


Już prawie wiosna, 
      nowa wiosna...

Jest prawie wiosna, kwiecień, a przecież jeszcze tulipany zwijają swe liście, chroniąc kielichy przed 
zimnem poranka, kwiecień-plecień, trochę zimy, trochę lata, kwiaty w południe wyglądają kropel wody. 
Pragnienie boli...

Czasem, w pogodny dzień, warto przejść 
się groblą, nad stawami otoczonymi starym la-
sem. Popatrzeć na nieśmiało rozkwitające kwia-
ty, nieufne wobec nie do końca przekonane-
go słońca – wiosna, wiosna już późna, czas się 
śpieszyć. Do czego?     

I jeszcze taka chwila...

Lidia Maria Czyż



Felieton Redakcji

Światowy Dzień Zdrowia 2012
Więcej zdrowia, więcej życia

Dane dotyczące długości życia są pozytywne, wskazują bowiem,  
że w dwudziestym wieku życie ludzi wydłużyło się o kilka lat.  Prognozuje 
się, że w obecnym stuleciu nastąpi wychylenie wahadła demograficznego 
na stronę wieku dojrzałego, co oznacza, że na świecie będzie żyło więcej 
seniorów niż dzieci i młodzieży. Warto sobie uświadomić, jakie są i jakie 
będą implikacje tego stanu rzeczy.

Upływu lat zatrzymać się nie da, ale zachowanie dobrego zdrowia jest 
możliwe. Jest szereg czynników, od których zależy utrzymanie dobrego 
zdrowia. Począwszy od uwarunkowań środowiskowych ujmowanych sze‑
roko, jako warunki geograficzno - ekologiczne, poprzez warunki socjalno 
- bytowe, w tym dostępność do leczenia i leków,  na stylu życia kończąc. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zachęca społeczeństwa 
wszystkich kontynentów i państw do zastanowienia się nad zjawiskiem 
wydłużającego się życia człowieka. Musimy jako ludzkość nauczyć się sta‑
rzeć.  Temu problemowi poświęcony jest temat przewodni przypadające‑
go na 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia. 

W dobrym zdrowiu, starość człowiekowi nie jest straszna - tak w au‑
torskim tłumaczeniu brzmi slogan tegorocznych obchodów Światowego 
Dnia Zdrowia. WHO zwraca uwagę, że dbałość o zachowanie dobrego 
zdrowia jest nie tylko sprawą indywidualną, ale jest także sprawą pub‑
liczną, która musi być w centrum zainteresowania władz państwowych 
i lokalnych.

W ostatnim tygodniu marca 2012 roku Ministerstwo Zdrowia prze‑
kazało do konsultacji zewnętrznych projekt KOMUNIKATU KOMISJI (Eu‑
ropejskiej – red.) do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. „Zdrowe 
i aktywne starzenie się jest wspólnym wyzwaniem dla wszystkich państw 
członkowskich i dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. (…) Statystki 
wskazują na to, że liczba chorób związanych z wiekiem wzrośnie, tak 
więc poszukiwanie nowych metod wspierania aktywności i długiego życia 
w dobrym zdrowiu jest konieczne – także w celu promowania jakości życia 
obywateli i pacjentów” - stwierdza się w założeniach do tego dokumentu. 

Do KOMUNIKATU, który opisuje działania objęte strategicznym pla‑
nem realizacji europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej 
aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu załączono obszerne stano‑
wisko rządu polskiego, z którego dowiadujemy się, że „Polska uznaje za 
istotne rozwijanie w modelu opieki zdrowotnej stopniowego odejścia od 
„compliance” na rzecz „adherence”, czyli nawiązania takiej współpracy 
z pacjentem, która skutkować będzie świadomymi prozdrowotnymi wy‑
borami pacjenta zarówno w zakresie stosowania leków, jak i przestrzega‑
nia zaleceń dietetycznych oraz innych pozytywnych zmian w stylu życia”. 

KOMUNIKAT jest dokumentem, którego przyjęcie i realizacja jest na‑
kazem chwili i wyzwaniem dla Europy na miarę XXI wieku. 

Nadejścia wiosny nie trzeba anonsować. Widać ją w rozkwitającej 
przyrodzie. W lirycznym i nie wolnym od zadumy nastroju wita wiosnę 
Lidia Czyż – „warto przejść się groblą, nad stawami otoczonymi starym 
lasem. Popatrzeć na nieśmiało rozkwitające kwiaty, nieufne wobec nie do 
końca przekonanego słońca – wiosna, wiosna już późna, czas się śpie‑
szyć”.  

Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzymy czytelni-
kom, żeby cud Zmartwychwstania Pańskiego był źródłem siły ducha 
i nadziei.  Niech radość i optymizm zagości w waszych sercach.  ■
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Nowe rozporządze-
nie ministra zdrowia 
w sprawie recept le-
karskich, podpisane 

8 marca 2012 r., to zapowiedź 
dalszych dobrych dla apteka-
rzy zmian w prawie dotyczącym 
funkcjonowania aptek i wyko-
nywania zawodu farmaceuty. 
To dobra nowina dla wszystkich 
członków naszego samorządu, 
którego przedstawiciele podczas 
konsultacji społecznych i kon-
ferencji uzgodnieniowej twardo 
bronili interesów środowiska ap-
tekarskiego. Zgłaszaliśmy uwagi 
i alternatywne rozwiązania, czu-
waliśmy nad przebiegiem prac 
nad projektem rozporządzenia. 
Był to nasz istotny wpływ na jego 
ostateczny kształt. 

Nowe rozporządzenie w spra-
wie recept lekarskich minister 
zdrowia Bartosz Arłukowicz za-
powiedział już na posiedzeniu 
Naczelnej Rady Aptekarskiej 
w grudniu 2011 r. Swoje obietni-
ce podtrzymał podczas rozmów, 
które toczyły się w Ministerstwie 

Zdrowia 4 stycznia 2012 r. Doty-
czyły one trudnej sytuacji zwią-
zanej z wejściem w życie ustawy 
o refundacji leków i tzw. prote-
stem pieczątkowym środowisk le-
karskich. Aptekarze nie przystąpili 
wówczas do akcji protestacyjnej 
i realizowali, kierując się dobrem 
pacjenta, recepty opatrzone przez 
lekarzy pieczątką „Refundacja 
leku do decyzji NFZ”. Równocześ-
nie zaapelowaliśmy do ministra 
zdrowia o zerwanie z absurdalną 
koncepcją recepty lekarskiej jako 
czeku i wprowadzenie zmian, któ-
re zagwarantują pacjentom nieza-
kłócony dostęp do przysługują-
cych im refundowanych produk-
tów, a farmaceutom możliwość 
właściwego wykonywania ich 
obowiązków zawodowych. Nie po 
raz pierwszy apelowaliśmy o zro-
zumienie tego problemu, którego 
przez wiele lat nie chcieli dostrzec 
politycy i urzędnicy. W imieniu sa-
morządu aptekarskiego stanow-
czo protestowałem przeciwko 
formalizowaniu wydawania leków 
refundowanych, dyktatowi Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w sto-
sunkach z aptekami, arbitralnemu 
obarczaniu farmaceutów odpo-
wiedzialnością za nieczytelność 
i inne niedoskonałości recept le-

karskich, a także przerzucaniu 
obowiązków w zakresie wystawia-
nia recept lekarskich z lekarzy na 
farmaceutów. Od 1998 r. apteka-
rze karani byli przez kontrolerów 
Kas Chorych, a później Narodo-
wego Funduszu Zdrowia ogrom-
nymi kwotami za błędnie wysta-
wione recepty. Minister zdrowia 
Bartosz Arłukowicz słowa do-
trzymał i wkrótce po uchwaleniu 
nowelizacji ustawy o refundacji 
leków przedstawił projekt rozpo-
rządzenia w sprawie recept. 

W nowym rozporządze-
niu ministra zdrowia znalazło się 
wiele zapisów, o które od dawna 
bezskutecznie zabiegali apteka-
rze. Tym razem zwyciężyły argu-
menty środowiska aptekarskiego 
i zdrowy rozsądek. Przyjęto mię-
dzy innymi przepis mający od-
formalizować wystawianie recept 
i chroniący apteki przed absurdal-
nymi zarzutami kontrolerów NFZ, 
dotyczącymi recept lekarskich. 
Jednocześnie zmieniła się zasada 
uzupełniania danych lub ich po-
prawiania na recepcie. Możliwo-
ści dokonywania tych zmian na 
recepcie przez aptekarza zostały 
ograniczone. Na żądanie samo-
rządu aptekarskiego uchylono 
także przepis pozwalający apte-

DOBRA 
NOWINA
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kom na określanie identyfikatora 
wojewódzkiego oddziału Fundu-
szu. Oznacza to, że wystawiający 
receptę nie będzie mógł przerzu-
cić obowiązku sprawdzenia, czy 
pacjent jest ubezpieczony, a na-
stępnie wpisania numeru identy-
fikującego oddział NFZ na osobę 
realizującą receptę, co łączyłoby 
się z przejęciem przez nią odpo-
wiedzialności z tym związanej. 

Przepisy rozporządzenia roz-
szerzają katalog błędów mogą-
cych pojawić się na receptach, 
które mimo tych uchybień będzie 
można realizować. Do tej pory 
obawialiśmy się wszystkiego, na-
wet realizacji recepty, na której 
pieczątka była przystawiona poza 
wyznaczonym polem. Ponadto 
od 10 marca 2012 r., kiedy zaczę-
ło ono obowiązywać, aptekarze 
mogą uzupełniać bądź poprawiać 
w komunikacie elektronicznym 
przesyłanym do oddziału NFZ 
niektóre dane, na przykład kod 
uprawnień dodatkowych pacjen-
ta czy jego numer PESEL. Rozsze-
rzony został zakres danych na-
noszonych na recepcie w formie 
kodów kreskowych. Zgodzono 
się na drukowanie recept z ko-
dami kreskowymi, zawierający-
mi oprócz numeru recepty także 
numer REGON oraz numer pra-
wa wykonywania zawodu osoby 
uprawnionej do wystawianie re-
cept. Szkoda tylko, że ustawo-
dawca wprowadził długie vacatio 
legis. Ten przepis wchodzi w życie 
dopiero od 2013 r.

Z powodu oporu środowi-
ska lekarskiego przed obowiąz-
kiem drukowania recept posta-
raliśmy się, by już nigdy więcej 
aptekarze nie byli ofiarami kon-
trolerów NFZ, żądających zwro-
tu refundacji za lek wydany na 
podstawie nieczytelnej recepty. 
Nasza propozycja znalazła się 
w paragrafie 29 rozporządzenia. 

Tak więc czytelność nie będzie 
już stanowić cechy recepty, która 
może być swobodnie podważa-
na przez urzędników Funduszu 
kontrolujących apteki. Przyjęto 
zasadę, że wydanie leku zgodnie 
z ordynacją lekarską wynikającą 
z dokumentacji medycznej po-
twierdza czytelność recepty. Kon-
troler mający wątpliwości może 
zweryfikować wydanie leku z do-
kumentacją medyczną. Ponadto 
doprowadziliśmy do wykreślenia 
słów „w szczególności” z przepisu 
dotyczącego zakresu kontroli re-
alizacji recept przez urzędników 
NFZ. Dzięki temu aptekarz obec-
nie wie, co dokładnie podlega 
kontroli Funduszu, a kontroler nie 
może rozszerzać w drodze inter-
pretacji zakresu tej kontroli.

Rozporządzenie wprowa-
dza tzw. abolicję, która objęła ap-
tekarzy realizujących wadliwe re-
cepty. Na spotkaniu w minister-

stwie 4 stycznia 2012 r. przedsta-
wiciele samorządu aptekarskie-
go uzyskali od ministra zdrowia 
i prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia gwarancje niekarania 
aptek za realizację recept opa-
trzonych pieczątką „Refundacja 
leku do decyzji NFZ”. O abolicję 
zdecydowanie walczyliśmy także 
w Sejmie i Senacie podczas prac 
nad nowelizacją ustawy o refun-
dacji leków. Minister zdrowia, 
zgodnie z obietnicą, wprowa-
dził abolicję w rozporządzeniu 
w sprawie recept lekarskich. Tak 
więc apteki nie będą karane za 
realizację wadliwych recept, wy-
stawionych od 1 stycznia 2012 r. 
do dnia wejścia w życie rozpo-
rządzenia. To doprecyzowanie 
dotyczące abolicji w akcie nor-
matywnym jest ważne, komuni-
katy i deklaracje nie są bowiem 
w Polsce źródłami powszechnie 
obowiązującego prawa. ■

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, trwania w miłości 

i radości, której źródłem jest Dobra Nowina. Resurrexit, 

sicut dixit. Alleluia! Niech blask wielkanocnego świtu 

napełnia nadzieją i weselem Wasze serca nie tylko 

w tym szczególnym czasie, gdy wspólnie przeżywamy 

tajemnicę Nocy Paschalnej, ale także w każdym dniu 

roku, wypełnionym troską o najbliższych, pracą w aptece 

i służeniu ludziom chorym, cierpiącym i potrzebującym 

Waszej pomocy.  

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes 

Naczelnej Rady Aptekarskiej



Drogie Farmaceutki i Aptekarki
Drodzy Farmaceuci i Aptekarze

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, 
a na życie rzucił światło przez Ewangelię… 

(2 Tm 1.10b). 

Te słowa św. Pawła Apostoła stanowiły przesłanie duszpasterskie tegorocznego Tygodnia dla życia, 
który zakończył się 25 marca. Poznanie Ewangelii, w której Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, przynosi życie 
światu i rzuca światło na sens ludzkiego istnienia, jest szansą pogłębienia motywacji do troski o każde 
ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Przez ten Tydzień dla Życia pragnęliśmy zaangażować się 
w promocję życia jako chrześcijanie, czyniąc to w blasku Ewangelii. 

Błogosławiony Jan Paweł II zostawił nam Ewangelię Życia, poniekąd jako swój testament. Wielora-
kie inicjatywy na rzecz duchowego wsparcia działań na rzecz promocji życia są świadectwem Ewangelii 
życia, które chrześcijanie winni są dzisiaj światu. Będąc świadkami tajemnicy paschalnej, śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa, powołani jesteśmy w sposób szczególny do wierności tejże Ewangelii życia.   

Nadchodzące Święta Paschalne Wielkiej 
Nocy niech będą okazją do wymiany serdecznych 
życzeń. Wszystkim Wam, najdrożsi, zaangażowa-
nym całym Waszym trudem i geniuszem zawodo-
wym w troskę o zdrowie i ratowanie życia niech 
towarzyszy pokój i radość Chrystusa Zmartwych-
wstałego oraz obfitość łask Bożych. 

Polecam duchowej jedności i solidarności 
całe środowisko Służby Zdrowia, które w tym roku 
zgromadzi się na Ogólnopolskiej Pielgrzymce na 
Jasnej Górze w dniu 27 maja. Serdecznie zapra-
szam do udziału (www.kdsz.pl). 

Wasz duszpasterz krajowy, 
Ks. Stanisław Warzeszak
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Przesilenie 
wiosenne

Cykliczna zmienność 
w dopływie światła 
wyodrębniła tzw. bio-
logiczne pory roku. 

Organizm człowieka przystoso-
wuje się do zmiennego charak-
teru pór roku, co w konsekwencji 
powoduje sezonową zmienność 
większości parametrów fizjolo-
gicznych i biochemicznych. Zbyt 
mała dawka promieni słonecz-
nych w okresie jesienno-zimo-
wym, dieta uboga w witaminy 
i minerały oraz brak ruchu często 
powodują wystąpienie tzw. prze-
silenia wiosennego, które samo 
w sobie nie jest jednostkową cho-
robową. Jest to zespół niekorzyst-
nych objawów, takich jak złe sa-
mopoczucie, przygnębienie, zmę-
czenie, senność bądź odwrotnie 
- trudności w zasypianiu, apatia 

oraz obniżona odporność orga-
nizmu. Do widocznej manifestacji 
pojedynczych lub pojawiających 
się grupowo objawów przesilenia 
wiosennego dochodzi najczęściej 
na przełomie lutego i marca. Ist-
nieje kilka hipotez, które próbują 
wyjaśnić przyczyny występowania 
takiego stanu. Jedną z nich jest 
deficyt światła, który niekorzyst-
nie wpływa na aktywność szy-
szynki i wydzielanie melatoniny 
– endogennego regulatora snu. 
Inna teoria wskazuje przyczynę 
w obniżonym poziomie tryptofa-
nu, który z kolei jest prekursorem 
serotoniny – endogennego regu-
latora nastroju. Ponadto, pierwsza 
połowa roku to przewaga w ak-
tywności układu sympatycznego, 
natomiast druga połowa roku to 
zwiększona udział układu para-

sympatycznego, co również bez-
pośrednio przekłada się na dużą 
zmienność w funkcjonowaniu ca-
łego organizmu. We krwi zmienia 
się stężenie białek i leukocytów 
oraz poziom takich elementów 
jak wapń, magnez, sód, fosfora-
ny czy chlorki. W okresie kwie-
cień – wrzesień następuje inten-
sywna budowa i rozrost tkanek, 
a w okresie październik – marzec 
ma miejsce wykorzystanie rezerw 
i etap stabilizacji. Zmienność se-
zonowa widoczna jest również 
w czynności niektórych gruczo-
łów wydzielania wewnętrznego 
np. wzmożone wydzielania przez 
tarczycę hormonów TRH, TSH 
występuje zimą, a zmniejszone - 
latem. W ostatnim czasie regułę 
biorytmów odniesiono również 
do procesów chorobowych wy-

Już od czasów starożytnych wiadomo, że większość zjawisk zachodzących zarówno w świecie roślin, jak i zwie-
rząt jest regulowana i charakteryzuje je pewna ustalona cykliczność. Zmiany zachodzące w procesach fizjologicznych 
w określonym czasie u większości organizmów żywych, w tym u człowieka, czyli tzw. rytmy biologiczne, mogą mieć 
charakter endogenny, bądź egzogenny. Rytmy egzogenne są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak tem-
peratura czy natężenie światła, natomiast endogenne podlegają wewnętrznej kontroli, a ich przebieg jest bardziej 
trwały i niezależny od warunków zewnętrznych. Dotąd udało się ustalić kilka rytmów biologicznych, które ze względu 
na różny czas trwania podzielono na: rytm krótkotrwały (ultradian) trwający ułamek sekundy, którym jest np. impuls 
nerwowy, rytm pracy serca, pozostałe to rytm okołodobowy (circadian), rytm tygodniowy, rytm okołomiesięczny (in‑
fradian), rytm sezonowy (seasonal) oraz rytm wieloletni [1]. 

►

Fot. ©
 Sandra Cunningham

 - Fotolia.com



8

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 67(45e) marzec 2012

Celem wyeliminowania objawów 

ze strony układu nerwowego 

związanych z pojawiającym 

się przesileniem wiosennym 

jest stosowanie preparatów 

zawierających wysokie dawki 

magnezu, najlepiej w połączeniu 

z witaminą B6 

stępujących w organizmie czło-
wieka. Obecnie wiemy, że za-
równo procesy fizjologiczne, jak 
i patologiczne mają charakter 
cykliczny i podlegają charakte-
rystycznym zmianom w czasie. 
W przebiegu wielu chorób mogą 
wystąpić zakłócenia w procesach 
fizjologicznych i biochemicznych 
toczących się w ustroju, powo-
dując wystąpienie rytmów pato-
logicznych tzw. antyrytmów [2]. 
Ogólnie znany cykl biologiczny 
o charakterze se-
zonowym wykazuje 
choroba wrzodowa 
żołądka i dwunast-
nicy, której objawy 
nasilają się wiosną 
i jesienią. Związane 
jest to z okresową 
zmiennością w wy-
dzielaniu kwasu 
żołądkowego oraz 
aktywnością ukła-
du wegetatywnego. 
Ponadto, zwiększo-
ne wydzielanie soku 
żołądkowego i po-
wstające na sku-
tek tego perforacje 
z towarzyszącym 
im bólem żołądka 
w rytmie dobowym występują 
najczęściej w nocy [3]. Zapadal-
ność na choroby oczu o różnej 
etiologii ( jaskra, zaćma, odkle-
janie siatkówki, wrzód rogówki) 
wykazuje również swój sezono-
wy rytm.

