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W APTEKARZU POLSKIM NOWOŚCI

W 2012 roku w Aptekarzu Polskim można 
spotkać kilka nowości. Proponujemy czytelni-
kom artykuły, które obejmują zakres wiedzy 
związanej z egzaminami na specjalizację. Obję-
te są one wspólną nazwą REPETYTORIUM DO 
SPECJALIZACJI i ukazują się w dziale WSZECH-
NICA APTEKARSKA. Autorami tych artykułów 
będą pracownicy nauki, którzy prowadzą zaję-
cia przygotowujące do specjalizacji. Pierwsze 

dwa artykuły z tej serii – „Maści w recepturze” i „Czopki w receptu-
rze” napisał dr Piotr Belniak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Nowością jest cykl artykułów objęty wspólną nazwą MIGAWKI 
Z DZIEJÓW POLSKICH IZB APTEKARSKICH. Są one publikowane 
w dziale HISTORIA FARMACJI- APTEKARSKIE TRADYCJE. Doktor 
Maciej Bilek, w najbliższych numerach, będzie przedstawiał pano-
ramę izb aptekarskich działających w powojennej Polsce do 1951 
roku. Pomimo krótkiego czasu działania, dorobek samorządu apte-
karskiego tamtych lat był imponujący. We wstępie do pierwszego 
artykułu (AP, styczeń 2012) poświęconego Okręgowej Izbie Apte-
karskiej w Krakowie autor napisał, że „okres ten to jedna z najpięk-
niejszych kart historii polskiej farmacji!”. W bieżącym numerze, na 
27 stronie, zaczyna się artykuł poświęcony wzorcowej plantacji ro-
ślin leczniczych w Kazuniu Polskim założonej i prowadzonej przez 
Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie. Dla zachęty anonsujemy, 
że w następnym numerze przedstawione będą dzieje laboratorium 
analitycznego Izby w Łodzi. 

W APTECE, to nazwa jednego z ulubionych działów czytelników 
Aptekarza Polskiego. Ewa Sitko i Magdalena Bucior - autorki tego 
działu zaproponowały zmianę formy swoich artykułów. Od stycznia 
prowadzą dialogi, których tematyka odnosi się do sytuacji interper-
sonalnych spotykanych w aptekach. Dialog pierwszy, opublikowany 
w poprzednim numerze Aptekarza Polskiego poświęciły „ludzkiemu 
farmaceucie”, czyli dylematom zrodzonym na kanwie wypowiedzi 
Rzecznika Praw Pacjenta. Tym razem temat dialogu dotyczy mecha-
nizmu powstawania trudnych uczuć, takich jak gniew lub złość. 

W 2012 roku rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów poświę-
conych terapeutycznym właściwościom przypraw kuchennych. Au-
torką tych artykułów, które publikujemy w dziale WSZECHNICA AP-
TEKARSKA jest pani Joanna Typek, magister farmacji z Krakowa. 

Redakcja Aptekarza Polskiego jest wyczulona na różnorodne 
formy aktywności sportowej farmaceutów. Z największą chęcią za-
powiadamy imprezy sportowe, które się odbędą i relacjonujemy te, 
które się odbyły. Na okładkach prezentujemy fotorelację z XII Mi-
strzostw Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, które odbyły 
się 11 lutego w Karpaczu. Na lato zapowiadamy zaś wielką między-
narodową imprezę pn. „Światowe Igrzyska Medycyny i Zdrowia”, 
która rozpocznie się 7 lipca w Istambule. 

Wiadomość z ostatniej chwili! – z inicjatywy członków Ku-
jawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Łodzi w dniach 21 i 22 kwietnia 2012 roku 
w Łęczycy odbędą się I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Ha-
lowej Piłce Nożnej. Termin zgłoszeń drużyn do udziału w zawo-
dach upływa 31 marca. ■

Redakcja Aptekarza Polskiego
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Do Naczelnej Izby Apte-
karskiej napływa coraz 
więcej informacji o ła-

maniu zarówno przepisów za-
kazujących reklamy aptek i ich 
działalności, jak i zabraniających 
stosowania zachęt odnoszących 
się do produktów refundowa-
nych. Przepisy te obowiązują od 
1 stycznia 2012 r., kiedy weszła 
w życie ustawa o refundacji le-
ków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycz-
nych. Tymczasem przeciwnicy 
tych regulacji nie ustają w wynaj-
dywaniu furtek i szczelin w obo-
wiązującym prawie, by wyko-
rzystując bezczynność państwa, 
a niekiedy nawet paraliż jego in-
stytucji, przywracać stare, zazwy-
czaj tylko trochę zmodyfikowane 
mechanizmy marketingowe, od 
których na stałe miał być uwol-
niony rynek aptek. 

Już pod koniec grudnia 
2011 r. niektórym aptekom za-
częto nadawać nazwy, zawiera-

jące w mojej ocenie elementy re-
klamy. Pojawiło się „Centrum Ta-
nich Leków” czy „Najtańsza Ap-
teka w Regionie”. Wątpliwości 
samorządu aptekarskiego budzi 
program opieki farmaceutycznej, 
który proponuje aptekom DOZ 
SA. Organizator tego przedsię-
wzięcia informuje, że za zakupy 
dokonane w aptekach uczest-
niczących w tym programie pa-
cjenci będę otrzymywali plusy. 
Zgromadzone plusy uprawniają 
do skorzystania z rabatu. Pacjen-
ci będą mogli dokonać w apte-
ce zakupu wybranych produk-
tów, korzystając ze specjalnych 
promocji – zapłacą 1 zł za każdy 
produkt umieszczony w informa-
torze programu. Samorząd ma 
także zastrzeżenia do „Programu 
60+”, którego organizatorem jest 
ePRUF. Do uczestników tego pro-
gramu lojalnościowego, osób po 
sześćdziesiątym roku życia, skie-
rowano specjalną ofertę. Mogą 
oni kupować leki nierefundowa-
ne, których ceny zostały ustalone 
właśnie dla pacjentów z legity-
macją „Programu 60+”. Déjà vu?

Z orzecznictwa sądów ad-
ministracyjnych wynika, że pro-
gramy lojalnościowe są rodzajem 
reklamy działalności aptek. Sto-
suje się je, żeby zachęcić pacjen-
tów do nabywania leków w okre-
ślonych aptekach. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warsza-
wie w wyroku z 6 marca 2008 r. 
(sygn. VII SA/Wa 1985/07) stwier-

dził, że apteki prowadzą działal-
ność reklamową, jeśli kierują do 
publicznej wiadomości informa-
cję, której celem jest zwiększe-
nie sprzedaży produktów leczni-
czych. W innym orzeczeniu czy-
tamy: „reklamą działalności apteki 
będzie więc zamiar przyciągnięcia 
potencjalnych klientów do doko-
nania zakupu towarów sprzeda-
wanych w aptece – niezależnie 
od form i metod jej prowadzenia 
oraz użytych do jej realizacji środ-
ków – jeśli jej celem jest zwiększe-
nie sprzedaży produktów leczni-
czych” (wyrok WSA w Warszawie 
z 17 października 2008 r., sygn. 
VII SA/Wa 698/08; wyrok WSA 
w Warszawie z 1 lutego 2008 r., 
sygn. VII SA/Wa 1960/07). A prze-
cież taka właśnie jest idea progra-
mów lojalnościowych.

Niejednokrotnie podkreśla-
łem, że reklama wypaczyła obraz 
polskiej apteki i wizerunek farma-
ceuty, którego próbowano spro-
wadzić do roli sprzedawcy leków. 
Gdy podczas prac nad rządowym 
projektem ustawy refundacyjnej 
w Sejmie w imieniu samorządu 
aptekarskiego przekonywałem 
posłów do wprowadzenia za-
kazu reklamy aptek, wskazywa-
łem między innymi, że nie mogą 
reklamować swej działalności 
przedstawiciele innych zawodów 
zaufania publicznego, w tym le-
karze, prawnicy i weterynarze. Po-
nadto przeciwnikom tej regulacji 
przypomniałem, że apteki są pla-

Déjà vu?
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cówkami ochrony zdrowia, a nie 
butikami z lekami. Argumenty 
samorządu były skuteczne – za-
kaz reklamy aptek został wpro-
wadzony w rozdziale 9 („Zmiany 
w przepisach obowiązujących, 
przepisy przejściowe i końcowe”) 
ustawy z 12 maja 2011 r. o refun-
dacji leków, zmieniających do-
tychczasowe brzmienie art. 94a 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
- Prawo farmaceutyczne. 

Należy, zwłaszcza teraz, 
jeszcze raz przywołać art. 49 ust. 
3 ustawy refundacyjnej. Stano-
wi on, że nie można stosować ja-
kichkolwiek form zachęty odno-
szących się do leków, środków 
spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego lub wy-
robów medycznych podlegają-
cych refundacji ze środków pub-
licznych, w szczególności kiero-
wanych do świadczeniobiorców, 
przedsiębiorców oraz ich pracow-
ników lub osób uprawnionych, 
w tym sprzedaży uwarunkowanej, 
upustów, rabatów, bonifikat, pa-
kietów i uczestnictwa w progra-
mach lojalnościowych, darowizn, 
nagród, prezentów, upominków, 
niespodzianek, wycieczek, loterii, 
losowań, wszelkich form użyczeń, 
transakcji wiązanych, ułatwień, 
zakupów lub usług sponsorowa-
nych, wszelkiego rodzaju talonów, 
bonów oraz innych niewymienio-
nych z nazwy korzyści. Ostatecz-
na wersja tego zapisu to również 
efekt działań przedstawicieli sa-
morządu aptekarskiego, których 
pracą kierowałem na posiedze-
niach sejmowej i senackiej komisji 
zdrowia. W projekcie rządowym 
ustawy o refundacji leków prze-
widywano, że tylko przedsiębior-
cy nie mogą stosować wyżej wy-
mienionych zachęt. Niestety, do 
Naczelnej Izby Aptekarskiej do-
cierają informacje, że również ten 
przepis usiłuje się naruszać. 

Kontrola przestrzegania 
przepisów dotyczących zaka-
zu reklamy aptek oraz stosowa-
nia różnych form zachęty należy 
do kompetencji wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych. 
Prawo jest jednoznaczne: w razie 
stwierdzenia naruszenia przepi-
sów o zakazie reklamy aptek na-
kazuje on, w drodze decyzji, za-
przestania prowadzenia takiej 
działalności. Od instytucji demo-
kratycznego państwa prawa oby-
watele oczekują sprawnego i sku-
tecznego działania. Bierność lub 
paraliż tych instytucji grozi utra-
tą zaufania społecznego do tych, 
którym powierzono nadzór nad 
przestrzeganiem prawa, a w kon-
sekwencji do samego państwa. 
Naczelna Izba Aptekarska zwró-
ciła się do Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektora farmaceu-
tycznego o podjęcie zdecydowa-
nych działań wobec tych, którzy 
prowadzą reklamę aptek lub sto-
sują formy zachęty odnoszące się 
do produktów refundowanych.

Nasuwa się refleksja, że 
w tej sytuacji samorząd musi 
nadal zdecydowanie zabiegać 
o wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego zasady „ap-
teka dla aptekarza”. Naczelna Izba 
Aptekarska już w 1992 r. poczyni-
ła starania o uchwalenie przepi-

sów gwarantujących farmaceu-
tom wyłączność na posiadanie 
aptek. Przeciwnicy zasady „apte-
ka dla aptekarza” wnieśli jednak 
skargę do Trybunału Konstytu-
cyjnego, który uwzględnił ich ar-
gumenty. W kolejnych latach sa-
morząd aptekarski nie zaprzestał 
działań mających na celu nowe-
lizację ustawy o izbach aptekar-
skich i ustawy o środkach farma-
ceutycznych. W 1999 r. podczas 
rozmów w Ministerstwie Zdrowia 
samorządowcy zaproponowali, by 
właścicielem apteki mógł być wy-
łącznie farmaceuta, w dodatku po-
siadający tylko jedną aptekę. I tym 
razem zwyciężyło lobby właści-
cieli aptek, którzy nie byli farma-
ceutami. W 2001 r. Sejm wreszcie 
znowelizował przepisy, zapew-
niając farmaceutom wyłączność 
na posiadanie aptek. Niestety, 
ustawa uwzględniająca postula-
ty Naczelnej Rady Aptekarskiej 
znów trafiła do Trybunału Kon-
stytucyjnego, zaskarżona przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich, 
który uznał, że doszło do naru-
szenia zasady wolności działal-
ności gospodarczej. Tymczasem  
1 października 2002 r. weszła 
w życie nowelizacja ustawy z 6 
września 2001 r. - Prawo farma-
ceutyczne, dostosowana do prze-
pisów Unii Europejskiej. Ustawa ►



6 Aptekarz Polski, 66(44e) luty 2012

Felieton Prezesa nra

Panorama samorządu

Na pierwszym posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej VI Kadencji powołano nowych Koordynato-
rów komórek organizacyjno-wykonawczych – Departamentów NRA

Departament Farmacji Aptecznej i Edukacji - Koordynator mgr farm. Krzysztof Przystupa,

Departament Aptek Szpitalnych - Koordynator mgr Dariusz Smoliński,

Departament Etyki i Deontologii Zawodu - Koordynator mgr farm. Lidia Czyż,

Departament Legislacji - Koordynator dr Grzegorz Kucharewicz,

Departament Informacji - Koordynator dr Tomasz Baj,

Departament Odwoławczy - Koordynator dr Marek Jędrzejczak,

Departament Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Koordynator mgr farm. Bożena Śliwa

Departament Spraw Zagranicznych - Koordynator mgr farm. Piotr Bohater

Koordynatorzy Departamentów NRA

w tej wersji zawierała zliberali-
zowane przepisy, umożliwiające 
otwieranie aptek przez przedsię-
biorców, którzy nie są farmaceu-
tami. W konsekwencji na rynku 
aptek zaczęły mnożyć się zjawi-
ska patologiczne, niszczące pol-
skie aptekarstwo.

Prowadzenie apteki po-
winno być zastrzeżone wyłącz-
nie dla farmaceuty lub spółki ap-
tekarzy. Tylko to gwarantuje pra-
widłowe funkcjonowanie aptek, 
przestrzeganie norm regulują-
cych etyczną stronę przedsię-
biorczości aptekarskiej, zawar-
tych w Kodeksie Etyki Aptekarza 
RP, a także wysoką jakość dzia-
łalności apteki oraz właściwe re-
lacje między pacjentem i apteka-
rzem. Ważny jest wyrok Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści z 19 maja 2009 r. (w sprawie 
C-531/06 i w sprawach połączo-
nych C-171/07), który uznał, że 
posiadanie i prowadzenie apte-

ki może być zastrzeżone wyłącz-
nie dla farmaceutów. Tak więc je-
den z najważniejszych postula-
tów naszego samorządu, wbrew 
narracji przeciwników zasady 
„apteka dla aptekarza”, nie jest 
sprzeczny z prawem Unii Euro-
pejskiej. Ponadto Trybunał wska-
zał na właściwe rozumienie swo-
body działalności gospodarczej, 
co dotychczas obce było nie tyl-
ko naszym politykom, ale rów-
nież sędziom Trybunału Konsty-
tucyjnego.

Istotne zmiany wprowa-
dzono już na Węgrzech. Od 1 
stycznia 2011 r. obowiązuje tam 
prawo, zgodnie z którym nowe 
apteki mogą być otwierane tyl-
ko wówczas, gdy ich właścicielem 
jest farmaceuta lub spółka apte-
karzy. Ponadto udziały w działa-
jącej aptece mogą zostać sprze-
dane wyłącznie innemu apteka-
rzowi. Do końca 2016 r. co naj-
mniej 51 proc. udziałów w każdej 

węgierskiej aptece musi należeć 
do farmaceutów. Węgrzy wpro-
wadzili też kryteria demograficz-
ne i geograficzne w otwieraniu 
nowych aptek. Ustawa obowią-
zująca od 1 stycznia 2011 r. sta-
nowi, że w miejscowości, gdzie 
już działa apteka ogólnodostęp-
na, kolejną można otworzyć tyl-
ko wtedy, gdy na wszystkie apteki 
ogólnodostępne, wliczając nową, 
w miastach liczących powyżej 
50 000 mieszkańców przypada 
co najmniej 4 000 osób (w po-
zostałych miejscowościach – co 
najmniej 4500 osób). Odległości 
między aptekami muszą wyno-
sić przynajmniej 250 m lub 300 
m (w zależności od liczby miesz-
kańców danej miejscowości). Wę-
gierskim politykom i aptekarzom 
gratulujemy mądrości i odwagi! ■ 

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

►
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W zależności od po-
glądów recepta uj-
mowana jest bądź 

jako dokument rozrachunkowy 
bądź jako dokument zdrowot-
ny. Warto zauważyć, iż recep-
ta w każdym przypadku stanowi 
dokument zdrowotny (będąc zle-
ceniem wykonania usługi farma-
ceutycznej). Finansowy charakter 
recepty ujawnia się zaś wyłącznie 
wówczas, gdy dotyczy ona leków 
refundowanych. Stąd wyprowa-
dzić można tezę, iż istota recep-
ty zamyka się w jej zdrowotnym 
celu, albowiem każda recepta bez 
wyjątku takim się charakteryzuje. 
Oczywiście w przypadkach zwią-
zanych z refundacją ważna jest 
cecha recepty jako dokumentu fi-
nansowego. Ważna nie oznacza 
jednak pierwszorzędna. Należy 
bowiem pamiętać, iż za każdym 
rzędem cyfr i zestawień stoi czło-
wiek – pacjent. 

Niniejszy artykuł poświę-
cony zostanie istotnej i spornej 
kwestii związanej z realizacją re-
cepty na leki refundowane. Z po-
wyższym wiąże się obowiązek re-
alizacji prawidłowo wypisanych 
recept i odpowiedzialność za 
uchybienie temu obowiązkowi. 

Obowiązek realizacji pra-
widłowo wypisanych recept wy-
nika expressis verbis z załączni-

ka nr 2 do rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 8 grudnia 
2011 roku w sprawie ogólnych 
warunków umów na realizację re-
cept oraz ramowego wzoru umo-
wy na realizację recept [2] (dalej 
OWUR). Załącznik nr 2 zawiera 
zaś ów ramowy wzór umowy na 
realizację recept. Postanowienie 
zawarte w § 5 ust. 3 pkt 1 wzoru 
umowy stanowi, iż podmiot pro-
wadzący aptekę, w ramach wyko-
nywania umowy na realizację re-
cept, zobowiązuje się w szczegól-
ności, iż recepty przyjmowane do 
realizacji będą:

a) spełniały wymagania formal-
ne, stanowiące podstawę wy-
dania leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyro-
bów medycznych,

b) czytelne, kompletne i prawid-
łowo uzupełnione,

c) realizowane w terminach okre-
ślonych w przepisach o recep-
tach lekarskich,

d) określać odpłatności zgodnie 
z uprawnieniami świadczenio-
biorcy.

Powyższe postanowienie  
umowne można rozważyć 
w szczególności pod względem 
zakresu podmiotowego obo-

wiązku oraz zakresu przedmio-
towego obowiązku.

Biorąc pod uwagę zakres 
podmiotowy obowiązku, wska-
zać należy, iż ciąży on na pod-
miocie właścicielskim, czyli pro-
wadzącym aptekę. Wydaje się 
to oczywiste, biorąc pod uwagę 
fakt, iż kwota refundacji jest na-
leżna temu właśnie podmioto-
wi. Obowiązek ten nie ciąży więc 
wprost na kierowniku apteki lub 
aptekarzach w aptece zatrudnio-
nych. Jest to obowiązek właści-
ciela apteki skierowany wobec 
NFZ, a konkretnie, wobec oddzia-
łu wojewódzkiego NFZ, z któ-
rym została zawarta umowa. Tak 
sformułowane twierdzenie na-
leży jednak uzupełnić przez za-
strzeżenie co do odpowiedzial-
ności wspomnianego już kierow-
nika apteki oraz aptekarzy w ap-
tece zatrudnionych. Należy bo-
wiem wyróżnić niejako dwa węzły 
obowiązku. Pierwszy wiąże właś-
ciciela apteki ( jako podmiot bę-
dący stroną umowy o realizację 
recept) z NFZ. Drugi natomiast 
węzeł wiąże właściciela apteki 
(w szczególności jako pracodaw-
cę dla wszystkich zatrudnionych 
w aptece pracowników) z kierow-
nikiem apteki oraz zatrudniony-
mi w aptece aptekarzami. Wynika 
stąd teza, iż aptekarz może po-

Niniejsze opracowanie dotyka istotnej problematyki realizacji recept. Problematyki istotnej z punktu widzenia apte-
karza czy podmiotu finansującego świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych (NFZ), ale także czy raczej 
przede wszystkim, z punktu widzenia pacjenta usiłującego nabyć przepisany produkt leczniczy. Recepta to wyjątkowy 
dokument. Z jednej strony zawiera ona w sobie elementy finansowo-rozliczeniowe, a ma to miejsce wówczas, gdy 
recepta przepisywana jest na lek refundowany. Z drugiej natomiast strony recepta jawi się jako dokument o zdro-
wotnym celu, stanowiąc zlecenie wykonania określonej usługi farmaceutycznej [1]. Spornym jest zagadnienie, które 
elementy są pierwszoplanowe w konstrukcji recepty, wpływając na jej istotę. 

REALIZACJA RECEPT 
NA LEKI REFUNDOWANE

(ZAGADNIENIA WYBRANE)

►
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nosić względem właściciela apte-
ki odpowiedzialność w przypad-
ku odmowy przez NFZ refunda-
cji [3]. 

Zakres przedmiotowy obo-
wiązku odnosi się wyłącznie do 
leków refundowanych. Wynika 
to ze sformułowania, iż podmiot 
prowadzący aptekę zobowiązu-
je się, iż recepty przyjmowane do 
realizacji będą spełniać określone 
warunki „w ramach wykonywa-
nia umowy na realizację recept”. 
Umowa na realizację recept jest 
zaś zawierana tylko na realizację 
recept dotyczących leków refun-
dowanych, zgodnie z § 1 OWUR. 
Sankcją za naruszenie obowiązku 
jest kolejny obowiązek podmio-
tu właścicielskiego – obowiązek 
zwrotu refundacji ceny produk-
tów refundowanych, wydanych 
z naruszeniem:

1) ustawy z dnia 12 maja 2011 
r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych [4],

2) przepisów o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych,

3) przepisów o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty.

Zakres sankcjonowane-
go naruszenia jest uję-
ty szeroko, albowiem 

przez „przepisy” o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych czy też 
o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty, rozumieć należy nie same 
tylko ustawy, czyli ustawę z dnia 
27 sierpnia 2004 roku o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicz-
nych [5] (dalej ŚOZU) oraz ustawę 
z dnia 5 grudnia 1996 roku o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty 
[6] (dalej LLDU). Przez „przepisy” 

o których mowa powyżej należy 
natomiast rozumieć także akty 
prawne w randze rozporządzeń, 
wydane na podstawie ŚOZU czy 
LLDU. Rozporządzeniem wyda-
nym na podstawie LLDU jest na-
tomiast m. in. rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 23 grud-
nia 2011 roku w sprawie recept 
lekarskich [7] (dalej RLR). Prze-
pisy RLR regulują problematykę 
zakresu danych jakie są koniecz-
ne dla niewadliwego wystawienia 
recepty oraz zakresu możliwej in-
gerencji aptekarza w wystawio-
ną wadliwie receptę celem umoż-

liwienia jej realizacji pomimo 
stwierdzonej wadliwości. Zagad-
nienia te nie będą jednak przed-
miotem analizy w ramach niniej-
szego opracowania. Warto nato-
miast powrócić do wyjściowego 
zagadnienia związanego z zakre-
sem przedmiotowym obowiązku 
przyjmowania do realizacji recept 
spełniających określone warun-
ki. Wspomniane zostało, iż obo-
wiązek ten dotyczy leków refun-
dowanych, co wynika z użyte-
go przez Ustawodawcę sformu-
łowania „w ramach wykonywa-
nia umowy na realizację recept”. 
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Wspomniano również, iż sankcją 
za niewypełnienie obowiązku jest 
zwrot kwoty uzyskanej refundacji 
produktu refundowanego, wyda-
nego z naruszeniem określonych 
przepisów. Można więc w tym 
miejscu zadać pytanie, jaka jest 
sankcja za wydanie z apteki leku 
nie będącego lekiem refundowa-
nym, w sytuacji gdy wystawio-
na recepta nie odpowiada wa-
runkom formalnym określonym 
w przepisach? Odpowiedź na tak 
postawione pytanie doprowadzić 
może do przykrego wniosku, iż 
formalne obwarowanie czynno-
ści realizacji recepty określony-
mi, dotkliwymi sankcjami finan-
sowymi, dotyczy wyłącznie le-
ków refundowanych. Dzieje się 
tak z dwóch powodów. Po pierw-
sze dlatego, iż umowa na reali-
zację recept dotyczy wyłącznie 
leków refundowanych. Po dru-
gie zaś dlatego, iż przepisy pra-
wa nie statuują podobnych sank-
cji za wydanie leku niebędącego 
lekiem refundowanym na pod-
stawie wadliwej recepty. Ozna-
cza to więc, iż dobrem chronio-
nym za pomocą sankcji finanso-
wych zawartych w OWUR jest nie 
zdrowie i życie pacjenta, a inte-
res fiskalny państwa i jego orga-
nów. Gdyby dobrem chronionym 
było życie i zdrowie pacjenta, od-
powiednie przepisy, dotyczące 
sankcji za realizację wadliwie wy-
pełnionej recepty, obowiązywały-
by również w odniesieniu do le-
ków będących lekami nierefun-
dowanymi. Z powodu zaś braku 
takich przepisów, należy ze smut-
kiem stwierdzić, iż dobro fiskalne 
państwa stanowi dobro wyższe 
aniżeli życie i zdrowie obywate-
li. Rodzaj chronionego dobra do-
prowadza w obowiązującym sta-
nie prawnym do kuriozalnej sy-
tuacji, w której osoba uprawnio-
na do wypisania recepty, może ją 

wypisać wadliwie albo niewadli-
wie; jednakże w przypadku wad-
liwego wypisania recepty, nie po-
nosi żadnej odpowiedzialności. 
Biorąc pod uwagę cel obecnej re-
gulacji, czyli ochronę interesów 
fiskalnych państwa, sytuacja taka 
nie powinna dziwić. W przypad-
ku bowiem, gdy recepta doty-
czy leku niebędącego lekiem re-
fundowanym nie jest konieczne 
ustanawianie jakiejkolwiek odpo-
wiedzialności, albowiem środki fi-
nansowe państwa nie są w żaden 
sposób angażowane. Fakt wad-
liwego wypisania recepty w tym 
zakresie rozmywa się więc na eta-
pie jej realizacji. W przypadku zaś, 
gdy recepta dotyczy leku refun-
dowanego, konieczne jest usta-
nowienie „jakiejś” i „czyjejś” od-
powiedzialności albowiem anga-
żowane są wówczas środki finan-
sowe państwa. Fakt wadliwego 
wypisania recepty nie może więc 
rozmyć się na etapie jej realiza-
cji. Odpowiedzialność za wadli-
wie wypisaną receptę w zakresie 
leków refundowanych przerzu-
cona jest na aptekę. Oczywiście 
nie jest to już wówczas odpo-
wiedzialność za wadliwe wypisa-
nie recepty, a odpowiedzialność 
za przyjęcie wadliwie wypisanej 
recepty do realizacji. Karkołom-
na konstrukcja prawna statuująca 
podstawę odpowiedzialności jawi 
się jako nieprzekonywująca, albo-
wiem mamy do czynienia z sytu-
acją, gdy podmiot x odpowiada 
za zachowanie podmiotu y – co 
jest wyjątkiem i nie powinno mieć 
miejsca w przypadku opisywanej 
regulacji. Trudno bowiem oprzeć 
się wrażeniu, iż interes fiskal-
ny państwa sprawił, iż konieczne 
było ustanowienie jakiejkolwiek 
i czyjejkolwiek odpowiedzialności 
w opisywanym zakresie. Racjo-
nalna odpowiedź na pytanie, dla-
czego podmiotem odpowiedzial-

nym powinna być apteka (a kon-
kretnie podmiot prowadzący ap-
tekę) wydaje się jednoznaczna. 
Apteka bowiem (podmiot prowa-
dzący aptekę) uzyskuje środki fi-
nansowe z tytułu refundacji.

