptekarskiego. Wydarzeniem 
przełomowym było uchwalenie 
przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o izbach aptekarskich, re-
gulującej zadania i zasady działa-
nia samorządu zawodu aptekar-
skiego. Stanowi ona, że samorząd 
aptekarski jest niezależny i pod-
lega tylko ustawom. W lipcu 1991 
r. zebrał się Komitet Organizacyj-
ny Izb Aptekarskich. Rozpoczę-
to tworzenie struktur samorzą-
dowych, w tym izb okręgowych, 
a w dniach 13-14 grudnia 1991 r. 
odbył się I Krajowy Zjazd Apteka-
rzy w Warszawie.

 
Obchody Ogólnopolskiego 

Dnia Aptekarza, czyli doroczne-
go Święta Kosmy i Damiana, pa-
tronów aptekarzy i farmaceutów, 
rozpoczęły się w czwartek 22 
września o godzinie 12.00 w Ba-
zylice Świętego Krzyża w Warsza-
wie, gdzie ksiądz Józef Jachim-
czak, były Krajowy Duszpasterz 
Służby Zdrowia, odprawił wraz 
ze swoim następcą w Krajowym 
Duszpasterstwie Służby Zdrowia 
ks. prof. dr. hab. Stanisławem Wa-

rzeszakiem i księdzem prałatem 
Mirosławem Mikulskim, byłym 
proboszczem parafii św. Floriana 
w Warszawie i prezesem Katoli-
ckiego Stowarzyszenia Sporto-
wego Rzeczypospolitej Polskiej, 
mszę świętą w intencji apteka-
rzy i ich rodzin. Zwracając się 
do farmaceutów, nowy Krajowy 
Duszpasterz Służby Zdrowia po-
wiedział między innymi: „Lecze-
nie w ujęciu chrześcijańskim nie 
pozwala ograniczyć się tylko do 
przypadków choroby ciała, lecz 
otwarte jest na całego człowieka, 
w jego osobowej jedności cielesno-
-duchowej. Nie leczymy bowiem 
nigdy tylko konkretnego orga-
nu, ale zawsze całego człowieka. 
Leczymy wszystkimi możliwymi 
sposobami i środkami, które są 
etycznie dopuszczalne. (…) Służba 
dla życia prowadzi nawet do ofia-
ry z życia, co stanowi dowód naj-
wyższego humanizmu medycyny. 
Wynika stąd wniosek, że w każ-
dych warunkach należy chronić 
życie jako najwyższą wartość do-

czesną – niezależnie od tego, czy 
konkretny człowiek wiąże z nim 
nadzieje życia wiecznego, czy też 
nie wiąże”.

 
Główne uroczystości odbyły 

się w Teatrze KAMIENICA w War-
szawie. Przybyli na nie członko-
wie Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
Naczelnego Sądu Aptekarskiego, 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 
przedstawiciele okręgowych izb 
aptekarskich i farmaceuci z ca-
łego kraju. W obchodach wzięli 
udział między innymi: poseł Pra-
wa i Sprawiedliwości Bolesław 
Piecha, Główny Inspektor Farma-
ceutyczny Zofia Ulz i zastępca GIF 
Zbigniew Niewójt, dyrektor De-
partamentu Polityki Lekowej i Far-
macji Ministerstwa Zdrowia Artur 
Fałek i jego zastępca dr Wojciech 
Giermaziak, były zastępca dyrek-
tora Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w Ministerstwie 
Zdrowia Katarzyna Chmielewska, 
prezes Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 

NASZE  DwuDZIESTOLEcIE 
Relacja z uroczystości
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Medycznych i Produktów Biobój-
czych Grzegorz Cessak, dyrektor 
Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych Wojciech Matusewicz, 
zastępca dyrektora Biura Polityki 
Zdrowotnej Urzędu m. st. War-
szawy Stanisław Kusak, woje-
wódzcy inspektorzy farmaceu-
tyczni, przedstawiciele Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego 
i samorządów osób wykonują-
cych zawody zaufania publiczne-
go, w tym prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Elżbie-
ta Buczkowska i prezes Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
Tadeusz Jakubowski. Obecni byli 
przedstawiciele firm i hurtowni 
farmaceutycznych, między in-
nymi prezes GlaxoSmithKline 
w Polsce Jerzy Toczyski, pełniące 
również funkcję prezesa Związ-
ku Pracodawców Innowacyjnych 
Firm Farmaceutycznych INFAR-
MA, dyrektor generalny Servier 
Polska Sp. z o.o. Mathieu Fitoussi, 
prezes Zarządu Gedeon Richter 
Marketing Polska Sp. z o.o. Lász-
ló Nemes, prezes Związku Praco-
dawców Hurtowni Farmaceutycz-
nych Andrzej Stachnik. Wśród 
uczestników uroczystości byli 
też: prof. Eduardas Tarasevicius, 
prezes Litewskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego i Stanisław 
Kasprzyk, dyrektor ds. hurtu far-
maceutycznego IMS Poland. 

 Gości powitał dr Grzegorz Ku-
charewicz, prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. W przemówieniu 
z okazji jubileuszu odrodzone-
go samorządu podziękował jego 
działaczom za lata wytężonej 
pracy dla dobra całej wspólno-
ty aptekarskiej. Podsumowując 
działalność samorządu, prezes 
NRA powiedział między innymi: 
„Ostatnie dwie dekady to czas 
burzliwych przemian, ogromnych 
nadziei i niespełnionych oczeki-
wań. Entuzjazm pierwszych lat 
funkcjonowania samorządu zde-
rzył się z realiami wielkiej polity-
ki, grą interesów i bezwzględnym 
działaniem różnych grup nacisku. 
Na początku okresu transformacji 
gospodarczej i prywatyzacji aptek 
zachłysnęliśmy się wolnością ryn-
kową. Przekonywani byliśmy do 
zasady liberalizmu gospodarcze-
go, do tak zwanej niewidzialnej 
ręki rynku. Moi poprzednicy żad-
ną miarą nie mogli się doczekać 
ze strony poszczególnych rządów 
i parlamentarzystów jakichkol-
wiek regulacji rynku farmaceu-
tycznego, mimo że aptekarze 
z innych państw Unii Europejskiej 
z dobrodziejstw takich regulacji 
korzystają od dawna. Zarówno 
zasada apteka dla aptekarza, jak 
i inne rozwiązania prawne popie-
rane przez nasz samorząd były 
nie do zaakceptowania przez pol-

skich polityków czy też przez Try-
bunał Konstytucyjny. Tymczasem 
orzeczenie Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości z 19 maja 
2009 r. dowodzi, że przepisy, któ-
rych wprowadzenia się domaga-
my, nie są sprzeczne z prawem 
unijnym. Trybunał uznał bowiem, 
że posiadanie i prowadzenie ap-
teki może być zastrzeżone wy-
łącznie dla farmaceutów”.

 
Gratulacje wszystkim człon-

kom samorządu aptekarskiego 
złożyła minister zdrowia Ewa Ko-
pacz. „Rocznica 20-lecia odrodzo-
nego samorządu aptekarskiego 
jest znakomitą okazją, aby pogra-
tulować środowisku aptekarskie-
mu dotychczasowych osiągnięć 
zawodowych i zaufania społecz-
nego, z którego możecie być Pań-
stwo dumni” – napisała w liście 
zamieszczonym w specjalnym 
wydaniu „Aptekarza Polskiego” 
minister Ewa Kopacz. Wśród skła-
dających życzenia polskim farma-
ceutom był poseł PiS Bolesław 
Piecha, przewodniczący sejmowej 
Komisji Zdrowia, który odczytał 
list prezesa Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jarosława Kaczyńskiego. „(…) 
Jestem przekonany, że wszystkim 
nam, Polakom, pilnie potrzeba 
gruntownego uporządkowania sy-
stemu finansowania opieki zdro-
wotnej w Polsce. Potrzeba nade 
wszystko skrócenia kolejek do 
lekarzy i szpitali. Potrzeba obwa-
rowanej stosownymi regulacjami 
prawnymi dbałości o środowisko 
farmaceutów, która zagwarantuje 
odpowiedni prestiż zawodu apte-
karza. (…) Wszystkim świętującym 
Ogólnopolski Dzień Aptekarza 
oraz obchody XX-lecia odrodzo-
nego samorządu aptekarskiego 
pragnę tą drogą podziękować za 
codzienny wysiłek na rzecz pol-
skiej farmacji i życzyć zawodowej 
satysfakcji, która zaowocuje pro-
fesjonalną opieką farmaceutycz-
ną wszystkich Polaków” – napisał 
prezes PiS.
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 Podczas uroczystości w war-
szawskim Teatrze KAMIENICA 
wręczone zostały Medale im. prof. 
Bronisława Koskowskiego, przy-
znawane za zasługi dla rozwoju 
polskiego aptekarstwa na pod-
stawie uchwały Naczelnej Rady 
Aptekarskiej nr IV/45/2005 z 14 
września 2005 r. To najwyższe 
odznaczenie, jakim może uho-
norować farmaceutę samorząd 
aptekarski. Ponadto wręczone 
zostały tytuły „Strażnika Wielkiej 
Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” 
(przyznane przez NRA firmie Ge-
deon Richter oraz Kazimierzowi 
Belniakowi, Annie Lipińskiej, dr. 
Kazimierzowi Łukawieckiemu, 
prof. Jerzemu Pałce, prof. Zycie 
Płotkowiak, Bogusławie Szybisz 
i Marii Walkowiak-Falender), wy-
różnienia „Mecenas Samorządu 
Aptekarskiego” (przyznane przez 
NRA dr Agnieszce Skowron oraz 
firmom: Hurtap SA, Merido Sp. 

z o.o., Polpharma SA, Servier Pol-
ska Sp. z o.o.), a także nadawane 
przez ministra zdrowia odznaki 
honorowe „Za zasługi dla ochro-
ny zdrowia”. Z okazji jubileuszu 
odrodzonego samorządu apte-
karskiego prezes NRA Grzegorz 
Kucharewicz podziękował zasłu-
żonym działaczom samorządo-
wym, wręczając im pamiątkowe 
statuetki.

 
Prezes NRA Grzegorz Ku-

charewicz w imieniu Naczelnej 
Rady Aptekarskiej i wszystkich 
członków samorządu serdecznie 
podziękował księdzu Józefowi 
Jachimczakowi, byłemu Krajo-
wemu Duszpasterzowi Służby 
Zdrowia, za sprawowanie opieki 
duchowej nad środowiskiem pol-
skich farmaceutów. „Jako Krajowy 
Duszpasterz Służby Zdrowia przez 
wiele lat troskliwie i z miłością 
wspierał Ksiądz aptekarzy w ich 

codziennej posłudze pod opiekuń-
czymi skrzydłami świętych Kosmy 
i Damiana. Życzę Księdzu zdrowia, 
dalszej owocnej pracy duszpaster-
skiej i łask Bożych” – powiedział 
prezes NRA, przekazując księdzu 
Jachimczakowi pamiątkową sta-
tuetkę. 

 
Uczestnicy uroczystości obej-

rzeli również widowisko „Wieczór 
kabaretowy Emiliana Kamińskie-
go”. Znany aktor stworzył nieza-
pomniany spektakl, przybliżający 
widzom wielkie postaci polskiego 
teatru. Legendarni aktorzy ożyli 
w anegdotach i wspomnieniach 
autora, reżysera i jedynego wyko-
nawcy tego spektaklu - Emiliana 
Kamińskiego. ■

Eugeniusz Jarosik 
Biuro Prasowe 

 Naczelnej Izby Aptekarskiej

Prezes Zarządu Gedeon Richter 
Marketing Polska Sp. z o.o. László 
Nemes dziękuje za wyróżnienie

Profesor Eduardas Tarasevicius, prezes 
Litewskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego przekazał aptekarzom ży-
czenia z okazji jubileuszu

►
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Szanowni Państwo!
   W tym roku obchody Ogólno-
polskiego Dnia Aptekarza, czyli 
doroczne Święto naszych patro-
nów, świętych Kosmy i Damiana, 
łączymy z obchodami jubileuszu 
dwudziestolecia odrodzonego 
samorządu aptekarskiego. Dwa-
dzieścia lat temu, u progu wielkiej 
transformacji ustrojowej, kiedy 
tworzono fundamenty nowej Rze-
czypospolitej, a miliony Polaków 
z nadzieją witały reformy, które 
na zawsze miały odmienić ich los, 
zaczęły się odradzać struktury sa-
morządu aptekarskiego. Wydarze-
niem przełomowym dla naszego 
środowiska było uchwalenie przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich, regulującej 
zadania i zasady działania samo-
rządu zawodu aptekarskiego. 
Stanowi ona, że samorząd apte-
karski jest niezależny i podlega 
tylko ustawom. Przyjęcie ustaw 
dotyczących samorządów osób 

wykonujących zawody zaufania 
publicznego było kolejnym kro-
kiem w powstawaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego, którego 
częścią są polscy farmaceuci.

Koleżanki i Koledzy!
   Samorząd aptekarski na zie-
miach polskich ma wielowiekową 
tradycję, a jego dzieje świadczą 
o dużej zdolności naszego śro-
dowiska do tworzenia własnych 
organizacji w różnych warunkach 
społeczno-politycznych. Początki 
samorządu aptekarskiego w takim 
znaczeniu, w jakim współcześnie 
rozumie się tę instytucję, przy-
padają na okres poprzedzający 
wybuch drugiej wojny światowej. 
W 1938 r. Sejm uchwalił ustawę 
o wykonywaniu zawodu apteka-
rza, a w 1939 r. przyjęto ustawę 
o izbach aptekarskich, która regu-
lowała zasady przynależności do 
samorządu zawodowego. Ustawa 
ta ze względu na wybuch wojny 
nie weszła jednak w życie. 

 
   Po zakończeniu wojny zaczęły 
powstawać izby okręgowe, orga-
nizowane na podstawie ustawy 
z 1939 r. W czerwcu 1945 r. utwo-
rzono Naczelną Izbę Aptekarską, 
której pierwszym prezesem został 
prof. Bronisław Koskowski. Pamięć 
o tym wspaniałym farmaceucie 
i działaczu samorządowym prze-
trwała do dziś. Medal imienia 
prof. Bronisława Koskowskiego 
przyznawany jest obecnie za za-
sługi dla rozwoju polskiego ap-
tekarstwa na podstawie uchwały 
Naczelnej Rady Aptekarskiej z 14 
września 2005 r. To najwyższe 
odznaczenie, jakim może uho-
norować farmaceutę samorząd 
aptekarski. 
 
   Niestety, w czasach stalinow-
skiego bezprawia nie udało się 
obronić tego skrawka niezależnej 
Polski, jakim był odradzający się 
samorząd zawodowy aptekarzy. 
W 1951 r. weszły w życie dwie 
ustawy - o zniesieniu izb apte-
karskich i o przejęciu aptek na 
własność państwa - które rady-
kalnie zmieniły obraz polskiego 
aptekarstwa. Nacjonalizacja aptek 
oznaczała upadek indywidu-
alnego aptekarstwa w Polsce. 
Skrzywdzono tysiące aptekarzy 
i ich najbliższych. Stali się oni 
przedmiotem nieludzkiego ekspe-
rymentu, polegającego na odzie-
raniu ludzi z godności, tłamszeniu 
przedsiębiorczości i pozbawianiu 
aptekarskich rodzin materialnych 
podstaw egzystencji. 
 
   O odrodzeniu samorządu za-
wodowego aptekarzy zaczęto 
rozmawiać już w roku 1981, ale 
wprowadzenie stanu wojennego 
nie pozwoliło na reaktywowanie 

Podczas uroczystości w warszawskim Teatrze KAMIENICA przemówienie wygłosił 

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Oto treść tego wystąpienia:

►
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struktur samorządowych. Szanse 
aptekarzy na własny samorząd 
wzrosły po uchwaleniu ustawy 
z 23 grudnia 1988 r. o działalności 
gospodarczej. Na podstawie no-
wych przepisów zaczęto wydawać 
koncesje na prowadzenie indywi-
dualnych aptek. W sierpniu 1989 r. 
projekt ustawy o izbach farmaceu-
tycznych złożyli w Sejmie posłowie 
Stronnictwa Demokratycznego. 
19 stycznie 1990 r. odbyło się 
pierwsze czytanie projektu tej 
ustawy. 19 kwietnia 1991 r. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwa-
lił ustawę o izbach aptekarskich. 
W lipcu 1991 r. zebrał się Komitet 
Organizacyjny Izb Aptekarskich. 
Rozpoczęto tworzenie struktur 
samorządowych, w tym izb okrę-
gowych. W dniach 13-14 grudnia 
1991 r. odbył się I Krajowy Zjazd 
Aptekarzy w Warszawie. Prezesem 
odrodzonego samorządu została 
mgr farm. Edwarda Kędzierska 
z Wrocławia. 
 
   Samorząd zawodowy aptekarzy 
zaczął działać w nowych realiach 
gospodarczo-politycznych. Był to 
czas budowy podstaw gospodarki 
rynkowej, czas wielkich oczeki-
wań społecznych i nadziei, która 
pchała polskich farmaceutów do 
inwestowania w zakładanie i roz-
wój własnych aptek. W tym okre-
sie samorząd skoncentrował się 
przede wszystkim na walce o jak 
najkorzystniejsze dla środowiska 
regulacje prawne dotyczące aptek 
ogólnodostępnych. 
 
   Już w 1992 r. Naczelna Rada 
Aptekarska poczyniła starania 
o uchwalenie przepisów gwaran-
tujących farmaceutom wyłączność 
na posiadanie aptek. Przeciwnicy 
zasady „apteka dla aptekarza” 
wnieśli jednak skargę do Try-
bunału Konstytucyjnego, który 
uwzględnił ich argumenty. W ko-
lejnych latach samorząd aptekarski 
nie zaprzestał działań mających na 
celu nowelizację ustawy o izbach 

aptekarskich i ustawy o środkach 
farmaceutycznych. W 1999 r. 
podczas rozmów w Ministerstwie 
Zdrowia samorządowcy zapro-
ponowali, by właścicielem apteki 
mógł być wyłącznie farmaceuta, 
w dodatku posiadający tylko jedną 
aptekę. I tym razem zwyciężyło 
lobby właścicieli aptek, którzy 
nie byli farmaceutami. W 2001 r. 
Sejm wreszcie znowelizował prze-
pisy, zapewniając farmaceutom 
wyłączność na posiadanie aptek. 
Niestety, ustawa uwzględniająca 
postulaty Naczelnej Rady Apte-
karskiej znów trafiła do Trybunału 
Konstytucyjnego. Zaskarżona 
została przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich, który uznał, że 
doszło do naruszenia zasady 
wolności działalności gospodar-
czej. Tymczasem 1 października 
2002 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy Prawo farmaceutycz-
ne, dostosowana do przepisów 
Unii Europejskiej. Ustawa w tej 
wersji zawierała zliberalizowane 
przepisy, umożliwiające otwie-
ranie aptek przez przedsiębior-
ców, którzy nie są farmaceutami. 
 
Koleżanki i Koledzy!
    Dwudziestolecie odrodzonego 
samorządu aptekarskiego ob-
chodzimy w czasach globalnego 
kryzysu gospodarczego, ogarnia-
jącego także kraje członkowskie 
Unii Europejskiej. Jego skutki 
odczuwa większość Polaków, któ-
rych często nie stać na kupowanie 
wszystkich przepisanych przez 
lekarza leków. Kryzys dotknął 
również nasz zawód. Bezwzględna 
walka o kieszeń i duszę pacjenta, 
wyniszczające wojny cenowe oraz 
różnego rodzaju agresywne akcje 
marketingowe zmieniły oblicze 
polskiego aptekarstwa, a także 
postrzeganie przez społeczeństwo 
zawodu farmaceuty. Przybierające 
na sile zjawiska patologiczne od 
lat systematycznie niszczą rynek 
aptek, utrudniając pacjentom 
równy dostęp do leków refun-

dowanych. Niejednolite systemy 
rabatowania i niejednolite marże 
hurtowe prowadzą do powstania 
grupy aptek uprzywilejowanych. 
Pogorszyła się sytuacja ekono-
miczna małych i średnich aptek, 
należących do indywidualnych 
aptekarzy. Prawie połowa spośród 
niemal czternastu tysięcy aptek 
jest w złej kondycji finansowej. Nie 
mają majątku własnego, są zadłu-
żone u dostawców, z trudnością 
zachowują płynność finansową. 
 
   Niezależni aptekarze swoje na-
dzieje pokładają między innymi 
w uchwalonej 12 maja 2011 r. 
ustawie o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych. Prace nad 
tą ustawą rozpoczęły się w ze-
szłym roku. W posiedzeniach sej-
mowej podkomisji nadzwyczajnej 
oraz sejmowej i senackiej komisji 
zdrowia uczestniczyli członkowie 
samorządu aptekarskiego. Jako 
prezes Naczelnej Rady Aptekar-
skiej kierowałem pracami ze-
społu przedstawicieli Naczelnej 
Izby Aptekarskiej. Podczas prac 
legislacyjnych wprowadzono wie-
le istotnych zmian w projekcie 
ustawy o refundacji leków, które 
w znaczący sposób wpłyną na 
funkcjonowanie rynku farmaceu-
tycznego w Polsce. 
 
   Niektóre rozwiązania zawarte 
w tej ustawie postrzegane są przez 
samorząd aptekarski jako wstęp 
do szeroko rozumianej reformy 
rynku aptecznego. Należą do 
nich regulacje wprowadzające do 
polskiego porządku prawnego: 
sztywne ceny zbytu oraz sztywne 
marże na wszystkich poziomach 
obrotu refundowanymi lekami, 
środkami spożywczymi specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobami medycznymi; obo-
wiązek stosowania przez apteki 
odpłatności wynikającej z ustawy; 
całkowity zakaz reklamy aptek 

►
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i punktów aptecznych oraz ich 
działalności, a także zakaz sto-
sowania wszelkich form zachęty 
odnoszących się do produktów 
leczniczych finansowanych ze 
środków publicznych. 
 
   Ustawa o refundacji leków nie 
jest aktem doskonałym. Przedsta-
wiciele samorządu aptekarskiego 
podczas prac legislacyjnych w par-
lamencie stanowczo domagali się 
między innymi rezygnacji z obo-
wiązku zawierania umów mię-
dzy podmiotami prowadzącymi 
apteki a Narodowym Funduszem 
Zdrowia jako warunku wydawania 
przez nie leków refundowanych. 
Nie chcieliśmy tych umów, kon-
sekwentnie podkreślaliśmy, że 
są zbędne. Rozwiązanie zapro-
ponowane przez rząd uznaliśmy 
za nieefektywne, bezzasadnie 
nakładające na aptekarzy kolejne 
obowiązki. Wskazywaliśmy też, 
że zapisy te wzmacniają władzę 
urzędników Funduszu nad ap-
tekami. Wobec tego, że strona 
rządowa nie podzieliła stano-
wiska samorządu aptekarskie-
go, dążyliśmy w parlamencie 
do wprowadzenie takich zmian, 
które by uwzględniały postulaty 
środowiska aptekarskiego. Tak 
więc dodano normę wskazującą, 
że podmiot prowadzący aptekę 
zawierać będzie umowę z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia na 
wydawanie leku, środka spożyw-
czego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobu me-
dycznego na receptę na czas nie-
określony. Ponadto zdecydowano, 
że ramowego wzoru umowy nie 
będzie określał prezes Funduszu, 
ale minister zdrowia. Wprowadzo-
no też zażalenie na czynności dy-
rektora wojewódzkiego oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
   W czerwcu 2011 r. samorząd ap-
tekarski zgłosił uwagi do projektu 
rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie ogólnych warunków 

umów na realizację recept oraz 
ramowego wzoru tej umowy. 
Podkreślono, że wiele przepisów 
projektu wykracza poza delegację 
wynikająca z ustawy o refundacji 
leków. Wskazano też na antypa-
cjencki charakter projektowane-
go rozporządzenia. Na dwóch 
konferencjach uzgodnieniowych 
w Ministerstwie Zdrowia ostrze-
galiśmy, że należyte wykonywanie 
umowy, zawartej w celu realizacji 
praw pacjenta do leków, w stwo-
rzonym systemie może prowadzić 
wręcz do pozbawienia lub ogra-
niczenia tych praw. W tej sytuacji 
treść umowy będzie sprzeczna 
z jej celem. Analiza projektu roz-
porządzenia pokazała, że jeśli 
weszłoby ono w życie bez zmian 
zaproponowanych przez samo-
rząd aptekarski, niemożliwe było-
by również wykonywanie zawodu 
farmaceuty oraz funkcjonowanie 
apteki jako placówki ochrony 
zdrowia publicznego. Podczas 
spotkania w Ministerstwie Zdrowia 
w sierpniu przedstawiciel ministra 
zdrowia przyznał nam rację. Po-
wiedział, że „pewne regulacje po-
szły za daleko”. Umowa pomiędzy 
Narodowym Funduszem Zdrowia 
i podmiotami prowadzącymi 
apteki powinna być sensowna, 
a ponadto musi być przestrzegana 
zasada równorzędności stron sto-
sunku prawnego. Zapowiedział, 
że prace nad projektem rozpo-
rządzenia będą w ministerstwie 
kontynuowane. Mam nadzieję, że 
nie będziemy musieli apelować 
do podmiotów prowadzących 
apteki o niepodpisywanie umów 
z Funduszem na realizację recept.
    W ustawie refundacyjnej zmie-
niono tabelę marż detalicznych. 
Zaakceptowana przez rząd i osta-
tecznie przyjęta przez posłów ta-
bela marż detalicznych jest znacz-
nie korzystniejsza dla aptekarzy od 
tej, która znalazła się w projekcie 
ustawy skierowanym przez Radę 
Ministrów do Sejmu, ale pełna 
ocena tej zmiany będzie możliwa 

dopiero wówczas, gdy znane będą 
decyzje o objęciu refundacją, za-
wierające między innymi poziom 
odpłatności, urzędową cenę zbytu 
oraz określenie grupy limitowej. 
Samorząd aptekarski nigdy nie 
wyraził zgody na przewidziany 
w ustawie refundacyjnej sposób 
naliczania urzędowej marży deta-
licznej, a mianowicie od ceny hur-
towej stanowiącej podstawę limitu 
w danej grupie limitowej. Urzę-
dowa marża detaliczna powinna 
stanowić różnicę między ceną 
hurtową zapłaconą przez aptekę 
a ceną detaliczną, płaconą przez 
nabywcę leku. Przyjęcie w ustawie 
innej zasady kształtowania mar-
ży detalicznej w odniesieniu do 
jednej z grup uczestników obrotu 
rynkowego powoduje naruszenie 
konstytucyjnej zasady równego 
traktowania wszystkich podmio-
tów prowadzących działalność 
gospodarczą. Będziemy stanow-
czo domagać się zmiany tego 
nieracjonalnego i niekorzystnego 
dla aptekarzy systemu naliczania 
marży aptecznej. 
 

Ustawa o refundacji leków po-
winna przyspieszyć reformowanie 
polskiego rynku aptek. Środowi-
sko aptekarskie czeka na uchwale-
nie ustawy o zawodzie aptekarza. 
Samorząd domaga się od dawna 
zapowiadanej nowelizacji ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne. Aptekarze ciągle 
pamiętają niedokończone prace 
nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy Prawo farmaceutyczne 
z 2008 r. Należy podkreślić, że Na-
czelna Rada Aptekarska zgłosiła 
najwięcej uwag do przesłanego 
do konsultacji społecznych pro-
jektu. Prace nad tą ustawą zostały 
jednak przerwane. W kwietniu 
2009 r. minister zdrowia powołał 
zespół do spraw opracowania 
nowego projektu ustawy Prawo 
farmaceutyczne, którego szefem 
został ekspert zewnętrzny. Nieste-
ty, minister zdrowia nie zaprosił do ►
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tego zespołu przedstawiciela sa-
morządu aptekarskiego lub apte-
karza praktyka, mimo że Naczelna 
Izba Aptekarska nieustannie o to 
zabiegała. Do dnia dzisiejszego nie 
wiadomo, czy wspomniany zespół 
zakończył prace. 

Nowe Prawo farmaceutyczne 
powinno zawierać regulacje do-
tyczące uwzględniania kryteriów 
demograficznych i geograficznych 
przy wydawaniu zezwoleń na pro-
wadzenie apteki. Nie ma żadnych 
przeszkód, by przepisy takie zo-
stały w Polsce uchwalone. Zgodnie 
bowiem z wyrokiem Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwości 
z 1 czerwca 2010 r. ustanowienie 
przez państwo członkowskie Unii 
Europejskiej limitów o charakterze 
demograficznym i geograficznym 
nie jest niezgodne z prawem 
wspólnotowym oraz gwarantuje 
pacjentom pełne bezpieczeństwo 
i najwyższą jakość usług farmaceu-
tycznych.

 
Szanowni Państwo!

Ostatnie dwie dekady to czas 
burzliwych przemian, ogromnych 
nadziei i niespełnionych oczeki-
wań. Entuzjazm pierwszych lat 
funkcjonowania samorządu zde-
rzył się z realiami wielkiej polity-
ki, grą interesów i bezwzględnym 
działaniem różnych grup nacisku. 
Na początku okresu transformacji 
gospodarczej i prywatyzacji ap-
tek zachłysnęliśmy się wolnością 
rynkową. Przekonywani byliśmy 
do zasady liberalizmu gospodar-
czego, do tak zwanej „niewidzial-
nej ręki rynku”. Moi poprzedni-
cy żadną miarą nie mogli się do-
czekać ze strony poszczególnych 
rządów i parlamentarzystów ja-
kichkolwiek regulacji rynku far-
maceutycznego, mimo że apteka-
rze z innych państw Unii Europej-
skiej z dobrodziejstw takich regu-
lacji korzystają od dawna. Zarów-
no zasada „apteka dla aptekarza”, 

jak i inne rozwiązania prawne po-
pierane przez nasz samorząd były 
nie do zaakceptowania przez pol-
skich polityków czy też przez Try-
bunał Konstytucyjny. Tymczasem 
orzeczenie Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości z 19 maja 
2009 r. dowodzi, że przepisy, któ-
rych wprowadzenia się domaga-
my, nie są sprzeczne z prawem 
unijnym. Trybunał uznał bowiem, 
że posiadanie i prowadzenie ap-
teki może być zastrzeżone wy-
łącznie dla farmaceutów. Potrze-
bę przeprowadzenia reform do-
strzegły już rządy niektórych kra-
jów Unii Europejskiej. Na przykład 
od 1 stycznia 2011 r. nowe apteki 
na Węgrzech mogą otwierać tyl-
ko aptekarze lub spółki aptekarzy. 
 
Koleżanki i Koledzy!

Tradycja zobowiązuje wszyst-
kich aptekarzy i farmaceutów do 
solidarności, do działania dla do-
bra całej wspólnoty aptekarskiej 
i dla dobra naszych pacjentów. 
Jesteśmy „sługami życia” – jak 
farmaceutów nazwał błogosławio-
ny Jan Paweł II. Dziś, obchodząc 
jubileusz dwudziestolecia odro-

dzonego samorządu, pamiętamy 
o tych „sługach życia”, których 
pożegnaliśmy na zawsze. Pamię-
tamy Romana Hechmanna, długo-
letniego prezesa Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. Pamiętamy jej skarb-
ników - Ewę Więckowską i Marka 
Płuskę. Pamiętamy o zmarłych 
w tym roku działaczkach naszego 
samorządu - Stanisławie Krysty-
nowicz z Krakowa i Juliannie Dyt-
kiewicz z Kalisza, a także o innych 
zmarłych koleżankach i kolegach, 
z którymi współpracowaliśmy 
w minionych latach. 

Z okazji Święta naszych pa-
tronów, męczenników Kosmy 
i Damiana, wszystkim aptekarzom 
i farmaceutom składam wyrazy 
szacunku i uznania dla ich co-
dziennej pracy. Serdecznie dzię-
kuję samorządowcom – zarówno 
tym, którzy obecnie są zaanga-
żowani w działalność samorządu, 
jak i tym, którzy działali w jego 
strukturach w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat. Życzę Wam suk-
cesów i wytrwałości w dążeniu do 
celów, jakie sobie wyznaczyliśmy. 
Życzę Wam radości i nadziei. ■

►
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Nie ma kaliszanina, który nie 
znałby nazwiska Józefa Urpszy. 
Pomimo, że od Jego śmierci upły-
nęło ponad 38 lat, to wspomnie-
nie o nim wywołuje wzruszenie 
i wdzięczność dla jego dokonań 
w dziele pomocy bliźniemu. 

Józef Urpsza był człowiekiem 
niezwykłym. Urodził się w 1880 
roku. Prze większą część życia był 
człowiekiem świeckim. Od 1922 
roku mieszkał w Warszawie gdzie 
pracował jako farmaceutyczny 
inspektor miasta i województwa 
warszawskiego. Pomimo dużego 
zaangażowania w pracę zawodo-
wą znajdował czas na działalność 
społeczną. Był prezesem Sodalicji 
Mariańskiej, prezesem Stowarzy-
szenia Apostolstwa Mężczyzn, 
prezesem Konferencji św. Win-
centego a Paulo, wiceprezesem 
Caritasu. II wojna światowa bar-
dzo boleśnie doświadczyła Józefa 
Urpszę. 

Wraz z zakończeniem kosz-
maru drugiej wojny światowej 
– Józef Urpsza stracił żonę w Po-
wstaniu Warszawskim – rozpo-
czął się nowy etap w życiu tego 
człowieka. Będąc niemłodym już 
mężczyzną podjął decyzję o roz-
poczęciu studiów teologicznych 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Po ich ukończeniu przyjął święce-
nia kapłańskie i wstąpił do stanu 
duchownego jako ksiądz diece-
zjalny. Pragnął być jezuitą. Po 
kilku latach starań, w 1951 roku 
przywdział zakonne szaty i za-
mieszkał we wspólnocie jezuitów 
w Kaliszu.

Datująca się jeszcze od przed 
wojny Jego społecznikowska pa-
sja znalazła w nowych warunkach 
pełne ujście. Nad podziw rozwi-
nęła się charytatywna działalność 

ojca Józefa Urpszy. Z niezwykłą 
energią poświęcił się niesieniu 
pomocy ludziom w potrzebie. 
Zdaje się, że dotarł osobiście lub 
przez swoich współpracowników 

Kaliskie obchody jubileuszu 20-lecia odrodzonego samorządu aptekarskiego

Ojciec Józef Urpsza 
patronem kaliskich aptekarzy

     Medal im. mgr farm. Józefa Urpszy, T.J. ►
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►

do wszystkich środowisk, gdzie 
przebywali ludzie chorzy i starzy. 
Niósł im nie tylko pocieszenie 
duchowe. Przynosił leki i zabie-
gał o stworzenie godnych dla 
nich warunków życia. Był obecny 
w domach ludzi ubogich. 

Samarytańska postawa i nie-
strudzone wysiłki w dziele po-
mocy bliźniemu sprawiły, że rosła 

Wystąpienie Anny Gołdyn, Prezesa ORA w Kaliszu 
podczas uroczystości przekazania medalu  

Przedstawiciele KOIA  pod tablicą pamiątkową poświęconą ojcu Józefowi Urpszy.

sława ojca Józefa Urpszy i  two-
rzyła się Jego legenda. 

Długie życie ojca Józefa Urp-
szy przyniosło wielkie owoce. 
Było wypełnione niezliczonymi 
aktami dobra, które jako człowiek 
dawał drugiemu człowiekowi. 

Ojciec Józef Urpsza jest wzo-
rem aptekarzy Kalisza i Ziemi 
Kaliskiej, którzy w hołdzie temu 

wielkiemu człowiekowi ustanowili 
medal Jego imienia nadawany za 
zasługi dla chwały, pożytku i roz-
woju aptekarstwa kaliskiego. 

W uchwale Kaliskiej Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej z dnia 
2 września 2011 roku czytamy 
- ”wzywa się członków KOIA do 
postępowania, którego wzorem 
niech będzie samarytanin, jezu-
ita, mgr farm. Józef Urpsza, T.J. , 
zasługujący na podjęcie go jako 
duchowego patrona, wspierające-
go farmaceutów –członków KOIA 
w godnym wykonywaniu swojego 
zawodu”. 

23 października w kaliskim 
kościele jezuitów będącym sank-
tuarium Serca Jezusa Miłosierne-
go odbyła się msza święta „w in-
tencji Kaliskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej”. Po mszy, w której 
licznie uczestniczyli farmaceuci 
i aptekarze odbyła się publiczna 
prezentacja i wręczenie medalu 
zakonowi jezuitów, w środowisku 
których żył i pracował ojciec Józef 
Urpsza. 

– „Proszę przyjąć ten medal, 
jako wyraz uznania i wdzięczno-
ści za posługę ojca Józefa Urpszy, 
patrona kaliskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej, jezuity oddanego ca-
łym sercem potrzebującym” – po-
wiedziała mgr farm. Anna Gołdyn, 
prezes ORA w Kaliszu. Medal ode-
brał Henryk Droździel SJ, przeło-
żony klasztoru i kustosz sanktua-
rium. Kaliscy aptekarze przekazali 
także dary w postaci farmaceuty-
ków. 

Uroczystość nadania medalu 
im. mgr farm Józefa Urpszy T.J. 
była jednym z głównych wyda-
rzeń w ramach obchodzonego 
przez Okręgową Izbę Aptekarską 
w Kaliszu jubileuszu 20-lecia od-
rodzonego samorządu aptekar-
skiego. Wkrótce, bo 6 listopada 
odbędzie się koncert charytatyw-
ny w wykonaniu Mietka Szcześ-
niaka. Wstęp na koncert za oka-
zaniem „cegiełki”. Sprzedaż ce-
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giełek prowadzą apteki na terenie 
działania OIA w Kaliszu. Dochód 
przeznaczony będzie na budowę 
Centrum Onkologii w Kaliszu. 

Finałowym akordem kaliskich 
obchodów 20-lecia będzie Zjazd 
Aptekarzy Ziemi Kaliskiej, który 
odbędzie się 4 grudnia.

Redakcja „Aptekarza Polskie-
go” została zaproszona do obję-
cia patronatem medialnym wy-
darzeń związanych z jubileuszem. 
Będziemy o nich informować na 
naszych łamach. ■

zs
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Aptekarz Polski: Czy poradziłby 
Pan młodemu człowiekowi szu-
kającemu zawodowej drogi, żeby 
wybrał studia farmaceutyczne?

Jan Szuszkiewicz: Wy-
bór kierunku studiów i przy-
szłości zawodowej jest jed-
ną z fundamentalnych decy-
zji w życiu. Decydentem jest 
młody człowiek, który słyszy 
zazwyczaj wiele rad, ale wy-
boru musi dokonać samo-
dzielnie. Obserwując rozwój 
współczesnego świata, jego 
wyzwania, optymalny zakres 
bezpieczeństwa ekonomicz-
nego i możliwości spełnienia 
zawodowego, uważam stu-
dia farmaceutyczne za dobry 
wybór. Równocześnie należy 
uwzględnić uwarunkowania 
powodujące specyfikę tego 
kierunku studiów, wynikają-
cą z połączenia wiedzy bio-
logicznej i fizyczno-chemicz-
nej. Niewątpliwie na wstępie 
ważne są podstawy edukacyj-
ne, nie tylko zasób wiedzy, ale 
także umiejętność poruszania 
się w obszarze wyżej wymie-
nionych nauk. Studia farma-
ceutyczne łączą w sobie także 
wiedzę z zakresu anatomii i fi-
zjologii człowieka, patologii, 
farmakologii i toksykologii 
oraz ekonomii, prawa i nauk 
społecznych. I już z tego wi-
dać, że studia farmaceutycz-

Studia farmaceutyczne 
to dobry wybór

ne dają podstawy do wyko-
nywania dość różniących się 
zawodów. Kandydaci na stu-
dia znają najczęściej pod-
stawy pracy w aptece, z któ-
rą wszyscy się stykają w co-
dziennym życiu. Apteka to 
tylko jedno z ogniw łańcucha 
dystrybucyjnego leków. Od 
apteki ogólnodostępnej bar-
dzo różni się apteka szpital-
na, hurtownia farmaceutycz-
na, czy hurtownia farmaceu-
tyczna leczniczych produk-
tów weterynaryjnych. Absol-
wenci studiów farmaceutycz-
nych pracują także w zakła-
dach produkcji leków, kos-
metyków, leków roślinnych. 
Farmaceutów mamy także 
w laboratoriach badawczych 
czy analitycznych. Inny ro-
dzaj pracy zawodowej wy-
konują farmaceuci pracują-
cy w inspekcji farmaceutycz-
nej, sanitarnej czy w zarzą-
dach placówek służby zdro-
wia. Oczywiście ta różnorod-
ność wymaga specjalistycz-
nego szkolenia podyplomo-
wego po ukończeniu studiów. 
Cenną właściwością studiów 
farmaceutycznych są podsta-
wy do specjalistycznego ukie-
runkowania pracy zawodo-
wej. Daje to także szansę na 
pracę zawodową praktycznie 
na całym świecie i możliwość 
zmiany w obrębie wymienio-

Rozmowa 
z dr n. farm. Janem Szuszkiewiczem 

nych dyscyplin, co we współ-
czesnej sytuacji gospodarczej 
jest bardzo istotne. Tym uza-
sadniam tezę, że wybór stu-
diów farmaceutycznych jest 
wyborem dobrym, umożli-
wiającym rozwój i stabilizację 
ekonomiczną, chociaż studia 
nie należą do łatwych. 