Wczesną wiosną ad-
aptacja organizmu 
człowieka do no-
wych warunków 

atmosferycznych wymaga czasu. 
W tym okresie obserwowana jest 
zwiększona zapadalność na infek-
cje, głównie o etiologii wirusowej. 
Z tego powodu zapotrzebowa-
nie na kwas askorbinowy w tym 

czasie istotnie wzrasta, które dla 
osoby dorosłej wynosi około 
100-200 mg/dobę [4]. Witamina 
C, jako silny przeciwutleniacz ma 
immunomodulujący wpływ na 
funkcjonowanie naszego organi-
zmu, wspomagając jego odpor-
ność w walce z infekcjami zarów-
no wirusowymi, jak i bakteryjny-
mi. Sam niedobór tej witaminy 
jest przyczyną zmęczenia, spadku 
odporności oraz wolniej zacho-
dzących procesów gojenia. Wi-

tamina C stosowana jest bardzo 
często w połączeniu z bioflawo-
noidami, takimi jak np. rutyna czy 
kwercetyna, które zwiększają jej 
wchłanianie i wspomagają dzia-
łanie uszczelniające na naczynia 
krwionośne, tym samym popra-
wiając działanie obronne wita-
miny C w kierunku hamowania 
przenikania drobnoustrojów do 
organizmu. Na rynku dostępne 
są preparaty wieloskładnikowe, 
które oprócz witaminy C i flawo-
noidów zawierają minerały takie 
jak wapń, selen, cynk, które do-
datkowo działają przeciwzapalnie 
(wapń) lub wspomagają działanie 
układu odpornościowego (selen, 

cynk). Witamina C często stoso-
wana jest również w połączeniu 
z wyciągami roślinnymi o dzia-
łaniu uodparniającym, takimi jak 
wyciąg z jeżówki, aloesu czy aro-
nii. Suplementacja wapnia w tym 
okresie jest szczególnie zalecana 
ze względu na fakt, że jego en-
dogenne stężenie w tym czasie 
spada, a objawy alergii nasilają 
się. Rekomendowana dobowa 
dawka wapnia u osób dorosłych 
wynosi 1500-1800 mg. Zwiększo-

ne zapotrzebowa-
nie na witaminę C 
występuje u alergi-
ków, u których chro-
nicznie obserwuje 
się niedobór tej wi-
taminy. Co więcej, 
objawy alergii cha-
rakteryzują się za-
równo dobową, jak 
i sezonową zmien-
nością. W klimacie 
umiarkowanym do 
wystąpienia pełnych 
objawów alergii do-
chodzi właśnie na 
przełomie wiosny 
i lata [5]. 

W okresach 
jesienno-zimowych 

przy nieodpowiedniej dawce pro-
mieni słonecznych organizm ludz-
ki nie jest w stanie wytworzyć od-
powiedniej ilości witaminy D3, co 
prowadzi do powstania znacznych 
jej deficytów [6]. Cholekalcyferol 
jest jedną z 4 witamin rozpusz-
czalnych w tłuszczach, w głównej 
mierze reguluje gospodarkę fo-
sforanowo-wapniową i odpowia-
da za prawidłową mineralizację 
kości. Na podkreślenie zasługuje 
działanie immunomodulujące [7] 
i przeciwbakteryjne witaminy D3 

[8]. Witamina D3 występuje natu-
ralnie w tłustych rybach morskich 
(makrela, łosoś, sardynka) oraz 
jest syntetyzowana w skórze pod 

►
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wpływem światła. Ze względu na 
ograniczoną dawkę tej witaminy 
w pokarmie oraz możliwości do-
starczenia jej na poziomie endo-
gennym, rekomenduje się jej su-
plementację. Stosowana jest bar-
dzo często w połączeniu z niena-
syconymi kwasami tłuszczowymi 
omega-3 i omega-6, które zwięk-
szają wchłanianie witaminy D3. 

Same NNKT wywierają działanie 
przeciwzapalne, a ponadto ko-
rzystnie wpływają na funkcjono-
wanie układu nerwowego, pracę 
serca oraz zmniejszają ryzyko wy-
stąpienia alergii. 

Celem wyeliminowania ob-
jawów ze strony układu nerwo-
wego związanych z pojawiającym 
się przesileniem wiosennym jest 
stosowanie preparatów zawiera-
jących wysokie dawki magnezu, 
najlepiej w połączeniu z witami-
ną B6. Należy pamiętać, że inne 
witaminy z grupy B np. witamina 
B12 (cyjankobalamina) również 
wpływają na prawidłowe funkcjo-
nowanie układu nerwowego. Za-
sadnym jest również stosowanie 
wyciągów roślinnych, takich jak 
żeń-szeń czy miłorząb japoński, 

które poprawią sprawność inte-
lektualną, koncentrację oraz pod-
noszą odporność na stres. 

Kondycję skóry i paznok-
ci, które po okresie mrozów oraz 
suchego powietrza wymagają 
specjalnej troski, poprawią pre-
paraty witaminowe zawierające 
w swoim składzie witaminy A i E, 
witaminy z grupy B (B2, B6), bio-
tynę jak również wyciągi roślinne 
np. ze skrzypu polnego. 

Obecnie na rynku znaj-
duje się bardzo szero-
ka gama preparatów, 
które w komplekso-

wy sposób uzupełnią powstałe 
w okresie jesienno-zimowym nie-
dobory witaminowe i mineralne. 
Niejednokrotnie są one wzbo-
gacone o wyciągi roślinne, które 
dobrane są w ten sposób, aby 
wzmacniać efekt farmakokine-
tyczny (wchłaniania) i farmakolo-
giczny (skuteczność działania) sa-
mych witamin i minerałów. Nale-
ży zwrócić uwagę, że część z nich 
jest dodatkowo ukierunkowana 
na konkretną grupę pacjentów 
– kobiety lub mężczyzn albo na 

grupę wiekową pacjentów (dzie-
ci, młodzież, osoby dorosłe, oso-
by starsze). ■

dr n. farm Anna Serafin
Specjalista  

ds. Pharmacovigilance Aflofarm
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Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia, a i my patrzymy na siebie z większą uwagą. Ociężałość 
fizyczna, znużenie, apatia, osłabienie, kłopoty z koncentracją i obniżona odporność, to nie zawsze symptomy prze-
silenia wiosennego choć to właśnie one powodują, że zaczynamy interesować się ogólnym stanem zdrowia. Przy tej 
okazji sięgamy po sprawdzony sposób na ocenę swojej kondycji – czyli morfologię.

Analiza krwi

W małej kropli krwi ukryta 
jest odpowiedź na wiele nurtują-
cych nas pytań. Jest ona też źród-
łem wiedzy dla lekarza w proce-
sie diagnostycznym. Badanie krwi 
dostarcza informacji na temat 
czynności układu krwiotwórcze-
go, pracy wątroby, nerek czy gru-
czołów dokrewnych. W poważ-
nych zmianach patologicznych 
pozwala monitorować zaawan-
sowanie choroby i pomaga w te-
rapii farmakologicznej dobierać 
odpowiednie dawki leków.

Ponadto analiza krwi może 
być związana z profilaktyką nie-
których chorób służąc jako: 
- badanie okresowe obowiązko-

we u wszystkich osób pracują-
cych zawodowo, 

- badanie przesiewowe (np. 
w kierunku zagrożenia miaż-
dżycą naczyń, czy wczesnej 
diagnostyki cukrzycy). 

Co powinno nas zaniepokoić 
i kiedy powinniśmy zrobić pro-

filaktyczne badania krwi?

1. Nagła zmiana wagi ciała - oty-
łość brzuszna sprzyjająca wie-
lu chorobom jest wskazaniem 
do oceny stężenia cholestero-
lu, który w konsekwencji pro-
wadzi do miażdżycy. Nadmier-
na utrata masy ciała sugeruje 
nieprawidłową pracę tarczycy, 
a co za tym idzie należy prze-
badać poziom hormonów.

2. Bóle stawów mogą świadczyć 
o stanie zapalnym, którego 
potwierdzenie można uzyskać 
wykonując badania tj. OB, CRP 
i ASO.

3. Nadmierne wypadanie włosów 
to jeden z symptomów ane-
mii, którą można wykryć m.in. 
określając poziom żelaza.

4. Chroniczne zmęczenie może 
zamanifestować się niepra-
widłowym poziom białych 
krwinek, a odpowiednie bada-
nie pomoże stwierdzić ewen-
tualną infekcję organizmu 

6. Częste bóle głowy mogą pro-
wadzić do nadużywania leków 
przeciwbólowych, co z kolei 
może przełożyć się na uszko-
dzenie wątroby. Badanie po-
ziomu transaminaz (AspAT 
i ALAT), jest odpowiednie dla 
wykazania kondycji tego na-
rządu. 

7. Nadmierna polidypsja (nad-
mierne pragnienie), polifagia 
(nadmierne łaknienie) i po-
liuria (nadmierne oddawanie 
moczu) mogą być wczesnym 
objawem cukrzycy i są wska-
zaniem dla oceny poziomu 
glukozy we krwi.

Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia, a i my patrzymy na siebie z większą uwagą. Ociężałość fizycz-
na, znużenie, apatia, osłabienie, kłopoty z koncentracją i obniżona odporność, to nie zawsze symptomy przesilenia 
wiosennego, choć to właśnie one powodują, że zaczynamy interesować się ogólnym stanem zdrowia. Przy tej okazji 
sięgamy po sprawdzony sposób na ocenę swojej kondycji – czyli morfologię.

Co powinno nas zaniepokoić 
i kiedy powinniśmy zrobić 

profilaktyczne badania krwi?
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►

Jak powinniśmy przygotować 
się do badania krwi?

Przy podstawowym bada-
niu krwi nie ma bezwzględnego 
warunku niejedzenia, ale w przy-
padku niektórych badań, szcze-
gólnie oceniających poziom glu-
kozy czy cholesterolu zalecane 
jest badanie rano na czczo, gdyż 
zjedzenie posiłku może zafałszo-
wać wynik badania. 

Jeżeli mamy skłonności do 
omdleń, należy uprzedzić o tym 
personel medyczny, jak również 
o przebytej żółtaczce czy nosi-
cielstwie HIV. 

Najczęściej krew pobiera 
się z żyły w zgięciu łokciowym, 
czasem z naczynia na grzbiecie 
dłoni czy stopy. Krew pobiera-
na jest również z opuszki palca 
(zwykle u małych dzieci), z płatka 
ucha, a tętnicza z tętnicy udowej 
(nakłucie w pachwinie).

Otrzymując wydruk z la-
boratorium zastanawiamy się na 
ogół co oznaczają liczne skróty, 
cyfry i zanim wybierzemy się po 
diagnozę do lekarza próbujemy 
sami interpretować owe tajemni-
cze znaki. Wyniki morfologii na-
leży porównywać zawsze z nor-
mami, które podaje pracownia 
analityczna wykonująca badanie. 
Interpretację wyników powin-
niśmy jednak zawsze pozosta-
wić lekarzowi, który powiąże je 
z ogólnym stanem zdrowia pa-
cjenta, wiekiem i sprawnością fi-
zyczną.

Przybliżmy jednak jak po-
winniśmy odczytywać i o czym 
mogą świadczyć parametry krwi 
najczęściej pojawiające się na wy-
druku, który odbieramy z labora-
torium. 

MORFOLOGIA KRWI OB-
WODOWEJ

Erytrocyty – RBC (Red Blood 
Cell) = krwinki  czerwone
Normy:
- niemowlęta: 3,8 M/µl,
- kobiety: 3,9–5,6 M/µl  

lub 4,2-5,4 x 1012/l
- mężczyźni: 4,5–6,5 M/µl  

lub 4,7-6,1 x 1012/l

Erytrocyty dzięki obecności 
specjalnego białka jakim jest he-
moglobina mogą spełniać funk-
cje transportowe -  zaopatrują 
tkanki w tlen, wiążąc i odprowa-
dzając dwutlenek węgla. 

Przekroczenie normy dla 
ilości krwinek czerwonych okre-
ślane jako erytrocytoza (nad-
krwistość, czerwienica). Jest rzad-
ko spotykane, a spowodowane 
może być: odwodnieniem organi-
zmu, nowotworowym rozrostem 
krwinek czerwonych, długotrwa-
łym niedotlenieniem organizmu, 
zwiększoną produkcją hormo-
nu pobudzającego wytwarza-
nie krwinek czerwonych we krwi 
(erytropoetyny), zatruciem kobal-
tem, wadami serca wrodzonymi 
i nabytymi, paleniem papierosów, 
sercem płucnym i rozedmą płuc, 
niektórymi schorzeniami nerek, 
leczeniem sterydami, zespołem 
Cushinga.

Zdecydowanie częstszym 
problemem jest erytropenia 
(niedokrwistość = anemia). 
U osób z tą przypadłością mogą 
pojawić się objawy kołatania ser-
ca, mroczki przed oczami, szum 
w uszach, biegunki czy pieczenie 
języka.

Może ona być powodowana:
1. niedoborami żelaza ( jest to 

najczęściej stwierdzana przy-
czyna niedokrwistości)

- w przypadku jego niedostatecz-
nej podaży (niedoborowa die-
ta, zaburzenia wchłaniania, re-
sekcja żołądka lub jelita cien-
kiego, przewlekłe biegunki);

- w stanach zwiększonego zapo-
trzebowania (ciąża szczegól-
nie bliźniacza, karmienie pier-
sią, intensywny wzrost, krwio-
dawstwo);

- przy zwiększonej utracie krwi 
(przewlekłe krwawienia z prze-
wodu pokarmowego, dróg rod-
nych czy moczowych, krwio-
plucie, obfite miesiączki, długo-
trwała hemodializa, krwioupu-
sty).

W przebiegu anemii ob-
serwuje się często suchą skórę, 
wypadanie włosów i rozdwajanie 
końcówek, łamliwe paznokcie, 
czy zajady w kącikach ust. Poza 
tym charakterystyczna może być 
bladość skóry, przedłużone obfi-
te miesiączki, a nawet spotykane 
u dzieci opóźnienie w rozwoju fi-
zycznym i psychicznym.

Głównym i najlepszym 
źródłem żelaza w żywności 
przyswajalnym w 25%, są pro-
dukty zwierzęce (chude mię-
so wołowe, indyk, drób, tłuste 
ryby, wątroba zwierząt i żółtko 
jaja). Wprawdzie z produktów 
roślinnych wchłania się jedy-
nie około 5% żelaza, ale i tak 
warto urozmaicać nimi dietę. 
Najbogatsze w żelazo są rośli-
ny strączkowe, zielone, świe-
że warzywa (brokuły, papryka, 
szpinak, natka), owoce (suszo-
ne figi) i nasiona (sezam). Chcąc 
osiągnąć lepszy stopień wchła-
niania tego pierwiastka można 
łączyć go z żywnością bogatą w:  
witaminę C jak np. owoce cy-
trusowe, świeże warzywa, soki 
owocowe; fruktozę (wszystkie 
owoce); białko (mięso zwierząt 
i ryb); witaminy z grupy B (B6, 
B12); witaminę E oraz kwas fo-
liowy. 

Jak powinniśmy 
przygotować się 
do badania krwi?

MORFOLOGIA KRWI 
OBWODOWEJ
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Składniki (na 4 porcje) Wykonanie

2 szklanki kwaszonego barszczu z buraków
2 szklanki przegotowanej wody
1 łyżeczka tartego chrzanu
1 ząbek zmiażdżonego czosnku
sól, pieprz, cukier, posiekany koperek

Kiszony barszcz połączyć z wodą, dodać starty chrzan, czosnek, 
przyprawy i pozostawić na pół godziny. Napój przecedzić i podawać 
w szklankach z dodatkiem zielonego koperku.

Tabela 1.

Pamiętajmy, że czasem do-
chodzi do zaburzeń wchłania że-
laza w organizmie, np. na skutek 
nadmiaru w diecie błonnika, wap-
nia (np. z produktów mlecznych), 
cynku czy manganu. Podobnie 
może zadziałać herbata (polife-
nole), kawa (kofeina), fosfoprote-
iny w jajku, kwas fitynowy, fosfo-
rany, a także otręby pszenne.

Preparaty z jeżówki i po-
krzywy są od wieków stosowane 
przez zielarzy jako środki prze-
ciw anemii, ponieważ poprawiają 
przyswajanie żelaza z pożywienia. 
W ramach suplementacji diety 
na rynku dostępne są ostatnio 
również bardzo modne prepara-
ty zawierające wyciąg z buraka 
czerwonego, polecane osobom 
z niedokrwistością np. po przeby-
tej kuracji przeciwnowotworowej 
i u osób starszych. Burak czerwo-
ny rzeczywiście ma dobroczynne 
działanie na nasz układ krwio-
nośny. Domowym sposobem mo-
żemy zafundować sobie zdrową 
i smaczną kurację w postaci napo-
ju z barszczu czerwonego. Przepis 
podano w tabeli 1.

W aptece dostępne są pre-
paraty zawierające żelazo, ale za-
wsze powinniśmy potrzebę ich 
zażywania konsultować z leka-
rzem, gdyż jednym z często po-
pełnianych błędów jest stosowa-
nie preparatów Fe bez ustalenia 
przyczyny niedoboru.

2. niedokrwistość powodowana 
niedoborami witaminy B12 

Ten rodzaj niedokrwistoś-
ci może być związany z niedo-
stateczną podażą witaminy B12 
w pożywieniu albo z problema-
mi na poziomie wchłaniania – 
tak, jak to się dzieje w przypadku 
bezkwaśnego soku żołądkowe-
go, w przewlekłych biegunkach 
albo też w obecności niektórych 
pasożytów. Niedobory cyjano-
kobalaminy powodują anemię 
złośliwą, której dodatkowo mogą 
towarzyszyć zaburzenia umysło-
we (utrata koncentracji, rozdraż-
nienie, depresja). Witaminę tą 
uzupełnimy jedząc wieprzowinę, 
wątrobę, wołowinę, jaja, mleko, 
ser, ryby. Bogatym jej źródłem są 
też drożdże. Po konsultacji z le-
karzem możemy skorzystać z su-
plementów lub preparatów lecz-
niczych dostępnych w aptece.

3. niedokrwistość powodowana 
niedoborami kwasu foliowego

Kwas foliowy przy prawid-
łowej zawartości we krwi 5-20 
ng/ml bierze udział w procesie 
wytwarzania krwinek czerwo-
nych. Zbyt niskie jego stężenie 
możemy zauważyć w przypadku 
niedoborowej diety, w alkoho-
lizmie, w anoreksji oraz z tytułu 
zwiększonego zapotrzebowania 
(w okresie wzrostu, ciąży, przy 
przewlekłych stanach gorączko-
wych, w nowotworach, stanach 

wyniszczenia i ostrych chorobach 
zapalnych). Często na niedobory 
w tym zakresie mają wpływ dłu-
gotrwałe terapie cytostatykami, 
antybiotykami czy lekami prze-
ciwdrgawkowymi. Możemy uzu-
pełniać je uwzględniając w die-
cie takie produkty jak: wątróbka, 
ciemnozielone warzywa (szpinak, 
brokuły, brukselka, sałata), ro-
śliny strączkowe (fasola, groch, 
soja), pełne ziarna zbóż. Jego 
wchłanianie poprawia witamina 
B6, witamina B12, witamina H oraz 
witamina C. Niekorzystnie nato-
miast działa temperatura ( jest 
wrażliwy na proces gotowania) 
czy środki antykoncepcyjne. Po-
nieważ jednak spożywanie pro-
duktów będących źródłem kwa-
su foliowego może nie zapewnić 
nam jego odpowiedniej ilości, ze 
względu na słabą przyswajalność 
folianów pochodzących z żywno-
ści, zalecana jest jego suplemen-
tacja preparatami aptecznymi. 

4. niedokrwistość hemolityczna
Powstaje na skutek szyb-

kiego i nadmiernego rozpadu 
krwinek czerwonych np. pod 
wpływem substancji toksycz-
nych, wad w budowie krwinki, 
reakcji immunologicznych czy 
też pod wpływem niektórych 
leków. Objawami tych zaburzeń 
mogą być zażółcenia twardówek 
oczu oraz żółtooliwkowy odcień 
skóry.