 

Warto wskazać, iż od-
działowi wojewódz-
kiemu NFZ przysłu-

guje, zgodnie z § 7 załącznika nr 
2 do OWUR, możliwość potrące-
nia przez NFZ kwoty nienależnie 
pobranej refundacji z należności 
przysługującej od NFZ podmio-
towi prowadzącemu aptekę. Po-
trącenie polega na tym, iż w sytu-
acji, gdy dwie osoby są względem 
siebie jednocześnie wierzycielami 
i dłużnikami, jedna z nich może 
umorzyć swoją należność wzglę-
dem drugiej, zaliczając świadcze-
nie drugiej osoby na konto swej 
należności [8]. 

W ramach zakończenia, 
warto zastanowić się, dokąd za-
prowadzi system prawa droga, na 
której interes budżetowy państwa 
i jego organów jest bezwzględ-
nie przedkładany ponad wszelkie 
inne wartości. ■

mgr Rafał Jerzy Kruszyński 

doktorant w Katedrze 
Prawa Gospodarczego Publicznego 

Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego
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[2] Dz. U. 2011 r. Nr 271, poz. 1606
[3] Zob. więcej: R. J. Kruszyński, Odpowiedzial-

ność aptekarza względem właściciela apteki  
w przypadku odmowy refundacji produk-
tu leczniczego przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Aptekarz Polski 3/2011
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Skowrońska – Bocian, Zobowiązania. Zarys 
wykładu.
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Od starożytności do czasów 
współczesnych w leczeniu 
ludzkich dolegliwości sto-

sowano tysiące leków. W świetle 
dzisiejszej wiedzy tylko nieliczne 
z nich posiadają potwierdzone 
badaniami działanie terapeutycz-
ne, większość okazała się prawie 
bezwartościowa. Jednym z bar-
dziej spektakularnych przykładów 
tego typu leków jest teriak - lek 
złożony, którego skład wymyślony 
został podobno przez króla Pon-
tu Mitrydatesa, a jego recepturę 
ulepszył Gallen. Preparat ten robił 
furorę od czasów starożytnych do 
XIX wieku jako swoiste panaceum 
– lek na praktycznie wszelkie dole-
gliwości. Dzisiejsza wiedza pozwa-
la stwierdzić, że choć pojedyncze 
składniki teriaku posiadają swoją 
aktywność to jednak w połączeniu 
mieszanina ta nie wykazuje jakie-
gokolwiek działania. W jaki więc 
sposób można tłumaczyć to fascy-
nujące utrzymywanie się tego pre-
paratu w lecznictwie przez ponad 
20 stuleci? Wytłumaczeniem jego 
działania może być występowanie 
„efektu placebo”.

Placebo jest wyrażeniem 
pojawiającym się w obrębie nauk 
medycznych wielokrotnie i to 
w bardzo różnych kontekstach. 
Według danych pochodzących tyl-
ko z jednego wydawnictwa wyda-
jącego czasopisma naukowe poja-
wiło się ono w 2011 roku w ponad 
20 000 publikacji [1]. 

Placebo jest wyrazem po-
chodzenia łacińskiego i znaczy 

nic innego jak „będę zadowalać, 
dogadzać”. Ze rozumieniem tego 
pojęcia w obrębie szeroko pojętej 
medycyny nie jest już tak łatwo. 
Po pierwsze dlatego, że dla wielu 
badaczy wyraz „placebo” oznacza 
zupełnie coś innego, a ponadto 
dlatego, że z placebo wiąże się 
wiele wyrażeń, takich jak wspo-
mniany wyżej „efekt placebo”, ale 
także  nocebo i „efekt nocebo”.

Najprościej pojęcie placebo 
można wyjaśnić mówiąc, że jest 
to postać leku pozbawiona swojej 
istoty, to znaczy nie posiadająca 
substancji biologicznie czynnej, 
a tym samym nie mogąca wyka-
zywać działania terapeutycznego. 
Można również podać definicję, 
która głosi, że jest to jakakolwiek 
forma inertnej substancji (osob-
nym zagadnieniem jest, czy bez-
względnie inertne substancje ist-
nieją) podawanej pacjentowi nie 
w celu wywołania określonego 
działania, lecz w celu spełnienia 
jego oczekiwań.

Historia placebo

Przyglądając się historycz-
nemu podejściu do zagadnienia 
placebo możemy wyróżnić trzy 
zasadnicze etapy. Pierwszy to etap 
trwający od starożytności do cza-
sów II wojny światowej w którym 
placebo było uważane za moralnie 
akceptowalne i niegroźne narzę-
dzie nie posiadające leczniczych 
konsekwencji. Używano placebo 
wówczas, gdy uważano, iż choroba 

nie jest prawdziwa lub wynika 
z urojeń pacjenta. Pozytywny efekt 
placebo był uważany za dowód 
na histeryczność pacjenta lub na 
to, że symptomy chorobowe nie 
były prawdziwe. [2] W zasadzie 
takie użycie placebo jest w prak-
tyce może nie tyle klinicznej, co 
domowej, ciągle praktykowane. 
Któż z nas nie podał dziecku w nie-
groźnych przypadkach zamiast 
leku przeciwbólowego witaminy 
C, która spełniała wówczas rolę 
placebo? Naukowe podejście do 
placebo rozpoczęło się wraz ar-
tykułem Peppera w 1945r. [3] Od 
tamtego czasu placebo zostało 
silnie związane z metodologią 
badań naukowych – podwójnie 
ślepych randomizowanych badań. 
Pojawiło się tam jako rezultat po-
trzeby maskowania i wykreowania 
warunków kontrolnych możliwie 
jak najbardziej zbliżonych do wa-
runków badawczych. W badaniach 
tych placebo stanowi narzędzie 
pozwalające na obiektywne i wol-
ne od zafałszowań oszacowanie 
nowych metod leczniczych. [2] 
Działanie placebo odnoszono do 
całej grupy badawczej i nie inte-
resowano się wpływem placebo 
na jednostkę. Współczesne zain-
teresowanie placebo jako zjawi-
skiem samym w sobie rozpoczęło 
się we wczesnych latach 80-tych. 
Pojawiło się od tego czasu wie-
le badań zarówno potwierdzają-
cych, jak i negujących występo-
wanie takiego zjawiska jak „efekt 
placebo”. Nadmienić należy, że 

Dwugłos na temat placebo 

Wiem, że nic nie wiem
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wczesne badania potwierdzające 
występowanie efektu placebo nie 
były pozbawione błędów meto-
dologicznych. Wynikało to z faktu, 
że badano efekt placebo niejako 
ubocznie na podstawie badań nad 
efektywnością różnych terapii, ale 
nie badano placebo jako takiego. 
Badania negujące występowanie 
efektu placebo były głównie op-
arte na metaanalizie i ich podsta-
wą było wytykanie błędów meto-
dologicznych, jak choćby w pracy 
Kienle i Kiene z 1997 roku. Obecnie 
prace te są szeroko krytykowane 
z różnych powodów. [2]

Jednocześnie należy odno-
tować, że w latach 80-tych poja-
wiło się wyrażenie nocebo (będę 
szkodzić) - wyrażenie związane 
z niefortunnymi efektami działania 
inertnego sposobu leczenia. [4]

W ostatniej dekadzie ob-
serwuje się wzrost ilości badań, 
których celem samym w sobie jest 
określenie wpływu placebo na pa-
cjenta. Pierwszym, który spróbo-
wał oszacować efekt placebo był 
w 1955 roku Beecher, aczkolwiek 
według wielu autorów jego praca 
obarczona była dużą liczbą błę-
dów mających wpływ na końcowe 
wnioski, które w związku z powyż-
szym są podważane przez wielu 
autorów. [5]

Zasadniczymi błędami po-
pełnianymi we wczesnych pracach 
traktujących o efekcie placebo są 
nie uwzględniane przez autorów 
naturalnie występujące czynniki, 
mające wpływ na proces leczenia 
i jego efekty. Z czynników, które 
mogą powodować fałszywą in-
terpretację jako „efekt placebo” 
należy wymienić: naturalny prze-
bieg choroby, na który składają się 
spontaniczna poprawa, fluktuacja 
symptomów, odchylenie od śred-
niej. Ponadto jako „efekt placebo” 
bywa uznawane nieuwzględnione 
w badaniach dodatkowe leczenie. 

Nie bez wpływu na zafałszowanie 
obrazu jest także ukierunkowanie 
obserwatora, błędy systemowe, 
takie jak złe definiowanie efek-
tywności leku, błędy skalowania, 
zależne od warunków zmiany 
sposobu leczenia, zmniejszanie 
się efektów toksycznych poprzed-
niego leczenia itp. [5]

Definicja „efektu placebo”

Placebo jest znaną formą 
terapii używaną ze względu na 
jej niespecyficzny psychologicz-
ny efekt. Inertne lub nieszkod-
liwe lekarstwo zostaje podane, 
aby usatysfakcjonować pacjen-
ta. W praktyce należy wyróżnić: 
czyste palcebo – nie posiadające 
żadnej terapeutycznej aktywności 
oraz tzw. nieczyste placebo – czyli 
takie, które wprawdzie powoduje 
zmiany fizjologiczne, ale nie są 
one jednak związane z leczoną do-
legliwością [3].  Placebo bywa tak-
że rozumiane jako proces leczenia 
kontrolnego podobnego do lecze-
nia badanego, ale pozbawione jest 
jego specyficznej aktywności. [6] 
Inaczej leczenie placebo to inter-
wencja lekarska bez specyficznego 
efektu na daną chorobę.

Jeśli chodzi o wyjaśnienie 
– zdefiniowanie efektu placebo, to 
również możemy zaobserwować 
problem z podejściem do tego 
zjawiska. Tradycyjnie „efekt place-
bo” bywa rozumiany jako czynnik 
krytyczny w randomizacji badań, 
gdzie warunki placebo służą jako 

próba kontrolna dla badanego 
czynnika aktywnego. [6] 

Efekt placebo można inter-
pretować jako tło terapeutyczne 
usuwane przez badania kontro-
lowane placebo. Stanowi mierzo-
ną różnicę między grupą leczo-
ną placebo, a nie leczoną grupą 
w badaniach randomizowanych. 
Problemem w tym przypadku jest 
brak możliwości zastosowania 
podwójnie ślepej próby, a tym 
samym wpływ czynnika psycho-
logicznego na ten efekt. [7]  

W stosunku do  indywi-
dualnego pacjenta efekt placebo 
może być oparty na wniosku do-
świadczalnym, niestety efekt ten 
nie może być mierzony bezpo-
średnio ponieważ jest niemożli-
wością dostrzec i oszacować dla 
pojedynczego pacjenta różnicę 
między naturalnym przebiegiem 
choroby, a właśnie efektem pla-
cebo. 

Efekt placebo był także de-
finiowany jako psychologiczny 
lub psychofizjologiczny efekt wy-
wołany przez placebo [6], efekt 
obserwowany u pacjentów, którzy 
otrzymują leczenie uznawane za 
pozbawione specyficznego działa-
nia. Proponowana jest także defi-
nicja efektu placebo jako redukcja 
objawów, stanowiąca rezultat lub 
czynnik powiązany z subiektyw-
nym odczuciem pacjenta co do 
interwencji terapeutycznej. [6] 
Efekt placebo oznacza zarówno 
efekt działania placebo, jak i efekt 
interakcji pacjent - lekarz. Moż-

Placebo jest znaną formą terapii używaną 
ze względu na jej niespecyficzny psychologiczny 

efekt. Inertne lub nieszkodliwe lekarstwo 
zostaje podane, aby usatysfakcjonować 

pacjenta.
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na przyjąć, że na efekt placebo 
mają wpływ zarówno  zmiany po 
podaniu środka placebo - efekt 
działania placebo, efekt spowo-
dowany specjalnym rodzajem in-
terakcji między pacjentem a leka-
rzem związanym z podawaniem 
i otrzymywaniem leczenia oraz 
efekt interakcji między osobą le-
czoną a badaczem, która to re-
lacja nie jest bezpośrednio zwią-
zana z interwencją lekarską. [7] 
W niektórych pracach pojawia się 
także stwierdzenie, że sama oso-
ba lekarza może być traktowana 
jako czynnik placebo. Idealny le-
karz jest opisywany jako chodzące 
placebo ze względu na brak moż-
liwości rozróż-
nienia między 
działaniem le-
karza, a samo-
istnym proce-
sem leczenia. 
[3] Występują 
dowody na to, 
że relacja i ko-
munikacja pa-
cjent – lekarz 
gra istotną rolę w efektywności 
kuracji zarówno bezpośrednio 
przez zmniejszanie stresu i lęku, 
jak i niebezpośrednio przez wpływ 
na przestrzeganie przez pacjenta 
warunków kuracji. Bardziej efek-
tywni w leceniu są lekarze pro-
wadzący leczenie w przyjemnej 
przyjacielskiej i pokrzepiającej 
atmosferze w porównani z tymi 
którzy wykonują swoje zadanie 
czysto formalnie. [8] Dowiedzio-
no także, że jeśli lekarz zasugeru-
je słownie lub pozawerbalnie, że 
nie ma doświadczenia w lecze-
niu danej dolegliwości, może to 
obniżyć oczekiwania pacjenta co 
do efektów kuracji i spowodować 
efekt występowanie negatywnych 
skutków – „efekt nocebo”. [8]

W trakcie badań stwierdzo-
no, że reakcja pacjentów na pla-

cebo nie jest związana z pozio-
mem edukacji, poziomem socjo-
ekonomicznym, rasą czy płcią [3], 
czyli praktycznie żaden czynnik 
nie ma większego wpływu na po-
ziom reakcji po podaniu place-
bo. Jednocześnie stwierdzono, że 
odpowiedź na placebo różni się 
w zależności od choroby, a pa-
rametry farmakokinetyczne po 
podaniu placebo są podobne do 
tych po podaniu leku. W obu przy-
padkach obserwując efekt można 
dostrzec krzywą zależną od czasu 
i punkt maksymalny efektu. [3]

Mając na uwadze powyższe 
trzeba dostrzec, że muszą istnieć 
zasadnicze różnice między zasto-

sowaniem i definiowaniem place-
bo wraz z efektem przez nie wy-
wołanym w badaniach klinicznych, 
a codzienną praktyką lekarską. 
W badaniach klinicznych placebo 
jest niejako odnośnikiem i nie jest 
istotne jako takie. Pozwala jedynie 
oszacować skuteczność badanego 
leku lub terapii. W praktyce klinicz-
nej jest środkiem, dzięki któremu 
możemy osiągnąć oczekiwany 
efekt – poprawę zdrowia pacjenta. 
Zasadnicza różnica między uży-
ciem placebo w badaniach klinicz-
nych a w praktyce klinicznej jest 
taka, że w badaniach pacjent musi 
być powiadomiony o użyciu place-
bo w trakcie badań i jaki to może 
mieć wpływ na przebieg choroby. 
[3] W obu przypadkach stoso-
wanie placebo napotyka pewne 
problemy natury etycznej. Użycie 

placebo jako elementu kontrolne-
go jest uzasadnione etyczne tylko 
wówczas, gdy brak jest efektyw-
nej terapii w danym przypadku. 
W przeciwnym razie pozbawiamy 
pacjenta terapii, do której ma peł-
ne prawo. Kompromisowym po-
dejściem jest stwierdzenie, że uży-
cie placebo jest nieetyczne wtedy, 
gdy istnieje ryzyko śmierci pacjen-
ta lub nieodwracalnych poważ-
nych powikłań w wyniku zaprze-
stania standardowego leczenia. [9] 
Jednocześnie stosowanie placebo 
jako grupy kontrolnej w porówna-
niu z już stosowaną efektywną te-
rapią jest dużym udogodnieniem. 
Jest zdecydowanie mniej kosztow-

ne – wymaga mniejszej 
liczby przypadków do 
uzyskania statystycznej 
znamionowości. Po-
nadto sam efekt  jest 
znacznie bardziej wi-
doczny. 

Niewątpliwie ist-
nieje duża potrzeba 
kontroli skuteczno-
ści sposobów leczenia 

w odniesieniu do warunków bez-
względnych, czyli placebo. Wiele 
standardowo używanych leków 
nie było nigdy ściśle badanych 
pod kątem ich efektywności (in-
sulina, morfina, penicylina). [3] 
Podobnie rzecz ma się z wieloma 
zabiegami chirurgicznymi. Histo-
ria nowoczesnej chirurgii obfituje 
w przykłady stosowania zabiegów 
chirurgicznych zanim badania 
dowiodły ich całkowitego braku 
efektywności. [3] Potwierdzeniu 
powyższego mogą posłużyć przy-
kłady stosowania oczyszczania 
i przemywania stawu kolanowego 
w artroskopii. Po przeprowadzeniu 
badań porównawczych z placebo 
stwierdzono że w żadnym wypad-
ku pacjenci z grup badawczych nie 
czuli się lepiej niż pacjenci z grupy 
kontrolnej.

... jeśli lekarz zasugeruje słownie lub 
pozawerbalnie, że nie ma doświadczenia 
w leczeniu danej dolegliwości, może to 

obniżyć oczekiwania pacjenta co do efektów 
kuracji i spowodować efekt występowanie 
negatywnych skutków – „efekt nocebo”

►
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Podobne wnioski wyciąg-
nięto w przypadku stosowania 
stymulacji serca w leczeniu wazo-
wagalnego omdlenia. Powyższe 
terapie w otwartych badaniach 
sprawiały wrażenie efektywnych. 
Te przekłady pokazują potrzebę 
stosowania kontrolnej grupy pla-
cebo – w obu przypadkach uzy-
skany efekt był oparty o „efekt 
placebo”. [2]

Mechanizm działania placebo

Natura efektów placebo 
i nocebo jest słabo poznana, we-
dług niektórych badaczy stanowi 
pozytywny bądź negatywny efekt 
tego samego zjawiska. Inni, wy-
raźnie rozdzielają te dwa zjawi-
ska, twierdzą że efekt nocebo jest 
czymś innym. W jaki sposób moż-
na w takim razie wyjaśnić powsta-
wanie zjawiska poprawy zdrowia 
po podaniu placebo? Wyjaśnienie 
tego efektu leży na kilku pozio-
mach. Zgodnie z teorią behawio-
ralną efekt placebo tłumaczymy 
jako wyuczoną odpowiedź bazu-
jącą na pierwotnych doświadcze-
niach z lekarstwem lub leczeniem. 
Psychologiczne czynniki, takiej jak: 
strach, nadzieja, oczekiwanie i po-
żądanie mają kompleksowe dzia-
łanie i wydają się odgrywać ważną 
rolę w istnieniu tego zjawiska. [3]

Postuluje się różne mecha-
nizmy stojące za powstawaniem 
efektu placebo. Pierwszy to me-
chanizm uwarunkowywania (kon-
dycjonowania) - doświadczenie 
mające wpływ na leczenie we 
wcześniejszym życiu. Jest ono czę-
sto, ale nie zawsze automatycznym 
nieświadomym procesem zależ-
nym od pierwotnych doświadczeń. 
Empiryczny dowód na mechanizm 
kondycjonowania przeprowadził 
Goebbel – pacjenci w podwójnie 
ślepej próbie badawczej byli kon-
dycjonowani w czterech sesjach 

otrzymując lek immunosupresyj-
ny – (niekondycjonujący bodziec) 
połączony z charakterystycznym 
smakowo napojem (bodziec kon-
dycjonujący) co 12 godzin. Po ty-
godniu byli znowu poddani działa-
niu bodźca kondycjonującego, ale 
bez leku. Pomimo otrzymywania 
placebo obiektywnie mierzone 
funkcje odpornościowe były za-
hamowane, tak jak gdyby otrzy-
mywali lek immunosupresyjny. 
Kondycjonowanie może być także 
odpowiedzialne za przeciwstawny 
wynik terapii. Amaral i Sabbatini 
kondycjonowali psy podając im 
acetylocholinę (obniżającą ciś-
nienie krwi) wraz z dźwiękiem. 
Gdy następnie podczas dźwięku 
podano psom zastrzyk z adrena-
liną nieoczekiwanie obserwowano 
spadek ciśnienia. Tłumaczyłoby 
to występujące czasami zjawisko 
braku odpowiedzi niektórych pa-
cjentów na określone lekarstwo. 
Uważa się, że uwarunkowywa-
nie powinno być zawsze zbieżne 
z oczekiwaniami pacjenta co do 
skuteczności terapii. [8]  Klasyczne 
kondycjonowanie najlepiej jest wi-

doczne, gdy efekt placebo wywo-
łuje odpowiedź endokrynalną lub 
immunologiczną, ale jest też udo-
kumentowane w przypadku anal-
gezji oraz hyperalgezji po podaniu 
nocebo. Przykładem zjawiska no-
cebo podczas kondycjonowania 
może być pojawianie się nudności 
wywołanych elementami środowi-
ska, w którym była wykonywana 
chemioterapia. [10] W  trakcie 
przeprowadzania badań nieświa-
domy „efekt nocebo” może wy-
stąpić jako skutek informowania 
pacjenta o wszelkich możliwych 
działaniach niepożądanych. Jest 
to procedura obligatoryjna, choć 
dla jego dobra byłoby dobrze re-
dukować negatywne oczekiwania 
co do terapii. [11] 

Kolejnym mechanizmem 
dostrzeżonym podczas obserwacji 
działania placebo jest oczekiwanie. 
Występuje gdy pacjent świadomie 
oczekuje pozytywnych/lub nega-
tywnych efektów na podstawie 
takich czynników jak: instrukcje 
słowne, wskazówki środowiskowe, 
pobudzenie emocjonalne, pier-
wotne doświadczenia lub interak-►
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cje z personelem ochrony zdrowia. 
Procedura medyczna okazuje się 
skuteczna w wyniku oczekiwań pa-
cjenta. Leki przeciwbólowe działa-
ją szybciej, gdy pacjent jest świa-
domy ich otrzymania, natomiast 
efekt przeciwbólowy uwidacznia 
się znacznie później, jeśli pacjent 
nie wie że otrzyma lek. To samo 
zjawisko zaobserwowano w przy-
padku benzodiazepin. [8]

Samo oczekiwanie pacjenta 
można stopniować uzyskując przy 
tym gradację odpowiedzi np.: ten 
sam krem placebo może powo-
dować zwiększone progresywnie 
znieczulenie w zależności od uży-
tych słów: słabszy, silniejszy bądź 
bardzo silny środek znieczulający. 
[10]

Istnieje wiele dowodów na 
to, że placebo może w sposób 
silny zmieniać obiektywne klinicz-
nie, mierzalne 
parametry, tj.: 
ciśnienie, tęt-
no, niektóre 
elementy EKG, 
przepływ krwi 
w naczyniach 
obwodowych, 
stężenie hor-
m o n ó w  w e 
krwi. Mimo to 
wytłumaczenie mechanizmów 
biologicznych związanych z efek-
tem placebo stanowiło i wciąż 
stanowi wyzwanie dla badaczy. 
Poszukiwane są mediatory bio-
logiczne, które przetransponują 
stymulację placebo na reakcję bio-
logiczną. [3] W 1978 stwierdzono, 
że naloxon (antagonista opioi-
dowy) jest w stanie zahamować 
działanie placebo w pooperacyj-
nym leczeniu bólu, co skłaniało do 
stwierdzenia, że działanie placebo 
w tym wypadku musi być zwią-
zane z działaniem endogennych 
opioidów. Kolejne badania po-
twierdziły tę tezę. W mechanizmie 

przeciwbólowym placebo biorą 
udział endorfiny, cholecystokinina 
i dopamina.

Osoby, u których obser-
wowano działanie placebo miały 
dwukrotnie większe stężenie 
β-endorfiny w płynie mózgowo-
-rdzeniowym. Postulowany jest 
również nieopioidowy mechanizm 
działania przeciwbólowego pla-
cebo, ale wymaga potwierdzenia 
badaniami. [10,12]

Istnienie mechanizmów 
neurobiologicznych w funkcjono-
waniu placebo potwierdzają także 
badania pozytonowej emisyjnej 
tomografii komputerowej (PET), 
magnetoencefalografii (MEG) 
oraz obrazowaniem metodą mag-
netycznego rezonansu (MRI). Ba-
dania EEG potwierdzają wpływ 
placebo na funkcjonowanie róż-
nych rejonów mózgu. [4] Zaob-

serwowano, że podanie placebo 
w depresji może powodować 
zmiany w metabolizmie glukozy 
w mózgu i jego aktywności elek-
trycznej. [12] U osób z chorobą 
Parkinsona, którym podano pla-
cebo zaobserwowano wyraźną 
aktywację dopaminy. Działanie 
placebo może manifestować się 
także zwiększeniem odporności 
przez zwiększenie poziomu inter-
leukiny-2. [4]

Na leży  jednoznaczn ie 
stwierdzić, że badanie „efektu 
placebo” nie jest zbyt popular-
ne. Niewielka liczba naukowców 
zajmuje się efektem placebo we 

własnych badaniach naukowych 
Częściej próbują wyciągać wnioski 
na temat efektu placebo dokonu-
jąc metaanalizy już przeprowa-
dzonych randomizowanych badań 
z podwójną ślepą próbą.

Niepopularność placebo 
jest spowodowana tym, że z de-
finicji efekt placebo znajduje się 
poza zakresem naukowym. Po 
drugie ponieważ zamazuje obraz 
prawdziwej efektywności terapii. 
Ponadto pacjent może czuć się 
nieprzyjemnie, że oszukano go 
lecząc go placebo. [8]

Przykłady występowania 
efektu placebo i nocebo

Świat medyczny był zawsze 
niezdecydowany co do stosunku, 
jaki ma przyjąć do placebo. Wie-
lu badaczy jest ciągle sceptycz-

nych, ale istnie-
je wystarczająca 
ilość dowodów 
w literaturze na 
potwierdzenie 
istnienia efektu 
placebo. Efekt 
placebo odno-
towano w sze-
rokim zakresie 
schorzeń – wa-

dach serca, schizofrenii, bólu. 
Niektóre badania szacują, że mię-
dzy 25 a 60% populacji wykazuje 
odpowiedź na leczenie placebo 
w różnych warunkach klinicznych.