Aptekarz Polski: Obserwuję, że 
tematy szkoleń ciągłych dla ap-
tekarzy mają „medyczny prze-
chył”, co jest - jak sądzę - odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie ap-
tekarzy. Chcąc nie chcąc aptekarz 
musi znać się na schorzeniach po-
nieważ pacjenci mający problem 
zdrowotny kierują się od razu do 
apteki w poszukiwaniu leku. Coraz 
częściej aptekarz jest pierwszym 
konsultantem do którego zwra-
ca się trapiony chorobą pacjent. 
Czy Pańskim zdaniem, jako wy-
kładowcy uniwersyteckiego, pro-
gram studiów farmaceutycznych 
powinien w większym stopniu 
uwzględniać tematykę medyczną 
albowiem rzadko interesuje pa-
cjenta skład leku?

Jan Szuszkiewicz: Tematy-
ka medyczna w realizowa-
nym programie jest uwzględ-
niona. Nie jest łatwo zwięk-
szyć jej udział, chcąc zacho-
wać cenny z praktycznego dla 
absolwenta punktu widze-
nia zakres programowy. Pyta-
nie jest niezwykle ważne i od-
powiedź musi być złożona. 
Wraz ze wzrostem ilości le-
ków bez recepty, rola apteka-
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rza bardzo wzrosła. Wzrosła 
też jego odpowiedzialność za 
terapię pacjenta. Rozpozna-
nie problemów zdrowotnych 
pacjenta, który przychodzi po 
lek bez recepty, często, nie-
stety przekonany o słuszno-
ści własnej diagnozy i wybo-
ru leku, stawia przed apteka-
rzem duże wyzwanie. Dlatego 
tak ważny jest udział tematy-
ki związanej z terapią, patolo-
gią, komunikacją interperso-
nalną w programie studiów. 
Dużą rolę pełni tu przedmiot 
Opieka farmaceutyczna, reali-
zowany w programie studiów. 
Korzystne byłoby zwiększenie 
zakresu tych zagadnień, choć 
studia farmaceutyczne cha-
rakteryzują się i tak już dużą 
ilością obowiązkowych zajęć. 
Myślę, że szczegółowa ana-
liza programu wraz z oceną 
specjalistów, może to umoż-
liwić. Pacjenta rzeczywiście 
dość rzadko interesuje skład 
leku, ale musi to bardzo in-
teresować aptekarza. Asorty-
ment preparatów, które pa-
cjent może nabywać bez re-
cepty jest duży i są to leki, 
suplementy diety, leki roślin-
ne, środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia żywie-
niowego, wyroby medyczne, 
dermo kosmetyki - to wszyst-
ko bezpiecznie musi dystry-
buować aptekarz. Rosnąca 
liczba producentów, wzrost 
ilości produktów, a także nie-
bezpieczny wzrost ilości le-
ków, suplementów diety, wy-
robów medycznych nielegal-
nych i sfałszowanych, dodat-
kowo komplikuje sytuację. 
Dlatego tak ważną rolę pełnią 
szkolenia ciągłe, które aktua-
lizują wiedzę aptekarza oraz 
inne szkolenia podyplomowe 
i specjalizacyjne, umożliwia-
jące ukierunkowanie rozwoju 
zawodowego.

Aptekarz Polski: Od kilku lat Ap-
tekarz Polski promuje na swoich 
łamach opiekę farmaceutyczną. 
Chciałbym poznać Pańską opinię, 
czy opieka farmaceutyczna po-
winna być standardem funkcjono-
wania polskich aptek?

Jan Szuszkiewicz: Opieka 
farmaceutyczna jest w sytu-
acji, którą scharakteryzował-
bym jako niezbędny standar-
dem funkcjonowania polskich 
aptek. Jej zasady wprowa-
dzone w wielu krajach zmie-
niły charakter pracy apteka-
rza. Podniesienie na znacznie 
wyższy poziom wykonywania 
usług farmaceutycznych, roz-
szerzyło ich zakres i przybli-
żyło do oczekiwań pacjentów. 
Pacjent przybywa do apteki 
- placówki ochrony zdrowia 
- i w sytuacji, gdy aptekarz 
jest pierwszym konsultantem, 
nie jest możliwe współczes-

Dr Jan Szuszkiewicz, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwer-
sytecie Medycznym w Łodzi. Został wyróżniony medalem im. prof. B. Koskow-
skiego, który odebrał 22 września 2011 roku w Warszawie podczas uroczysto-
ści jubileuszu 20-lecia istnienia odrodzonego samorządu aptekarskiego.

ne funkcjonowanie apteki bez 
realizacji procedur wynikają-
cych z opieki farmaceutycz-
nej. Oczywistym jest, że do 
spełnienia tego warunku, nie-
zbędne jest przygotowanie 
apteki - umożliwienie rozmo-
wy z pacjentem bez obecno-
ści osób trzecich, bezpieczeń-
stwo danych medycznych pa-
cjenta, usankcjonowane pra-
wem i możliwe do wykonania 
w aptece: pomiar ciśnienia 
tętniczego, poziomu cukru, 
pomiar tkanki tłuszczowej, co 
umożliwi także prowadzenie 
jakże brakującej w Polsce pro-
filaktyki zdrowotnej. Umożli-
wi także wykazanie pacjento-
wi konieczności wizyty u leka-
rza i podjęcie właściwej tera-
pii. ■

Dziękuję za rozmowę.

ZS
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1. Zwróć uwagę, czy 
pacjent wykupuje 
wszystkie leki

Lekarz, wystawiając pacjen-
towi receptę, nie zawsze zada-
je sobie pytanie, czy przepisuje 
wszystkie leki, potrzebne pacjen-
towi do systematycznego lecze-
nia. W szczególności dotyczy to 
specjalistów, którzy z reguły nie 
ingerują w leczenie prowadzone 
przez innych lekarzy. Tym bar-
dziej więc warto zwrócić uwa-
gę na te przypadki, w których 
pacjent rezygnuje z wykupienia 
jednego lub kilku leków, wypi-
sanych na recepcie wystawionej 
przez jednego lekarza. Oznaczać 
to bowiem może z dużym praw-
dopodobieństwem, że tym właś-
nie lekiem pacjent leczyć się nie 
zamierza! 

Jeśli więc pacjent nie wykupuje 
części przepisanych leków, warto 
go zapytać o przyczynę tej decy-
zji. Jeśli wiedzie do niej brak prze-
konania do stosowania danego 
leku, farmaceuta będzie mógł 
pomóc, przystępnie tłumacząc 
korzyści wynikające z leczenia 
danego schorzenia. Jeśli prob-

lemem jest cena czy forma leku, 
to i na to farmaceuta ma pewien 
wpływ – o czym mowa będzie 
poniżej. Jeśli zaś lek jest źle tole-
rowany, wiedzie do nieakcepto-
wanych działań niepożądanych, 
warto uświadomić pacjentowi, że 
w wielu przypadkach przekazanie 
tej informacji lekarzowi pozwo-
li wybrać lek alternatywny, który 
może być przez niego lepiej to-
lerowany. 

Nie należy tylko zostawiać 
pacjenta z wrażeniem, że jedyny 
powód, dla którego farmaceuta 
interesuje się systematycznością 
jego leczenia to możliwość sprze-
dania większej ilości leków. Smut-
na prawda jest taka, że mało kto 
na co dzień interesuje się tym, jak 
pacjent radzi sobie z przepisa-
nym mu leczeniem, życzliwe zain-
teresowanie ze strony farmaceuty 
i kompetentna podpowiedź będą 
zatem w większości przypadków 
bardzo mile widziane. Nierzadko 
jest przecież tak, że pacjent nie 
zdaje sobie sprawy, który spo-
śród kilku stosowanych leków ma 
u niego znaczenie podstawowe, 
czy wręcz ratujące życie, a który 
ma nieco mniejszą rolę. W tej sy-
tuacji, pacjenci skłonni są przery-

wać leczenie dla nich najważniej-
sze – na przykład lekami naserco-
wymi czy przeciwcukrzycowymi 
– a nieraz przykładać nadmierną 
wagę do leczenia środkami dru-
gorzędnymi, jak preparaty wielo-
witaminowe.

2. Pytaj pacjenta o syste-
matyczność leczenia

Znaczna część pacjentów za-
pomina o wzięciu części zale-
conych dawek, i jak nietrudno 
zgadnąć, nawet sobie tego nie 
uświadamia. Na niewiele zatem 
zda się pytanie tych pacjentów 
o systematyczność leczenia. Nie 
oznacza to jednak, że nie warto 
tego na co dzień robić! Pozwala 
to bowiem wykryć u części z po-
zostałych pacjentów nie tylko fakt 
nieprzestrzegania zaleceń tera-
peutycznych, ale i jego przyczyny, 
a to z kolei – wdrożyć odpowied-
nie działania naprawcze.

Zacznijmy jednak od tego, 
w jaki sposób zadawać to klu-
czowe pytanie. Ponieważ wszyscy 
chcemy dobrze wypadać w oce-
nie innych, nie ma sensu pytać 
pacjentów w sposób, który auto-

Pięć praktycznych sposobów 
poprawy systematyczności leczenia się 

przez pacjentów
Statystyki wskazują, że co drugi pacjent, chorujący na chorobę przewlekłą, nie stosuje się do zaleceń terapeu-

tycznych. Oznacza to, że pacjent taki leczy się niesystematycznie, lub całkowicie przerywa terapię. Szkody, na jakie się 
przy tym naraża, są często niepowetowane: należą do nich pogorszenie stanu zdrowia, wzrost ponoszonych wydat-
ków, a w niektórych przypadkach nawet śmierć! Dla farmaceuty oznacza to jednak dodatkowy problem – zauważalny 
spadek obrotów. Na szczęście można temu zapobiegać, przy okazji przyczyniając się do uzyskiwania przez pacjentów 
większych korzyści z prowadzonego leczenia! W niniejszym tekście zostaną opisane proste metody, które farmaceuta 
może zastosować w celu poprawy przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych. Warto pomyśleć o ich 
wykorzystaniu, zwłaszcza w czasach, gdy zakaz promocji cenowych skłania do poszukiwań innych rozwiązań, przywią-
zujących klienta do apteki. 
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matycznie obniży ich samoocenę. 
Zamiast więc pytać „Czy na pew-
no brał Pan/Pani systematycznie 
wszystkie przepisane leki?”, lepiej 
zapytać „Czy nic nie stanęło Pani/
Panu na przeszkodzie do systema-
tycznego, codziennego stosowa-
nia przepisanych leków”. Zwróć-
my uwagę, że taka forma pytania 
otwiera od razu drogę do skupie-
niu się na barierach leżących na 
drodze do systematycznego le-
czenia, i ich usunięcia.

3. Forma leku ma nieba-
gatelne znaczenie

Dla przeciętnego lekarza więk-
szość leków jest kompletnie nie-
znana, w sensie osobistego kon-
taktu z nimi. Lekarz, przepisując 
dany lek, najczęściej nie ma więc 
pojęcia, czy produkowany jest on 
w tabletkach małych, czy dużych, 
białych, czy kolorowych, o obo-
jętnym smaku, czy skrajnie nie-
przyjemnych smakowo, łatwych 
do połknięcia, albo bardzo trud-
nych… Nie wszyscy pacjenci pod-
chodzą zresztą do tego w taki sam 
sposób. Wręcz przeciwnie, osobi-
ste preferencje mają tutaj bardzo 
duże znaczenie. Są przecież oso-
by, które z powodów praktycz-
nych, albo nawet ideologicznych 
(żelatyna niewiadomego pocho-
dzenia?) niechętnie stosować 
będą leki w formie kapsułek. Far-
maceuci, wydając lek w aptece, 
też nie zawsze świadomi są tych 
wszystkich uwarunkowań. Trud-
no przecież spodziewać się, aby 
próbowali wszystkich dostępnych 
leków osobiście! Dlatego też nie 
będzie rzeczą bez znaczenia po-
zwolenie zapoznania się pacjen-
towi ze świeżo wykupowanymi 
lekami jeszcze w aptece. To ostat-
nia okazja, aby lek w nieakcep-
towanej przez pacjenta formie 
zamienić na taką, która sprosta 
jego oczekiwaniom. Prawo na to 
pozwala – tak przecież wykorzy-

stać można przepisy o substytu-
cji generycznej! A pacjent, który 
ostatecznie otrzyma lek w takiej 
formie, jaka bliższa jest jego upo-
dobaniom, będzie miał mniej wy-
mówek, aby leczenie przerwać 
czy prowadzić niesystematycznie.

W tym miejscu prosi się jesz-
cze, aby wspomnieć o unikalnej 
możliwości praktycznej eduka-
cji odnośnie wykorzystania leku, 
jaką mają farmaceuci, wydając 
pacjentowi jego własne lekar-
stwa. Oczywiście, w szczególny 
sposób dotyczy to takich leków, 
które dostępne są w innych for-
mach niż doustna. Leki wziew-
ne, czy samodzielnie stosowa-
ne iniekcje mogą stanowić dla 
pacjenta oczywiste wyzwanie 
i warto pokusić się o dokładny 
instruktaż, jak je stosować – nie 
zakładając, że pacjent otrzymał 
go już od lekarza czy pielęgniar-
ki. Nauki nigdy za wiele! Wbrew 
pozorom, nawet w przypadku 
leków prostszych w stosowaniu 
warto sprawdzić, czy wszystko 
jest dla pacjenta jasne i oczywi-
ste. Są przecież tabletki, po któ-
rych przyjęciu przez pewien czas 
nie należy zmieniać pozycji ciała 
na inną. Jeszcze większą zagad-
ką dla pacjenta mogą być te leki, 
które wprawdzie produkowane są 
w formie kapsułek, ale służą… do 

inhalacji proszku. Niejeden, nie-
świadomy tego pacjent, z pew-
nością bez korzyści dla siebie te 
leki połknął, nie bardzo wiedząc, 
do czego służy towarzyszący im, 
plastikowy aplikator.

4. Opakowanie leku  
też ma znaczenie

Ta banalna prawda wychodzi 
na jaw, gdy pacjenci próbują uży-
wać swoje leki w praktyce. Komuś, 
kto w związku z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów ma poważne 
ograniczenie sprawności rąk, nie 
będzie łatwo wyłuskać tablet-
kę z większości opakowań, a już 
w szczególności z plastikowego 
blistra. Opakowania zabezpiecza-
jące przed dostępem dla dzieci 
będą niemałym utrudnieniem 
dla osób starszych, w szczegól-
ności tych, którzy przebyli udar, 
albo mają chorobę Parkinsona. 
Przykłady takie można mnożyć. 
Na szczęście i tu wiele dobre-
go zdziałać może dostępność 
odpowiedników tych leków. Ich 
opakowania mogą być bardziej 
przyjazne danemu pacjentowi, 
a jedyne, co warto zrobić w tym 
przypadku, to znowu – pozwolić 
zapoznać się pacjentowi z otrzy-
manymi lekami w aptece, i reago-

►
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Filary państwa

Zdaje się, że po dwudziestu dwóch latach od pamiętnego 4 czerwca 1989 roku nikogo nie trzeba przekony-
wać, że jednym z filarów państwa są samorządy  zawodów zaufania publicznego. Nie trzeba przekonywać, bo-
wiem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że „można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące 
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawo-
dów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.      

24 września 2011 roku odbyła się w Łodzi III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. Jednym z organizatorów tego spotkania była Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. 

Konferencja zgromadziła przedstawicieli wszystkich istniejących w Polsce samorządów zawodowych. Wśród 
uczestników było liczne grono członków łódzkiego samorządu aptekarskiego. W spotkaniu uczestniczył też  
mgr farm. Krzysztof Przystupa, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

Gośćmi konferencji byli między innymi członkowie Rządu RP – ministrowie Cezary Grabarczyk i Krzysztof 
Kwiatkowski oraz pani profesor Zdzisława Janowska, poseł na Sejm RP VI Kadencji.  

Konferencja była forum wymiany poglądów na temat istoty i roli zawodów zaufania publicznego i organiza-
cji samorządowych skupiających osoby zawody te wykonujące.  

Uczestnicy konferencji przyjęli uchwałę, w której podkreślono, że „konstrukcja ustroju państwowego RP musi 
stale opierać się na fundamencie pomocniczości jako podstawowej idei samorządności, zgodnie z którą władza 
państwowa powinna wykonywać swoje kompetencje tylko w niezbędnym zakresie, pozostawiając tam gdzie jest 
to możliwe, uprawnienia po stronie samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych”.

W dalszej części uchwały czytamy ”Wyrażamy wspólnie poważne zaniepokojenie utrzymującą się od lat 
praktyką władzy ustawodawczej oraz kolejnych rządów, a w ich obrębie zwłaszcza ministerstw resortowych, 
prowadzącą do formalnego i praktycznego ograniczania społecznie ważkiej roli samorządu zawodowego  
w strukturze państwa”.  

Sprawujący władzę nie mogą zapomnieć, że „jedynie konsekwentne wspieranie przez organy państwa insty-
tucji społeczeństwa obywatelskiego może przysłużyć się rozwojowi społecznemu i pomyślności obywateli Rze-
czypospolitej, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu ekonomicznego oraz kryzysu instytucji europejskich”.

zs

Forum wydarzeń

wać na jego uwagi, będąc jedno-
cześnie wyczulonym na te ogra-
niczenia pacjenta, które w istotny 
sposób mogą przeszkadzać mu 
w wykorzystaniu danego leku.

5. Cena leku  
ma znaczenie

Cena leku to oczywiście nie 
jedyny powód, dla którego pa-
cjenci nie leczą się systematycz-
nie, ale zależność ta jest znacznie 
silniejsza w drugą stronę. Jeśli 
pacjenta nie będzie stać na wy-
kupienie leku, to na pewno nie 
będzie się on w stanie systema-
tycznie leczyć. I znów jawią się 
tutaj możliwości, jakie stwarza 
substytucja generyczna. Oczy-
wiście, nie dla każdego pacjenta 
lek najtańszy będzie optymalną 

opcją. I tu jednak zdawać sobie 
warto sprawę, że lekarze w więk-
szości sytuacji nie zdają sobie 
sprawy z rzeczywistej ceny leku, 
a w szczególności z tego, że lek 
znajdujący na liście ryczałtowej 
może kosztować pacjenta kilka-
dziesiąt złotych. Nie zawsze star-
czy czasu na szczegółową dysku-
sję z pacjentem o cenie każdego 
z leków. Jeśli jednak pacjent od-
chodzi od lady, nie wykupiwszy 
swoich leków, warto przeszukać 
dostępne bazy danych w poszu-
kiwaniu tańszych odpowiedni-
ków. Żeby je otrzymać, pacjent 
nie musi przecież ze swoją recep-
tą wracać do lekarza po popraw-
kę. Za to może chętniej wróci do 
apteki, która wykazała się dba-
łością o jego możliwości leczenia 
w praktyce.

Działania, o których mowa po-

wyżej, to działania które warto 
podejmować rutynowo. Na tym 
między innymi polega dobrze 
pojęta rola opieki farmaceutycz-
nej! A przy okazji, można na tym 
skorzystać. Zadowolony pacjent 
to wierny klient, w przeciwień-
stwie do niezadowolonego…

W Polsce dopiero raczkują 
działania, mające przynieść po-
prawę przestrzegania przez pa-
cjentów zaleceń terapeutycznych. 
Dlatego zapraszamy Państwa do 
podzielenia się swoimi przemy-
śleniami na ten temat w ankiecie, 
dostępnej na stronie www.zmr.
lodz.pl ■

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM 
Przemysław Kardas

I Zakład Medycyny Rodzinnej, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Nadchodzący czas „jesien-
no-grypowy” stanowi dla 
farmaceutów pracujących 

w aptekach wyzwanie związane 
ze zwiększoną ilością pacjentów 
w aptece. Niejednokrotnie są to 
pacjenci, którzy zachęceni wszę-
dobylską, wręcz nachalną rekla-
mą, podjęli samoleczenie. Jed-
nocześnie większość pacjentów 
przymuszona wielorakimi obo-
wiązkami i nieustannie narastają-
cym tempem życia chce uzyskać 
możliwie natychmiastowy efekt, 
co często prowadzi do naduży-
wania leków. 

Istotnym problemem związa-
nym z jesienno–zimowym samo-
leczeniem jest fakt, że leki przyj-
mowane w leczeniu chorób prze-
ziębieniowych i grypowych wy-
dawane w systemie OTC są przez 
pacjentów niejednokrotnie trak-
towane jako leki absolutnie bez-
pieczne i nie powodujące efek-
tów ubocznych. Rolą farmaceu-
ty jest w takich przypadkach 
właściwe doradztwo i wskaza-
nie pacjentowi możliwych prob-
lemów i komplikacji związanych 
z ich przyjmowaniem. Jedną z ta-
kich możliwych komplikacji jest 
wpływ przyjmowanych leków na 
kierowanie pojazdem. Wpływ le-
ków stosowanych w chorobach 
grypopodobnych jest proble-
mem, który bywa poza świado-
mością pacjentów, a także może 
być przez nich bagatelizowany. 

Do prowadzenia pojazdu me-
chanicznego potrzebna jest pra-
widłowa koncentracja, właściwe 
pole widzenia, a także odpowied-
ni czas reakcji.  Same zachorowa-
nia grypowe, grypopodobne jak 

i te, które są konsekwencją infek-
cji bakteryjnej, mają oczywisty 
wpływ na zdolności prowadze-
nia pojazdów, ponieważ wpływa-
ją na wyżej wymienione elemen-
ty. Powodują u pacjentów spadek 
zdolności koncentracji, spadek 
czasu reakcji, bóle głowy i oczu, 
wpływające na widzenie i spo-
wolnienie czasu reakcji. Dodatko-
wo przyjmowane przez pacjen-
tów leki mogą te efekty potęgo-
wać. Szacuje się że nawet do 25% 
procent wypadków może mieć 
związek z lekami przyjmowanymi 
przez kierowców [1].

Oczywiście leki stosowane 
w sezonie jesiennym nie mają ta-
kiego wpływu na prowadzenie 
pojazdów, jak chociażby leki psy-
chotropowe, niemniej jednak nie 
należy tego wpływu bagatelizo-
wać, ani o nim zapominać.

Do najczęściej stosowanych 
leków w czasie „sezonu grypo-
wego” należą: NLPZ i paraceta-
mol bardzo często w połączeniu 

z pseudefedryną, często w po-
staci aerozoli, leki przeciwkasz-
lowe tj. kodeina i dekstrometor-
fan, leki wykrztuśne (bardzo czę-
sto w postaci syropów). Nie moż-
na zapominać także o przepisy-
wanych powszechnie przez leka-
rzy antybiotykach i lekach prze-
ciwwirusowych.

Pierwszoplanową sprawą zwią-
zaną z wpływem przyjmowanych 
leków na prowadzenie pojazdów, 
na którą należy zwrócić bacz-
ną uwagę jest wpływ alkoholu. 
Alkohol etylowy nie stosowany 
wprawdzie jako środek leczniczy 
występuje w wielu lekach speł-
niając funkcje współrozpuszczal-
nika oraz substancji zwiększają-
cej skuteczność konserwantów. 
Jest częstym składnikiem trady-
cyjnych syropów, a także aero-
zoli do gardła, zawierających wy-
ciągi roślinne i produkty pszczele. 
Jakkolwiek ilość alkoholu przyj-
mowana przez pacjenta z posta-
ci leku jest niewielka, jednak już 

Kierowanie samochodem 
w okresie wzmożonych 

zachorowań jesienno-zimowych
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sama jego obecność może spo-
wodować komplikacje podczas 
rutynowej kontroli stanu trzeź-
wości kierowcy. Dopuszczalne 
w Polsce stężenie wynosi 0,2‰, 
mimo to nawet poniżej tej war-
tości alkohol może powodo-
wać rozproszenie uwagi i spadek 
koncentracji szczególnie u osób 
chorych, na których koncentra-
cję wpływa już obecny stan cho-
robowy. Istotną rolą farmaceu-
ty jest zwrócenie uwagi podczas 
wydawania preparatu na ewen-
tualną zawartość alkoholu. [2]

Kolejnym związkiem, na jaki 
należy zwrócić baczną uwagę 
w kontekście prowadzenia pojaz-
du, jest kodeina. Jako przedstawi-
ciel środków opioidowych wystę-
puje ona w wielu preparatach zło-
żonych z NLPZ etami zwiększając 
ich siłę działania. Kodeina w po-
staci fosforanu może być także 
składnikiem preparatów złożo-
nych o działaniu przeciwkaszlo-
wym czy to w formie tabletek, czy 
syropu stosowanych w leczeniu 
suchego kaszlu. Kodeina wchła-
nia się dobrze z przewodu po-
karmowego i jest metabolizowa-
na w wątrobie w 10% do morfi-
ny. Jest to o tyle istotne że opiaty 
zostały w myśl przepisów praw-
nych zaklasyfikowane do środ-
ków działających podobnie do al-
koholu i ich pojawienie się u kie-
rującego pojazdem może w razie 
kontroli skutkować tymi samymi 
konsekwencjami co stwierdzenie 
spożywania alkoholu. [2-4]

Także inny lek z tej grupy bez-
pieczniejszy od kodeiny – dek-
strometorfan nie pozostaje bez 
wpływu na prowadzenie pojaz-
du, ponieważ może powodować 
efekty uboczne, tj. senność nud-
ności i bóle żołądka, a przedaw-
kowany może powodować dez-
orientację. W trakcie jego stoso-
wania należy zachować ostroż-
ność podczas prowadzenia po-
jazdów lub obsługi urządzeń me-
chanicznych [5,6].

Podobnie leki zawierają-
ce w swym składzie efedrynę 
i pseudoefedrynę mogą stano-
wić potencjalny problem w trak-
cie prowadzenia pojazdu. Obec-
ne są one w wielu połączeniach, 
np. z NLPZ, lekami przecihistami-
nowymi, wykrztuśnymi, przeciw-
kaszlowymi, a także w postaci sa-
modzielnych preparatów. Wystę-
pują one w wielu syropach, ale 
również w postaci kapsułek czy 
tabletek. Stosowane są w celu 
ograniczenia kataru poprzez ob-
kurczenie naczyń krwionośnych 
i zmniejszenie przekrwienia błony 
śluzowej nosa. Koniecznie należy 
pamiętać, iż preparaty zawierają-
ce te substancje mogą powodo-
wać znaczne upośledzenie zdol-
ności psychoruchowej i ich zaży-
wanie jest przeciwskazane u kie-
rujących pojazdami. [6, 7]

Przed i podczas obsługi urzą-
dzeń mechanicznych, w tym pod-
czas prowadzenia pojazdów, nie 
powinny być także stosowane 
ze względu na możliwość znacz-
nego pobudzenia psychorucho-
wego oxymetazolina, xylometa-
zolina i nafazolina. Są one po-
wszechnie stosowane miejsco-
wo w celu zmniejszenia obrzę-
ku błony śluzowej nosa w prze-
biegu różnego rodzaju nieżytów 
nosa. Leki te szczególnie stoso-
wane długotrwale i przedawko-
wywane, a w ich przypadku ma 
to często miejsce, mogą przedo-
stawać się do krążenia ogólnego 
i wywoływać między innymi za-
burzenia rytmu serca i podwyż-
szenie ciśnienia krwi. [4, 6, 7]

Z szerokiej gamy leków stoso-
wanych w sezonie „przeziębieno-
wym” można również wyodręb-
nić leki pośrednio wpływające 
na prowadzenie pojazdu tzn. ta-
kie, których działanie niepożąda-
ne nie wpływa na zdolności per-
cepcyjne bezpośrednio, ale które 
mogą jednak wywierać pośred-
ni wpływ na kierowanie pojaz-
dem. Należą tu wszystkie te leki, 

które jako efekty uboczne swe-
go działania mają bóle i zawroty 
głowy, a także nudności i zabu-
rzenia funkcjonowania przewo-
du pokarmowego. Do tej grupy 
należą leki przeciwwirusowe tj. 
acyclovir, antybiotyki np. amok-
sycyklina z kwasem klawulano-
wym, tetracykliny – dokyscykli-
na, makrolidy – roksytromycyna 
i wiele innych. [4, 6, 7]

Podsumowaniem powyższych 
rozważań powinno być zachęca-
nie pacjentów do „wychorowania 
się” – zawieszenia na czas choro-
by aktywności zawodowej i po-
zostanie w domu do czasu wyle-
czenia. Informacja na temat wpły-
wu leków „przeziębieniowych” 
na prowadzenie pojazdu może 
być tu skutecznym argumentem. 
A pamiętamy przecież, że te nie-
dogodności nie są jedynymi kon-
sekwencjami aktywności w cza-
sie choroby. Niezwykle groźne są 
bagatelizowane przez pacjentów, 
a czasem także przez samych far-
maceutów, powikłania pogrypo-
we które mogą być przyczyną 
wielu poważnych chorób a nawet 
zgonów. ■
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Bezpieczeństwo prowadzo-
nej farmakoterapii u kobiet 
w ciąży i karmiących pier-

sią powinno znajdować się pod 
szczególnym nadzorem lekarzy, 
podmiotów odpowiedzialnych 
oraz odnośnych władz. Stoso-
wanie produktów leczniczych 
u tych grup pacjentek stanowi 
prawdziwe wyzwanie, ponieważ 
skuteczność i bezpieczeństwo 
prowadzonej terapii odnosi się do 
dwóch osób jednocześnie – matki 
oraz jej nienarodzonego lub właś-
nie narodzonego dziecka. O ile 
skuteczność leków stosowanych 
w okresie ciąży oraz karmienia 
piersią nie jest istotnie różna od tej 
u innej osoby dorosłej, o tyle profil 
bezpieczeństwa leku, w szczegól-

ności w odniesieniu do płodu, nie 
jest do końca poznany. Płód jest 
szczególnie wrażliwy na działanie 
substancji chemicznych, w tym 
leków. Samo łożysko nie stanowi 
w zasadzie żadnej ochrony, a brak 
wykształconych mechanizmów 
obronnych, jakim jest układ en-
zymatyczny mogący przekształcić 
leki do nieaktywnych substancji 
powodują, że leki są szczególnie 
toksyczne dla właśnie formujące-
go się organizmu. 

Prawdziwa rewolucja dotycząca 
oceny produktów leczniczych pod 
kątem ich niekorzystnego wpływu 
na rozwijający się płód rozpoczęła 
się po roku 1961, kiedy to okazało 
się, że teoretycznie bezpieczny lek, 
dostępny bez recepty, wykazuje 

silne działanie tera-
togenne. Na sku-

tek stosowania 
t a l i dom i du 
urodzonych 
z o s t a ł o 
p o n a d 
1 0  0 0 0 
d z i e c i 
z liczny-
mi wada-
mi gene-
tycznymi, 
z których 
duża część 
z m a r ł a 

w ciągu pierw-
szych 12 miesięcy 
życia. Tragedia ta 
spowodowała, że 
zwrócono większą 
uwagę nie tylko 
na udowodnienie 
skuteczności leku, 
ale również na po-

twierdzenie jego profilu bezpie-
czeństwa. Rozpoczęto proces mo-
nitorowania bezpieczeństwa pro-
duktów leczniczych po uzyskaniu 
przez nie pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu. Jest to jedyny 
sposób, aby tak naprawdę uzyskać 
pełną wiedzę na temat danej sub-
stancji aktywnej, w szczególności 
jeśli chodzi o jego bezpieczeń-
stwo stosowania u kobiet w ciąży 
i karmiących piersią, które to 
z założenia nie uczestniczą w ba-
daniach klinicznych, z wyjątkiem 
tych które są skierowane właśnie 
na tę grupę pacjentek. Jest ich jed-
nak tak niewiele, że jeśli pacjent-
ki miałyby przyjmować jedynie 
produkty przebadane klinicznie 
okazałaby się, że nie ma czym 
ich leczyć. Łączny okres trwania 
ciąży i karmienia piersią wynosi 
najczęściej około 19-24 miesięcy 
i trudno zakładać, że nawet przy 
prawidłowo przebiegającej ciąży, 
porodzie oraz zdrowej matce, 
nie wystąpi sytuacja, w której 
konieczne będzie zastosowanie 
leku. Stosowanie leków w ciąży 
może być podyktowane różnymi 
wskazaniami .  Może być to 
profilaktyka, leczenie objawów 
towarzyszących ciąży (anemia, nie-
strawność, nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca ciążowa), terapia chorób 
przewlekłych (astma, zaburzenia 
metaboliczne, padaczka) lub far-
makoterapia prowadzona celem 
podtrzymania zagrożonej ciąży. 
Wszystkie produkty lecznicze za-
wierające nową, dotąd nieznaną 
substancję czynną oceniane są 
pod kątem ich działania terato-
gennego w badaniach przed-
klinicznych prowadzonych na 

Wpływ leków 
na ciążę i karmienie piersią
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zwierzętach. Na podstawie danych 
otrzymanych z tych badań i/lub 
w oparciu o wyniki badań klinicz-
nych prowadzonych z udziałem 
kobiet w ciąży klasyfikuje się dany 
produkt leczniczy do jednej z na-
stępujących kategorii:
•	 Kategoria A – produkty leczni-

cze, których profil bezpieczeń-
stwa został pozytywnie ocenio-
ny w badaniach na zwierzętach 
oraz w odpowiednio zaprojek-
towanych, kontrolowanych ba-
daniach obserwacyjnych u lu-
dzi. Leki z tej kategorii mogą 
być stosowane bez przeszkód 
w czasie ciąży.

•	 Kategoria B – produkty lecz-
niczy, które w badaniach na 
zwierzętach nie wykazały 
szkodliwego działanie na płód, 
chociaż takiego działania nie 
potwierdzono w badaniach 
u ludzi. Leki z tej grupy mogą 
być stosowane w ciąży tylko 
w przypadku zdecydowanej 
konieczności.

•	 Kategoria C – produkty lecz-
nicze, które w badaniach na 
zwierzętach wykazały szkodliwy 
wpływ na rozwój płodu, nato-
miast brak jest odpowiednio 
wiarygodnych danych z ob-
serwacji stosowania ich u ludzi. 
Leki z tej grupy można zastoso-
wać w przebiegu ciąży jedynie 
wtedy, gdy w opinii lekarza 
spodziewana korzyść dla matki 
przewyższa potencjalne ryzyko 
dla płodu.

•	 Kategoria D – produkty lecz-
nicze, które mają udokumen-
towany szkodliwy wpływ na 
płód. Stosowanie takiego leku 
podczas ciąży jest dopuszczone 
jedynie w sytuacji, gdy korzyści 
terapeutyczne przewyższają 
ryzyko stosowania leku.

•	 Kategoria X – produkty lecz-
nicze, co do których nie ma 
wątpliwości, że stanowią bez-
pośrednie zagrożenie dla pło-
du. Takich leków absolutnie nie 
można stosować podczas ciąży.

Zasadniczo każdy lek sto-
sowany przez kobietę w ciąży 
wpływa również na jej nienaro-
dzone dziecko. Stopień i efekt 
takiego działania zależą miedzy 
innymi od kategorii bezpieczeń-
stwa stosowanego leku (A, B, 
C, D, X), stopnia rozwoju płodu 
w momencie ekspozycji na lek 
(I, II czy III trymestr ciąży), czasu 
trwania samej terapii, drogi po-
dania leku, efektu interakcji czą-
steczki leku z komórką recepto-
rową, predyspozycji płodu do wad 
genetycznych. W przypadku gdy 
czas ekspozycji leku przypada na 
okres zagnieżdżenia się zarodka 
(0-14 dzień) to czynniki cyto- i ge-
notoksyczne najczęściej powodują 
obumarcie zarodka i jego poronie-
nie. W okresie organogenezy (2-12 
tydzień ciąży), który jest okresem 
formowani się narządów dochodzi 
do wad spowodowanych stoso-
waniem leku. W dalszym okresie 
trwania ciąży leki mogą wpływać 
na funkcję układu nerwowego 
i płciowego, ponieważ właśnie 
w tym czasie ostatecznie kształ-
tuje się układ płciowy i nerwowy 
dziecka. Sam stan ciąży również 
wpływa bezpośrednio na wszyst-
kie etapy kinetyki leku w organi-
zmie przyszłej matki. Motoryka 
przewodu pokarmowego zostaje 
osłabiona, następuje zmniejszenie 
wydzielania soku żołądkowego 
oraz zmiana przepływu krwi przez 
ściany przewodu pokarmowego. 
Skutkiem tego jest zmiana stopnia 
wchłaniania z przewodu pokar-
mowego leków będących słabymi 
kwasami i zwiększenia ich stopnia 
jonizacji. Ponadto, u ciężarnych 
występują nudności i wymioty, 
które dodatkowo upośledzają 
stopień absorpcji leku. Na skutek 
zwiększenia objętości osocza i pły-
nów pozakomórkowych następuje 
obniżenie zdolności wiązania się 
leków z albuminami, tym samym 
następuje zwiększenie ich stężenia 
we krwi. W przypadku metabo-
lizmu nasileniu ulegają meta-

boliczne procesy oksydacyjne, 
a osłabieniu procesy detoksykacji 
II fazy (głównie proces sprzęgania 
z kwasem glukuronowym i siarko-
wym). Następuje szybsze usuwa-
nie leku z organizmu na skutek 
zwiększenia przesączania kłębusz-
kowego o 50% oraz nerkowego 
przepływu osocza o 25 do 50%. 
Zmiana kinetyki przyjmowanego 
przez kobietę leku wpływa na jego 
dłuższe lub krótsze przebywania 
w organizmie kobiety, co bezpo-
średnio wpływa na czas ekspozycji 
dziecka na lek. Do najbardziej 
teratogennych leków zalicza się 
leki cytotoksyczne stosowane 
w chemioterapii, retinoidy, anty-
biotyki aminoglikozydowe oraz 
z grupy tetracyklin, fluorochinolo-
ny, chloramfenikol, penicyliny, leki 
przeciwpadaczkowe (kwas walpro-
inowy, fenytoina, karbamazepina), 
hormony płciowe (stilbestrol, 
estrogeny, androgeny), kortyko-
steroidy, leki przeciwzakrzepowe 
(warfaryna), leki hipoglikemiczne 
czy inhibitory konwertazy angio-
tensyny oraz oczywiście etanol. 

Stosowanie produktów lecz-
niczych u kobiet w ciąży oraz 
karmiących piersią powinno być 
prowadzone pod ścisłym nadzo-
rem lekarza. Ciąża oraz okres kar-
mienia piersią to okres wzmożonej 
ostrożności odnośnie stosowania 
jakichkolwiek leków, a w szcze-
gólności tych wydawanych bez 
nadzoru lekarza bądź farmaceuty. 
Choć na większości opakowań 
leków znajduje się informacja 
o tym, aby „nie stosować u kobiet 
w ciąży oraz w okresie karmienia 
piersią” lub „stosować w przypad-
kach, gdy korzyści terapeutyczne 
przewyższają potencjalne ryzyko” 
i tak ponad 20% kobiet przyznaje, 
że w czasie ciąży stosowała leki 
bez informowania o tym fakcie 
lekarza. Bezpieczeństwo stoso-
wania leków w tym okresie jest 
trudne do oceny i weryfikacji. 
Każda nowa substancja czynna jest 
dokładnie przebadana pod wzglę-
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dem potencjalnej teratogenności 
w badaniach przedklinicznych na 
zwierzętach. Jednak jak pokazuje 
doświadczenie pomimo wszel-
kich starań w prowadzeniu tych 
badań, uzyskanych wyników nie 
można przekładać bezpośrednio 
na ludzi. Z założenia, w bada-
niach klinicznych nie uczestniczą 
kobiety ciężarne oraz karmiące 
piersią. Wszystkie informacje na 
temat wpływu leków na rozwi-
jający się płód oraz przenikanie 
leku do mleka matki karmiącej 
otrzymujemy na podstawie analizy 
odnotowanych przypadków. Jeśli 
chodzi o kobiety ciężarne, lekarz 
przepisujący kobiecie lek powinien 
wypełnić tzw. raport ciążowy. Jest 
to informacja zgłaszana przez oso-
bę wykonującą zawód medyczny 
(lekarz, farmaceuta, stomato-
log) o stosowaniu konkretnego 
produktu leczniczego u kobiety 
w ciąży. Informacja ta przekazy-
wana może zostać na specjalnym 
formularzu przygotowanym przez 
podmiot odpowiedzialny bądź 
w innej dowolnej formie. Informa-
cja ta powinna zostać przekazana 
przedstawicielowi farmaceutycz-
nemu/medycznemu danej firmy 
lub przesłana pocztą na adres 
podmiotu odpowiedzialnego lub 
do odnośnych władz (URPL). Infor-
macje zawarte w takim formularzu 
to: informacje dotyczące zastoso-
wanego leku (substancja czynna, 
dawka, postać, droga podania), 
informacje dotyczące matki (ini-
cjały, wiek, masa ciała), informacje 
na temat przebiegu ciąży (tydzień 
ciąży, w którym zastosowano lek, 
przewidywany termin rozwiązania 
ciąży), informacje na temat porodu 
(rodzaj porodu, powikłania, ter-
min) oraz informacje na temat sta-
nu dziecka (data urodzenia, płeć, 
długość i masa ciała, skala Apgar). 
W przypadku gdy na skutek sto-
sowania leku u kobiety w ciąży 
lub u dziecka wystąpią działania 
niepożądane, osoba posiadająca 
wykształcenie medyczne powin-

na wypełnić formularz zgłoszenia 
działania niepożądanego. 