►
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5. niedokrwistość aplastyczna
Związana z niewydolnoś-

cią szpiku (wrodzoną lub naby-
tą), gdzie do jego uszkodzenia 
może dochodzić pod wpływem 
substancji chemicznych lub pro-
mieni jonizujących. Ze względu 
na zmniejszoną odporność na za-
każenia mogą w przebiegu tego 
rodzaju niedokrwistości pojawiać 
się częste infekcje, jak również 
owrzodzenia błony śluzowej.

Hemoglobina - HGB, Hb  
Normy:
noworodki: 8,8-12,2 mmol/l   

lub 14,2-19,6 g/dl 
kobiety: 6,8–9,3 mmol/l  

lub 11,5–15,5 g/dl
mężczyźni:7,4–10,5 mmol/l   

lub 13,5–17,5 g/dl

Hemoglobina to białko od-
powiedzialne za funkcje trans-
portowe. Jest ona także bar-
wnikiem krwinek czerwonych. 
Przekroczenie normy świadczy 
o odwodnieniu organizmu (in-
tensywne biegunki, wymioty, in-
tensywne pocenie się, mała ilość 
przyjmowanych płynów) czy nad-
krwistości, natomiast niskie war-
tości są oznaką anemii.

MCV (Mean Corpuscular Volu-
me) - średnia objętość krwinki 
czerwonej.

Krwinki normocytowe miesz-
czą się w zakresie 90 - 97 fl. Niska 
wartość MCV jest charakterystycz-
na dla niedoboru żelaza. Nato-
miast zbyt wysoka wartość MCV 
może świadczyć o niedoborze wi-
taminy B12 lub kwasu foliowego.

MCH (Mean Corpuscular He-
moglobin) - średnia zawartość 
hemoglobiny w krwince czer-
wonej.

Prawidłowo średnie stęże-
nie hemoglobiny w krwince czer-
wonej wynosi 26 - 32 pg. Zmniej-
szenie wartości MCH świadczy 
o niedobarwieniu (najczęściej 
w anemii z powodu niedoboru 
żelaza).

MCHC (Mean Corpuscular 
Hemoglobin Concetration) - 
średnie stężenie hemoglobiny  
w krwince czerwonej 
Norma: 20 - 22 mmol/l lub 33-
37 g/dl. 

Wzrost MCHC może wy-
stąpić we wrodzonej sferocytozie 
i w stanach hipertonicznego od-
wodnienia. Zmniejszenie MCHC 
może być spowodowane przez 
zaburzenia wodno-elektrolitowe 
typu hipertonicznej hiperhydra-
cji i niedokrwistości z niedoboru 
żelaza.

Hematokryt – HCT (stosunek 
objętości krwinek do całej ob-
jętości krwi)

Normy:
- dzieci do 15 lat: 35–39%, 
- kobiety: 37–47%, 
- mężczyźni: 40–51%

Wzrost poziomu hemato-
krytu może być spowodowany 
przez: wzrost liczby krwinek czer-
wonych w przebiegu nadkrwi-
stości pierwotnych tj. czerwienica 
prawdziwa i wtórnych (przeby-
wanie na dużych wysokościach, 
przewlekłe choroby płuc, nowo-
twory nerek). Hematokryt rośnie 
również w stanach odwodnienia, 
które pojawiają się na skutek ob-
fitych biegunek, uporczywych 
wymiotów, w moczówce prostej, 
nadmiernym poceniu się, a tak-
że przy zmniejszonej objętość 
osocza (w zapaleniu otrzewnej, 
rozległych oparzeniach). Spadek 
poziomu hematokrytu może być 

natomiast spowodowany przez 
zmniejszenie liczby krwinek czer-
wonych w przebiegu niedokrwi-
stości, utraty krwi (krwawienia), 
hemolizy wewnątrznaczyniowej 
związanej z reakcją potransfu-
zyjną, choroby szpiku kostnego 
(choroba popromienna, fibroza, 
guzy), czy przewodnienia.

Leukocyty – WBC (White Blood 
Cell)
Normy: 4,1–10,9 K/µl (G/l) 
 lub 4,0-10,8 x 109/l

Drugim ważnym elemen-
tem krwi są leukocyty (krwinki 
białe = białe ciałka krwi). Produ-
kowane w szpiku kostnym mają 
funkcje odpornościowe i służą 
obronie przed bakteriami, wirusa-
mi, pierwotniakami czy grzybami. 
W skład białych krwinek wchodzi 
kilka wyspecjalizowanych pod-
grup, gdzie prawidłowy rozkład 
procentowy stanowią:

• limfocyty (LYMPH) prawid-
łowa zawartość 0,6–4,1 K/
µl co stanowi od 20 do 45% 
całkowitej liczby krwinek 
białych, liczba limfocytów 
zwiększa się w infekcjach, 
nadczynności tarczycy, chło-
niakach, przewlekłej białacz-
ce limfocytowej, szpiczaku 
mnogim oraz w chorobach 
zakaźnych wieku dziecięcego.  
Zmniejszenie liczby limfocy-
tów u dorosłych może być 
objawem AIDS i w mniejszym 
stopniu innych zakażeń wi-
rusowych, może być również 
wynikiem radio- i chemotera-
pii;

• monocyty (MONO) 0,1-0,4 
G/l lub 0-0,8 x 109/l; stanowią 
od 4 do 8%, zapoczątkowu-
ją reakcje immunologiczne. 
Zwiększenie liczby monocy-
tów może być spowodowane 
mononukleozą zakaźną, prze-
wlekłym zakażeniem bakte-►
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ryjnym (gruźlicą, kiłą, bruce-
lozą, zapaleniem wsierdzia, 
durem, zakażeniami pierwot-
niakowymi), usunięciem śle-
dziony, nowotworami, a także 
może być objawem białaczki 
monocytowej. Zmniejszenie 
liczby monocytów może być 
wynikiem toczącej się w orga-
nizmie infekcji lub stosowania 
niektórych leków (np. gliko-
sterydów).

• granulocyty kwasochłonne 
(eozynofile, EOS) stanowią 
od 1 do 5%, zwiększenie tych 
wartości (eozynofilia) obser-
wuje się w kolagenozach, ziar-
nicy złośliwej, niedoczynności 
kory nadnerczy, w chorobach 
alergicznych, w obecności 
niektórych pasożytów. Na-
tomiast zmniejszenie liczby 
eozynofilów (eozynopenia) 
towarzyszy nadmiarowi gliko-
kortykoidów oraz wstrząsom.

• granulocyty zasadochłon-
ne (bazofile, BASO) do 1%, 
normy podają < 0,1 K/µl (G/l) 
lub 0-0,2 x 109/l, przekroczo-

ne normy bazofili mogą po-
jawić się w chorobach aler-
gicznych, przewlekłej białacz-
ce szpikowej, przewlekłych 
stanach zapalnych przewodu 
pokarmowego, wrzodzie-
jącym zapaleniu jelit, nie-
doczynności tarczycy, prze-
wlekłej białaczce szpikowej.  
Często towarzyszą również re-
konwalescencji po przebytej 
infekcji. Ich liczba może nato-
miast zmaleć w wyniku stoso-
wania sterydów, hormonów 
czy chemioterapii.

• granulocyty obojętno-
chłonne (neutrofile, NEUT) 
pałeczkowate od 3 do 6%, 
a segmentowe od 50 do 
70%, normy przewidu-
ją 2,5–6,5 K/µl (G/l) lub 
1,8-7,7 x 109/l. Posiada-
ją właściwości bakteriobój-
cze, ich wzrost może ozna-
czać zakażenie miejscowe 
i ogólne, chorobę nowotwo-
rową, choroby krwi (zwłasz-
cza białaczkę szpikową).  

Ich zwiększona liczba wy-
stępuje także po zawałach, 
w chorobach metabolicz-
nych, urazach, u palaczy oraz 
u kobiet w trzecim tryme-
strze ciąży. Spadek wystę-
puje w przeroście śledzio-
ny, uszkodzeniach szpiku, 
ostrych białaczkach, choro-
bach wirusowych (grypa, ró-
życzka), bakteryjnych (gruźli-
ca, dur, bruceloza), pierwot-
niakowych (np. malaria), oraz 
pod wpływem niektórych 
leków.

Trombocyty – PLT (płytki krwi) 
Norma: 140 - 440 K/µl (G/l) lub 
130-450 x 109/l  

Wytwarzane są w szpi-
ku kostnym i pełnią ważną rolę 
w procesie krzepnięcia. 

Spadek liczby płytek krwi 
(trombocytopenia, małopłyt-
kowość) może być spowodowa-
ny ich upośledzonym wytwarza-
niem w szpiku (ostre białaczki), na 
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skutek działania leków przeciw-
bólowych i antybiotyków, w nie-
wydolności nerek, przy chorobach 
autoimmunizacyjnych lub na sku-
tek ich niszczenia przez toksyny 
bakteryjne. W wypadku znacz-
nego zmniejszenia ilości płytek 
krwi wystąpić mogą objawy skazy 
krwotocznej. Zwiększenie ponad 
normę (trombocytoza) pojawia 
się w przewlekłych zakażeniach, 
po wysiłku fizycznym, w choro-
bach nowotworowych, niedo-
borze żelaza, krwawieniach, po 
usunięciu śledziony, w marskości 
wątroby, przy terapii sterydami, 
a także w gruźlicy oraz chorobach 
nowotworowych.

Czas, który upływa od zra-
nienia do chwili ustania wypływu 
krwi nazywamy czasem krwa-
wienia i prawidłowo wynosi on 
poniżej 7 minut, natomiast czas 
liczony od momentu wydostania 
się krwi poza naczynie do chwili 
jej krzepnięcia to tzw. czas krzep-
nięcia i wynosi od 4 do 10 minut. 

Nie należy również zapo-
minać o cennym wskaźniku jakim 
jest czas protrombinowy (PT), 
który powinien zawierać się mię-
dzy 80-120%, a INR powinien 
mieścić się w granicach od 0,9 do 
1,3. Jego podwyższenie możemy 
obserwować w sytuacjach niedo-
boru witaminy K, w chorobach 
wątroby czy w trakcie przyjmo-
wania leków antykoagulacyjnych. 
Jego wskazania są cenną podpo-
wiedzią dla lekarza w procesie 
diagnostycznym.

Czynniki krzepnięcia oraz 
fibrynogen wpływają na tzw. czas 
kaolinowo-kefalinowy (APTT), 
który w prawidłowych warunkach 
wynosi 42-65 sekund. Może on 
wydłużyć się w trakcie przyjmo-
wania niektórych leków np. he-
paryny lub we wrodzonych i na-
bytych niedoborach czynników 
krzepnięcia np. hemofiliach. 

Fibrynogen
Normy: 1,8-3,5 g/l lub 6,0-8,0 
g/dl

Białko to wytwarzane jest 
przez wątrobę, odgrywa dużą 
rolę w procesie krzepnięcia. Jego 
podwyższony poziom oznaczy-
my w trakcie ciąży czy miesiączki, 
w chorobach nerek, po urazach 
i leczeniu operacyjnym, w infek-
cjach i chorobach zakaźnych oraz 
chorobach nowotworowych. Spa-
dek wartości fibrynogenu powo-
dują niektóre leki, marskość wą-
troby, nowotwory, skazy, ale jego 
niski poziom może być także wy-
nikiem wrodzonego niedoboru 
fibrynogenu.

CRP i OB - wskaźniki stanu za-
palnego 

CRP, czyli białko C-reaktyw-
ne, to tzw. białko ostrej fazy, które 
ze względu na swoje właściwości 
dynamicznego reagowania, jest 
jednym z najlepszych niespecy-
ficznych biochemicznych marke-
rów wielu stanów patologicznych. 
Informuje o istnieniu i rozmiarze 
stanu zapalnego, zwiększa się też 
w chorobach nowotworowych. 
Po odpowiednim leczeniu szybko 
normalizuje się. Może być wskaź-
nikiem skuteczności leczenia. 

Norma: mężczyźni do 5,8 
mg/l;  kobiety do 4,0 mg/l 

OB, czyli opad (opadanie 
krwinek czerwonych, odczyn 
Biernackiego). Jest to badanie 
niespecyficzne i traktuje się je 
jako sygnał, że w organizmie to-
czy się proces zapalny, ale na jego 
podstawie lekarz nie może posta-
wić konkretnej diagnozy. Prawid-
łowe wartości OB. wynoszą:
- noworodki: 0-2mm/h,
- niemowlęta: 12-17mm/h,
- kobiety < 60 roku życia:  

do 12 mm/h,
- kobiety > 60 roku życia:  

do 20 mm/h.,

- mężczyźni < 60 roku życia: do 
8 mm/h,

- mężczyźni > 60 roku życia: do 
15 mm/h

OB jest podwyższone mie-
dzy innymi w procesach zapal-
nych, w chorobach nowotworo-
wych, w niektórych chorobach 
nerek, zawale mięśnia sercowego, 
w chorobach reumatoidalnych, 
po urazach, w chorobach tarczy-
cy, wątroby, w niedokrwistości.

Podwyższone wartości spo-
tyka się w ciąży i po porodzie, co 
nie świadczy o chorobie.

BADANIA BIOCHEMICZNE 
KRWI

Dla pełnego obrazu kondy-
cji organizmu oraz w celach diag-
nostycznych wykonuje się rów-
nież badania biochemiczne krwi, 
podczas których ocenia się skład 
osocza, a konkretnie poziom glu-
kozy, mocznika, kreatyniny, biał-
ka, elektrolitów (potasu, sodu, 
chloru), cholesterolu, trójglicery-
dów, bilirubiny, amylazy itd. Inne 
badania pozwalają określić po-
ziom enzymów, hormonów, bia-
łek, czy pierwiastków śladowych 
w organizmie. Przykład podano  
w tabeli 2.

Jest to jedynie ogólny opis 
zagadnienia związanego z bada-
niem krwi i przykładowe stany 
chorobowe związanych z niepra-
widłowymi wynikami. Dane tutaj 
przedstawione mają tylko cha-
rakter informacyjny i nie mogą 
być podstawą do samoleczenia. 
Z każdym wynikiem uzyskanym 
w laboratorium należy zwrócić 
się po poradę do specjalisty. Wy-
łącznie porada lekarska oparta 
na zbadaniu pacjenta, wywiadzie 
chorobowym i badaniach do-
datkowych gwarantuje właściwą 
i bezpieczną diagnozę.

BADANIA 
BIOCHEMICZNE KRWI
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Rodzaj 
badania

Normy Interpretacja

Aminotransferaza 

alaninowa  

(ALAT, AIAT, 

ALT, GPT, 

SGPT)

5-40 U/I 

lub 85-680 nmol/l

Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach 

szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach.

Wzrost ALAT jest zależny od rodzaju i rozległości uszkodzenia, 

a podwyższona aktywność ALAT w osoczu wskazuje na uszkodzenie 

komórek. Pojawia się przy ostrym wirusowym zapaleniu wątroby, 

toksycznym uszkodzeniu wątroby, niewydolność krążenia. 

Aminotransferaza 

asparaginianowa  

(AspAT, AST, 

GOT, SGOT)

5-40 U/l 

lub 85-680 nmol/l

Jego najwyższe stężenia występują w mięśniu sercowym, wątrobie, 

mięśniach szkieletowych, nerkach i erytrocytach. Wzrost do poziomu 40 

- 200 U/l może być spowodowany przez: mononukleozę zakaźną, alkohol 

etylowy. Wzrost do poziomu 200 - 400 U/l: zawał mięśnia sercowego, 

zabiegi chirurgiczne, choroby mięśni szkieletowych (miopatie, dystrofie), 

przewlekłe zapalenie wątroby. Powyżej wartości 400 U/l: zawał mięśnia 

sercowego, ostre reumatoidalne zapalenie mięśnia sercowego, zabiegi 

kardiochirurgiczne,  wirusowe zapalenie wątroby, toksyczne uszkodzenie 

wątroby, nowotwory wątroby, zapalenie dróg żółciowych, kamica 

żółciowa, nowotwór trzustki, zwłóknienie przewodów żółciowych.

Białko całkowite 

(B.c., T.p.)

60-80 g/l  

(6,0-8,0 g/dl)

Zmniejszenie stężenia białka występuje w niedoborach pokarmowych, 

chorobach przewodu pokarmowego, chorobach nerek, tarczycy oraz 

nowotworach.

Bilirubina 

całkowita

do 1,1 mg/dl 

lub do 19 µmol/l

To barwnik pochodzący z rozpadu krwinek czerwonych (przemiany 

grupy hemowej cząsteczki hemoglobiny). Naturalnie podwyższony 

poziom bilirubiny występuje podczas ciąży oraz u noworodków. 

Wzrost wartości stężenia bilirubiny całkowitej może być wywołany  

żółtaczką, chorobą Gilberta, zespołem Criglera-Najjara, marskością 

żółciową wątroby, rakiem dróg żółciowych, kamicą przewodową, 

zatruciem muchomorem sromotnikowym, alkoholową chorobą wątroby. 

Stężenie bilirubiny w surowicy krwi podwyższa ponadto wiele leków 

o działaniu uszkadzającym miąższ wątroby takich jak: erytromycyna, 

nitrofurantoina, fenotiazyna, fenylobutazon, kwas metakrylowy.

Pamiętajmy, że każde labo-
ratorium może przyjmować nor-
my nieznacznie różniące się od 
siebie i należy zawsze uwzględ-
niać zakres normy laboratorium 
wykonującego oznaczenie. Otrzy-

mując wyniki badań nie należy od 
razu popadać w panikę bo trzeba  
pamiętać o tym, że nie każde od-
chylenie od normy jest chorobą, 
ale też nie należy bagatelizować 
problemu, bowiem nie każdy 

prawidłowy wynik morfologii 
krwi świadczy o pełni zdrowia. ■

dr n. farm. Eliza Blicharska
Katedra Chemii,  

Zakład Chemii Analitycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tabela 2.

►
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Cholesterol

Cholesterol całkowity -  
prawidłowy: 
150-200 mg/dl  
lub 3,9-5,2 mmol/l 
wartości graniczne: 
200-250 mg/dl  
lub 5,2-6,5 mmol/l 
wartości nieprawidłowa: 
> 250 mg/dl 
lub >6,5 mmol/l

Cholesterol LDL  
(zły cholesterol): 
prawidłowy: 
< 135 mg/dl  
lub < 3,5 mmol/l 
wartości graniczne: 
135-155 mg/dl  
lub 3,5-4,0 mmol/l 
nieprawidłowy: 
> 155 mg/dl lub 
> 4,0 mmol/l

Cholesterol HDL 
(dobry cholesterol) 
prawidłowy: 
mężczyźni: 
35-70 mg/dl 
lub 0,9-1,8 mmol/l, 
kobiety: 
40-80 mg/dl lub 
1,0-2,1 mmol/l

Powyższe składniki krwi określają gospodarkę lipidową organizmu. 

W stanach fizjologicznych około 50-75% cholesterolu całkowitego jest 

związana z frakcją LDL, 20-35% z frakcją HDL. Cholesterol zawarty 

w LDL (zły cholesterol) działa miażdżycotwórczo, w HDL (dobry chole-

sterol) przeciwmiażdżycowo. 

Wzrost stężenia cholesterolu całkowitego występuje we wrodzonej wzmo-

żonej syntezie cholesterolu (hiperlipoproteinemii), alkoholizmie, zespole 

nerczycowym, w niedoczynności tarczycy w niewydolności nerek, cuk-

rzycy, łuszczycy, zastoju żółci, w diecie wysoko-cholesterolowej. Spadek 

stężenia cholesterolu całkowitego wywołują choroby wątroby, takie jak 

zaawansowana marskość wątroby, ostra i podostra martwica wątroby, in-

fekcje i toksyczne uszkodzenie wątroby, a poza tym stan głodzenia, po-

socznica, nadczynność tarczycy czy też niedokrwistości.