  Z godnych odnotowania 
przykładów powstałego efektu 
placebo jest jego skuteczność 
przeciwbólowa. [13-15] Działanie 
to może mieć różny stopień na-
silenia, np. placebo morfiny jest 
silniejsze od placebo acetamino-
fenu. Można na tej podstawie 
wnioskować, że efekt działania 
morfiny jest sumą silnego efektu 
placebo i specyficznego działania 
tego leku. [16]

Świat medyczny był zawsze niezdecydowany 
co do stosunku, jaki ma przyjąć do placebo. 

Wielu badaczy jest ciągle sceptycznych, 
ale istnieje wystarczająca ilość dowodów 
w literaturze na potwierdzenie istnienia 

efektu placebo. 

►
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Podobnie pozytywne ocze-
kiwanie podwaja siłę działania 
przeciwbólowego remifentanylu. 
W warunkach negatywnych ocze-
kiwań działanie przeciwbólowe 
było całkowicie zahamowane. 
Stanowi to obiektywny dowód na 
to, że oczekiwania pacjenta co do 
efektywności terapii może wpły-
wać negatywnie na efektywność 
terapeutyczną i modulować kie-
runek działania biologicznego. 
Jednocześnie na wielkość efektu 
placebo w bólu nie ma wpływu 
metodologia badań i charaktery-
styka pacjentów. [17] 

W przeciwieństwie do po-
wszechnych opinii, że efekt place-
bo jest widoczny jedynie w przy-
padkach z silną komponentą 
psychiczną, takich jak przewlekły 
ból, bezsenność czy depresja, sil-
ny efekt placebo obserwowano 
również w chorobie Parkinsona, 
w uwalnianiu hormonu wzrostu 
i kortyzolu, a nawet w ekspresji 
komórek raka skóry. [2] Odnoto-
wano także, że podanie placebo 
zwiększa całkowity czas snu u pa-
cjentów cierpiących na bezsen-
ność. [18] 

Choć „efekt nocebo” jest 
często ignorowany w praktyce 
klinicznej to prawie 1/4 pacjen-
tów przyjmujących placebo zgła-
sza efekty uboczne. Efekt nocebo 
może być mały, bądź poważny 
i mieć ostry lub przewlekły cha-
rakter. Efekt nocebo może także 
być wymiernie obserwowany jako 
wzrost ciśnienia obserwowany 
u osób otrzymujących inertną sub-
stancję. W badaniach zauważono 
także wzrost kortyzolu u osób 
spodziewających się otrzyma-
nia substancji powodującej ból. 
„Efektem nocebo” mogą być także 
tłumaczone paradoksalne objawy 
rozkurczu i skurczu oskrzeli u osób 
otrzymujących przeciwne leki, czy 
odpowiedź alergiczna u osób, któ-

rym podano roztwór fizjologiczny 
NaCl informując, że dostają taką, 
a nie inną substancję. [4] Pod-
czas niekonwencjonalnych testów  
iniekcyjnych na alergię pokarmo-
wą proporcja pacjentów wykazu-
jących objawy alergii była podob-
na w grupie otrzymującej iniekcję 
pokarmową (27%) jak i otrzymują-
cych nocebo (roztwór NaCl) (24%).

Interesującym jest występo-
wanie bólu głowy indukowanego 
sugestią. Ponad 2/3 z badanej gru-
py studentów wykazywało średni 
ból głowy, kiedy powiedziano im, 
że przez ich głowę był przekazy-
wany prąd elektryczny, podczas 
gdy nie było żadnej transmisji. 
W odróżnieniu do placebo stwier-
dzono, że na efekt nocebo bardziej 
podatni są ludzie starsi oraz ko-
biety bardziej niż mężczyźni. [19]

Konkluzja

Obecnie wzrasta ilość do-
wodów na to, że wiara i oczekiwa-
nie, które są związane z procedurą 
terapeutyczną mogą odgrywać 
milcząca rolę w stanie ludzkiego 
organizmu, a placebo może imi-
tować, zwiększać albo zapobiegać 
korzystnej odpowiedzi na działa-
nie środka farmakologicznego.

Rozwijanie badań nad pla-
cebo jest niezbędne w ciągłym 
poprawianiu skuteczności starych 
i rozwijaniu nowych terapii. Jest to 
konieczne aby osiągać coraz to 
większe korzyści dla pacjenta. [20] 
Jednocześnie samo placebo wraz 
z wyrażeniami mu towarzyszącymi 
stanowi silne przypomnienie, jak 
niewielką wiedzą dysponujemy 
w obszarze wzajemnego oddzia-
ływania  umysłu i ciała. [3] ■
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Przez wiele lat placebo było 
definiowane poprzez swój 
obojętny chemicznie skład 

oraz przez zastosowanie go jako 
kontroli w badaniach klinicznych 
oraz w praktyce klinicznej.

Jednak badania prowadzo-
ne w ciągu kilku ostatnich lat wy-
kazały, że efekt placebo związa-
ny jest z rzeczywistymi procesami 
psychobiologicznymi zachodzą-
cymi podczas procesu terapeu-
tycznego. Badania dowiodły tak-
że, że możliwe jest paradoksalnie 
uzyskanie efektu placebo, bez po-
dania samego placebo.

Dalsza analiza wyników ba-
dań laboratoryjnych, jak i klinicz-
nych, przyczyni się do etycznego 
wykorzystywania mechanizmów 
powodujących efekty placebo, 
które winny się stać nieodłącznym 
elementem rutynowej, codziennej 
opieki medycznej.

W wyniku badań [14,18] 
stwierdzono istotny fakt wpły-
wu informacji na temat rezulta-
tów leczenia na odczuwanie bólu 
zarówno w pozytywny jak i ne-
gatywny sposób. Spowodowany 
efektem nocebo stan hiperalge-
zji (przeczulicy) może utrzymy-
wać się przez kilka miesięcy. Na 
poziomie neurochemicznym stan 
ten jest modulowany przez układ 
cholecystokininergiczny. 

Stwierdzono również, że 
funkcje narządów kontrolowa-
nych przez autonomiczny układ 
nerwowy reagują zarówno na pla-
cebo i nocebo [11]. Na przykład 
większość badań analizujących 
efekt placebo i nocebo przepro-
wadzanych u pacjentów z astmą, 
udowodniła jasno, że przewidy-
wany przez nich skurcz oskrze-

li wpływał negatywnie na pra-
cę płuc. Przeprowadzone ostat-
nio badania obejmujące ekspery-
menty na zwierzętach, zdrowych 
ochotnikach oraz pacjentach 
udowodniły wyraźny wpływ efek-
tu placebo na funkcjonowanie 
układu immunologicznego [15]. 
Pierwsze badania na pacjentach 
sugerują, że wywołana efektem 
placebo immunosupresja może 
nie tylko zmniejszać odczyn aler-
giczny, ale łagodzić również prze-
bieg chorób autoimmunologicz-
nych [20]. 

W ciągu kilku ostatnich 
lat wiele prac potwierdziło duże 
znaczenie sugestii słownej oraz 
oczekiwań pacjentów na działa-
nie efektu placebo oraz nocebo. 
Co więcej istnieją przekonujące 
i znaczące dowody potwierdza-
jące klasyczną teorię wyjaśniają-
cą efekt placebo, ponieważ efek-
ty fizjologiczne leków stosowa-
nych przez długi okres nie zanika-
ją, pomimo zastąpienia ich przez 
roztwór soli fizjologicznej lub tab-
letki zawierające cukier [2,3].

Stwierdzono również, że 
oprócz czynników psychologicz-
nych takich jak emocje czy mo-
tywacje w powstawaniu efektu 
placebo istotną rolę odgrywa-
ją cechy osobowościowe „uzdra-
wianej” osoby. Na przykład ce-
chy związane z układem nagro-
dy (z punktu widzenia neurobio-
logii związane z aktywacją układu 
dopaminergiczego), takie jak po-
szukiwanie nowości czy oczeki-
wanie nagrody stanowiły o oko-
ło 25-30% siły działania przeciw-
bólowego wywołanego efektem 
placebo [16,17]. Dodatkowo udo-
wodniono wpływ takich cech cha-

rakteru jak altruizm, optymizm, 
empatia czy duchowość na efekt 
placebo [8,12].

Wyniki najnowszych ba-
dań pozwalają na lepsze zrozu-
mienie mechanizmów procesów 
psychobiologicznych i neurobio-
logicznych kryjących się za efek-
tem placebo i nocebo. Pozwoli to 
na wstępne sformułowanie teorii 
wyjaśniającej biologiczne podsta-
wy odpowiedzialne za zdolność 
organizmu ludzkiego do samole-
czenia.

Od ponad półwiecza zjawi-
sko placebo wykorzystywane jest 
również w badaniach klinicznych 
nowych leków. Próba kliniczna 
z losowym doborem, zwana częś-
ciej randomizowaną próbą klinicz-
ną (RCT, randomized clinical trial) 
uwzględniająca efekt placebo jest 
obowiązującym obecnie „złotym 
standardem” podczas badań kli-
nicznych. W badaniach klinicz-
nych wykorzystujących tę metodę 
jedna z grup pacjentów otrzymu-
je nowo badany lek, a druga pla-
cebo. Przy czym zarówno pacjen-
ci, jak i nadzorujący ich lekarze nie 
wiedzą do jakiej grupy należą (za-
sada podwójnej ślepej próby, ko-
lejny standard badań klinicznych). 
Na efekt leczniczy nowego leku 
składa się „określony” efekt tera-
peutyczny obserwowany w gru-
pie otrzymującej substancje ak-
tywną oraz „nieokreślony” efekt 
terapeutyczny występujący także 
(i wyłącznie) w grupie otrzymują-
cej placebo. Znacznie przeważa-
jący efekt terapeutyczny występu-
jący w grupie otrzymującej sub-
stancję aktywną świadczy o sku-
teczności leku. Powyższy model 
zakłada jednakowy efekt placebo 
w obu badanych grupach.

Co ciekawe „poziom” efek-
tu placebo obu grup kontrolnych 
tak naprawdę nigdy nie został 
porównany. Dodatkowo najnow-
sze badania pokazują, że może 
się on w obu grupach i w na róż-
nych etapach badań znacząco 
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różnić [4,19]. Nie istnieją prze-
konujące dowody, że zwiększe-
nie prawdopodobieństwa otrzy-
mania aktywnej substancji bada-
nej jest związane z lepszymi wy-
nikami w odpowiedniej grupie 
pacjentów  otrzymującej placebo, 
co potencjalnie wpływa na wyniki 
dotyczące skuteczności danego 
leku [9,13]. W badaniach w któ-
rych wykorzystuje się „aktywne” 
placebo, odzwierciedlające efek-
ty uboczne działania badanego 
leku występuje zwiększona od-
powiedź w stosunku do grupy 
otrzymującej „obojętne” placebo, 
przy czym w  grupie pierwszej nie 
występują częściej niekorzystne 
efekty uboczne.

Próby zrozumienia jak dzia-
ła efekt placebo w warunkach kli-
nicznych na wybraną grupę pa-
cjentów, nie nadążają za najnow-
szymi badaniami dotyczącymi 
mechanizmu działania wywoły-
wanego przez placebo. Dzieje się 
to z uwagi na to, że w przypadku 
badań klinicznych, eksperymenty 
próbujące wyjaśnić długotermi-
nową reakcję placebo były ogra-
niczone tylko do standardowych 
badań z randomizacją (RCT). Jed-
nakże badania te rzadko doty-
czyły pacjentów nie otrzymują-
cych badanego środka lecznicze-
go, wiązało sie to m.in. z trudnoś-
cią uwzględnienia odchylenia od 
średniej, co sprawiało, że trudno 
było ocenić rzeczywisty efekt pla-
cebo.

W ostatnich latach doko-
nano kilku meta-analiz, mających 
na celu próbę określenia wystę-
powania i zakresu efektu placebo 
pojawiającego się w czasie badań 
klinicznych, które stwierdziły, że 
istnieje on w niewielkim stopniu 
i jest ograniczony do subiektyw-
nych wyników, jeśli placebo jest 
używane jako kontrola przy bada-
niach RTC. Drugi wniosek pokazy-
wał o wiele silniejszy efekt place-
bo w przypadku badań dotyczą-
cych jego mechanizmu [1,5,6,10]. 

Te stwierdzenia nie są wca-
le zaskakujące ponieważ podczas 
badań, których przedmiotem są 
mechanizmy odpowiedzialne za 
efekt placebo, używane są mani-
pulacje słowne oraz duży wpływ 
ma ogólny kontekst, co bardziej 
odzwierciedla typową sytuację 
pacjent-lekarz, niż ogólnie przy-
jęte zasady dotyczące badań kli-
nicznych. Dlatego ważne jest by 
ulepszyć procedury badań klinicz-
nych, patrząc na nie z perspekty-
wy badań podstawowych, warun-
ków szpitalnych oraz problemów 
etycznych, co lepiej pozwoli zro-
zumieć te procesy.

Kilka badań klinicznych (wy-
korzystujących standardy RCT) 
postawiło sobie za cel stwierdze-
nie, czy różne drogi i sposoby po-
dania placebo wpływają na efekt 
placebo [7]. Jedno z większych 
badań zostało przeprowadzone 
na grupie 270 pacjentów z chro-
nicznym bólem ramienia spowo-
dowanym wykonywaniem męczą-
cych, monotonnych ruchów (cho-
roba zawodowa) i polegało na 
porównaniu zabiegu, akupunk-
tury placebo (przy wykorzystaniu 
urządzenie, które „udawało” ukłu-
cia igieł) z obojętną chemicznie 
(nieaktywną farmakologicznie) pi-
gułką. W zależności od schorze-
nia i długości przyjmowania (sto-
sowania) placebo, różne rodzaje 
placebo dały różne rezultaty. Pla-
cebo w postaci pigułki okazało 
się lepsze, jeśli chodzi o działanie 
nasenne, natomiast zabiegi były 
skuteczniejsze w leczeniu bólu.

Placebo, nocebo i efek-
ty przez nie wywołane są tema-
tem tysięcy publikacji rocznie. 
Analizując wyniki z ostatnich lat, 
stwierdzić należy, że nasza wiedza 
o opisywanych zjawiskach znacz-
nie się poszerzyła.  ■

mgr farm. Jarosław Widelski
Katedra i Zakład Farmakognozji

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Czopki – suppositories, we-
dług Farmakopei Polskiej 
VIII są stałymi, jednodaw-

kowymi preparatami. Kształt, 
objętość i konsystencja czopków 
są odpowiednie do podania do-
odbytniczego lub do innych jam 
ciała. Zawierają jedną lub kilka 
substancji czynnych rozproszo-
nych lub rozpuszczonych w odpo-
wiednim podłożu, które może być 
rozpuszczalne lub rozpraszające 
się w płynach ustrojowych lub 
może ulegać topnieniu w tempe-
raturze ciała.
 Farmakopea Polska VI 
dokładniej precyzuje wymogi od-
nośnie kształtu i masy:
∗	 Czopki  doodbytn icze  są 

w kształcie stożka lub jedno-
stronnie zaostrzonego walca 
o masie 1 g do 3 g, jeżeli lekarz 
nie przepisze inaczej – czopki 
dla dzieci należy sporządzić 
o masie 1 g, dla dorosłych – 2 g.

∗	 Czopki dopochwowe, inaczej 
globulki są kształtu kulistego 
lub jajowatego, o masie 2 g do 
5 g, jeżeli lekarz nie przepisze 
inaczej należy wykonać globul-
ki o masie 3 g.

∗	 Pręciki są w kształcie pałeczek 
o zaostrzonym końcu, o masie 
1 g do 3 g – dla pręcików do-
cewkowych i 1 g – dla pręcików 
dopochwowych.

Zastosowanie

Czopki mogą wywierać 
działanie miejscowe lub ogólne. 
Substancje lecznicze o działaniu 

miejscowym posiadają właściwo-
ści przeciwzapalne, ściągające, 
przeciwświądowe i stosowane są 
w leczeniu hemoroidów, zaś środki 
o działaniu przeciwbakteryjnym, 
przeciwgrzybicznym lub przeciw-
pierwotniakowym stosowane są 
zwykle dopochwowo.

Środki lecznicze stosowane 
w formie czopków lub globulek, 
a wykazujące działanie ogólne to 
przede wszystkim leki rozkurczo-
we, uspokajające oraz niesterydo-
we leki przeciwzapalne.

Wchłanianie leków z czop-
ków odbywa się poprzez błonę 
śluzową odbytnicy, która  jest 
bogato unaczyniona splotami żył 
odbytniczych: górnej środkowej 
oraz dolnej. Wchłonięta substan-
cja lecznicza poprzez żyłę odbyt-
niczą górną powraca do krążenia 
wrotnego, trafia do wątroby i jest 
tam metabolizowana, natomiast 
z żył odbytniczej środkowej i dol-
nej lek trafia do dorzecza żyły 
głównej dolnej, a dalej do krążenia 
dużego. Z tego powodu, mniej-
sza dawka leku może wykazywać 
większe działanie terapeutyczne 
niż po podaniu doustnym. Trudno 
jest oszacować, jak duża ilość leku 
zostanie wchłonięta przez po-
szczególne żyły. Wykazano, że ro-
dzaj stosowanego podłoża może 
mieć wpływ na rozmieszczenie 
leku w poszczególnych partiach 
odbytnicy. Olej kakaowy, jako 
podłoże o charakterze lipofilnym 
rozprasza się po całej odbytnicy, 
natomiast makrogole, które są 
podłożami hydrofilnymi rozpusz-
czają się w dolnych partiach. 

Metody wytwarzania

Według FP VIII czopki mogą 
być przygotowane poprzez wy-
tłaczanie w prasie lub metodą 
wylewania. Coraz częściej w prak-
tyce aptecznej posługujemy się 
unguatorem, w którym podczas 
intensywnego mieszania dochodzi 
do upłynnienia masy czopkowej 
i jest możliwe wylanie jej do jed-
norazowych form. Ze względu 
na różną gęstość stosowanych 
podłoży konieczne jest ustalenie 
wymaganej masy podłoża do na-
pełnienia formy i uzyskania czopka 
o wymaganej wielkości. W tym 
celu należy standaryzować formy 
w następujący sposób: napełnić 
określoną ilość otworów w matry-
cy masą czopkową, po zestaleniu 
zważyć czopki i ustalić średnią 
masę 1 czopka. 

W powyższych metodach 
wytwarzania czopków powinno 
uwzględnić się współczynnik wy-
parcia (f), który określa w gramach, 
ilość podłoża odpowiadającego 
objętością 1 g danej substancji 
leczniczej. Współczynnik wypar-
cia wyznacza się doświadczalnie, 
sporządzając określoną liczbę 
czopków o określonej zawartości 
substancji leczniczej (x) oraz taką 
samą liczbę czopków z samego 
podłoża. Współczynnik oblicza 
się ze wzoru:

M= F - (f x s)

gdzie M – całkowita ilość podłoża, F – pojem-
ność rzeczywista formy ustalona podczas 
standaryzacji, pomnożona przez ilość czo-
ków, f – współczynnik wyparcia, s – ilość 

Czopki 
w recepturze
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substancji leczniczej w gramach dla wszyst-
kich czopków. Jeżeli jest więcej substancji 
leczniczych, wówczas iloczyny (f x s) należy 
zsumować. 

Jeżeli w skład czopków 
wchodzą duże ilości proszków, 
należy zmniejszyć ilość podłoża 
czopkowego o objętość, jaką zaj-
mują użyte substancje lecznicze. 
Do obliczenia ilości podłoża sto-
suje się wzór:

gdzie E – średnia masa czopka sporządzo-
nego bez substancji leczniczej, G – średnia 
masa czopka zawierającego x% substancji 
leczniczej. 

W literaturze można znaleźć 
wyznaczone współczynniki wy-
parcia substancji leczniczych dla 
masła kakaowego. Jeżeli brak jest 
takiej informacji można przyjąć 
uśrednioną wartość f = 0,70.

Przykładowe recepty:

Rp. 
Ammonii bituminosulfonatis 0,3
Cacao olei   q.s.
M.f. supp. anal.
D.t.d. No 12
D.S. 3 x dziennie czopek

Czopki można wykonać me-
todą wytłaczania. Wprowadzanie 
ichtiolu do masła kakaowego jest 
utrudnione, dlatego pomocne jest 
użycie niewielkiej ilości lanoliny, 
z którą należy rozetrzeć ichtiol 
przed dodaniem do podłoża. 
W celu wytłoczenia wszystkich 
czopków należy pamiętać, aby 
nasypać na spód tulei czystego 
masła kakaowego. Podczas wytła-
czania ostatnia porcja pozostaje 
w matrycy – jest to porcja z sa-
mego podłoża. Gotowe czopki 
owinąć folią aluminiową.

Glyceroli suppositoria wg FP VI
Rp. 
Natrii carbonatis anhydrici   1,68
Glyceroli 86 %       91,00
Acidi stearinici             8,19
M.f. supp. anal.
D.S. czopki przeczyszczające

Czopki należy wykonać meto-
dą wylewania. Bezwodny węglan 
sodu należy rozpuścić w glicerolu, 
ogrzewając na łaźni wodnej. Do 
gorącego roztworu dodać nie-
wielkimi porcjami rozdrobniony 
kwas stearynowy. Ogrzewanie 
należy prowadzić, aż do momentu 
ustania wydzielania się dwutlenku 
węgla i uzyskania przezroczystej 
masy, a następnie wylać do przy-
gotowanych form. Po ochłodzeniu 
w lodówce, czopki zabezpieczyć 
tak jak w poprzedniej recepcie.

Rp.
Balsami peruviani  0,2
Cacao olei   q.s.
M.f. supp. anal.
D.t.d. No 12
D.S. 2 x dziennie czopek

W tej recepcie należy zwrócić 
uwagę na trudne wprowadzanie 
balsamu peruwiańskiego do masła 
kakaowego. Niewielki dodatek 
oleju rycynowego do balsamu, 
tworzy trwałą emulsję w połącze-
niu z olejem kakaowym. W celu 
uniknięcia strat podczas wylewa-
nia masy czopkowej pozostającej 
w parownicy lub na pręciku szkla-
nym należałoby obliczyć ilość 
składników recepturowych na 
13 czopków. Połączone składniki 
roztarte w parownicy delikatnie 
ogrzewamy na łaźni wodnej. Bez-
piecznie jest zostawić część masła 
kakaowego dla szybkiego wychło-
dzenia nadmiernie podgrzanej 
masy. Po uzyskaniu kremowej, 
płynnej konsystencji czopki moż-
na wylać do matryc, a następnie 

schłodzić je w lodówce. Gotowe 
czopki owinąć folią aluminiową 
lub zabezpieczyć wlot foremek 
jednorazowych.

Rp.
Metronidazoli   0,4
Vit. A liq.   0,2
Cacao olei   q.s.
M.f. glob.vag.
D.t.d. No 12
D.S 2 x dziennie 1 globulkę

Globulki można wykonać 
w unguatorze metodą wylewaną. 
Uwzględniając współczynnik wy-
parcia należy obliczyć potrzebną 
ilość masła kakaowego. Do po-
jemnika trzeba odważyć rozdrob-
nione podłoże, a następnie miałko 
sproszkowany metronidazol, za-
montować mieszadło i zamknąć 
wieczkiem, miksować 5 minut na 
6 poziomie obrotów, następnie 
otworzyć pojemnik, wprowadzić 
płynną witaminę A i ponownie 
uruchomić mikser na najniższym 
poziomie obrotów przez około 1 
minutę. Tak przygotowaną masą 
wylać do jednorazowych form, 
ochłodzić w lodówce, a następnie 
zabezpieczyć folią aluminiową.

Farmakopea Polska nie prze-
widuje wytaczania ręcznego. Jest 
to metoda mało dokładna i często 
trudna do przeprowadzenia w hi-
gieniczny sposób. Niemniej jednak 
metoda ta nadal jest spotykana 
w praktyce aptecznej. ■

dr n. farm. Piotr Belniak
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
Bauer K. i wsp.: Technologia postaci leku z ele-
mentami biofarmacji. MedPharm Polska  2012
Farmakopea Polska VI W-wa URPL 2002
Farmakopea Polska VIII W-wa URPL 2009
Jachowicz R.: Receptura apteczna – podręcznik 
dla studentów farmacji. W-wa PZWL 2010.
Janicki S. i wsp.: Farmacja stosowana. W-wa 
PZWL 2002
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Codziennie spotkamy się 
z doniesieniami naukowy-
mi na temat leczniczych 

właściwości roślin lub izolowa-
nych z nich substancji czynnych. 
Badania wyjaśniają szczegóło-
wo mechanizmy działania na po-
ziomie narządu, komórki. Bardzo 
często zdarza się, że tematy ba-
dawcze odnoszą się do doświad-
czenia zdobywanego przez po-
kolenia. Warto więc czasami za-
stanowić się nad przekazami me-
dycyny ludowej, a tym bardziej – 
nad wiedzą ugruntowaną przez 
kilka tysięcy lat w kulturze azja-
tyckiej.

Niestety nie mam dostępu 
do ksiąg ajurwedyjskich… Posłu-
żę się więc po raz kolejny najstar-
szymi spisanymi w języku pol-
skim herbarzami – Marcina Sien-
nika i Szymona Syreniusza, tym 
bardziej, że znajdujące się tam 
wskazania lecznicze docierały 
wraz z surowcami z ich ojczystych 
stron!

Curcuma longa, czy jak pi-
sze Szymon Syreniusz: indyjski 
ostrzyż którymy żółcieniem in-
diańskim albo szafranem zowie-
my, należy do rodziny Zingibe-
raceae (imbirowate). Jak poda-
je ten sam autor korzeń podobny 
kształtem imbirowi także zapa-
chem i smakiem jednak póki świe-
ży nie ma żadnej w sobie gorzko-
ści. Ostryż długi znany jest w na-
szym kraju poprzez przyprawę 

zwaną „kurkumą”. Intensywnie 
żółty, w dotyku jedwabisty pro-
szek, o gorzkawym, ostrym sma-
ku i zapachu, który można opisać 
słowami przywodzącym na myśl 
ojczyznę z której pochodzi – In-
die. Curcuma longa uprawiana 
jest we wszystkich podzwrotniko-
wych krajach Azji. 