W przypadku niemowląt kar-
mionych piersią istnieje poten-
cjalne ryzyko wywołania u nich 
działań niepożądanych w wyniku 
stosowanie przez matkę produk-
tów leczniczych. Niemal wszystkie 
leki przyjmowane przez kobiety 
przenikają do mleka, wyjątek sta-
nowią jedynie wielkocząsteczkowe 
molekuły, takie jak np. heparyna 
czy insulina. Przenikanie leków do 
mleka polega na biernej dyfuzji 
aktywnych cząsteczek przez błony 
biologiczne. Najlepiej przenikają 
cząsteczki o małej zdolności wią-
zania z białkami osocza i dobrej 
rozpuszczalności w tłuszczach. 
Dodatkowo, przenikanie leku do 
mleka jest najszybsze, gdy pH 
mleka matki jest bardziej kwaśne 
od pH osocza (pH mleka około 7,2, 
natomiast osocza około 7,4). Przy 
przenikaniu leków do mleka mat-
ki należy uwzględnić jego skład, 
który jest zmienny w zależności 
od fazy karmienia – mleko przy 
końcu karmienia zawiera znacznie 
więcej tłuszczy niż mleko w jego 
pierwszej fazie. Generalną zasadą 
w przypadku kobiet karmiących 
piersią jest stosowanie preparatów 
zewnętrznie w formie aerozoli, kre-
mów, maści czy form wziewnych 

ze względu na stosunkowo niskie 
ryzyko przenikania leku do krwio-
biegu matki. Tak jak w przypadku 
płodu, tak i noworodek nie ma 
jeszcze w pełni wykształconego 
mechanizmu metabolizującego 
leki, jak również eliminującego 
lek z organizmu. Zdolność me-
tabolizowania leków z użyciem 
enzymów I fazy przejścia jest 
możliwa dopiero około 1 roku 
życia dziecka. Przesączanie kłę-
buszkowe kilkudniowego dziecka 
stanowi 1/3 wartości uzyskanych 
dla osoby dorosłej. Pełna zdol-
ność zostaje osiągnięta dopiero 
około 6-7 miesiąca życia dziecka. 
Generalnie nie zaleca się stoso-
wania żadnych środków u kobiet 
karmiących piersią. Jeśli jednak 
zajdzie taka konieczność, celem 
zminimalizowania narażenia dzie-
cka na lek, należy zastosować go  
tuż po karmieniu, a po kolejnym 
karmieniu należy obserwować 
dziecko. W przypadku kobiet 
karmiących piersią należy również 
pamiętać o wpływie leków na 
samą sekrecję mleka. Niektóre leki 
mogą ją hamować poprzez wpływ 
na poziom prolaktyny (agoniści 
dopaminy, szałwia). ■

dr n. farm Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance



26

manuał aPtekarski

Aptekarz Polski, 62(40e) październik 2011

Zaczerwienienie oka budzi 
zwykle duży niepokój cho-
rego i jest częstym powo-

dem wizyt w poradni okulistycz-
nej (prawie 15% zgłaszających się 
pacjentów), u lekarza POZ (około 
5%) i na dyżurze okulistycznym. 
Chory z „czerwonym okiem” nie-
jednokrotnie zwraca się także do 
farmaceuty z prośbą o poradę i/
lub krople do oczu, które pozwo-
liłyby zwalczyć niepokojące dole-
gliwości.

Jakie postępowanie należy 
w takiej sytuacji zalecić: czy ko-
nieczna jest wizyta u specjalisty, 
czy też można spróbować złago-
dzić dolegliwości dostępnym bez 
recepty środkiem farmaceutycz-
nym?

Farmaceuta ma w tym zakre-
sie zdecydowanie ograniczone 
możliwości diagnostyczne (krótki 
opis dolegliwości pacjenta i ma-
kroskopowy wygląd oka). Zalece-
nie zasięgnięcia porady u okuli-
sty jest słuszne, gdyż wybór właś-
ciwego postępowania wymaga 
określenia przyczyn zaczerwie-
nienia oka, a przede wszystkim 
odróżnienia chorób mogących 
w krótkim czasie uszkadzać funk-
cje narządu wzroku od chorób 
stosunkowo niegroźnych o ła-
godnym przebiegu.

Badania epidemiologiczne 
wskazują na trzy główne przy-
czyny występowania „czer-
wonego oka”: zapalenia aler-
giczne spojówki, zespół su-
chego oka (ZSO) oraz bakte-

ryjne zapalenia spojówki. Rza-
dziej mamy do czynienia z za-
paleniem spojówki wywołanym 
przez wirusy, chlamydie czy 
czynniki toksyczne, w tym prze-
wlekle stosowane krople do 
oczu zawierające konserwant.

Zapalenia spojówki mają naj-
częściej przebieg łagodny i nie 
zagrażający widzeniu, a objawy 
zapalenia bakteryjnego spojów-
ki mogą ustępować nawet bez le-
czenia (zwykle po kilku, kilkuna-
stu dniach). W niektórych sytua-
cjach jednostki chorobowe o róż-
nym podłożu występują jedno-
cześnie, co wpływa na nasilenie 
objawów i stwarza trudności w ich 
zróżnicowaniu, np. utrzymujący 
się przewlekle ZSO może zaost-
rzać objawy alergicznego zapa-
lenia spojówki lub nawet stymu-
lować ich pojawienie się, z dru-
giej zaś strony zapalenie alergicz-
ne często prowadzi do zaburzeń 
filmu łzowego i nieprawidłowego 
nawilżania powierzchni oka.

Odpowiednio ukierunkowany 
wywiad jest niezwykle ważny dla 
ustalenia przypuszczalnych przy-
czyn „czerwonego oka”. Może też 
w pewnym zakresie być przydat-
ny dla farmaceuty w udzieleniu 
odpowiednich wskazówek pa-
cjentowi z „czerwonym okiem”.

Pomocne jest zapytanie cho-
rego o inne towarzyszące objawy. 
Przy zapaleniu spojówek, uczu-
cie swędzenia może wskazy-
wać na podłoże alergiczne, pie-
czenie, szczególnie nasilające się 
w nocy i po przebudzeniu może 

sugerować ZSO, a przy obecno-
ści lepkiej lub żółtej wydzieli-
ny w worku spojówkowym moż-
na podejrzewać etiologię bakte-
ryjną. Nie determinuje to jednak 
rozpoznania wyłącznie jednej 
z tych etiologii.

Należy także zapytać o inne 
objawy towarzyszące (ból, po-
gorszenie widzenia), okoliczno-
ści pojawienia się i czas trwania 
objawów, ich charakter (np. stały, 
nawrotowy; ból kłujący lub tępy) 
i nasilenie, czynniki łagodzące 
lub zaostrzające dolegliwości, no-
szenie soczewek kontaktowych 
(szczególnie skojarzone z kontak-
tem oczu z wodą podczas kąpie-
li w basenie, jeziorze itp.), towa-
rzyszące objawy ogólne, choro-
by ogólnoustrojowe (np. alergie, 
zapalenia stawów i inne choroby 
immunologiczne, choroby meta-
boliczne), występowanie podob-
nych objawów w rodzinie i u osób 
najbliższych.

Towarzyszące przekrwieniu oka 
różnego stopnia pogorszenie wi-
dzenia, bolesność gałki ocznej lub 
okolicy oka, zmętnienie w prze-
zroczystej normalnie rogówce, 
nagłe pojawienie się zaburzeń 
w ustawieniu gałki ocznej lub 
wytrzeszcz, szczególnie z towa-
rzyszącym dwojeniem, informa-
cja o przebytych w różnym czasie 
urazach narządu wzroku lub ope-
racjach okulistycznych, ekspo-
zycja oczu na środki chemiczne, 
sygnalizują potencjalnie poważne 
zmiany chorobowe i konieczność 
szukania pomocy u okulisty.

„CZERWONE OKO”
„Czerwone oko” jest objawem występującym w przebiegu bardzo różnych chorób i zmian narządu wzroku (Ta-

bela I), których wspólną cechą jest przekrwienie gałki ocznej. Pojawia się ono w wyniku rozszerzenia naczyń krwio-
nośnych w bogato unaczynionej spojówce lub leżącej głębiej nadtwardówce, a czasem na skutek wynaczynienia krwi 
pod spojówkę. Proces chorobowy wywołujący zaczerwienienie oka (najczęściej zapalenie o różnej etiologii) może 
dotyczyć powiek, spojówki, rogówki, błony naczyniowej, nadtwardówki, twardówki, tkanek oczodołu, a także może 
mieć związek ze schorzeniami ogólnoustrojowymi.
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Badanie okulistyczne jest ko-
lejnym ważnym elementem 
w diagnostyce chorego z „czer-
wonym okiem”. Przede wszyst-
kim, pozwala na różnicowanie 
łagodnych zmian z chorobami 
lub zmianami zagrażającymi wi-
dzeniu, w których wczesne po-
stawienie prawidłowej diagnozy 
i wdrożenie odpowiedniego le-
czenia może być decydujące dla 
utrzymania jak najlepszej funkcji 
widzenia. Mówimy tu np. o za-
paleniach rogówki, zapaleniach 
błony naczyniowej, ostrym ata-
ku jaskry, następstwach niektó-

rych urazów gałki ocznej. Ułatwia 
szybsze ustalenie przyczyny i op-
tymalnego postępowania w cho-
robach przewlekłych, nawracają-
cych przez lata, a przez to stano-
wiących duży dyskomfort nawet 
przy zadowalającej ostrości wi-
dzenia. Już samo złagodzenie do-
legliwości poprzez wdrożenie od-
powiedniego leczenia, poprawia 
komfort życia, nawet jeśli obja-
wy nie ustąpią całkowicie. Stoso-
wanie tylko niezbędnych leków, 
a odstawienie preparatów nie-
potrzebnie nadużywanych przez 
pacjentów, zmniejsza narażenie 

powierzchni oka na negatywne, 
wręcz toksyczne działanie kon-
serwantów. Dodatkowo obniża to 
koszty leczenia. Właściwe lecze-
nie może też zapobiegać poważ-
niejszym powikłaniom chorób 
mających początkowo łagodny 
przebieg. Wreszcie, rozpoznanie 
schorzeń narządu wzroku mogą-
cych współwystępować z choro-
bami ogólnymi może dawać prze-
słanki do diagnostyki pod kątem 
obecności chorób ogólnoustrojo-
wych (jeśli objawy oczne wystą-
piły jako pierwsze), ukierunko-
wać rozpoczęty wcześniej proces 

TABELA I: Najczęstsze przyczyny „czerwonego oka”

1. zapalenia spojówek

a. zapalenia spojówek alergiczne

b. zespół suchego oka (ZSO)

c. zapalenia spojówek bakteryjne

d. zapalenia spojówek o innej etiologii: wywoływane przez chlamydie, wirusy, czynniki toksyczne 
(m.in. przewlekle stosowane krople do oczu zawierające konserwant)

2. zapalenia rogówki: bakteryjne, wirusowe, grzybicze, wywołane przez chlamydie, w przebiegu cho-
rób alergicznych

3. zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej - tęczówki i ciała rzęskowego

4. zapalenia twardówki

5. zapalenia nadtwardówki

6. zmiany w obrębie powiek: zapalenie brzegów powiek, zapalenie kontaktowe skóry, zapalenia gru-
czołów powiekowych (gradówka, jęczmień), nieprawidłowe ustawienie rzęs i powiek

7. urazy, ekspozycja na światło UV, oparzenia chemiczne i termiczne 

8. pemfigoid

9. trądzik różowaty

10. choroby ogólnoustrojowe: toczeń rumieniowaty, zespół Sjögrena

11. stosowane leki:

a. przewlekle stosowane krople do oczu zawierające konserwant (np. przeciwjaskrowe), krople obkur-
czające naczynia krwionośne

b. leki ogólne nasilające objawy ZSO, np. leki przeciwhistaminowe, antyarytmiczne, obniżające ciśnie-
nie tętnicze (ß-blokery, diuretyki), hormonalne środki antykoncepcyjne, benzodiazepiny, leki an-
tydepresyjne, neuroleptyki

12. czynniki środowiskowe: suche powietrze, klimatyzacja, wiatr, nadmierne zanieczyszczenie powie-
trza

13. długotrwały wysiłek wzrokowy: praca przy komputerze, czytanie, jazda samochodem, oglądanie 
telewizji.

►
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diagnostyczny, lub też świadczyć 
o zaostrzeniu przebiegu wcześ-
niej rozpoznanej choroby.

W przypadkach o nietypo-
wym przebiegu i obrazie klinicz-
nym, nie poddających się lecze-
niu czasem konieczne bywa za-
stosowanie dodatkowych metod 
diagnostycznych.

POSTĘPOWANIE u pacjentów 
z „czerwonym okiem”

Po ustaleniu diagnozy, lecze-
nie przyczynowe chorych z czer-
wonym okiem zwykle odbywa 
się pod kierunkiem lekarza, naj-
częściej okulisty lub lekarza POZ, 
a czasem przy współpracy z aler-
gologiem lub reumatologiem.
▪ W odniesieniu do wspomnianych 

wyżej najczęstszych przyczyn 
„czerwonego oka”, oprócz le-
czenia przyczynowego, zawsze 
wskazane jest stosowanie pre-
paratów sztucznych łez (najle-
piej nie zawierających konser-
wantów) oraz płukanie wor-
ka spojówkowego solą fizjo-
logiczną, co uzupełnia niedo-
bór łez spowodowany np. zbyt 
małą ich produkcją lub nad-
miernym parowaniem z po-
wierzchni oka oraz zmniejsza 
stężenie alergenów, drobno-
ustrojów, toksyn bakteryjnych, 
mediatorów zapalenia i czynni-
ków drażniących.

▪ Natychmiastowego lecze-
nia okulistycznego wymaga 
m.in. ostry atak jaskry, uszko-
dzenia tkanek okolicy oka, 
a szczególnie urazy perfo-
rujące gałki ocznej. Szybkie 
włączenie właściwego lecze-
nia w przypadku zapalenia ro-
gówki, zapalenia błony naczy-
niowej czy twardówki pozwala 
na szybsze opanowanie pro-
cesu chorobowego i zwiększa 
szanse na utrzymanie jak naj-
lepszej funkcji narządu wzro-

ku. Możliwie szybkie usunię-
cie ciał obcych wbitych w po-
wierzchnię gałki ocznej ogra-
nicza niekorzystne następstwa 
w postaci np. nacieków zapal-
nych, przebarwień i zmętnień 
w przezroczystej rogówce. 

▪ Nigdy nie należy stosować 
kropli znieczulających (np.  
z proksymetakainą) w lecze-
niu dolegliwości bólowych, 
kłucia itp. gałki ocznej. Wywo-
łane w ten sposób zaburzenia 
czucia rogówki prowadzą do 
poważnych zaburzeń gojenia 
powierzchni oka oraz mogą 
przyczyniać się do powstawa-
nia trudno gojących się ubyt-
ków nabłonka i owrzodzeń ro-
gówki.

▪ Krople do oczu obkurczające 
naczynia krwionośne jedynie 
krótkotrwale zmniejszają efekt 
przekrwienia i tylko w niektó-
rych przypadkach mogą być 
doraźnie zastosowane do zła-
godzenia objawów „czerwo-
nego oka”. Trzeba pamiętać, 
że chorzy mają skłonność do 
zakraplania tych leków prze-
wlekle, co może prowadzić pa-
radoksalnie do przekrwienia 
oka, a dodatkowo do wielo-
krotnej ekspozycji powierzch-
ni oka na konserwant.

▪ Zmiany w obrębie powiek w po-
staci nagle pojawiającego się 
bolesnego zgrubienia z za-

czerwienieniem skóry i spo-
jówki zwykle są spowodowane 
zapaleniem gruczołów powie-
kowych. Zaleca się wówczas 
nagrzewanie (np. ciepłą bu-
teleczką z solą fizjologiczną) 
i masaże zmienionego cho-
robowo miejsca. Jeśli jednak 
zmiana utrzymuje się przewle-
kle lub nawraca, towarzyszy 
jej owrzodzenie skóry, lub gdy 
stan zapalny nasila się, poja-
wia się gorączka, chory powi-
nien zgłosić się po poradę do 
lekarza.

▪ Nagły wylew krwi pod spojówkę 
zdarza się samoistnie lub np. 
po wysiłku fizycznym, u osób 
stosujących leki przeciwkrze-
pliwe, chorujących na nadciś-
nienie tętnicze. Jeśli chory nie 
zgłasza żadnego urazu w wy-
wiadzie, nie odczuwa pogor-
szenia widzenia, nie ma obja-
wów w postaci dwojenia, wy-
trzeszczu, można polecić sto-
sowanie leków uszczelniają-
cych naczynia (np. z witami-
ną C i rutyną, wapno), jednak 
wskazane jest również bada-
nie okulistyczne oraz kontrol-
ne badanie w Poradni POZ 
pod kątem zaburzeń krzep-
nięcia, nadciśnienia tętniczego 
i cukrzycy. ■

 dr n. med. Aneta Baryluk

►
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Podstawowy cel stosowania 
płynoterapii to uzupełnienie 
łożyska naczyniowego. Ma ona 
doprowadzić do normalizacji tzw. 
obciążenia wstępnego. Uzyskanie 
pozytywnej odpowiedzi organi-
zmu na szybkie podanie płynów 
(wzrost ciśnienia tętniczego krwi, 
normalizacja tętna, poprawa sta-
nu pacjenta) oznacza zasadność 
prowadzonej terapii. Jeśli stan 
pacjenta po chwilowej poprawie 
uległ pogorszeniu należy konty-
nuować podawanie płynów, jed-
nocześnie starając się opanować 
przyczynę ich utraty.

Woda stanowi od 45 do 65% 
masy ciała człowieka. Jej za-
wartość w organizmie jest za-
leżna od wieku. U noworodków 
stanowi 76%, u dzieci powyżej  
1 roku - 65%, natomiast powyżej 
65 roku życia - 50% masy ciała. 
Zawartość wody jest także inna 
w poszczególnych narządach 
ludzkiego ciała. Najwięcej wody 
zawiera krew – 83%, a także nerki 
oraz płuca. Natomiast najniższą 
zawartością wody charakteryzują 
się tkanki kostna i tłuszczowa. 

Toczenie płynów jest stoso-
wane w następujących celach:
1. W celu uzupełniania utraty 

płynów;
2. W celu utrzymania podstawo-

wej diurezy;
3. W celu uzyskania umiarkowa-

nej diurezy;
 

Wskazania do podaży pły-
nów są bardzo różne, stąd w tak 
wielu sytuacjach stosuje się resu-
scytację płynową. Do podstawo-

wych stanów wymagających pły-
noterapii należą:
•	 wszelkie postacie wstrząsu – 

najczęściej wstrząs hipowole-
miczny, ale także anafilaktycz-
ny, septyczny, neurogenny;

•	 odwodnienie na skutek wzmo-
żonej utraty płynów – biegun-
ki, wymioty - są szczególnie 
groźne u dzieci, gdyż w tej 
grupie wiekowej mogą szybko 
doprowadzić do stanu zagro-
żenia życia;

•	 oparzenia – zwiększenie prze-
puszczalności naczyń w przy-
padku oparzeń powoduje 
utratę płynów przez pacjenta;

•	 inne stany niedoboru płynów 
w organizmie.

Cele prowadzenia płynotera-
pii to:
•	 uzupełnianie płynów;
•	 uzupełnianie elektrolitów 

i substancji odżywczych;
•	 podaż leków w połączeniu 

z płynami, w sytuacji gdy 
dany lek powinien być po-
dawany przez kilkadziesiąt 
minut lub w dużym rozcień-
czeniu.
Podstawowa zasada płynote-

rapii mówi, iż powinno się sto-
sować takie płyny, jakie zostały 
utracone. Jeżeli pacjent w wyni-
ku ciężkiego urazu stracił okre-
śloną objętość krwi, przetoczo-
nym płynem powinna być krew. 
Nie zawsze jest to jednak moż-
liwe, zwłaszcza w warunkach 
pomocy udzielanej na miejscu 
zdarzenia lub szpitalnego od-
działu ratunkowego. Wtedy naj-

częściej podawanymi płynami są 
krystaloidy lub koloidy.

Do podstawowych rodzajów 
płynów infuzyjnych należą:
1. Krystaloidy – są to wodne 

roztwory elektrolitów lub glu-
kozy. Są to płyny izotoniczne. 

2. Roztwory koloidów – zawie-
rają w swym składzie duże mo-
lekuły, które długo pozostają 
w naczyniach krwionośnych. 
Powodują one wzrost ciśnie-
nia onkotycznego. Powoduje 
to przemieszczenie wody do 
naczyń, a tym samym szybszy 
i lepszy efekt terapeutyczny. 
Szacuje się, że podanie 1 litra 
koloidu odpowiada podaniu  
4 litrów krystaloidów. W sytua-
cjach, gdy podaż krystaloidów 
jest niewystarczająca lub ist-

Płynoterapia
Płynoterapia jest zabiegiem polegającym na dożylnej podaży płynów pacjentowi, mającym na celu za-

pewnienie adekwatnej objętości krwi krążącej. Jest często stosowana zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i w 
pomocy doraźnej. Wielu pacjentów zgłaszających się do szpitala oczekuje, że po podłączeniu kroplówki ich objawy 
chorobowe ustąpią. Jednak należy pamiętać że kroplówka nie powoduje ustąpienia wszelkich dolegliwości, a każde 
przetoczenie płynów jest procedurą leczniczą i powinno być stosowane tylko w określonych sytuacjach. 

►
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nieje przeciwwskazanie do ich 
stosowania (np. ryzyko obrzę-
ku płuc), podaż koloidów jest 
wskazana. Koloidy dzielą się 
na naturalne i syntetyczne:
a/ naturalne koloidy to m. in. 

albuminy
b/ syntetyczne koloidy to 

roztwory żelatyny, skrobi 
i dekstran. Niestety stoso-
wanie koloidów syntetycz-
nych jest obarczone ryzy-
kiem. Do podstawowych 
powikłań ich przetaczania 
należą reakcje alergiczne, 
zaburzenia krzepnięcia krwi 
oraz zaburzenia funkcjono-
wania nerek.

3. Krew – wskazaniem do jej 
przetoczenia jest stężenie he-
moglobiny poniżej 80 g/l.

 Obecnie najczęściej sto-
sowanymi krystaloidami są:
1. Natrium chloratum 0,9% (sól 

fizjologiczna) - fizjologiczny 
roztwór chlorku sodu jest pły-
nem zbliżonym pod wzglę-
dem ciśnienia osmotycznego 
i zawartości sodu do osocza 
krwi i płynu pozakomórkowe-
go. Chlor i sód są elektrolitami 
niezbędnymi dla prawidłowe-
go funkcjonowania organi-
zmu, a ich niedobór może być 
przyczyną wielu poważnych 
stanów, które wymagają szyb-
kiego wyrównywania. Podany 
pozajelitowo powoduje krót-
kotrwałe zwiększenie objętość 
krwi krążącej i nieznaczne na-
silenie diurezy. Wskazaniami 
do jego podania są: odwod-
nienie izotoniczne, odwodnie-
nie hipotoniczne, utrata jonów 
sodu i chloru przez organizm, 
uzupełnianie utraconych pły-
nów po zabiegach operacyj-
nych, wymiotach, biegunce, 
wstrząs pourazowy, oparzenia. 

2. Płyn fizjologiczny wielo-
elektrolitowy izotoniczny, 
tzw. PWE – jest to izotoniczny 
roztwór, uzupełniający niedo-
bory wody i elektrolitów. Za-

wiera sole sodu, potasu, wap-
nia i magnezu. Skład płynu 
jest zbliżony do składu elek-
trolitowego osocza. 100 ml 
dostarcza 14,15 mmol sodu, 
10,9 mmol chloru, 0,51 mmol 
potasu, 0,2 mmol wapnia, 0,1 
mmol magnezu oraz 3,4 mmol 
octanów i 0,3 mmol cytrynia-
nów. Osmolarność wynosi 301 
mosmol/l. Wskazaniami do 
jego podania są niedostatecz-
na doustna podaż płynów, na-
wadnianie w okresie poopera-
cyjnym, nadmierna utrata pły-
nów i elektrolitów na skutek 
wymiotów i biegunek.

3. Glucosum 5% - 5% roztwór 
glukozy stosowany jest we 
wlewach dożylnych jako śro-
dek krótkotrwale wypełniający 
łożysko naczyniowe w hipo-
wolemii (np. w krwotokach, 
biegunkach, oparzeniach).

4. Injectio Solutionis Ringeri – 
płyn Ringera to hipertoniczny 
roztwór elektrolitowy prze-
znaczony do wyrównywania 
niedoborów elektrolitowych 
i odwodnienia izo- oraz hipo-
tonicznego. Wskazaniami do 
jego stosowania są biegunki 
przebiegające z odwodnie-
niem hipo- i izotonicznym, 
uzupełnianie utraty płynów 
przez przetoki żółciowe, jeli-
towe i okrężnicze, nawadnia-
nie pacjentów w okresie oko-
łooperacyjnym. We wstrząsie 
- do wstępnego wypełnienia 
łożyska naczyniowego.

 
Wśród roztworów koloido-

wych jednym z najczęściej sto-
sowanych obecnie jest HES. Na 
rynku istnieją różne typy tego 
roztworu. Przykładowo 1000 ml 
10% roztworu zawiera 100 g hy-
droksyetyloskrobi (HES 200/0,5) 
w izotonicznym roztworze chlor-
ku sodu (9g NaCl). Preparat po-
woduje wzrost ciśnienia tętni-
czego, poprawia mikro- i makro-
krążenie, zmniejsza lepkość krwi 

i agregację erytrocytów; zmniej-
sza wartość hematokrytu, posze-
rza i uszczelnia kapilary, zmniej-
sza opór płucny i zwiększa obję-
tość wyrzutową serca. W efekcie 
dochodzi do wyraźnej poprawy 
perfuzji tkankowej i zwiększenia 
zużycia tlenu. Wskazaniami do 
jego podania są leczenie i za-
pobieganie hipowolemii oraz 
wstrząsowi spowodowanymi za-
biegami chirurgicznymi, urazami, 
zakażeniami, oparzeniami.

Dożylna podaż płynów jest 
uważana za jedną z podstawo-
wych procedur leczniczych i sto-
sowana jest w lecznictwie bardzo 
często. W wielu sytuacjach zagro-
żenia życia lub zdrowia powoduje 
szybką poprawę stanu pacjenta. 
Istnieje wiele płynów które mo-
żemy przetaczać, a ich wybór 
powinien mieć odzwierciedlenie 
w stanie pacjenta. ■

mgr Daniel Sieniawski
ratownik medyczny

instruktor Pediatric Advanced 
Life Support
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Zjazd Krajowy zobowiązał 
Naczelną Radę Aptekarską 
do podjęcia wszelkich moż-

liwych działań mających na celu 
podniesienie roli apteki szpital-
nej i nadania odpowiedniej ran-
gi pracy farmaceuty szpitalnego, 
aby nasz zawód zyskał na uzna-
niu, znalazł należne mu miejsce 
w strukturach szpitala i cieszył 
się podobnym szacunkiem, jak 
w większości krajów świata.

Niestety polityka prowadzona 
przez resort zdrowia nie wychodzi 
naprzeciw - zdawałoby się - oczy-
wistym postulatom Samorządu, 
zgłaszanym wiele razy przy każ-
dej nadarzającej się okazji. Do-
prowadzono bowiem w przecią-
gu ostatnich trzech lat do likwi-
dacji około 45 aptek szpitalnych. 
Wbrew oczekiwaniom powstałe 
w ten sposób „oszczędności” nie 
zmieniły finansowej sytuacji szpi-
tali. 

Jedyny efekt, jaki działanie to 
przyniosło, to obniżenie poziomu 
udzielanych świadczeń w zakre-
sie farmakoterapii. Brak fachowej 
kontroli nad lekiem w szpitalu, 
sporządzanie leków recepturo-
wych, a szczególnie specjalistycz-
nych np. cytostatyków, prepara-
tów do żywienia w niedostosowa-
nych do tego pomieszczeniach, 
często przez osoby zawodowo 
do tego nieprzygotowane może 
skutkować niebezpiecznymi kon-
sekwencjami dla pacjenta.

Uważam, że obserwowane 
tendencje, ograniczające rolę 
i znaczenie apteki szpitalnej, 
a tym samym dezawuujące pra-
cę farmaceutów szpitalnych, 
medycznych pracowników dzia-

łalności podstawowej szpitala, 
odbywają się ze szkodą dla pa-
cjentów i tym samym budzą nasz 
wielki niepokój. 

Stanowisko Samorządu Apte-
karskiego było i jest w tym za-
kresie niezmienne – jest bowiem 
niedopuszczalne, aby prawidłowe 
udzielanie świadczeń zdrowot-
nych odbywało się bez współ-
udziału funkcjonującej na terenie 
szpitala apteki. 

Środowisko aptekarzy szpital-
nych ma nieodparte wrażenie, że 
funkcjonowanie apteki szpitalnej 
stanowi jedynie zbędny balast 
i obciążenie dla funkcjonowania 
szpitala, a decydentom brakuje 
jedynie odwagi do całkowitego 
usunięcia aptek ze struktur orga-
nizacyjnych szpitala. Co ciekawe, 
innym krajom gdzie nieporówny-
walnie lepiej funkcjonują usługi 
farmaceutyczne, opłaca się inwe-
stować w farmację, doceniane są 
efekty dotyczące zagwarantowa-
nia bezpieczeństwa farmakote-
rapii w szpitalu, u nas natomiast 
apteka zdaje się być się niepo-
trzebna.

Miejsce farmaceutów szpital-
nych w systemie podnoszenia 
jakości w opiece zdrowotnej jest 
bezdyskusyjne. Nikt w krajach 
,,starej” UE nie kwestionuje ich 
niezastąpionego wkładu w pro-
cesie zwiększenia bezpieczeństwa 
leczenia oraz redukowania wy-
stępowania błędów medycznych. 
U nas nagminnie występujące 
braki kadrowe wynikają z niedo-
wartościowania tego stanowiska 
pracy.

Oto kilka niepokojących 
faktów z ostatnich kilku lat:

•	 Apteki szpitalne są likwidowa-
ne (wg GIF 45 w ciągu 3 lat);

•	 W funkcjonujących aptekach 
brak etatów dla farmaceutów, 
często jest to jeden lub dwa 
etaty w szpitalu kilkusetłóż-
kowym.

Jak wiele więc z usług farma-
ceuta jest w stanie zrealizować 
w tej sytuacji? Najczęściej jedynie 
tę podstawową – zakupić leki 
zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i wydać na oddziały. 
Apteka więc jako placówka ochro-
ny zdrowia ze specjalistami od 
leków, mająca wspierać lekarzy 
w udzielaniu pełnych świadczeń 
zdrowotnych, sprowadzona zo-
staje jedynie do działalności dys-
trybucyjnej.
•	 Nie uregulowana od lat do-

kuczliwa sprawa wyrobów 
medycznych, mimo ustawicz-
nych prób Samorządu zmie-
rzających do uporządkowania 
i podania wykazu tych wyro-
bów medycznych, które obli-
gatoryjnie powinna prowadzić 
apteka szpitalna.
Dziś rzeczywistość wygląda 

tak, że jedna apteka ma narzucone 
odgórnie wszystko włącznie ze 
sprzętem, druga trochę, trzecia 
- nic.
•	 Odsuwane są w czasie terminy 

dostosowania i wyposażenia 
pomieszczeń apteki szpitalnej 
do określonych wymogów, tak 
więc często brak jest warun-
ków do realizacji wszystkich 
usług farmaceutycznych.

•	 Dokuczliwe są braki leków 
w lecznictwie zamkniętym.

Samorząd Aptekarski domaga się 
zdecydowanych działań nakazu-

Farmacja szpitalna w systemie 
ochrony zdrowia w Polsce

na tle Europy i świata
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jących producentom leków w Pol-
sce, a zwłaszcza leków produkowa-
nych przez jednego producenta, 
powiadamianie Departamentu 
Polityki Lekowej i Farmacji z wy-
przedzeniem np. 3 miesięcznym 
o planach zaprzestania produkcji, 
tak by można było wcześniej zor-
ganizować alternatywne zaopa-
trzenie szpitali w niezbędne leki.
Potrzebny jest czas na wynego-
cjowanie cen, trzeba bowiem 
pamiętać, że niesie to za sobą 
również skutki finansowe: leki 
z importu są droższe czasem dwu- 
i trzykrotnie, a nie słychać jakoś 
by płatnik zmienił finansowanie 
usług z tego powodu, nie mówiąc 
już o terminach oczekiwania na 
decyzje Ministerstwa. To tylko nie-
które bolączki z codziennej pracy 
farmaceuty w szpitalu.

Tych kilka przykładów pozo-
staje w jawnej sprzeczności z pra-
wie wszystkimi oświadczeniami 
(a było ich 75) wypracowanymi 
na podstawie trwającego 3 lata 
przeglądu opisującego charakter 
i zakres praktyki farmacji szpital-
nej na całym świecie, zaprezen-
towanych podczas Światowego 
Kongresu Farmacji w sierpniu 
2008 r.

•	 Nadrzędnym celem farma-
ceutów szpitalnych jest op-
tymalizacja efektów terapeu-
tycznych uzyskiwanych przez 
pacjenta poprzez rozsądne, 
bezpieczne, skuteczne, właś-
ciwe i efektywne kosztowo 
stosowania leków.

•	 Głównym farmaceutą/kie-
rownikiem apteki powinien 
być doświadczony farmaceu-
ta odpowiedzialny za koordy-
nację rozsądnego, bezpiecz-
nego, skutecznego, właściwe-
go i kosztowo efektywnego 
stosowania leków w szpitalu.

•	 Farmaceuci szpitalni powin-
ni być członkami komitetów 
farmaceutycznych i terapeu-
tycznych, aby mogli nadzo-

rować całą politykę lekową 
i procedury zarządzania leka-
mi w szpitalu, łącznie z lekami 
off-label oraz poddawanymi 
badaniom klinicznym.

•	 Farmaceuci szpitalni powinni 
odpowiadać za przechowy-
wanie, przygotowywanie, wy-
dawanie i dystrybucję leków 
poddawanych badaniom kli-
nicznym.

•	 Farmaceuci szpitalni powin-
ni być źródłem informacji 
o wszelkich sprawach doty-
czących stosowania leków.

•	 Farmaceuci szpitalni powinni 
być integralnymi uczestnika-
mi obchodów lekarskich, by 
wspomagać proces podej-
mowania decyzji terapeutycz-
nych i doradzać w zakresie 
spraw związanych z farmacją 
kliniczną oraz bezpieczeń-
stwem pacjenta.

•	 Interwencje kliniczne farma-
ceutów powinny być doku-
mentowane w historii cho-
roby pacjenta. Powinny być 
poddawane regularnej ana-
lizie w celu poprawy jakości 
i bezpieczeństwa farmakote-
rapii.

•	 Wszystkie recepty powinny 
być przeglądane, interpre-
towane i uprawomocniane 
przez farmaceutę przed dys-
pensowaniem leku i jego po-
daniem pacjentowi.

•	 Farmaceuci powinni mieć do-
stęp do pełnej historii choro-
by pacjenta.

•	 Farmaceuci szpitalni powin-
ni zapewniać odpowiednie 
ukierunkowanie i szkolenie 
pielęgniarek, lekarzy i innego 
personelu szpitalnego w za-
kresie spraw związanych ze 
stosowaniem leków, z wyko-
rzystaniem zaleceń najlepszej 
praktyki.

•	 Należy stworzyć i utrzymywać 
system raportowania działań 
niepożądanych leków, mo-
nitorować go i podejmować 

niezbędne działania dla zmi-
nimalizowania zauważonych 
zagrożeń.

•	 Należy stworzyć i utrzymywać 
system raportowania błędów 
w stosowaniu leków.

•	 We wszystkich działaniach 
związanych ze stosowaniem 
leków w szpitalu należy prze-
strzegać pięciu następują-
cych zasad: właściwy pacjent, 
właściwy lek, właściwa daw-
ka, właściwa droga podania 
i właściwy czas podania.

To tylko niektóre z 75 oświad-
czeń.

Zadajmy sobie więc pytanie 
czy jakikolwiek szpital może funk-
cjonować bez apteki szpitalnej?

Gdyby tak miało być należy 
zapytać:
•	 kto udzieli rzetelnej informa-

cji o lekach?
•	 kto będzie sprawował nad-

zór nad RS, doborem w nim 
leków bezpiecznych, o udo-
wodnionej skuteczności a nie 
tylko mocno reklamowanych?

•	 kto dopilnuje by pacjent nie 
otrzymał leków wstrzyma-
nych, wycofanych, przetermi-
nowanych?

•	 kto lek sporządzi?
•	 kto sprawdzi zarejestrowane 

wskazania do zastosowania 
leku?

•	 kto weźmie odpowiedzial-
ność materialną za ogromne 
kwoty wydawane na zakup 
leków?

•	 kto będzie monitorował dzia-
łania niepożądane leków?

•	 kto będzie monitorował zuży-
cie?

•	 kto będzie prowadził ewiden-
cję produktów leczniczych, 
zgłaszał do przetargów, 
sprawdzał dokumentację?

•	 kto dopilnuje, by leki się nie 
marnowały?

Czy nikogo nie interesują 
koszty terapii, oraz jej bezpie-
czeństwo?

►
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Czy nikogo nie interesuje co-
raz wyższy procent popełnianych 
błędów?

Niski prestiż farmaceutów 
szpitalnych w Polsce to efekt 
wieloletnich zaniedbań, przy jed-
noczesnym celowym pomniej-
szaniu roli aptekarza w systemie 
ochrony zdrowia. Ze szpitali ode-
szło wielu farmaceutów, z wielu 
powodów, w szpitalnych apte-
kach zostali już tylko najwięksi 
pasjonaci. Od wielu lat Naczelna 
Rada Aptekarska podejmuje bar-
dzo intensywne działania by to 
zmienić. Organizujemy specjalne 
konferencje dla dyrektorów szpi-
tali, lekarzy i farmaceutów, opi-
niujemy projekty aktów praw-
nych, bierzemy aktywny udział 
w pracach komisji sejmowych, 
walczymy o wyższe zarobki. Do-
magamy się także respektowa-
nia przepisów które już istnieją.

Czasem wiele zależy od de-
terminacji samego kierownika 
apteki szpitalnej, jeśli znajdzie 
w dyrektorze partnera do rozmo-
wy. Rola apteki szpitalnej nie jest 
doceniana nie tylko przez wielu 
dyrektorów szpitali. W ogóle nie 
uświadamiają jej sobie organy 
założycielskie placówek medycz-
nych czy nawet Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, który przy zawiera-
niu kontraktów z ZOZ-ami powi-
nien wymagać także świadczenia 
usługi farmaceutycznej odpo-
wiedniej jakości i gwarantującej 
bezpieczeństwo terapii pacjenta.

Naczelna Rada Aptekarska pod-
jęła trud dotarcia do wszystkich or-
ganów założycielskich - Starostów, 
Marszałków, Wojewodów, Ministra 
Zdrowia, NFZ i innych władz, wy-
stosowała również apel, w którym 
przedstawiła zadania farmaceuty 
szpitalnego w systemie.