Gdy poziom cholesterolu jest podwyższony należy zadbać o dietę nisko-

cholesterolową, a nawet w razie konieczności włączyć w nią leki. Na ob-

niżenie jego wartości dobrze wpływają sterole roślinne,  niacyna, niena-

sycone kwasy tłuszczowe (NNKT), związki z trzciny cukrowej. W diecie 

warto uwzględnić bakłażany, czerwoną cebulę (obniża wartość złego cho-

lesterolu), algi (zbawiennie działa zawarta w nich spirulina 

Glukoza (cukier)

dorośli: 
3,9-6,4 mmol/l 
lub 70-115 mg/dl

noworodki: 
2,8-4,4 mmol/l 
lub 50-115 mg/dl

dzieci: 
3,9-5,8 mmol/l 
lub 70-105 mg/dl

Jest głównym źródłem energii dla ustroju, a podstawowym regulatorem 

poziomu we krwi jest insulina, która obniża poziom cukru, a także 

działające przeciwstawnie hormony. Wzrost stężenia wywołują:  

cukrzyca insulinozależna typu 1, cukrzyca insulinoniezależna typu 2, 

cukrzyca kobiet ciężarnych, zaburzenia tolerancji glukozy; zaburzenia 

funkcji przysadki i nadnerczy, zespół Cushinga, ostre lub przewlekłe 

zapalenie trzustki, rak trzustki u pacjentów dializowanych; hiperglikemia, 

z powodu zwiększonej sekrecji adrenaliny.  

Spadek stężenia natomiast powodują: przedawkowanie insuliny lub 

nieprzyjęcie posiłku po podaniu leku, przedawkowanie doustnych 

leków przeciwcukrzycowych (sulfonylomoczników), hiperinsulinizm, 

niedoczynność hormonalna przysadki, nadnerczy, wrodzone bloki 

metaboliczne, alkoholizm, toksyczne uszkodzenie wątroby, chloroform, 

tetrachlorek węgla, etanol, paracetamol, salicylany, alfa-amanityna 

(zatrucie muchomorem sromotnikowym)
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Warzywa i owoce - naturalne 
źródło witamin i zdrowia

Cz. I. Witamina A i witaminy grupy B
Tematyka witamin i ich niedoboru jest bardzo ważnym zagadnieniem, goszczącym często na łamach Aptekarza 

Polskiego. Dzienne zapotrzebowanie na tę grupę związków nie jest jednorodne i zależy od wielu czynników m.in. 
wieku organizmu, stanu fizycznego, a także nawyków żywieniowych. Suplementacja witamin jest ważna w okresie 
wiosennym, kiedy nasz organizm zwiększa swoją aktywność po okresie zimowym. Na rynku obecnych jest wiele su-
plementów diety zawierających w swym składzie witaminy, zarówno preparaty pojedyncze, jak i złożone. Nie wszyst-
kie witaminy musimy w pełni suplementować, podstawowym ich źródłem w naszej diecie powinny być jednak świeże 
owoce i warzywa, do których dostęp będzie coraz łatwiejszy wraz z sezonem wiosenno-letnim. W tej części artykułu 
ograniczono się jedynie do podania najważniejszych funkcji witaminy A i witamin z grupy B, przedstawiono najczęst-
sze objawy ich niedoborów oraz roślinne źródła ich występowania.

Witamina A 

W naszym organizmie 
odgrywa ona szczególną rolę, 
zwłaszcza w okresie jego wzro-
stu, jej niedobór może prowa-
dzić nawet do zahamowanie 
rozwoju, ponieważ razem z wi-
taminą D umożliwia prawidło-
wą budowę szkieletu. Również 
nie bez znaczenia jest rola wi-
taminy A w procesie widzenia, 
jej niedobór powodować może 
tzw. „kurzą ślepotę” (niedowi-
dzenie o zmierzchu). Prawid-
łowy poziom witaminy A jest 
również istotny przy właściwym 
wyglądzie i funkcjach skóry, jej 
brak może powodować suchość 
skóry i tendencje do nadmier-
nego jej złuszczania. Niektóre 
substancje roślinne są bogate 

w grupę związków karotenoido-
wych, które z kolei w wątrobie 
są przekształcane w witaminę A. 
Najaktywniejszym karotenoidem 
jest b-karoten (prowitamina A). 
W największych ilościach wystę-
puje on w marchwi, pietruszce, 
papryce czerwonej, morelach, 
szpinaku, brokułach, pomido-
rach i brzoskwiniach. Szacuje się, 
że organizm człowieka wchłania 
przeciętnie ok. 1/3 ogólnej ilo-
ści prowitaminy A dostarczonej 
z pożywieniem. W naszym or-
ganizmie, w miarę jego starze-
nia, wydolność wątroby ulega 
zmniejszeniu, wówczas może na-
stąpić konieczność suplementa-
cji witaminy A, podobnie zresztą, 
jak w przypadku chorób wątroby 
i niedostatecznej przemiany pro-
witaminy A. 

Witaminy z grupy B 

Są rozpuszczalne w wodzie, 
nie kumulują się w organizmie, ich 
nadmiar usuwany jest z moczem. 
Witaminy z grupy B stosujemy 
częściej w profilaktyce i lecze-
niu złożonych ich niedoborów, 
w okresach zwiększonego zapo-
trzebowania tj. stany gorączko-
we, oparzenia, alkoholizm, ciąża 
i karmienie piersią, w chorobach 
przewlekłych i wyniszczających, 
rekonwalescencji, schorzeniach 
żołądkowo-jelitowych połączo-
nych z zaburzeniami wchłaniania 
witamin, zaburzeniach trawienia, 
ponadto pomocniczo w choro-
bach układu nerwowego, stanach 
zapalnych błon śluzowych.

Witaminy z grupy B wy-
stępują często w produktach 
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Tabela 1. Występowanie witamin z grupy B w produktach naturalnych

Witaminy z grupy B Występowanie w produktach naturalnych

B1 (tiamina) pestki słonecznika, orzechy pistacjowe, orzechy laskowe, ryż naturalny, groszek, 
ziemniaki

B2 (ryboflawina) migdały, grzyby, ziarna (słonecznikowe, sezamowe), szpinak, orzechy włoskie, ziarna 
soi, fasola, groch

B3 (niacyna) orzechy ziemne, migdały, grzyby, groszek, ziarna soi

B5 (kwas pantotenowy) pestki słonecznika, orzechy włoskie

B6 (pirydoksyna) ziarna soi, kiełki pszenicy, orzechy włoskie, banany, szpinak, awokado

B7 (biotyna) orzechy włoskie, orzechy ziemne, migdały, grzyby, szpinak, marchew

B9 (kwas foliowy) kiełki pszenicy, szpinak, sałata, szparagi, brokuły, kalafior 

witaminy B2 może powodować 
m.in. spadek masy ciała, uczucie 
pieczenia skóry, zapalenie i prze-
krwienie błony śluzowej kącików 
ust (zajady), zapalenie języka, za-
palenie spojówek, a także osła-
bienie ostrości wzroku.

Witamina B3 

Wpływa na dobry stan na-
błonka skóry, układ pokarmowy 
i nerwowy. Bierze udział w me-
tabolizmie białek, tłuszczów 
oraz cukrów. Odgrywa dużą rolę 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
mózgu, jej niedobór łączy się ze 
schizofrenią i depresją. Ze wzglę-
du na właściwości poprawiają-
ce krążenie krwi jest ona często 
wskazana przy bólach migreno-
wych. 

Kobiety w wieku rozrod-
czym potrzebują jej więcej, po-
nieważ estrogeny hamują zamia-
nę tryptofanu na witaminę B3. 

Niedobór witaminy B3 ob-
jawia się dolegliwościami skórny-
mi oraz zaburzeniami ze strony 
przewodu pokarmowego oraz 
układu nerwowego. Występować 
może brak apetytu, nadmier-
na utrata masy ciała, skóra staje 
się szorstka, twarda, łatwo ulega 
pęknięciom. Ze strony układu 

nerwowego może wystąpić bez-
senność, zawroty i bóle głowy, 
zapalenie nerwów, zaburzenia 
pamięci.

Witamina B5 

Reguluje prawidłowy meta-
bolizm tłuszczów oraz węglowo-
danów, bierze udział w gospo-
darce energetycznej organizmu, 
wchodzi także w skład koenzy-
mu A (CoA). Niedobór witami-
ny B5 prowadzi do uszkodzenia 
kory nadnerczy, której zasadniczą 
funkcją jest czynność wewnątrz-
wydzielnicza, czyli hormonalna. 
Hipowitaminoza B5 występuje 
nadzwyczaj rzadko. W wywoła-
nym eksperymentalnie niedo-
borze witaminy B5 stwierdzono 
astmę, skurcze mięśniowe, bez-
senność, zmęczenie, ból żołąd-
ka, drętwienie kończyn, zmiany 
osobowości, złe samopoczucie, 
spadek produkcji przeciwciał, 
większą podatność na infekcje 
i skłonność do alergii. Objawy te 
ustąpiły po suplementacji.

Witamina B6 

Bierze udział w przemianie 
aminokwasów, syntezie białka 
i warunkuje aktywność wielu en-

pochodzenia naturalnego zwykle 
w kompleksie witamin (tabela 1).

Witamina B1 

Wpływa korzystnie na 
układ nerwowy i mięśniowy oraz 
czynność serca. Objawy niedo-
boru dotyczą przede wszystkim 
układu nerwowego oraz układu 
pokarmowego: nudności, brak 
łaknienia, zaparcia, a także niewy-
dolność serca. Zapotrzebowanie 
na witaminę B1 wzrasta w okresie 
ciąży, karmienia piersią, wzmożo-
nego wysiłku fizycznego oraz na-
pięcia nerwowego (stresu). 

Należy pamiętać, że leki 
zobojętniające sok żołądkowy, 
stosowane w chorobie wrzodo-
wej, a także alkohol oraz herbata 
zmniejszają wchłanianie witami-
ny B1.

Witamina B2 

Jest czynnikiem, który od-
grywa ważną rolę w procesie 
wzrostu i rozwoju organizmu 
człowieka. Bierze ona także udział 
w procesach wzrostu i regenera-
cji tkanek. Uczestniczy również 
w reakcjach utleniania i redukcji, 
przy transporcie tlenu i oddy-
chaniu komórkowym. Niedobór 

►
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Witamina B7 

W naszym organizmie bie-
rze udział w wiązaniu CO2 (kar-
boksylacji). Znajduje się ona we 
wszystkich żywych komórkach 
roślinnych i zwierzęcych. W jej 
skład wchodzą 3 związki z reszt 
mocznikowych, kwasu waleriano-
wego i tiofeidyny. 

Niedobór witaminy B7 zda-
rza się rzadko. Najczęściej wystę-
puje u pacjentów szpitali karmio-
nych sztucznie lub poddawanych 
długotrwałej kuracji np. sulfo-
namidami, antybiotykami, któ-
re w organizmie hamują wzrost 
bakterii odpowiedzialnych za 
produkcję tej witaminy. Objawa-
mi niedoboru są wypryski skórne, 
ciężkie wyczerpanie, zaburzenia 
metabolizmu tłuszczów, anorek-
sja, łysienie plackowate, depresja, 
zaburzenia czucia i podwyższenie 
poziomu cholesterolu we krwi.

Witamina B9 

Działa przede wszystkim 
przeciwanemicznie poprzez re-
generację czerwonych ciałek 
krwi. U kobiet w ciąży niedobór 
witaminy B12 lub kwasu foliowego 
może zwiększyć ryzyko wad uro-
dzeniowych u dziecka, np. roz-
szczepu kręgosłupa. Brak kwasu 
foliowego zwiększa także ryzyko 
przedwczesnego porodu. Niedo-
bór kwasu foliowego może także 
zwiększyć ryzyko chorób serco-
wo-naczyniowych (nieprawidło-
wej pracy serca i układu krążenia).  

W tabeli 2 podano zalecane 
dzienne spożycie (RDA) witaminy 
A i witamin z grupy B (stan z dnia 
18 maja 2010 r.). ■

dr n. farm. Tomasz Baj
Katedra i Zakład Farmakognozji

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo u Autora

Tabela 2. Zalecane dzienne spożycie (RDA) witaminy A i witamin z grupy B

Witaminy i składniki 
mineralne Zalecane dzienne spożycie (RDA)

Witamina A 800 μg

Tiamina 1,1 mg

Ryboflawina 1,4 mg

Niacyna 16 mg

Witamina B6 1,4 mg

Kwas foliowy 200 μg

Witamina B12 2,5 μg

Biotyna 50 μg

Kwas pantotenowy 6 mg

zymów. Jest ona także niezbędna 
w procesie fosforylacji, wpływa 
na glikogenezę i glikogenolizę 
w mięśniach. Witamina B6

 
odgry-

wa również ważną rolę w proce-
sach odpornościowych i krwio-
twórczych. Objawami niedoboru 
witaminy B6

 
są zmiany skórne, 

zapalenie języka, zapalenie bło-
ny śluzowej jamy ustnej, napady 
drgawek, niedokrwistość mikro-
cytowa niedobarwliwa lub mega-
loblastyczna, depresja, zapalenie 
wielonerwowe. Brak witaminy B6 

może sprzyjać rozwojowi kamicy 
szczawianowej.

Witamina B6 najczęściej 
zalecana jest w zapobieganiu 
i leczeniu niedokrwistości, leu-
kopenii, leczeniu zaburzeń meta-
bolicznych (np. w zespołach złe-
go wchłaniania), w zapobieganiu 
i leczeniu drgawek mięśniowych, 
drgawek w zespołach dziedzicz-
nego niedoboru pirydoksyny, 
a także wspomagająco w depre-
sji, dystrofii mięśniowej (zanik 
mięśni), zespole napięcia przed-
miesiączkowego, chorobach skó-
ry (m.in. łojotok, erytrodermia 
złuszczająca, oparzenia słonecz-
ne), chorobach błon śluzowych 
(m.in. paradontopatie, czyli cho-

roby przyzębia), cystynurii i nad-
miernym wydalaniu szczawianów 
z moczem, w chorobie popro-
miennej, zespole hiperkinetycz-
nym u dzieci, w alkoholizmie, 
w ostrych zatruciach izoniazy-
dem, w okresie ciąży (leczenie 
nudności), podczas stosowania 
hormonalnych środków antykon-
cepcyjnych.

Stosowanie cykloseryny, 
hydralazyny, leków immunosu-
presyjnych może powodować 
zwiększone wydalanie pirydok-
syny z moczem i prowadzić do 
niedokrwistości, w związku z tym 
leki te zwiększają zapotrzebo-
wanie na witaminę B6. Również 
estrogeny i doustne środki an-
tykoncepcyjne zwiększają zapo-
trzebowanie na witaminę B6.

Podczas stosowania suple-
mentacji witaminą B6 należy pa-
miętać, że osłabia ona działanie 
lewodopy (parkinsonizm) oraz 
nasila neurotoksyczne działanie 
izoniazydu. Stosowana łącznie 
z amiodaronem może powodo-
wać fotouczulenie. Pirydoksyna 
przenika do mleka kobiecego, 
dlatego podczas karmienia pier-
sią decyzję o stosowaniu leku po-
winien podjąć lekarz.

►
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Tlenek azotu to przede 
wszystkim bezbarwny 
gaz, posiadający jeden 
niesparowany elektron. 

Wynika stąd jego niestabilność 
i reaktywność. Te właściwości NO 
znane są chemii od dłuższego 
czasu. Natomiast tlenek azotu 
jako przekaźnik odkryty został 
stosunkowo niedawno i to przez 
przypadek. Robert Furchgott 
w roku 1978 zajmował się regu-
lacją napięcia naczyń krwionoś-
nych. Wykonanie jednego z eks-
perymentów zlecił laborantowi, 
który nie zastosował się do pro-
cedury i zamiast pasków naczy-
niowych wykonał doświadczenie 
na krążkach. Wynik badania był 
całkowicie odmienny od dotych-
czasowych rezultatów – zamiast 
skurczu naczyń, zaobserwowano 
ich rozkurcz. Jak się okazało brak 
rozszerzenia naczyń w poprzed-
nich próbach wynikał z uszko-

dzenia śródbłonka naczyniowego 
przy zwykłym sposobie prepa-
rowania tkanki. Wykazano w ten 
sposób ważną rolę samego śród-
błonka naczyniowego w procesie 
rozkurczu naczyń, a tajemniczą 
substancję pośredniczącą w ob-
jawianiu się tego efektu nazwano 
EDRF (endothelium-derived re‑
laxating factor), nie utożsamiano 
jej jednak z żadnym ze znanych 
związków.

Postawiono hipotezę na 
gruncie ówczesnej wiedzy, że 
EDRF działa poprzez aktywację 
cyklazy guanylowej i zwiększanie 
poziomu cGMP.  Cykliczny GMP 
jest tzw. wtórnym przekaźnikiem 
w wielu komórkach tj. nerwy, 
mięśnie gładkie i płytki krwi. Jego 
obecność zmniejsza wewnątrzko-
mórkowe stężenie wapnia, jonu 
który jest niezbędny do powsta-
nia skurczu. Taki sam mechanizm 
stwierdzono dla NO, zapropono-

wano również, że działanie wazo-
dylatacyjne nitroprusydku sodu 
i nitrogliceryny bazuje na powyż-
szym mechanizmie, zależnym od 
uwalniania tlenku azotu z tych 
związków. Kolejne eksperymenty 
pozwoliły na utożsamienie NO 
z poszukiwanym EDRF, w czym 
ponownie znaczący udział miał 
Furchgott. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie inny badacz – Salva-
dor Moncada opisał szlak syntezy 
NO z L-argininy wykazując rolę 
oksygenazy zwanej obecnie śród-
błonkową syntezą NO (eNOS). Za 
wyjaśnienie roli tlenku azotu jako 
środka działającego na układ 
nerwowy sterujący mięśniami 
gładkimi Furchgott otrzymał ra-
zem z Louisem Ignarro i Feridem 
Muradem w 1998 Nagrodę Nob-
la. Zdumiewa, że natura wybrała 
tak małą cząsteczkę jak dwuato-
mowy gaz do roli mediatora. Być 
może zadecydowały o tym jego 

TAJEMNICE 
TLENKU AZOTU
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unikalne właściwości tj. powino-
wactwo do grup hemowych oraz 
łatwość przenikania przez błony 
komórkowe. 

NO może aktywować cy-
klazę guanylową także w tych 
samych komórkach, które go 
produkują, wywiera zatem efek-
ty autokrynne. Częściej jednak 
dyfunduje z miejsca powstania 
i dokonuje aktywacji cyklazy 
w komórkach sąsiednich, dzia-
łając parakrynnie. Te właściwo-
ści pozwalają zaklasyfikować go 
do autakoidów. Nazwa autako-
idy pochodzi od słów „autos” – 
własny i „akos” – środek leczni-
czy. Opisuje się je jako substan-
cje endogenne o dużej aktywno-
ści biologicznej i krótkim czasie 
działania. Autakoidy to rodzaj 
hormonów, ale w odróżnieniu 
od hormonów dokrewnych nie 
są one roznoszone po organi-
zmie wraz z krwią, ale działają 
w miejscu swojego powstania. 
Z tego powodu są często nazy-
wane hormonami lokalnymi lub 
miejscowymi.

W naczyniach NO rozkurcza 
je i obniża ciśnienie krwi. Hamu-
je również przyleganie i adhezję 
płytek krwi, a także hamuje pro-
liferację mięśni gładkich. Niedo-
bór produkcji NO w naczyniach 
jest prawdopodobnie związany 
z ryzykiem rozwoju miażdżycy 
i nadciśnienia tętniczego. Warto 
tutaj zwrócić uwagę, że w przy-
padku występowania defektów 
śródbłonka NO nie spełnia swo-
jej funkcji. Prawdopodobnie dla-
tego, w odcinkach tętnic wień-
cowych zmienionych miażdży-
cowo dochodzi do skurczu tych 
naczyń. Uważa się, że L-arginina 
w dużych dawkach jest w stanie 
przywrócić śródbłonkową synte-
zę NO w niektórych stanach pa-
tologicznych. Na rynku dostępne 
są suplementy, których zada-

niem jest dostarczenie L-argininy 
ze wskazaniami do stosowania 
u pacjentów „z miażdżycą koń‑
czyn dolnych i chromaniem prze‑
stankowym”.  Te same właściwości 
tlenku azotu wykorzystuje także 
natura, a jako ciekawostkę moż-
na podać fakt, że niektóre owady 
np. Rhodnius prolixus uwalniają 
do tkanek ukąszonej ofiary porcję 
śliny wzbogaconej w nitrozowane 
hemoproteiny. Uwolniony w miej-
scu ukłucia NO hamuje aktywację 
płytek krwi i rozkurcza naczynia, 
co umożliwia owadowi posilenie 
się obfitym, płynnym posiłkiem.