Kłącze ostryżu składa się 
z pędu głównego o kształcie ja-
jowatym i część ta, wysuszona 
w całości lub pokrojona w pla-
sterki, nosi w handlu nazwę „cur-
cuma rotunda”. Pędy boczne, 
walcowate, grubości palca – na-
zywane „curcuma longa” – jako 
produkt spożywczy docierają 
do nas w postaci proszku, który 
otrzymuje się w wyniku obgoto-
wania, wysuszenia i zmielenia su-
rowca. W krajach azjatyckich wy-
korzystywane są także świeże 
kłącza i liście kurkumy, jako do-
datki do potraw. Piękne kwiaty tej 
byliny, pojawiające się w Tajlandii 
w okresie letnim, inspirują miesz-
kańców do świętowania tego 
przyrodniczego zjawiska. Dla wy-
znawców hinduizmu żółty, kurku-
mowy proszek od czterech tysię-
cy lat pełni ważną rolę w trady-
cyjnych obrzędach i lecznictwie. 
I to już od chwili narodzin. Natar-
cie główki niemowlęcia kurkumą 
ma uchronić je od nieszczęść. Po-
sągi hinduskich bóstw obsypywa-
ne są tą przyprawą w dowód od-
dawanych czci. Podczas ceremo-

nii zaślubin, w zależności od re-
gionu, namaszczana nią jest pan-
na młoda w celu oczyszczenia, 
albo obydwoje przyszli małżon-
kowie – wówczas ten element ob-
rzędu ma zapewnić im szczęście. 
Kurkuma wchodzi także w skład 
„kunkunu”, aplikowanego w po-
staci charakterystycznej kropki 
na czoła Hindusek. Znak ten jest 
symbolem sprawowanej nad ko-
bietą opieki przez ojca lub męża, 
a według medycyny ajurwedyj-
skiej w punkcie pomiędzy brwia-
mi znajduje się najważniejsza ća-
kra i naznaczenie tego miejsca 
ma zapewnić właściwy przepływ 
energii. Oprócz nie do końca dla 
Europejczyków możliwych do po-
jęcia znaczeń rytualnych, miesz-
kańcy Indii używają kurkumy do 
celów leczniczych.

Powróćmy jednak do pol-
skich źródeł, oddajmy głos szes-
nastowiecznym medykom i po-
słuchajmy, na jakie problemy za-
lecali indyjski ostryż. Uważenie 
tego ziela goi rozpadliny ust y 
dziąsła zgniłe tą wodą płucząc y 
zęby bardzo dobrze twierdzi, pisze 
Marcin Siennik, dodając jeszcze: 
proch korzenia tego ziela wło-
żony na rany goi ie y wilgotność 
wysusza. Przeciwzapalne, prze-
ciwbakteryjne i przeciwgrzybicz-
ne właściwości ostryżu do dzisiaj 
wykorzystywane są przez Azjatów 
w stanach zapalnych jamy ustnej, 
trudno gojących się ranach, czy 

Szafran biedaków 
czy terra merita?

   Crocus indicus, żółcień indiański, terra merita – to nazwy odnoszące się do 
jednej rośliny z czasów, kiedy w botanice nie obowiązywał jeszcze system 
klasyfikacji według Linneusza. Określenia te są nam dziś obce. Bardziej zna-
jomo brzmi: Curcuma longa – ostryż długi! Roślina ta gościła już na łamach 
„Aptekarza Polskiego” i Czytelnikom znane są jej właściwości lecznicze.
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trądziku. Mieszkanki Indii na co 
dzień używają kurkumy jako kos-
metyku w postaci maseczki i jako 
składnika preparatu do depilacji. 
Zastosowania te znane były także 
Syreniuszowi, który pisał: do ma-
ści przydany włosy wygala, a tak-
że: cerę cudną blady daie. Decy-
dując się na taką maseczkę należy 
mieć na uwadze, że kurkuma jest 
barwnikiem i możemy mieć prob-
lemy z pozbyciem się jej ze skó-
ry i… otoczenia! Poza tym karna-
cja Słowianek jest odmienna od 
Azjatek, z natury obdarzonych 
jej żółtawym odcieniem. Jeśli jed-
nak nękają nas dolegliwości skór-
ne, warto sięgnąć po ten natu-
ralny kosmetyk. Należy zmieszać 
kurkumę z olejem bazowym np. 
oliwą, zagęścić miodem i mąką 
ziemniaczaną, a następnie, zanim 
maseczka zaschnie, zmyć ją mle-
kiem.

Sproszkowana kurkuma do-
dawana jest do ryżu, mięsa i ryb. 
Wchodzi w skład mieszanek przy-
prawowych, używanych w kuch-
ni azjatyckiej, nadając potrawom 
nie tylko charakterystyczny ko-
lor, ale także konserwując je. Jest 
to szczególnie ważne w gorącym, 
wilgotnym klimacie. Czyni pokar-
my łatwiej strawnymi, m.in. po-
przez zwiększanie wydzielania 
żółci. Właściwości te wychwala Sy-
reniusz: żołądek do trawienia po-
karmów sposobnym czyni rozgrze-

waiąc oziębłość iego. Wietrzności 
w niem y w kiszkach zawarte roz-
gania. (...) wątrobie wszelkie nie-
dostatki i dolegliwości wykorzenia. 
Marcin Siennik przestrzega jednak 
podając za Avicenną: częste poży-
wanie tego ziela iest szkodliwe al-
bowiem pali krew!

Słowo kurkuma pocho-
dzi od staroarabskiego terminu 
„kurkum”, używanego pierwotnie 
na określenie szafranu. Kurkuma, 
zanim poznano syntetyczne bar-
wniki, stosowana była do farbo-
wania tkanin zastępując (także 
w kuchni) droższy szafran. Perso-
wie i arabowie do których obficie 
z indyey przywożony bywa do far-
bowania i zaprawiania pokarmów 
częściej go używają. Nie żeby 
szafranu nie mieli ieno że tań-
szy iest niż szafran – podaje Szy-
mon Syreniusz. Stosowanie kur-
kumy jako substytutu szafranu 
przyczyniło się do nazywania tej 
przyprawy szafranem biedaków. 
W dziewiętnastowiecznym „Dyk-
cyonarzu”, opracowanym przez 
księdza Kluka, w którym rośliny 
podług układu Linneusza są opi-
sane, napotykamy na informacje: 
w farbierni iest ieden z bardziey 
zażywanych na żółtą farbę. Nasze 
wieśniaczki w niektórych miey-
scach mocząc go w wodzie nie 
tylko dla dzieci na wielkanoc iaia, 
dla siebie nici i płótna farbuią; ale 
nadto używaią go do ciasta i po-

traw zamiast szafranu. O zasto-
sowaniu w lecznictwie pisze: już 
dawno od lekarzów poczytany 
iest za środek rozwalniaiący, czy-
szący i rozdzielaiący. Ten sam au-
tor podaje jeszcze i taką informa-
cję: korzeń iest u nas przedayny, 
który w aptekach zowie się Terra 
merita, a u naszych wieśniaczków 
Jmbierem żółtym. W języku łaciń-
skim „terra merita”, a we francu-
skim terre merite, to „ziemia za-
służona”, określenie używane 
w odniesieniu do „owoców” zie-
mi. Od tego słowa wywodzona 
jest także angielska nazwa kur-
kumy – turmeric.

Curcuma longa znana jest 
nie tylko botanikom, aptekarzom, 
kucharzom i artystom, ale tak-
że… chemikom! Do dziś produ-
kowane są i wymieniane w pod-
ręcznikach chemii analitycznej 
papierki wskaźnikowe z kurkumy. 
Przepis na ich wykonanie odnaj-
dujemy już w „Farmakopei Au-
striackiej III” z 1820 roku. Papier-
ki te służą do wykrywania bora-
nów i alkaliów. Jak donosi „Che-
mik  Polski” z 1905 roku reakcja 
na borany może czasami zawieść: 
zależna jest od sposobu spreparo-
wania papierka a także sposobu 
przechowywania go. Z kolei reak-
cja z zasadami jest bardzo czuła 
i zachodzi nawet w przypadku sa-
mej kurkumy, która zabarwia się 
na intensywnie ceglasty kolor.
   Kurkumina, główny składnik 
kurkumy, wrażliwa jest na świat-
ło, o czym należy pamiętać przy 
przechowywaniu nie tylko pa-
pierków kurkumowych. Ważne 
jest także, by  przyprawa znalazła 
się w pojemnikach szczelnie za-
mkniętych. Tylko wtedy nie stra-
ci aromatu i swych właściwości, 
mogąc w zależności od potrzeb 
kulinarnych lub medycznych do-
brze nam służyć! ■

mgr farm. Joanna Typek
Piśmiennictwo u autorki

Ilustracja
Przepis na wskaźnikowy papierek kurkumowy, zamieszczony 

w „Farmakopei Austriackiej III” z 1820. 
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- Czy Pani, Pani magister 
odeśle mnie z kwitkiem? - cicho 
i dużą dozą pokory pyta pacjent/
ka. Obserwuję, że nie ma znacze-
nia, czy pacjent to kobieta czy 
mężczyzna, młoda czy starsza 
osoba. 

- Mam tego dość, chodzę 
„od pana do plebana”. Chcę wy-
kupić lek na takich zasadach, co 
w ubiegłym roku. Nie obchodzą 
mnie przepychanki między leka-
rzami i farmaceutami - głośno 
i z mocą wypowiada się pacjent/
ka. Ponownie konstatuję, że nie-
istotne są takie zmienne jak wiek, 
płeć lub wykształcenie.

Te obserwacje prowo-
kują do porozmawiania na te-
mat złości. Każda bowiem sy-
tuacja, w której farmaceuta od-
mawia wydania leku ze zniżką  
w sposób naturalny wybudza 
u pacjenta poczucie złości. Dla-
czego tak się dzieje? Pani Magdo, 
poszukajmy odpowiedzi na pyta-
nie o mechanizm złości czy sze-
rzej, o mechanizm powstawania 
trudnych uczuć. 

 - W omawianych przez nas 
sytuacjach, związanych z wej-
ściem w życie ustawy refundacyj-
nej, pacjent nie otrzymuje leku 
„ze zniżką” z powodów zupełnie 
od niego niezależnych. Zostaje 
więc wzmocnione jego poczucie 
utraty kontroli nad sytuacją, a to 
zawsze eskaluje trudne uczucia. 
Pacjent nie ma żadnego wpływu 
na wystąpienie doświadczanych 
ograniczeń i rodzi się w nim po-
czucie (w opisanej sytuacji słusz-
ne), że nie ma wpływu także na 
ich usunięcie.

Emocje pacjenta w spo-
sób szczególny wybrzmiewają 

w sytuacji, w której brak wydania 
leku „ze zniżką” jest jednoznacz-
ny z realną utratą dostępu do 
tego leku. Cena leku refundowa-
nego była dla pacjenta kosztem, 
który mógł ponieść, leku pełno-
płatnego - kosztem, którego nie 
jest w stanie udźwignąć. Sytua-
cja, którą omawiamy, budzi w pa-
cjentach przekonanie, że nie ma 
osób żywotnie zainteresowanych 
tym, aby jak najszybciej i za po-
mocą jak najlepszych leków po-
konać chorobę. Złość, która się 
wtedy pojawia jest czytelnym  
i potrzebnym sygnałem wska-
zującym na wystąpienie proble-
mu i konieczność jego rozwiąza-
nia. W wielu przypadkach uczucie 
złości nabrzmiewa w poczuciu 
krzywdy i osamotnienia. 

 - Przyjrzyjmy się, więc bli-
żej mechanizmowi powstawiania 
złości.

 - Złość jest jedną z sześ-
ciu tak zwanych emocji podsta-
wowych - wrodzonych, mają-
cych charakter uniwersalny. Ba-
dania pokazują, że ludzie na ca-
łym świecie, niezależnie od miej-
sca zamieszkania i kultury, w ja-
kiej wzrastają, trafnie odczytują 
emocje podstawowe, prezento-
wane np. na zdjęciach, tzn. potra-
fią ją nazwać na podstawie mimi-
ki twarzy, pozycji ciała itd. sfoto-
grafowanego człowieka. Nie zda-
rzyło się, aby np. wyraźne sygna-
ły złości zostały zinterpretowane 
jako sygnały radości. To potwier-
dza, że zostaliśmy wyposażeni 
w uczucia podstawowe jako waż-
ne, pierwotne regulatory zacho-
wania. Nadmienię jeszcze, że do 
pozostałych emocji podstawo-
wych zalicza się radość, strach, 

zdziwienie, zmartwienie i obrzy-
dzenie. 

 - A więc doświadczanie 
złości jest istotnym i czytelnym 
sygnałem płynącym z organi-
zmu?

 - Oczywiście, przypomnij-
my sobie, jakie odczucia towa-
rzyszą przeżywaniu złości. To naj-
częściej przyspieszone bicie ser-
ca, wzrost ciśnienia krwi („aż mi 
ciśnienie skoczyło”), przyśpiesze-
nie oddechu, zwiększenie napię-
cia. Nie sposób tych odczuć zig-
norować. Organizm informuje 
nas, iż pojawiło się zagrożenie, 
został naruszony jeden z istot-
nych czynników stabilizujących  
i trzeba coś z tym zrobić. Jednak 
w opisywaniu mechanizmu zło-
ści najistotniejsze wydaje mi się 
zwrócenie uwagi na to, co jest 
wynikiem ostatnich badań. Zwra-
ca się w nich uwagę na to, że 
złość jest pochodną nie tyle sy-
tuacji lub trudnego zdarzenia, ale 
naszego subiektywnego przeko-
nania na ich temat. Określona sy-
tuacja stwarza warunki do zaist-
nienia złości, ale jej nie powodu-
je. Złości doświadczamy w trud-
nej sytuacji, która zbiegnie się 
z odnoszącym się do niej określo-
nym przekonaniem. Pacjent zmę-
czony oczekiwaniem na wizytę  
u lekarza, z wysokim poczuciem 
lęku (np. obawy przez zahamo-
waniem istotnej, wielomiesięcz-
nej kuracji), z doświadczeniem, 
które interpretuje jako lekcewa-
żenie swoich najbardziej żywot-
nych interesów, prawdopodobnie 
doświadczy poczucia złości i na 
to doświadczenie odpowie.

 - Chciałabym, abyśmy 
w swoich rozważaniach dotyczą-

W okowach gniewu 
i w atmosferze złości
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cych poczucia złości nie koncen-
trowały się wyłącznie na pacjen-
tach. Złość i gniew to broń obo-
sieczna. Dotyka i pacjentów, i far-
maceutów. Rozumiem, że samo 
doświadczanie (niewątpliwie bo-
lesne) trudnych uczuć nie jest 
największym problemem. Isto-
ta rzeczy jest w sposobach, ja-
kie wykorzystujemy do radze-
nia sobie z trudnymi emocjami. 
Przeczytałam ostatnio książkę dr 
Ross’a Campbell’a „Sztuka akcep-
tacji”. Autor poświęca dużo miej-
sca na prezentowanie sposobów 
radzenia sobie z gniewem. Jego 
„drabina gniewu” to 16 sposobów 
wyrażania złości, uporządkowa-
nych od najbardziej niebezpiecz-
nych (bierna agresja), przez naj-
bardziej głośne i społecznie jed-
noznacznie napiętnowane (sło-  
wne obrażanie, przeklinanie, kie-
rowanie złości na inne „obiekty” 
niż zasadnicze źródło), aż po ta-
kie dające największą szansę na 
rozwiązanie sytuacji wywołującej 
gniew (koncentracja na zasadni-
czej przyczynie gniewu, skiero-
wanie gniewu wyłącznie na jego 
źródło oraz szukanie rozwiąza-
nia). Zastanawiam się na którym 
„szczeblu” tej drabiny plasują się 
zachowania pacjentów?

 - Tematyka radzenia so-
bie z trudnymi zachowaniami 
jest bardzo szeroka. Na pew-
no doświadczane emocje do-
magają się, abyśmy coś z trud-
ną sytuacją zrobili. To, jak zacho-
wa się pacjent zależy od bardzo 
wielu czynników. Szanse na za-
chowania konstrukcyjne mają te 
osoby, które posiadają umiejęt-
ności odczytania fizjologiczne-
go pobudzenia, utrzymania go, 
co niezwykle istotne, na odpo-
wiednio niskim poziomie, oraz 
umiejętność racjonalnej oce-
ny własnych przekonań. Nieste-
ty, rozwijanie u siebie tych umie-
jętności często ignorujemy lub, 
co gorsza, świadomie pomijamy,  
w poczuciu źle rozumianego bu-

dowania kompetencji asertyw-
nych. Z przykrością stwierdzam, 
że w ostatnim czasie efekty tych 
zaniedbań są wyraźnie widoczne 
i… słyszalne.

- Rozumiem więc, że po-
radzenie sobie ze złością zależy 
przede wszystkim od życiowe-
go treningu w jej kontrolowaniu 
i wyrażaniu w sposób, który do-
daje siły, ugruntowuje w mocy, 
ale nie jest destrukcyjny i zabu-
rzający. 

W analizie naszych rozwa-
żań na temat sposobów wyra-
żania złości przez pacjentów nie 
sposób nie zaznaczyć, że stwa-
rzają one przestrzeń dyspro-
porcji, dla farmaceutów w spo-
sób uzasadniony nieprzyjemną 
i trudną. Nie ma społecznego, ale 
też wewnętrznego (u aptekarzy) 
przyzwolenia na niewłaściwe for-
my wyrażania złości. A więc w od-
niesieniu do „drabiny” wyrażania 
gniewu - farmaceuta nie może 
pozwolić sobie na krzyk w apte-
ce, nie może komentować w nie-
wybredny sposób postaw pacjen-
tów, nie do pomyślenia jest rów-
nież, aby skierował swój gniew na 
pacjenta i uczynił go odpowie-
dzialnym za trudne tak na pozio-
mie prawa, jak i praktyki, sytua-
cje. Myślę z niepokojem o emo-
cjonalnych konsekwencjach, ja-
kie mogą dotykać aptekarzy, któ-
rzy codziennie nakładają na twarz 
maskę uprzejmości wobec pa-
cjenta, który nie odpłaca im tym 
samym. Ponadto farmaceuta sam 
doświadcza gniewu, ponieważ 
przeżywa istniejącą sytuację jako 
ograniczającą realizowanie jego 
podstawowego powołania, jakim 
jest „współudział w ochronie ży-
cia i zdrowia” oraz zapobieganie 
chorobom (Kodeks Etyczny Apte-
karza, paragraf 3). Z całą pewnoś-
cią także i on ma poczucie utra-
ty przez pacjenta realnego dostę-
pu do leku w sytuacji ogranicze-
nia refundacji, a więc poczucie, że 
sytuacja jest szczególnie trudna. 

Jeżeli ten obraz dopełnimy prze-
konaniem, iż istniejąca sytuacja 
nie służy budowaniu wizerun-
ku farmaceuty w społeczeństwie 
i wzmacnia nieprawdziwe prze-
konanie, że to on jest specjalistą, 
decydującym o sprzedaży leku 
i niejako delegowanym do jego 
dystrybucji, to wyrażanie gniewu 
i złości przez szeroko zakrojony 
protest wydaje się po raz kolejny 
ze wszech miar zasadny. Przyzna-
nie słuszności nie rozwiązuje jed-
nak problemu. Zastanawiam się, 
Pani Magdo, jakie działania, na 
poziomie indywidualnym i na po-
ziomie samorządu aptekarskiego, 
można byłoby podjąć, aby wes-
przeć aptekarzy w radzeniu sobie 
ze złością i frustracją?

- Do czasu opracowania 
czytelnych, przejrzystych i jed-
noznacznych aktów prawnych 
sytuacja będzie zaogniona. Ale 
cieszę się, że samorządy apte-
karskie zadbały o swój istotny 
udział w tym procesie. Trudno mi  
w obecnej sytuacji wyobrazić so-
bie inną drogę niż drogę złożo-
nych negocjacji, konfrontowania 
wzajemnych oczekiwań z realia-
mi społecznymi i żmudnego bu-
dowania porozumienia. W inte-
resie i pacjentów, i farmaceutów 
jest wypracowanie bardzo czytel-
nych standardów refundacji lub 
jej braku. 

- Tak, ponadto bardzo istot-
ne wydaje się zadbanie o to, aby 
i do pacjentów i do farmaceu-
tów docierały informacje na te-
mat bieżącego stanu rzeczy. Cha-
os informacyjny nasila poczucie 
niejasności i zagubienia. Otwie-
ra się tu przestrzeń do aktywnych 
działań informacyjnych, realizo-
wanych i poprzez regularne spot-
kania z aptekarzami, jak i poprzez 
formy skierowane do pacjentów: 
ulotki, czy inny rodzaj czytelnych 
dla nich informacji.  ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior
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W styczniu br. wartość 
sprzedaży całego 
rynku w porów-

naniu do analogicznego okresu 
2011 r. była niższa o 388 mln PLN. 
Równocześnie względem grudnia 
ub. r. sprzedaż spadła aż o 1 164 
mln PLN! Tak duży spadek jest 
efektem zmian jakie od stycznia 
br. zostały wprowadzone w seg-
mencie leków refundowanych. Ich 
wpływ nie ograniczył się jedynie 
do zmian w w/w segmencie ryn-
ku, ale przekłada się również na 
wyniki pozostałych segmentów 
rynku. Na tę zmianę dodatkowo 

nałożyło się znane z poprzed-
nich lat zjawisko zwiększonych 
zakupów leków przez pacjentów, 
które ma miejsce przed wprowa-
dzeniem nowych wykazów leków 
refundowanych. Należy pamiętać 

również, iż poprzedni miesiąc jest 
tradycyjnie najsilniejszym mie-
siącem z uwagi na wzmożone 
zakupy w segmencie sprzedaży 
odręcznej (ale również pozo-
stałych leków – w zależności od 

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

Tabela 1: styczeń 2012 vs styczeń 2011

 

styczeń 
2011

styczeń 
2012 zm. (%)

Leki Refundowane 986 625 -36,59%

Leki Pełnopłatne 426 423 -0,70%

Sprzedaż Odręczna 884 859 -2,76%

Całkowity obrót 2 296 1 908 -16,91%

Tabela 2: styczeń 2012 vs grudzień 2011

 

grudzień 
2011

styczeń 
2012 zm. (%)

Leki Refundowane 1 484 625 -57,88%

Leki Pełnopłatne 541 423 -21,78%

Sprzedaż Odręczna 1 047 859 -17,90%

Całkowity obrót 3 072 1 908 -37,90%

Styczeń 2012 
– po rekordowym wzroście, 

rekordowy spadek

Rynek farmaceutyczny w poprzednim miesiącu (w grudniu ub. r.) zanotował 
rekordowe sprzedaże, co po części przyczyniło się do znacznego spadku w 
styczniu 2012r. Całkowita wartość rynku wyniosła 1 908 mln PLN, tj. o 16,91% 
mniej niż w analogicznym okresie ub. r. i o 37,90% mniej niż w grudniu 2011r.  
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►

liczby i ciężkości zachorowań na  
m. in. choroby układu oddecho-
wego, które nasilają się w okresie 
jesienno-zimowym). 

W efekcie w/w zmian sty-
czeń br. jest miesiącem wyraź-
nych spadków sprzedaży. Naj-
bardziej dotknęły one segment 
leków refundowanych, którego 
sprzedaż zmalała o 859 mln PLN  
(-57,88%) wobec poprzednie-
go miesiąca i o 361 mln PLN 
(-36,59%) wobec analogicznego 
okresu ub. r. Pozostałe segmen-
ty o ile w przypadku porównania 
do stycznia 2011 r. zanotowały 
nieduże spadki (tj. -2,76% sprze-
daż odręczna i -0,70% leki peł-
nopłatne na receptę), to w przy-
padku porównania do wyników 
z grudnia ub. r. spadki te są już 
wyraźne. Segment sprzedaży 
odręcznej w porównaniu do po-
przedniego miesiąca zanotował 
spadek sprzedaży o 187 mln PLN 
(-17,90%), a leków pełnopłat-
nych na receptę o 118 mln PLN  
(-21,78%).

Statystyczna apteka

W styczniu 2012 r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 139,7 tys. PLN.  
i była to najniższa wartość od 
sierpnia 2009 r. W porównaniu 
do stycznia ub. r. statystyczna 
apteka osiągnęła o 32,22 tys. 
PLN (-18,74%) mniejszą wartości 
sprzedaży. Natomiast względem 
grudnia ub. r. wartość sprze-
daży zmalała o 85,26 tys. PLN 
(-37,90%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. spadek 
wartości dotyczył wszystkich 
segmentów rynku. Wartoś-
ciowo najbardziej widoczny 
był spadek w segmencie le-
ków refundowanych, którego 
sprzedaż zmalała o 28,05 tys. 
PLN (-37,98%). W pozosta-
łych segmentach spadek ten 
był dużo mniejszy. Statystycz-
na apteka zanotowała spa-
dek sprzedaży o 3,25 tys. PLN 
(-4,91%) w segmencie sprzeda-
ży odręcznej i o 0,92 tys. PLN  
(-2,89%) w segmencie leków 
pełnopłatnych na receptę. 

W porównaniu do grudnia ub. 
r. segment leków refundowa-
nych zanotował spadek warto-
ści sprzedaży o 62,91 tys. PLN  
(-57,88%). Sprzedaż odręcz-
na zmalała o 13,72 tys. PLN 
(-17,90%), a leki pełnopłatne 
na receptę zanotowały spa-
dek o 8,63 tys. PLN (-21,78%) 
względem poprzedniego mie-
siąca ub. r. 

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w styczniu 2012 r. była niższa 
o 12,54% (-2,20 PLN) niż w grud-
niu ub. r. Natomiast względem 
analogicznego okresu ub. r. ceny 
zmalały o 2,34% (-0,37 PLN). 
Średnia marża apteczna w stycz-
niu 2012r. wzrosła względem po-
przedniego miesiąca o 2,11 pp 
i wyniosła 26,79%. Marża ta była 
jednocześnie o 0,22 pp mniejsza 
niż w analogicznym okresie ub. r. 

Refundacja a współpłacenie

Styczeń jest następnym 
miesiącem, w którym rośnie po-
ziom współpłacenia pacjentów 
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Rynek farmaceutyczny: 
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►za leki refundowane. Wzrost 
ten jest widoczny począwszy od 
września 2011 r. Wówczas udział 
pacjenta w dopłacie do leków 
refundowanych wynosił 26,74%, 
a w styczniu ten współczynnik 
wyniósł już 32,82%, tj. o 5,11% 
więcej niż przed 5 miesiącami. 
W porównaniu do analogicz-
nego miesiąca ubiegłego roku 
(33,55%) wskaźnik ten był niższy 
o 0,74 pp, a względem grud-
nia ub. r. (31,27%) wzrósł o 1,54 
pp. W styczniu pacjenci wyda-
li na leki refundowane 205 mln 
PLN, tj. o 259 mln PLN mniej niż 
w poprzednim miesiącu (ale był 
to specyficzny miesiąc i jego wy-
niki zależały w dużej mierze od 
wprowadzonych zmian w lekach 
refundowanych). Natomiast wo-
bec stycznia ub. r. wartość dopła-
ty pacjenta była niższa o 126 mln 
PLN. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach w styczniu, pacjenci za-
płacili 77,98% z 1 098 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do grudnia ub. r. 

udział ten wzrósł aż o 11,19 pp, 
ale wartościowo wydatki pacjen-
tów były niższe o 564 mln PLN. 
W styczniu 2012r. pacjenci wydali 
na produkty lecznicze zakupio-
ne w aptekach 1 488 mln PLN, tj. 
również mniej (o 153 mln PLN) 
niż w analogicznym okresie ub. r. 
(spadek udziału o 6,52 pp). 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012 

Według pierwszej w tym 
roku prognozy analityków Phar-
maExpert wartość sprzedaży ca-
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PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2012

łego rynku farmaceutycznego 
na koniec 2012 roku wyniesie 
25,9 mld PLN. W porównaniu do 
ubiegłego roku wartość rynku 
w 2012 spadnie w granicach od 
7% do 9%. Natomiast refunda-
cja na koniec 2012 roku osiągnie 
wartość 7,3 mld PLN, tj. będzie 
od 14% do 16% mniejsza niż 
w ubiegłym roku. Oczywiście 
powyższe prognozy silnie są 
uzależnione od bardzo słabych 
wyników stycznia. Następne 
miesiące powinny skorygować 
te wyniki i złagodzić tak skrajnie 
niskie notowania rynku. ■
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►

Majątek w Kazuniu 
Polskim warszaw-
ska Izba Aptekar-

ska zakupiła w roku 1945. Był 
to okres w którym niedostatki 
w zaopatrzeniu aptek były wręcz 
dramatyczne. Brak było większo-
ści leków gotowych: zniszczony 
przemysł nie mógł ich produ-
kować, a import do krajów ko-
munistycznych był sukcesywnie 
ograniczany. Nie pierwszy i nie 
ostatni raz gniew opinii publicz-
nej skupił się na całkowicie nie-
winnych tej sytuacji aptekarzach. 
Prasa codzienna zarzucała nasze-
mu środowisku, że braki leków są 
jedynie upozorowane, stanowiąc 
doskonały pretekst do zawyżania 
ich cen… Władze izb aptekarskich 
starały się nie tylko dementować 
tendencyjne doniesienia praso-
we, ale także – zaradzić zaistniałej 
sytuacji. Środowiska: aptekarskie 
i farmacji uniwersyteckiej szybko 
zorientowały się, że środka zarad-
czego upatrywać należy w leku 
roślinnym. Na niezliczonych kon-
ferencjach słusznie dowodzono, 
że tradycje uprawy i zbiory roślin 
leczniczych ugruntowały się już 
w czasach II Rzeczypospolitej, 
a aptekarze, dzięki posiadanej 
wiedzy, z powodzeniem mogli 
gospodarować lekami ziołowymi, 

jako środkami zastępczymi dla le-
ków gotowych. Szerzeniu wśród 
farmaceutów wiedzy na temat 
zielarstwa i ziołolecznictwa służyć 
miały organizowane cyklicznie 
przez większość izb aptekarskich 
kilkudniowe kursy dokształcające.