W minionym okresie Departa-
ment Farmacji Szpitalnej zorgani-
zował wiele konferencji i spotkań:

•	 styczeń 2005 - dwudnio-
we spotkanie Prezesów oraz 
przedstawicieli komisji aptek 
szpitalnych każdej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej (OIA), po-
święcone problematyce aptek 
szpitalnych;

•	 czerwiec 2006 - spotkanie 
dyskusyjne na temat współ-
pracy lekarzy i farmaceutów 
w szpitalu w świetle zapisów 
ustawy Prawo farmaceutycz-
ne, w którym uczestniczyli dy-
rektorzy ds. lecznictwa, lekarze 
i farmaceuci;

•	 październik 2006 - dwudnio-
wa konferencja pt. „Apteka 
w szpitalu, magazyn leków, 
czy coś więcej” dla dyrektorów 
szpitali w Polsce z udziałem 
przewodniczących komisji ap-
tek szpitalnych każdej OIA. Cel 
to pogłębienie wiedzy uczest-
ników dotyczącej ustawowych 
zadań apteki szpitalnej, jej 
wkładu (przy odpowiedniej 
obsadzie kadrowej) na rzecz 
podnoszenia jakości świad-
czonych usług, bezpieczeń-
stwa pacjenta, a także racjo-
nalizacji farmakoterapii w od-
działach szpitalnych.

•	 maj-lipiec 2007 - cykl konfe-
rencji pt. „Apteka w szpitalu – 
niewykorzystane możliwości” 
dla dyrektorów szpitali oraz 
kierowników aptek szpital-
nych, które odbyły się na tere-
nie każdej OIA w Polsce. Celem 
konferencji było przedstawie-
nie możliwości, jakie daje zaan-
gażowanie farmaceuty szpital-
nego w tworzenie i realizację 
procedur bezpiecznej farma-
koterapii tak, aby przy ograni-
czonych możliwościach finan-
sowych szpitala osiągane były 
maksymalnie korzystne efekty 
dla pacjenta. Wykazanie na 
przykładzie konkretnego szpi-
tala, iż oszczędności nie należy 
szukać w likwidacji etatów far-
maceutycznych, a wręcz prze-
ciwnie - poprzez umożliwie-

nie farmaceucie wykonywania 
swojego zawodu, współpracę 
z przedstawicielami innych 
zawodów medycznych, udaje 
się uzyskać wymierne korzyści 
zarówno finansowe jak i tera-
peutyczne.

•	 Przeprowadzenie jednodnio-
wych szkoleń dla wszystkich 
OIA na temat roli i odpowie-
dzialności kierownika apte-
ki przy udzielaniu zamówień 
publicznych.

•	 Zorganizowanie z inicjatywy 
koordynatora, kolejnych Ogól-
nopolskich Konferencji tym ra-
zem dla lekarzy i farmaceutów 
– Bezpieczna farmakoterapia 
w szpitalu.

Opracowanie i wygłoszenie 
wykładów:
	grudzień 2009 - Prowadzenie 

panelu zawodowego – „Ryzy-
ka farmakoterapii, rola leka-
rza i farmaceuty” oraz wygło-
szenie wykładu pt. „Choroby 
Infekcyjne”

	grudzień 2010 - Wygłoszenie 
wykładu pt. „Gazy medyczne 
– procedura postępowania”

	grudzień 2011 – Wygłosze-
nie wykładu pt. „Antybiotyki 
jeszcze aktywne wobec szcze-
pów powodujących zakażenia 
szpitalne”

 
W Polsce kształcenie lekarzy 

i farmaceutów, zdobywanie dal-
szych umiejętności po dyplomie, 
a w konsekwencji praca, są re-
alizowane osobno, niezależnie 
od siebie. A przecież farmaceu-
ta w codziennej pracy w szpitalu 
powinien wspierać lekarza w do-
borze skutecznej, bezpiecznej 
i uzasadnionej kosztowo terapii, 
mając inne zadania do wykona-
nia, inne uprawnienia i kompe-
tencje zawodowe.

Departament Farmacji Szpi-
talnej aktywnie uczestniczy we 
wszystkich konsultacjach społecz-
nych dotyczących opiniowania 
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projektów nowotworzonych lub 
nowelizowanych ustaw i rozpo-
rządzeń dotyczących lecznictwa 
zamkniętego.

Opracowano propozycje zapi-
sów do projektów Rozporządzeń 
Ministra Zdrowia: 
	w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sani-
tarnym pomieszczenia i urzą-
dzenie zakładu opieki zdro-
wotnej;

	w sprawie ogólnych wa-
runków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej;

	w sprawie zmiany rozporzą-
dzenia dotyczącego zasad 
wynagradzania pracowników 
publicznych zoz-ów;

	w sprawie kwalifikacji człon-
ków zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych;

	w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu progra-
mów zdrowotnych;

	w sprawie kwalifikacji wy-
maganych od pracowników 
na poszczególnych rodza-
jach stanowisk w podmio-
tach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami;

	w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu ambula-
toryjnej opieki specjalistycz-
nej;

Opracowano stanowiska Na-
czelnej Rady Aptekarskiej doty-
czące projektów ustaw:
	o zakładach opieki zdrowot-

nej (zoz-ach)
	o sieci szpitali
	o działalności leczniczej
	o zapobieganiu oraz zwalcza-

niu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi

	o zmianie ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii

	o szczególnych uprawnie-
niach pracowników zoz-ów

	o akredytacji w ochronie 
zdrowia

	o konsultantach krajowych 
i wojewódzkich w ochronie 
zdrowia 

	przepisy wprowadzające usta-
wy z zakresu ochrony zdrowia

	o pracownikach zoz-ów
	o systemie informacji 

w ochronie zdrowia
	Prawo badań klinicznych pro-

duktów leczniczych i produk-
tów leczniczych weterynaryj-
nych

	Prawo farmaceutyczne

Koordynator Departamen-
tu Farmacji Szpitalnej NRA brał 
również aktywny udział w kon-
ferencjach o tematyce związanej 
z farmakoterapia w szpitalu:

•	 maj 2005 - Ogólnopolska 
Konferencja „Jakość w opiece 
zdrowotnej – bezpieczny pa-
cjent” zorganizowana przez 
Centrum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdrowia 
wygłoszony wykład pt. „Rola 
farmaceuty szpitalnego w pro-
cesie podnoszenia jakości 
w opiece zdrowotnej – bez-
pieczna farmakoterapia”.

	Ogólnopolska konfe\rencja 
organizowana przez IMS Po-
land Ltd. „Szpital i Jego Apte-
ka”.

•	 październik 2005 – wykład 
pt. „Apteka Szpitalna – jej 
miejsce w strukturze organi-
zacyjnej szpitala”.

•	 październik 2006 – wykład pt. 
„Gospodarka lekiem w szpita-
lu”.

•	 maj 2006 – zaprezentowanie 
pracy „Farmaceuta w syste-
mie opieki zdrowotnej” na 
Ogólnopolskiej Konferencji 
„Jakość w opiece zdrowotnej”

•	 czerwiec 2009 - IV Konfe-
rencja Rynku Zdrowia - Leki 
w Polsce – zaproszenie w cha-
rakterze dyskutanta za stołem 
prezydialnym 

•	 wrzesień 2009 - Konferencja 
Polskiego Towarzystwa Prawa 

Medycznego, wygłoszenie 
wykładu pt. „Prawa farmaceu-
ty w systemie ochrony zdro-
wia w Polsce”.

•	 listopad 2009 - Konferencja 
z cyklu – Technologie infor-
matyczne w medycynie, wy-
głoszenie wykładu pt. „Apte-
ka szpitalna w realiach nie-
publicznego zoz-u i szpitala 
prywatnego”.

Szukamy również wsparcia 
u kolegów w Europie. W 2005 
r. Polska została zaproszona do 
członkowstwa w Europejskim 
Stowarzyszeniu Farmaceutów 
Szpitalnych (EAHP – European 
Association of Hospital Pharma-
cists). Do zadań Stowarzyszenia 
należy m.in.:
	wyznaczenie wspólnej dok-

tryny farmacji szpitalnej jako 
dziedziny farmacji;

	wzmocnienie pozycji i roli far-
maceuty szpitalnego; 

	zabieganie o interesy farma-
ceuty szpitalnego poprzez 
kraje członkowskie w Unii Eu-
ropejskiej.

Aktywnie uczestniczymy 
w pracach Stowarzyszenia, mamy 
„swoich ludzi” w jego organach, 
publikujemy artykuły w czaso-
pismach Stowarzyszenia, uczest-
niczymy w corocznych spotka-
niach jako pełnoprawny członek 
EAHP.

Na poziomie krajowym De-
partament nawiązał i kontynuuje 
współpracę z Narodowym Insty-
tutem Zdrowia Publicznego bio-
rąc udział w realizacji Narodowe-
go Programu Ochrony Zdrowia 
„Chrońmy antybiotyki” w ramach 
programu polityki zdrowotnej 
Ministerstwa Zdrowia. Celem 
tego Programu jest wypracowa-
nie międzysektorowego mecha-
nizmu walki z antybiotykoopor-
nością i monitorowanie zużycia 
antybiotyków.

►
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►

Aktualnie toczą się prace le-
gislacyjne do których zgłosiliśmy 
swoje propozycje zapisów:

1. Ustawa o badaniach klinicz-
nych.
Analizując przesłany projekt 

resortu zdrowia, oraz rozwiąza-
nia zawarte w tym projekcie ma 
się nieodparte wrażenie, że jedy-
nymi podmiotami uprawniony-
mi z racji wykształcenia i zakresu 
wykonywanych zadań do pro-
wadzenia badań klinicznych nad 
produktem leczniczym są lekarze, 
którzy gwarantują posiadanym 
wykształceniem nie tylko zapew-
nienie prawidłowego przebiegu 
leczenia badanym produktem 
leczniczym, ale również bezpie-
czeństwo i stosowną jego jakość, 
są także gwarantami prawidło-
wego przechowywania leków, 
gwarantują również prawidłowy 
obrót tym produktem w trakcie 
realizacji badania klinicznego. Za 
niedopuszczalne Samorząd uwa-
ża oddanie badanego produktu 
leczniczego w inne ręce niż far-
maceuty, który z racji posiadania 
odpowiednich kwalifikacji powo-
łany jest do świadczenia usług 
farmaceutycznych. Eksperyment 
z udziałem ludzi (czym jest bada-
nie kliniczne produktu lecznicze-
go) musi być wykonywany zgod-
nie z wymogami Dobrej Praktyki 
Klinicznej, gdzie w sposób jasny 
i czytelny są sprecyzowane za-
równo obowiązki badacza jak 
i sponsora, którzy zobowiązani 
są do zaangażowania do prze-
prowadzenia badania klinicznego 
osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, a więc w tym również 
farmaceuty.

Niestety zarówno komisje 
etyczne, badacze jak i sponsorzy 
nie dostrzegają tego wymogu lub 
nie chcą go dostrzec. A przecież 
jedyną osobą wśród zawodów 
medycznych posiadających wy-
magane kwalifikacje jest farma-
ceuta. Często czynności należne 

farmaceucie wykonują osoby do 
tego nie uprawnione, co może 
zaważyć na jakości badania jak 
i na wynikach.

Nie zapisanie w ustawie wprost 
roli farmaceuty i apteki skutko-
wać może tym, iż leki przechowy-
wane będą często w warunkach 
nieodpowiednich, przygotowy-
wane i wydawane przez osoby do 
tego nieuprawnione. 

2. W załączniku nr. 5 do Rozpo-
rządzenia Ministerstwa Zdro-
wia w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu ambu-
latoryjnej opieki specjalistycz-
nej w pkt. 4 zatytułowanym 
„Żywienie pozajelitowe w wa-
runkach domowych” proponu-
jemy zapis:

„zapewnienie stosowania do ży-
wienia pozajelitowego i dojelito-
wego, wyłącznie preparatów spo-
rządzonych i wydawanych przez 
aptekę szpitalną”.

Wprowadzenie powyższej po-
prawki jest związane z koniecz-
nością dostosowania przepisów 
niniejszego Rozporządzenia do 
już obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo farmaceutyczne, 
co zagwarantuje pacjentowi pro-
dukt żywieniowy o właściwej ja-
kości.

Sporządzanie preparatów do 
żywienia pozajelitowego i doje-
litowego jest zdefiniowaną usta-
wowo usługą farmaceutyczną, 
wykonywaną w aptece szpitalnej, 
w ściśle określonych odrębnym 
aktem prawnym warunkach. Nie-
dopuszczalnym jest przygotowy-
wanie preparatów żywieniowych 
w warunkach domowych przez 
osoby do tego nieuprawnione 
np. przez samych pacjentów.

Pomimo więc, że preparat do 
żywienia dojelitowego i pozaje-
litowego może zostać podany 
w domu pacjenta, jego sporzą-
dzanie musi pozostać w rękach 
osoby do tego uprawnionej tj. 
farmaceuty i musi być dokonywa-

ne w miejscu do tego właściwym 
tj. aptece szpitalnej.

Aktualnie żywienie domowe 
wzbudza uzasadniony niepokój 
o jakość i bezpieczeństwo tych 
świadczeń. Temat stał się wręcz 
medialny, wzbudza wiele emo-
cji i dyskusji, wplątany jest rów-
nież wątek finansowy, a przecież 
w prosty, jasny sposób można go 
zakończyć, zamieszczając zapis 
proponowany przez Samorząd 
Naczelny.

Po wejściu w życie nowych 
ustaw o działalności leczniczej 
i o refundacji pojawiają się wy-
powiedzi na temat zapisów tych 
ustaw, np. wypowiedź Pana Ma-
riusza Kondrata w Serwisie Pra-
wo i Zdrowie pt. „Apteka szpi-
talna a dział farmacji szpitalnej 
w świetle ustawy o działalności 
leczniczej oraz ustawy o refunda-
cji leków” w której autor w związ-
ku z uchyleniem ustępu 3 art. 87 
Prawo farmaceutyczne i uchyle-
niem w całości ustawy o Zoz-ach 
sformułował kuriozalny wnio-
sek, iż szpitale zostały zwolnio-
ne z konieczności prowadzenia 
apteki szpitalnej - wystarczy dział 
farmacji.

Oczywiście wybrał z całości 
zapisów ten, który najbardziej 
Mu się spodobał. Nie zacytował 
brzmienia art. 87 Prawo farma-
ceutyczne w ustępie 1 pkt. 2 , ani 
ust. 2a z których jasno wynika, iż 
tylko apteka szpitalna świadczy 
wszystkie usługi farmaceutyczne, 
wykonywanie których inne obo-
wiązujące akty prawne powierza-
ją jedynie aptece szpitalnej.

Zdumiewająca jest również 
wypowiedź Pana Andrzeja Soś-
nierza, który nie tak dawno bę-
dąc gościem „naszej” konferencji 
mówił, iż liczy na większy udział 
farmaceutów w systemie ochrony 
zdrowia - teraz proponuje szukać 
starym obyczajem oszczędności 
w szpitalach kosztem etatów far-
maceutycznych.
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A przecież właśnie ten Pan po-
winien mieć dane mówiące o tym, 
że właściwe gospodarowanie le-
kami to wymierne oszczędności 
i wyższa jakość udzielanych przez 
szpital świadczeń zdrowotnych.

Ostatnio pojawiły się na rynku 
usług medycznych podmioty ofe-
rujące tak naprawdę zarządzanie 
finansami szpitala, nazywając to 
obsługą administracyjną procesu 
doboru i zakupu leków stosowa-
nych w szpitalu.

Podstawowym pytaniem po-
zostaje w jakim stopniu firma ze-
wnętrzna będzie mogła i umia-
ła przy świadczeniu usług do-
radczych nawiązać współpracę 
z personelem medycznym szpi-
tala oraz apteką. Opracowując 
bowiem strategię działania w za-
kresie polityki finansowo-rze-
czowej szpitala, stosuje rozwią-
zania schematyczne: proponuje 
przeprowadzanie procedur za-
kupowych w oparciu o rachunek 
ekonomiczny, bez odnoszenia się 
do wskazań terapeutycznych czy 
zmieniających się dynamicznie 
metod leczenia.

Przeprowadzane przez nią 
procedury zakupowe (czę-
sto łącznie dla kilku szpitali) 
powodują sze-
reg trudności 
zarówno natu-
ry prawnej jak 
i praktycznej dla 
danego szpi-

tala. Dotyczy to m.in. koniecz-
ności dostosowania procedur 
terapeutycznych poszczególnych 
jednostek do pewnego usta-
lonego schematu, jednakowe 
produkty lecznicze czy wyroby 
medyczne, ujednolicenie treści 
umów, nie zawsze chroniących 
w odpowiedni sposób interes 
prawny szpitala i gwarantujących 
„elastyczność” asortymentowo-
-jakościową przy ich realizacji. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
Dyrektor Szpitala ponosi osobi-
stą, indywidualną odpowiedzial-
ność administracyjną i cywilną 
za działania firmy zewnętrznej. 
Nie jest w świetle obowiązują-
cych przepisów jako zarządzający 
szpitalem, w żadnej mierze z tej 
odpowiedzialności zwolniony.

Podejmowane działania De-
partamentu Farmacji Szpitalnej 
w ostatnich kilku latach przyczy-
niły się niewątpliwie do wzrostu 
prestiżu naszego zawodu, cze-
go dowodem może być zwięk-

szone zaintereso-
wanie pracą 

w szpitalu, 
jak rów-
nież po-

wstawanie nowoczesnych aptek 
szpitalnych mogących realizować 
wszystkie usługi farmaceutyczne.

Środowisko farmaceutów szpi-
talnych jest bardziej świadome 
swoich praw, zintegrowane, mamy 
swoją stronę internetową służącą 
aktualnymi informacjami i pomo-
cą w rozwiązywaniu codziennych 
problemów.

Aktualnie obowiązujące prze-
pisy prawne nie do końca są za-
dawalające, brak jest politycznej 
woli do bardziej precyzyjnego 
uregulowania wielu kwestii. Wie-
le zostało zrobione, ale też wiele 
jest do zrobienia. Należy mieć 
nadzieję, że nasze dokonania nie 
zostaną zaprzepaszczone i będą 
inspiracją do dalszej pracy na 
rzecz ciągłego podnoszenia ran-
gi zawodu farmaceuty szpitalne-
go. ■

mgr Janina Pawłowska
Koordynator 

Departamentu Farmacji Szpitalnej
Naczelnej Rady Aptekarskiej

w latach 2004-2011

►
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Zdaniem samorządu apte-
karskiego najogólniej mó-
wiąc – umowy aptek z NFZ 

są zbędne. Opinia ta jest solidnie 
uargumentowana. Argumenty te 
przedstawiane były wielokrotnie 
przez przedstawicieli samorządu 
aptekarskiego. Warto przypo-
mnieć fragment opinii w sprawie 
projektu ustawy refundacyjnej 
przesłanej 7 października 2010 
Ministrowi Zdrowia przez Prezesa 
NRA: „Wprowadzenie umowy jako 
warunku wydawania przez apte-
ki refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego lub wy-
robów medycznych, na zasadach 
wynikających z ustawy, stanowi 
rażące naruszenie podstawowych 
zasad Konstytucji RP. Zapropo-
nowana konstrukcja umów aptek 
z NFZ stanowi „nieudolną pro-
tezę”, próbującą zastąpić - nie-
zgodnie z zasadami Konstytucji 
RP - konieczne normy prawne, 
określające jednoznacznie prawa 
i obowiązki pacjentów (świad-
czeniobiorców) oraz aptek wy-
dających refundowane produkty. 
Oparcie zakresu i sposobu realiza-
cji konstytucyjnych praw pacjen-
tów do refundowanych leków na 
cywilno-prawnym zobowiązaniu 
apteki wobec NFZ, a nie na po-
wszechnie obowiązujących prze-
pisach prawa, stanowi oczywiste 
i bezprecedensowe naruszenie art. 
68 Konstytucji RP, a także art. 31 
Konstytucji RP” . 

Dalej czytamy - ”Wprowadze-
nie obowiązku zawierania umów 
pomiędzy aptekami i NFZ oznacza 
rezygnację Państwa z kompetencji 
do regulowania bardzo ważnego 
obszaru stosunków społecznych 

i pozostawienie go do decyzji płat-
nika, który nie odpowiada de iure 
za politykę zdrowotną Państwa. 
Takie podejście kłóci się z wdra-
żaną przez Rząd i Większość Par-
lamentarną konstytucyjną zasa-
dą, że zasady i warunki dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej 
określa wyłącznie ustawa”.

12 maja 2011 roku Sejm 
uchwalił ustawę refundacyjną 
wprowadzającą w artykule 41 tzw. 
„umowę na realizację recept” sta-
nowiąc, że ogólne warunki umów 
na realizację recept oraz ramowy 
wzór umowy na realizację recept 
określi, w drodze rozporządzenia 
minister właściwy do spraw zdro-
wia. Do przekazanego do konsul-
tacji społecznych projektu tego 
rozporządzenia odniosła się Na-
czelna Izba Aptekarska przekazu-
jąc w trybie konsultacji społecz-
nych stanowisko samorządu ap-
tekarskiego. Publikowaliśmy ten 
dokument w  Aptekarzu Polskim 
(nr 58(36e)). 

10 sierpnia odbyło się w Mi-
nisterstwie Zdrowia drugie spot-
kanie konsultacyjne dotyczące 
projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie ogólnych wa-
runków umów na realizację re-
cept oraz ramowego wzoru umo-
wy na realizację recept. Z formal-
nego punktu spotkania te nazy-
wa się konferencją uzgodnienio-
wą, gdyż w istocie o to chodzi, 
żeby prawodawca poznał, zanim 
podejmie decyzję, jak najwięcej 
okoliczności wiążących się z roz-
porządzeniem o którym mowa. 
W trakcie konferencji, w któ-
rej uczestniczyli przedstawicie-
le projektodawcy oraz instytucji 
i organizacji, w tym samorządu 

aptekarskiego zarysowały się po-
ważne rozbieżności. Ministerstwo 
Zdrowia opublikowało na swoich 
stronach internetowych tzw. pro-
tokół rozbieżności. W protokole 
pojawia się wielokrotnie zarzut 
niekonstytucyjności proponowa-
nych w projekcie rozporządzenia 
przepisów.

Co robić? Wydaje się, że ze 
względu na jakość stanowionego 
prawa nie da się pominąć uwag 
i zastrzeżeń przedstawianych 
podczas konferencji przez przed-
stawicieli samorządu aptekar-
skiego. ■

ZS

Ze względu na jakość 
stanowionego prawa
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„Człowiekiem bardziej doświad-
czonym nie jest ten, 

który ma więcej lat, ale ten, 
który bardziej czuł smak życia.”

 Jan Jakub Rousseau

„Smak życia” - to nader ape-
tyczne sformułowanie. Kieruje 
uwagę na doświadczenie życiowe 
i chociaż smaki mogą być różne, 
to dobrze jest pomyśleć o tych, 
które z przyjemnością „rozlewają 
się na ludzkim podniebieniu”.

W artykule poprowadzimy 
myśl w kierunku radosnego czer-
pania z doświadczenia życio-
wego. Czas, który zostawiamy 
za sobą, nawet jeżeli był trudny, 
obejrzany przez „lupę smaku ży-
cia” może przynieść osobie wie-
le dobra i pozwolić na pomnaża-
nie tego dobra w relacji z inny-
mi. Wyjątkowość kontekstu rela-
cji farmaceuta – pacjent, samo-
rząd farmaceutyczny – farmaceu-
ci nie wpływa na istotę zagadnie-
nia i nie zmienia jej uniwersalne-
go charakteru.

„Nie można dostrzegać nie widząc, 
ale można nie dostrzegać widząc. 

To jest codzienne doświadczenie 
naszego wzroku i percepcji.”

 Sławomir Mrożek

Pytanie o wykorzystanie zdol-
ność szerokiego widzenia rzeczy-
wistości i nie zatrzymywania się 
wyłącznie na dostrzeganiu fak-
tów, wymaga wiedzy na temat 
mechanizmów rozwoju i otwarcia 

(przede wszystkim dobrego psy-
chicznego nastawienia, o czym 
pisaliśmy już wielokrotnie) na na-
stępstwa tych procesów. 

W literaturze spotykamy się 
z pojęciem rozwoju osoby doro-
słej, chociaż częściej (intuicyjnie 
jest to bardziej oczywiste) roz-
wój przypisujemy dzieciom. Roz-
wój u dzieci łatwiej jest dostrzec 
i opisać, zarówno w kontekście 
zmian fizycznych i ich tempa, 
jak i widocznego przyrostu no-
wych umiejętności. Rozwój doty-
czy jednak każdego etapu ludz-
kiego życia, zmieniają się tylko 
jego wskaźniki, czyli elementy, po 
których poznajemy, że rozwój się 
dokonał.

W okresie środkowej i póź-
nej dorosłości wskaźniki rozwo-
ju odnoszą się już do „stosunku 
do siebie i świata oraz kompe-
tencji, które określają, w jaki spo-
sób świat postrzegamy i interpre-
tujemy” (Brzezińska, strona 112). 
W tym więc okresie rozwój ma 
charakter przede wszystkim ja-
kościowy, a nie ilościowy. 

O ile w dzieciństwie, w okre-
sie dorastania oraz we wczes-
nej dorosłości rozwój pole-
ga przede wszystkim na do-
dawaniu czegoś nowego, 
o tyle w okresie środkowej  
późnej dorosłości wyraża się 
w przekształcaniu struktury do-
świadczeń ( już nabytych) lub ich 
przepracowywaniu i pewnym 
„dopasowywaniu” do istnieją-
cych już schematów (nowe do-

świadczenia). Przepracowywanie 
nowych doświadczeń wymaga 
aktywności i dokonuje się na 
drodze analizy, konsultowania się 
z innymi i sięgania do już zgro-
madzonych zasobów (np. wie-
dzy). 

Drogi rozwoju dorosłego czło-
wieka wyznaczone są więc po-
przez: autorefleksję, pozyskiwa-
nie informacji zwrotnych, satys-
fakcjonujące i wartościowe relacje  
z innymi ludźmi oraz umiejęt-
ne włączanie nowych wiadomo-
ści i umiejętności w istniejące ich 
struktury. Konkretne umiejętno-
ści oraz możliwości korzystania 
z nich w nowych sytuacjach bu-
dują nasze życiowe doświadcze-
nie. Należy też podkreślić, iż pro-
ces rozwoju nie wyklucza zacho-
wania niezmiennego „centrum”, 
konstytuującego autonomiczną 
i stabilną osobowość. Stały sy-
stem najważniejszych wartości 
pozwala nam na zachowanie po-
czucia spójności w obszarze dzia-
łań i przekonań oraz staje się dro-
gowskazem na drodze wewnętrz-
nych wyborów. 

Jakość życia farmaceuty będzie 
budowana w oparciu o wymie-
nione mechanizmy tak samo, jak 
w przypadku każdej innej grupy 
zawodowej. Uniwersalny charak-
ter procesów mocno w tym ob-
szarze wybrzmiewa. Farmaceu-
ta na drodze autorefleksji szu-
ka odpowiedzi na pytanie, cze-
go nauczyła go relacja z pacjen-
tem. W perspektywie poszuki-

Kadencja, etap, sezon, moment 
– rzecz o czerpaniu z doświadczenia 

i budowaniu przyszłości na bazie dobra, 
które to doświadczenie niesie
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wania „smaku życia” stara się 
dostrzec wszystkie aspekty do-
świadczanego dobra, co więcej, 
wykonując swój zawód, zysku-
je szczególną możliwość obser-
wowania zależności pomiędzy 
własnym doświadczeniem i roz-
wojem, a funkcjonowaniem in-
nych osób. W relacjach między-
ludzkich (farmaceuta - inni pra-
cownicy apteki, farmaceuta - pa-
cjent) jakość osobistego rozwo-
ju, w tym wykorzystywanie do-
brych zasobów odzwierciedla-
jących się w doświadczeniu, jest 
nie do przecenienia. 

W kontekście indywidualnej 
relacji z pacjentem umiejętno-
ści wykorzystywania doświadcze-
nia np. w rozwiązywaniu proble-
mów sprzyjają nawiązaniu dobrej 
i efektywnej komunikacji. Budo-
wane latami kompetencje osobi-
ste, odnoszące się np. do komu-
nikowania się, mogą być wyko-
rzystane podczas rozmowy z pa-
cjentem zdenerwowanym, z wy-
sokim poziomem napięcia. Umie-
jętne przeprowadzenie rozmowy 
pozwala na uporządkowanie sy-
tuacji, nazwanie problemu i wy-
pracowanie sposobu jego wstęp-
nego rozwiązania. Zazwyczaj 
zmniejsza to napięcie pacjen-
ta, otwiera na istotne informa-
cje, a więc pośrednio wpływa na 
podejmowanie trafnych i rozsąd-
nych decyzji. 

W kontekście relacji samo-
rząd farmaceutyczny – farmaceu-
ci - rozwój poszczególnych osób 
i umiejętność twórczego wyko-
rzystywania własnych doświad-
czeń wybrzmiewa w rozwiąza-
niach systemowych, które na po-
ziomie globalnym służą ciągłej 
poprawie jakości szeroko rozu-
mianych usług farmaceutycz-
nych, a na poziomie konkretnej 
apteki stwarzają warunki budo-
wania dobrej relacji pacjent - far-
maceuta. 

„Doświadczyć wiele 
nie oznacza jeszcze, 

iż ma się doświadczenie”
 Marie von Ebner- Eschenbach

Codzienna obserwacja nie po-
zwoli, co stwierdzamy z przy-
krością, potwierdzić, że wszyscy 
„doświadczający” traktują to, co 
przeżywają, jako budulec włas-
nego doświadczenia. Nie wszyscy 
przekształcają to w taki sposób, 
aby było przydatne w nowych 
warunkach. Czego więc potrzeba, 
do jakich umiejętności i mental-
nych narzędzi należy mieć dostęp, 
aby doświadczanie przekuć w do-
świadczenie rozwijające osobę?

Do takich narzędzi dostęp 
uzyskujemy dopiero w dorosło-
ści. W obszarze jej atrybutów po-
jawiają się więc narzędzia intelek-
tualne, emocjonalne i społecz-
ne, które pozwalają na wymie-
nione już uporządkowanie na-
bytych wcześniej doświadczeń 
i umiejętności. Kiedy myślimy się 
o osobach wykształconych (a far-
maceuci na pewno należą w tym 
aspekcie do elity), nie mamy wąt-
pliwości co do dobrego wyko-

rzystywania narzędzi intelektu-
alnych. Jednak już w odniesie-
niu do narzędzi emocjonalnych 
i społecznych tak bezwzględne 
przekonanie nie może zafunk-
cjonować. Bowiem sposób, w jaki  
z tych akurat narzędzi korzysta-
my, jest uwarunkowany strukturą 
tożsamości.

Osoby o tożsamości totalnej, 
czyli nadanej mają całą struktu-
rę osobowości mocno skrystali-
zowaną. Z trudem otwierają się 
na nowe doświadczenia i nie mo-
dyfikują swoich postaw pod ich 
wpływem. Osoby o tożsamo-
ści rozproszonej łatwo zmienia-
ją hierarchię wartości. Pierwszy 
i drugi z zaprezentowanych po-
ziomów ma wyraźne ogranicze-
nia i negatywnie wpływa na po-
zyskiwanie informacji zwrotnych, 
budowanie dobrych relacji i roz-
wojowe wykorzystywanie życio-
wej mądrości. 

Najbardziej pożądanym jest po-
ziom tożsamości otwartej na nowe 
doświadczanie. Osoby, które go 
prezentują, posiadają mocny 
rdzeń systemu wartości, dotych-
czasowych przekonań i kierun-

►
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ku dążeń, ale są otwarte na do-
strzeżenie obszarów, które jesz-
cze nie zostały objęte poznaniem 
(zarówno w kontekście intelektu-
alnym, jak i emocjonalnym i spo-
łecznym). W tożsamości otwar-
tej akcentuje się także nie tyle 
samą wartość doświadczania, co 
znaczenie refleksji i spostrzeżeń, 
dokonywanych na podbudowie 
tego procesu. 

W rozważaniach o doświad-
czeniu nie można pominąć war-
tości, jaką niesie dostrzeganie 
własnych ograniczeń i niewie-
dzy, a co za tym idzie, świadomo-
ści tego, że osobowe spostrzega-
nie i interpretowanie świata za-
wsze jest niepełne i niedosko-
nałe. Przypisywane Sokratesowi 
sformułowanie „wiem, że nic nie 
wiem” odzwierciedla nie tyle za-
dziwienie nowicjusza, co cenną 
życiową mądrość człowieka doj-
rzałego, który jest otwarty na po-
szukiwanie i zadziwienie.

Samorząd farmaceutyczny po-
dejmuje działania, które motywu-
ją farmaceutę do ciągłego ucze-
nia się - zdobywania wiedzy o no-
wych prawnych rozwiązaniach, 
mechanizmach działania nowych 
leków itd. Każdy nowy rok kaden-
cji, każda pełna (zakończona) ka-
dencja oprócz frustrujących nie-
możności wskazuje także obszary 
już przepracowane. Pozwala do-
świadczyć dobrej wiedzy na te-

mat zasad, które koniecznie mu-
szą być przestrzegane w działaniu 
na rzecz grupy zawodowej. Wie-
dza i emocjonalna akceptacja re-
guły jedności środowiska jest na 
pewno dobrem, z którego zaso-
bów należy czerpać. 

W perspektywie rozwoju oso-
bistego wybrzmiewają wybo-
ry osobiste aptekarza i farma-
ceuty, podejmowane w kontek-
ście własnych etycznych stan-
dardów i życiowych celów. Ap-
tekarz, który nie tylko konstatu-
je, co niesie mu relacja z pacjen-
tem, czy współpracownikiem, ale 
aktywnie pozyskuje nową wie-
dzę, jest w stanie służyć pacjen-
towi wsparciem profesjonalnym, 
rzetelnym i osadzonym w życio-
wych realiach. Należy podkreślić, 
że właściwie każde spotkanie nie-
sie nowe informacje. Scalanie ich 
pozwala na wypracowanie oso-
bistych standardów kontaktu. 
Uważna obserwacja siebie same-
go i obserwacja pacjenta pozwa-
la zbierać dobre doświadczenia. 
Wchodzenie w każdą nową rela-
cję z nastawieniem, które wynika 
z tych dobrych doświadczeń, daje 
realną szansę na przeżywanie ko-
lejnego dobra. 

Zamiast podsumowania

Pani Anna kończy dyżur. Jest 
zmęczona. Jest jesień – obsłu-

żyła dużo przeziębionych osób. 
Jeszcze tylko pół godziny. Ot-
wierają się drzwi i wchodzi kolej-
ny pacjent. Farmaceutka widzi go 
pierwszy raz. Wszystkie znane jej 
symptomy zachowania pacjen-
ta wskazują, że to będzie trudny 
kontakt. 

Pani Anna świadomie zbiera 
i analizuje dobre doświadczenia. 
Niejako „skanuje” sposoby reak-
cji przynoszące dobre rezultaty 
i równie dobre relacje będące ich 
wyrazem.

Na twarzy farmaceutki poja-
wia się wyraz życzliwego zainte-
resowania. Przechyla lekko gło-
wę, aby podkreślić ten fakt. Pa-
mięta, że ciepły i niski tembr gło-
su sprzyja uspokojeniu rozmów-
cy. Wielokrotnie słyszała od pa-
cjentów, że jej głos jest kojący. 
Cieszy się tym… ■

mgr Ewa Sitko 
wykładowca w programie Pharmassist 

mgr Magdalena Bucior 
psycholog

Piśmiennictwo:
Brzezińska Anna, Janiszewska-Rain Joan-

na, „W poszukiwaniu złotego środka. 
Rozmowy o rozwoju człowieka”, Wy-
dawnictwo Znak, Kraków 2005.

Gałdowa A. (red.) „Współczesne koncep-
cje osobowości”, Kraków, Księgarnia 
Akademicka UJ 1995.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. 
„Psychologia rozwoju człowieka” 
2000.

Warto wiedzieć

NOBLE w DZIEDZINIE MEDYcYNY PRZYZNANE

W 2011 roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjolo-
gii przyznano trzem uczonym Bruce Butlerowi ze Scripps Rese-
arch Institute w La Jolla, Julesowi Hoffmannowi z Institut de Biolo-
gie Moleculaire et Cellulaire w Strasburgu i Ralphowi Steinmanowi  
z Rockefeller University w Nowym Jorku za prace nad funkcjono-
waniem układu odpornościowego, a ściślej nad mechanizmami 
rozpoczynającymi odpowiedź odpornościową.

Szczegóły dotyczące nagrody dostępne pod adresem: 
http://www.nobelprize.org/

►
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Wrzesień 2011 
– sprzedaż nieznacznie gorsza 

niż przed rokiem

►

We wrześniu br. wartość 
sprzedaży całego rynku w porów-
naniu do analogicznego okresu 
ub. r. była niższa o 4,8 mln PLN. 
Wzrosła wartość sprzedaży seg-
mentu leków pełnopłatnych o 6,8 
mln PLN oraz segmentu sprzedaży 
odręcznej o 2,7 mln PLN. Jednak-
że segment leków refundowanych 
wykazał się większym spadkiem 
(o 14,2 mln PLN) dlatego cały ry-
nek wypadł słabiej niż przed ro-
kiem. Natomiast w porównaniu 
do sierpnia br. wartość sprzedaży 

wrosła o 216 mln PLN (+10,13%). 
Dla porównania w analogicznym 
okresie ub. r. wzrost ten był na 
poziomie 293 mln PLN. Najwięk-
szy wzrost we wrześniu br. zano-
tował segment sprzedaży odręcz-
nej, który osiągnął o 109 mln PLN 
(+14,27%) większą sprzedaż niż 
w sierpniu br. Wartość sprzedaży 
segmentu leków refundowanych 
wzrosła wobec poprzedniego 
miesiąca o 71 mln PLN (+7,34%), 
a segmentu leków pełnopłatnych 
o 36 mln PLN (+8,93%).

Wyniki września potwier-
dzają ogólny trend na rynku, 
z którym mamy do czynienia 
właściwie od samego początku 
roku. Chociaż pierwsze trzy mie-
siące roku miały średnią 7,38% 
wzrostu wobec analogicznego 
okresu ub. r., to jednak z każ-
dym miesiącem wartość ta ma-
lała. Następne dwa kwartały były 
już słabsze. Porównanie wartości 
sprzedaży za ostatnie pół roku 
wykazuje, iż w br. wyniki dla ca-
łego rynku są słabsze o 3,34%. 
Słabszy wynik września oddala 
perspektywę osiągnięcia wzrostu 
wartości sprzedaży dla całego 
rynku aptecznego na poziomie 
ub. r. (+2,8%). Obecnie, po trzech 
kwartałach prognoza na koniec 
roku wynosi 2,4%. W pozostałych 
miesiącach br. roku istotną rolę 
odegra pogoda, a co za tym idzie 
wielkość zachorowań na choroby 
sezonowe. Również nie bez wpły-
wu na wyniki w ostatnim kwartale 
br. roku będzie miało przygoto-
wanie się podmiotów uczest-
niczących w obrocie lekami do 
wdrożenia nowej ustawy refun-
dacyjnej, która wchodzi w życie 
od 01.01.2012.     

Statystyczna apteka

We wrześniu 2011r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 173,4 tys. PLN.  

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

Tabela 1: wrzesień 2011 vs wrzesień 2010

 

wrzesień 
2010

wrzesień 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 047 1 032 -1,36%

Leki Pełnopłatne 436 443 1,55%

Sprzedaż Odręczna 873 875 0,31%

Całkowity obrót 2 356 2 351 -0,20%

Tabela 2: wrzesień 2011 vs sierpień 2011

 

sierpień 
2011

wrzesień 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 962 1 032 7,34%

Leki Pełnopłatne 407 443 8,93%

Sprzedaż Odręczna 766 875 14,27%

Całkowity obrót 2 135 2 351 10,13%

Rynek farmaceutyczny we wrześniu 2011r. osiągnął sprzedaż o wartości 
2 351 mln PLN, tj. o 0,20% mniej niż w analogicznym okresie ub. r. 
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►

Po jednorazowym wzroście jaki 
mieliśmy w sierpniu br. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki była ponownie niższa od 
wartości z analogicznego okresu 
ub. r. We wrześniu wartość sprze-
daży statystycznej apteki spadła 
o 2,05% (-3,63 tys. PLN). Nato-
miast względem sierpnia br. na-
stąpił wzrost wartości sprzedaży 
o 15,96 tys. PLN (+10,13%). 

W porównaniu do analogicz-
nego okresu ub. r. spadła war-
tość sprzedaży we wszystkich 
segmentach rynku apteczne-
go. Najbardziej widoczny spa-
dek dotyczył segmentu leków 
refundowanych, dla którego 
wartość sprzedaży zmniejszy-
ła się o 2,51 tys. PLN (-3,19%).  
Segment sprzedaży odręcznej za-
notował wynik słabszy o 1,01 tys. 
PN (-1,55%), a leków pełnopłat-
nych o 0,11 tys. PLN (-0,33%). Na-
tomiast w porównaniu do sierp-
nia br. wzrosła wartość sprzedaży 
we wszystkich segmentach ryn-
ku. Największy w tym udział miał 
segment sprzedaży odręcznej, 
który wzrósł o 14,27%, tj., o 8,06 
tys. PLN. Dla leków refundowa-

nych wzrost ten wynosił 5,21 tys. 
PLN (+7,34%), a dla leków peł-
nopłatnych na receptę wartość 
sprzedaży w statystycznej apte-
ce zwiększyła się o 2,68 tys. PLN 
(+8,93%).