Oprócz kluczowej roli w re-
gulacji kurczliwości łożyska na-
czyniowego NO bierze udział 
w procesach odpornościowych 
organizmu oraz ma swoją rolę 
w funkcjonowaniu ośrodkowe-
go układu nerwowego. W każdej 
tych ról uczestniczy inny enzym 
wytwarzający tlenek azotu. Obec-
nie wiadomo, że NO jest produ-
kowany aż przez trzy izoformy 
enzymatyczne syntazy: wymie-
nioną już śródbłonkową (eNOS), 
indukowalną (iNOS) i neuronalną 
(nNOS). 

nNOS jest enzymem pro-
dukującym malutkie ilości tlenku 
azotu, jednak wydaje się, że NO 
w mózgu spełnia bardzo ważną 
rolę w procesach uczenia się, 
wiąże się go także z dojrzewa-
niem neuronów i plastycznością 
mózgu. NO w OUN i nie tylko 
pełni rolę tzw. NANC – nieno-
radrenergiczneg o i niecholiner-
gicznego przekaźnika. Zabu-
rzenie poziomu NO w tkankach 
centralnego systemu nerwowe-
go wydaje się mieć powiąza-
nie z chorobami neurodegene-
racyjnymi. NO w obwodowym 
układzie nerwowym prawdopo-
dobnie wpływa na opróżnianie 
żołądka i erekcję. Wpływ NO na 
potencję mężczyzn jest tematem 

bardzo bieżącym ze względu na 
ogromną liczbę preparatów skie-
rowanych do pacjentów chcą-
cych zwiększyć swoje możliwości 
seksualne lub cierpiących na za-
burzenia erekcji. Cechą wspólną 
tych produktów jest wzboga-
cenie ich w L-argininę, a więc 
aminokwas z którego powstaje 
w organizmie właśnie tlenek azo-
tu. Warto nadmienić, że jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych 
substancji znajdujących zastoso-
wanie w zaburzeniach wzwodu – 
sildenafil bazuje na tym samym 
mechanizmie wewnątrzkomór-
kowym co NO. Sildenafil jest sil-
nym i wybiórczy inhibitorem fo-
sfodiesterazy typu 5 (PDE5), en-
zymu występującego w ciałach 
jamistych prącia. Działanie leku 
w zaburzeniach wzwodu związa-
ne jest ze zwiększeniem stężenia 
cGMP i nasileniem działania NO 
w komórkach mięśni gładkich 
naczyń ciał jamistych prącia. 
W konsekwencji sildenafil wspo-
maga rozkurcz mięśni gładkich 
i powoduje zwiększenie napływu 
krwi do prącia podczas podnie-
cenia seksualnego.

Innymi stosowanymi obec-
nie substancjami bazującymi na 
efekcie wywieranym przez tlenek 
azotu jest wspomniana już nitro-
gliceryna, molsidomina, mono 
i diazotan izosorbidu oraz nitro-
prusydek sodu. W organizmie ze 
związków tych uwolniona zostaje 
właściwa cząsteczka czynna, czyli 
właśnie tlenek azotu. Można za-
tem uznać w tym kontekście, że 
substancje te są prolekami. Szer-
sze ich zastosowanie w leczni-
ctwie, poza wskazaniami w cho-
robach krążeniowo-sercowych 
nie jest możliwe ze względu na 
działanie hipotensyjne. 

 iNOS to enzym bytujacy 
przede wszystkim w makrofa-
gach. Jego działanie stanowi je-►

►
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den z filarów obrony organizmu 
przed patogenami. Uaktywnia się 
w kontakcie z bakteryjnym lipo-
polisacharydem i interferonem 
gamma. W wyniku jego działa-
nia powstaje NO, który reagując 
z tlenem lub nadtlenkiem wodo-
ru wytwarza reaktywne formy tle-
nu, które są zabójcze dla ataku-
jących organizm drobnoustrojów. 
Uważa się, że NO ponadto pro-
wadzi nitrozylację kwasów nukle-
inowych i łączy się w komórkach 
agresorów z enzymami zawiera-
jącymi hem, odpowiedzialnymi 
za oddychanie komórkowe. Wy-
daje się, że NO może mieć tak-
że znaczenie w tworzeniu bariery 
skórnej. Stwierdzono, że bytujące 
na skórze pożyteczne bakterie 
saprofityczne utleniają amoniak 
do tlenku azotu.

W obliczu przedstawio-
nych informacji wyłania się obraz 
tlenku azotu jako substancji ze 
wszech miar dobroczynnej. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę, że cho-
ciaż sam NO nie wywiera działań 
toksycznych, to jednak nadmier-
na jego produkcja, szczególnie 
w ramach nasilonej reakcji od-
pornościowej powoduje produk-
cję wolnych rodników, będących 
truciznami komórkowymi. Uważa 
się ponadto, że nadprodukcja NO 
może odgrywać rolę we wstrzą-
sie septycznym, w przebiegu któ-
rego obserwuje się nadmierną 
hipotensję. 

Tlenek azotu jako zwią-
zek i substancja farmakologicz-
nie aktywna z pewnością nie 
jest jeszcze całkowicie poznany. 
Świadczy o tym chociażby fakt, 

że współczesna medycyna nie 
dysponuje w pełni satysfakcjo-
nującym wyjaśnieniem zjawiska 
tzw. tolerancji na azotany, czyli 
znacznego osłabienia działania 
NO w przypadku nieprzerwa-
nego podawania jego donorów. 
Dla odbudowania jego efektu 
potrzebna jest minimum ośmio-
godzinna przerwa. Nie wyjaśnio-
na jest także korelacja pomiędzy 
działaniem niektórych leków, 
a ich właściwościami powiąza-
nymi z NO. Pewne substancje 
takie jak np. dożylny anestetyk 
– propofol, a także  antagoni-
sta beta-adrenergiczny nebiwo-
lol – również uwalniają NO ze 
śródbłonka w nie do końca po-
znanym mechanizmie. Wynikają-
cy z tego rozkurcz naczyń może 
mieć wpływ na efekty lecznicze 
i działania niepożądane po za-
stosowaniu tych substancji. 

Niewykluczone, że w przy-
szłości zastosowanie kliniczne 
tlenku azotu poszerzy się. NO 
nie znajduje obecnie zastoso-
wania jako gaz. Przypadki wdy-
chania stężonego NO kończą 
się obrzękiem płuc i methemo-
globinemią. Taka sytuacja może 
zdarzyć się w zasadzie jedynie 
w przypadku zanieczyszczenia 
pojemników z podtlenkiem azo-
tu – zbliżonym strukturalnie ga-
zem używanym w anestezjologii. 
Jednak małe ilości wdychanego 
NO powodują rozkurcz naczyń 
płucnych. Podany w formie wzie-
wu, w kontrolowanych ilościach 
tlenek azotu dotyka wyłącznie 
krążenia płucnego. Te właści-
wości wydają się dawać nadzie-
ję chorym z zespołem zaburzeń 
oddychania – chorobie o złym 
rokowaniu, przebiegającej z hi-
poksemią i nadciśnieniem płuc-
nym.  ■

mgr farm. Olga Sierpniowska
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Niezwykłe, jak na przy-
prawę kształty, a także 
ciepły, aromatyczny 
i świeży zapach zachę-

cają, by mieć go w kuchni. Mimo, 
że nieczęsto wykorzystywany jest 
w europejskich daniach kusi, by 
go zakupić nawet, gdyby miał po-
zostać wyłącznie dekoracją! Także 
nazwa gatunkowa Illicium, nada-
na od łacińskiego czasownika il‑
licere – przyciągać, kusić, wabić, 
świadczy o wyjątkowych cechach 
rośliny, choć może botanicy, zaj-
mujący się Illicium verum, nie 
mieli na myśli wyglądu i zapachu, 
lecz inną właściwość… Pozostanie 
to zagadką, nie jedyną zresztą 
w przypadku poznawania historii 
tej przyprawy i rośliny leczniczej 
zarazem.

Illicium verum to nazwa ro-
śliny, a właściwie ośmiometrowe-
go drzewka, którego wysuszone 
owoce nazywamy potocznie any-
żem gwiaździstym (Fructus Anisi 
Stellati). Ojczyzną tej przyprawy 
są Chiny, gdzie w rejonach gór-
skich można spotkać drzewa Illi‑
cium verum w stanie naturalnym. 
Dobrze znany i ceniony w me-
dycynie chińskiej anyż gwiaź-
dzisty od dawna uprawiany jest 

na większych obszarach także 
w Wietnamie i Japonii. Wiecznie 
zielone drzewa Illicium, należą-
ce do rodziny cytryńcowatych 
lub według innej nomenklatury 
badianowatych lub magnolio-
watych, owocują w szóstym roku 
życia, dostarczając plonów trzy-
krotnie w ciągu jednego sezonu 
w postaci znanych nam gwiaz-
dek anyżowych. Z pojedynczego 
drzewa otrzymuje się rocznie od 
trzydziestu do czterdziestu kilo-
gramów świeżych owoców, które 
zrywa się zielone i poddaje su-
szeniu, najpierw w zacienionych 
miejscach, a następnie na słońcu. 
W tym też czasie nabierają brą-
zowego koloru. Podczas susze-
nia otwierają się „ramiona” (czyli 
mieszki) „gwiazdek”, ukazując 
rude błyszczące nasionka. Świe-
że owoce są surowcem do otrzy-
mywania olejku, wykorzystywa-
nego w przemyśle kosmetycz-
nym, cukierniczym i likiernictwie, 
a niegdyś – także i na aptecznej 
recepturze. Z dziesięciu kilogra-
mów owoców otrzymuje się je-
den kilogram olejku (Oleum Anisi 
stellati), zawierającego w prze-
ważającej ilości (ok. 80%) trans-
-anetol, a także estragol, foeniku-

linę, felantren, safrol i terpineol. 
Niewłaściwe dla tego gatunku 
określenie „anyż”, poprzez podo-
bieństwo zapachowe do znanego 
powszechniej biedrzeńca anyżu 
(Pimpinella Anisum), może su-
gerować botaniczne pokrewień-
stwo tych roślin. Te dwa gatunki 
mają jednak całkowicie odmien-
ną przynależność systematyczną, 
a łączy je jedynie główny skład-
nik występujący w olejku: anetol, 
dzięki czemu, jako surowce olej-
kowe, mogą być wymiennie uży-
wane w przemyśle.

Medycyna chińska zaleca 
stosowanie anyżu gwiaździste-
go w niestrawności, ponieważ 
pobudza wydzielanie soków tra-
wiennych, działa rozkurczowo 
i wiatropędnie. Wykazuje także 
korzystne właściwości w nieży-
tach górnych dróg oddechowych, 
kaszlu, chrypce, zapaleniach krta-
ni, tchawicy i oskrzeli. Zalecany 
jest jako środek przeciwgrzybicz-
ny i przeciwbakteryjny.

W Europie anyżowe gwiazd-
ki pojawiły się za sprawą Holen-
drów w XVI wieku. Nazywane były 
dawniej „badianem”, od chińskiej 
nazwy ba jiao, co znaczy „oś-
miorożny”. Owoce mocnej woni 

Badian

Fot. © mschenk - Fotolia.com
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anyżkowej a smaku słodkiego, od 
wieków do dziś dnia znane w le‑
karniach, jako nasiona Badyana 
lub Anyżka gwiazdkowego i chiń‑
skiego – semina Badiani v. Anisi 
stellati v. sinensis; będąc używany‑
mi jak anyżkowe tak w lekarstwie 
jako i w przemyśle, zwłaszcza na 
wyrób likierów zwanych anisette – 
pisał w 1861 roku profesor Ignacy 
Rafał Czerwiakowski. W „Prepara-
tiones silensis”, wydanym w 1932 
roku, odnajdujemy przepisy na 
poprawiające trawienie nalewki, 
zawierające owoce anyżu gwiaź-

dzistego, a także na Oleum aro‑
maticum, który oprócz olejku 
z anyżu gwiaździstego zawierał 
olejki: cytrynowy, kolendrowy 
i z pomarańczy gorzkiej. Obecnie 
rzadko spotykamy się z określe-
niem „badian”, ale surowiec nadal 
popularny jest w farmacji. W „Far-
makopei Polskiej VIII” posiada 
własną monografię. 

Z anyżu gwiaździstego po-
zyskiwany jest kwas szikimowy, 
zasadniczy substrat do synte-
zy oseltamiviru, znanego nam 

z aptecznych półek jako prepa-
rat Tamiflu. Oseltamivir to sub-
stancja hamująca rozwój wirusa 
grypy typu A i B poprzez inhi-
bicję neuramidazy, obecnej na 
powierzchni wirusa, która odpo-
wiada między innymi za uwal-
nianie namnożonych w komórce 
gospodarza wirusów potomnych. 
Synteza Tamiflu, a także izolowa-
nie kwasu szikimowego z anyżu 
gwiaździstego, to drogie i skom-
plikowane procesy. Kwas szikimo-
wy może być otrzymywany je-
dynie ze stanu naturalnego, tzn. 
z niektórych roślin. Wytwarzany 
bywa także przez mikroorgani-
zmy. Rośliny syntetyzujące kwas 
szikimowy wykorzystują go jako 
substrat pośredni w biosyntezie 
aminokwasów aromatycznych: 
fenyloalaniny, tyrozyny i trypto-
fanu oraz ich pochodnych. Duże 
zapotrzebowanie i bardzo mała 
wydajność w otrzymywaniu kwa-
su szikimowego z anyżu gwiaź-
dzistego skłoniła naukowców do 
podejmowania prób pozyskiwa-
nia tego niezbędnego do syntezy 
oseltamiviru substratu z liści mi-
łorzębu, a także do prowadzenia 
syntez przy udziale mikroorgani-
zmów w bioreaktorach. Niestety: 
nie uzyskano zadowalających wy-
ników. To z tego właśnie powodu, 
w okresie zagrożenia epidemią 
ptasiej grypy, niemożliwe było 
wyprodukowanie wystarczających 
ilości Tamiflu.

Do rodzaju Illicium, oprócz  
przedstawionego powyżej any-
żu gwiaździstego, należy kilka 
innych gatunków, w tym naj-
bardziej znany (niestety niezbyt 
chlubnie) anyż japoński – Illicium 
anisatum, zwany dawniej anyżem 
czczonym (Illicium religiosum, 
syn. Illicium japonicum). Owo-
ce anyżu japońskiego są bardzo 
podobne do gwiaździstego, choć 
nieco mniejsze i odmiennego 
zapachu, gdyż nie zawierają du-
żych ilości anetolu. Składnikami 
decydującymi o właściwościach 

Ilustracja 1
Oranżowe naczynie apteczne z przełomu XIX i XX wieku, przeznaczone  

do przechowywania olejku z anyżu gwiaździstego.  Ze zbiorów autorki. 
►
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Illicium japonicum są gorzkie 
laktony seskwiterpenowe, które 
mogą wywoływać objawy tok-
sycznego zatrucia. Określenia Il‑
licium religiosum i Illicium japoni‑
cum wywodzą się stąd, iż drzewa 
te sprowadzone były do Japonii 
w czasach, kiedy buddyzm zo-
stał uznany w tym państwie jako 
religia. Sadzone były w pobliżu 
świątyń i grobów. Pachnące czę-
ści rośliny: kora i liście wykorzy-
stywano jako kadzidło. 

Owoce Iliicium religiosum, 
w przeciwieństwie do Illicium 
verum, nie mogą być stosowane 
w kuchni nie tylko dlatego, że ro-
ślina uznawana jest za świętą.

Głównym przeciwwskaza-
niem jest obecność toksycznych 
związków, których właściwości 
musiały być znane mieszkańcom 

Ilustracja 2
Schematyczne ryciny z książki Jana Muszyńskiego pt. „Podręcznik  

do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich” (Warszawa 1926), 
przedstawiające wysuszony owoc i nasiona oraz ich struktury tkankowe.  

Na rycinach 3 i 4 Muszyński porównuje pojedynczy mieszek anyżu gwiaździstego (3) 
i japońskiego (4).

Japonii od dawna, gdyż właśnie 
w stosunku do tego gatunku any-
żu używali określenia shikimi – od 
wyrazu ashikimi, co oznacza „złe 
owoce”. 

Już w XIX wieku anyż ja-
poński wzbudził zainteresowa-
nie uczonych. W 1881 roku Jo-
han Fredrik Eykman wyizolował 
krystaliczny, toksyczny związek, 
który nazwał shikiminą. Postęp 
naukowy i techniczny pozwolił 
w 1951 roku naukowcom z Rut-
gers University dokładnie opisać 
właściwości chemiczne tej sub-
stancji. Wprowadzili oni również 
nową nazwę – anizatyna. Ani-
zatyna, wraz z pseudoanizaty-
ną i neonizatyną, występujące 
w anyżu japońskim, zaliczane 
są do neurotoksycznych i ga-
stroenterotoksycznych laktonów.  

Ze względu na podobieństwo su-
rowców Illicium verum i Illicium 
religiosum łatwo może dojść 
do omyłkowego zastosowania 
toksycznego gatunku. Donosił 
o tym w 1951 roku profesor Jan 
Muszyński: w Europie znane są 
liczne wypadki zatruć piernikami 
do których dodano zafałszowany 
badian. Takie zdarzenia nie po-
winny mieć miejsca, gdyż stoso-
wany w handlu anyż gwiaździsty 
pochodzi z plantacji, na których 
nie rosną inne niż Illicium verum 
gatunki anyżu. Niestety naukowe 
raporty z klinik pediatrycznych 
Europy i Stanów Zjednoczonych 
donosiły w 2003 roku o zatru-
ciach dzieci po spożyciu herbatki, 
stosowanej przeciw kolkom, za-
wierającej w swym składzie anyż 
gwiaździsty. Okazał się on zafał-
szowany – jak wykazały badania – 
anyżem japońskim! Główne obja-
wy wywołane przez anizatyny to: 
wymioty, drżączka, nadpobudli-
wość, oczopląs, drgawki mioklo-
niczne. Z powodu tych groźnych 
objawów amerykańska FDA wy-
dała zalecenie nie spożywania 
herbatek z anyżem gwiaździstym 
zwłaszcza przez dzieci. Laktony 
seskwiterpenowe zostały wykryte 
także w uznanym za bezpieczny 
anyżu gwiaździstym Illicium ve‑
rum i choć obecne w nim vera-
nizatyny nie są tak toksyczne, jak 
anizatyny z Illicium religiosum, to 
wysokie dawki lub stosowanie ich 
u dzieci także może dawać obja-
wy neurotoksyczne!

Warto znać właściwości 
lecznicze egzotycznych surow-
ców, używając ich jako dodatku 
do potraw. Należy także wziąć 
pod uwagę, że pochodzą z roślin, 
które nie występują na naszych 
terenach i nie są do końca pozna-
ne, mimo długich tradycji stoso-
wania! ■

mgr farm. Joanna Typek

Piśmiennictwo u autorki

►
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Co dalej 
ze strategią 
wdrażania opieki 
farmaceutycznej?

Jednym z wymiernych efek-
tów obrad okrągłego stołu 
i prac przedstawicieli świa-
ta naukowego i środowiska 

zawodowego farmaceutów pod-
czas XIX Zjazdu Naukowego Pol-
skiego Towarzystwa w 2004 r. we 
Wrocławiu było powołanie przez 
Naczelną Izbę Aptekarską i Pol-
skie Towarzystwo Farmaceutycz-
ne wspólnego zespołu ds. opieki 
farmaceutycznej. W 2007 r. zespół 
opublikował Strategię wdrażania 
opieki farmaceutycznej w Polsce, 
a potem prace zespołu zawieszo-
no. Wydaje się, że 5 lat to dobry 
moment na dokonanie podsumo-

wań i ocenę, w jakim stopniu stra-
tegię udało się zrealizować.