W szczególny sposób wy-
różniła się na tym polu warszaw-
ska Okręgowa Izba Aptekarska, 
organizując w Kazuniu Polskim 
jedną z najlepiej prowadzonych 
w Polsce plantacji roślin leczni-
czych. Władze Izby planowały 
zakup majątku ziemskiego już od 
pierwszych dni istnienia samo-
rządu. Jako pierwszy pozyskano 
poniemiecki folwark na linii pia-

seczyńskiej, a następnie majątek 
w okolicach Służewca. Były one 
jednak niezagospodarowane, po-
zbawione budynków i jakiejkol-
wiek infrastruktury, która umoż-
liwiłaby skomplikowaną uprawę 
roślin leczniczych. Trzecim roz-
ważanym miejscem pod planta-
cję był obiekt w rejonie Modlina, 
oceniony jednak jako zbyt duży. 
Ostatecznie, 18 kwietnia 1945, 
warszawska Izba Aptekarska wy-
dzierżawiła od Urzędu Ziemskie-
go nie rozparcelowany majątek 
Kazuń Polski, położony na 29 ki-
lometrze szosy modlińskiej. Liczył 
on 120 hektarów, z czego tylko 
45 stanowiła ziemia uprawna. 
Jak podkreślano w sprawozdaniu 

Bohaterem drugiej części cyklu „Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich” będzie Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, 
a dokładniej – zorganizowana przez nią plantacja roślin leczniczych w Kazuniu Polskim (obecny powiat nowodworski).

Ilustracja 1
Zarząd warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w roku 1949. Trzeci od lewej prezes 

Izby – magister Stanisław Biele („Farmacja Polska” 1949, nr 11-12, s. 427).
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►z działalności Izby, zamieszczo-
nym na łamach „Farmacji Polskiej” 
z roku 1946, majątek był w stanie 
kompletnego zaniedbania i dewa-
stacji, bez zbiorów i prawie bez za-
siewów (…) lecz z niezłymi zabu-
dowaniami i najniezbędniejszym 
inwentarzem martwym. W mo-
mencie przejęcia majątku przez 
Izbę zaledwie kilka hektarów zie-
mi obsianych było żytem, pszeni-
cą i koniczyną, w bardzo marnym 
stanie.

Początki plantacji roślin 
leczniczych w Kazuniu Polskim 
był bardzo trudne i… pechowe! 
W lipcu 1945 została zrabowa-
na para pracujących na plantacji 
koni. Na domiar złego koniczyna 
wygniła, a cały plon siana zo-
stał bez żadnego odszkodowa-
nia zarekwirowany przez 11 pułk 
szkoleniowy Wojska Polskiego… 
W miejsce oczekiwanych zysków 
Izba ponosiła pokaźne straty fi-
nansowe, przekraczające z koń-
cem roku 1945 kwotę 348 tysięcy 
złotych. Zarząd Izby twierdził, że 
prowadzenie majątku przerosło 
możliwości zatrudnionego admi-

nistratora, jednak mimo usilnych 
starań, aż do listopada 1945, nie 
można było znaleźć jego na-
stępcy. W sprawozdaniu Izby za 
rok 1945 postulowano nawet, że 
może nieco zbyt pochopnie Za-
rząd zaangażował się w tak duże 
przedsięwzięcie, narażając na 
duże wydatki i kłopoty…

Dobra passa plantacji 
w Kazuniu datuje się od objęcia 
z dniem 30 listopada 1945 stano-
wiska administratora przez Stani-
sława Zawadzkiego, doświadczo-
nego rolnika. Nowy administrator 
postawił sprawę jasno: dwa lata 
muszą być przewidziane na za-
gospodarowanie majątku, dopiero  
po upływie tego czasu zacznie on 
dawać zyski – do tego czasu Izba 
musi wyłącznie inwestować kapi-
tał. Już w roku 1947, na łamach 
„Farmacji Polskiej”, Zawadzki 
mógł pochwalić się pierwszymi 
sukcesami. Wyjątkowo krótka 
i łagodna zima pozwoliła na prze-
prowadzenie prac porządkowych 
i głębokie zaoranie ziemi. Zaku-
pione zostały trzy konie z uprzę-
żami, wyremontowano narzędzia 

rolnicze i zatrudniono pracowni-
ków technicznych. W roku 1946 
w Kazuniu dokonano jedynie za-
siewów zbożami, zaś w zakresie 
zielarskim (…) prowadzone były 
jedynie prace wstępne dla zo-
rientowania się w możliwościach 
uprawy i kalkulacji wydajności. Pi-
sząc te słowa Zawadzki był zbyt 
skromny, bowiem dzięki owym 
pracom wstępnym, jesienią 1946 
roku, na blisko hektarowej po-
wierzchni, rosły już w Kazuniu 
m.in. kozłek, melisa, ślaz, tymia-
nek, szałwia, mięta, naparstnica, 
dzięgiel, hyzop… Działalność Za-
wadzkiego pozwoliła władzom 
warszawskiej Izby Aptekarskiej 
wypowiadać się na temat Ka-
zunia już zdecydowanie śmielej 
i rysować przed plantacją śmiałe 
zadania: praktycznego choć od-
ległego celu uzyskania dla zawo-
du samodzielnej plantacji, która 
mogła by być wzorowo prowa-
dzoną – dając surowce handlowe 
brakujące na rynku oraz mogła 
by być ośrodkiem szkolącym dla 
studentów Farmacji U.W. – a jed-
nocześnie mogła by stać się war-
sztatem szerszego doświadczenia 
i produkcji roślin, które powinny 
być uprawiane i zbierane przez 
czynnik fachowy.

I rzeczywiście: dzięki spraw-
nemu zarządzaniu i wysiłkowi 
kilku osób plantacja w Kazuniu 
zaczęła rozwijać się bardzo ko-
rzystnie. Szczególne zasługi poło-
żył w tym czasie prezes Izby, ma-
gister Stanisław Biele, będący nie 
tylko właścicielem apteki i działa-
czem zawodowym, ale także ad-
iunktem Zakładu Farmakognozji 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
a następnie Akademii Lekarskiej 
w Warszawie, prowadzącym zle-
cone ćwiczenia z mikroskopowej 
analizy sproszkowanych leków 
roślinnych i ich zafałszowań. Jemu 
to plantacja w Kazuniu zawdzię-
czała wdrożenie autorskich pla-
nów uprawy roślin. W roku 1947 
nadal trwały prace nad porządko-

Ilustracja 2
Plantacja w Kazuniu w roku 1949. Uprawy tymianku („Farmacja Polska” 1949, 

nr 11-12, s. 430).
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waniem i sukcesywnym przygoto-
wywaniem gruntów pod uprawę 
ziół leczniczych. Sama powierzch-
nia ich uprawy powiększyła się do 
pięciu hektarów. Niestety szybki 
rozwój zahamowały klęski żywio-
łowe. Bardzo silne mrozy w zimie 
spowodowały obumarcie wielu 
roślin, wczesną wiosną teren ca-
łej plantacji został zalany, a w le-
cie dotknęła go katastrofalna su-
sza! Pomimo to, w tym właśnie 
pechowym 1947 roku, trafiły do 
warszawskich aptekarzy pierwsze 
surowce zielarskie, pochodzące 
z Kazunia: liść mięty i szałwi oraz 
korzeń kozłka.

W roku 1948 w Kazuniu 
uprawiano już dwanaście gatun-
ków roślin leczniczych na łącznej 
powierzchni 6,1 hektara. Zało-
żone zostały inspekty dla pro-
dukcji siewek, w których rosło 
m.in. sto tysięcy sadzonek miłka 
wiosennego, rośliny której braki 
były w aptekach szczególnie od-
czuwalne. Plantacja sprzedawała 
własne nasiona, a do użytku od-
dano suszarnie do ziół: ogniową 

i powietrzną. W sprawozdaniu 
warszawskiej Izby Aptekarskiej za 
rok 1947 podkreślano, że u pro-
gu roku 1948, zgodnie z planem, 
majątek w zakresie rolnym jest 
już całkowicie doprowadzony do 
właściwego stanu i w zakresie 
administracyjnym – samowystar-
czalny.

W roku 1948 i 1949 plan-
tacja w Kazuniu przeżywała naj-
większy rozkwit. Łączna inwesty-
cja 7,5 miliona złotych przyniosła 
oczekiwane efekty. Na plantacji 
organizowane były kursy zie-
larskie, zwiedzały ją wyciecz-
ki studentów farmacji… Łącznie 
uprawiano 36 roślin leczniczych. 
Władze Izby Aptekarskiej zde-
cydowały, by przekazać rolni-
kom z powiatów płońskiego 
i sokołowskiego niezliczone ilo-
ści sadzonek mięty pieprzowej, 
dzięki czemu łączna powierzch-
nia upraw tej rośliny zwiększyła 
się w tym rejonie z 5 hektarów 
w roku 1948 do 73 w roku 1949! 
Wytrwała praca warszawskiej Izby 
Aptekarskiej pozwoliła redakto-

rom „Rocznika Farmaceutyczne-
go 1949-50” scharakteryzować 
plantację w Kazuniu jako najwy-
żej postawiony Ośrodek plantacji 
roślin leczniczych w całym wojew. 
Warszawskim z działem selekcyj-
nym i reprodukcyjnym.

Największą chlubą plantacji 
w Kazuniu Polskim była suszarnia 
powietrzna, zaprojektowana oso-
biście przez prezesa Izby magistra 
Stanisława Biele. W sprawozdaw-
czym artykule, zamieszczonym na 
łamach „Farmacji Polskiej”, prezes 
pisał z dumą: przyjąłem niestoso-
wany dotychczas w Polsce system 
gwoździowo-łańcuszkowego za-
mocowania rafek, jako najbardziej 
odpowiedni z wielu względów. 
Prostota budowy, duża oszczęd-
ność materiału drzewnego z uwa-
gi na zredukowanie całej, niekiedy 
dość skomplikowanej konstrukcji, 
stosowanej w powszechnie uży-
wanym dotychczas systemie szu-
fladkowym – do dwóch tylko belek 
pionowych, możność zwartego 
ustawienia zespołów rafek, ła-
twość obsługi, wygodny dostęp do 
dowolnej rafki i w związku z tym 
łatwa kontrola w czasie suszenia 
– oto najważniejsze zalety tego 
urządzenia. Fundamenty i szkie-
let budowli były zaprojektowane 
z myślą o nawiedzających Kazuń 
powodziach.

Dobitnym świadectwem 
pracy, jaką włożyła w organiza-
cję plantacji w Kazuniu Okręgo-
wa Izba Aptekarska, jest opinia 
Działu Rolnictwa i Reform Rol-
nych warszawskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w której czytamy: 
Kazuń został przejęty przez Izbę 
Aptekarską w stanie wyjątkowej 
dewastacji pod względem gospo-
darczym – przy braku inwentarza 
żywego i martwego, braku pasz 
i ziarna siewnego. Sygnująca pis-
mo inżynier Maria Chmielińska, 
Wojewódzki Inspektor Zielar-
stwa, podkreślała, że po znacz-
nych wkładach inwestycyjnych 
w remont budynków, budowę 

Ilustracja 3
Plantacja w Kazuniu w roku 1949. Zbiór rącznika („Farmacja Polska” 1949, 

nr 11-12, s. 431).
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►trzech suszarń, zakup inwentarza, 
jak również przy znacznych wysił-
kach pracy ze strony administracji 
i robotników nastąpił systema-
tyczny wzrost powierzchni upraw 
roślin leczniczych, z całkowitego 
ich braku w roku 1945 do 9 hek-
tarów w roku 1949. Z kolei w in-
nym piśmie, omawiającym funk-
cjonalność wspomnianej powy-
żej suszarni powietrznej, inżynier 
Chmielińska pisała: jest to typ 
suszarni, która może być wybu-
dowana sposobem gospodarczym 
przy minimalnym zużyciu mate-
riału budowlanego. (…) Racjonal-
ne rozwiązanie przewiewności 
zapewnia szybkie, równomierne 
i dokładne wysuszenie surowca.

Kolejnym śladem z okre-
su świetności Kazunia jest za-
mieszczona na łamach „Farmacji 
Polskiej” z roku 1949 relacja au-
torstwa profesora Henryka Bu-
kowieckiego, kierownika Zakładu 
Botaniki Farmaceutycznej Uni-
wersytetu Warszawskiego. Pro-
fesor odwiedził Kazuń 30 maja 
1949 wraz z grupą 95 studentów 
I roku studiów farmaceutycznych. 
Plantację uznał za piękny dowód 
tego, co zdziałać może zbiorowy 
wysiłek zawodu, rozumiejącego 
potrzebę czynu o dużej doniosło-

ści społecznej i gospodarczej. Wi-
zyta studentów była dopracowa-
na pod każdym względem. Mimo 
upalnego dnia prezes Biele opro-
wadzał wycieczkę po rozległych 
plantacjach kazuńskich, wykłada-
jąc jednocześnie na temat upra-
wy roślin leczniczych. Na zakoń-
czenie wizyty ugościł wszystkich 
wiejskim obiadem w cieniu kwit-
nących akacyi.

W swej relacji profesor 
Bukowiecki zwracał uwagę nie 
tylko na fachowe rozwiązania 
w uprawie roślin, ale także na 
wielką wzajemną życzliwość dy-
rekcji i pracowników. Podkreślał, 
że prezes jest raczej towarzyszem 
pracy i wzorowym przodownikiem 
niż dyrektorem, sam bowiem do-
brze zna pracę fizyczną. Profesor 
komplementował przy tej oka-
zji wspomnianą już dwukrotnie 
suszarnię, która świadczyła o… 
wysoce społecznym stosunku kie-
rownictwa do pracowników: dzięki 
pomysłowi prezesa mgra St. Bie-
lego tak skonstruowano suszarnie, 
że – inaczej niż w suszarniach nie-
mieckich – robotnice nie dźwigają 
ciężaru tzw. laszek, wynoszącego 
do 40 kg., podobnie winda w su-
szarni jest dużym ułatwieniem dla 
personelu.

Ilustracja 4, 5
Suszarnia powietrzna, zaprojektowana przez magistra Stanisława Biele („Farmacja Polska” 1949, nr 11-12, s. 510).

Nie znamy losów plantacji 
w Kazuniu po roku 1949. Wia-
domo jedynie, że jeszcze przed 
likwidacją izb aptekarskich pla-
nowane było przekazanie jej war-
szawskiemu Wydziałowi Farma-
ceutycznemu Akademii Lekarskiej 
z przeznaczeniem na zamknięte 
uprawy pokrzyku wilczej jagody.

Na zakończenie warto pod-
kreślić, że organizacja plantacji 
w Kazuniu była jedną z wielu po-
myślnie zrealizowanych inicjatyw 
warszawskiej Izby Aptekarskiej. 
Wśród innych wymienić nale-
ży na pierwszym miejscu udział 
w odbudowie i organizacji służ-
by zdrowia w całkowicie zrujno-
wanej stolicy, pomoc w urucho-
mieniu zniszczonego Wydziału 
Farmaceutycznego, a także udział 
w niezliczonych akcjach charyta-
tywnych. Pamiętajmy również, że 
Izba warszawska przez kilka mie-
sięcy 1945 roku pełniła funkcję 
nieistniejącej jeszcze naczelnej 
izby aptekarskiej i występowała 
przed władzami kraju jako oficjal-
na reprezentacja wszystkich pol-
skich aptekarzy. ■

dr n. farm. Maciej Bilek

Piśmiennictwo u autora
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17 lutego  2012 r. w  Muze-
um Farmacji im. Jana Muszyńskie-
go w Łodzi otwarto niecodzienną  
wystawę „Ordery, Odznacze-
nia i medale z kolekcji Henryka 
Brzyszcza i zbiorów farmaceutów 
łódzkich”. Wystawa ta jest swoistą 
lekcją historii nie tylko dla osób 
związanych z farmacją ale dla 
każdego, komu bliska jest historia 
Polski. Oglądając zgromadzone 
w jednym miejscu medale można 
prześledzić losy państwa polskie-
go od najdawniejszych czasów 
do nam współczesnych. Jednym 
z najstarszych orderów jest repli-
ka Orderu Virtuti Militari z 1792r. 
nadawanego przez samego króla 
Zygmunta Augusta. Ta bogata 
kolekcja mówi o tradycji opartej 
na dziejach struktur rycerskich 
lub arystokratycznych, a więc 

obrzędowości związanej z realną 
organizacją orderu, na czele której 
stoi w Polsce Prezydent RP. Swoją 
bogatą kolekcję starannie zbiera-
ną od ok. 20 lat udostępnił pan 
Henryk Brzyszcz z Konstantynowa 
Łódzkiego. Większość eksponatów 
posiada całą oprawę dokumenta-
cyjną czyli dyplom i legitymację. 
W kolekcji znalazły się m.in. Orzeł 
Piastowski, Order Odrodzenia 
Polski, Medal Niepodległości – 
Medal Dziesięciolecia Odzyskania 
Niepodległości, Krzyż Walecznych, 
Medale Oświęcimskie. Bogatą 
kolekcję stanowią również medale 
okolicznościowe oraz medale na-
dawane różnym grupom zawodo-
wym. Każdy order i odznaka  mają 
swoją ustaloną formę i wygląd. 
Mogą być przypinane do ubrania 
lub wieszane na szyi na szarfie lub 

łańcuchu. Kształt, kolor i materiał 
takiego łańcucha i szarfy są ściśle 
określone. 

Z każdym ze zgromadzo-
nych medali związany jest czło-
wiek, jego historia, bohaterstwo 
i praca. Każde bowiem wyróż-
nienie jest formą podziękowania 
dla osoby, która swoją postawą 
i działalnością przyczyniła się do 
rozwoju kraju na różnych polach 
i w różnych dziedzinach. 

Od zawsze wśród wybitnych 
Polaków byli również przedsta-
wiciele farmaceutów, którzy swój 
zawód zaufania społecznego 
wypełniali nadzwyczaj sumiennie. 
Wielu farmaceutów to znani spo-
łecznicy, nauczyciele i naukowcy, 
którzy przyczynili się do rozwoju 
nauki polskiej. Jednym z takich 
farmaceutów był Bronisław Ko-
skowski urodzony w 1863 roku 
w Łaszczowie na Lubelszczyź-
nie. Studia ukończył na Cesarskim 
Uniwersytecie Warszawskim gdzie 
w 1886 roku uzyskał dyplom pro-
wizora farmacji. Jego działalność 
i zasługi dla farmacji są nieoce-
nione. Prowadził m.in. działalność 
oświatową, polityczną, naukową 
i gospodarczą. W latach 1897-
1907 był redaktorem «Czasopisma 
Towarzystwa Farmaceutycznego» 
we Lwowie, wydawał «Kalendarz 
Farmaceutyczny». Tworzył począt-
ki  Izby Aptekarskiej i kształtował 
ustawodawstwo farmaceutyczne. 
Jedną z głównych zasług prof. 
Koskowskiego  było utworzenie 
w 1926 roku Wydziału Farma-
ceutycznego przy Uniwersytecie 
Warszawskim, na którym to pełnił 

Warto pochylić się 
nad medalem

►
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funkcję prodziekana, a później 
dziekana. Był inicjatorem po-
wstałego w 1925 roku Komitetu 
Budowy Gmachu Wydziału Far-
maceutycznego UW.  Po II wojnie 
światowej prof. Koskowski był 
prezesem Zarządu Naczelnej Izby 
Aptekarskiej. 

Za zasługi dla chwały, pożyt-
ku i rozwoju aptekarstwa polskie-
go Naczelna Rada Aptekarska 
przyznaje od 1999r. medal im. 
prof. Bronisława Koskowskie-
go. Na wystawie można obejrzeć 
również dyplom tytułu  «Strażnika 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa 
Polskiego» nadany przez NIA 
łódzkiemu Muzeum Farmacji 
Uchwałą  NRA Nr V/ 33 /2008 
z dnia 11 września 2008 r. 

Medal i tytuł są najwyższym 
uznaniem wyrażonym przez człon-
ków samorządu aptekarskiego.

Na wystawie zgromadzono  
medale i statuetki nadawane przez 
Okręgowe  Izby Aptekarskie z te-
renu całej Polski, a także medale 
Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego.

Łódzka Okręgowa Izba 
Aptekarska nadaje od 2004 r. 

medal im. prof. Jerzego Sykul-
skiego „Za zasługi dla chwały, 
pożytku i rozwoju aptekarstwa 
łódzkiego”. Prof. Sykulski to wy-
bitny łódzki farmaceuta, kierownik 
Zakładu Farmacji Stosowanej AM, 
zasłużony nauczyciel akademicki 
i wychowawca wielu pokoleń 
farmaceutów. Długoletni prezes 
łódzkiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, 
gdzie tę zaszczytną funkcję pełnił 
18 lat. Odznaczony m.in. Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi, a także 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. 

Śląska Izba Aptekarska 
honoruje swoich farmaceutów 
medalem im. Edmunda Bara-
nowskiego, farmaceuty, posła II 
kadencji Sejmu (II RP) w latach 
1928-1930. Gdzie pracował w ko-
misji odbudowy kraju. Baranowski 
był działaczem i członkiem wielu 
organizacji działających dla dobra 
społeczeństwa. Był m.in. człon-
kiem Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, działał w Organizacji 
Wojskowej Pomorze. W okre-
sie wojny polsko-bolszewickiej 
służył w Zachodniej Straży Oby-

watelskiej. Brał  udział w  woj-
nie obronnej w 1939r.  walkach 
o Świętochłowice i Chorzów jako 
podporucznik 75 Pułku Piechoty.  
Zginął w obronie ojczyzny roz-
strzelany przez Niemców.

Zaprezentowany na wy-
stawie medal im. prof. Witolda 
Łobarzewskiego  nadawany 
jest natomiast przez Lubelską 
OIA. Patron medalu ukończył 
Wydział Farmaceutyczny Uni-
wersytetu Warszawskiego i po 
uzyskaniu dyplomu magistra far-
macji, rozpoczął pracę naukową 
w Zakładzie Farmacji Stosowanej 
na etacie asystenta, gdzie kie-
rownikiem  zakładu był prof. dr 
B. Koskowski. W trakcie wojny 
wraz z grupą innych farmaceu-
tów i lekarzy  pomaga wszystkim 
potrzebującym - więźniom hitle-
rowskiego obozu koncentracyjne-
go na Majdanku jak i walczącemu 
podziemiu. Dzięki swoim talentom 
organizatorskim i negocjacyj-
nym  uzyskał on  zobowiązanie 
wszystkich aptek miasta Lublina, 
do stałego i bezpłatnego do-
starczania leków dla więźniów 
Majdanka, a także  zezwolenie 
niemieckiego radcy farmaceu-
tycznego, do wstępu na teren 
więzienia.  Mgr  Łobarzewski 
zorganizował pierwszy samorząd 
zawodowy  w  Lublinie i stanął 
na jego czele. Z jego inicjatywy 
powołany został również Wydział 
Farmaceutyczny na Uniwersyte-
cie Lubelskim. Dla upamiętnienia 
jego osoby i zasług Lubelska Okrę-
gowa Rada Aptekarska uchwałą 
z dnia 05 stycznia 1994 roku, 
postanowiła wyróżniać osoby 
i instytucje szczególnie zasłużone 
w pracy na rzecz środowiska ap-
tekarskiego.

To tylko niektóre z meda-
li i ich bohaterowie, którzy je 
upamiętniają, nadawane przez 
Okręgowe Izby Aptekarskie, jakie 

►
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można obejrzeć na wystawie. 
Obok medali Izb Aptekarskich 
również Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne nadaje swoim 
członkom medale i odznaczenia. 
Najwyższym odznaczeniem jest 
Medal im. Ignacego Łukasiewicza, 
który jako jeden z pierwszych 
otrzymał właśnie w 1970 r. Witold 
Łobarzewski. Również oddziały 
PTF-arm wydają pamiątkowe 
medale m.in. Medal im. prof. J. 
Muszyńskiego, który wydany zo-
stał w 100 lecie urodzin profesora 
w 1984r. Profesor Muszyński był 
luminarzem polskiej farmacji, wy-
bitnym farmakognostą, pionierem 
ziołolecznictwa w Polsce oraz or-
ganizatorem i pierwszym dzieka-
nem Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Łódzkiego. Odznaka 
honorowa PTFarmu przyznawana 
jest natomiast od 2003 r. członkom 
PTFarm i osobom nie będącym 
jego członkami, ale cieszącym się 
zaufaniem w środowisku nauko-

wym i zawodowym farmaceu-
tów. Z okazji 60-lecia Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego 
w 2007 r. został wydany Medal 60 
lecia PTFarm. 

Na wystawie zgromadzono 
bogaty zbiór medali, którzy łódzcy 
farmaceuci przekazali w depozyt 
na czas jej trwania. Są to nie tylko 
medale farmaceutyczne ale i te, 
które otrzymali za swoje zasługi 
dla Ojczyzny i w trosce o dobro 
społeczeństwa i nauki. Swoje me-
dale przekazał m.in. pułkownik 
mgr farm. Henryk Czyż - m.in. 
Srebrny Medal Pokoju z 1975 r. 
Medal w Służbie Pokoju za udział 
w Siłach Pokoju pod egidą ONZ, 
a także medal z okazji 50-lecia 
apteki przy szpitalu wojskowym. 
Dzięki dr farm. Janowi Hołyńskie-
mu  zasłużonemu krwiodawcy 
możemy obejrzeć Kryształowe 
Serce oraz odznaki Honorowego 
Krwiodawcy. Dr farm. Franciszek 
Kaczmarczyk udostępnił swoją bo-

gatą kolekcję przyznanych mu me-
dali wśród których jest odznaka AK 
za udział w akcji „Burza”, Zasłużo-
ny nauczyciel zawodu farmaceuty, 
a także jeden z najmilszych jemu 
sercu medali - „Za długoletnie po-
życie małżeńskie”. Można również 
obejrzeć Order Odrodzenia Polski 
oraz Krzyż Oficerski Odrodzenia 
Polski nadany dr farm Jadwidze 
Lech-Skubińskiej. 