Średnia cena produktów sprze-
dawanych w aptekach we wrześ-
niu 2011r. była wyższa o 0,36% 
(+0,06 PLN) niż w sierpniu br. Na-
tomiast względem analogicznego 
okresu ub. r. ceny wzrosły o 3,62% 
(+0,56 PLN). Średnia marża ap-
teczna w sierpniu 2011r. wzrosła 
względem poprzedniego miesią-
ca o 1,05 pp i wyniosła 27,28%. 
W porównaniu do marży z analo-
gicznego okresu ub. r. marża we 
wrześniu była niższa o 0,76 pp. 

Refundacja a współpłacenie

We wrześniu poziom współ-
płacenia pacjentów za leki refun-
dowane ponownie się obniżył,  
osiągając poziom 26,74%. To aż 
o 7,31 pp mniej niż w lutym 2011 
(najwyższy poziom współpłace-
nia w tym roku). W porównaniu 
do analogicznego miesiąca ubie-
głego roku (30,18%) wskaźnik ten 

był niższy o 3,43 pp. Natomiast 
względem sierpnia br. udział 
współpłacenia pacjentów spadł 
o 0,96 pp. Jednakże mimo dal-
szego spadku udziałów, to war-
tościowo we wrześniu br. pacjenci 
wydali na leki refundowane o 10 
mln PLN więcej niż w poprzed-
nim miesiącu. Natomiast wobec 
września ub. r. nastąpił spadek 
wartości sprzedaży o 40 mln PLN. 
Wartościowo współpłacenie pa-
cjentów za leki refundowane wy-
niosło we wrześniu 276 mln PLN. 
W porównaniu do całkowi-
tej wartości sprzedaży w ap-
tekach we wrześniu, pacjenci 
zapłacili 67,83% z 2 351 mln 
PLN (pozostałą część stanowi 
refundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do sierpnia br. 
udział ten wzrósł o 0,40 pp, 
a wartościowo wydatki pacjen-
tów były wyższe o 155 mln PLN. 
We wrześniu 2011r. pacjenci wy-
dali na produkty lecznicze zaku-
pione w aptekach 1 595 mln PLN, 
tj. o 30 mln PLN mniej niż w ana-
logicznym okresie ub. r. (spadek 
udziału o 1,15 pp). 

177,06

173,44

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Rynek farmaceutyczny: 
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w  latach 2010-2011

Statystyczna apteka 2010 Statystyczna apteka 2011

tys. PLNtys. PLNtys. PLNtys. PLN



Barometr PharmaexPerta

43Aptekarz Polski, 62(40e) październik 2011

WYTYCZNE DO FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ

Komitet Ministrów w składzie ograniczonym do przedstawicieli państw stron Konwencji o opracowaniu Far-
makopei Europejskiej (z udziałem Polski)  uchwalił w dniu 19 stycznia 2011

rezolucję o wymogach dotyczących zapewniania jakości i bezpieczeństwa produktów medycznych przygo-
towywanych w aptekach na specjalne potrzeby pacjentów.

W rezolucji czytamy, że „Leki apteczne nie są zalecane jeśli właściwy odpowiednik farmaceutyczny jest do-
puszczony do obrotu rynkowego i dostępny do nabycia. Przed przystąpieniem do przygotowania leku recep-
turowego farmaceuta powinien sprawdzić, czy jest dostępny odpowiednik farmaceutyczny na rynku krajowym, 
biorąc przy tym pod uwagę postać farmaceutyczną i moc leku”.

Z zamiarem uniknięcia różnic w jakości i bezpieczeństwie pomiędzy lekami recepturowymi wykonywanymi 
w aptekach oraz lekami gotowymi na skalę przemysłową, zaleca, aby rządy państw stron Konwencji o opraco-
waniu europejskiej farmakopei dostosowały swoje regulacje zgodnie z przepisami przedstawionymi w rezolucji

W celu wprowadzenia rezolucji kraje będące stronami Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej 
zmuszone będą uzupełnić ją dodatkowymi praktycznymi wytycznymi, które wpisywać się będą w oficjalne usta-
lenia państwowe.

Tekst rezolucji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: 
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/rezolucja_02092011.pdf

Warto wiedzieć
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Sprzedaż:                       27,4 mld    
Refundacja:                      8,4  mld
Prognoza sprzedaży:     od +1 do +3 %  (vs 2010 r.)
Prognoza refundacji:     od -1 do -3 %  (vs 2010 r.)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY

PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2011

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2011 

W prognozie bez zmian. 
Według najnowszej prognozy 
analityków PharmaExpert war-
tość sprzedaży całego rynku 

farmaceutycznego na koniec 
2011 roku wyniesie, podobnie 
jak przed miesiącem 27,4 mld 
PLN. W porównaniu do ubiegłe-
go roku wartość rynku w 2011 
wzrośnie w granicach od 1% do 
3%. Natomiast refundacja na ko-

niec 2011 roku osiągnie wartość 
8,4 mld PLN, tj. będzie o 1-3% 
mniejsza niż w ubiegłym roku. ■

Piotr Kula 
Prezes PharmaExpert
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Cosmetica

W       artykule niniejszym, 
spośród setek dawnych 
przepisów, omówio-

ne zostaną jedynie te preparaty, 
które nadal można wykonać na 
współczesnej aptecznej recep-
turze, przy użyciu substancji do-
stępnych w hurtowniach farma-
ceutycznych, sklepach chemicz-
nych, spożywczych i ze zdrową 
żywnością. Przepisy zaczerpną-
łem z „Polskiego Manuału Far-
maceutycznego” Jana Podbiel-
skiego i Mariana Rostafińskiego 
z 1932 roku, „Kalendarzy Farma-
ceutycznych” z lat trzydziestych 
XX wieku oraz odręcznie spisy-
wanych aptekarskich manuałów.

Zdecydowaną większość kos-
metyków wykonywanych w daw-
nych aptekach stanowiły maści, 
kremy i mazidła. Kilkanaście z tych 
przepisów nadal można z powo-
dzeniem wykonać. Szczególnie 
popularny był krem cytrynowy, 
Unguentum Citri cosmeticum:

Rp.
Adeps Lanae 75,0
Paraffinum liquidum 25,0
Succus Citri 65,0
Oleum Citri 0,6 – 0,8

W przepisie tym ważne jest, 
aby sok z cytryny był świeży i kla-
rowny, całkowicie pozbawiony 

resztek owocu. Z kolei Lanoli-
mentum cosmeticum wykony-
wało się według następującego 
przepisu:

Rp.
Acidum boricum 2,0
Glycerinum 18,0
Aqua destillata 10,0
Vaselinum album 20,0
Adeps Lanae 50,0
Oleum Aurantii floris gtt No II
Oleum Citri 
Oleum Bergamottae aa gtt No III

Olejek z kwiatów pomarań-
czy dostępny jest w hurtowniach 
farmaceutycznych jako tzw. „ole-
jek Neroli”. Bardzo ciekawy skład 
miał „krem lanolinowy boro-gli-
cerynowy”, czyli Lanolimentum 
boro-glycerinatum:

Rp.
Acidi borici 10,0
Aquae destillatae 25,0
Glycerini 40,0
Olei Olivae 60.0
Adipis Lanae anhydrici 200,0
Olei Bergamottae 
Olei Citri ana guttas XII

Maści kosmetyczne mogły 
mieć na celu nie tylko pielęgna-
cję ciała, ale także osiągnięcie 
konkretnego celu. Oto przepis na 
„krem na zbrunatnienie skóry”, 
czyli Unguentum fuscefaciens:

Ilustracja 1
Gotowe preparaty kosmetyczne stanowiły pokaźną część asortymentu przedwojennych aptek. Na 
powyższym zdjęciu najbardziej popularne kosmetyki, sprzedawane w dawnych aptekach: pudry 

dla dzieci „Hygenol” i „Nivea”, krem „Palmolive”, „Cudowny krem Halina”, pudry przeciwko poce-
niu się nóg „Dinol” i „Sudoryn” oraz proszek do zębów z laboratorium apteki M. Malinowskiego w 

Warszawie. Ze zbiorów autora.

Poza opisanymi w artykułach „Aptekarskie nalewki” i „Culinaria” kolejnymi niecodziennymi recepturami, wy-
konywanymi niegdyś w aptekach, były kosmetyki – Cosmetica. Miały one tę wspólną cechę, że nie zawierały silnie 
działających substancji leczniczych, a ich zadaniem była pielęgnacja i poprawa wyglądu danej części ciała. Rozmaitość 
aptecznych kosmetyków była ogromna. Najczęściej sporządzano wody kolońskie, proszki i pasty do zębów, szampo-
ny, płyny i proszki do mycia włosów, bandoliny i brylantyny, kremy chroniące przed opalenizną lub poparzeniami sło-
necznymi, farby i pomady do włosów, ołówki do warg i brwi, płyny do ondulacji, „płyny od potu”, a także niezliczone 
pudry, zasypki i mydła… W przeciwieństwie do culinariów, preparaty określane jako cosmetica były przeznaczone do 
sprzedaży, stając się z czasem jednym z najbardziej pożądanych produktów w asortymencie dawnych aptek.
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Rp.  
Kalium hypermanganicum 1,0
Aqua destillata
Adeps Lanae aa 2,0
Vaselinum flavum 95,0

Inny „krem na sztuczne 
opalanie” wykonywało się nastę-
pująco. Świeże naowocnie orze-
chów włoskich moczyło się czy-
stym spirytusie przez dwa dni. 
Następnie dwie części otrzyma-
nego i przesączonego wyciągu 
wkręcało się w 4 części wazeliny 
żółtej i 6 części lanoliny bezwod-
nej.

Przed opalaniem się ma-
nuały farmaceutyczne zalecały 
zastosowanie następującej maści, 
„sprzyjającej opaleniu skóry”:

Rp.
Eucerinum 14,0
Vaselinum album 5,0
Oleum Amygdalae 10,0
Paraffinum liquidum 
Glycerinum 
Adeps Lanae aa 5,0
Aqua 56,0

Jeżeli chciało się uniknąć 
opalenia, można było smarować 
odsłoniętą skórę rozlicznymi spe-
cyfikami, określanymi jako Reme-
dia contra adiustionem solis, 
„środki przeciw oparzeniu przez 
słońce”. Dziś wykonać można je-
dynie następujący:

Rp.
Thymolum 1,0
Oleum Olivae 99,0

Przy oparzeniu słonecz-
nym polecano z kolei skuteczną 
i wypróbowaną recepturę. Wy-
konać ją można i obecnie, pod 
warunkiem jednak wyłączenia ze 
składu Unguentum leniens, czyli 
maści zmiękczającej, niedostęp-
nego w hurtowniach olbrotu – 
Cetaceum.

Rp.
Acidum boricum 5,0
Adeps Lanae 
Unguentum leniens aa 25,0

Bardzo ciekawymi prze-
pisami, często powtarzanymi 
zarówno w „Kalendarzach Far-
maceutycznych”, jak i odręcznie 
spisywanych aptekarskich ma-
nuałach, były maści na… „czer-
woność nosa”, czyli Unguentum 
contra ruborem nasi. Klasyfiko-
wane jako „kosmetyki” w rzeczy-
wistości miały leczyć trądzik ró-
żowaty nosa (acne rosacea nasi), 
który nie był jeszcze wyróżniony 
jako jednostka chorobowa. Przyj-
rzymy się trzem takim przepisom, 
polecanym do przemiennego 
stosowania. Warto zapropono-
wać je i naszym pacjentom, sto-
sującym bardzo drogie i często 
nieskuteczne leki na to schorze-
nie:

Rp.
Sulf. ppt. 3,75
Amyli 9,0
Ung. Zinci 45,0
Ol. Rosae gtt No V

Rp. 
Ichtyoli 5,0
Lanolini 
Vaselini albi aa 10,0

Rp.
Resorcini 0,5
Sulf. ppt. 1,0
Vaselini albi 8,5

Z kolei na łojotok zalecano 
Unguentum contra seborrhoe-
am o następującym składzie:

Rp.
Lanolini 40,0
Olei Amygdalae 10,0
Sulfuris praecipitati 5,0
Olei Rosae guttam I

Ciekawy skład posiadał 
„środek odwłaszający bez zapa-
chu”, czyli Depilatorium sine 
odore w postaci maści, używany 
na noc, na miejsca owłosione.

Rp.
Hydrogenium peroxydatum 30% 
3,5-5,0
Glycerinum 5,0
Adeps Lanae ad 20,0

Po rozmaitych maściach 
i kremach kolejnymi najpopular-
niejszymi aptecznymi kosmetyka-
mi były pudry i zasypki. Dla dzieci 
polecano „puder higieniczny” – 
Pulvis hygienicus pro infanti-
bus:
Rp.
Acidi tannici 20,0
Acidi borici pulverati
Zinci oxydati aa 100,0
Amyli Tritici 200,0
Talci 1580,0
Olei Bergamottae
Olei Citri aa 1,0

   Z kolei dorośli mogli stosować 
„puder ryżowy”, czyli Pulvis ory-
zae cosmeticus, opierający się 
w swym składzie na mączce ry-
żowej:

Rp.
Amyli Oryzae 250,0
Magnesii carbonici 30,0
Talci 60,0 
   Popularne były tzw. „pudry 
tłuste”, czyli Pulvis cosmeticus 
adiposus. Oto dwa przykłady:

Rp. 
Talci 25,0
Paraffini 1,5
Adipis Lanae anhydrici 2,5
Amyli Tritici 22,5
Acidi borici 1,0

Rp.
Adipis Lanae anhydrici 20,0
Talci 630,0
Zinci oxydati 350,0
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   Rodzajem pudrów były tzw. 
„proszki od potu”, czyli Pulvis 
antihydroticus:

Rp.
Acidi salicylici 3,0
Amyli Ttritici 10,0
Talci 43,0

W aptekach wykonywano 
rozliczne wody toaletowe. Zali-
czano do nich m.in. „wodę toale-
tową z siarką”, Aqua cosmetica 
sulfurata, o składzie zbliżonym 
do Aqua Kummerfeldi:

Rp.
Talci veneti 
Sulfuris praecipitati aa 
20,0
Glycerini 10,0
Boracis 5,0
Aquae destillatae ad 
200,0

Inną cieka-
wą płynna postacią 
kosmetyku był „płyn 
siarkowy do włosów”, 
czyli Lotio crinalis 
sulfurata:

Rp.
Sulfuris praecipitati 
20,0
Acidi acetici diluti 5,0
Spiritus 95% 
Glycerini aa 125,0

W drugiej po-
łowie lat trzydzie-
stych popularne stały 
się różnego rodza-
ju emulsje i oleje do 
masowania. „Kalen-
darz Farmaceutyczny” 
z 1939 roku podawał 
dwie receptury olejów 
do masowania, czy-
li Oleum ad corpus 
depsendum:

Rp.
Adeps Lanae 5,0
Oleum Olivae 95,0

Oleum Lauri aetherum 1,0
Oleum Pini silvestris 0,6
Oleum Lavendulae 
Oleum Rosmarini aa 0,2
Rp.
Oleum Amygdalae 60,0
Oleum Ricini 60,0
Oleum Geranii 0,6
Oleum Sassafras 0,2
Camhora 0,4

Wymienione powyżej olej-
ki: sasafranowy i laurowy są 
w polskim handlu dostępne bar-
dzo rzadko i można je z prze-

pisów wyłączyć. W cytowanym 
„Kalendarzu Farmaceutycznym” 
z 1939 roku odnajdujemy także 
bardzo ciekawy przepis na emul-
sję do masowania, czyli Emulsio 
ad corpus depsendum, w skład 
którego wchodziło żółtko jaja ku-
rzego (Vitellum Ovi):

Rp.
Oleum Terebinthinae 70,0
Oleum Lini 5,0
Vitellum Ovi 1,0
Aqua communis 70,0
Acidum aceticum dilutum 15,0

W aptekach masowo wy-
twarzana była pasta do zębów, 
czyli Pasta dentifrica, według 
różnych przepisów. Jeden z nich 
nadal można wykonać:

Rp.
Calcium carbonicum 350,0
Sapo medicatus pulveratus 
Kalium chloricum aa 50,0
Glycerinum 150,0
Oleum Menthae piperitae 10,0
Oleum Thymi 2,0
Oleum Caryophylli 0,5
Anetholum 5,0
Saccharinum 0,5

Do sporządzonej mieszani-
ny należało dodawać wodę, aż do 
uzyskania pożądanej konsystencji 
pasty. Czysty anetol, niedostęp-
ny w obecnie w handlu, można 
z powodzeniem zastąpić olejkiem 
anyżowym. Sapo medicatus, czyli 
mydło lecznicze, można zaku-
pić w popularnych mydlarniach. 
Z kolei wycofanej sacharynie od-
powiadać może zwykły słodzik 
z aspartamem w postaci sypkiej 
lub jako roztarta tabletka. 

Wielką popularnością cieszy-
ły się jeszcze po II wojnie światowej 
tzw. proszki do zębów, czyli Pulve-
res dentifricii, których używano 
do szorowania i oczyszczania zę-
bów z resztek pokarmu i kamienia 
nazębnego. Oto najprostszy i nadal 
możliwy do wykonania przepis:

Ilustracja 2
Pudry i zasypki kosmetyczne były w dawnych aptekach nie-
zwykle popularne i bardzo często ekspediowane. Na powyż-

szym zdjęciu specjalnie opisane naczynie apteczne z początku 
XX wieku przeznaczone na gotowy już „czerwony puder kos-

metyczny”. Ze zbiorów autora.
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Rp.
Calcium carbonicum 400,0
Magnesium carbonicum 30.0
Oleum Menthae piperitae 2,5
 

Ciekawą grupę dawnych, 
aptecznych kosmetyków, sta-
nowiły preparaty opierające się 
w swym składzie na tzw. „wodach 
kolońskich”, czyli Aquae Colo-
niensis (syn. Spiritus Colonien-
sis), stanowiącej roztwór olejków 
eterycznych w stężonym spirytu-
sie. Wodę kolońską można było 
otrzymać według kilku receptur, 
z których dziś aktualna pozostaje 
zaledwie jedna:

Rp.
Olei Lavendulae 0,5
Olei Aurantii Floris (Oleum Neroli) 
0,7
Olei Bergamottae 
Olei Citri aa 1,0
Spiritus 90% ad 100,0

Na przeszkodzie w wy-
konaniu innych wersji wody ko-
lońskiej stoi brak w handlu olej-
ku z kory pomarańczy. Powyżej 
przedstawiony przepis można 
jednak wzbogacić o olejek roz-
marynowy i goździkowy w iloś-
ciach 0,5 grama.

Po otrzymaniu wody koloń-
skiej przed dawnym aptekarzem 
otwierało się szerokie spektrum 
kosmetyków, które mógł teraz 
przyrządzić. Przede wszystkim 
były to słynne brylantyny, używa-
ne – jak podawał „Polski Manuał 
Farmaceutyczny” – do nadawa-
nia włosom połysku i utrwalenia 
na krótszy przeciąg czas fryzury. 
Oto jeden z przepisów na „bry-
lantynę płynną”, czyli Brillantina 
liquida:

Rp.
Olei Rimini 
Olei Oliviae 
Aquae Coloniensis aa 60,0.

Wodę kolońską zawierała 
także „woda rumiankowa do wło-
sów” – Aqua Crinalis chamo-
millae:

Rp.
Floris Chamomillae 200,0
Aquae destillatae
Spiritus 95% aa 1250
Spiritus Coloniensis 50-250

Powyższy przepis wykony-
wało się następująco: kwiat ru-
mianku zalewało się podanymi 
ilościami wody i spirytusu, po 
ośmiu dniach odciskało w prasie 
(dziś można to zrobić po prostu 
w szmatce), sączyło i dodawało 
wodę kolońską. Z kolei „spirytus 
do włosów Unny”, Spiritus Cri-
nalis Unnae, miał pobudzać po-
rost włosów:

Rp.
Resorcini 5,0
Spiritus 90% 150,0
Spiritus Coloniensis 50,0
Olei Ricini 2,0 

Woda kolońska była nieod-
zownym składnikiem „płynów od 
potu”, Liquores contra sudorem, 
m.in. „środka przeciwko poceniu 
się pach” – Liquor contra sudo-
rem axillarum:

Rp.
Acidi borici 5,0
Acidi salicylici 4,0
Glycerini 8,0
Aquae Rosae 100,0
Aquae Coloniensis 73,0

Ciekawym przepisem z wodą 
kolońską w składzie była kosme-
tyczna woda toaletowa:

Rp.
Tannini 3,0
Spiritus 95% 150,0
Aquae Coloniensis 50,0
Aquae destillatae 150,0

oraz kosmetyczna „mieszanka 
boraksowa”, Mixtura boraxata:

Rp.
Sulfur praecipitati 2,0-5,0
Boracis 10,0
Talci
Glycerini aa 5,0
Aquae Coloniensis 10,0
Aquae destillatae 70,0

Na zakończenie niniejsze-
go opracowania chciałbym Czy-
telników „Aptekarza Polskiego” 
gorąco zachęcić do wykonywania 
powyższych przepisów. Otrzymu-
jemy w ten sposób kosmetyki po-
zbawione konserwantów i innych 
szkodliwych dodatków. Używając 
ich możemy ponadto mieć sa-
tysfakcję, że stosujemy receptury 
opracowane przez naszych wiel-
kich poprzedników, towarzyszące 
im jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
w codziennej pracy, stanowiące 
nieodłączną część czaru dawnych 
aptek, dodające im w oczach spo-
łeczeństwa znaczenia i prestiżu!

Także już teraz chciałbym 
zaprosić Czytelników do lektury 
kolejnego artykułu, tym razem 
poświęconego przepisom okre-
ślanym w manuałach jako Tech-
nica. Będzie można się z niego 
dowiedzieć, jak dawni aptekarze 
walczyli i pomagali walczyć swo-
im pacjentom z insektami, jaki 
klej wyrabiali na recepturze, jak 
wywabiali plamy, jak konserwo-
wali domowe przetwory, a tak-
że jak… przedłużali życie ciętym 
kwiatom! I oczywiście – wszystkie 
te zapomniane przepisy nadal 
można wykonać! ■

dr n. farm. Maciej Bilek
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Chyba każdy, kto czytał cykl 
książek o „Dzikim Zachodzie” 
Karola Maya i oglądał wester-
ny z Johnem Waynem z pewnoś-
cią nieraz marzył o tym, by opi-
sywane, czy oglądane na filmach 
miejsca zobaczyć na własne oczy. 
I chociaż opisy Karola Maya nie-
wiele mają wspólnego z rzeczy-
wistością (K. May odwiedził Stany 
Zjednoczone dopiero w 1908 r., 
już po napisaniu Winnetou i Old 
Shatterhanda) to ich lektura po-
budzała wyobraźnię i chęć skon-
frontowania tych opisów na miej-
scu. Fantastyczna sceneria wielu 
westernów, zwłaszcza tych, któ-
rych akcja toczy się na pustyn-
nych obszarach Utah i Arizony 
(vide „Dyliżans”) nieprzeparcie 
przyciągała i stale przyciąga uwa-
gę miłośników pięknych krajo-
brazów i dla wielu staje się silnym 
bodźcem do podjęcia trudu zwie-
dzenia tych miejsc. Ale tak często 
filmowana i fotografowana Doli-
na Monumentów i Wielki Kanion 
Kolorado to nie są jedyne atrak-
cje czterech południowych sta-
nów USA: Utah, Colorado, No-
wego Meksyku. Na ich terenie 
znajduje się kilkanaście parków 
narodowych, parków stanowych 
i pomników przyrody. Wystarczy 
wymienić kilka z nich: Krainę Ka-
nionów, Narodowy Park Łuków, 
Kanion de Chelly, Zion Canyon, 
Bryce Canyon, Park Kodachrome, 
Kanion Antylopy i jeszcze wie-
le innych. Do tego dołączyć też 
koniecznie należy Park Archeo-
logiczny Mesa Verde, w którym 
można zetknąć się z kulturą daw-
no wymarłych (?) Indian Anasazi. 
Tu też rozpościera się największy 
w Stanach Zjednoczonych rezer-
wat Indian Navajo, a na jego te-

renie istnieje wiele miejsc, któ-
re pozwalają na poznanie historii 
i kultury tego narodu.

Moje pierwsze spotkanie 
z Wielkim Kanionem i Doliną Mo-
numentów nastąpiło w czerwcu 
2008 r., przy okazji udziału w Mię-
dzynarodowym Sympozjum Far-
macji Onkologicznej w Anaheim, 
w Kalifornii. Na długo przed wy-
jazdem na to Sympozjum naro-
dziła się myśl o przedłużeniu po-
bytu w Stanach i odwiedzeniu 
Kanionu Kolorado i Doliny Mo-
numentów. Konsul w ambasadzie 
amerykańskiej, w trakcie rozmo-
wy decydującej o wydaniu wizy 
doradził jeszcze zwiedzenie Par-
ku Czerwonych Skał (Red Rocks 

Park) w okolicach miasta Sedo-
na. Tak się złożyło, że na ten wy-
dłużony pobyt mogłem poświę-
cić tylko cztery dni. Już z kraju, 
za pośrednictwem Internetu za-
rezerwowałem noclegi w hostelu 
w Flagstaff i tam też zarezerwo-
wałem samochód. W wyjeździe 
tym towarzyszyła mi moja do-
bra koleżanka, która okazała się 
wspaniałym kompanem w tej wy-
cieczce. Już na następny dzień 
po przyjeździe wybraliśmy się na 
zwiedzenie Wielkiego Kanionu. 
Już na pierwszym punkcie wido-
kowym zaniemówiliśmy porażeni 
jegą potęgą, rozległością, głębią 
i barwami. Przez cały dzień, nie-
skrępowani czasem, zatrzymywa-

PODRÓŻE DO KRAINY INDIAN 

Fot. 1  Okno Navajo w Parku Łuków
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liśmy się we wszystkich punktach 
widokowych południowego skra-
ju kanionu chłonąc jego widoki 
i robiąc mnóstwo zdjęć. Do hote-
lu wróciliśmy późnym wieczorem. 
W następnym dniu celem naszej 
wycieczki była Dolina Monumen-
tów, ale po drodze odwiedziliśmy 
jeszcze Park Indian Navajo - Be-
takin.

Dolina Monumentów zachwy-
ciła nas swoją rozległością i fan-
tastycznym formacjami skalnymi. 
Pierwsze z nich widzieliśmy już 
z odległości kilkudziesięciu kilo-
metrów. Tutaj szczególnie pięk-
ne było zestawienie wspaniale 
błękitnego nieba z czerwonym 
skałami i zielenią skąpej roślin-
ności (głównie juki). Przedostat-
ni dzień poświęciliśmy na Park 
Czerwonych Skał. On też na nas 
zrobił duże wrażenie. Nie były 
to już monumenty, ale mniejsze, 
ciekawe i barwne formacje skal-
ne oraz wijący się wśród nich Dę-
bowy Potok (Oak Creek). W dniu 
tym też zwiedziliśmy historyczne 
osiedle Indian Sinaqua, prawdo-
podobnie przodków plemienia 
Hopi – Pomnik Narodowy Tuiz-
goot, zamieszkujących te tereny 
przed ponad 700 laty oraz wy-
budowany w wnęce skalnej Za-
mek Montezumy. Nazwa ta jed-
nak nie oznacza oczywiście, że 
ten władca aztecki kiedykolwiek 
tutaj przebywał.

Pełni wrażeń wracaliśmy do 
kraju, a ja już wtedy powziąłem 
myśl by miejsca te jeszcze raz od-
wiedzić, a także te, w których nie 
byliśmy, a o których wiele dowie-
dzieliśmy się w czasie tego poby-
tu. Na realizacje tej myśli nie cze-
kałem długo, bo już w sierpniu 
2009 r. wybrałem się na autoka-
rową wycieczkę „Szlakiem Parków 
Narodowych Stanów Zjednoczo-
nych”, organizowaną przez jed-
no z jedno z polskich biur podró-
ży. Z punktu widzenia wygody nie 
był to najlepszy pomysł, bo wy-
cieczka liczyła ponad 40 uczestni-

Fot. 2 - Kanion de Chelly – Spider Rock

Fot. 3 - Świątynia Sheby w Wielkim Kanionie Kolorado ►
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ków, codziennie pokonywaliśmy 
olbrzymie odległości (w ciągu 
12 dni ponad 5000 mil i z ko-
nieczności pobyt w ciekawych 
miejscach był czasowo bardzo 
ograniczony. Ale doskonała prze-
wodniczka i kierowca (właści-
ciel biura turystycznego w Chica-
go) robili wszystko, by przekazać 
jak najwięcej ciekawych infor-
macji o zwiedzanych miejscach. 
W czasie tej wycieczki zwiedzi-
łem m.in. Parki Narodowe Yel-
lowstone, Dolinę, Śmierci, Yose-
mite, Kanion Zyon, Kanion Bryce 
oraz Park Łuków i kilka ciekawych 
miejsc jak Rushmore z wykutymi 
w skale obliczami byłych prezy-
dentów Stanów Zjednoczonych 
oraz miejsce, w którym powstaje 
pomnik Szalonego Konia pomy-
słu rzeźbiarza polskiego[ pocho-
dzenia – Korwina-Ziólkowskiego, 
a także kilka miast: Salt Lake City, 
Las Vegas, San Francisco, Los An-
geles i San Diego. W programie 
wycieczki były też zwiedzony już 
przed rokiem Wielki Kanion i Do-
lina Monumentów. Tempo wy-
cieczki narzucało możliwość tylko 
bardzo powierzchownego zapo-
znania się ze zwiedzanymi miej-
scami i pozostawiło po sobie 
uczucie zmęczenia i chęć ponow-
nego ich odwiedzenia w zupełnie 
innym tempie.

Decyzja o powrocie nastą-
piła prawie natychmiast, z tym, 
że postanowiłem zrezygnować 
z usług biura podróży i samemu 
zająć się organizacją tego wyjaz-
du, mając już pewne doświadcze-
nie w tym zakresie z 2008 r. Tak 
jak wtedy z dużym wyprzedze-
niem szczegółowo opracowałem 
trasę, zebrałem odpowiednią li-
teraturę przewodnicką i zacząłem 
rozglądać się za kimś, kto chciał-
by mi towarzyszyć. Zdecydowa-
ła się na to moja córka Ania, któ-
ra  już wcześniej zwiedziła ze mną 
niemal pół Europy. Z tą chwi-
lą przygotowania nabrały tempa. 
Już w lutym wykupiłem bilety lot-

Fot. 4 - fragment Kanionu Zion

nicze, nieco później, bo w maju 
zarezerwowałem noclegi w ho-
stelach i w czerwcu samochód. 
Wylecieliśmy 6 sierpnia do Salt 
Lake City i stąd rozpoczęła się na-
sza przygoda. Po zwiedzeniu Salt 
Lake City ruszyliśmy na południe, 
do miasteczka Moab położonego 
w sercu krainy kanionów.

Tu zwiedziliśmy rozległa kra-
inę kanionów – Canyonland i cały 
dzień poświeciliśmy na zwie-
dzanie Parku Łuków, docierając 
w nim do niemal wszystkich reko-
mendowanych przez przewodniki 
miejsc. Nasza podróż prowadzi-
ła dalej na południe, do rezer-
watu archeologicznego, a zara-
zem parku narodowego Mesa 
Verda i dalej do leżącego w ser-
cu rezerwatu Indian Navajo Ka-
nionu de Chelly, a potem zawró-
ciliśmy na północ i odwiedziliśmy 
Park Narodowy Naturalnych Mo-
stów. W dalszej podróży kolejny 
raz znalazłem się w Dolinie Mo-
numentów, którą jestem zauro-
czonym, a następnie zwiedzili-
śmy unikalny Kanion Antylopy, 
od niedawna dopiero udostęp-
niony turystom. Jest to bardzo 
wąski i wysoki kanion, oświetlo-
ny z góry bardzo wąskimi szcze-

linami. Rzeźba skał, ich kolory od 
fioletowego poprzez czerwień do 
żółci są czymś fantastycznym, co 
trudno sobie wyobrazić nie będąc 
tam. Dalsza nasza podróż prowa-
dziła Czerwony Kanion do Kanio-
nu Bryce, którym byłem zachwy-
cony przed dwoma laty, mimo że 
byłem tam tylko 2 godziny. Tym 
razem był to cały dzień i mój za-
chwyt pogłębił się. Śmiało odwa-
żę się powiedzieć, że jest to chy-
ba najpiękniejszy z widzianych 
przeze mnie kanionów. Po Kano-
nie Bryce ruszyliśmy w drogę po-
wrotną do Salt Lake City, ale po 
drodze zwiedziliśmy jeszcze bar-
dzo mały, ale też bardzo sympa-
tyczny Park Kodachrom, którego 
nazwa nawiązuje do filmów foto-
graficznych tej firmy, dzięki swo-
im barwom. Do kraju wróciliśmy 
18 sierpnia, w Stanach przejecha-
liśmy ponad 3000 km i obiecali-
śmy sobie z córką, że jeszcze tam 
powrócimy, bo będąc tam, nie 
sposób o tym nie myśleć. ■

dr n. farm. Jerzy Łazowski
fot. Autora

Kolejne zdjęcia z wyprawy mogą 
Państwo obejrzeć na naszej okładce. 

►
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Nowe rejestracje – PL – czerwiec 2011

A – PRZEwÓD POKARMOwY 
I METABOLIZM

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

Esomeprazolum: Esomeprazole 
Polpharma to 7. zarejestrowana 
marka ezomeprazolu, a 1. gene-
ryczny lek iniekcyjny. Na rynek 
został wprowadzony lek oryginal-
ny Nexium (AstraZeneca) i od paź-
dziernika 2010 Emanera (Krka). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Esomeprazol-Ratiop-
harm, Prazectol (Ethypharm), Sto-
mezul (Sandoz) i Zoleprin (Hygia).
Pantoprazolum: Previfect (San-
doz), Acidwell (Sandoz), Panto-
prazole Arrow (Arrow Poland) 
i Gastronorm (M.R. Pharma) to 
odpowiednio 39., 40., 41. i 42. za-
rejestrowana marka pantoprazolu. 
Na rynek wprowadzono 17 ma-
rek pantoprazolu: Controloc i od 
czerwca 2009 dostępny bez recep-
ty Controloc Control (Nycomed; 
lek oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 
2007 Nolpaza (Krka), od czerwca 
2008 Pantoprazol-Ratiopharm, od 
września 2008 Panogastin (Jelfa), 
od października 2008 IPP (Sandoz) 
oraz Noacid (Egis), od listopada 

2008 Panzol (Apotex) oraz Panto-
prazol Sandoz, od sierpnia 2009 
Contracid (Farma-Projekt), od 
marca 2010 Panprazox (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus jako Zoramyl), 
od lipca 2010 Pantogen (Generics), 
od sierpnia 2010 Gastrostad (Sta-
da; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Tifizol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic 
(Farmacom; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Zipan-
tola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod 
nazwą Pantoprazolum Farmacom 
- w marcu 2010 nastąpiła zmiana 
nazwy na Xotepic), od paździer-
nika 2010 Ranloc (Ranbaxy), od 
marca 2011 Contix ZRD (Lekam) 
i od czerwca 2011 Panrazol (Acta-
vis). 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), Pan-
tomed (Ratiopharm), Pantopraz 
(Biofarm), Pantoprazol BMM Phar-
ma (BMM Pharma), Pantoprazole 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuti-
cals), Pantoprazole Olinka, Pan-
toprazole 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 Con-
trol, Pantecta Control i Pantoloc 
Control (wszystkie: Nycomed). 
Spośród nich w postaci iniekcji nie 
pojawiły się jeszcze w obrocie 4 
leki: Dyspex I.V., Pantoprazol-Ra-
tiopharm, Prazopant i Zipantola
Skreślono z Rejestru: Helopan 
(Gedeon Richter Polska) i Panto-
prazol-1A Pharma.

A03 – Leki stosowane w czyn-
nościowych zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych; A03A 
– Leki stosowane w czynnoś-
ciowych zaburzeniach jelit; 
A03AD – Papaweryna i jej 
pochodne

Drotaverinum: No-Spa Comfort 
(Sanofi-Aventis) i No-Spa For-
te (Chinoin) w postaci tabletek 
powlekanych to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej tabletek. Do sprzeda-
ży wprowadzono 3 marki leków 
z drotaweryną: Desparin (Polphar-
ma), Galospa (Galenus) oraz No-
-Spa 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 

W czerwcu 2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych wydał 194 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych pro-
duktów 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) – ze-
stawienie rejestracyjne za czerwiec 2011 zostało udostępnione 8 sierpnia 2011.

►
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żółciowych; A05AA – Prepa-
raty kwasów żółciowych

Acidum ursodeoxycholicum: Ur-
sofalk (Dr. Falk) w postaci tabletek 
powlekanych w nowej dawce 500 
mg oraz w nowej postaci zawiesiny 
doustnej to rozszerzenie wzglę-
dem 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 prze-
czyszczające; A06AD - Leki 
przeczyszczające działające 
osmotycznie; A06AD65 – 
Makrogol w połączeniach

Macrogolum+acidum 
ascorbicum+kalii 
chloridum+natrii 
ascorbas+natrii 
chloridum+natrii sulfas: Movi-
Prep (Norgine) to pierwszy 
zarejestrowany lek o podanym 
składzie.
Macrogolum+kalii 
chloridum+natrii 
chloridum+natrii hydrocarbo-
nas: Macroratio (Ratiopharm) to 
5. zarejestrowany preparat o po-
danym składzie. Do sprzedaży 
od kwietnia 2011 wprowadzono 
Moxalole (Meda Pharma). Nie 
pojawiły się jeszcze w obrocie 
preparaty: Hermalax (Hermes), 
Laxaherm (Hermes) i Movicol 
(Norgine).

A07 – Leki przeciwbie-
gunkowe, przeciwzapalne 
i przeciwzakaźne stosowane 
w chorobach jelit;
A07A - Leki przeciwzakaźne 
stosowane w chorobach jelit; 
A07AX – Inne leki przeciw-
zakaźne stosowane w cho-
robach jelit

Nifuroxazidum: Zyfurax (Hasco-
-Lek) to 4. zarejestrowana marka 
nifuroksazydu. Na rynek wpro-
wadzono 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 sto-
sowane miejscowo

Budesonidum: Budenofalk Uno 
(Dr. Falk) w nowej dla tej substancji 
czynnej postaci jednodawkowego 
granulatu dojelitowego w nowej 
dawce 9 mg to rozszerzenie w sto-
sunku do wprowadzonych wcześ-
niej kapsułek dojelitowych i pianki 
doodbytniczej. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 leki: Budenofalk 
(Dr. Falk) i Entocort (AstraZeneca) 
o przedłużonym uwalnianiu.