W dalszej części niniejszego 
artykułu będę chciała odnieść się 
do zapisów strategii, tych którzy 
jej nie znają odsyłam do archi-
wum publikacji w Aptekarzu Pol-
skim [1]. W strategii założono, że 
jej realizacja wymaga przeprowa-
dzenia szeregu działań, których 
celem będzie usankcjonowanie 
opieki i jej przedstawienie społe-
czeństwu.  Poniżej przedstawiam 
komentarz dotyczący stopnia re-
alizacji zaproponowanych w stra-
tegii działań.

Prawne usankcjonowanie 
opieki farmaceutycznej

Z całą pewnością podjęte 
przez środowiska akademickie 
dyskusje dotyczące praktyki far-
maceutycznej, otwartość tego 
środowiska na zmiany i jego za-
angażowanie w badania w tym 
obszarze dostarczają dowodów 
na skuteczność opieki. Jednym 
z niewątpliwych osiągnięć pol-
skich farmaceutów jest wpisanie 
opieki farmaceutycznej do obo-
wiązującego prawa i wskazanie 
jej jako jednej z form wykony-
wania zawodu farmaceuty. Uję-
ta w ustawie o izbach definicja 
jest definicją podaną w strategii, 
a o kulisach jej wprowadzania 
można przeczytać w stenogra-
mach z posiedzenia Komisji Zdro-
wia Sejmu RP [2]. Nawet jeśli mo-
żemy być dumni z definicji opieki, 
to zapisy te nie są wystarczające 
do jej upowszechnienia i prawne-
go usankcjonowania. Nie towa-
rzyszyły im bowiem żadne dzia-
łania, które ułatwiłyby prowa-
dzenie jej w praktyce. W dalszym 
ciągu prowadzenie dokumentacji 

Fot © Robert Kneschke - Fotolia.com
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opieki farmaceutycznej wymaga 
od farmaceuty uzyskania zgody 
Generalnego Inspektora Ochro-
ny Danych Osobowych. Brakuje 
także oficjalnych wytycznych lub 
zaleceń, które określiłyby zakres 
dokumentacji. Prowadzenie opie-
ki ułatwiłoby także wypracowanie 
razem z lekarzami i innymi za-
wodami medycznymi wspólnego 
stanowiska w zakresie podziału 
odpowiedzialności i roli poszcze-
gólnych zawodów w obszarze 
związanym z monitorowaniem 
farmakoterapii, wzorem w tym 
zakresie mogą być porozumienia 
niemieckich lekarzy i farmaceu-
tów [3]. 

Rozpowszechnienie informacji 
o opiece w społeczeństwie

Przeprowadzone w roku 
2011 wyniki sondażu TNS OBOP  
wskazały, że jedynie 6% Polaków 
słyszało o opiece farmaceutycz-
nej [4]. Być może większą w tym 
zakresie znajomością tego okre-
ślenia wykazaliby się lekarze, ale 
niestety nie zostały dotychczas 
w Polsce przeprowadzone żadne 
badania w tym zakresie. Pewnie 
nie można nazwać przełomem 
dwugłosu lekarza i farmaceuty, 
który ukazał się w 2011r. w Ga-
zecie Lekarskiej i został przedru-
kowany również przez Aptekarza 
Polskiego [5,6], ale z całą pewnoś-
cią miał on szansę przybliżyć to 
zagadnienie lekarzom.

Uzyskanie finansowania 
opieki z funduszy publicznych

Obowiązujące w Polsce 
przepisy jednoznacznie wskazu-
ją na konieczność udowodnie-
nia opłacalności ekonomicznej 
każdej procedury, która ma być 
finansowana z funduszy publicz-
nych. Szczegółowo o tych zagad-
nieniach pisałam wcześniej [7]. 
Jednym z celów działań nauko-
wych prowadzonych przez ze-

spół, którym kieruję, jest właśnie 
przeprowadzenie tego rodzaju 
analizy, ale można to zrobić je-
dynie w oparciu o realne dane, 
których niestety w Polsce ciągle 
brakuje.  

Wprowadzenie zajęć 
przeddyplomowych 

z „opieki farmaceutycznej”

Dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób z samorządu i PTFarm 
udało się przeprowadzić proces 
harmonizacji w zakresie naucza-
nia opieki farmaceutycznej stu-
dentów na kierunku farmacja. 
Wspólne spotkania zarówno wy-
kładowców prowadzących zajęcia 
w obszarach praktyki farmaceu-
tycznej, jak i Konferencje Dzieka-
nów Wydziałów Farmaceutycz-
nych poświęcone tym zagadnie-
niom zaowocowały wpisaniem 
przedmiotu opieka farmaceu-
tyczna do minimum programo-
wego dla kierunku farmacji. Taka 
harmonizacja pozwala przygoto-
wać fachowców, którzy w przy-
szłości będą świadczyć opiekę 
w aptekach ogólnodostępnych. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
to prawdopodobnie właśnie te 
działania prowadzone z udzia-
łem przedstawicieli Ministerstwa 
Zdrowia zwróciły uwagę rządzą-
cych na zjawisko jakim jest opieki 
farmaceutyczna i jego znaczenia 
dla zdrowotności społeczeństwa 
i stały się prawdopodobnie punk-
tem wyjścia do wprowadzenia 
prawnej definicji opieki. 

Opracowanie modelu szkolenia 
ciągłego farmaceutów w 

zakresie opieki farmaceutycznej

W ramach obowiązkowych 
szkoleń ciągłych prowadzonych 
dla farmaceutów szereg kursów 
poświęconych jest problematy-
ce opieki farmaceutycznej, a ich 
szczegółowe opisy łatwo zna-
leźć [8]. Trudno natomiast obec-

nie znaleźć informację jak wiele 
kursów w tym zakresie oferuje 
się w Polsce, osoby zaintereso-
wane udziałem w tego rodzaju 
szkoleniach muszą śledzić strony 
jednostek szkolących farmaceu-
tów na poszczególnych Wydzia-
łach Farmaceutycznych. Opieka 
farmaceutyczna jest realizowana 
także w ramach specjalizacji z far-
macji aptecznej i stała się częścią 
egzaminu praktycznego [9].

Przygotowanie odpowiedniej 
kadry wykładowców

Wydaje się, że najlepszy-
mi wykładowcami w obszarze 
praktyki zawodowej są praktycy, 
niestety wciąż brakuje osób, któ-
re zechciałyby się zaangażować 
w działalność szkoleniową na 
rzecz innych farmaceutów. Ten 
brak wynika przede wszystkim 
z faktu, iż niewielu farmaceutów 
w Polsce prowadzi opiekę w prak-
tyce, a tym samym niewiele jest 
osób, które mogą z innymi po-
dzielić się własnymi doświadcze-
niami w tym obszarze. Bez wąt-
pienia w Polsce jest grupa osób 
zaangażowanych w szkolenia 
z zakresu opieki farmaceutycznej 
skupiona m.in. w powołanej do 
życia w 2009 roku Ogólnopolskiej 
Sekcji Opieki Farmaceutycznej. 
Sekcja ma stanowić forum wy-
miany myśli i doświadczeń, a jej 
sukcesem wymiernym jest zorga-
nizowanie już dwóch konferencji 
naukowo-szkoleniowych „Prowa-
dzenie opieki farmaceutycznej”. 

►
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Na pierwszy rzut oka wyda-
je się, że przez ostatnie kilka lat 
w zasadzie znaczną część dzia-
łań ujętych w strategii udało się 
zrealizować. Z całą pewnością 
nie można jednak powiedzieć, 
że opieka farmaceutyczna jest 
w Polsce realizowana, o jej istnie-
niu nie wiedzą bowiem pacjenci, 
a znaczna część farmaceutów in-
terpretuje ją w dowolny sposób, 
lub nie wykazuje nią zaintereso-
wania [12,13]. 

Można oczywiście dener-
wować się na tych, którzy wyko-
rzystują termin „opieka farma-
ceutyczna” niezgodnie z zapisaną 
w prawie definicją. Trzeba mieć 
jednak świadomość, że nie jest 
to nazwa zastrzeżona, a tylko 
farmaceuci mogą sprawić, że nie 
będzie wykorzystywana w nieod-
powiedni sposób. Jak mogą to 
zrobić? W prosty sposób, prowa-
dząc opiekę, dzisiaj, już, nie oglą-
dając się na innych i nie czekając 
na narzędzia, zasady, wytyczne 
lub przepisy. Podziękują im za to 
pacjenci. ■

dr hab. Agnieszka Skowron
Pracownia Farmakoepidemiologii 

i Farmakoekonomiki 
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Zaproponowanie wdrożenia 
konkretnych programów 
opieki i zorganizowanie 
pilotażowych grup aptek 
realizujących te programy

Ani samorząd zawodo-
wy, ani PTFarm nie angażują się 
w działania na rzecz wdrożenia 
projektów opieki farmaceutycz-
nej. Jedyne programy tego typu 
prowadzone obecnie w Polsce to 
projekty naukowe, opracowane 
i wdrożone przez zespoły badaw-
cze z Krakowa i Poznania. Nie-
stety w przyszłości, kiedy zakoń-
czone zostanie finansowanie tych 
projektów z funduszy na naukę, 
ich dalsza realizacja może stanąć 
pod znakiem zapytania. 

Przygotowanie zasad 
akredytacji i certyfikacji

Poza ogólnymi założeniami 
opisanymi w strategii i innych do-
kumentach nic nie zostało jeszcze 
zrobione w tym zakresie [10,11]. 
Otwartym pozostaje pytanie czy 
farmaceuci boją się certyfikacji 
i akredytacji postrzegając ją jako 
kolejne ograniczenie swobody ich 
działań zawodowych, czy dostrze-
gą w nich szansę dla siebie, która 
pozwoli im udowodnić własną 
wartość i w dobie „sztywnych 
marż” będzie wyróżnikiem apteki 
i jej personelu.

 
Opracowanie metod, zasad  

i narzędzi dokumentacji 
działań związanych z opieką

To obszar, który pozostał 
niezrealizowany. Poza ogólny-
mi, przedstawionymi w strategii 
wytycznymi oraz narzędziami 
opracowanymi na potrzeby pro-
gramów naukowych, nie udało 
się opracować żadnych dodatko-
wych materiałów, które farmace-
uci mogliby wykorzystać w swojej 
codziennej pracy z pacjentem.
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Specyfika zawodu. 
Rozważania o pomaganiu

Doktor n. farm. Maciej Bi-
lek w artykule zamiesz-
czonym we wrześnio-
wym numerze Apte-

karza Polskiego „Historia farmacji 
uczy nas jak należy się poświęcać” 
przywołuje tradycję „dzwonka 
do apteki” i wskazuje na postawę 
służby, która cechowała, a nawet 
mocniej - była integralnie związana  
z pełnionym przez farmaceutów 
zawodem. Cytowane przez autora 
fakty z kart historii farmacji pozwa-
lają mieć przeświadczenie, że to nie 
jednostkowi aptekarze prezento-
wali opisywaną postawę „trwania 
na posterunku”, lecz że była ona 
powszechna. Zbudowana tym ar-
tykułem postanowiłam sprawdzić, 
jak współcześni pacjenci opisują 
postawę aptekarzy na nocnym dy-
żurze. Pani Magdo, poniżej wybór 
zdań z jednego z pierwszych wpi-
sów, na jaki trafiłam: 

…Wizyta o 4 w nocy w 
aptece. Potrzeba wykupienia 
antybiotyku wypisanego na iz‑
bie przyjęć. Dzwonek. Czekamy. 
Mija 5 min. Chyba się farmace‑
ucie przysnęło. W porządku – 
normalna rzecz. Podaję receptę 
i pytam, czy można sprawdzić 
cenę leków i zobaczyć ulotki.  
W odpowiedzi słyszę: „Proszę 
państwa, jest 4 w nocy...”. (Ups, 
ktoś chyba zapomniał, że pracuje  
w aptece całodobowej). Chcę 
zobaczyć ulotki leków, ponie‑
waż jestem alergikiem i muszę 
sprawdzić czy w składzie nie ma 
uczulających mnie składników. 
Słyszę od nieuprzejmego pana 
aptekarza: „Proszę zostawić mi 
tu 100 zł to państwu to przygotu‑
ję... no przecież nie będę tutaj stał  
i czekał, aż sobie poczytacie”. Ale, 
co ciekawe, na odchodne usłysza‑
łem: „Przecież chcę pomóc”…

Pani Magdo, sprawdziłam, 
podpytując dużą (a więc repre-
zentatywną grupę znajomych), 
czy kiedykolwiek doświadczy-
li czegoś podobnego. Wszyscy 
jednogłośnie stwierdzili, że nie. 
Postawa jest więc absolutnie 
jednostkowa i nie pozwala na 
uogólnienia. Przytaczam ją jed-
nak, ponieważ chciałbym dzisiaj 
porozmawiać na temat różni-
cy między: „pomagam”, a „chcę 
pomóc”, różnicy między faktem, 
a deklaracją. Ciekawi mnie, jakie 
według Pani cechy wpływają na 
formowanie się postawy otwartej 
na udzielanie pomocy oraz jakie 
jest ich źródło?

Rozwojowi postaw prospo-
łecznych (gotowość do pomaga-
nia jest wyrazem postawy, a sam 
akt udzielenia pomocy - konkret-
nym zachowaniem) sprzyja em-
patia. Najczęściej definiuje się ją 
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Empatia często rozumiana jest, 
jako współodczuwanie, 

czyli doświadczanie uczuć podobnych do tych, jakie, 
w naszym przekonaniu przeżywa druga osoba. 

jako „proces wczucia się w uczu-
cia drugiej osoby, jako postrze-
ganie i rozumienie jej sytuacji 
oraz jako skuteczne zrozumienie 
drugiej osoby”. Postawę empa-
tyczną często utożsamia się ze 
współczuciem, współodczuwa-
niem, emocjonalnością, a nawet 
intuicją wyrażającą się w przeczu-
waniu tego, co odczuwa druga 
osoba.

Rozróżniamy empatię po-
znawczą i empatię emocjonalną. 
Empatia poznawcza polega na 
zrozumieniu stanów emocjonal-
nych innych osób i ich sytuacji 
oraz na uznaniu odmienności 
poglądów innych. Ten rodzaj em-
patii wydaje się być zbliżony do 
rozumowego przekonania, że 
inne poglądy mogą być dla ko-

goś istotne, tak jak moje poglądy 
są istotne dla mnie i że zasługują 
na szacunek. 

Empatia emocjonalna po-
lega na wczuwaniu się w emocje 
i uczucia innych osób. 

Empatia często rozumiana 
jest jako współodczuwanie, czyli 
doświadczanie uczuć podobnych 
do tych, jakie w naszym przeko-
naniu przeżywa druga osoba. 
W literaturze przedmiotu pojawia 
się także pojęcie rozumienia em-
patycznego. „Rozumienie empa-
tyczne zakłada, że każdy człowiek 
inaczej odbiera świat zewnętrz-
ny, że na ten sam bodziec może 
reagować w odmienny sposób”. 
Rozumienie empatyczne niesie 
za sobą gotowość do tego, aby 

wczuć się w nieoczywiste dla nas 
przeżycia i doznania innego czło-
wieka i na podstawie tego poznać 
świat jego przeżyć i zrozumieć 
motywy postępowania.

Jeśli dobrze rozumiem, 
wskazuje Pani na inteligencję 
emocjonalną, jako na jeden z klu-
czowych wskaźników zdolności 
do pomagania. Jeżeli przyjmiemy 
to spojrzenie, jako paradygmat 
omawianego zagadnienia, to na-
leżałoby się zastanowić nad źród-
łem tejże inteligencji. Badania 
wskazują na złożoność zagadnie-
nia. Mnie zaś w kontekście cyto-
wanego artykułu doktora Macie-
ja Bileka interesuje aspekt służby 
drugiemu człowiekowi. Cytowane 
za prasą sformułowania „odszedł 
z posterunku”, czy „zakończył 

służbę” nie wskazują wyłącznie 
na wysoką emocjonalność. Wy-
raźnie wyczuwam tam jeszcze 
inny aspekt. Wydaje się, że to, co 
z pozoru łatwe i odruchowe łączy 
się z podjęciem świadomego wy-
siłku. 

Też tak to spostrzegam. 
Trzeba podkreślić, że gotowość 
do pomagania to pochodna nie 
tylko uczuć, ale i - cokolwiek su-
rowo to zabrzmi - decyzji racjo-
nalnych. Gotowość do pomaga-
nia może wiązać się więc z silnym 
współodczuwaniem sytuacji dru-
giego człowieka, wymuszającym 
reakcję pomocy lub z imperaty-
wem moralnym, zobowiązującym 
do niesienia pomocy. Ten impera-
tyw moralny może być wzmacnia-

ny kulturowo. Jednym z elemen-
tów tego wzmacniania mogło 
być w przeszłości przekazywanie 
„postawy służby” z pokolenia na 
pokolenie. Ojcowie i synowie wy-
konywali ten sam zawód. Wydaje 
się również, że nawet mieszkanie 
aptekarza nad apteką wpływało 
na szczególny charakter jego za-
wodowej postawy. 

Takie spojrzenie Pani Mag-
do wskazuje, iż współcześnie 
adepci sztuki aptekarskiej są po-
zbawieni (myślę, że w większości) 
tego naturalnego wzmocnienia, 
jakim było wychowywanie i do-
rastanie w domach, w których 
„dźwięk dzwonka” był wpisany 
w jego codzienność.

 Oczywiście. Zmiany spo-
łeczne, dostępność do wyko-

nywania zawodów, dotyczy to 
przecież nie tylko farmaceutów, 
jest obarczone ryzykiem braku 
„korzeni”.  Ten brak jednak nie 
determinuje. Jak sama Pani zwró-
ciła uwagę, to tylko wzmocnienie, 
a nie jedyny warunek. Nie moż-
na więc zapominać, że głównym 
warunkiem pomagania jest we-
wnętrzne przekonanie, że jest 
coś, co mogę innym podarować 
i że jest to wartościowe. To prze-
konanie budujemy na różnych 
drogach, czerpiąc z różnych źró-
deł. Intuicyjnie czujemy, że po-
maganie będące najprostszym 
i najczęściej spotykanym aktem 
dawania jest nierozerwalnie zwią-
zane z samooceną, w tym z prze-
konaniem o byciu wartościowym ►
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dla innych. Pozytywna samooce-
na jest umiejętnością, która po-
zwala nam dobrze funkcjonować 
i być z innymi. Jej posiadanie łą-
czy się z poczuciem wewnętrznej 
dumy. Osoby, które charaktery-
zuje wysoka samoocena, mają 
wewnętrzne poczucie bezpie-
czeństwa, deklarują większą go-
towość do podejmowania pozy-
tywnego ryzyka, potrafią radzić 
sobie z wymaganiami oraz, co 
już kilkakrotnie podkreślaliśmy, 
są wewnątrzsterowne, co prze-
jawia się między innymi w bra-
niu odpowiedzialności za swoje 
zachowanie oraz w przekonaniu 
o możliwości wpływania na to, co 
nam się zdarza. 

Dobrze jest usłyszeć takie 
zdanie, ponieważ często wyso-
ka samoocena bywa utożsamia-
na z zarozumiałością, arogancją 
oraz poczuciem wyższości, co 
bywa przyczyną przekonania, że 
adekwatnej, dobrej samooce-
ny nie należy w sobie i u innych 
rozwijać. Tymczasem pozytywna 
samoocena opiera się na fak-
tach, rzeczywistych osiągnięciach 
oraz na kompetencji. Farmaceuta 
z poczucia własnej kompetencji 
może uczynić źródło adekwatnej 
i dobrej samooceny, co - o czym 
jestem przekonana - ułatwia po-
stawę „służby” wobec pacjentów. 

Trudno odmówić takiemu 
przekonaniu racji. Osoby z do-
brą samooceną doceniają siebie, 
dobrze się czują, kiedy zrobią 
coś właściwego, biorą odpowie-
dzialność za niewłaściwe postę-
powanie, wiedzą, na czym im 
zależy i na co się nie zgadzają 
oraz pragną tego, co najlepsze 
dla siebie i dla innych. Z całą 
pewnością gotowość do poma-
gania łączy się z przekonaniem 
o posiadaniu zasobów, z których 
w akcie dawania można czerpać, 

w tym określonych umiejętno-
ści, które w pomaganiu mogą się 
ujawnić. Warto także wspomnieć, 
że skrypty poznawcze człowie-
ka, które określają nasze inter-
akcje z innymi, kształtują się już 
w niemowlęctwie. Najważniejszy 
skrypt kształtuje się na podstawie 
sposobu przywiązania do matki 
lub też innej najbliższej osoby, 
która się wówczas nami zajmu-
je. Wyróżnia się trzy typy relacji 
z osobą matkującą, nazywane 
stylami przywiązania. Od tego, 
jaki styl przywiązania dominował 
w naszym dzieciństwie, zależy 
skrypt, który podpowiada, cze-
go możemy oczekiwać od innych 
i tym samym pośrednio określa 
naszą gotowość do uczestni-
czenia w harmonijnej wymianie: 
otrzymywania i dawania. 