Te i wiele innych nadawa-
nych farmaceutom również współ-
cześnie odznaczeń i wyróżnień 
nadanych zarówno przez firmy 
i hurtownie farmaceutyczne, a tak-
że przez czasopisma farmaceu-
tyczne można obejrzeć w Muzeum 
Farmacji w Łodzi do 26 kwietna 
2012r.  Warto pochylić się nad 
każdym medalem bo każdy z nich 
to inna historia. Nasza historia. ■

Elżbieta Łacina
Autorka była pomysłodawczynią wystawy.

 Zdjęcia Autorki
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Nowe rejestracje – PL – listopad 2011

A – PRZEWóD POKARMOWY I 
METABOLIZM

A02B – Leki stosowane w 
chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Esomeprazolum :  Esoranban 
i  Texibax (oba: Ranbaxy) to 
odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana 
m a r k a  e z o m e p r a z o l u .  N a 
rynek zostały wprowadzone 3 
leki: Nexium (AstraZeneca; lek 
oryginalny), od października 2010 
Emanera (Krka) i od stycznia 2012 
Helides (Zentiva; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Ethypharm 
pod nazwą Prazectol). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Esomeprazole Polpharma inj., 
E s o m e p r a z o l - R a t i o p h a r m , 
Meprene (Ethypharm), Stomezul 
(Sandoz) i Zoleprin (Hygia).
Omeprazolum :  Omeprazol 
Aurobindo to 33. zarejestrowana 
marka omeprazolu, zaś Helicid 
Forte (Zentiva) kaps. 40 mg 
to  rozszer zen ie  wzg lędem 
wprowadzonych wcześniej kaps. 
w dawkach 10 mg i 20 mg oraz 
iniekcji w dawce 40 mg. W postaci 
doustnej na rynek wprowadzono 
16 marek leków: Bioprazol i od maja 
2009 Bioprazol Bio (Biofarm), Exter 
(Rubio), Gasec i Gasec Gastrocaps 
(Mepha), Helicid (Zentiva), Losec 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 

Omeprazol-Egis, Ortanol Max i 
Ortanol Plus (Sandoz), Polprazol 
(Polpharma) i od stycznia 2010 
Polprazol Acidcontrol (Polpharma; 
zmiana nazwy z Polprazol dla 
dawki 10 mg), Prazol i od czerwca 
2011 Prazol Neo (Polfa Pabianice), 
od lipca 2007 Loseprazol (Liconsa), 
od sierpnia 2008 Progastim 
(Labormed), od grudnia 2008 
Agastin (Temapharm; po zmianie 
nazwy z Omol in) ,  od maja 
2009 Polprazol PPH (S-Lab) i 
Tulzol (Teva), od grudnia 2010 
Piastprazol (Aflofarm), od lutego 
2011 Ultop (Krka) i od maja 2011 
Omeprazole Phargem (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: 
Heligen (Jenson Pharmaceutical 
Se r v i ces ) ,  Ipegen  ( Jenson 
Pharmaceutical Services), Losec 
Pro (AstraZeneca), Omejenson 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
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), 
O m e p r a z o l e - 1 A  P h a r m a , 
Omeprazole Jenson (Jenson 

Pha rmaceu t i ca l  Se r v i ce s ) , 
Omeprazol Medana (Medana 
Pharma), Omeprazol Quisisana, 
O m e p r a z o l - R a t i o p h a r m , 
Omeprazol-Stada (Stada), Ortanol 
MUT (Sandoz) i Sinomenorm 
(+Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono 
także 7 marek preparatów 
iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), 
Losec (AstraZeneca), Ortanol 
(Sandoz) ,  od czerwca 2009 
Omeprazol Teva i Prazigast (Jelfa), 
od października 2009 Omepragal 
(SMB) i od listopada 2009 Polprazol 
(Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie 
preparat iniekcyjny Omeprazol 
Mylan.
Skreślono z Rejestru: Notis (Toll 
Manufacturing Services), Omar 
(Sandoz).

A 0 7  –  Le k i  p r z e c i w -
biegunkowe o działaniu 
przeciwzapalnym/przeciw-
zakaźnym stosowane w 
chorobach jelit;
A 0 7 C  –  E l e k t r o l i t y  z 
węglowodanami; A07CA – 
Doustne sole nawadniające

Glucosum+Kalii 
chloridum+Natrii 
chloridum+Natrii citras: 
Rehydron (Orion) to jedyny 
zarejestrowany produkt leczniczy 
o  p o d a n y m  s k ł a d z i e .  N a 
rynek wprowadzono produkty 

W listopadzie 2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 174 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych 
produktów leczniczych, w tym 171 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 3 nowe 
pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Altac-Emo – Emo-Farm; Protevasc SR – 
Gedeon Richter Polska; 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 ) – Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 2011 został udostępniony 11 stycznia 2012.
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spożywcze o tym samym składzie: 
Acidolit (Polpharma), Dicodral 
Liquido (Dicofarm), Hydronea 
(Aflofarm),  Orsal i t  (Biomed 
Kraków), Sanolit Junior (Goldim), 
Stoperade (USP Zdrowie), Zdrovit 
Litorsal (NP Pharma).

A07X/A07XA – Inne środki 
przeciwbiegunkowe

Racecadotr i lum :  Hidrasec 
(Bioprojet Europe) to 1. rejestracja 
w Polsce leku zawierającego 
racekadotryl.

A 0 8 / A 0 8 A  –  Ś r o d k i 
do leczenia otyłości ,  z 
wyłączeniem produktów 
dietetycznych; A08AB  - 
Środki do leczenia otyłości 
działające obwodowo

Orlistatum: Orlistat Polpharma 
i Orlistat Stada w dostępnej 
bez recepty dawce 60 mg oraz 
dostępnej z przepisu lekarza 
dawce 120 mg to odpowiednio 
3. i 4. zarejestrowana marka 
o r l i s t a t u .  D o  s p r z e d a ż y 
wprowadzono 2 leki: receptowy 
Xenical (Roche; lek oryginalny) 
i od marca 2009 bezreceptowy 
A l l i  (G laxoSmi thK l ine ;  l ek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Orlistat GSK).

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy ;  A10B  –  Leki 
obniżające poziom glukozy 
we krwi, z wyłączeniem 
insulin; A10BB – Sulfonamidy, 
pochodne mocznika

Gliclazidum: Zeglidia (+Pharma) 
o zmodyfikowanym uwalnianiu 
w  d a w c e  3 0  m g  t o  2 0 . 
zarejestrowana marka gliklazydu. 
Na rynek wprowadzono 4 leki 
o standardowym uwalnianiu: 
Diabrezide (Molteni), Diaprel 
(Servier), Diazidan (ICN Polfa 
Rzeszów) i Glazide (Galena), a także 
3 leki o przedłużonym uwalnianiu: 
Diaprel MR (Anpharm), od sierpnia 
2008 Gliclada (Krka) i od czerwca 
2011 Normodiab MR (Actavis).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Clazistada (Stada), 
Corazide MR (Tabuk Poland), 

Diagen (Generics), Diamicron 
(Servier), Gliclabare (Disphar), 
Gliclagamma MR (Wörwag), 
Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide 
Gentian Generics, Glimatin SR 
(Polpharma), Glisan MR (Apotex), 
Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg 
zarejestrowana wcześniej pod 
nazwą Gliclazide MR Servier), 
Glydium MR (Anpharm), Salson 
(Sandoz) i Zeglidia (+Pharma) o 
zmodyfikowanym uwalnianiu.
Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid 
(Apotex), Diabezidum (Jelfa), 
Diaklat (Biofarm), Diaquit (Gedeon 
R ichter  Po lska) ,  G l i c laz ide 
(Generics), Gliclazide Richter 
(Gedeon Richter Polska), Gliklazyd 
(Unia), Glinormax (Teva Kutno), 
Glirat (Krka), Neoglic (Teva), 
Norsulin (Polfa Pabianice).

C – UKŁAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C01 – Leki stosowane w 
chorobach serca; C01D – 
Leki rozszerzające naczynia 
stosowane w chorobach 
serca; C01DX – Inne leki 
rozszerzające naczynia 
stosowane w chorobach 
serca

Nicorandilum: Angedil (Egis) 
to 1. rejestracja w Polsce leku 
zawierającego nikorandil.

C02 – Leki  obniżające 
ciśnienie tętnicze krwi; C02C 
– Leki antyadrenergiczne 
dz ia ła jące  obwodowo ; 
C02CA  –  An tagon i ś c i 
receptora a-adrenergicznego

D oxa z o s i n u m :  D ox a z o s i n 
Aurobindo to 17. zarejestrowana 
marka doksazosyny,  w tym 
13. preparat o standardowym 
u w a l n i a n i u .  W  s p r z e d a ż y 
znalazło się 9 leków: Apo-Doxan 
(Apotex), Cardura (Pfizer ; lek 
oryginalny), Doxanorm (ICN 
Polfa Rzeszów), Doxar (Teva), 
Doxaratio (Ratiopharm), Kamiren 
(Krka), Prostatic (UCB), Zoxon 
(Zentiva) i od sierpnia 2006 
Doxonex (Polpharma). Nie zostały 

jeszcze wprowadzone do obrotu: 
Alfamedin (Dr. Kade), Doksazosyna 
Euroleki (Euroleki) i Dozone 
(Ozone).
Zarejestrowanych jest 8. preparatów 
o przedłużonym uwalnianiu. Na 
rynek wprowadzono 6 preparatów 
o przedłużonym uwalnianiu: lek 
oryginalny Cardura XL (Pfizer), 
Kamiren XL (Krka), od lipca 2007 
Doxagen (Generics), od września 
2007 Doxazosin-Ratiopharm PR, 
od maja 2008 DoxaLek (Sandoz) 
i od czerwca 2011 Doxalong 
(Actavis). Nie zostały dotychczas 
wprowadzone preparaty: Doxar PR 
(Teva) i Doxonex SR (Polpharma).
Skreślono z Rejestru: Doxaratio 
XL (Ratiopharm), Doxazosin-1A 
Pharma (wprowadzony na rynek 
w grudniu 2008, zarejestrowany 
wcześniej jako DoxaHexal) Kamiren 
(Krka Polska) i Vaxosin (Norton).
U w a g a :  d o k s a z o s y n a  j e s t 
klasyfikowana jako lek obniżający 
ciśnienie krwi, ale jest także 
s t o s o w a n a  w e  w s k a z a n i u 
objętym klasą G04C  – Leki 
stosowane w łagodnym przeroście 
gruczołu krokowego, podobnie 
jak alfuzosyna, tamsulozyna i 
terazosyna.

C07  –  Lek i  b loku jące 
receptory b-adrenergiczne;
C07A – Leki  blokujące 
receptory b-adrenergiczne; 
C 0 7 A B  –  S e l e k t y w n e 
leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne

Metoprololum :  Metoprolol 
Biofarm ZK (SymPhar) w 4 dawkach 
o przedłużonym uwalnianiu to 
aktualnie 13. zarejestrowana 
marka preparatów metoprololu. 
Do sprzedaży wprowadzono 7 
marek: Betaloc i Betaloc ZOK 
(AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), 
M e to c a rd  i  M e to c a rd  Z K 
(Polpharma), MetoHexal ZK (1A 
Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa 
Rzeszów), od lutego 2011 Metostad 
(Stada) i od października 2011 
Metogen SC (Yes Pharmaceutical 
Development Services).  Nie 
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►pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Mecorlong (Actavis), 
Metoprolol-Egis (zarejestrowany 
wcześniej jako Egilok), Metoprolol 
s u c c i n a t e  Fa r m a p r o j e c t s , 
Metoratio ZK (Ratiopharm) i 
Symlok SR (SymPhar). Skreślono 
z Rejestru: Metocard prolongatum 
( Po l p h a rm a ) ,  M e to p ro l o l -
1A Pharma i Metoprolol PR-
Ratiopharm.

C07F – Leki β-adrenolityczne w 
połączeniach z innymi lekami 
hipotensyjnymi; C07FB – Leki 
β-adrenolityczne selektywne 
w połączeniach z innymi 
lekami hipotensyjnymi

Bisoprololum+amlodipinum: 
C o n c o r a m  ( M e r c k )  t o  1 . 
zarejestrowany lek o podanym 
składzie, w 4 zestawieniach dawek.

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

Ramiprilum: Polpril (Polpharma) 
tabletki to rozszerzenie względem 
wprowadzonych  wcześn ie j 
kapsułek . Zarejestrowano 19 
marek ramiprylu. Do obrotu 
wprowadzono 13 preparatów: 
Mitrip (Teva Kutno), Piramil 
(Sandoz), Ramicor (Ranbaxy), 
Tritace (Aventis Pharma; lek 
oryginalny), od grudnia 2006 Axtil 
(Adamed), od lutego 2007 Vivace 
(Actavis), od kwietnia 2007 Polpril 
(Polpharma), od października 2007 
Ramve (Farma-Projekt), od grudnia 
2007 Ramistad (Stada), od czerwca 
2008 Ramipr i l -Rat iopharm 
(zarejestrowany wcześniej przez 
Galex d.d. jako Ramilex), od 
listopada 2008 Apo-Rami (Apotex), 
od marca 2009 Ampril (Krka) i 
od października 2010 Ramipril 
Actavis. Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Rami-A 
(Arrow Poland), Ramigamma 
(Woerwag), Ramipril Aurobindo 
(Aurobindo Pharma), Ramipril 
Ozone (Labormed), Ramipril Pfizer, 
Ramipril Teva. Skreślono z Rejestru: 
Ramitren (GlaxoSmithKline) i 

Ramrex (Sanofi-Synthelabo).
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Candesar tanum :  Hyposar t 
(Polpharma) to 10. zarejestrowana 
marka kandesartanu. Na rynek 
zostały wprowadzone 3 leki: 
Atacand (Ast raZeneca ;  lek 
oryginalny), od czerwca 2010 
Karbis (Krka) i od listopada 2011 
Candepres (Sandoz). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Cander tan (Gedeon Richter 
Polska), Candesartan-1A Pharma, 
Candesartan Actavis, Candesartan-
Ratiopharm, Candesartan Teva i 
Ranacand (Ranbaxy).
Losartanum: Losartan kalium 
Jubilant to 28. zarejestrowana 
marka losartanu. Do sprzedaży 
wprowadzono 17 leków: Cozaar 
(Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), Lorista (Krka), Losacor 
(Biofarm), Lozap (Zentiva), Xartan 
(Adamed), od sierpnia 2006 Lakea 
(Lek, Stryków), od stycznia 2007 
Losartic (Teva), od stycznia 2008 
Sarve (Farma Projekt), od lipca 2008 
Rasoltan (Actavis), od listopada 
2008 Losartan-Ratiopharm, od 
marca 2009 Stadazar (Stada), od 
listopada 2009 Presartan (ICN Polfa 
Rzeszów), od marca 2010 Apo-
Lozart (Apotex; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Lozart) i 
Losagen (Generics; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Sartamerck), 
od lipca 2010 Losartan Arrow 
(Arrow Poland), od listopada 
2010 Loreblok (Orion) i od marca 
2011 Sortabax (Ranbaxy). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty :  Hear tam (Teva) , 
Losahyp (Sandoz), Losargamma 
(Wörwag), Losarlic (Liconsa), 
Losar tan Bluef ish (Bluef ish 
Pharmaceuticals), Losartan Pfizer, 
Losartan Tecnimede, Losartan 
Teva, Lostanorm (+Pharma) i 
Zeprez (Alkaloid). Skreślono z 
Rejestru: Losartan-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej jako 
Losartan Grünwalder), Sentor 
(Gedeon Richter Polska).

Telmisartanum :  Telmisartan 
+pharma to odpowiednio 15. 
zarejestrowana marka telmisartanu. 
Na r ynek w Polsce zostały 
wprowadzone 3 leki: Micardis 
(Boehringer Ingelheim), Pritor 
(Bayer Schering) i od października 
2010 Tolura (Krka). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Actelsar 
(Sigillata), Kinzalmono (Bayer 
Schering), Tanydon (Gedeon 
Richter), Telmark (Glenmark), 
Telmisartan Actavis, Telmisartan-
Ratiopharm, Telmisartan Sandoz, 
Telmisartan Teva, Telmisartan Teva 
Pharma, Tezeo (Zentiva) i Zmertan 
(Adamed).
Va l s a r t a n u m :  Va l s a n o r m 
(+Pharma) i Valsartan Arrow (Arrow 
Poland) to odpowiednio 30. i 31. 
zarejestrowana marka walsartanu. 
Na rynku pojawiło się 13 leków: 
Diovan (Novartis; lek oryginalny), 
od marca 2008 Valsacor (Krka), 
od marca 2009 Valzek (Celon 
Pharma), od października 2009 
Tensart (Egis; zarejestrowany 
wcześniej przez Nucleus pod 
nazwą Ramartan), od grudnia 
2009 Anartan (Ratiopharm), od 
marca 2010 Nortivan (Gedeon 
Richter  Polska)  i  Zelvar tan 
(Nucleus), od lipca 2010 Bespres 
(Teva), od listopada 2010 Valtap 
(Zentiva), od lutego 2011 Avasart 
(Polfarmex), Valsotens (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Valsartan Nucleus) oraz 
Vanatex (Polpharma) i od czerwca 
2011 Axudan (Sandoz).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do obrotu preparaty: Apo-Valsart 
(Apotex), Cezoryn (Labormed; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Yosovaltan), Valsaran 
(Sun-Farm), Metrival (Sigillata), 
Nuclaval (Sigillata), Valitazin 
(Mepha), Valpress (Actavis) , 
Valsargamma (Wörwag), Valsargen 
(Generics), Valsartan-1A Pharma, 
Valsartan Bluepharma, Valsartan-
Ratiopharm, Valsartan Tecnimede, 
Valsartan Teva, Valsavil (Stada) i 
Yosovaltan 160 mg (Labormed).
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►

C 0 9 D  –  A n t a g o n i ś c i 
angiotensyny II, leki złożone;
C09DA -  An tagon i ś c i 
ang io tensyny  I I  i  l ek i 
moczopędne;
C09DA01 – Losartan i leki 
moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazi
dum: Losacomb (Mylan) i Rasoltan 
HCT (ESP Pharma) to odpowiednio 
18. i 19. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono 10 marek 
- preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte 
(Merck Sharp & Dohme), Lorista 
H (Krka), od lutego 2008 Lozap 
HCT (Zentiva; poprzednia nazwa: 
Lozap H), od sierpnia 2008 Lorista 
HD (Krka), od listopada 2009 
Presartan H (ICN Polfa Rzeszów), 
od maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), 
od lipca 2010 Losartan+HCT 
Arrow (Arrow Poland), od sierpnia 
2010 Stadazar HCT (Stada; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Vilbinitan), od lutego 2011 
Loreblok HCT (Orion), od marca 
2011 Losacor HCT (Biofarm) i 
Lorista HL (Krka) oraz od sierpnia 
2011 Sortabax HCT (Ranbaxy). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Losagen 
Combi (Generics), Losargamma 
HCT (Wörwag), Losartan HCT 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Losartan HCT Tecnimede, Losartan 
Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan 
Potassium Hydrochlorothiazide 
Liconsa i Lostanorm HCT (+Pharma; 
lek zarejestrowany wcześniej przez 
Alet Pharmaceuticals pod nazwą 
Losartan Potassium HCT Alet). 
Skreślono z Rejestru: Losartan 
HCT-1A Pharma, Sentor HCT 
(Gedeon Richter Polska).

C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazi
dum: Valsartan + HCT Arrow (Arrow 
Poland) to 19. zarejestrowana 
marka preparatów o podanym 
składzie. Na rynek wprowadzono 
11 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), od maja 2011 
Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 
2011 Valsotens HCT (Actavis) i 
od stycznia 2012 Vanatex HCT 
(Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży: Valsartan HCT-1A 
Pharma, Valsartan HCT Bluepharma, 
Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan 
HCT-Ratiopharm, Valsartan + 
Hydroch loroth iaz ide  K rka , 
Valsartan Hydrochlorothiazide 
Pliva (Teva) i Valsavil HCT (Pharma 
Resources Dr. Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i leki 
moczopędne

Irbesartanum+hydrochlorothi
azidum: Arablocktans i Lartokaz 
(oba: Liconsa) to odpowiednio 
9. i 10. zarejestrowany lek o 
podanym składzie. Na rynek 
w Polsce wprowadzono 2 leki: 
CoAprovel (Bristol-Myers Squibb) 
i od stycznia 2012 Irprezide 
(Actavis). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Ifirmacombi (Krka), 
Irbesartan/hydrochlorothiazid 
+ P h a r m a ,  I r b e s a r t a n /
Hydroch lo roth iaz ide  Teva , 
Irbesartan Hydrochlorothiazide 
Winthrop (Sanofi-Aventis), Irbezyd 
Combi (Polpharma), Karvezide 
(Bristol-Myers Squibb).

C 0 9 DX  -  A n ta g o n i ś c i 
angiotensyny II, blokery 
kana łu  wapn iowego  i 
tiazydowe leki moczopędne; 
C09DX03 – Medoksomil 
olmesartanu, amlodypina i 
hydrochlorotiazyd

Olmesartanum medoxomilum+
amlodipinum+hydrochlorothiaz
idum: Sevikar HCT (Daiichi Sankyo 
Europe) i Elestar HCT (Menarini) to 
odpowiednio 1. i 2. zarejestrowany 

w Polsce lek o podanym składzie.
C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AA 
– Inhibitory reduktazy HMG 
CoA

Atorvastatinum: Atorvastatin 
Stada to 42. zarejestrowana marka 
preparatów atorwastatyny, zaś 
Haepcard (Sandoz) w dawkach 
30 mg i 60 mg to rozszerzenie 
względem zarejestrowanych 
wcześniej dawek tego leku. Do 
obrotu wprowadzono 18 leków: 
Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/
Parke-Davis; lek oryginalny), 
Tul ip (Sandoz) ,  od czerwca 
2006 Torvacard (Zentiva), od 
października 2006 Atorvox (Teva), 
od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od 
stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), 
od marca 2008 Atorvasterol 
(Polpharma; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis jako 
Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin 
(ICN Polfa Rzeszów; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis jako 
Copastatin), od listopada 2008 
Corator (Lekam), od grudnia 2008 
Larus (Gedeon Richter Polska; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorpharm), od maja 
2009 Atorvastatinum Farmacom, 
od czer wca 2009 Tor vaz in 
(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), od czerwca 
2011 Voredanin (Labormed) i od 
października 2011 Atorgamma 
(Wörwag).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Atolinka (Olinka), 
Atorlip (Sun-Farm), Atorvagen 
( G e n e r i c s ) ,  A t o r v a n o r m 
(+Pharma),  Atorvastatin-1A 
Pharma, Atorvastatin Bluefish, 
Atorvastatin Egis, Atorvastatin 
Miklich, Atorvastatin Olinka, 
A t o r va s t a t i n - R a t i o p h a r m , 
Atorvastatin Teva, Atorvastatin 
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Teva Pharma, Atosener (Sandoz), 
Euroc last  (Sandoz) ,  G letor 
(Glenmark), Haepcard (Sandoz), 
Lambrinex (S-Lab), Mephator 
(Mepha), Olinkator (Olinka), 
Orztiza (Actavis), Pharmastatin 
(Stada), Statorva (Miklich) i Xistatin 
(Biokanol).
Rosuvastat inum :  Romaz ic 
( P o l p h a r m a )  i  R o s u g e n 
(Gener ics)  to odpowiednio 
10. i 11. zarejestrowana marka 
ro s u w a s t a t y n y.  N a  r y n e k 
wprowadzono 8 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), od maja 2011 
Rosuvastatin Teva, od października 
2011 Roswera (Krka) i od grudnia 
2011 Romazic (Polpharma). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Rosuvastatin Krka i 
Rosuvastatin-Ratiopharm.
Simvastatinum :  Simvastatin 
Te v a  i  S i m v a s t a t i n  Te v a 
Pharma to odpowiednio 38. i 
39 .  za re jes t rowana  marka 
s ymwas ta tyny.  Do  obro tu 
wprowadzono 29 leków: Cardin 
(Vedim), Simgal (Teva), Simratio 
(Ratiopharm), Simvacard (Zentiva), 
Simvachol (Gedeon Richter Polska), 
Simvacor (Polfarmex), SimvaHexal 
(Sandoz), Simvasterol (Polpharma), 
Vasilip (Krka i Krka Polska), Zocor 
(Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), od sierpnia 2006 
Ximve (Farma-Projekt), od grudnia 
2006 Vastan (ICN Polfa Rzeszów), 
od stycznia 2007 Apo-Simva 
(Apotex) oraz Simvor (Ranbaxy), 
od września 2007 Simval ip 
(Genexo) oraz Simvastatin (Arrow 
Poland), od października 2007 
Simvagen (Generics), od marca 
2008 Egilipid (Egis), od listopada 
2008 Simvastatin-1A Pharma, 
od maja 2009 Simcovas (Actavis; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
jako Actalipid), od sierpnia 2009 
Symwastatyna Jelfa (preparat 

zarejestrowany wcześniej jako 
Simlipidic) ,  od marca 2010 
Angiolip (Ozone), od kwietnia 
2010 Simvagamma (Wörwag), 
Simvastatin Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals) i Simvastatinum 
Accord (Accord Healthcare), 
od maja 2010 Zifam (Polfa 
Warszawa), od października 2010 
Corr (Sandoz), od listopada 2010 
SimvaTeva (Teva) i od kwietnia 
2011 Simorion (Orion).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do spr zedaży :  S imvastat in 
Aurobindo (Aurobindo Pharma), 
Simvastatin FP (Farmaprojects), 
Simvastatin Pfizer, Simvastatin 
Medana (Medana Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Simvastatin Polpharma), 
Sorfox (Polfa Pabianice; lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Galex d.d. pod nazwą 
Simvalex), Symwastatyna EuroLeki, 
Vabadin (Menarini) i Zavinyx 
(Tabuk Poland).

G – UKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I HORMONY 

PŁCIOWE
G03 – Hormony płciowe 
i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; 
G 0 3 A  -  H o r m o n a l n e 
środki antykoncepcyjne 
działające ogólnie; G03AC – 
Progestageny

Medroxyprogesteronum: Sayana 
Press (Pfizer) we wstrzykiwaczu 
to rozszerzenie w stosunku do 
zarejestrowanego wcześniej 
preparatu w ampułkostrzykawce. 
Z a r e j e s t r o w a n e  s ą  w  t e j 
k las ie  2  mark i  preparatów 
medroksyprogesteronu.  Na 
rynek wprowadzono środek o 
przedłużonym uwalnianiu Depo-
Provera (Pfizer). Nie pojawił się 
jeszcze preparat Sayana (Pfizer) w 
ampułkostrzykawce.