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy; A10B – Leki obni-
żające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BB – Sulfonamidy, po-
chodne mocznika

Glic lazidum :  G lyd ium MR 
(Anpharm) o zmodyfikowanym 
uwalnianiu w dawce 60 mg to 
rozszerzenie względem dopusz-
czonego wcześniej preparatu 
w dawce 30 mg. Zarejestrowano 
19 marek gliklazydu. Na rynek 
wprowadzono 4 leki o standar-
dowym uwalnianiu: Diabrezide 
(Molteni), Diaprel (Servier), Diazi-
dan (ICN Polfa Rzeszów) i Glazide 
(Galena), a także 3 leki o prze-
dłużonym uwalnianiu: Diaprel 
MR (Anpharm), od sierpnia 2008 
Gliclada (Krka) i od czerwca 2011 
Normodiab MR (Actavis).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Clazistada (Sta-
da), Corazide MR (Tabuk Poland), 
Diagen (Generics), Diamicron 
(Servier), Gliclabare (Disphar), Glic-
lagamma MR (Wörwag), Gliclazi-
de-1A Pharma, Gliclazide Gentian 
Generics, Glimatin SR (Polpharma), 
Glisan MR (Apotex), Gluctam 
MR (Egis; dawka 30 mg zareje-
strowana wcześniej pod nazwą 
Gliclazide MR Servier), Glydium 

MR (Anpharm) i Salson (Sandoz) 
o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid 
(Apotex), Diabezidum (Jelfa), Dia-
klat (Biofarm), Diaquit (Gedeon 
Richter Polska), Gliclazide (Gene-
rics), 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: Cal-
cilac (Sun-Farm) to aktualnie 8. 
zarejestrowana marka produktów 
leczniczych o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono 4 mar-
ki leków, w różnych postaciach 
i dawkach: Orocal D3 i Orocal D3 
Lemon (Nycomed), Ostowap D3 
i Ostowap D3 forte (Lekam), Vical-
vit D (Teva Kutno) i od maja 2009 
Recalvit D (Biofarm). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży 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 do-
puszczającą do obrotu Calcichew/
Vitamin D3 (Nycomed). Skreślono 
z Rejestru: Caldetrin (Polfa Pabia-
nice), Caltrate 600 + Witamina 
D (Lederle), Ostical D (GlaxoS-
mithKline, Poznań), Oystercal D 
500 (Holbex) i Vitrum Calcium + 
Vitaminum D3 (Unipharm).
Wprowadzono także do obrotu 
co najmniej 28 suplementów die-
ty o tym składzie: Biowap Chelat 
(Lekam), Calci Strong Wapń + 
Witamina D3 (Vitabalans), Calcium 
+D3 (Ozone), Calcium +D3 Aflo-
farm, Calcium Plus (Ortis), Calpe 
D3 (Pliva Kraków), Chela-Calcium 
D3 (Olimp Labs), D Kidusie (Ole-
ofarm), Ellactiva Calcium Chews 
(Oxford Nutrascience), Lanvit 
Calcium + Wit. D3 (Langsteiner), 
Mikroelementy + Witaminy Wapń 

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

53Aptekarz Polski, 62(40e) październik 2011

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 Vita-
min), Płynne Calcium (Uniphar), 
Supherb Calcium Vitamin D3 
Formula (Supherb), Supherb Sig-
naCalcium 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 KRWIO-
TwÓRcZY

B01/B01A – Leki przeciw-
zakrzepowe; B01AC – Inhi-
bitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Acidum acetylsalicylicum: Ra-
tiocard (Ratiopharm) w dawce 100 
mg to 9. zarejestrowana w tej kla-
sie marka preparatów kwasu ace-
tylosalicylowego. Na rynek wpro-
wadzono 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 Clo-
pidogrel Wockhardt to odpowied-
nio 68. i 69. zarejestrowana marka 
klopidogrelu. Na rynek wprowa-
dzono 22 leki: Plavix (Sanofi Phar-
ma Bristol-Myers Squibb; lek ory-
ginalny), Areplex (Adamed), Zyllt 
(Krka), od sierpnia 2008 Clopidix 
(Lekam), od listopada 2009 Clo-
pidogrel 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 Apo-
tex (Apotex; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Clopidogrel 
Mylan Pharma), Clopidogrel GSK 
(GlaxoSmithKline) i Tessyron (Ge-
deon 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 Ar-
row (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.; prepa-
rat zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Agrelex).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzeda-
ży: Baldiclod (Alchemia), Clopidim 
(Specifar), Clopidogrel Actavis, 
Clopidogrel Alet, Clopidogrel IWA 
(IWA Consulting; preparat zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Picturlop), Clopidogrel Jenson 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
Clopidogrel Pfizer, Clopidogrel 
Pliva (Pliva Kraków), Clopidogrel 
Quisisana (Quisisana Pharma), 
Clopidostad (Stada), Clopidro-
ratio (Ratiopharm), Clopigamma 
(Wörwag), Clopimef (Mepha), 
Cloroden (Tabuk Poland), Defro-
zyp (Labormed), Hemafluid (1A 
Pharma), Klepisal (Alchemia), Klo-
pidogrel 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), Clopido-
grel Acino Pharma GmbH (Acino 
Pharma), Clopidogrel DURA (My-
lan dura), Clopidogrel HCS, Clopi-
dogrel Hexal (Acino Pharma), Clo-
pidogrel Krka (Krka), Clopidogrel 
Qualimed (Qualimed), Clopidogrel 
Ratiopharm (Acino Pharma), Clo-

pidogrel Ratiopharm GmbH (Aci-
no Pharma), Clopidogrel TAD (Tad 
Pharma), Clopidogrel Teva Gene-
rics B.V., Clopidogrel Teva Pharma 
(Teva Pharma; poprzednia nazwa 
preparatu: Clopidogrel HCS), Clo-
pidogrel Teva Pharma B.V., Clopi-
dogrel 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 lu-
tym 2011 Clopidogrel 1A Pharma 
(Acino Pharma), a w marcu 2011 
Clopidogrel Sandoz (Acino Phar-
ma).

B02 – Leki przeciwkrwotocz-
ne; B02B – Witamina K i inne 
hemostatyki;
B02BB – Fibrynogen

Fibrinogenum humanum: Ria-
stap (CSL Behring) to aktualnie 
jedyny zarejestrowany preparat 
fibrynogenu. Wcześniej skreślono 
z Rejestru Heamocomplettan P 
(Centeon).

B02BD – Czynniki krzepnię-
cia krwi

Factor humanus von Willebran-
di: Willfact (LFB Biomedicaments) 
to pierwsza rejestracja w Polsce 
preparatu zawierającego sam 
czynnik Willebranda.

B05 – Substytuty osocza 
i płyny do wlewów; B05B – 
Roztwory do podawania do-
żylnego; B05BB – Roztwory 
wpływające na równowagę 
elektrolitową; B05BB02 – 
Elektrolity z węglowodanami

Natrii chloridum+glucosum: 
Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlo-
rati 0,9% 2:1 Viaflo (Baxter) to 
rozszerzenie względem wpro-
wadzonego wcześniej preparatu 
Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlo-
rati 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.
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c – UKłAD SERCOWO-NACZY-
NIOwY

C01 – Leki stosowane w cho-
robach serca;
C01D – Leki rozszerzające 
naczynia stosowane w cho-
robach serca; C01DA – Azo-
tany organiczne

Isosorbidi mononitras: Isosorbidi 
mononitras Accord (Accord He-
althcare) to aktualnie 8. zarejestro-
wana marka monoazotanu izosor-
bidu. 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 Mo-
nosan (Pro.Med). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży Isosorbide 
mononitrate Vitabalans (lek zare-
jestrowany początkowo pod na-
zwą 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 cho-
robach serca

Trimetazidinum: Dimesar (Lupin) 
i Portora (Glenmark) to odpo-
wiednio 10. i 11. zarejestrowana 
marka trimetazydyny. Do sprze-
daży wprowadzono prepara-
ty jednodawkowe o standardo-
wym i przedłużonym uwalnianiu: 
Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), 
Metazydyna (Polfa Pabianice), 
Preductal (Servier) i Preductal MR 
(Anpharm), Trimetaratio (Ratiop-
harm), od sierpnia 2008 Setal MR 
(Polfarmex), od listopada 2008 
Protevasc SR (Gedeon Richter 
Polska) i od kwietnia 2010 Trime-
ductan MR (Lekam). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Trimetazidi-
ne-Ratiopharm PR i Vascotazin 
(Actavis). Skreślono z Rejestru: 
Adexor (Egis).

C08 – Blokery kanału wap-
niowego; 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 oryginal-
ny 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) zawie-
rający peryndopryl w połącze-
niu 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 pre-
paraty zawierające peryndopryl 
w połączeniu z argininą i inda-
pamid (zastąpiły wcześniejsze pre-
paraty zawierające peryndopryl 
w połączeniu z erbuminą i inda-
pamid): Noliprel forte (Anpharm) 
i Tertensif Kombi (Servier), zawie-
rające 5 mg peryndoprylu i 1,25 
mg indapamidu oraz Noliprel Bi-
-Forte (Servier; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Peryndo-
pryl 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 inda-
pamidu. Od czerwca 2008 wpro-
wadzono także 1 lek zawierający 
peryndopryl w połączeniu z er-
buminą 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 wpro-

wadzonych 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), Peryndopryl+Indapamid 
Servier (2 mg+0,625 mg), Prenix 
(Anpharm; 2 mg+0,625 mg), Pre-
nix N (Anpharm; 2,5 mg+0,625 
mg), Prestarium Plus (Servier; 4 
mg+1,25 mg), Ratiotensin (Ratio-
pharm; 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: Perindo-
pril/Indapamide Servier (An-
pha rm ;  2  mg+0 ,625  mg) , 
Peryndopryl+Indapamid Servier 
(4 mg+1,25 mg).

C09BB - Inhibitory ACE i blo-
kery kanału wapniowego; 
C09BB02 – Enalapryl i ler-
kanidypina

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 mar-
ka kandesartanu. Na rynek został 
wprowadzony lek oryginalny Ata-
cand (AstraZeneca) i od czerwca 
2010 Karbis (Krka). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Candepres (Sandoz), Candertan 
(Gedeon Richter Polska), Cande-
sartan-1A Pharma, Candesartan-
-Ratiopharm, Candesartan Teva 
i Ranacand (Ranbaxy).
Telmisartanum: Telmark (Glen-
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mark) to 10. zarejestrowana marka 
telmisartanu. Na rynek w Polsce 
zostały wprowadzone 3 leki: Mi-
cardis (Boehringer Ingelheim), 
Pritor (Bayer Schering) i od paź-
dziernika 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 (Apo-
tex) to 29. zarejestrowana marka 
walsartanu. Na rynku pojawiło 
się 13 leków: Diovan (Novartis; lek 
oryginalny), od marca 2008 Valsa-
cor (Krka), od marca 2009 Valzek 
(Celon Pharma), od października 
2009 Tensart (Egis; zarejestrowany 
wcześniej przez Nucleus pod na-
zwą Ramartan), od grudnia 2009 
Anartan (Ratiopharm), od marca 
2010 Nortivan (Gedeon Richter 
Polska) i Zelvartan (Nucleus), od 
lipca 2010 Bespres (Teva), od li-
stopada 2010 Valtap (Zentiva), od 
lutego 2011 Avasart (Polfarmex), 
Valsotens (Actavis; lek zareje-
strowany 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), Va-
litazin (Mepha), Valpress (Actavis), 
Valsargen (Generics), Valsartan-1A 
Pharma, Valsartan Bluepharma, 
Valsartan Pliva (Teva), Valsartan-
-Ratiopharm, Valsartan Tecni-
mede, Valsartan Teva, Valsavil 
(Pharma Resources Dr. Schultting) 
i Yosovaltan 160 mg (Labormed).

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

Losartanum+hydrochlorothiazi
dum: Losargamma HCT (Wörwag) 

to 16. zarejestrowana marka pre-
paratów 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 Pre-
sartan H (ICN Polfa Rzeszów), od 
maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), 
od lipca 2010 Losartan+HCT Ar-
row (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 jesz-
cze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Losagen Combi (Gene-
rics), Losartan HCT Bluefish (Blu-
efish Pharmaceuticals), Losartan 
Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan 
Potassium Hydrochlorothiazide 
Liconsa, Lostanorm HCT (+Phar-
ma; 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 (Ge-
deon Richter Polska).

C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

Valsartanum+hydrochloroth
iazidum: Valsotens HCT (Acta-
vis) to 17. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym składzie, 
zaś Co-Bespres (Teva) w 3 zesta-
wieniach 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 Co-
-Nortivan (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 Bluephar-
ma, Valsartan HCT-Ratiopharm, 
Valsartan + hydrochlorothiazide 
Krka, Valsartan Hydrochlorothia-
zide Pliva (Teva), Valsavil HCT 
(Pharma Resources Dr. Schultting) 
i Vanatex HCT (Polpharma).

C09DA06 – Kandesartan 
i leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorot
hiazidum: Candesartan HCT Ac-
tavis to 6. rejestracja preparatów 
o podanym składzie. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży zarejestrowane wcześniej 
preparaty: Candepres HCT (San-
doz), 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 lipi-
dów, leki proste; C10AA – In-
hibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atorvagen (Ge-
nerics) to 33. zarejestrowana mar-
ka preparatów atorwastatyny. Do 
obrotu wprowadzono 17 leków: 
Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/Parke-
-Davis; lek oryginalny), Tulip (San-
doz), 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; zareje-
strowany wcześniej przez Medis 
jako Atorvin), od kwietnia 2008 
Atractin (PharmaSwiss; zarejestro-
wany 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 ►
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przez Medis pod nazwą Copator), 
od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy), 
od września 2010 Apo-Atorva 
(Apotex) i od czerwca 2011 Vo-
redanin (Labormed). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty: 
Atorgamma (Wörwag), Atorlip 
(Sun-Farm), Atorvanorm (+Phar-
ma), Atorvastatin-1A Pharma, 
Atorvastatin Egis, Atorvastatin-
-Ratiopharm, Atorvastatin Teva, 
Atorvastatin Teva Pharma, Atose-
ner (Sandoz), Euroclast (Sandoz), 
Gletor (Glenmark), Haepcard (San-
doz), Mephator (Mepha), Orztiza 
(Actavis) i Pharmastatin (Stada).
Pitavastatinum: Vezepra i Livazo 
(Kowa) to pierwsze rejestracje 
w Polsce leków zawierających pi-
tawastatynę.
Rosuvastatinum: Rosuvastatin-
-Ratiopharm 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 Rosuva-
statin Teva.

D – LEKI STOSOwANE w DER-
MATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii; 
D01A – Leki przeciwgrzybi-
cze stosowane miejscowo; 
D01AE – Inne leki przeciw-
grzybicze stosowane miej-
scowo

Amorolfinum: Amorolfine Adoh 
to 1. zarejestrowany lek generycz-
ny z amorolfiną. Do obrotu wpro-
wadzono lek oryginalny Loceryl 
(Galderma).

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIO-
WY I HORMONY PłCIOWE

G01 – Leki ginekologiczne 
przeciwzakaźne i antysep-
tyczne; G01A - Leki prze-
ciwzakaźne i antyseptyczne, 
z wyłączeniem leków zło-

żonych z kortykosterydami; 
G01AC – Pochodne chinoliny

Dequalinii chloridum: Fluomizin 
(FGK Representative Service) to 
pierwsza rejestracja w Polsce leku 
zawierającego chlorek dechali-
nium.

G03 – Hormony płciowe 
i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; 
G03A - Hormonalne środki 
antykoncepcyjne działające 
ogólnie;
G03AA – Progestageny 
i estrogeny, preparaty jed-
nofazowe;
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 Ste-
diril 30 (Pfizer). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży środed Oral-
con (Famy Care). Zarejestrowane 
środki zawierają etinylestradiol + 
lewonorgestrel w dawkach 0,03 
mg + 0,15 mg. Skreślono z Reje-
stru: EthiLek (Sandoz), Gravistat 
(Jenapharm), Gravistat 125 (Bayer 
Schering), Loette (Wyeth) i Minisi-
ston (Jenapharm). 

G03AA12 – Drospirenon 
i estrogen

Drospirenonum+ethinylestrad
iolum: Belusha, Aneea, Daylette 
i Teenia (wszystkie: Gedeon Rich-
ter Polska) to odpowiednio 16., 
17, 18. i 19. zarejestrowana marka 
środków antykoncepcyjnych o po-
danym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 8 środków: Yasmin 
(Bayer Schering), od stycznia 2007 
Yasminelle (Schering), od grudnia 
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 zare-

jestrowany wcześniej przez Leon 
Farma pod nazwą Drosiol) i Lesi-
nelle (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 zare-
jestrowany wcześniej przez Leon 
Farma), Linatera (Bayer Schering; 
preparat zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Ethinylestradiol/
Drospirenon Bayer), Naravela 
(Temapharm; preparat zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Narayeight), Palandra (Bayer Sche-
ring), Subteliv (Temapharm; pre-
parat zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Subtelineight) i Vare-
nelle (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, Na-
raya, Teenia, Varenelle, Yasminelle 
i Yaz. Dawkę 0,03 mg etinylestra-
diolu 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 środ-
ki: Cerazette (Organon) i od maja 
2008 Azalia (Gedeon Richter). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Suzette (Helm) i Symo-
nette (SymPhar).

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Inne leki urologiczne, 
w tym przeciwskurczowe; 
G04BE – Leki stosowane 
w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Accord 
(Accord Healthcare) to 24. za-
rejestrowana marka syldenafilu. 
Na rynek zostało wprowadzo-

►
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nych 10 preparatów z opisanym 
wyżej zastosowaniem: Maxigra 
(Polpharma), Viagra (Pfizer), od 
października 2009 Vizarsin (Krka), 
od lipca 2010 Sildenafil Actavis, 
od września 2010 Sildenafil San-
doz, 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 sprze-
daży preparaty: Amfidor (Egis), 
Ecriten (Jelfa), Sildenafil-1A Phar-
ma, Sildenafil Apotex, Sildenafil 
BMM Pharma, Sildenafil Mylan, 
Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, 
Sildenafil Tecnimede, Sildenafilum 
Farmacom, Silfeldrem (+Pharma) 
i Vilgendra (Sigillata).
Skreślono z Rejestru: Silderec (Ge-
deon Richter).
Do sprzedaży wprowadzono tak-
że 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 sklasyfi-
kowanym według WHO jako klasa 
II i III - lek stosuje się w celu po-
prawy zdolności wysiłkowej; wy-
kazano skuteczność działania leku 
w pierwotnych postaciach nad-
ciśnienia płucnego oraz wtórnych 
związanych z chorobami tkanki 
łącznej) bardziej pasowałaby klasa 
C01EB – Inne leki nasercowe.

G04C – Leki stosowane w ła-
godnym przeroście gru-
czołu krokowego; G04CA 
– Antagoniści receptorów 
α-adrenergicznych

Tamsulosinum :  Tamsulosin 
+Pharma o przedłużonym uwal-
nianiu to 24. zarejestrowana marka 
tamsulozyny. Na rynek wpro-
wadzono 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 (Sta-
da), od czerwca 2006 Tamsudil 
(Actavis) i TamsuLek (Sandoz), od 
sierpnia 2006 Prostamnic (+Phar-
ma), od listopada 2006 Omsal 
(Gedeon Richter), od stycznia 
2007 Tamsugen (Generics), od 
czerwca 2007 Proximic (Polphar-
ma), 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 sprze-
daży preparaty: Flosin (Menarini; 
lek zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Kiron pod nazwą Tamsulijn), 
Omipro (Jelfa), Solesmin (Cipla), 
Tamsulosin-Stichting (Stichting 
Registratiebeheer), Tamsunorm 
(ICN Polfa Rzeszów) i Tamzul 
(Teva). Skreślono z Rejestru prepa-
raty: Tamsec (Walmark), Tamsulo-
sini Hydrochloridum Yamanouchi 
(Astellas Pharma), Tamsulosin-
-Registratiebeheer (Stichting Re-
gistratiebeheer) i Wintamsu (Win-
throp Medicaments).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJąCE OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01A/J01AA – Tetracykliny

Doxycyclinum: Efracea (Galder-
ma) to 8. zarejestrowana marka 
doksycykliny, w nowej postaci kap-
sułek o przedłużonym uwalnianiu 
w nowej dawce 40 mg. Na rynek 
wprowadzono 4 marki: Doxycycli-
num 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 (Grü-
nenthal).

J01F – Makrolidy, linkozami-
dy i streptograminy, J01FA 
– Makrolidy

Azithromycinum: Azimycin (Polfa 
Tarchomin) w postaci doustnej 
wielodawkowej to rozszerze-
nie względem wprowadzonych 
wcześniej tabletek powlekanych. 
Zarejestrowano 19 marek azytro-
mycyny. Na rynek wprowadzono 
16 leków: Azibiot (Krka Polska), 
Azimycin (Polfa Tarchomin), Azi-
trox (Zentiva), Oranex (Farma-
com), Sumamed (Pliva Kraków; 
lek oryginalny) i Sumamed forte 
(Teva), od lipca 2006 Azithromy-
cin-Ratiopharm, od sierpnia 2006 
Macromax (ICN Polfa Rzeszów), 
od stycznia 2007 AzitroLek (San-
doz), od lutego 2007 Nobaxin 
(Lekam), od maja 2008 AziTeva 
(Teva; preparat wprowadzony 
w grudniu 2006 pod poprzed-
nią nazwą Azithromycin Teva), 
od czerwca 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 (Ge-
nerics) i Azithromycin-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej jako 
AzitroHexal) w postaci doustnej 
wielodawkowej.

J01X – Inne leki przeciwbak-
teryjne; J01XX – Inne leki 
przeciwbakteryjne

Linezolidum: Linezolid Teva w po-
staci iniekcji to rozszerzenie wzglę-
dem zarejestrowanej wcześniej 
postaci doustnej tego leku. Na ry-
nek wprowadzono lek oryginalny 
Zyvoxid (Pfizer) w postaci doustnej 
i iniekcyjnej. Linezolid Teva nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży.

J02/J02A – Leki przeciw-
grzybicze działające ogólnie; 
J02AC – Pochodne triazolu

Fluconazolum: Fluconazole Kabi 
inj. (Fresenius Kabi) i Flukonazol 
Actavis kaps. to odpowiednio 14. 
i 15. zarejestrowana marka fluko-►
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nazolu. Do obrotu wprowadzono 7 
leków doustnych: Diflucan (Pfizer), 
Fluconazole Polfarmex, Flumycon 
(Teva), Mycosyst (Gedeon Rich-
ter 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: Fluconazol-1A Phar-
ma, Fluconazole-Egis i Flucorta 
(Polfarmex). Skreślono z Reje-
stru: Diflazon (Krka), Flucofungin 
(Sandoz), FlucoLek (Sandoz), Flu-
conazole (Teva Kutno), Flucona-
zole BMM Pharma (Lefarm; lek 
wprowadzony na rynek w lutym 
2010), Flucoric (Ranbaxy), Flumy-
con syrop (Pliva Kraków) i Zucon 
(Norton). Ponadto na rynek wpro-
wadzono 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: My-
cosyst roztwór do wlewów dożyl-
nych (Gedeon Richter).

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

Influenzae vaccinum: Preflucel 
(Baxter) jest 11. zarejestrowaną 
szczepionką przeciw grypie se-
zonowej. Do sprzedaży zostało 
wprowadzonych 7 szczepionek 
iniekcyjnych: Begrivac (Novartis), 
Fluarix (GlaxoSmithKline), Influvax 
(Abbott), Vaxigrip i Vaxigrip Junior 
(Sanofi Pasteur), od październi-
ka 2006 Inflexal V (Crucell), od 
września 2009 Agrippal (Novartis) 
i od września 2010 IDflu (Sanofi 
Pasteur). Nie pojawiły się na ryn-
ku w Polsce preparaty iniekcyjne 
Intanza (Sanofi Pasteur MSD) 
i Optaflu (Novartis Vaccines & 
Diagnostics; zawiera inaktywo-
wane antygeny powierzchniowe 
[hemaglutyninę i neuraminidazę] 
wirusa namnażane w komórkach 

psiej nerki Madin-Darby’ego [Ma-
din Darby Canine Kidney – MDCK], 
a nie na zarodkach kurzych, jak 
w pozostałych szczepionkach) 
oraz Fluenz (MedImmune) w po-
staci zawiesiny podawanej jako 
aerozol do nosa.
Zarejestrowane są obecnie w pro-
cedurze centralnej 3 szczepionki 
przeciwko grypie pandemicznej 
(H1N1)v: Celvapan (Baxter) za-
wierająca namnażany na ciągłej 
linii komórek Vero pochodzącej 
od ssaków cały inaktywowany 
winion, Focetria (Novartis Vacci-
nes & Diagnostics) zawierająca 
namnażane na zarodkach ku-
rzych antygeny powierzchniowe 
(hemaglutyninę i neuraminidazę) 
i adiuwant MF59C.1, Pandemrix 
(GlaxoSmithKline Biologicals) 
zawierająca namnażany na za-
rodkach kurzych rozszczepiony 
wirion wirusa H5N1 i adiuwant 
AS03. Szczepionki Celvapan, Fo-
cetria i Pandemrix, zarejestrowa-
ne początkowo jako szczepionki 
przeciwko grypie pandemicznej 
H5N1, zostały następnie na skutek 
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 Are-
panrix (GlaxoSmithKline Biologi-
cals) i 14 VI 2011 Humenza (Sanofi 
Pasteur).
Zarejestrowano także 5 szcze-
pionek pandemicznych H5N1: 
Daronrix (GlaxoSmithKline Bio-
logicals) zawierającą namnażany 
w zarodkach kurzych cały wirion 
i standardowy adiuwant, Foclivia 
(Novartis Vaccines and Diagno-
stics; zawierającą namnażane 
na zarodkach kurzych antygeny 
powierzchniowe (hemaglutyninę 
i neuraminidazę) i ulepszony adiu-
want, Pandemic Influenza Vaccine 
(H5N1) (GlaxoSmithKline Biologi-
cals) zawierającą namnażany w za-
rodkach kurzych rozszczepiony in-

aktywowany wirion oraz adiuwant 
AS03, Pandemic Influenza Vaccine 
H5N1 Baxter (Baxter) zawierającą 
namnażany na komórkach linii 
Vero cały inaktywowany winion, 
Pumarix (GlaxoSmithKline Biolo-
gicals) zawierającą rozszczepiony 
inaktywowany wirus grypy i adiu-
want AS03.
Zarejestrowane są także 4 szcze-
pionki prepandemiczne H5N1, 
przeznaczone do stosowania 
w 4.-5. fazie rozwoju pandemii: 
Prepandrix i Prepandemic In-
fluenza Vaccine (H5N1) (obie: 
GlaxoSmithKline Biologicals) za-
wierające namnażany w zarodkach 
kurzych rozszczepiony inaktywo-
wany winion i adiuwant AS03 oraz 
Prepandemic influenza vaccine 
(H5N1) i Aflunov (obie: Novartis 
Vaccines and Diagnostics) zawie-
rające namnażane w zarodkach 
kurzych inaktywowane antygeny 
powierzchniowe wirusa oraz ad-
iuwant MF59C.1.
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 międzyludz-
kich, zakażenia w niewielkich gru-
pach; faza 5. – rozprzestrzenianie 
wirusa między ludźmi w lokalnych 
populacjach; faza 6. – rozprze-
strzenienie w populacji ogólnej.

L – LEKI PRZEcIwNOwOTwO-
ROWE I WPłYWAJąCE NA 
UKłAD ODPORNOśCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe;
L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny

Gemcitabinum: Gemsol (Ebewe) 
to 25. zarejestrowany lek z gem-
cytabiną, a Gemcitabine Hospira 

►
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w postaci koncentratu do sporzą-
dzania roztworu do wlewów do-
żylnych to rozszerzenie względem 
zarejestrowanej wcześniej postaci 
proszku do sporządzania roztworu 
do infuzji. Na rynku pojawiło się 9 
leków: Gemzar (Eli Lilly; lek orygi-
nalny), od lipca 2009 Dercin (Egis), 
od września 2009 Gemcitabin-
-Ebewe, od października 2009 Gi-
trabin (Actavis), od kwietnia 2010 
Gemcitabine Polpharma, od lipca 
2010 Gemcitabine Medac, od paź-
dziernika 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, Gem-
citabine Sandoz, Gemcitabine 
Vipharm, Gemcitabin-Ratiopharm, 
Gemciteva (Teva), Gemcitin (ICN 
Polfa Rzeszów), Gemstad (Sta-
da), Getmisi (Sigillata) i Symtabin 
(SymPhar).
Skreślono z Rejestru: Gemaxi-
bin (Sandoz; lek zarejestrowany 
wcześniej przez Fresenius Kabi 
pod nazwą Gemcitabine Kabi), 
Gemcitabine Hexal i Nallian (Ge-
deon Richter).

L01C – Alkaloidy roślin-
ne i inne środki naturalne; 
L01CD – Taksany

Docetaxelum: Docetaxel Accord 
(Accord Healthcare) i Docetaxel 
Polpharma to odpowiednio 12. 
i 13. zarejestrowany preparat do-
cetakselu. 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 poja-
wiły się jeszcze w sprzedaży: Ce-
lotax (Celon), Cetadocure (Stada), 
Docefrez (Sun Pharmaceuticals 
Industries Europe), Docetaxel 
Hospira, Docetaxel Teva Pharma, 

Docetaxel Winthrop (Aventis Phar-
ma) i Taxegis (Egis).
Paclitaxelum: Paclitaxel Kabi 
(Fresenius Kabi) to 14. zareje-
strowany 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 Pacli-
taxin (Hospira) i od sierpnia 2007 
Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały jesz-
cze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Egilitax (Egis; lek zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Pacline), Eucol (Gedeon Richter), 
Paclimedac (Medac), Paclitaxel 
Dr. Schlichtiger, Paclitaxel Lefarm, 
Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxe-
lum Accord (Accord Healthcare), 
Paclitaxel WZF (Polfa Warszawa) 
i preparat Abraxane (Celgene 
Europe) zarejestrowany w ramach 
unijnej procedury scentralizowa-
nej. Skreślono z Rejestru: Paclitaxel 
Hospira (zarejestrowany wcześniej 
jako Paclitaxel Mayne), Poltaxel 
(Polfa Tarchomin), Paxene (Norton) 
i Taxol (Bristol-Myers Squibb).

L01D – Antybiotyki cytotok-
syczne i substancje o zbli-
żonym działaniu; L01DB 
– Antracykliny i substancje 
o podobnej budowie

Idarubicinum: Idarubicin-Ebewe 
to 2. zarejestrowany lek gene-
ryczny, w postaci koncentratu do 
sporządzania roztworu do infuzji, 
w tym w nowej dawce 20 mg. 
Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Zavedos (Pfizer) w po-
staci proszku do przygotowania 
roztworu do wstrzykiwań. Nie 
pojawił się jeszcze na rynku lek 
Idarubicin Teva w postaci roztworu 
do wstrzykiwań.

L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe;
L01XA – Związki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin-Ebe-
we w postaci koncentratu do 
sporządzania roztworu do infuzji 
to rozszerzenie względem wpro-

wadzonej wcześniej postaci prosz-
ku do sporządzania roztworu do 
infuzji. Zarejestrowanych jest 16 
marek oksaliplatyny. Na rynku po-
jawiło się 6 leków: Eloxatin (Sanofi-
-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe, 
od czerwca 2007 Platox (Hospira), 
od maja 2008 Oxaliplatin Teva, 
od sierpnia 2009 Oxaliplatin My-
lan (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 
BMM Pharma, Oxaliplatin Hospira 
(Hospira; preparat zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Platox), 
Oxaliplatin Jubilant (Jubilant Phar-
maceuticals), Oxaliplatin Kabi 
(Fresenius Kabi), Oxaliplatinum 
Accord (Accord Healthcare), Oxa-
liplatin Stada, Oksaliplatyna me-
dac (Medac) i Sinoxal (Actavis). 
Skreślono z Rejestru: Kiplatin (UKR 
Regulatory Affairs; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Oxaliplatin), 
Oxalidix (Medac), Oxaliplatin Far-
macom, Oxaliplatin Lek (Sandoz), 
Oxaliplatin Pliva (Pliva Kraków).

L01XX – Inne leki przeciwno-
wotworowe

Irinotecanum: Irinotecan-Ebewe 
i Irinotecan Kohne to odpowiednio 
19. i 20. zarejestrowana marka iry-
notekanu, w tym Irinotecan-Ebewe 
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 Iri-
notecan Polpharma. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone: Arinotec 
(Apocare Pharma), Capticil (Tabuk 
Poland; lek zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Xavetta), Iricam ►
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(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 to-
potekanu, 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. Skre-
ślono 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 bi-
kalutamidu. Na rynku pojawi-
ło się 8 preparatów: Casodex 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
Bicalutamide Teva (Teva; prepa-
rat 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), Bicalu-
tamida Pentafarma, Bicalutamida 
Tecnimede, Bicalutamide Accord 
(Accord Healthcare), Bicalutamide 
Medac, Bicastad (Stada), Calumid 
(Diamed), Festone (Sandoz; wcześ-
niejsza nazwa preparatu: BicaLek) 
i Neoprost (Ranbaxy). Skreślono 
z Rejestru: Bicalutamide-1A Phar-

ma (wcześniejsza nazwa prepara-
tu: BicaHexal), Calutin (MPX Inter-
national) i Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory enzymów
Anastrozolum: Ebezolid (Ebe-
we) to 37. zarejestrowana marka 
anastrozolu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 16 leków: Arimi-
dex (AstraZeneca; lek oryginalny), 
Atrozol (Vipharm), od maja 2008 
Anastrozol-Ratiopharm, od lipca 
2008 Mamostrol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 An-
syn (Actavis), od listopada 2008 
Egistrozol (Egis; zarejestrowany 
wcześniej jako Strazyn), od stycz-
nia 2009 AnastroLek (Sandoz), od 
lutego 2009 Anastralan (ICN Polfa 
Rzeszów), od kwietnia 2009 Sy-
manastrol (SymPhar), od września 
2009 Anastrozol Teva, od paździer-
nika 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 sprze-
daży preparaty: Acydex (Temap-
harm), Anastelb (Stada), Anastrin 
(Adamed), AnastroGen (Generics), 
Anastrozol Bluefish (Bluefish Phar-
maceuticals), Anastrozole BMM 
Pharma, Anastrozole PharOs, 
Anastrozol Jacobsen, Anastrozol 
Niche (Niche Generics), Anastro-
zol Synthon, Arinel (US Pharma-
cia), 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 (Zen-
tiva) i Zolitrat (Novisis Pharma).
Skreślono z Rejestru: Anastrozol 
Pliva (Pliva Kraków), Mammozole 
(Gedeon Richter; preparat zare-
jestrowany wcześniej przez Helm 

Pharmaceuticals pod nazwą Ana-
solde), Zelotrin (Ranbaxy).
Exemestanum: Exemestan-Ra-
tiopharm to 11. zarejestrowana 
marka eksemestanu. Do sprzeda-
ży wprowadzono lek oryginalny 
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 (Hasco-
-Lek), Nosteron (Gedeon Richter 
Polska) i Symex (SymPhar).

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

Mycophenolas mofetil: Mycop-
henolate Arrow (Arrow Poland) 
to 19. zarejestrowana marka leku 
zawierającego pochodne kwa-
su mykofenolowego. Na rynek 
wprowadzono 5 leków: CellCept 
(Roche; lek oryginalny), Myfortic 
(Novartis) zawierający sól sodo-
wą 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 Pol-
fa Rzeszów), Mophecen (Jelfa), 
Myclausen (Herbert J. Passauer), 
Mycophenolate mofetil Accord 
(Accord Healthcare), Mycophe-
nolate mofetil Alkem, Mycop-
henolate mofetil Astron (Astron 
Research), Mycophenolate mo-
fetil Farmacom, Mycophenolate 
mofetil-Ratiopharm, Mycopheno-
late mofetil Stada, Mycophenolate 
mofetil Teva, Mykofenolat mofetil 
Actavis i Trixin (Farmacom).
Skreślono z Rejestru Mycopheno-
lat Lek.

L04AD – Inhibitory kalcy-
neuryny

Tacrolimusum: Tacrolimus In-
tas to 8. zarejestrowana marka 

►
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takrolimusu. Na rynku pojawiły 
się dotychczas 4 leki: Advagraf 
(Astellas Pharma), Prograf (Astellas 
Pharma), od czerwca 2011 Talixi-
mun (ICN Polfa Rzeszów) i od lipca 
2011 Tacni (Teva). Nie wprowadzo-
no jeszcze do sprzedaży: Cidimus 
(Sandoz), Modigraf (Astellas Phar-
ma) 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. za-
rejestrowana marka azatiopryny. 
Do obrotu wprowadzono 2 mar-
ki: Azathioprine Vis oraz Imuran 
(Aspen).

M – UKłAD MIĘśNIOWO-
-SZKIELETOwY

M01 – Leki przeciwzapal-
ne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesterydowe leki 
przeciwzapalne i przeciw-
reumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu 
octowego i związki o podob-
nej budowie

Aceclofenacum: Biofenac (Ivo-
wen) to pierwsza rejestracja w Pol-
sce leku zawierającego aceklofe-
nak.

M01AC - Oksykamy
Meloxicamum: Trosicam (Alpex) 
w nowej postaci tabletek ulegają-
cych rozpadowi w jamie ustnej to 
22. zarejestrowana marka prepara-
tów meloksykamu. Do sprzedaży 
wprowadzono 14 leków: Aglan 
(Zentiva), Aspicam (Biofarm), Me-
loksam (Gedeon Richter Polska), 
Melokssia (Pliva Kraków), Meloxic 
(Polpharma), Movalis (Boehringer 
Ingelheim; lek oryginalny), od 
sierpnia 2006 Meloxicam Teva 
(w grudniu 2008 nastąpiła zmiana 
nazwy na Melotev, ale preparat 
pod nową nazwą jeszcze nie został 
wprowadzony do sprzedaży), od 
września 2006 Meloxistad (Stada), 
od października 2006 Melobax 
(Ranbaxy), od listopada 2006 Me-

loxiLek (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; wcześ-
niejsza nazwa preparatu: Meloxi-
cam) 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 Me-
loxicam Aurobindo.

M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

Dexketoprofenum: Dexak SL (Ber-
lin-Chemie) i Ketesse SL (Menarini) 
w nowej postaci jednodawkowego 
granulatu do sporządzania roz-
tworu 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 zawiera-
jące racemiczny ketoprofen.
Ibuprofenum: Ibufen dla dzie-
ci forte (Polpharma) zawiesina 
o stężeniu 4% to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej preparatów wielodaw-
kowych Ibufen i Ibufen D w dawce 
2% oraz postaci jednodawkowych 
Ibufen Junior oraz Ibufen Total. Za-
rejestrowano 24 marki preparatów 
ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na ry-
nek zostały wprowadzone: Ibum 
i Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen tabl. drażowane (Polfa 
Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflo-
farm), Ibuprofen Polfarmex, Ibu-

fen Total (Polpharma), Ibuprom, 
Ibuprom Duo i Ibuprom Max (US 
Pharmacia), Nurofen, Nurofen 
Express, Nurofen Forte, Nurofen 
Topss, Nurofen Ultra (zarejestro-
wany 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 Phar-
macia, Wrocław), w lipcu 2006 
Nurofen Ultra Forte (Reckitt Ben-
ckiser), 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 listopa-
dzie 2009 MIG (Berlin-Chemie), 
w styczniu 2010 Nurofen Express 
Tab (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony we wrześniu 
2007 pod nazwą Nurofen Migre-
nol Forte i w listopadzie 2008 
pod nazwą Nurofen Migrenol), 
w maju 2010 Nurofen na ból ple-
ców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nurofen Menstrual), 
w grudniu 2010 Spedifen (Zam-
bon), 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 (Vi-
tabalans) i od lipca 2011 Ibuprofen 
Hasco (Hasco-Lek).
Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 6 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), 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% (Ratiop-
harm; preparat zarejestrowany 
wcześniej jako Ibusir), od maja ►
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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 wcześ-
niej pod nazwą Ibuprofen Alche-
mia), Milifen zawiesina doustna 
(Pinewood), Nurofen dla dzieci 
Junior pomarańczowy (Reckitt 
Benckiser; wcześniejsza nazwa: 
Nurofen dla dzieci 4% pomarań-
czowy), Nurofen dla dzieci Junior 
truskawkowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla 
dzieci 4% truskawkowy) i Solpaflex 
(GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Advil (Wye-
th), Aktren i Aktren Junior (Bayer), 
Baroc (Bayer), Nurofen dla Dzieci 
Topss 100 (Reckitt Benckiser) 
i Nurofen Topss 200 (Reckitt Ben-
ckiser).

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

Acidum ibandronicum: Ibandro-
nic Acid Sandoz w iniekcyjnej 
dawce 3 mg/3 ml w postaci am-
pułkostrzykawek to rozszerzenie 
względem zarejestrowanej w Pol-
sce iniekcyjnej dawki 1 mg/1 ml 
w postaci ampułek i fiolek oraz 
postaci doustnej tego leku w daw-
ce 50 mg. Zarejestrowanych jest 12 
marek leków zawierających kwas 
ibandronowy. Do sprzedaży wpro-
wadzono 2 leki iniekcyjne: Bon-
dronat (Roche) i Bonviva (Roche), 
a także 2 leki doustne: Bondronat 
(Roche) w dawce 50 mg i Bonviva 
(Roche) w dawce 150 mg przyjmo-
wanej 1 raz w miesiącu. Nie poja-
wiły się jeszcze na rynku: Iasibon 
(Pharmathen) w postaci doustnej 
i iniekcyjnej, leki doustne Boden-
za (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 iniekcyj-
ne Bodenza (Roche) i Ibandronic 
Acid Sandoz.
Acidum risedronicum: Risemed 
i Risetab (oba: Medis) to odpo-
wiednio 11. i 12. zarejestrowana 
marka preparatów kwasu ryzedro-
nowego. Na rynek wprowadzono 
3 leki: Actonel (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny), od marca 2008 
Risendros (Zentiva) i od grudnia 
2008 Norifaz (Adamed). Nie po-
jawiły się jeszcze w sprzedaży: Bi-
fodron (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Adamed 
pod nazwą Risedronate sodium 
Adamed), Cladronate (Actavis), 
Juverital (Labormed), Resorpate 
(Ranbaxy), Rigat (Vale Pharma-
ceuticals), Risedrolex (Galex d.d.) 
i Risedronat-Ratiopharm. Skreślo-
no z Rejestru: Nofemix (Teva).

N – UKłAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; 
N01A – Środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AH – 
Opioidy znieczulające

Remifentanilum: Remifentanyl 
Hospira to 6. zarejestrowana mar-
ka leków zawierających remifenta-
nyl. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Ultiva (GlaxoSmi-
thKline). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Fenablox (Sandoz), Re-
mifentanil B. Braun, Remifentanyl 
Kabi (Fresenius Kabi) i Remifen-
tanil Torrex (Torrex Chiesi).

N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02A – Opioidy;
N02AB – Pochodne fenylo-
piperydyny

Fentanylum : Breakyl (Meda) 
w postaci lamelek podpoliczko-
wych w 5 dawkach (w tym w no-
wej 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: Duro-
gesic (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 syste-
mów transdermalnych oraz Fenta-
nyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od 
marca 2009 Effentora (Cephalon) 
w postaci tabletek podpoliczko-
wych, 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 Lunal-
din (Gedeon Richter; preparat za-
rejestrowany 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 wyłącz-
nie 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).

►
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N02AX – Inne opioidy; 
N02AX52 – Tramadol, pre-
paraty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
Azemdol (Labopharm) to 8. za-
rejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie, pierwszy 
preparat o przedłużonym uwalnia-
niu w nowym, dwa razy wyższym 
zestawieniu dawek: 75 mg trama-
dolu i 650 mg paracetamolu. Do 
sprzedaży wprowadzono 5 leków: 
Zaldiar (Grünenthal), od stycznia 
2010 Doreta (Krka), od maja 2010 
Acutral (Grünenthal; lek zareje-
strowany 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 przeciwpa-
daczkowe; N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

Gabapentinum: Izumyl (Jenson 
Pharmaceutical Services) to 14. 
zarejestrowana marka gabapen-
tyny. Do sprzedaży wprowadzo-
no 7 preparatów: lek oryginalny 
Neurontin (Parke-Davis/Pfizer), 
od sierpnia 2006 Gabapentin Teva, 
od czerwca 2009 Neuran (Ran-
baxy), od stycznia 2010 Symleptic 
(SymPhar), od czerwca 2010 Ga-
bapentin Torrex (Torrex Chiesi), 
od września 2010 Gabagamma 
(Wörwag Pharma) i od listopada 
2010 Gabatem (Temapharm). 
Nie zostały dotąd wprowadzone: 
Gabalept (Pliva Kraków/Teva; lek 
w kaps. zarejestrowany początko-
wo jako Gabapentin), Gabaneural 
(Actavis), Gabapentin Aurobindo, 
Gordius (Gedeon Richter), Gri-
modin (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 wzglę-
dem zarejestrowanych wcześniej 
tabletek powlekanych o standar-
dowym uwalnianiu. Zarejestro-
wanych jest 14 marek ropinirolu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 
6 marek: lek oryginalny Requip 
i Requip-Modutab o przedłużo-
nym uwalnianiu (GlaxoSmithKline), 
od czerwca 2008 Adartrel (GlaxoS-
mithKline), od stycznia 2010 Aro-
pilo (Vipharm), od sierpnia 2010 
Parnirol (Glenmark) oraz od listo-
pada 2010 Aropix (Temapharm) 
i Ceuronex (Orion). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Aparxon (Teva), Contexine (Ran-
baxy), 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 (Sigilla-
ta) to 7. zarejestrowana marka 
zyprasydonu. Na rynek zostały 
wprowadzone 3 leki: Zeldox (Pfi-
zer; lek oryginalny), od czerwca 
2009 Zypsila (Krka) i od czerwca 
2011 Zipragen (Biogened). Nie 
pojawiły się jeszcze w obrocie: 
Pramaxima (Teva), Ziprasidone 
Teva i Zipwell (Actavis).

N05AH – Diazepiny, oksa-
zepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapine Egis to 
50. zarejestrowana marka olanza-
piny. Do sprzedaży wprowadzono 
20 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek 
oryginalny) i od listopada 2009 
Zyprexa inj. 10 mg o standardo-
wym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), 
Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), 
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 
2008 Olanzin (Actavis), od lipca 
2008 Ranofren (Adamed), od 
stycznia 2009 Olanzapine Teva, od 

lipca 2009 Sanza (Glenmark), od 
listopada 2009 Synza (+Pharma), 
od stycznia 2010 Lanzapin (Bio-
gened; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Nucleus 
pod nazwą Olanzapin Nucleus), od 
marca 2010 Olzin (Egis; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez fir-
mę Synthon jako Olanzapine Syn-
thon), 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 Olanzapi-
na Mylan (Generics), od kwietnia 
2011 Olanzaran (Ranbaxy) i od 
lipca 2011 Olanzapine Apotex 
(Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 
Anzorin (Orion), Clingozan (Exca-
libur Pharma), Egolanza (Egis), 
Kozylex (Quisisana Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Asterilon), Lazapix (Quisisana 
Pharma), Nykob (IWA Consulting), 
Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin 
Actavis (Axxon), Olanzapina Invent 
Farma, Olanzapina Krka, Olanzapi-
na Lilly (Eli Lilly), Olanzapina Olpin 
(Blubit; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Olanzapina Nyzol), 
Olanzapina Viketo (Invent Farma), 
Olanzapine Accord (Accord He-
althcare), 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 ra-
mach centralnej procedury unijnej: 
Olanzapine Glenmark (Glenmark 
Generics), Olanzapine Glenmark 
Europe (Glenmark Generics), Ola-
zax (Glenmark Pharmaceuticals), 
Olazax Disperzi (Glenmark Phar-►
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maceuticals) i Olanzapine Neop-
harma.
Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc 
(Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva 
Kraków).

N05C – Leki nasenne i uspo-
kajające; N05CX – Leki na-
senne i uspokajające, prepa-
raty złożone z wyłączeniem 
barbituranów

Valerianae radicis extractum: 
Valerin max (Aflofarm) to preparat 
z wyższą dawką wyciągu z kozłka 
lekarskiego, niż dla wprowadzo-
nego 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 (Ozo-
ne; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nervostop), a także 2 
produkty spożywcze: Waleriana 
(Uniphar) i Zioła w tabletkach 
waleriana (Colfarm).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne;
N06AB – Selektywne inhi-
bitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny

Escitalopramum :  Andepram 
(Alchemia) to 22. zarejestrowana 
marka escitalopramu. Do sprzeda-
ży wprowadzono 9 preparatów: lek 
oryginalny Lexapro (Lundbeck), od 
stycznia 2010 Depralin (Polphar-
ma), od lutego 2010 Elicea (Krka) 
i Mozarin (Adamed), od czerwca 
2010 Escitil (Egis) i Lenuxin (Ge-
deon Richter Polska), od sierpnia 
2010 Pramatis (Sandoz), od kwiet-
nia 2011 Servenon (Glenmark) i od 
lipca 2011 Escitalopram Actavis 
(lek zarejestrowany początkowo 
przez firmę Alchemia pod nazwą 
Escitalopram Alchemia).
Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku preparaty: Aciprex (Biofarm), 
Benel (Farmalider), Deprigen 
(Biogened), Escertal (Zentiva; lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Esoprex), Escipram (Gerot), 

Escitalopram-1A Pharma, Escitalo-
pram Teva (Teva; lek zarejestrowa-
ny początkowo przez Vera Pharma 
pod nazwą Escitalopram Vera), 
Escitasan (Stada), Laprides (Teva), 
Miraklide (Vipharm), Nexpram 
(Ranbaxy) i Pramogen (Generics).

N06AX – Inne leki przeciw-
depresyjne

Tianeptinum: Neptinox (Sandoz) 
i Tianesal (Blau Farma Group) to 
odpowiednio 3. i 4. zarejestrowa-
na marka tianeptyny. Na rynek 
wprowadzono Coaxil (Servier). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży 
Aneptinex (Temapharm).

N06B – Leki psychostymulu-
jące, stosowane w leczeniu 
ADHD i nootropowe; N06BA 
– Sympatykomimetyki dzia-
łające ośrodkowo

Methylphenidatum: Medikinet 
CR (Medice) w nowej dawce 5 
mg o przedłużonym uwalnianiu 
to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej postaci 
i dawek tego leku. Zarejestrowane 
są 2 marki preparatów metylfe-
nidatu. Na rynek wprowadzono 
preparat Concerta (Janssen-Cilag) 
w postaci tabletek membrano-
wych o przedłużonym uwalnianiu 
w dawkach 18 mg, 36 mg i 54 mg 
oraz od października 2008 prepa-
raty Medikinet CR w postaci kap-
sułek 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 demen-
cji; N06DA - Antycholino-
esterazy

Donepezilum: Mensapex (San-
doz) w postaci tabletek ulegają-
cych rozpadowi w jamie ustnej to 
rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej tabletek po-
wlekanych. Zarejestrowane są 33 
marki donepezylu. Do sprzedaży 
wprowadzono 18 leków: Aricept 
(Pfizer; lek oryginalny), Cogiton 
(Biofarm), Donepex (Celon Phar-
ma), Yasnal i od czerwca 2011 Yas-

nal Q-Tab (Krka), od lutego 2009 
Donesyn (Vipharm) i Symepezil 
(SymPhar), od maja 2009 Donectil 
(ICN Polfa Rzeszów), od lipca 2009 
Cognezil (Glenmark; zarejestro-
wany wcześniej jako Donepezil 
Synthon), od października 2009 
Alzdone (Unia) i Donecept (Ac-
tavis), od grudnia 2009 Alzepezil 
(Egis), od marca 2010 Memocept 
(Polpharma; preparat zarejestro-
wany wcześniej przez Synthon pod 
nazwą Synpezil), od kwietnia 2010 
Mensapex (Sandoz; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
DoneSAN), od czerwca 2010 Pezi-
lgen (Biogened), od sierpnia 2010 
Apo-Doperil (Apotex) i Doneprion 
(Orion), od września 2010 Done-
med (Sun-Farm), od marca 2011 
Ricordo (Adamed) i od czerwca 
2011 Alzepezil ODT (Egis).
Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku preparaty: Dobedipil (Stada), 
Donecleus (Nucleus), Donegen 
ODT (Generics), Donepegamma 
(Wörwag), Donepenorm (+Phar-
ma; lek zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Donepezil Alet), 
Donepezil Bluefish (Bluefish Phar-
maceuticals), Donepezil Hydro-
chloride Accord (Accord Health-
care), Donepezil Peseri (Peseri 
Trading), Donepezil Pliva (Teva), 
Donepezil Specifar (Stada), Do-
nethon (Synthon), Memiranum 
(Ranbaxy), Pamigen (Generics; lek 
wprowadzony na rynek w marcu 
2010 pod nazwą Donepezil Ge-
nerics), Redumas i Redumas ODT 
(Teva) oraz Rizin (Teva).
Rivastigminum: Rivastigmine 
Teva Pharma to 26. zarejestrowana 
marka rywastygminy. Do sprzeda-
ży wprowadzono 11 leków: Exelon 
(Novartis Europharm), od sierpnia 
2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 
2009 Rivastigmine Teva, od maja 
2010 Prometax (Novartis Europ-
harm), od sierpnia 2010 Ristidic 
(ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 
2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon 
(Biogened) i Riveka (Unia), od 
marca 2011 Symelon (SymPhar; 

►
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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 (Ga-
lex d.d.), Loristiven (Blau Farma 
Group), Niddastig (Stada), Riva-
long (Farma-Projekt), Rivastigmine 
1A Pharma, Rivastigmine Actavis, 
Rivastigmine Hexal, Rivastigmi-
ne Mylan, Rivastigmine Pol-Nil, 
Rivastigmine-Ratiopharm, Riva-
stigmine Sandoz, Rivastigmine 
Tiefenbacher (Alfred E. Tiefen-
bacher), Rivastinorm (+Pharma) 
i Signelon (Synteza).

N07 – Inne leki działające 
na układ nerwowy; N07C/
N07CA – Leki przeciw zawro-
tom 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 rynku 
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 daw-
kach 8 mg i 16 mg zarejestrowany 
wcześniej przez APC Instytut jako 
Betahistin-APC, a w dawce 24 mg 
zarejestrowany wcześniej przez 
SciencePharma jako Betahistine-
-dh.), Vertigen (Biogened) i Zeno-
stig (Labormed), od października 
2008 Polvertic (Medana Pharma; 
zarejestrowany wcześniej jako 
Avero), od listopada 2008 Lavisti-
na (Tabuk Poland; zarejestrowany 
wcześniej jako Vertex), od marca 
2009 Verhist (US Pharmacia; zare-
jestrowany wcześniej jako Vertico), 
od września 2009 Histigen (Gene-
rics; preparat był dostępny wcześ-

niej pod nazwą Histimerck) i od 
marca 2010 Betanil forte (Biofarm). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Acuver 
(Cyathus Exquirere Pharmafor-
schungs), Emperin (Egis), Marbeta 
(Glenmark; preparat zarejestro-
wany wcześniej przez Euroleki 
pod nazwą Betahistyna Euroleki), 
Meniserc (Abbott) i Vertisan (Hen-
ning). Skreślono z Rejestru: Serprin 
(Gedeon Richter; preparat zareje-
strowany wcześniej przez Walmark 
jako Betahistine Walmark).

R – UKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg 
oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, 
preparaty wziewne; R03AC 
– Selektywni agoniści recep-
torów b2-adrenergicznych

Salmeterolum: Pulveril (Sandoz) 
aerozol wziewny to 4. zareje-
strowana marka salmeterolu. Do 
sprzedaży wprowadzono 2 marki: 
lek oryginalny Serevent jako aero-
zol wziewny i w postaci proszku 
do inhalacji Serevent Dysk oraz 
od kwietnia 2008 Pulmoterol (Le-
kam) w postaci proszku do inha-
lacji w kapsułkach (zarejestrowany 
w kwietniu 2004 r. jako Salmevent). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku 
Salmetik (GlaxoSmithKline, Po-
znań) aerozol wziewny. Skreślono 
z Rejestru: Serevent Inhaler (Glaxo-
SmithKline) i Serevent Rotadisk 
(GlaxoSmithKline).

R03D - Inne leki działające 
ogólnie stosowane w obtu-
racyjnych chorobach dróg 
oddechowych;
R03DC – Antagoniści recep-
torów leukotrienowych

Montelukastum: Montelukast 
Helm i Astmodil (Polfarmex) to 
odpowiednio 41. i 42. zarejestro-
wana marka montelukastu. Do 
sprzedaży zostało wprowadzo-
nych 18 leków: Singulair (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
od października 2008 Drimon 

(Teva), od stycznia 2009 Astmirex 
(Temapharm), Hardic (Teva) i Mon-
kasta (Krka), od lutego 2009 Mon-
test (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 Vi-
zendo (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 & Doh-
me), Airuno (Blubit), Astmontex 
(Farma-Projekt), Elukan (Specifar), 
Miralust (Adamed), Montekast 
(Blau Farma Group II [nastąpiła 
zmiana nazwy podmiotu od-
powiedzialnego z Arti Farma]), 
Montelukast-1A Pharma, Monte-
lukast Invent Farma, Montelukast 
Miklich, Montelukast MSD (Merck 
Sharp & Dohme), Montelukast-
-Ratiopharm, Montelukast Stada, 
Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), 
Montelukastum Synthon, Monte-
trinas (Sigillata), Montexal (ICN 
Polfa Rzeszów), Montulind (Sigilla-
ta), Sigilukad (Sigillata), Singuratio 
(Ratiopharm), Sitemortak (Sigilla-
ta), Telumantes (Sigillata). Skreślo-
no z Rejestru: Lukast (Grünwalder).

R03DX - Inne leki działające 
ogólnie stosowane w obtu-
racyjnych chorobach dróg 
oddechowych

Fenspiridum: Fosidal (Polpharma) 
to 5. zarejestrowana marka fenspi-
rydu. Na rynek wprowadzono 4 
leki: Eurespal tabl. powl. (Servier), 
od marca 2009 Pulneo (Aflofarm), 
od kwietnia 2009 Elofen (Polfar-
mex) i od grudnia 2009 Fenspogal 
(Galena). Skreślono z Rejestru: ►
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Eurespal syrop (Servier).
R05 – Leki stosowane w kasz-
lu i przeziębieniach; R05C 
– Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych 
zawierających leki prze-
ciwkaszlowe; R05CB – Leki 
mukolityczne

Ambroxolum: Mukambro i Amb-
roxol hydrochloride Cyathus (oba: 
Cyathus Exquirere Pharmafor-
schungs) w postaci płynu doust-
nego w nowej dawce 10 mg/1 
ml to odpowiednio 15. i 16. za-
rejestrowana marka ambroksolu, 
zaś Mucosolvan Mini (Boehrin-
ger Ingelheim) w postaci syropu 
w dawce 15 mg/5 ml to rozsze-
rzenie względem wprowadzonych 
wcześniej innych postaci i dawek 
marki Mucosolvan. W postaci 
doustnej wielodawkowej (roztwór 
i syrop) do sprzedaży wprowadzo-
no 8 marek: Ambro S (1A Pharma), 
Ambroksol Nycomed (Nycomed 
Pharma), Ambrosol Teva (Teva; po-
przednia nazwa preparatu: Amb-
rosol 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 (Bo-
ehringer Ingelheim; lek oryginal-
ny) i Mukobron (Gedeon Richter 
Polska). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku 2 marki: Ambrotaxer (Sop-
harma) i Medox (Zentiva; poprzed-
nia nazwa preparatu: Mucosin). 
W postaci doustnej jednodawko-
wej do sprzedaży wprowadzono 8 
marek: Ambro (1A Pharma), Amb-
roHexal (1A Pharma), Ambrosan 
(Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa 
Rzeszów), Entus Max (Aflofarm), 
Flavamed (Berlin-Chemie), Muco-
solvan (Boehringer Ingelheim; lek 
oryginalny) i Tussal Expectorans 
(Biofarm). Nie pojawiła się na 
rynku 1 marka: Medox (Zentiva). 
W postaci iniekcji na rynek wpro-
wadzono 3 leki: Aflegan (ICN Polfa 
Rzeszów), AmbroHexal (Sandoz) 
i Mucosolvan i.v. (Boehringer In-

gelheim; lek oryginalny). W posta-
ci inhalacyjnej wielodawkowej do 
sprzedaży wprowadzono preparat 
Mucosolvan inhalacje (Boehringer 
Ingelheim). Skreślono z Rejestru: 
Ambrogem i Ambrogem forte 
(Gemi), Solvolan (Krka).

S – NARZąDY ZMYSłÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01E 
– Leki przeciw jaskrze i zwę-
żające źrenicę;
S01EA – Sympatykomimetyki 
stosowane w leczeniu jaskry

Brimonidinum: Brymont (Blu-
mont) 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 Bri-
moteva (Teva). Nie został jeszcze 
wprowadzony do sprzedaży: Clarix 
(Sandoz). Skreślono z Rejestru: 
Brimonidine-1A (1A Pharma)

S01EC – Inhibitory anhydra-
zy węglanowej

Dorzolamidum: Dorzolamid Tie-
fenbacher (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 pre-
paratów: 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 wprowadzo-
ne 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 re-
ceptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, prepa-
raty złożone

Dorzolamidum+timololum : 
Oftidorix (Jelfa) i Dorzolamid/
Timolol Stada to odpowiednio 6. 
i 7. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie, zaś Co-
sopt PF (Merck Sharp & Dohme) 
w postaci kropli jednodawkowych 
to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej kropli 
wielodawkowych Cosopt. Na ry-
nek wprowadzono 3 preparaty: 
Cosopt (Merck Sharp & Dohme), 
od kwietnia 2010 Rozacom (Ada-
med) i od stycznia 2011 Dotiteva 
(Teva) w postaci kropli wielodaw-
kowych. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Dolopt Plus (Sandoz), 
Dotiteva Minims (Teva) i Tymola-
mid (Blau Farma Group).
Latanoprostum+timololum : 
Latanoprost + Timolol Stada, 
Polprost Plus (Sandoz) i Latacom 
(Blau Farma Group) to odpowied-
nio 2., 3. i 4. zarejestrowany lek 
o podanym składzie. Na rynek zo-
stał wprowadzony lek oryginalny 
Xalacom (Pfizer).

S01EE – Analogi prostaglan-
dyn

Latanoprostum: Latanoprost Pre-
mier Research, Polprost (Sandoz) 
i Latanoprost-1A Pharma to odpo-
wiednio 15., 16. i 17. zarejestrowa-
na 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 sprze-
daży: Apo-Lataprox (Apotex), 
Arrowprost (Arrow Generics), Aru-
latan (Mann), Latanoprost Actavis, 
Ocumer (Farma-Projekt), Prolasol 
(Premier Research), Solusin (Pre-
mier Research) i Xalaprost (ICN 
Polfa Rzeszów).

2011-08-28
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Nowe rejestracje – PL – lipiec 2011

A – PRZEwÓD POKARMOwY 
I METABOLIZM

A02 – Leki stosowane w za-
burzeniach związanych 
z nadkwaśnością;
A02A – Leki zobojętniające 
kwasy żołądkowe; A02AD 
– Preparaty złożone i kom-
pleksy zawierające związki 
glinu, wapnia i magnezu

Calcii carbonas+Magnesii sub-
carbonas: Rennie Bolt (Bayer) 
to uzupełnienie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej pre-
paratów Rennie Antacidum, Ren-
nie Fruit i Rennie Ice. Na rynek 
wprowadzono także co najmniej 
8 środków spożywczych o takim 
składzie: Azgaga (Medicofarma), 
Dr Zgaga (Polski Lek), Gelalutabs 
Vita (Aflofarm), Ogrody Zdrowia 
Nadkwaśność (Hasco-Lek), Ulgast-
-Farmaco, Ulgix Neutral (Hasco-
-Lek), Zaga (Polski Lek) i Zgagast 
(Krüger Polska).

A02B – Leki stosowane 
w chorobie wrzodowej i re-
fluksie żołądkowo-przeły-
kowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

Esomeprazolum :  Meprene 
(Ethypharm) to 8. zarejestrowana 
marka ezomeprazolu. Na rynek 
został wprowadzony lek oryginal-
ny Nexium (AstraZeneca) i od paź-
dziernika 2010 Emanera (Krka). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Esomeprazole Polphar-

ma inj., Esomeprazol-Ratiopharm, 
Prazectol (Ethypharm), Stomezul 
(Sandoz) i Zoleprin (Hygia).
Omeprazolum: Ipegen, Omejen-
son, Heligen i Omeprazole Jenson 
(wszystkie: Jenson Pharmaceu-
tical Services) to odpowiednio 
27., 28., 29. i 30. zarejestrowana 
marka omeprazolu. W postaci 
doustnej na rynek wprowadzono 
16 marek leków: Bioprazol i od 
maja 2009 Bioprazol Bio (Bio-
farm), Exter (Rubio), Gasec i Ga-
sec Gastrocaps (Mepha), Helicid 
(Zentiva), Losec (AstraZeneca; 
lek oryginalny), Omeprazol-Egis, 
Ortanol Max i Ortanol Plus (San-
doz), Polprazol (Polpharma) i od 
maja 2009 Polprazol PPH oraz od 
stycznia 2010 Polprazol Acidcon-
trol (Polpharma; zmiana nazwy 
z Polprazol dla dawki 10 mg), Pra-
zol i od czerwca 2011 Prazol Neo 
(Polfa Pabianice), od lipca 2007 
Loseprazol (Liconsa), od sierpnia 
2008 Progastim (Labormed), od 
grudnia 2008 Agastin (Temap-
harm; po zmianie nazwy z Omo-
lin), od maja 2009 Tulzol (Teva), od 
grudnia 2010 Piastprazol (Temap-
harm), od lutego 2011 Ultop (Krka) 
i od maja 2011 Omeprazole Phar-
gem (Phargem; lek wprowadzony 
wcześniej pod nazwą Groprazol 
przez Polfę Grodzisk, któremu 
następnie zmieniono nazwę na 
Omeprazol APPH, a na koniec na 
Omeprazole Phargem).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Omeprazol Arrow (Arrow Poland; 
lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Ulzol przez Plivę Kraków, 
któremu następnie zmieniono 
nazwę na Omeprazol Pliva, a na 
koniec na Omeprazol Arrow), 
Omeprazole-1A Pharma, Ome-
prazol Medana (Medana Phar-
ma), Omeprazol-Ratiopharm, 
Omeprazol-Stada (Stada), Ortanol 
MUT (Sandoz) i Sinomenorm 
(+Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono także 
7 marek preparatów iniekcyjnych: 
Helicid (Zentiva), Losec (Astra-
Zeneca), Ortanol (Sandoz), od 
czerwca 2009 Omeprazol Teva 
i Prazigast (Jelfa), od października 
2009 Omepragal (SMB) i od listo-
pada 2009 Polprazol (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie 
preparat iniekcyjny Omeprazol 
Mylan.
Skreślono z Rejestru: Notis (Toll 
Manufacturing Services), Omar 
(Sandoz).
Pantoprazolum: Adozol (+Phar-
ma) i Ozzion (Vale Pharmaceuti-
cals) to odpowiednio 43. i 44. za-
rejestrowana marka pantoprazolu. 
Na rynek wprowadzono 17 marek 
pantoprazolu: Controloc i od 
czerwca 2009 dostępny bez recep-
ty Controloc Control (Nycomed; 
lek oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 

W lipcu 2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych wydał 119 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych produktów 
leczniczych, w tym 117 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 2 nowe pozwolenia dla 
leków już wcześniej zarejestrowanych (Lymphomyosot Heel), 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 Publicz-
nej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
(http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie rejestracyjne za lipiec 2011 zostało 
udostępnione 14 września 2011.
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2007 Nolpaza (Krka), od czerwca 
2008 Pantoprazol-Ratiopharm, od 
września 2008 Panogastin (Jelfa), 
od października 2008 IPP (Sandoz) 
oraz Noacid (Egis), od listopada 
2008 Panzol (Apotex) oraz Panto-
prazol Sandoz, od sierpnia 2009 
Contracid (Farma-Projekt), od 
marca 2010 Panprazox (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus jako Zoramyl), 
od lipca 2010 Pantogen (Generics), 
od sierpnia 2010 Gastrostad (Sta-
da; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Tifizol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic 
(Farmacom; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Zipan-
tola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod 
nazwą Pantoprazolum Farmacom), 
od października 2010 Ranloc (Ran-
baxy), od marca 2011 Contix ZRD 
(Lekam) i od czerwca 2011 Pan-
razol (Actavis). W postaci iniekcji 
wprowadzono 3 leki: Controloc, 
Nolpaza i Pantoprazol Sandoz.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Acid-
well (Sandoz), Dyspex I.V. (Ny-
comed Pharma), Gastronorm 
(M.R. Pharma), Nelgast (Glen-
mark Pharmaceuticals; lek OTC), 
Panglen (Glenmark), Pantomed 
(Ratiopharm), Pantopraz (Biofarm), 
Pantoprazol BMM Pharma (BMM 
Pharma), Pantoprazole Arrow 
(Arrow Poland), Pantoprazole 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuti-
cals), Pantoprazole Olinka, Pan-
toprazole 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. Tiefenba-
cher), Prazopant inj. (Actavis), 
Previfect (Sandoz), Zipantola inj. 
(Teva Kraków), a także 4 leki OTC 
z centralnej rejestracji unijnej: 
Somac Control, Pantozol Con-
trol, Pantecta Control i Pantoloc 

Control (wszystkie: Nycomed). 
W postaci iniekcji nie pojawiło się 
jeszcze w obrocie 6 leków: Dyspex 
I.V., Gastrostad Inj, Panprazox, 
Pantoprazol-Ratiopharm, Prazo-
pant i Zipantola.
Skreślono z Rejestru: Helopan 
(Gedeon Richter Polska) i Panto-
prazol-1A Pharma.

A03 – Leki stosowane w czyn-
nościowych zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych; A03A 
– Leki stosowane w czynnoś-
ciowych zaburzeniach jelit; 
A03AA – Syntetyczne leki 
przeciwcholinergiczne, estry 
z grupą aminową trzecio-
rzędową

Trimebutinum: Tribux (Biofarm) 
w postaci wielodawkowego gra-
nulatu do sporządzenia zawiesiny 
doustnej to rozszerzenie w sto-
sunku do wprowadzonych wcześ-
niej tabletek. Zarejestrowane są 3 
marki preparatów trimebutyny. Do 
sprzedaży wprowadzono: Debre-
tin (Polpharma), Debridat (Pfizer), 
Tribux oraz Tribux forte (Biofarm).

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy; A10B – Leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin;
A10BB – Sulfonamidy, po-
chodne mocznika

Glimepiridum: Lamar (Polfa War-
szawa) to 26. zarejestrowana 
marka glimepirydu. Na rynek 
wprowadzono 19 leków: Amaryl 
(Sanofi-Aventis; lek oryginalny), 
GlimeHexal (Sandoz), Glipid (Ge-
nexo), od stycznia 2006 Betaglid 
(Teva Kraków) i Glidiamid (ICN 
Polfa Rzeszów), od lutego 2006 
Diaril (Biofarm), Glibezid (Jel-
fa) i Glimepirid-Ratiopharm, od 
kwietnia 2006 Glibetic (Polphar-
ma) i Pemidal (Polfa Pabianice), 
od maja 2006 Glimesan (Sandoz), 
od lipca 2006 Symglic (SymPhar), 
od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) 
i Glemid (Egis), od marca 2007 
Limeral (+Pharma), Melyd (Stada) 
i Oltar (Berlin-Chemie/Menarini), 
od stycznia 2009 Glimepiride 

Arrow (Arrow Poland) i od maja 
2011 Glimepiride Accord (Accord 
Healthcare; lek zarejestrowany 
wcześniej przez Astron Research 
pod nazwą Glimepiride Astron).
Do sprzedaży nie zostały jeszcze 
wprowadzone preparaty: Everyl 
(GlaxoSmithKline, Poznań), Glime-
gamma (Wörwag), GlimTek (Ra-
tiopharm), Glitoprel (Polfarmex) 
i Meglimid (Krka).
Skreślono z Rejestru: Amyx (Zen-
tiva), Apo-Glim (Apotex), Glime-
Gen (Generics), Glimepiride-1A 
Pharma, Glimepiride Andissa 
(Aventis Pharma), Glimepiride 
Sanwin (Aventis Pharma), Glime-
piride Walmark, Glimepiride Win-
throp (Winthrop Medicaments), 
GlimTeva (Teva), Glindia (Gedeon 
Richter), 

A 1 0 B F  –  I n h i b i t o r y 
α-glukozydazy

Acarbosum: Adeksa (Polfarmex) 
to 2. zarejestrowany lek gene-
ryczny. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Glucobay (Bayer 
Schering). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży AcarGen (Generics).

c – UKłAD SERCOWO-NACZY-
NIOwY

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

Heparinum: Vennifem (Polphar-
ma) to 7. zarejestrowana marka 
leku z heparyną do stosowania 
zewnętrznego. Na rynek wpro-
wadzono 6 marek: Heparin-Hasco 
i Heparin-Hasco forte (Hasco-Lek), 
Heparinum GSK (GlaxoSmithKline, 
Poznań), Heparizen (Ziaja), Lioton 
(Menarini), Lioven Max (Teva) i Li-
pohep (Medagro).

C07 – Leki blokujące recep-
tory b-adrenergiczne; C07A 
– Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07AB – 
Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne; 

►
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C07AB57 – Bisoprolol, pre-
paraty złożone

Bisoprololum+acidum acetylsa-
licylicum: Betapres (Polpharma) 
to 1. rejestracja w Polsce leku 
o podanym zestawieniu substan-
cji czynnych, w 2 kombinacjach 
dawek.

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Telmisartanum: Actelsar (Sigil-
lata) to 11. zarejestrowana marka 
telmisartanu. Na rynek w Polsce 
zostały wprowadzone 3 leki: Mi-
cardis (Boehringer Ingelheim), 
Pritor (Bayer Schering) i od paź-
dziernika 2010 Tolura (Krka). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Kinzalmono (Bayer Schering), 
Telmark (Glenmark), Telmisartan 
Actavis, Telmisartan-Ratiopharm, 
Telmisartan Sandoz, Telmisartan 
Teva i Tezeo (Zentiva).
Valsartanum :  Valsargamma 
(Wörwag) to 29. zarejestrowana 
marka walsartanu, a Anartan 
(Ratiopharm) w dawce 320 mg to 
rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej niższych dawek 
tego leku. Na rynku pojawiło się 
13 leków: Diovan (Novartis; lek 
oryginalny), od marca 2008 Valsa-
cor (Krka), od marca 2009 Valzek 
(Celon Pharma), od października 
2009 Tensart (Egis; zarejestrowany 
wcześniej przez Nucleus pod na-
zwą Ramartan), od grudnia 2009 
Anartan (Ratiopharm), od marca 
2010 Nortivan (Gedeon Richter 
Polska) i Zelvartan (Nucleus), od 
lipca 2010 Bespres (Teva), od li-
stopada 2010 Valtap (Zentiva), od 
lutego 2011 Avasart (Polfarmex), 
Valsotens (Actavis; lek zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Valsartan Nucleus) oraz Vanatex 
(Polpharma) i od czerwca 2011 
Axudan (Sandoz).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do obrotu preparaty: Apo-Valsart 
(Apotex), Cezoryn (Labormed; 
lek zarejestrowany wcześniej 

pod nazwą Yosovaltan), Valsaran 
(Sun-Farm), Metrival (Sigillata), 
Nuclaval (Sigillata), Valitazin (Me-
pha), Valpress (Actavis), Valsargen 
(Generics), Valsartan-1A Pharma, 
Valsartan Bluepharma, Valsartan-
-Ratiopharm, Valsartan Tecni-
mede, Valsartan Teva, Valsavil 
(Pharma Resources Dr. Schultting) 
i Yosovaltan 160 mg (Labormed).

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DA - Antagoniści angio-
tensyny II i leki moczopędne; 
C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothi
azidum: Valsartan HCT Ranbaxy 
to 18. zarejestrowana marka pre-
paratów o podanym składzie, zaś 
Anartan HCT (Ratiopharm) w 2 ze-
stawieniach 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 Co-
-Nortivan (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 Bluephar-
ma, Valsartan HCT-Ratiopharm, 
Valsartan + hydrochlorothiazide 
Krka, Valsartan Hydrochlorothia-
zide Pliva (Teva), Valsavil HCT 
(Pharma Resources Dr. Schultting), 
Valsotens HCT (Actavis) i Vanatex 
HCT (Polpharma).

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - Leki 
wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste; C10AA – In-
hibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atorvastatin Mi-
klich i Statorva (Miklich) oraz Ator-
vastatin Bluefish to odpowiednio 
34., 35. i 36. zarejestrowana marka 
preparatów atorwastatyny, nato-
miast Atoris (Krka) w 3 dawkach to 
rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej innych dawek 
tego leku, przy czym rejestracje 
obejmują także całkiem nowe 
dla atorwastatyny dawki: 30 mg 
i 60 mg dla Atoris i Statorva oraz 
60 mg i 90 mg dla Atorvastatin 
Miklich.
Do obrotu wprowadzono 17 le-
ków: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/
Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip 
(Sandoz), od czerwca 2006 Tor-
vacard (Zentiva), od października 
2006 Atorvox (Teva), od lutego 
2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 
2008 Torvalipin (Actavis), od mar-
ca 2008 Atorvasterol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorvin), od kwietnia 
2008 Atractin (ICN Polfa Rzeszów; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Copastatin), od listopa-
da 2008 Corator (Lekam), od grud-
nia 2008 Larus (Gedeon Richter 
Polska; zarejestrowany wcześniej 
przez Medis jako Atorpharm), od 
maja 2009 Atorvastatinum Farma-
com, od czerwca 2009 Torvazin 
(Egis), od grudnia 2009 Xavitor 
(Tabuk Poland; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis pod nazwą 
Copator), 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), Atorvagen 
(Generics), Atorvanorm (+Phar-
ma), Atorvastatin-1A Pharma, 
Atorvastatin Egis, Atorvastatin-
-Ratiopharm, Atorvastatin Teva, 
Atorvastatin Teva Pharma, Atose-
ner (Sandoz), Euroclast (Sandoz), 
Gletor (Glenmark), Haepcard (San-
doz), Mephator (Mepha), Orztiza 
(Actavis) i Pharmastatin (Stada).
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►G – UKłAD MOCZOWO-PłCIO-
WY I HORMONY PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe 
i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; 
G03A - Hormonalne środki 
antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AA – Progesta-
geny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe;
G03AA09 – Dezogestrel 
i estrogen

Desogestrelum+ethinylestra
diolum: Ovulastan i Ovulastan 
forte (Polfa Pabianice) to 5. i 6. 
zarejestrowany w tej klasie środek 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 4 marki: Marvelon 
(Organon), Mercilon (Organon), 
Novynette (Gedeon Richter) i Re-
gulon (Gedeon Richter). Wszystkie 
środki zawierają 0,15 mg dezo-
gestrelu, a różnią się dawką ety-
nylestradiolu: 0,02 mg zawierają 
Mercilon, Novynette i Ovulastan, 
a 0,03 mg zawierają Marvelon, 
Ovulastan forte i Regulon.

G03AA12 – Drospirenon 
i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradio
lum: Lulina (Ivowen) to 20. zareje-
strowana marka środków antykon-
cepcyjnych o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono 8 
środków: Yasmin (Bayer Schering), 
od stycznia 2007 Yasminelle (Sche-
ring), od grudnia 2008 Yaz (Bayer 
Schering), od lipca 2010 Asubtela 
(Temapharm), Midiana (Gedeon 
Richter Polska) i Naraya (Temap-
harm) oraz od lutego 2011 Lesine 
(Teva; preparat w dawkach 3 mg 
+ 0,03 mg zarejestrowany wcześ-
niej przez Leon Farma pod nazwą 
Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat 
w dawkach 3 mg + 0,02 mg zare-
jestrowany wcześniej przez Leon 
Farma pod nazwą Drosiol).
Nie ma jeszcze na rynku prepa-
ratów: Aliane (Bayer Schering), 
Aneea (Gedeon Richter Polska), 
Belusha (Gedeon Richter Polska), 
Daylette (Gedeon Richter Polska), 
Dronin (Teva; preparat w dawkach 

3 mg + 0,03 mg zarejestrowany 
wcześniej przez Leon Farma), Li-
natera (Bayer Schering; preparat 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Ethinylestradiol/Drospire-
non Bayer), Naravela (Temapharm; 
preparat zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Narayeight), 
Palandra (Bayer Schering), Subteliv 
(Temapharm; preparat zarejestro-
wany początkowo pod nazwą Sub-
telineight), Teenia (Gedeon Richter 
Polska) i Varenelle (Teva; preparat 
w dawkach 3 mg + 0,02 mg zare-
jestrowany wcześniej przez Leon 
Farma pod nazwą Dronin).
Wszystkie środki zawierają 3 mg 
drospirenonu. Różnice dotyczą 
zawartości estrogenu. Dawkę 0,02 
mg etynylestradiolu zawierają: 
Aliane, Aneea, Belusha, Daylette, 
Lesinelle, Linatera, Naravela, Na-
raya, Teenia, Varenelle, Yasminelle 
i Yaz. Dawkę 0,03 mg etynylestra-
diolu zawierają: Asubtela, Dronin, 
Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, 
Subteliv i Yasmin.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJąCE OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie; J01D – 
Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DE 
– Cefalosporyny czwartej 
generacji

Cefepimum: Cefepime Kabi (Fre-
senius Kabi) to 2. zarejestrowany 
lek generyczny. Na rynek wpro-
wadzono lek oryginalny Maxipime 
(Bristol-Myers Squibb). Nie pojawił 
się jeszcze w obrocie Critipeme 
(Sandoz).

J02/J02A – Leki przeciw-
grzybicze działające ogólnie; 
J02AC – Pochodne triazolu

Itraconazolum: Itraconazole-
-Premier Research to 7. zareje-
strowany doustny preparat itra-
konazolu. Na rynek wprowadzono 
3 leki: Orungal (Janssen-Cilag; 
lek oryginalny), od czerwca 2006 
Trioxal (Polpharma) i od lutego 
2010 ItraGen (Generics; lek został 

pierwotnie wprowadzony na rynek 
we wrześniu 2008 pod wcześniej-
szą nazwą ItraMerck). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty 
Cladostad (Stada; wcześniejsza 
nazwa: Cladosol), Fungitrac (Ratio-
pharm) i Itrax (Genexo). Skreślono 
z Rejestru: ItraLek (Sandoz).