Styl bezpieczny powstaje 
wówczas, gdy doświadczamy bez-
pieczeństwa, niezawodności opie-
kuna oraz jego gotowości do da-
wania nam stosownej autonomii. 
O stylu ambiwalentnym mówimy 
wówczas, gdy dążymy do bliskości  
w napięciu i bez pewności rezul-
tatu. Styl unikający charakteryzuje 

się lękiem przed bliskością, prze-
widywaniem odrzucenia i bólu.

Oczywiście, ukonstytuowa-
ny w dzieciństwie ambiwalentny 
lub unikający styl przywiązania 
nie musi determinować przez 
całe życie naszego funkcjonowa-
nia. Refleksja nad tą stroną włas-
nej natury pozwala podjąć decy-
zję o zmianie. W procesie pracy 
nad sobą może być wzbudzony 
skrypt, wspierający empatyczne 
odczuwanie i uruchamiający go-
towość do pomagania. Patrzenie 
na świat (np. pacjentów) przez 
pozytywny filtr, utkany z kompe-
tencji, przekonania o ważności 
własnych działań i życzliwego 
spojrzenia na „ułomności” in-
nych daje szansę na czerpanie 
satysfakcji z własnej pracy i do-
świadczenie potwierdzeń o jej 
ważności płynących od tych, któ-
rzy są odbiorcami naszych dzia-
łań.  ■

Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Magdalena Bucior
Psycholog

Fot. dreamstime.com

Fot. ©
 Corgarashu - Fotolia.com
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System umów z NFZ

Od początku bieżącego 
roku bezwzględnym warunkiem 
uczestnictwa danej apteki w sy-
stemie refundacji jest zawarcie 
z NFZ „umowy na realizację re-
cept”. Jest to konsekwencja przy-
jęcia w polskim systemie prawnym 
zasady, zgodnie z którą relacje 
NFZ ze szpitalami oraz aptekami 
powinny mieć charakter prywat-
noprawny (cywilnoprawny), nie 
zaś publicznoprawny. Właśnie to 
założenie systemowe jest w dużej 
mierze nieprawidłowe i prowadzi 
do rezultatów niekorzystnych dla 
przedsiębiorców prowadzących 
apteki. Wynika to z faktu, że NFZ 
funkcjonuje w obrocie z aptekami 
jako organ władzy, wyposażony 
w funkcje i instrumenty zarząd-
cze, nie zaś prywatne. 

Od strony formalnej, świat 
reguł gry toczonej pomiędzy ap-
tekami i NFZ jest pozornie upo-
rządkowany. Apteka może, ale nie 
musi przystąpić do umowy z NFZ, 
a w przypadku podjęcia decyzji 

o takim „mariażu”, zawiera umo-
wę oraz staje się związana ogól-
nymi warunkami (OWU). NFZ nie 
ma bezpośredniego wpływu na 
warunki umowne, ponieważ wy-
nikają one z treści rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów na 
realizację recept oraz ramowego 
wzoru umowy na realizację re-
cept („Rozporządzenie MZ”). Tak 
więc, po zawarciu umowy z per-
spektywy prawa apteka oraz NFZ 
stają się „równorzędnymi kontra-
hentami”. 

Rzeczywistość jest jednak 
odmienna i nie przystaje do ta-
kiego wyobrażenia – każda ap-
teka, która chce utrzymać się na 
rynku, w zasadzie musi zawrzeć 
z NFZ umowę. Inaczej nie zapew-
ni pacjentom dostępu do refun-
dowanych przez państwo leków. 
Pozycja prawna NFZ nie jest wy-
znaczana w drodze negocjacji, 
lecz narzucona z góry. Apteka nie 
ma ponadto możliwości wyboru 
innego kontrahenta. Te wszystkie 
elementy przeświadczają o tym, 
że relacja pomiędzy aptekami 

i NFZ bardziej przypomina rela-
cję podatnik-urząd skarbowy niż 
typową umowę prywatnoprawną.

Ta konstatacja pozwala jed-
nocześnie zidentyfikować kluczo-
wy problem prawny. Wybór przez 
ustawodawcę prywatnoprawnej 
metody regulowania stosunków 
apteki – NFZ odbiera aptekom 
jakąkolwiek konstytucyjną ochro-
nę prawną przed przemocą ze 
strony państwa. Mamy tu na my-
śli wszystkie gwarancje i upraw-
nienia proceduralne, uregulo-
wane w Kodeksie postępowania 
administracyjnego oraz Prawie 
o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Ewentualne 
spory wynikające z umów będą 
bowiem rozstrzygane przez sąd 
powszechny.

Kary umowne dla aptek

Cechą charakterystycz-
ną przyjętego systemu umów 
z NFZ jest to, że wszystkie apteki 
uczestniczące w systemie refun-
dacji będą związane z NFZ umo-
wą o takiej samej treści. Treść 

Kary umowne w umowach 
na realizację recept 
– realne zagrożenie dla aptek?

System umów z NFZ

Kary umowne dla aptek

Fot. ©
 Corgarashu - Fotolia.com
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tych umów jest bowiem określo-
na w Rozporządzeniu MZ. Regu-
lacja OWU przewiduje obowiązek 
zapłaty przez aptekę dwóch ro-
dzajów kar umownych:
1. kary umownej w wysokości 200 

zł, za każdy przypadek:
	nieudzielenia informacji 

o dostępności tańszego 
zamiennika,

	odmowy wydania tańszego 
zamiennika leku na żądanie 
pacjenta,

	niepoinformowania NFZ 
o zmianach w ewidencji 
osób zatrudnionych w ap-
tece,

	nieprzekazania lub nietermi-
nowego przekazania do NFZ 
danych dla celów refundacji;

oraz
2. kary umownej w wysokości do 

2% kwoty refundacji, w przy-
padku:
	realizacji recepty przez oso-

bę nieposiadającą kwali-
fikacji i uprawnień do jej 
realizacji,

	przedstawienia niepraw-
dziwych danych dla celów 
refundacji,

	wykonywania umowy na 
realizację recept niezgodnie 
z udzielonym zezwoleniem 
na prowadzenie apteki.
Z dalszych postanowień 

OWU wynika, że przy ustalaniu 
wysokości kary umownej w wy-
sokości „do 2% kwoty refundacji” 
należy uwzględnić szereg czyn-
ników związanych z naruszaniem 
umowy na realizację recept. Tak 
więc o wysokości kary umownej 
nakładanej na aptekę ma decy-
dować m. in. czas trwania oraz 
stopień i okoliczności naruszenia 
umowy na realizację recept. 

Nietrudno zauważyć, że 
czynniki te zostały ujęte w sposób 
mocno ocenny. Jest to charak-
terystyczne dla przepisów wyra-
żających tzw. ustawowe dyrek-
tywy karania – a więc przepisów 

publicznoprawnych, dotyczących 
wykonywania kompetencji admi-
nistracyjnych (lub wymiaru spra-
wiedliwości) z pozycji władzy. Nie 
trudno zauważyć, że takie uję-
cie „kary umownej” jest bardzo 
niespójne z przyjętym formalnie 
prywatnoprawnym („równościo-
wym”) ujęciem relacji NFZ – ap-
teki. Skąd zatem wziął się taki 
przepis w regulacji refundacyjnej? 
Odpowiedzi może być wiele. Nie-
wykluczone, że znalazł się tam im‑
perio consuetudinis – w „bliźnia-
czym” OWU szpitalnym z 2008 r. 
znajdują się analogiczne przepisy. 
W procesie legislacyjnym zaważyć 
mogła również chęć zapewnienia, 
aby NFZ w ramach formalnie rów-
norzędnej relacji był „odrobinę 
równiejszy” i mógł przez to sku-
teczniej wpływać na zachowania 
podległych mu aptek. Dobrze jest, 
gdy władza nas lubi, ale gorzej, 
gdy nie…

Zasady ustalania wysokości 
kar umownych – czy dopusz-

czalne jest ustalenie kary 
umownej w wysokości 

„do 2% kwoty refundacji”?

Na pierwszy rzut oka wy-
daje się, że NFZ, w przypadku 
kar umownych w wysokości „do 
2% kwoty refundacji” ma dosyć 
szeroką swobodę w określaniu, 
jaką konkretnie kwotę powinna 
zapłacić apteka dopuszczająca 
się naruszenia umowy na realiza-
cję recept. Czy tak jest w rzeczy-
wistości? Czy ustawodawca nie 
pogubił się sam w proponowanej 
regulacji, rozpinając kruchy most 
pomiędzy niedającymi się pogo-
dzić sprzecznościami regulacyj-
nymi?

Konsekwencją zasady re-
gulacji stosunków między NFZ 
a aptekami za pomocą umów cy-
wilnoprawnych jest stosowanie 
do tych umów przepisów m.in. 
Kodeksu cywilnego. I tutaj właś-
nie pojawia się niespodzianka. 

Zgodnie z przepisami, potwier-
dzonymi w wieloletniej praktyce 
orzeczniczej oraz wypowiedziach 
przedstawicieli teorii prawa cy-
wilnego, wysokość kary umownej 
powinna być precyzyjnie określo-
na w umowie, przez wskazanie 
konkretnej kwoty lub metody jej 
obliczenia. Dopuszcza się wpraw-
dzie ustalenie kary umownej, 
przy posłużeniu się pewnymi kry-
teriami (np. jako procent określo-
nej kwoty, określona stawka po-
mnożona przez ilość dni), jednak-
że pod warunkiem, że ostateczne 
ustalenie jej wysokości będzie 
jedynie czynnością arytmetyczną. 
Dłużnik zobowiązany do zapła-
ty kary umownej powinien mieć 
zawsze możliwość dokładnego 
obliczenia jej kwoty. Kary umow-
ne nie spełniające tych wymagań 
są niezgodne z ustawą, a przez to 
nieważne.

Przedstawione zasady kon-
struowania kary umownej, obo-
wiązujące w prawie cywilnym, nie 
zostały uwzględnione w posta-
nowieniach OWU.  Kryteria usta-
lania wysokości kary umownej, 
takie jak „czas trwania, stopień 
i  okoliczności naruszenia umo-
wy na realizację recept” nie dają 
przecież możliwości precyzyj-
nego ustalenia wysokości kwo-
ty kary umownej. Kara umowna 
przewidziana w OWU nie jest 
więc „określoną sumą”, jak tego 
wymaga art. 483 § 1 Kodeksu cy-
wilnego.

Oznacza to, że regulacja 
OWU w zakresie omawianej kary 
umownej jest niezgodna z usta-
wowym wzorcem kary umownej. 
Konsekwencją nieprawidłowego 
określenia kary umownej w OWU 
może być stwierdzanie przez sądy 
w ramach indywidualnych postę-
powań w sporach pomiędzy ap-
tekami i NFZ nieważności OWU 
w tym zakresie, jako postanowień 
umownych sprzecznych z pra-
wem a jednocześnie zbędnych 
z perspektywy całości regulacji 

Zasady ustalania wysokości 
kar umownych – czy dopusz-

czalne jest ustalenie kary 
umownej w wysokości 

„do 2 % kwoty refundacji”?

►
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relacji stron (art. 58 par. 3 w zw. 
z art. 483 par. 1 K.c.). W takim 
przypadku apteka nie miałaby 
obowiązku płacenia kary umow-
nej, zaś w przypadku, gdyby już 
ją zapłaciła lub gdyby NFZ sam 
ją „ściągnął” (NFZ ma możliwość 
potrącenia kary umownej), NFZ 
byłby zobowiązany do jej zwrotu 
(art. 410 K.c.).

Dochodzenie kar 
umownych przez NFZ

Tryb dochodzenia kar 
umownych przez NFZ częściowo 
regulują postanowienia OWU. 
W pozostałym zakresie zastoso-
wanie znajdą ogólne reguły do-
tyczące dochodzenia roszczeń 
cywilnych. Dochodzenie kary 
umownej przez NFZ można po-
dzielić na dwa etapy: przedsądo-
wy i sądowy (w przypadku, gdy 
na etapie przedsądowym NFZ nie 
uzyska swoich należności).

Na etapie przedsądowym 
NFZ wzywa pisemnie aptekę do 
zapłaty kary umownej, określa 
jej wysokość i wskazuje termin 
na dokonanie zapłaty (termin 
ten nie może być krótszy niż 14 
dni od dnia otrzymania wezwa-
nia). W przypadku, gdy apteka 
nie zapłaci mimo wezwania, NFZ 
może potrącić kwotę kary umow-
nej (wraz z ustawowymi odsetka-
mi) z należności przysługujących 
aptece w stosunku do NFZ. NFZ 
może dokonać potrącenia dopie-
ro po upływie terminu na wnie-
sienie zażalenia od zaleceń po-
kontrolnych lub od wezwania do 
zapłaty. W przypadku wniesienia 
takiego zażalenia, możliwość po-
trącenia przez NFZ kary umownej 
powstanie dopiero po jego roz-
patrzeniu.

Jeśli NFZ nie uzyska kary 
umownej w opisany wyżej spo-
sób (np. apteka nie zapłaci na 
wezwanie i wycofa się z uczestni-
ctwa w systemie refundacji w taki 
sposób, że nie powstanie wierzy-

telność o refundację nadającą się 
do potrącenia), NFZ może jej do-
chodzić przed sądem, w drodze 
postępowania cywilnego. W ta-
kiej sytuacji NFZ wniesie pozew 
przeciwko przedsiębiorcy prowa-
dzącemu aptekę. 

Sposoby ochrony 
przed karami umownymi

W przypadku nałożenia 
przez NFZ kary umownej apteka 
nie jest pozbawiona możliwości 
obrony. Jeśli apteka uważa, że 
NFZ niesłusznie nałożył na nią 
karę umowną, może wnieść za-
żalenie na czynność wojewódz-
kiego oddziału NFZ do Prezesa 
NFZ. W przypadku niekorzystne-
go rozstrzygnięcia Prezesa NFZ, 
aptece przysługuje prawo do zło-
żenia wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy (również przez 
Prezesa NFZ).

W przypadku, gdy NFZ do-
chodzi swoich roszczeń przed są-
dem, apteka może kwestionować 
zasadność powództwa, np. przez 
wykazywanie, że osoba realizują-
ca recepty posiadała wymagane 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Jeśli NFZ wyegzekwuje już 
karę umowną, np. poprzez potrą-
cenie, aptece będzie przysługi-
wało przeciwko NFZ powództwo 
o zapłatę brakującej kwoty refun-

dacji. W takim przypadku również 
apteka może kwestionować za-
sadność nałożenia kary umownej.

Ponadto, niezależnie od 
tego, czy z powództwem wystą-
pi apteka, czy NFZ, możliwe jest 
naszym zdaniem podnoszenie 
przez aptekę, że postanowienia 
OWU dotyczące kary umownej 
w wysokości „do 2% kwoty re-
fundacji” są nieważne. Jeśli sądy 
uznają ten zarzut za słuszny, ap-
teka nie będzie miała obowiązku 
płacić kary umownej. Jeśli już ją 
zapłaciła, będzie uprawniona do 
jej zwrotu.

Drogą do ochrony interesu 
środowiska może być postępo-
wanie przed Trybunałem Konsty-
tucyjnym (wszczęte z indywidual-
nej skargi lub wniosku organizacji 
samorządowej lub związku pra-
codawców o stwierdzenie nie-
zgodności z Konstytucją Rozpo-
rządzenia MZ). W ramach takiego 
postępowania – niezależnie od 
wszelkich innych kwestii – można 
wywodzić sprzeczność Rozporzą-
dzenia MZ  z ustawą (Kodeks cy-
wilny) bądź też naruszenie przez 
jego przepisy zasady równości, 
proporcjonalności i innych gwa-
rancji konstytucyjnych. ■

Adw. Oskar Luty  
Apl. adw. Tomasz Siemiński 
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Autorzy są prawnikami z wielo-
letnim doświadczeniem w do-
radztwie dla branży farmaceu-
tycznej, wyrobów medycznych  
i spożywczej. 

Prowadzą kancelarię prawni-
czą, specjalizującą się w zagad-
nieniach regulacyjnych, w tym  
w sprawach refundacyjnych. 

Publikacja  przedstawia szczegółową analizę najważniejszych 
instytucji prawnych, wprowadzanych nową Ustawą o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wy-
robów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. 

Autorzy odchodzą od klasycznej formuły komentowania poszczegól-
nych przepisów na rzecz podejścia funkcjonalnego, najlepiej odpowia-
dającego aktualnym potrzebom branży i praktyki – przedstawiającego 
problemy prawne w sposób usystematyzowany i dopasowany do po-
trzeb czytelników. 

Ustawa poddana jest analizie z perspektywy:
█ wytwórców,
█ podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową, 
█ szpitali,
█ lekarzy,
█ właścicieli aptek,
█ urzędników.

Komentarz stanowi podsumowanie najważniejszych wątków wielo-
miesięcznej pracy doradczej przy procesach dostosowania działalności  
ww. jednostek do nowego systemu refundacyjnego. Autorzy nie unikają 
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, jakie rodzi nowa regulacja.

Biblioteka farmaceuty
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Z  WOKANDY  
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO

Wirtualny  kierownik apteki

Do Wojewódzkiego Inspek-
tora Nadzoru Farmaceutycznego 
wpływa skarga od pacjenta, że 
w aptece recepty realizowane są 
wyłącznie przez techników far-
maceutycznych, wobec nieobec-
ności we wspomnianej placówce 
jakiegokolwiek magistra farmacji. 
Telefoniczna kontrola dokonana 
przez pracownika nadzoru po-
twierdza sytuację. Rozpoczyna się 
poszukiwanie kierownika apteki. 
Na skutek powyższych działań 
okazuje się, że kierownik apteki 

pracuje ponadto w pełnym wy-
miarze czasu pracy w innej aptece, 
oddalonej o kilkadziesiąt kilo-
metrów, na terenie sąsiedniego 
województwa. 

W zaistniałej sytuacji nadzór 
farmaceutyczny przeprowadza 
kontrolę doraźną apteki. Jej wynik 
jest porażający. Zachowanie kie-
rownika apteki w czasie kontroli 
świadczy jednoznacznie o tym, że 
z apteką wiązało go jedynie pobie-
rane uposażenie. Zupełnie nie był 
zorientowany w rozkładzie leków 
w aptece, nie znał miejsca prze-
chowywania narkotyków i leków 

psychotropowych, nie posiadał 
umiejętności posługiwania się 
wagą elektroniczną pozostającą 
na wyposażeniu apteki. Kontrola 
wykazała ponadto kilkanaście in-
nych nieprawidłowości. Pikanterii 
całej opisywanej sytuacji dodaje 
fakt, że oprócz  kierownika, perso-
nel tej działającej dziesięć godzin 
na dobę apteki stanowiło dwóch 
techników farmacji, odpowiednio 
z jedno- i sześciomiesięcznym 
stażem, czyli zupełnie bez upraw-
nień nawet w zakresie własnych 
kompetencji. 