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

G04BE – Leki stosowane w 
zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Syldenafil Jubilant 
to 25. zarejestrowana marka 
syldenafilu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 13 preparatów z 
opisanym wyżej zastosowaniem: 
Maxigra (Polpharma), Viagra 
(Pfizer), od października 2009 
Vizarsin (Krka), od lipca 2010 
Sildenafil Actavis, od września 
2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 
2010 Sildenafil Medana (Medana 
Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil 
Teva, od marca 2011 Falsigra 
(Polfarmex), od czerwca 2011 
Sildenafil Ratiopharm i Vigrande 
(Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten 
(Jelfa), od października 2011 
Silfeldrem (+Pharma) i od grudnia 
2011 Sildenafil Apotex.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty :  Amf idor  (Eg i s ) , 
Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil 
Accord (Accord Healthcare), 
Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil 
Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil 
Stada, Sildenafil Tecnimede, 
Sildenafilum Farmacom i Vilgendra 
(Sigillata). Skreślono z Rejestru: 
Silderec (Gedeon Richter).
Do sprzedaży wprowadzono także 
preparat Revatio (Pfizer). Lek 
zawiera sildenafil umieszczony 
przez WHO w klasie G04BE – Leki 
stosowane w zaburzeniach erekcji, 
choć według wskazań dla tego 
preparatu (leczenie pacjentów 
z  nadc i śn i en iem p łucnym 
sklasyfikowanym według WHO 
jako klasa II i III - lek stosuje 
się w celu poprawy zdolności 
wysiłkowej; wykazano skuteczność 
działania leku w pierwotnych 
postaciach nadciśnienia płucnego 
oraz wtórnych związanych z 
chorobami tkanki łącznej) bardziej 
pasowałaby klasa C01EB – Inne leki 
nasercowe.

G04C  – Leki stosowane 
w łagodnym przeroście 
gruczołu krokowego; G04CA 
– Antagoniści receptorów 
α-adrenergicznych

►
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Tamsulosinum: Omnitamgen 
(Mylan) to 25. zarejestrowana 
marka tamsulozyny. Na rynek 
wprowadzono 18 leków: Omnic 
i od lipca 2006 Omnic Ocas 
(Astellas Pharma; lek oryginalny), 
Tanyz i Tanyz Eras (Krka), od marca 
2006 Tamsulosin-Ratiopharm i 
Uprox (Farma-Projekt), od kwietnia 
2006 Bazetham (Teva), od maja 
2006 Fokusin (Zentiva) i Urostad 
(Stada), od czerwca 2006 Tamsudil 
(Actavis) i TamsuLek (Sandoz), 
od sierpnia 2006 Prostamnic 
(+Pharma), od listopada 2006 
O m s a l  ( G e d e o n  R i c h t e r ) , 
od stycznia 2007 Tamsugen 
(Generics), od czerwca 2007 
Proximic (Polpharma), od sierpnia 
2007 Symlosin SR (SymPhar), od 
lutego 2008 Tamik (Biofarm), od 
kwietnia 2008 Ranlosin (Lekam), 
od maja 2008 Apo-Tamis (Apotex) 
i od października 2011 Tamsunorm 
(ICN Polfa Rzeszów).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Bazetham 
Retard (Teva), Flosin (Menarini; lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Kiron pod nazwą Tamsulijn), 
Omipro (Jelfa), Solesmin (Cipla), 
Tamsulosin-Stichting (Stichting 
Registratiebeheer) i Tamzul (Teva).
Skreślono z Rejestru preparaty: 
Tamsec (Walmark), Tamsulosin 
+ P h a r m a ,  Ta m s u l o s i n i 
Hydrochloridum Yamanouchi 
(Astellas Pharma), Tamsulosin-
Registratiebeheer (Stichting 
Registratiebeheer) i Wintamsu 
(Winthrop Medicaments).

H – LEKI HORMONALNE 
DZIAŁAJąCE OGóLNIE, Z 

WYŁąCZENIEM HORMONóW 
PŁCIOWYCH I INSULIN

H01 – Hormony przysadki 
i  podwzgórza oraz ich 
analogi; H01C – Hormony 
podwzgórza ;  H01CB  – 
Hormony hamujące wzrost

Octreotidum: Siroctid (Chemi) w 
dawce 1 mg/5 ml to rozszerzenie 
w stosunku do zarejestrowanych 

wcześniej niższych dawek tego 
leku. Zarejestrowane są 3 marki 
okt reotydu .  Do  spr zedaży 
wprowadzono lek oryginalny 
Sandostatin i Sandostatin LAR 
(Novartis). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Octrin (Sandoz) i Siroctid 
(Chemi).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGóLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 
d z i a ł a j ą c e  o g ó l n i e ; 
J 0 1 M  –  C h i n o l o n y 
przeciwbakteryjne, J01MA – 
Fluorochinolony

Moxif loxacinum :  F lox i t ra t 
(Sandoz) to 1. zarejestrowany 
lek generyczny. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny 
Avelox (Bayer Schering). 

J 0 2 / J 0 2 A  –  L e k i 
przeciwgrzybicze działające 
ogólnie; J02AC – Pochodne 
triazolu

Fluconazolum :  Fluconazole 
A u r o b i n d o  k a p s .  t o  1 6 . 
zarejestrowana marka flukonazolu. 
Do obrotu wprowadzono 8 leków 
doustnych: Diflucan (Pfizer), 
Fluconazole Polfarmex, Flumycon 
(Teva), Mycosyst (Gedeon Richter 
Polska i Gedeon Richter), od 
sierpnia 2006 Flucofast (Medana 
Pharma), od lipca 2007 Fluconazin 
(Hasco-Lek), od listopada 2010 
Mycomax (Zentiva) i od grudnia 
2011 Flukonazol Actavis. Nie 
zostały jeszcze wprowadzone na 
rynek leki doustne: Fluconazol-
1A Pharma, Fluconazole-Egis i 
Flucorta (Polfarmex). Skreślono 
z Rejestru:  Dif lazon (Krka) , 
Flucofungin (Sandoz), FlucoLek 
(Sandoz), Fluconazole (Teva 
Kutno), Fluconazole BMM Pharma 
(Lefarm; lek wprowadzony na 
rynek w lutym 2010), Flucoric 
(Ranbaxy) ,  F lumycon syrop 
(Teva Kraków) i Zucon (Norton). 
Ponadto na rynek wprowadzono 6 
roztworów do wlewów dożylnych: 
Diflucan (Pfizer; lek oryginalny), 
Flumycon (Teva), od września 2008 

Flukonazol (Claris Lifesciences), 
od czerwca 2009 Fluconazole 
Redibag (Baxter), od sierpnia 2010 
Fluconazole B. Braun (Braun) i 
od grudnia 2011 Fluconazole 
Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono 
z Rejestru: Mycosyst roztwór 
do wlewów dożylnych (Gedeon 
Richter).

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

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

Gemcitabinum: Gemcitabine 
Accord w dawce 2 g to rozszerzenie 
względem wprowadzonych 
wcześniej niższych dawek tego 
leku. Zarejestrowanych jest 27 
marek leków z gemcytabiną. 
Na rynku pojawiło się 10 leków: 
Gemzar (Eli Lilly; lek oryginalny), 
od lipca 2009 Dercin (Egis), od 
września 2009 Gemcitabin-
Ebewe, od października 2009 
Gitrabin (Actavis), od kwietnia 
2010 Gemcitabine Polpharma, od 
lipca 2010 Gemcitabine Medac, 
od października 2010 Gemcit 
(Fresenius Kabi) i Gemliquid 
( E b e we ) ,  o d  l u te g o  2 0 1 1 
Gemcitabine Accord (Accord 
Healthcare) i od listopada 2011 
Symtabin (SymPhar).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Gembin 
(Actav i s ) ,  Gemce l  (Ce lon) , 
G e m c i t a b i n  C a n c e r n o v a , 
Gemcitabine Caduceus Pharma, 
Gemcitabine Egis, Gemcitabine 
Hospira, Gemcitabine Mylan, 
Gemcitabine Pharma-Data , 
G e m c i t a b i n e  Po l f a  Ł ó d ź , 
Gemcitabine Sandoz, Gemcitabine 
Vipharm, Gemcitabin-Ratiopharm, 
Gemciteva (Teva), Gemcitin (ICN 
Polfa Rzeszów), Gemsol (Ebewe), 
Gemstad (Stada)  i  Getmis i 
(Sigillata).
Skreślono z Rejestru: Gemaxibin ►
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(Sandoz; lek zarejestrowany 
wcześniej przez Fresenius Kabi 
pod nazwą Gemcitabine Kabi), 
Gemcitabine Hexal i Nallian 
(Gedeon Richter).

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

D o c e t a x e l u m :  D o c e t a x e l 
L e k  ( S a n d o z ) ,  S y m t a x e l 
(SymPhar) i Docefim (Alfred E. 
Tiefenbacher) to odpowiednio 
14., 15. i 16. zarejestrowany 
preparat docetakselu. Na rynek 
wprowadzono 4 leki: Taxotere 
(Aventis Pharma), od lipca 2010 
Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), 
od listopada 2010 Docetaxel Teva i 
od sierpnia 2011 Camitotic (Actavis; 
lek wprowadzony do obrotu w 
grudniu 2010 pod pierwotną 
nazwą Daxtere). Nie pojawiły 
się dotychczas w sprzedaży: 
Celotax (Celon), Docefrez (Sun 
Pharmaceut ica ls  Industr ies 
Europe), Docetaxel Accord (Accord 
Healthcare), Docetaxel Hospira, 
Docetaxel Polpharma, Docetaxel 
Stada (zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Cetadocure), Docetaxel 
Teva Pharma, Docetaxel Winthrop 
(Aventis Pharma) i Taxegis (Egis).

L 0 1 D  –  A n t y b i o t y k i 
cytotoksyczne i substancje 
o zbliżonym działaniu; 
L01DC – Inne antybiotyki 
cytotoksyczne

Bleomycinum :  B leomedac 
(Medac) to 3. zarejestrowana 
marka bleomycyny. Do sprzedaży 
wprowadzono Bleocin (Euro 
Nippon Kayaku) i od kwietnia 
2010 Bleomycin Teva.

L01X – Inne leki
 przeciwnowotworowe;
 L01XX – Inne leki
 przeciwnowotworowe

To p o t e c a n u m :  To p o te c a n 
medac to 9. zarejestrowana 
marka topotekanu. Na rynek 
wprowadzono 4 preparaty : 
Hycamtin (SmithKlineBeecham; 
lek oryginalny), od kwietnia 2010 
Topotecan Teva, od grudnia 

2010 Topotecan Accord (Accord 
Healthcare) i od listopada 2011 
Potactasol (Actavis). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Topotecan Actavis, Topotecan-
Ebewe, Topotecan Hospira i 
Topotecan Kabi (Fresenius Kabi 
Oncology). Skreślono z Rejestru: 
Topotecan Pliva (Teva Kraków).

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

Anastrozolum: Anastrozole Orion 
to 38. zarejestrowana marka 
anastrozolu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 16 leków: Arimidex 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
Atrozol (Vipharm), od maja 2008 
Anastrozol-Ratiopharm, od lipca 
2008 Mamostrol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 Ansyn 
(Actavis), od listopada 2008 
Egistrozol (Egis; zarejestrowany 
wcześniej jako Strazyn), od stycznia 
2009 AnastroLek (Sandoz), od 
lutego 2009 Anastralan (ICN 
Polfa Rzeszów), od kwietnia 
2009 Symanastrol (SymPhar), od 
września 2009 Anastrozol Teva, 
od października 2009 Zolastrol 
(Biogened), od 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 s ię jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Acydex 
(Temapharm), Anastelb (Stada), 
Anastrin (Adamed), AnastroGen 
(Generics), Anastrozol Bluefish 
(B luef ish Pharmaceut ica ls ) , 
Anastrozole  BMM Pharma, 
Anastrozole PharOs, Anastrozol 
Jacobsen, Anastrozol Niche (Niche 
Generics), Anastrozol Synthon, 
Arinel (US Pharmacia), Axastrol 
(Grindex), Brestazol (Regiomedica), 
Deltasolde (Helm Pharmaceuticals), 
Ebezolid (Ebewe), Epsisolde (Helm 

Pharmaceuticals), Gammasolde 
( H e l m  P h a r m a c e u t i c a l s ) , 
Ozolan (PharOs),  Trasolette 
(ICN Polfa Rzeszów; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Helm Pharmaceuticals pod nazwą 
Betasolde), Zenbrest (Zentiva) i 
Zolitrat (Novisis Pharma).
Skreślono z Rejestru: Anastrozol 
Pliva (Teva Kraków), Mammozole 
(Gedeon R ichter ;  preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Helm Pharmaceuticals pod nazwą 
Anasolde), Zelotrin (Ranbaxy).
Letrozolum: Trozebax (Ranbaxy) 
to 33. zarejestrowana marka 
letrozolu. Na rynek wprowadzono 
12 leków: Aromek (Celon Pharma), 
Femara (Novartis; lek oryginalny), 
Lametta (Vipharm), od kwietnia 
2009 Letrozol Teva, od września 
2009 Etruzil (Egis), od lutego 
2010 Lostar (Polpharma; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Letrozolum Polpharma), 
od maja 2010 Letralan (ICN Polfa 
Rzeszów) i Mionic (Gedeon Richter; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez Helm Pharmaceuticals 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) ,  Letrodotri l  (Teva) , 
Letrofem (Hikma), Letromedac 
(Medac), Letronorm (+Pharma), 
Letroregiozol (Regiomedica), 
Letrozac (Alfred E. Tiefenbacher), 
Letrozole Bluefish, Letrozole Reg 
Europe, Letrozole Tecnimede, 
Letrozole Welding, Letrozol 
Nucleus, Letrozol Regiomedica, 
Letrozolum Genthon, Loosyn 
(Synthon), Loxelza (Tabuk Poland), 
P icozone (Stada) ,  Sukont ix 
(Sandoz; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Letrozol 
Sandoz) i Trozel (Medicamenta). 
Skreślono z Rejestru: Letrozone 
(Ratiopharm).

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

M y c o p h e n o l a s  m o f e t i l : 
Mycofenor (Orion) kaps. 250 
mg to rozszerzenie względem 
zarejestrowanych wcześniej tabl. 
powl. 500 mg. Zarejestrowanych 
jest 21 marek leków zawierających 
pochodne kwasu mykofenolowego. 
Na rynek wprowadzono 8 leków: 
CellCept (Roche; lek oryginalny), 
Myfortic (Novartis) zawierający sól 
sodową kwasu mykofenolowego, 
od lutego 2009 Myfenax (Teva), 
od czerwca 2010 Mycophenolate 
mofetil Apotex, od lipca 2011 
Mycophenolate mofetil Sandoz, 
od października 2011 Mofimutral 
(ICN Polfa Rzeszów), od grudnia 
2011 Mycophenolate mofetil 
Accord (Accord Healthcare) i od 
stycznia 2012 Limfocept (Service-
Pharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
p r e p a r a t y :  M o p h e c e n 
(Jelfa), Myclausen (Herbert J. 
Passauer), Mycofenor (Orion), 
Mycophenolate Arrow (Arrow 
Poland), Mycophenolate mofetil 
Alkem, Mycophenolate mofetil 
As t ron  (As t ron  Research ) , 
Mycophenolate mofetil Farmacon 
(AstraZeneca), Mycophenolate 
m o f e t i l - R a t i o p h a r m , 
Mycophenolate mofetil Stada, 
Mycophenolate mofetil Teva, 
Mykofenolat mofetil Actavis, 
Nolfemic (Blau Farma Group) i 
Trixin (Farmacom). Skreślono z 
Rejestru Mycophenolat Lek.

L04AD – Inhibitory
 kalcyneuryny

Tacrol imusum :  Tacro l igen 
(PharOs) to 9. zarejestrowana 
marka takrolimusu. Na rynku 
pojawiło się dotychczas 5 leków: 
Advagraf (Astellas Pharma), 
Prograf (Astellas Pharma), od 
czerwca 2011 Taliximun (ICN Polfa 
Rzeszów), od lipca 2011 Tacni 
(Teva) i od września 2011 Cidimus 

(Sandoz). Nie wprowadzono 
jeszcze do sprzedaży: Modigraf 
(Astellas Pharma), Tacrolimus 
Accord (Accord Healthcare) i 
Tacrolimus Intas.

M – UKŁAD MIęŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i 
przeciwreumatyczne;
 M01A – Niesterydowe leki 
przeciwzapalne i 
przeciwreumatyczne;
 M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

Ibuprofenum :  Ibufen Baby 
czopki (Polpharma) i MIG dla 
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie) 
to  rozszer zen ia  wzg lędem 
wprowadzonych  wcześn ie j 
postaci i dawek tych marek . 
Zarejestrowanych jest 25 marek 
preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek 
zostały wprowadzone: Ibum i 
Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen tabl .  drażowane 
(Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL 
(Aflofarm), Ibuprofen Polfarmex, 
Ibu fen  Tota l  (Po lpharma) , 
Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom 
Max (US Pharmacia), Nurofen, 
Nurofen Express, Nurofen Forte, 
Nurofen Topss, Nurofen Ultra 
(zarejestrowany początkowo jako 
Nurofen Express KAP), Nurofen 
Ultra Forte, Nurofen Ultrafast i 
Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt 
Benckiser), Pabi-Ibuprofen (Polfa 
Pabianice) oraz wprowadzone w 
maju 2006 Ibuprom Sprint Caps 
(US Pharmacia, Wrocław), w lipcu 
2006 Nurofen Ultra Forte (Reckitt 
Benckiser), w lutym 2008 Ibuprofen 
Aflofarm, w październiku 2008 
Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi 
(Zentiva) oraz Nurofen Forte 
Express (Reckitt Benckiser), we 
wrześniu 2009 Aprofen i Aprofen 
forte (Polfarmex), w październiku 
2009 Iburion (Orion), w listopadzie 
2009 MIG (Berlin-Chemie), w 
styczniu 2010 Nurofen Express Tab 

(Reckitt Benckiser; preparat został 
wprowadzony we wrześniu 2007 
pod nazwą Nurofen Migrenol 
Forte i w listopadzie 2008 pod 
nazwą Nurofen Migrenol), w 
maju 2010 Nurofen na ból pleców 
(Reckitt Benckiser; preparat został 
wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Nurofen Menstrual), w 
grudniu 2010 Spedifen (Zambon), 
od stycznia 2011 Ibalgin Fast 
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen 
Junior (Polpharma), od maja 2011 
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin 
forte (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin 
forte), od czerwca 2011 Ibumax 
forte (Vitabalans), od lipca 2011 
Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek) i od 
sierpnia 2011 Brufen (Abbott).
Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 7 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Pharma), 
Ibum (Hasco-Lek), Nurofen dla 
dzieci zawiesina 2% (o smaku 
pomarańczowym i truskawkowym; 
Reckitt Benckiser), od marca 2009 
Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 
2009 Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
jako Ibusir ) ,  od maja 2010 
Ibalgin Baby (Zentiva), od lipca 
2010 Nurofen dla dzieci Forte 
zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), 
od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci 
forte zawiesina 4% (Polpharma), 
od sierpnia 2011 Nurofen dla 
dzieci Junior pomarańczowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza 
nazwa: Nurofen dla dzieci 4% 
pomarańczowy) i Nurofen dla 
dz iec i  Jun ior  t ruskawkowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza 
nazwa: Nurofen dla dzieci 4% 
truskawkowy) oraz od października 
2011 Milifen (Pinewood).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Brufen retard (Abbott), 
Brufen zawiesina 2% (Abbott), 
Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin), 
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Ibuprofen Alchemia), ►
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Ibuprofen LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn) i Solpaflex 
(GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Advil (Wyeth), 
Aktren i Aktren Junior (Bayer), 
Baroc (Bayer), Nurofen dla Dzieci 
Topss 100 (Reckitt Benckiser) 
i Nurofen Topss 200 (Reckitt 
Benckiser).

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

Acidum ibandronicum: Ostone, 
Indrofar i Bonicid (wszystkie: 
Vaia) to odpowiednio 19., 20. i 
21. zarejestrowana marka leków 
zawierających kwas ibandronowy. 
Do sprzedaży wprowadzono 2 
leki iniekcyjne: Bondronat (Roche) 
i Bonviva (Roche), a także 4 leki 
doustne: Bondronat (Roche), 
Bonviva (Roche), od listopada 2011 
Ossica (Gedeon Richter Polska) i 
od stycznia 2012 Ibandronic acid 
Mylan. Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Iasibon (Pharmathen) 
w postaci doustnej i iniekcyjnej, 
leki doustne Bondenza (Roche), 
Bonefurbitn (Liconsa), Ibandronat 
Apotex, Ibandronate Arrow (Arrow 
Poland), Ibandronate Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals), Kefort 
(Liconsa), Kwas ibandronowy 
Liconsa, Nucodran (Liconsa) i 
Quodixor (Pharmathen) w dawce 
150 mg, Ibandronic acid Sandoz w 
dawce 50 mg oraz Ibandronic acid 
Gentian Generics, Ibandronic acid 
Teva, Ikametin (+Pharma), a także 
leki iniekcyjne Bondenza (Roche) i 
Ibandronic acid Sandoz.

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX 
– Inne opioidy; N02AX52 – 
Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
Tramaparastad (Stada) to 10. 
zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 leków: Zaldiar i 

Zaldiar Effervescent (Grünenthal), 
od stycznia 2010 Doreta (Krka), 
od maja 2010 Acutral (Grünenthal; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Primiza), od marca 2011 
Poltram Combo (Polpharma) 
i od kwietnia 2011 Padolten 
(Teva). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Azemdol (Labopharm), 
Tramadol/Paracetamol Sandoz, 
Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard 
(Labopharm).

N02B – Inne leki
 przeciwbólowe i 
przeciwgorączkowe;
N02BB – Pirazolony

Metamizolum :  Amizo lmet 
( S a n i t a s )  t o  a k t u a l n i e  3 . 
zarejestrowana marka metamizolu. 
Do sprzedaży wprowadzono 
preparaty :  Pyralginum GSK 
czopki (GlaxoSmithKline Poznań), 
Pyralgin inj. (Polpharma), Pyralgina 
tabl. 500 mg (Polpharma) oraz 
od czerwca 2011 Pyralgina Sprint 
(Polpharma; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Pyralgina 
Aqua). Skreślono z Rejestru: 
Pyrahexal tabl. musujące (Sandoz).

N02BE – Anilidy
Paracetamolum: Paracetamol 
Actavis roztwór doustny 2,4% 
to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonego wcześniej 
roztworu do wlewów dożylnych. 
Za re j e s t rowano  36  marek 
paracetamolu. Na rynek zostały 
wprowadzone 24 marki o różnych 
drogach podania (doustnie, 
doodbytniczo i w iniekcjach), 
jednodawkowe i wielodawkowe: 
Acenol i Acenol forte (Galena), 
Apap (US Pharmacia, Wrocław), 
C a l p o l  ( M c N e i l ) ,  C o d i pa r 
(Medagro), Efferalgan i Efferalgan 
forte (Bristol-Myers Squibb), 
Etoran (Polpharma), Gemipar 
(Gemi) ,  Grippostad (Stada), 
Malupar (Aflofarm; wprowadzony 
wcześniej jako Paracetamol przez 
firmę Farmjug), Panadol, Panadol 
dla dzieci, Panadol Rapid i od 
kwietnia 2010 Panadol Strong 
(GlaxoSmithKl ine;  nastąpiła 

zmiana nazwy na Panadol Max, 
ale lek o nowej nazwie nie pojawił 
się jeszcze na rynku), Paracetamol 
Rubital (Gemi), Perfalgan inj. 
(Bristol-Myers Squibb), od czerwca 
2011 Pedicetamol (Sequoia; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Ionfarma pod nazwą 
Apiredol), od października 2011 
Paracetamol Actavis (iniekcje), 
od stycznia 2012 Paracetamol 
Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do 
infuzji oraz preparaty o nazwie 
międzynarodowej Paracetamol 
w y t w a r z a n e  p r z e z  w i e l u 
producentów (Aflofarm, Biofarm, 
Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-
Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, 
Polfa-Łódź, Polfarmex).
Nie pojawiły się dotychczas: 
Apap Direct, Apap Direct Max 
i Apap Junior (wszystkie: US 
Pharmacia), Galpamol (Galpharm 
Healthcare), Paracetamol Accord 
(Accord Healthcare) tabletki 
musujące, Paracetamol APC 
(APC Instytut), Paracetamol LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn) 
tabletki, Paracetamol Panpharma 
(Panmedica) roztwór do infuzji, 
Paracetamol Sigillata, Paracetamol 
Vancombex inj. (Combino Pharm), 
Paralen Sus (Zentiva), Paramax 
Rapid (Medinet) i  Tespamol 
(Galpharm Healthcare).
Skreślono z Rejestru syropy 
Paracetamol o smaku malinowym 
i o smaku truskawkowym (Unia), 
Apap zawiesina (US Pharmacia, 
Wrocław), Plicet syrop (Teva 
Kraków) ,  Amipar  (Ami lek ) , 
Benuron (Bene), Efferalgan Odis 
(Bristol-Myers Squibb), Hascopar 
(Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), 
Pa race tamo l  ( Po lpha rma ) , 
Paracetamol Accord (Accord 
Healthcare) ,  Tazamol (Polfa 
Tarchomin).

N 0 3 / N 0 3 A  –  L e k i 
przeciwpadaczkowe; N03AX – 
Inne leki przeciwpadaczkowe

Le v e t i r a c e t a m u m :  Tr u n d 
(G l enmark )  o raz  Ceza r iu s 
(Hasco-Lek) to odpowiednio 

►
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9. i 10. zarejestrowana marka 
lewetyracetamu.  Na r ynek 
wprowadzono 2 marki: Keppra 
(UCB;  lek or yginalny)  i  od 
października 2011 Levetiracetam 
Teva. Nie pojawiły się jeszcze 
w  s p r z e d a ż y  p r e p a r a t y : 
Levetiracetam Accord (Accord 
Heal thcare) ,  Levet i racetam 
Actavis, Levetiracetam Actavis 
Group (Actavis), Levetiracetam 
Ratiopharm, Levetiracetam Sun inj. 
(Sun Pharmaceuticals Industries 
Europe) i Matever (Pharmathen).