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AB 
– Nukleozydy i nukleotydy 
z wyłączeniem inhibitorów 
odwrotnej transkryptazy

Aciclovirum :  Hev i ran PPH 
(Polpharma) w postaci tabletek 
to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej table-
tek powlekanych, w tych samych 
3 dawkach. Zarejestrowanych jest 
7 marek acyklowiru. Do sprze-
daży wprowadzono 4 leki do-
ustne: Acyclovir Stada, Hascovir 
(Hasco-Lek), Heviran (Polpharma) 
i Zovirax (GlaxoSmithKline; lek 
oryginalny), a także 4 leki iniekcyj-
ne: Aciclovir Jelfa, Acix (Sandoz), 
Herpesin (Teva) i Zovirax (GlaxoS-
mithKline). Skreślono z Rejestru: 
Apo-Acyclovir (Apotex).

L – LEKI PRZEcIwNOwOTwO-
ROWE I WPłYWAJąCE NA 
UKłAD ODPORNOśCIOWY

L02 – Leki hormonalne; L02B 
– Antagoniści hormonów 
i leki o zbliżonym działaniu; 
L02BG – Inhibitory enzymów

Letrozolum: Letromedac (Medac), 
Loosyn (Synthon) i Letrozolum 
Genthon to odpowiednio 23., 24. 
i 25. zarejestrowana marka letro-
zolu. Na rynek zostało wprowa-
dzonych 11 leków: Aromek (Celon 
Pharma), Femara (Novartis; lek 
oryginalny), Lametta (Vipharm), 
od września 2009 Etruzil (Egis), od 
lutego 2010 Lostar (Polpharma; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Letrozolum Polphar-
ma), od maja 2010 Letralan (ICN 
Polfa Rzeszów) i Mionic (Gedeon 
Richter; preparat zarejestrowany 
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wcześniej przez Helm Pharma-
ceuticals pod nazwą Attozone), 
od czerwca 2010 Letrozole Accord 
(Accord Healthcare), od grudnia 
2010 Apo-Letro (Apotex) i Arogen 
(Biogened) oraz od lipca 2011 
Clarzole (Actavis). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Femtozone (Helm), Fukara (Sanofi-
-Aventis), Letrodotril (Teva), Letro-
fem (Hikma), Letrozac (Alfred E. 
Tiefenbacher), Letrozole Bluefish, 
Letrozol Nucleus, Loxelza (Tabuk 
Poland), Picozone (Stada), Sukon-
tix (Sandoz; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Letrozol 
Sandoz) i Trozel (Medicamenta). 
Skreślono z Rejestru: Letrozol 
Teva (wprowadzony na rynek 
w kwietniu 2009) i Letrozone (Ra-
tiopharm).

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

Mycophenolas mofetil: Nolfemic 
(Blau Farma Group) to 20. zareje-
strowana marka leku zawierające-
go pochodne kwasu mykofeno-
lowego. 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 (Service-
-Pharma), Mofimutral (ICN Pol-
fa Rzeszów), Mophecen (Jelfa), 
Myclausen (Herbert J. Passauer), 
Mycophenolate Arrow (Arrow 
Poland), Mycophenolate mo-
fetil Accord (Accord Healthcare), 
Mycophenolate mofetil Alkem, 
Mycophenolate mofetil Astron 
(Astron Research), Mycophenolate 
mofetil Farmacon (AstraZeneca), 
Mycophenolate mofetil-Ratio-
pharm, Mycophenolate mofetil 
Stada, Mycophenolate mofetil 
Teva, Mykofenolat mofetil Actavis 

i Trixin (Farmacom).
Skreślono z Rejestru Mycopheno-
lat Lek.

M – UKłAD MIĘśNIOWO-
-SZKIELETOwY

M01 – Leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01A 
– Niesterydowe leki prze-
ciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego

Ibuprofenum: Brufen zawiesina 
2% i Brufen retard w dawce 800 
mg (Abbott) to rozszerzenie w sto-
sunku do zarejestrowanych wcześ-
niej tabletek powlekanych o stan-
dardowym uwalnianiu w niższych 
dawkach. Zarejestrowano 24 marki 
preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na ry-
nek zostały wprowadzone: Ibum 
i Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen tabl. drażowane (Polfa 
Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflo-
farm), Ibuprofen Polfarmex, Ibu-
fen Total (Polpharma), Ibuprom, 
Ibuprom Duo i Ibuprom Max (US 
Pharmacia), Nurofen, Nurofen 
Express, Nurofen Forte, Nurofen 
Topss, Nurofen Ultra (zarejestro-
wany 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 Phar-
macia, Wrocław), w lipcu 2006 
Nurofen Ultra Forte (Reckitt Ben-
ckiser), 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 listopa-
dzie 2009 MIG (Berlin-Chemie), 
w styczniu 2010 Nurofen Express 
Tab (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony we wrześniu 
2007 pod nazwą Nurofen Migre-

nol Forte i w listopadzie 2008 
pod nazwą Nurofen Migrenol), 
w maju 2010 Nurofen na ból ple-
ców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nurofen Menstrual), 
w grudniu 2010 Spedifen (Zam-
bon), 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 (Vi-
tabalans), od lipca 2011 Ibuprofen 
Hasco (Hasco-Lek) i od sierpnia 
2011 Brufen (Abbott).
Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 6 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), 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% (Ratiop-
harm; preparat zarejestrowany 
wcześniej jako Ibusir), od maja 
2010 Ibalgin Baby (Zentiva), od 
lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte 
zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), 
od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci 
forte zawiesina 4% (Polpharma) 
oraz od sierpnia 2011 Nurofen 
dla dzieci Junior pomarańczowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza 
nazwa: Nurofen dla dzieci 4% po-
marańczowy) i Nurofen dla dzieci 
Junior truskawkowy (Reckitt Ben-
ckiser; wcześniejsza nazwa: Nuro-
fen dla dzieci 4% truskawkowy).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Ibumax Forte (Vitaba-
lans), Ifenin (Actavis; lek zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Ibunin), Ibuprofen Actavis (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Ibuprofen Alchemia), Mili-
fen zawiesina doustna (Pinewood) 
i Solpaflex (GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Advil (Wye-
th), Aktren i Aktren Junior (Bayer), 
Baroc (Bayer), Nurofen dla Dzieci 
Topss 100 (Reckitt Benckiser) 
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i Nurofen Topss 200 (Reckitt Ben-
ckiser).

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

Ketoprofenum: Opokanketo Pro 
(Aflofarm) żel 2,5% to 10. zareje-
strowana w tej klasie marka keto-
profenu. Na rynek wprowadzono 
7 leków: Ketospray forte 10% 
(Medagro; zarejestrowany wcześ-
niej jako Prontomeg) oraz 6 żeli 
2,5%: Fastum (Menarini), Ketonal 
Lek (Sandoz), Ketopronil (Unia), 
Profenid Gel (Sanofi-Aventis; lek 
oryginalny), Ultrafastin (Meda-
na Pharma) i od sierpnia 2011 
Ketoprofen LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Keplat 
(Hisamitsu) w postaci plastra 
leczniczego zawierającego 20 mg 
ketoprofenu oraz Ketoprofen HM 
(Health-Med) żel 2,5%. Skreślono 
z Rejestru: Ketonal krem 5% (Lek), 
Ketoprom (GlaxoSmithKline, Po-
znań), Ketores żel 2,5% (ICN Polfa 
Rzeszów), Prontoket 5% spray 
(Medagro).
W związku z możliwością występo-
wania wymagających hospitalizacji 
przypadków kontaktowego zapa-
lenia skóry po ekspozycji na świat-
ło, po miejscowym zastosowaniu 
ketoprofenu i innych niesterydo-
wych leków przeciwzapalnych, 
Komisja Europejska 29 listopada 
2010 zaleciła m.in. przeprowa-
dzenie przez podmioty odpowie-
dzialne badania obserwacyjnego 
takich przypadków, składanie 
corocznie raportu o bezpieczeń-
stwie stosowania wymienionych 
leków z uwzględnieniem oceny 
i analizy reakcji nadwrażliwości 
na światło włącznie z reakcjami 
uczuleniowymi na światło, a także 
wprowadzenie zmian w warun-
kach dostępności do tych leków 
określonych w krajowych po-
zwoleniach na dopuszczenie do 
obrotu. W związku z powyższym 

w kwietniu 2011 Minister Zdro-
wia wprowadził zmiany kategorii 
dostępności leków zawierających 
ketoprofen do stosowania miej-
scowego, z „produkt leczniczy 
wydawany bez przepisu lekarza 
– OTC” na „produkt leczniczy wy-
dawany z przepisu lekarza - Rp”.

M03 – Środki zwiotczają-
ce mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie dzia-
łające obwodowo; M03AX 
– Inne środki zwiotczające 
mięśnie działające obwo-
dowo

Toxinum botulinicum typum A: 
Xeomin (Merz) w dawce 50 j. LD50 
to rozszerzenie w stosunku do 
zarejestrowanej wcześniej dawki 
100 j. LD50. Zarejestrowanych 
jest 6 preparatów zawierających 
toksynę botulinową typu A. Na 
rynek zostały wprowadzone 4 leki: 
Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), 
od maja 2009 Vistabel (Allergan) 
i od maja 2010 Azzalure (Ipsen). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty Bocouture (Merz) 
i Xeomin (Merz).

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

Acidum ibandronicum: Kwas 
ibandronowy Liconsa, Bonefur-
bit, Kefort i Nucodran (wszystkie 
cztery: Liconsa) oraz Quodixor 
(Pharmathen) to odpowiednio 13., 
14., 15., 16. i 17. zarejestrowana 
marka leków zawierających kwas 
ibandronowy. Do sprzedaży wpro-
wadzono 2 leki iniekcyjne: Bon-
dronat (Roche) i Bonviva (Roche), 
a także 2 leki doustne: Bondronat 
(Roche) w dawce 50 mg i Bonviva 
(Roche) w dawce 150 mg przyjmo-
wanej 1 raz w miesiącu. Nie poja-
wiły się jeszcze na rynku: Iasibon 
(Pharmathen) w postaci doustnej 
i iniekcyjnej, leki doustne Boden-
za (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 iniekcyj-
ne Bodenza (Roche) i Ibandronic 
Acid Sandoz.

N – UKłAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02A – Opioidy; N02AE – 
Pochodne orypawiny

Buprenorphinum :  Norspan 
(Norpharma) w postaci systemu 
transdermalnego o nowych dla 
buprenorfiny dawkach 5, 10 i 20 
mcg/h to 5. zarejestrowana w tej 
klasie marka buprenorfiny. Do 
sprzedaży wprowadzono 3 marki: 
Bunondol (Polfa Warszawa) inj. 
i tabl. podjęzykowe, Temgesic 
(Schering-Plough) tabl. podję-
zykowe i Transtec (Grünenthal) 
system transdermalny. Nie pojawił 
się jeszcze na rynku system trans-
dermalny Buprenorphin Acino.

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N05AH – Diazepiny, oksaze-
piny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum :  Zolaxa Rapid 
(Polpharma) w postaci tabletek 
ulegających rozpadowi w jamie 
ustnej to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej table-
tek powlekanych. Zarejestrowano 
50 marek olanzapiny. Do sprze-
daży wprowadzono 20 leków: 
Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) 
i od listopada 2009 Zyprexa inj. 
10 mg o standardowym uwal-
nianiu, 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 listo-
pada 2009 Synza (+Pharma), od 
stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus pod nazwą 
Olanzapin Nucleus), od marca 

►
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2010 Olzin (Egis; preparat zare-
jestrowany wcześniej przez firmę 
Synthon jako Olanzapine Syn-
thon), 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 Olanzapi-
na Mylan (Generics), od kwietnia 
2011 Olanzaran (Ranbaxy) i od 
lipca 2011 Olanzapine Apotex 
(Apotex).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 
Anzorin (Orion), Clingozan (Exca-
libur Pharma), Egolanza (Egis), 
Kozylex (Quisisana Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Asterilon), Lazapix (Quisisana 
Pharma), Nykob (IWA Consulting), 
Olanzamin (Sun-Farm), Olanza-
pin Actavis (Axxon), Olanzapina 
Invent Farma, Olanzapina Krka, 
Olanzapina Lilly (Eli Lilly), Olan-
zapina Olpin (Blubit; lek zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Olanzapina Nyzol), Olanzapina 
Viketo (Invent Farma), Olanzapi-
ne Accord (Accord Healthcare), 
Olanzapine Adamed, Olanzapine 
Arrow (Arrow Poland), Olanzapine 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuti-
cals), Olanzapine Egis, 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 ra-
mach centralnej procedury unijnej: 
Olanzapine Glenmark (Glenmark 
Generics), Olanzapine Glenmark 
Europe (Glenmark Generics), Ola-
zax (Glenmark Pharmaceuticals), 
Olazax Disperzi (Glenmark Phar-
maceuticals) i Olanzapine Neop-
harma.
Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc 
(Hexal) i Olanzapin Pliva (Teva 
Kraków).

Quetiapinum: Quetiapine Ac-
cord (Accord Healthcare) to 35. 
zarejestrowana marka kwetiapiny. 
Na rynek wprowadzono 21 leków: 
Seroquel i Seroquel XR (Astra-
Zeneca; lek oryginalny), Ketrel 
(Celon Pharma), od grudnia 2007 
Ketipinor (Orion), od marca 2008 
Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka), 
od lipca 2008 Nantarid (Gedeon 
Richter), od października 2008 
Loquen (Teva), od lipca 2009 Sym-
quel (SymPhar; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetiapine 
Tiefenbacher), od sierpnia 2009 
Kwetaplex (Adamed), od listopada 
2009 Gentiapin (Biogened), od 
grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa 
Rzeszów), od stycznia 2010 Kefre-
nex (Axxon), od maja 2010 Poetra 
(GlaxoSmithKline; lek zarejestro-
wany wcześniej przez firmę Medis 
pod nazwą Quemed), od sierpnia 
2010 Bonogren (Vipharm), od paź-
dziernika 2010 Pinexet (Medana 
Pharma) i Vorta (Glenmark), od 
grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetiapin Sunfarm), od 
lutego 2011 Stadaquel (Stada) 
oraz od czerwca 2011 Etiagen 
(Generics), Kwetax (Teva) i Setinin 
(+Pharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Geldoren (Vale Pharma-
ceuticals), Hedonin (Lannacher), 
Ketiap (Polpharma), Kvelux (San-
doz), Kwetinor (Lekam), Quepsan 
(Pro.Med), Quetap (Ratiopharm), 
Quetiapine Medis, Quetiapine-
-Ratiopharm (zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetifi), 
Quetiapine Arrow (Arrow Po-
land), Quetiapinum Invent Farma, 
Quetiapinum Viketo (Invent Far-
ma) i Quetilis (Medis). Skreślono 
z Rejestru: Quetiapine Pliva (Teva 
Kraków), Quetin (Zentiva).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06B – Leki psychostymulu-
jące, stosowane w leczeniu 
ADHD i nootropowe; N06BX 
– Inne leki psychostymulują-
ce i nootropowe

Piracetamum: Piracetam Me-
dana to 5. zarejestrowana marka 
piracetamu. Do sprzedaży zostały 
wprowadzone 4 leki: Biotropil 
(Biofarm), Lucetam (Egis), Memo-
tropil (Polpharma) i lek oryginal-
ny Nootropil (UCB oraz Jelfa na 
licencji). 

N06D – Leki przeciw demen-
cji; N06DA - Antycholino-
esterazy

Donepezilum: Donepezil Polfar-
mex to 34. zarejestrowana marka 
donepezylu. Do sprzedaży wpro-
wadzono 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 wcześ-
niej 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 Synpe-
zil), od kwietnia 2010 Mensapex 
(Sandoz; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą DoneSAN), 
od czerwca 2010 Pezilgen (Bio-
gened), od sierpnia 2010 Apo-
-Doperil (Apotex) i Doneprion 
(Orion), od września 2010 Done-
med (Sun-Farm), od marca 2011 
Ricordo (Adamed) i od czerwca 
2011 Alzepezil ODT (Egis).
Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku preparaty: Dobedipil (Stada), 
Donecleus (Nucleus), Donegen 
ODT (Generics), Donepegamma 
(Wörwag), Donepenorm (+Phar-
ma; lek zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Donepezil Alet), 
Donepezil Bluefish (Bluefish Phar-
maceuticals), Donepezil Hydro-
chloride Accord (Accord Health-
care), Donepezil Peseri (Peseri 
Trading), Donepezil Pliva (Teva), 
Donepezil Specifar (Stada), Do-
nethon (Synthon), Memiranum 
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(Ranbaxy), Pamigen (Generics; lek 
wprowadzony na rynek w marcu 
2010 pod nazwą Donepezil Ge-
nerics), Redumas i Redumas ODT 
(Teva) oraz Rizin (Teva).
Galantaminum: Galsya SR (Krka) 
w 3 dawkach to aktualnie 2. zare-
jestrowana marka galantaminy, ale 
1. lek o przedłużonym uwalnianiu, 
w tym w nowych dla galantaminy 
dawkach 16 mg i 24 mg. Do sprze-
daży został wprowadzony Nivalin 
inj. (Sopharma). Skreślono z Re-
jestru: GalLek (Sandoz) i Reminyl 
(Janssen-Cilag).
Rivastigminum: Rivastin (Polphar-
ma) to 27. zarejestrowana mar-
ka rywastygminy. Do sprzedaży 
wprowadzono 12 leków: Exelon 
(Novartis Europharm), od sierpnia 
2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 
2009 Rivastigmine Teva, od maja 
2010 Prometax (Novartis Europ-
harm), 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), od lipca 2011 
Rivastigmine Teva Pharma i od 
sierpnia 2011 Rivastigmin Stada 
(lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Niddastig).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Ga-
lex d.d.), Loristiven (Blau Farma 
Group), Rivalong (Farma-Projekt), 
Rivastigmine 1A Pharma, Riva-
stigmine Actavis, Rivastigmine 
Hexal, Rivastigmine Mylan, Riva-
stigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ra-
tiopharm, Rivastigmine Sandoz, 
Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred 
E. Tiefenbacher), Rivastinorm 
(+Pharma) i Signelon (Synteza).

N07 – Inne leki działające 
na układ nerwowy; N07X/
N07XX – Inne leki działające 
na układ nerwowy

Homeopathicum: Cerebrum comp. 
(Heel) tabl. to nowa postać leku, 
który był wcześniej dostępny 
w różnych wersjach w postaci in-
iekcji/płynu do picia.

R – UKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg 
oddechowych; R03D - Inne 
leki działające ogólnie sto-
sowane w obturacyjnych 
chorobach dróg; R03DC – 
Antagoniści receptorów leu-
kotrienowych

Montelukastum: Montelukast 
Polpharma, Montelukast Phar-
mathen , Montelukast Accord 
(Accord Healthcare) i Lamoten 
(Polfa Pabianice) to odpowiednio 
43., 44., 45. i 46. zarejestrowana 
marka montelukastu. Do sprze-
daży zostało wprowadzonych 18 
leków: Singulair (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny), od paź-
dziernika 2008 Drimon (Teva), od 
stycznia 2009 Astmirex (Temap-
harm), Hardic (Teva) i Monkasta 
(Krka), od lutego 2009 Montest 
(Genexo), od kwietnia 2009 Mi-
lukante (Adamed) i Promonta 
(Nycomed Pharma), od maja 
2009 Asmenol (Polpharma), od 
października 2009 Eonic (Gedeon 
Richter) i Montelak (Medreg), od 
grudnia 2009 Montessan (Apotex; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Montekast), od czerw-
ca 2010 Montespir (Biofarm) i Vi-
zendo (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 & Doh-
me), Airuno (Blubit), Astmodil 
(Polfarmex), Astmontex (Farma-
-Projekt), Elukan (Specifar), Mira-
lust (Adamed), Montekast (Blau 
Farma Group II [nastąpiła zmiana 

nazwy podmiotu odpowiedzial-
nego z Arti Farma]), Montelukast-
-1A Pharma, Montelukast Helm, 
Montelukast Invent Farma, Mon-
telukast Miklich, Montelukast 
MSD (Merck Sharp & Dohme), 
Montelukast-Ratiopharm, Mon-
telukast Stada, Montelukast Sun-
farm (Sun-Farm), Montelukastum 
Synthon, Montetrinas (Sigillata), 
Montexal (ICN Polfa Rzeszów), 
Montulind (Sigillata), Sigilukad (Si-
gillata), Singuratio (Ratiopharm), 
Sitemortak (Sigillata), Telumantes 
(Sigillata). Skreślono z Rejestru: 
Lukast (Grünwalder).

R05 – Leki stosowane w kasz-
lu i przeziębieniach; R05C 
– Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych 
zawierających leki prze-
ciwkaszlowe; R05CB – Leki 
mukolityczne

Bromhexinum: Flegamina o sma-
ku miętowym bez cukru i Flega-
mina o smaku malinowym (Teva) 
w postaci syropów to rozszerze-
nie względem wprowadzonych 
wcześniej syropów Flegamina 
o smaku truskawkowym i Flega-
mina o smaku miętowym oraz 
kropli i tabletek. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki preparatów 
bromheksyny: Bisolvon (Boehrin-
ger Ingelheim) i Flegamina (Teva).

S – NARZąDY ZMYSłÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01E 
– Leki przeciw jaskrze i zwę-
żające źrenicę;
S01EA – Sympatykomimetyki 
stosowane w leczeniu jaskry

Brimonidinum: Biprolast (Blau 
Farma Group) to 7. zarejestro-
wana marka brymonidyny. Na 
rynku pojawiły się 4 leki: Alpha-
gan (Allergan), od czerwca 2009 
Luxfen (Jelfa), od listopada 2010 
Brimogen (Generics) i od stycznia 
2011 Brimoteva (Teva). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży: Brymont (Blumont) i Clarix 
(Sandoz). Skreślono z Rejestru: 
Brimonidine-1A Pharma.

►
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S01ED – Leki blokujące re-
ceptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, prepa-
raty złożone

Dorzolamidum+timololum : 
Oculamid (Blau Farma Group) to 
8. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 3 preparaty: Co-
sopt (Merck Sharp & Dohme), od 
kwietnia 2010 Rozacom (Adamed) 
i od stycznia 2011 Dotiteva (Teva) 
w postaci kropli wielodawkowych. 

Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Cosopt PF (Merck Sharp & 
Dohme), Dolopt Plus (Sandoz), 
Dorzolamid/Timolol Stada, Doti-
teva Minims (Teva), Oftidorix (Jelfa) 
i Tymolamid (Blau Farma Group).

V – PREPARATY RÓŻNE
V03/V03A – Inne środki 
stosowane w lecznictwie; 
V03AF – Środki odtruwające 
stosowane w czasie leczenia 
cytostatykami

Calcii folinas: Calcium folinate 
ESP Pharma to 4. zarejestrowa-
ny w Polsce preparat folinianu 
wapnia. Na rynek wprowadzono 
3 leki: Calciumfolinat-Ebewe, Le-
ucovorin Ca Teva i od września 
2007 Rescuvolin (Pharmachemie; 
nastąpiła zmiana nazwy preparatu 
na Calcium Folinate Hospira, ale 
lek o nowej nazwie nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży).

2011-09-24

Nowe rejestracje – UE – sierpień 2011

A – PRZEwÓD POKARMOwY 
I METABOLIZM

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy; A10B – Leki obni-
żające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BH – Inhibitory peptyda-
zy dipeptydylowej IV (DPP-4)

Linagliptinum: Trajenta (Bo-
ehringer Ingelheim) wskazany 
jest w leczeniu cukrzycy typu 2 
w celu poprawy kontroli glikemii 
u dorosłych pacjentów:
1) w monoterapii: u pacjentów, 

u których kontrola glikemii 
uzyskana wyłącznie za pomo-
cą diety i ćwiczeń fizycznych 
jest niewystarczająca i dla któ-
rych metformina jest nieodpo-
wiednia z powodu nietoleran-
cji lub przeciwwskazana z po-
wodu niewydolności nerek;

2) w terapii skojarzonej: w sko-
jarzeniu z metforminą, kiedy 
stosowanie wyłącznie met-
forminy w połączeniu z die-
tą i ćwiczeniami fizycznymi 
nie wystarcza do uzyskania 
odpowiedniej kontroli glike-

mii; w skojarzeniu z sulfony-
lomocznikiem i metforminą, 
kiedy stosowanie terapii dwu-
lejkowej z zastosowaniem tych 
leków w połączeniu z dietą 
i ćwiczeniami nie wystarcza do 
uzyskania odpowiedniej kon-
troli glikemii.

Linagliptyna jest inhibitorem en-
zymu DPP-4 (dipeptydylopep-
tydaza 4, EC 3.4.14.5) – enzymu 
biorącego udział w inaktywacji 
hormonów inkretynowych GLP-
1 (glikagonopodobny peptyd 1, 
ang. glucagon-like peptide-1) 
oraz GIP (glukozozależny po-
lipeptyd insulinotropowy, ang. 
glucosedependent insulinotro-
pic polypeptide). Hormony te są 
szybko rozkładane przez enzym 
DPP-4. Oba hormony inkretyno-
we biorą udział w fizjologicznej 
regulacji homeostazy glukozy. 
Inkretyny są wydzielane przez 
cały dzień w niewielkim stęże-
niu podstawowym, ich stężenia 
rosną natychmiast po przyjęciu 
posiłku. GLP-1 oraz GIP zwięk-
szają biosyntezę insuliny i jej wy-

dzielanie z komórek beta trzust-
ki w przypadku prawidłowych 
i zwiększonych stężeń glukozy 
we krwi. Ponadto GLP-1 zmniej-
sza wydzielanie glukagonu z ko-
mórek alfa trzustki, co powoduje 
zmniejszenie ilości glukozy uwal-
nianej z wątroby. Linagliptyna 
z dużą skutecznością odwracal-
nie wiąże się z DPP-4, przez co 
prowadzi do trwałego zwięk-
szenia stężenia inkretyn oraz do 
przedłużenia utrzymywania się 
aktywnych wartości stężeń tych 
związków. Linagliptyna w spo-
sób zależny od glukozy zwiększa 
wydzielanie insuliny i zmniejsza 
wydzielanie glukagonu, przez co 
pozwala na ogólną poprawę ho-
meostazy glukozy. Linagliptyna 
wiąże się wybiórczo z DPP-4 oraz 
działa ponad 10 tysięcy razy bar-
dziej wybiórczo w porównaniu 
z aktywnością DPP-8 lub DPP-9 
w warunkach in vitro.

N – UKłAD NERWOWY
N03/N03A – Leki przeciwpa-
daczkowe; N03AX – Inne leki 

W sierpniu 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 5 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 1 nowej substancji czynnej (linagliptyna) oraz 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).

►
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przeciwpadaczkowe
Levetiracetamum: Levetiracetam 
Teva i Levetiracetam Ratiopharm 
to pierwsze zarejestrowane gene-
ryczne preparaty lewetyracetamu. 
Na rynek wprowadzono lek orygi-
nalny Keppra (UCB).
Leki Levetiracetam Teva i Leveti-
racetam Ratiopharm są wskaza-
ne jako monoterapia w leczeniu 
napadów częściowych lub częś-
ciowych wtórnie uogólnionych 
u pacjentów w wieku od 16 lat 
z nowo rozpoznaną padaczką. 
Natomiast są wskazane jako te-
rapia wspomagająca: w leczeniu 
napadów częściowych lub częś-
ciowych wtórnie uogólnionych 
u dorosłych, dzieci i niemowląt 
w wieku od 1 miesiąca z padacz-
ką; w leczeniu napadów mioklo-
nicznych u dorosłych i młodzieży 
w wieku od 12 lat z młodzieńczą 
padaczką miokloniczną; w lecze-
niu napadów toniczno-klonicz-
nych pierwotnie uogólnionych 
u dorosłych i młodzieży w wieku 
od 12 lat z idiopatyczną padaczką 
uogólnioną.
Lewetyracetam, jest pochod-
ną pirolidonu (S-enancjomer 
amidu kwasu α-etylo-2-oksy-1-
pirolidynooctowego) chemicznie 
nie powiązaną z istniejącymi sub-
stancjami czynnymi o działaniu 
przeciwpadaczkowym. Mecha-
nizm działania lewetyracetamu 
nadal nie jest w pełni poznany, 
wydaje się różny od sposobu 
działania innych leków przeciw-
padaczkowych. Wyniki badań in 
vitro i in vivo wskazują, że lewe-
tyracetam nie zmienia podsta-
wowych właściwości komórki ani 
prawidłowych procesów neuro-
transmisji. Badania in vitro wy-
kazały, że lewetyracetam wpływa 
na stężenie Ca2+ w neuronach, 
częściowo hamując prądy Ca2+ 
typu N oraz ograniczając uwal-
nianie jonów Ca2+ zmagazy-
nowanych wewnątrz neuronów. 
Dodatkowo częściowo znosi in-
dukowane przez cynk i beta-

-karboliny hamowanie prądów 
bramkowanych przez GABA i gli-
cynę. Ponadto w badaniach in vi-
tro wykazano, że lewetyracetam 
wiąże się z określonym miejscem 
w tkance mózgowej gryzoni. Tym 
miejscem jest białko pęcherzy-
ków synaptycznych 2A, które, jak 
się uważa, bierze udział w proce-
sie fuzji pęcherzyków i egzocy-
tozy neurotransmiterów. Stopień 
powinowactwa lewetyracetamu 
i spokrewnionych analogów do 
białka 2A koreluje z mocą dzia-
łania przeciwpadaczkowego tych 
substancji w modelu audiogen-
nych napadów padaczkowych 
u myszy. To odkrycie wskazuje, 
że interakcja lewetyracetamu 
z białkiem pęcherzyków synap-
tycznych 2A wydaje się wpływać 
na przeciwpadaczkowe działanie 
tego produktu leczniczego.

N04 – Leki przeciw chorobie 
Parkinsona;
N04B – Leki dopaminer-
giczne;
N04BA – Dopa i jej pochod-
ne; N04BA03 – Lewodopa, 
inhibitor dekarboksylazy 
i inhibitor COMT

Levodopum+carbidopum+enta
caponum: Levodopa/Carbidopa/
Entacapone Orion w 6 zestawie-
niach dawek (6 różnych dawek 
lewodopy i karbidopy + 200 mg 
entakaponu) to 2. zarejestrowany 
lek o tym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono Stalevo (Orion).
Produkt Levodopa/Carbidopa/
Entacapone Orion wskazany jest 
w leczeniu dorosłych pacjentów 
z chorobą Parkinsona, u których 
występują fluktuacje motoryczne 
końca dawki, których nie można 
ustabilizować leczeniem lewodo-
pą/inhibitorem dekarboksylazy 
dopa (DDC).
Zgodnie z obecnym stanem wie-
dzy objawy choroby Parkinsona 
spowodowane są przez utratę 
dopaminy w ciele prążkowanym. 
Dopamina nie przenika przez ba-
rierę krew-mózg. Lewodopa, pre-

kursor dopaminy, przenika przez 
barierę krew-mózg i łagodzi ob-
jawy choroby. Ponieważ lewodo-
pa jest w dużej części metabo-
lizowana na obwodzie, jedynie 
mała jej część z podanej dawki 
dociera do ośrodkowego ukła-
du nerwowego, jeżeli lewodopę 
podaje się bez inhibitorów enzy-
mów metabolicznych.
Karbidopa jest obwodowym in-
hibitorem DDC, redukującym ob-
wodowy metabolizm lewodopy 
do dopaminy, dzięki czemu wię-
cej lewodopy może przedostać 
się do mózgu. Gdy dekarboksyla-
cja lewodopy zostaje zmniejszona 
przez podawanie łącznie z inhibi-
torem DDC, zastosowana może 
być mniejsza dawka lewodopy. 
Zmniejszeniu ulega też częstość 
występowania działań niepożą-
danych, takich jak nudności.
Podczas hamowania aktywności 
dekarboksylazy przez inhibitor 
DDC, metylotransferaza-O-kate-
cholowa (COMT) staje się głów-
nym obwodowym szlakiem me-
tabolicznym katalizującym prze-
mianę lewodopy do 3-O-me-
tyldopy (3-OMD), potencjalnie 
szkodliwego metabolitu lewo-
dopy. Entakapon jest odwracal-
nym, specyficznym i działającym 
głównie obwodowo inhibitorem 
COMT, przeznaczonym do jed-
noczesnego podawania z lewo-
dopą. Entakapon opóźnia klirens 
lewodopy w krwiobiegu, co po-
woduje zwiększenie powierzchni 
pod krzywą (AUC) w farmako-
kinetycznym profilu lewodopy. 
W konsekwencji reakcja kliniczna 
na każdą dawkę lewodopy jest 
zwiększona i wydłużona.

N04BX – Inne leki dopami-
nergiczne

Entacaponum: Entacapone Orion 
to 4. zarejestrowana marka enta-
kaponu. Na rynek wprowadzono 2 
leki: Comtan (Novartis) i Comtess 
(Orion). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży preparat Entacapone 
Teva.

►
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Entakapon jest wskazany jako 
środek wspomagający leczenie 
standardowymi preparatami le-
wodopy z benserazydem lub le-
wodopy z karbidopą u dorosłych 
pacjentów z chorobą Parkinsona 
i fluktuacjami ruchowymi końca 
dawki, których nie można opano-
wać stosując te preparaty.
Entakapon jest inhibitorem enzy-
mu katecholo-O-metylotransfe-
razy (COMT) działającym wybiór-
czo, w sposób odwracalny i głów-
nie obwodowo, przeznaczonym 
do równoczesnego podawania 
z preparatami zawierającymi le-
wodopę. Poprzez hamowanie 
działania enzymu COMT entaka-
pon zmniejsza przemianę meta-

boliczną lewodopy do 3-O-me-
tyldopy (3-OMD). Prowadzi to 
do zwiększenia wartości AUC le-
wodopy. W ten sposób stężenie 
lewodopy w tkance mózgowej 
ulega zwiększeniu. W wyniku sto-
sowania entakaponu uzyskuje się 
przedłużenie trwania odpowiedzi 
klinicznej na lewodopę. Entaka-
pon hamuje aktywność enzymu 
COMT głównie w tkankach ob-
wodowych. Hamowanie aktyw-
ności COMT w krwinkach czer-
wonych jest ściśle skorelowane ze 
stężeniami entakaponu w osoczu 
krwi, co wskazuje jednoznacznie 
na odwracalny charakter tego 
zjawiska.

Niektóre decyzje porejestracyjne 
Komisji Europejskiej:
•	 decyzja z 25 X 2010 dotyczą-

ca zmiany nazwy preparatu 
z Alendronate sodium and 
colecalciferol, MSD na Vanta-
vo (Merck Sharp & Dohme);

•	 decyzja z 26 VII 2011 w spra-
wie odmowy odnowienia 
pozwolenia na dopuszcze-
nie do obrotu (wydanego 27 
VI 2006, zawieszonego 3 XII 
2010) produktu leczniczego 
Avaglim (SmithKline Bee-
cham) zawierającego rozy-
glitazon i glimepiryd (klasa 
A10BD) – utraciło ono moc 
z dniem 29 VI 2011.

2011-09-13

W sierpniu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 21 nowych 
marek produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

C01EB Trimetazidinum Vascotazin Actavis PL 01.2011

C08CA Lercanidipinum Karnidin Orion PL 08.2010

C09DA01 Losartanum + 
hydrochlorothiazidum

Sortabax HCT Ranbaxy PL 08.2010

G04BE Sildenafilum Ecriten Jelfa PL 09.2010

L01CD Cabazitaxelum Jevtana Sanofi-Aventis UE 03.2011

M01AE Ibuprofenum Brufen Abbott PL 06.2010

M01AE51 Ibuprofenum + 
paracetamolum

Nurofen Ultima Reckitt 
Benckiser

PL 12.2010

M01AE51 Ibuprofenum + 
pseudoephedrinum

Nurofen Zatoki Reckitt 
Benckiser

PL 07.1998 
Nurofen na 
przeziębienie 
i grypę*, zm. 
07.2000 Nurofen 
Antigrip*, zm. 
05.2011 Nurofen 
Zatoki

NOWOśCI NA RYNKU – SIERPIEŃ 2011
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M02AA Ketoprofenum Ketoprofen LGO Laboratorium 
Galenowe 
Olsztyn

PL 03.2011

M03AC Rocuronii bromidum Roqurum Jelfa PL 09.2010

M04AA Febuxostatum Adenuric Menarini UE 04.2008

N04BC Ropinirolum Rolpryna SR Krka PL 03.2011

N05CX Crataegi Fr/Ex + Lupuli Sb/
Ex + Passiflorae H/Ex + 
Valerianae Rx/Ex

Senospasmina Herbapol Lublin PL 05.1992 
Passispasmin*, 
zm. 04.2011 
Senospasmina

N05CX Magnesium + Melissae F/Ex 
+ pyridoxinum + Valerianae 
Rx/Ex

Extraspasmina Herbapol Lublin PL 12.2008 
Nervomag*, 
zm. 09.2010 
Nervomag Extra, 
zm. 04.2011 
Extraspasmina

N06DA Rivastigminum Rivastigmin Stada Stada PL 02.2010 
Niddastig, 
zm. 03.2011 
Rivastigmin 
Stada

R01BA Pseudoephedrinum Apselan Polfarmex PL 04.2011

R03DX Fenspiridum Fosidal Polpharma PL 06.2011

R05DA20 Dextromethorphanum + Tiliae 
I/Ex

Dexapico Herbapol Lublin PL 03.2004 
Bronchonorm*, 
zm. 05.2010 
Dexapico

R05DB Butamiratum Atussan Polfarmex PL 04.2011

R06AX Bilastinum Bilaxten Menarini PL 02.2011

V03AE Sevelamerum Renvela Genzyme UE 06.2009

Ponadto w sierpniu 2011 
r. wprowadzono do sprzedaży 5 
nowych wersji marek już obecnych 
na rynku: Nurofen dla dzieci 
Junior pomarańczowy (Reckitt 
Benckiser), Nurofen dla dzieci 
Junior truskawkowy (Reckitt 
Benckiser), Nutramigen AA (Mead 
Johnson), Nutriflex Omega Special 
(Braun), Oftaquix Sine (Santen).

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

C – UKłAD SERCOWO-
NAcZYNIOwY

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 

kanału  wapniowego z 
głównym działaniem na 
naczynia krwionośne; C08CA 
– Pochodne dihydropirydyny

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna; C09D 
– Antagoniści angiotensyny 
II, leki złożone; C09DA - 
Antagoniści angiotensyny II 
i leki moczopędne; C09DA01 
– Losartan i leki moczopędne

►
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G  –  U K ł A D  M O C Z O W O -
PłCIOWY I HORMONY PłCIOWE
G04 – Leki urologiczne; G04B 

– Inne leki urologiczne, 
w tym przeciwskurczowe; 
G04BE – Leki stosowane w 
zaburzeniach erekcji

L – LEKI 
PRZEcIwNOwOTwOROwE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD 

ODPORNOśCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; 

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

M – UKłAD MIĘśNIOWO-
SZKIELETOwY

M01 – Leki przeciwzapalne i 
p r z e c i w r e u m a t y c z n e ; 
M01A –  Nies te r ydowe 
l ek i  p r zec iwzapa lne  i 
przeciwreumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego
M01AE51 – Ibuprofen, leki 
złożone

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

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; 
M03A – Środki zwiotczające 
m i ę ś n i e  d z i a ł a j ą c e 
obwodowo; M03AC – Inne 
czwartorzędowe związki 
amoniowe

M04/M04A – Leki przeciw dnie 
m o c z a n o w e j ;  M 0 4 A A 
– Preparaty  hamujące 
w y t w a r z a n i e  k w a s u 
moczowego

N – UKłAD NERWOWY
N04 – Leki przeciw chorobie 

Parkinsona; N04B – Leki 
dopaminergiczne; N04BC – 
Agoniści dopaminy

N05 – Leki psychotropowe; N05C – 
Leki nasenne i uspokajające; 
N05CX – Leki nasenne i 
uspokajające, preparaty 
złożone z wyłączeniem 
barbituranów

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – 
Leki przeciw demencji; N06DA 
– Antycholinoesterazy

R – UKłAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w 

chorobach nosa; R01B – 
Leki udrażniające nos do 
stosowania ogólnego; R01BA 
– Sympatykomimetyki;

R 0 3  –  Le k i  s t o so w a n e  w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03D 
-  Inne lek i  dz ia ła jące 
o g ó l n i e  s t o sow a n e  w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DX 
-  Inne lek i  dz ia ła jące 
o g ó l n i e  s t o sow a n e  w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych

R05 – Leki stosowane w kaszlu 
i przeziębieniach; R05D 
– Leki przeciwkaszlowe, z 
wyłączeniem preparatów 
złożonych ze środkami 
wykrztuśnymi;
R05DA – Alkaloidy opium 
i pochodne; R05DA20 – 
Preparaty złożone
R 0 5 D B  –  I n n e  l e k i 
przeciwkaszlowe

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

V – PREPARATY RÓŻNE
V03/V03A – Inne środki stosowane 

w lecznictwie; V03AE – Leki 
stosowane w hiperkalemii i 
hiperfosfatemii ■

2011-09-23

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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