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

Pramipexolum : Pramipexole 
Arrow  (Ar row ApS)  to  17 . 
zarejestrowana (łącznie: w Polsce 
i  UE)  marka pramipeksolu . 
Do sprzedaży wprowadzono 
2 leki: Mirapexin (Boehringer 
Inge lhe im)  i  od  l i s topada 
2010 Pramipexole Orion. Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: 
Meroximer (Actavis), Miparkan 
(Zent iva) ,  Opr ymea (Krka) , 
Pexopar (Biogened), Praminorm 
(+Pharma), Pramipeksol Synthon, 
Pramipexole Accord (Accord 
Healthcare), Pramipexole CSC 
(CSC Pharmaceuticals Handels; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Pramixil), Pramipexole 
Teva, Pramipexol Stada (lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Emwepel), Pramipexolum 
Arti Farma (lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Neliprax), 
Ramixole (Temapharm), Ritmorest 
(Helm) i  S i frol  (Boehringer 
Ingelheim).
Skreślono z Rejestru: 

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N 0 5 A H  –  D i a z e p i n y, 
oksazepiny, t iazepiny i 
oksepiny

Olanzapinum :  Zopr idox in 
( ICN Polfa Rzeszów) to 52. 
zarejestrowana marka olanzapiny. 
Do sprzedaży wprowadzono 

21 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek 
oryginalny) i od listopada 2009 
Zyprexa inj. 10 mg o standardowym 
uwalnianiu, Olzapin (Lekam), 
Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), 
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 
2008 Olanzin (Actavis), od lipca 
2008 Ranofren (Adamed), od 
stycznia 2009 Olanzapine Teva, od 
lipca 2009 Sanza (Glenmark), od 
listopada 2009 Synza (+Pharma), od 
stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus pod nazwą 
Olanzapin Nucleus), od marca 
2010 Olz in  (Egis ;  preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Synthon jako Olanzapine 
Synthon), Parnassan (Gedeon 
Richter Polska) i Zapilux (Sandoz), 
od lipca 2010 Olasyn (Celon 
Pharma), od sierpnia 2010 Olpinat 
(Vipharm), od września 2010 
Zypadhera inj. o przedłużonym 
uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 
2 0 1 0  O l a n z a p i n a  M y l a n 
(Generics), od kwietnia 2011 
Olanzaran (Ranbaxy), od lipca 
2011 Olanzapine Apotex (Apotex) i 
od listopada 2011 Anzorin (Orion).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 
Clingozan (Excalibur Pharma), 
Egolanza (Egis), Kozylex (Quisisana 
Pharma; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Asterilon), 
Lazapix (Quisisana Pharma), 
N y ko b  ( I WA  C o n s u l t i n g ) , 
Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin 
Actavis, Olanzapina Invent Farma, 
Olanzapina Krka, Olanzapina Lilly 
(Eli Lilly), Olanzapina Olpin (Blubit; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Olanzapina Nyzol), 
Olanzapina Viketo (Invent Farma), 
Olanzapine Accord (Accord 
Healthcare), Olanzapine Adamed, 
Olanzapine Arrow (Arrow Poland), 
Olanzapine Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Olanzapine Egis, 
Olanzapine Galenicum (Galenicum 
Health), Olanzapine Ranbaxy, 
Olanzapine Sanovel, Olanzapin-
Ratiopharm, Olanzomer (Unia; 

lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Olanzapina Niolib), 
Olstadryn (Medis, Stada), Trylan 
ODT (Medis) i Zolaxa Rapid 
(Polpharma). Nie pojawiło się w 
Polsce 5 leków zarejestrowanych 
w ramach centralnej procedury 
unijnej: Olanzapine Glenmark 
(Glenmark Generics), Olanzapine 
Glenmark Europe (Glenmark 
Generics), Olazax (Glenmark 
Pharmaceuticals), Olazax Disperzi 
(Glenmark Pharmaceuticals) i 
Olanzapine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc 
(Hexal) i Olanzapin Pliva (Teva 
Kraków).
Quetiapinum :  Symquel  XR 
(SymPhar) tabl. o przedłużonym 
uwalnianiu to rozszerzenie w 
stosunku do wprowadzonych 
wcześniej tabl. powlekanych 
o standardowym uwalnianiu. 
Za re j e s t rowano  37  marek 
kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 
22 leki: Seroquel i Seroquel XR 
(AstraZeneca; 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 
Symquel (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 
Kefrenex (Axxon), od maja 2010 
Poetra (GlaxoSmithKline; lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Medis pod nazwą Quemed), 
od sierpnia 2010 Bonogren 
(Vipharm),  od października 
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), od 
czerwca 2011 Etiagen (Generics), 
Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma) ►
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►oraz od października 2011 
Kwetinor (Lekam).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: ApoTiapina (Apotex), 
Geldoren (Vale Pharmaceuticals), 
Hedonin (Lannacher), Ketiap 
(Polpharma), Kvelux (Sandoz), 
Quepsan (Pro.Med), Quetap 
( R a t i o p h a r m ) ,  Q u e t i a p i n e 
Accord (Accord Healthcare), 
Quetiapine Arrow (Arrow Poland), 
Quetiapine Medis, Quetiapine 
Pfizer, Quetiapine-Ratiopharm 
(zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetifi), Quetiapinum 
Invent Farma, Quetiapinum Viketo 
(Invent Farma) i Quetilis (Medis). 
Skreślono z Rejestru: Quetiapine 
Pliva (Teva Kraków), Quetin 
(Zentiva).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki 
przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne
 inhibitory zwrotnego
 wychwytu serotoniny

Escitalopramum: Escitalopram 
Pfizer to 24. zarejestrowana marka 
escitalopramu. Do sprzedaży 
wprowadzono 11 preparatów: 
L e x a p r o  ( L u n d b e c k ;  l e k 
oryginalny), od stycznia 2010 
Depralin (Polpharma), od lutego 
2010 Elicea (Krka) i Mozarin 
(Adamed), od czerwca 2010 
Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2010 
Pramatis (Sandoz), od kwietnia 
2011 Servenon (Glenmark), od 
lipca 2011 Escitalopram Actavis 
(lek zarejestrowany początkowo 
przez firmę Alchemia pod nazwą 
Escitalopram Alchemia) ,  od 
listopada 2011 Aciprex (Biofarm) 
i od grudnia 2011 Nexpram 
(Lekam).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Andepram (Alchemia), 
Benel (Farmalider), Deprigen 
(Biogened), Escertal (Zentiva; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Esoprex), Escipram 
(G.L. Pharma), Escitalopram-1A 
Pharma, Escitalopram Teva (Teva; 

lek zarejestrowany początkowo 
przez Vera Pharma pod nazwą 
Escitalopram Vera), Escitasan 
(Stada) ,  Esprolan (Medana 
Pharma), Laprides (Teva), Lexapro 
Meltz (Lundbeck), Miraklide 
(Vipharm) i Pramogen (Generics).
Sertralinum: Sertralina Krka to 
aktualnie 16. zarejestrowana marka 
sertraliny. Na rynek wprowadzono 
12 leków: Asentra (Krka), Asertin 
(Biofarm), Stimuloton (Egis), Zoloft 
(Pfizer; lek oryginalny), Zotral 
(Polpharma), od lipca 2006 Setaloft 
(Actavis) i Setaratio (Ratiopharm), 
od października 2007 Sertagen 
(Generics), od września 2008 
Sertraline Arrow (Arrow Poland), 
od  marca  2009  Ser t ra l ine 
Aurobindo, od października 
2010 Sertranorm (+Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Actavis jako Sertralin Actavis) 
i od kwietnia 2011 Miravil (Orion). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży: Restaline (Tabuk 
Poland), Sertralinum 123ratio 
(rejestracja V 2007 jako SerTeva, 
III 2008 zmiana nazwy na Apresia, 
XI I  2008 wprowadzenie na 
rynek; IX 2009 zmiana nazwy na 
Luxeta; XI 2011 zmiana nazwy 
na Sertralinum 123ratio) i Zortral 
Pro (J&P Pharma). Skreślono z 
Rejestru: Antideprimal (Jelfa), 
Exazol (Expharm), Sertiva (Sandoz), 
Sertraline-1A Pharma (1A Pharma; 
preparat wprowadzony uprzednio 
na rynek pod nazwą SertaHexal), 
Sertraline Pliva (Teva Kraków; 
preparat wprowadzony wcześniej 
na rynek pod nazwą Luxeta), Tralix 
(Sanofi-Synthelabo, Rzeszów).

N06AX – Inne leki
 przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Lyxit (Liconsa) to 5. 
zarejestrowana marka tianeptyny. 
Na rynek wprowadzono Coaxil 
(Ser v ier ) .  Nie  pojawi ły  s ię 
jeszcze w sprzedaży: Aneptinex 
(Temapharm), Neptinox (Sandoz) 
i Tianesal (Blau Farma Group).

N06D  –  Lek i  p r ze c iw 
d e m e n c j i ;  N 0 6 D A  - 

Antycholinoesterazy
Donepezilum: Altzer (Hikma) 
i  Donepez i l  hydroch lor ide 
Sanovel to odpowiednio 35. i 36. 
zarejestrowana marka donepezylu. 
Do sprzedaży wprowadzono 
20 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 
(G lenmark ;  zare jest rowany 
wcześn i e j  j a ko  Donepez i l 
Synthon), od października 2009 
Alzdone (Unia)  i  Donecept 
(Actavis) ,  od grudnia 2009 
Alzepezil (Egis), od marca 2010 
Memocept (Polpharma; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą Synpezil), od 
kwietnia 2010 Mensapex (Sandoz; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą DoneSAN), od czerwca 
2010 Pezilgen (Biogened), od 
sierpnia 2010 Apo-Doperil (Apotex) 
i Doneprion (Orion), od września 
2010 Donemed (Sun-Farm), od 
marca 2011 Ricordo (Adamed), 
od czerwca 2011 Alzepezil ODT 
(Egis) i od września 2011 Pamigen 
(Generics; lek wprowadzony na 
rynek w marcu 2010 pod nazwą 
Donepezil Generics).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Dobedipil (Stada), 
Donecleus (Nucleus), Donegen 
ODT (Generics), Donepegamma 
( W ö r w a g ) ,  D o n e p e n o r m 
(+Pharma; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Donepezil 
Alet), Donepezil Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Donepezil 
Hydrochloride Accord (Accord 
Healthcare), Donepezil Peseri 
(Peseri  Trading) ,  Donepezi l 
Polfarmex, Donepezil Teva (lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Donepezil Pliva), Donepezil 
Stada  ( l ek  za re jes t rowany 
wcześniej pod nazwą Donepezil 
Specifar), Donethon (Synthon), 
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Memiranum (Ranbaxy), Redumas 
i Redumas ODT (Teva) oraz Rizin 
(Teva).

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

Riluzolum: Riluzol PMCS (Pro.
Med.CS) to 5. zarejestrowana 
marka  r i l u zo lu .  Na  r ynek 
wprowadzono Rilutek (Aventis 
Pharma). Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży: Riluzole Mylan, Sclefic 
(Actavis) i Zolerilis (Medis).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane 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

F e n s p i r i d u m :  F o s i d a l 
(Polpharma) tabl. powl. 80 mg 
to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonego wcześniej 
syropu. Zarejestrowanych jest 
5 marek fenspirydu. Na rynek 
wprowadzono 5 leków: Eurespal 
tabl. powl. (Servier), od marca 
2009 Pulneo (Aflofarm), od 
kwietnia 2009 Elofen (Polfarmex), 
od grudnia 2009 Fenspogal 
(Galena) i od sierpnia 2011 Fosidal 
(Polpharma). Skreślono z Rejestru: 
Eurespal syrop (Servier).

R05 – Leki stosowane w 
kaszlu i przeziębieniach; 
R05C – Leki wykrztuśne, z 
wyłączeniem preparatów 

złożonych zawierających leki 
przeciwkaszlowe; R05CA – 
Leki wykrztuśne

G u a i f e n e s i n u m :  V i c k s 
MedExpecto o smaku miodu i 
imbiru na kaszel mokry (Wick) to 
aktualnie 5. zarejestrowana marka 
preparatów z gwajafenezyną. 
Do sprzedaży wprowadzono 3 
marki: Guajavis (Vis), Guajazyl 
i Guajazyl Mint (Espefa) oraz 
Robitussin Expectorans (Pfizer). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
na r ynek Coldrex na kaszel 
(GlaxoSmithKline).

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

D o r z o l a m i d u m :  B a d o r 
(Mann) to odpowiednio 15. 
zarejestrowana marka kropli do 
oczu z dorzolamidem. Do obrotu 
wprowadzono 6 preparatów: lek 
oryginalny Trusopt (Merck Sharp 
& Dohme), od września 2008 
Rozalin (Adamed), od listopada 
2010 Dorzolamid Teva, od lutego 
2011 Dorzostill (Bruschettini), od 
czerwca 2011 Adolamid (Blau 
Farma Group) i od września 2011 
Oftidor (Jelfa). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone preparaty: Dolopt 
(Sandoz; wcześniejsza nazwa: 
DorzoLek), Dorzogen (Generics), 
Dorzolamid Axxon, Dorzolamid 
Stada, Dorzolamid Tiefenbacher 
(Alfred E. Tiefenbacher), Dozopres 
(ICN Polfa Rzeszów), Dropzol (US 
Pharmacia) i Rozdol (Sun-Farm). 
Skreślono z Rejestru: Dorzolamid-
1A Pharma (wcześniejsza nazwa: 

Dorzolamide Hexal).
S01ED – Leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, preparaty 
złożone

Timololum+latanoprostum : 
Xalaprost Combi (ICN Polfa 
Rzeszów) i Timlatan (Jelfa) to 
odpowiednio 6. i 7. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie. 
Na rynek zostały wprowadzone 3 
leki: Xalacom (Pfizer) i od września 
2011 Latacom (Blau Farma Group) 
oraz Xaloptic Combi (Polpharma). 
Nie pojawiły s ię jeszcze w 
sprzedaży: Latanoprost + Timolol 
Stada i Polprost Plus (Sandoz).

S 0 1 E E  –  A n a l o g i 
prostaglandyn

Latanoprostum: Latacris (Sun-
Farm) to 18. zarejestrowana 
marka latanoprostu. Na rynek 
wprowadzono 7 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), od czerwca 
2011 Latanost (Blau Farma Group) 
i od października 2011 Apo-
Lataprox (Apotex). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Arrowprost 
(Arrow Generics), Arulatan (Mann), 
Hyxazin (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Latanoprost 
Actavis), Latanoprost-1A Pharma, 
Latanoprost Premier Research, 
Ocumer (Farma-Projekt), Polprost 
(Sandoz) ,  Prolasol (Premier 
Research),  Solusin (Premier 
Research) i Xalaprost (ICN Polfa 
Rzeszów

2012-02-24
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Nowe rejestracje – UE – styczeń 2012

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGóLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AG – 
Nienukleozydowe inhibitory 
odwrotnej transkryptazy

Efavirenzum: Efavirenz Teva jest 
wskazany w leczeniu skojarzo-
nym dorosłych, młodzieży i dzie-
ci w wieku od 3 lat, zakażonych 
ludzkim wirusem upośledzenia 
odporności-1 (HIV-1). Efawirenz 
nie został dostatecznie zbadany 
u pacjentów z zaawansowanym 
zakażeniem HIV, tj. u pacjentów z 
liczbą komórek CD4 <50/mm3 lub 
po niepowodzeniu schematów 
terapii zawierających inhibitor 
proteazy (PI - protease inhibitor). 
Chociaż występowanie oporności 
krzyżowej pomiędzy efawiren-
zem a inhibitorami proteazy nie 
zostało udowodnione, nie istnie-
ją obecnie wystarczające dane 
dotyczące skuteczności terapii 
skojarzonej z zastosowaniem PI, 
gdy schematy terapii zawierające 
efawirenz okażą się nieskuteczne.
Efawirenz jest niekompetycyjnym 
inhibitorem odwrotnej transkryp-
tazy wirusa HIV-1 i nie powoduje 
znaczącego hamowania odwrot-
nej transkryptazy wirusa HIV-2, 
ani komórkowych polimeraz DNA 
(α, β, γ lub δ).
W maju 1999 r. zarejestrowano 
centralnie w UE preparaty Stocrin 
(Merck Sharp & Dohme) oraz 
Sustiva (Bristol-Myers Squibb). 

Na rynek w Polsce wprowadzono 
Stocrin.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPŁYWAJąCE NA 
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe; L01C – Alkaloidy 
roślinne i inne środki natu-
ralne; L01CD – Taksany

Docetaxelum: Docetaxel Mylan to 
18. zarejestrowany preparat doce-
takselu. Na rynek wprowadzono 
4 leki: Taxotere (Aventis Pharma), 
od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe 
(Ebewe Pharma), od listopada 
2010 Docetaxel Teva i od sierpnia 
2011 Camitotic (Actavis; lek wpro-
wadzony do obrotu w grudniu 
2010 pod pierwotną nazwą Dax-
tere). Nie pojawiły się dotychczas 
w sprzedaży: Celotax (Celon), 
Docefim (Alfred E. Tiefenbacher), 
Docefrez (Sun Pharmaceuticals 
Industries Europe), Docetaxel 
Accord (Accord Healthcare), Do-
cetaxel Hospira, Docetaxel Lek, 
Docetaxel Pharmaki Generics, 
Docetaxel Polpharma, Docetaxel 
Stada (zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Cetadocure), Docetaxel 
Teva Pharma, Docetaxel Win-
throp (Aventis Pharma), Symtaxel 
(SymPhar) i Taxegis (Egis).
Docetaxel Mylan jest wskazany 
w leczeniu raka piersi, niedrob-
nokomórkowego raka płuc, raka 
gruczołu krokowego, gruczola-
koraka żołądka oraz raka głowy 
i szyi. Docetaksel działa poprzez 
pobudzanie łączenia tubuliny w 

trwałe mikrotubule i hamowanie 
ich rozpadu, co powoduje znacz-
ne zmniejszenie ilości wolnej tu-
buliny. Wykazano in vitro, że do-
cetaksel przerywa w komórkach 
sieć mikrotubularną, która jest 
niezbędna do czynności życio-
wych w komórce w fazie mitozy 
i interfazy.

R – UKŁAD ODDECHOWY
R06/R06A – Leki przeciwhi-
staminowe działające ogól-
nie; R06AX – Inne leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie

Desloratadinum: Desloratadine 
Actavis i Desloratadine Ratiop-
harm to odpowiednio 6. i 7. zare-
jestrowana marka desloratadyny. 
Wcześniej zarejestrowano w UE 
preparaty Aerius, Azomyr i Neoc-
larityn (wszystkie: Merck Sharp & 
Dohme) oraz Desloratadine Teva i 
Dasselta (Krka). Na rynku w Polsce 
pojawiły się Aerius i Azomyr.
Nowo zarejestrowane leki wska-
zane są w celu łagodzenia obja-
wów związanych z alergicznym 
zapaleniem błony śluzowej nosa 
i pokrzywką. Desloratadyna jest 
pozbawionym działania uspoka-
jającego, długo działającym anta-
gonistą histaminy, wykazującym 
selektywną antagonistyczną ak-
tywność w stosunku do obwodo-
wych receptorów H1. Po podaniu 
doustnym desloratadyna selek-
tywnie hamuje obwodowe recep-
tory histaminowe H1, ponieważ 
nie przenika do ośrodkowego 

W styczniu 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 4 decyzje o 
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u 
ludzi. Dotyczą one 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.ema.europa.eu).
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►

układu nerwowego. Badania in 
vitro wykazały przeciwalergiczne 
właściwości desloratadyny. Obej-
mują one hamowanie uwalniania 
z ludzkich komórek tucznych/leu-

kocytów zasadochłonnych cyto-
kin indukujących proces zapalny, 
takich jak interleukiny IL-4, IL-6, 
IL-8 i IL-13, jak również hamowa-
nie ekspresji adhezyjnej cząstecz-

ki selektyny P na powierzchni 
komórek śródbłonka. Kliniczne 
znaczenie tych obserwacji nie zo-
stało jeszcze potwierdzone. 

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
•	 decyzja z 9 II 2012 dotycząca wycofania, na wniosek posiadacza (Acino Pharma) z 11 I 2012, pozwolenia 

na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi „Clopidogrel Hexal - klopido-
grel”, zarejestrowanego 28 VII 2009 – klasa B01AC;

•	 decyzja z 9 II 2012 dotycząca wycofania, na wniosek posiadacza (Acino Pharma) z 11 I 2012, pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi „Clopidogrel Acino Pharma - 
klopidogrel”, zarejestrowanego 28 IX 2009 – klasa B01AC;

•	 decyzja z 13 II 2012 dotycząca wycofania, na wniosek posiadacza (Acino Pharma) z 11 I 2012, pozwole-
nia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi „Clopidogrel Acino Pharma 
GmbH - klopidogrel”, zarejestrowanego 21 IX 2009 – klasa B01AC.

2012-02-22

NOWOŚCI NA RYNKU – STYCZEŃ 2012
W styczniu 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 21 nowych marek produktów 
leczniczych:

Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 

(marka)
Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

rejestracji

A02BC Esomeprazolum Helides Zentiva PL 02.2011 Prazectol, 
zm. 2011 Helides

A04AA Ondansetronum Ondansetron 
Bluefish

Bluefish 
Pharmaceuticals

PL 04.2010

A10BH Linagliptinum Trajenta Boehringer 
Ingelheim

UE 08.2011

A14AA Prasteronum Stymen Aflofarm PL 04.2004 DHEA*, 
zm. 08.2006 Biostym 
Balance*, zm. 09.2009 
DHEA AFL*, zm. 
01.2012 Stymen

B01AC Clopidogrelum Clopigamma Wörwag PL 04.2010

B01AC Clopidogrelum Nivenol Polfa Warszawa PL 02.2010 Clopidim, 
zm. 06.2011 Nivenol

C09DA03 Valsartanum + 
hydrochlorothiazidum

Vanatex HCT Polpharma PL 04.2011

C09DA04 Irbesartanum + 
hydrochlorothiazidum

Irprezide Actavis PL 03.2011

C10BX Atorvastatinum + 
amlodipinum

Amlator Gedeon Richter PL 08.2011
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► D01AC Ketoconazolum Zoxin-med Aflofarm PL 04.2004 Gloster, 
zm. 12.2008 Zoxinat*, 
zm. 12.2011 Zoxin-med

G03AC Etonogestrelum Implanon Organon PL 04.2004

J01DE Cefepimum Cefepime Kabi Fresenius Kabi PL 07.2011

J01DH Meropenemum Meropenem Kabi Fresenius Kabi PL 04.2011

J01DH51 Imipenemum + 
cilastatinum

Imipenem 
+ Cilastatin 
Polpharma

Polpharma PL 03.2011

L04AA Mycophenolas mofetil Limfocept Service-Pharma PL 12.2009

M05BA Acidum ibandronicum Ibandronic acid 
Mylan

Mylan PL 08.2010

N02BE Paracetamolum Paracetamol Kabi Fresenius Kabi PL 04.2011

N03AX Retigabinum Trobalt Glaxo Group UE 03.2011

N06DA Rivastigminum Signelon Synteza PL 04.2011

R06AX Fexofenadinum Allegra Sanofi-Aventis PL 06.1999 Telfast*, 
zm. 04.2011 Telfast 
Allergo, zm. 08.2011 
Allegra

S01GX Ketotifenum Zabak Thea PL 01.2011
* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w styczniu 2012 r. wpro-
wadzono do sprzedaży 4 nowe 
wersje marek już obecnych na 
rynku: Buscopan forte (Boehringer 
Ingelheim), Ibuprom Max Sprint 
(US Pharmacia), Lexapro Meltz 
(Lundbeck) i No-Spa Comfort 
(Sanofi-Aventis).

A – PRZEWóD POKARMOWY I 
METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w 

zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w chorobie 
wrzodowe j  i  r e f luks i e 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom 
i  nudnośc iom;  A04AA 
– Antagoniści serotoniny 
(5HT3)

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; 
A10B – Leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z 

wyłączeniem insulin; A10BH 
– Inhibitory peptydazy 
dipeptydylowej IV (DPP-4)

A14 – Środki anaboliczne do 
stosowania ogólnego; A14A – 
Sterydy anaboliczne; A14AA 
– Pochodne androstanu

B – KREW I UKŁAD 
KRWIOTWóRCZY

B 0 1 / B 0 1 A  –  P r e p a r a t y 
przeciwzakrzepowe; B01AC 
– Inh ib i tor y  agregac j i 
płytek krwi (z wyłączeniem 
heparyny)

C – UKŁAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna; C09D 
– Antagoniści angiotensyny 
II, leki złożone; C09DA - 
Antagoniści angiotensyny II 
i leki moczopędne;
C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

C09DA04 – Irbesartan i leki 
moczopędne

C10 –  Lek i  wpływające  na 
stężenie lipidów; C10B - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki złożone; C10BX 
- Inhibitory reduktazy HMG 
CoA, leki złożone inne

D – LEKI STOSOWANE W 
DERMATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii; 
D01A – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo; D01AC 
– Pochodne imidazolu i 
triazolu

G – UKŁAD MOCZOWO-
PŁCIOWY I HORMONY 

PŁCIOWE
G03 – Hormony płciowe i środki 

wpływające na czynność 
układu płciowego; G03A 
-  H o r m o n a l n e  ś r o d k i 
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antykoncepcyjne działające 
o g ó l n i e ;  G 0 3 A C  – 
Progestageny

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie; J01D – 
Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; 
J01DE – Cefalosporyny 
czwartej generacji
J01DH – Karbapenemy
J01DH51 – Imipenem + 
inhibitor enzymatyczny

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L04/L04A – Leki hamujące układ 

odpornościowy; L04AA – 
Selektywne leki hamujące 
układ odpornościowy

M – UKŁAD MIęŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M05 – Leki stosowane w chorobach 
kości; M05B – Leki wpływające 

na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA - Bifosfoniany

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B 

– Inne leki przeciwbólowe i 
przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy

N03/N03A – Leki 
przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne 
leki przeciwpadaczkowe
N06 – Psychoanaleptyki; N06D 

– Leki przeciw demencji; 
N06DA - Antycholinoesterazy

R – UKŁAD ODDECHOWY
R06/R06A – Leki
przeciwhistaminowe działające 

ogólnie ;  R06AX – Inne 
leki przeciwhistaminowe 
działające ogólnie

S – NARZąDY ZMYSŁóW
S01 – Leki okulistyczne; S01G – Leki 

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

2012-02-23

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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STOK KARPATKA DO WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW,
W RAZIE POTRZEBY SZTUCZNIE NAŚNIEŻANY

 SPOTKANIE INTEGRACYJNE PRZED ZAWODAMI
 

IMPREZA WIECZORNA PO ZAKOŃCZENIU ZAWODÓW 
W „CHACIE KARKONOSKIEJ”

Szczegółowe informacje na stronie www.dia.com.pl
i pod numerem telefonu 713 211 877

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.01.2012

Przy wspaniałej pogodzie w Karpaczu już po raz dwunasty odbyły się Mistrzostwa Polski Farmaceutów 
w Narciarstwie Alpejskim. D udziału w Mistrzostwach zgłosiło się 88 osób, z czego sklasyfikowano 67 
osób. Mistrzostwa rozegrano w kilku kategoriach wiekowych. Wśród kobiet do lat 40 zwyciężyła mgr 

Magda Czajkowska (OIA Opole), a powyżej lat 40 zwyciężyła mgr Mariola Suszko (OIA Wrocław). Pierwsze 
miejsce wśród mężczyzn do lat 40 zajął mgr Aleksander Kołodziejczyk (OIA Warszawa), a powyżej lat 40 
mgr Wojciech Szkopański (OIA Warszawa). W kategorii dzieci do lat 12 najlepszy była Zosia Rytko. W kate-
gorii Przyjaciele Farmacji wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Joanna Suszko, a wśród mężczyzn Stanisław 
Bogdański.

Wieczorem odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Tegoroczne mistrzostwa sponsoro-
wały następujące firmy: Hurtap, Amara i S-lab. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za doskonałą zabawę, 
sportową rywalizacje i już zapraszamy na kolejne Mistrzostwa. ■

Organizator
Dolnośląska Izba Aptekarska
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