Naczelny Sąd Aptekarski jest organem samorządu zawodowego powołanym głównie do sprawowania kontroli 
drugoinstancyjnej nad orzeczeniami okręgowych sądów aptekarskich, a w sytuacjach przewidzianych ustawą działa 
również w pierwszej instancji. W zwięzłych publikacjach postaram się przekazać wybrane autentyczne sprawy toczące 
się przed sądami aptekarskimi, które znalazły swój finał przed Naczelnym Sądem Aptekarskim z powodu wniesionych 
apelacji od orzeczeń sądów okręgowych. Mam nadzieję, że przytaczane przykłady przewinień zawodowych które 
znalazły się na wokandzie sądów naszej korporacji, staną się źródłem głębszej refleksji nad codziennie wykonywanymi 
czynnościami zawodowymi. Stara maksyma mówi, że nie popełnia błędów tylko ten co nic nie robi.  Z drugiej strony 
tzw. rutyna, przeświadczenie o wieloletniej praktyce zawodowej oraz często nadmiar obowiązków może stać się po-
wodem zaistnienia zachowań które nie są akceptowane przez nasze środowisko zawodowe, mogą generować sytuacje 
niebezpieczne dla pacjenta, naruszają nasz kodeks etyki zawodowej, słowem tworzą postawy naganne. 
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Doraźna kontrola nadzoru 
farmaceutycznego kończy się cza-
sowym unieruchomieniem apteki, 
sformułowaniem w protokole po-
kontrolnym kilkunastu poważnych 
nieprawidłowości w funkcjono-
waniu apteki oraz wnioskiem do 
okręgowego rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej o podjęcie 
postępowania dyscyplinarnego 
wobec kierownika apteki.

W postępowaniu wyjaśnia-
jącym przed rzecznikiem obwi-
niony przyjmuje oryginalną linię 
obrony. Wskazuje, że w dniu zaist-
niałego incydentu był nieobecny 
w aptece z uwagi na uczestnictwo 
w pogrzebie, następnie uzupełnia 
swoje wyjaśnienia i stwierdza, że 
w dniu przeprowadzanej kontroli 
doraźnej nie był już kierownikiem 
apteki, a jego obecność przy 
czynnościach inspektorskich była 
spowodowana prośbą właściciela 
apteki. Ponadto podnosił, że jego 
wcześniejsze uwagi co do wypo-
sażenia poszczególnych pomiesz-
czeń apteki były ignorowane przez 
jej właściciela.

Podczas postępowania wy-
jaśniającego ustalono, że obwinio-
ny brał czynny udział w utajnianiu 
prawdy, co do funkcjonowania 

apteki i jego w tym udziału. Nie 
informował instytucji powoła-
nych do kontroli prawidłowego 
funkcjonowania aptek o sytuacji, 
jaka istnieje w aptece, poświad-
czył nieprawdę o pogrzebie ( jak 
oświadczył zrobił to na prośbę 
właściciela apteki), wiedział, że 
technicy farmaceutyczni wydają 
leki psychotropowe i narkotyki 
otaksowując recepty jego danymi, 
podpisał oświadczenie o zasto-
sowaniu się do uwag zawartych 
w protokole pokontrolnym, co 
nie do końca potwierdziła kolejna 
kontrola. Składając podpis przy-
czynił się do ukrycia faktu, że ap-
teka funkcjonuje bez kierownika. 
Po zakończeniu postępowania wy-
jaśniającego Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej 
skierował do Okręgowego Sądu 
Aptekarskiego wniosek o ukaranie 
obwinionego. Głównymi zarzuta-
mi wobec kierownika apteki było:
1. Naruszenie ustawy Prawo far-

maceutyczne poprzez złą 
organizację pracy w aptece, 
w tym niezapewnienie obec-
ności farmaceuty w godzinach 
czynności apteki, brak kontroli 
nad wydawaniem produktów 
leczniczych oraz dopuszczenie 

do niezgodnego z przepisami 
sporządzania leków receptu-
rowych, brak nadzoru nad sta-
żystkami (technikami farma-
ceutycznymi), nieprawidłowe 
prowadzenie ewidencji osób 
zatrudnionych w aptece.

2. Naruszenie przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie podstawowych wa-
runków prowadzenia apteki 
poprzez niewłaściwe prze-
chowywanie produktów lecz-
niczych, zły stan pomieszczeń 
apteki, niewłaściwe prowadze-
nie rejestru wykonywanych 
leków recepturowych, brak 
szczegółowej dokumentacji 
dotyczącej produktów leczni-
czych wstrzymanych w obro-
cie i wycofanych. 

3. Naruszenie przepisów Ministra 
Zdrowia w sprawie recept le-
karskich poprzez brak kontroli 
obwinionego nad dyspenso-
waniem leków psychotropo-
wych i odurzających, co do-
prowadziło do wydawania ich 
przez osoby bez uprawnień.

4. Naruszenie przepisów Ministra 
Zdrowia w sprawie szczegóło-
wych wymogów, jakim powi-
nien odpowiadać lokal apteki. ►

Fot. © FotolEdhar - Fotolia.com
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5. Naruszenie art. 11 i 20 w związ-
ku z art. 5 Kodeksu Etyki Apte-
karza RP.

Postępowanie przed sądami 
aptekarskimi regulowane jest roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia 
z dn. 31 marca 2003 r., a w zakresie 
spraw nieobjętych wymienionym 
aktem prawnym odpowiednio 
kodeksem postępowania karnego. 
W świetle przytoczonych wyżej 
przepisów obwiniony ma prawo 
przyjąć każdą uznaną przez siebie 
za słuszną, linię obrony. 

W postępowaniu dowodo-
wym przed sądem okręgowym 
Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej wykazał, że obwiniony 
w swoich zeznaniach często mijał 
się z prawdą. Zataił np. fakt, że 
w przeszłości był już kierowni-
kiem apteki (na terenie innego 
województwa) i analogicznie jak 
w rozpoznawanej sprawie w spo-
sób  lekceważący podchodził do 
swoich obowiązków. Na rozprawie 
obwiniony kolejny raz zmienia 
swoją linię obrony i twierdzi, że 
podejmując się zostać kierowni-
kiem apteki ustalił z pracodaw-
cą, że będzie w niej obecny raz 
w tygodniu. Powyższe zeznanie 
obwinionego sąd uznał za najbliż-
sze stanu faktycznego, z tym, 
że zebrany materiał dowodowy 
w sprawie nie potwierdzał nawet 
tej okazjonalnej obecności obwi-
nionego aptekarza w kierowanej 
przez siebie aptece. Okręgowy 
Sąd Aptekarski nie dał wiary wy-
jaśnieniom obwinionego, w szcze-
gólności, że w czasie objętym 
wnioskiem o ukaranie nie był 
już kierownikiem apteki (swoją 
rezygnację z pełnienia funkcji kie-
rownika zgłosił do wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego 
dopiero po skierowaniu wnio-
sku o ukaranie do sądu). Wobec 

oczywistych i przeprowadzonych 
dowodów w sprawie Okręgowy 
Sąd Aptekarski uznał go za win-
nego zarzucanych mu przewinień 
zawodowych i wymierzył karę 
sześciu miesięcy zawieszenia pra-
wa wykonywania zawodu.

Ukarany aptekarz skierował 
odwołanie od całości orzeczenia 
do Naczelnego Sądu Aptekarskie-
go. Obwiniony wniósł o uchylenie 
zaskarżonego orzeczenia i prze-
kazanie sprawy do ponownego 
rozpoznania przez sąd okręgowy, 
ewentualnie o zmianę orzeczenia 
w zakresie kary poprzez orze-
czenie kary mniej dolegliwej tj. 
nagany. Uzasadniając apelację 
ukarany aptekarz podnosił szereg 
uchybień proceduralnych których 
jego zdaniem dopuścił się sąd 
okręgowy.

Naczelny Sąd Aptekarski nie 
podzielił też odwołania w zakresie 
naruszenia reguł postępowania 
przed sądem okręgowym oraz 
nie znalazł przesłanek do zmiany 
orzeczenia w zakresie wymie-
rzonej kary i w całości utrzymał 
zaskarżone orzeczenie w mocy. 
W uzasadnieniu swojej decyzji sąd 
wskazał między innymi na szcze-
gólnie naganny motyw działania 
obwinionego tj. działanie z chęci 
zysku (pobierał wynagrodzenie 
nie świadcząc pracy, za przyzwo-
leniem właściciela apteki któremu 
potrzebny był „wirtualny” kierow-
nik).

Obwiniony aptekarz (z uwa-
gi na utrzymany rodzaj kary) na 
podstawie art. 46 ust. 2 ustawy 
o izbach aptekarskich skorzystał 
z możliwości wniesienia odwołania 
od orzeczenia Naczelnego Sądu  
Aptekarskiego do sądu apelacyj-
nego (powszechnego).

Sąd apelacyjny - sąd pracy 
i ubezpieczeń społecznych oddalił 
apelację skarżącego jako oczywi-
ście bezzasadną i w swoim wyroku 

utrzymał w całości wcześniejsze 
orzeczenia Okręgowego i Na-
czelnego Sądu Aptekarskiego. 
W podsumowaniu uzasadnienia 
do wyroku sąd apelacyjny między 
innymi stwierdził: „trafne było 
stwierdzenie Naczelnego Sądu 
Aptekarskiego, że niemożliwość 
wyegzekwowania od właściciela 
apteki potrzebnych dla prawid-
łowego funkcjonowania apteki 
zmian organizacyjnych i uzupeł-
nień w zakresie wyposażenia nie 
zwalnia jej kierownika od jedno-
osobowej i całkowitej odpowie-
dzialności za nieprawidłowości 
w jej funkcjonowaniu.” 

W opisywanym powyżej 
zdarzeniu zastanawiająca jest 
beztroska kierownika, który do-
puścił do funkcjonowania apteki 
bez jakiegokolwiek osobistego 
nad nią nadzoru. Zważyć należy, 
że robił to z pełną premedytacją, 
wszak przed sądem zeznał, że po-
dejmując się kierownictwa umówił 
się z właścicielem apteki, że będzie 
w niej obecny raz w tygodniu. 
Dodać należy, że obwiniony miał 
kilkunastoletni staż pracy w za-
wodzie, nie można więc zaistniałej 
sytuacji tłumaczyć brakiem do-
świadczenia. Bardziej prawdopo-
dobnym wydaje się być zupełny 
brak wyobraźni. Obwiniony może 
mówić o dużej dozie szczęścia, że 
w wyniku jego postępowania nie 
doszło do udokumentowanych 
negatywnych zdarzeń pozosta-
jących w bezpośrednim związku 
z faktycznym zagrożeniem życia 
i zdrowia pacjenta. Wówczas 
bowiem, niezależnie od odpo-
wiedzialności zawodowej mógłby 
ponosić odpowiedzialność karną.

■

mgr farm. Kazimierz  Jura
Przewodniczący

Naczelnego  Sądu  Aptekarskiego

Fot. ©
 koszivu - Fotolia.com
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Takie pytanie zadałem so-
bie już kilka lat temu, i taki ty-
tuł miała napisana przeze mnie 
w 2008 roku praca podyplomo-
wa w Szkole Biznesu Politechni-
ki Warszawskiej. Kolejne równie 
ważne to:

Po co w każdym szpitalu 
lub innym przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego apteka 
szpitalna ?

„Apteka jest placówką ochrony 
zdrowia publicznego, w której 

osoby uprawnione
świadczą w szczególności usługi 

farmaceutyczne…”

Ustawa Prawo Farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 

271 z późn. zm., Art. 86 ust. 1)

W tym przytoczonym, krót-
kim fragmencie ustawy zawiera 
się właściwie cała kwintesencja 
tego, po co i jakie zadania, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
prawa powinna wypełniać apteka 
szpitalna.

Niestety z pojęciem AP-
TEKA nadal znaczna część spo-
łeczeństwa utożsamia tylko ap-
teki otwarte, co ciekawe nawet 
część „fachowców, menadżerów” 
z zakresu ochrony zdrowia sło-
wo apteka kojarzy z miejscem, 

w którym można kupić leki, lub 
w odniesieniu do aptek szpital-
nych z drogim magazynem (po 
płacach, produkty lecznicze i wy-
roby medyczne to najczęściej 
druga składowa kosztów świad-
czeniodawcy) nie uświadamiając 
sobie prawdziwej roli apteki szpi-
talnej w strukturze prawidłowo 
zarządzanego i funkcjonującego 
szpitala, wachlarza stawianych 
przed nią zadań, a także jej wpły-
wu na skuteczność i bezpieczeń-
stwo stosowanej farmakoterapii, 
a w efekcie końcowym na jakość 
świadczeń zdrowotnych.

Dochodzą do mnie sygnały 
z całego kraju o przekształcaniu 
aptek szpitalnych w działy farma-
cji szpitalnej w celu uzyskania ko-
rzyści ekonomicznych dla szpitala 
– tutaj należy sobie zadać pytanie 
czy to na pewno oszczędności, 
a może jednak straty? Jest rze-
czą oczywistą, że marginalizo-
wanie funkcji apteki szpitalnej, 
powierzanie zadań dotyczących 
gospodarki lekiem (np. sporzą-
dzanie leków do żywienia pozaje-
litowego lub cytostatyków na od-
dziale, brak udziału farmaceuty 
w zespole do badań klinicznych, 
zatrudnianie farmaceutów tylko 
„na papierze”) innym zawodom 
medycznym (np. lekarzom, pie-
lęgniarkom) jest co najmniej nie-
porozumieniem.

Na farmaceutów pracu-
jących w aptekach szpitalnych 
nakładane są często obowiązki 
niezgodne z ich kwalifikacjami 
i kompetencjami zawodowymi 
przy jednoczesnym braku wspar-
cia chociażby w postaci zwiększe-
nia ilości personelu fachowego, 
jego uposażenia, zakupu odpo-
wiedniego sprzętu, oprogramo-
wania czy wyposażenia.

Nietrudno również zauwa-
żyć brak zainteresowania władz 
państwowych sprawami farmacji 
szpitalnej. Do nieuregulowanych 
wielu kwestii o które dopomina 
się od lat samorząd naczelny do-
chodzą nowe. Chociażby w ostat-
nim czasie nagłaśniany problem 
z realizacją zakupów leków do 
szpitali w związku z niefortunnym 
zapisem zawartym w Art. 9 ustęp 
2 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wy-
robów medycznych, do których 
praktycznie nie ma możliwości 
się dostosować. Jak stworzyć pra-
widłową listę „lekowo-cenową” 
w oparciu o DDD (definiowaną 
dawkę dobową), jeżeli Świato-
wa Organizacja Zdrowia (WHO) 
w miarę postępu wiedzy medycz-
nej modyfikuje DDD, dla niektó-
rych substancji czynnych i postaci 
leku nie podaje DDD. W załączni-

Apteki Szpitalne 
w Polsce - 
teraźniejszość, 
a przyszłość ?

Fot. ©
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ku do komunikatu MZ dla świad-
czeniodawców dotyczących le-
ków (…) stanowiących podstawę 
limitu są błędy (np. morphinum 
do wstrzykiwań DDD wg MZ z li-
sty z dnia 08.03.12 r. wynosi 100 
mg, a WHO podaje 30 mg), a nie-
które wyliczone w oparciu o DDD 
ceny zakupów przez świadcze-
niodawców są praktycznie niere-
alne do zaoferowania przez hur-
townie, gdyż są nawet niższe od 
kosztów produkcji.

Powyżej przedstawiłem tyl-
ko niektóre problemy z jakimi 
musimy się borykać w codzien-
nej pracy w szpitalu. Ważniej-
sze jest jak widzę nasze apte-
ki w przyszłości, oraz jak zamie-
rzam wykorzystać zaufanie ja-
kim mnie obdarzyli farmaceuci, 
pomimo młodego wieku i nie-
zbyt wielkiego doświadczenia 
pracy w samorządzie aptekar-
skim, wybierając mnie najpierw 
na członka Naczelnej Rady Apte-
karskiej, a następnie Prezydium 
NRA i powierzając funkcję Koor-
dynatora Deptartamentu Farma-
cji Szpitalnej.

Dziękuję, zdaję sobie spra-
wę z odpowiedzialności jaka na 
mnie spadła w związku z zajmo-
wanym stanowiskiem.

   
Przyszłość?

Członkami VI kadencji NRA 
zostało aż ośmiu farmaceutów 
pracujących w aptekach szpital-
nych. Nigdy wcześniej nie było 
tylu reprezentantów tego środo-
wiska, to bardzo dobrze , stano-
wimy znaczną grupę farmaceu-
tów odpowiadających za obrót 
około 15% leków w Polsce, i nasze 
sprawy oraz problemy powinny 
także być traktowane poważnie 
i priorytetowo przez decydentów. 
W Departamencie Farmacji Szpi-
talnej do współpracy zaprosiłem 
podobnie jak ja, nowe osoby 
w NRA, mgr farm. Ewę Pomorską 
oraz mgr farm. Pawła Piotrow-

skiego. Poprosiłem także o po-
moc i doradztwo jako eksperta 
swoją poprzedniczkę mgr farm. 
Janinę Pawłowską, gdyż uważam, 
że mimo swojej własnej wizji, 
w jakim kierunku powinny zmie-
rzać apteki szpitalne w Polsce, 
należy korzystać z doświadcze-
nia i rad osoby, która przez lata 
działała w naszym interesie. Jako 
korespondenta w EAHP pozosta-
wiłem mgr farm. Annę Giżycką.

W swojej pracy w Depar-
tamencie będę dążył głównie 
do powstania takich uregulo-
wań prawnych, aby farmaceuci 
szpitalni traktowani byli jak peł-
noprawni pracownicy pionu me-
dycznego szpitala, na równi z le-
karzami i ordynatorami.

Menadżerowie w końcu 
muszą zrozumieć (tutaj dla uści-
ślenia, nie wszyscy, ponieważ 
mam przyjemność odwiedzać 
różne, naprawdę dobrze wypo-
sażone i funkcjonujące apteki 
szpitalne), że należy inwestować 
zarówno w odpowiednią ilość 
personelu fachowego, zobligo-
wanego do stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych , w od-
powiednie uposażenie, oraz wy-
posażenie apteki, w zależności 
oczywiście od stawianych przed 
apteką zadań, bo to naprawdę się 
opłaca dla świadczeniodawcy.

Wzorem innych krajów eu-
ropejskich należy w końcu wy-
pracować i wymagać jednolitych 
standardów które obowiązywały-
by na terenie całego kraju .

Równie ważnym zadaniem 
jakie przed sobą stawiam jest 
rankingowanie szpitali przy kon-
traktowaniu z NFZ w zależności 
od tego czy np. posiada aptekę 
szpitalną czy dział farmacji szpi-
talnej, jaka jest liczba zatrudnio-
nego personelu, z jakimi kwalifi-
kacjami.

Nie może być tak, że szpi-
tal inwestując w aptekę szpitalną, 
a w rezultacie we wzrost jakości 

świadczonych usług dla pacjen-
tów nie został dodatkowo dofi-
nansowany.

Innym problemem, któ-
rym należy się zająć są badania 
kliniczne prowadzone na terenie 
szpitala – w zespole badawczym 
należy się miejsce farmaceucie 
(z adekwatnym wynagrodzeniem 
za swoją pracę), gdyż to on tak 
naprawdę odpowiada za badaną 
substancję chemiczną, która ma 
być w przyszłości lekiem.

Oczywiście problemów jest 
o wiele więcej, nie zamierzam 
obiecywać gruszek na wierzbie, 
tylko biorę się do pracy, podob-
nie jak to miało miejsce z naszą 
stroną internetową, którą stwo-
rzyłem już prawie pięć lat temu, 
i która ku mojej satysfakcji jest 
naprawdę dobrym narzędziem 
do wymiany informacji dla nasze-
go środowiska.

Na zakończenie chciałbym 
tylko dodać, że w pojedynkę 
trudno będzie cokolwiek zdzia-
łać. Liczę na pomoc zarówno 
farmaceutów którzy ze mną zo-
stali wybrani jako „szpitalnicy” 
do NRA, jak również wszystkich 
pracujących w szpitalu czy innym 
podmiocie leczniczym, a jest nas 
około 3000 osób.

P.S. Jeżeli macie Państwo 
jakiekolwiek propozycje dotyczą‑
ce prawidłowego funkcjonowania 
aptek szpitalnych proszę o kon‑
takt za pośrednictwem naszej 
strony www.aptekaszpitalna.pl .

Z sygnałów od Państwa 
będę wiedział (gdyż nie uważam 
że mam patent na wszechwie-
dzę), jakie mamy problemy w po-
szczególnych jednostkach i jakie 
działania należy podejmować 
w imieniu całego naszego środo-
wiska. ■

mgr farm. Dariusz Smoliński
Koordynator 

Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA
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Luty 2012 
– ponownie 
słabiej niż przed rokiem

Prezes PharmaExpert

PIOTR KULA

  

W lutym br. wartość 
sprzedaży całego 
rynku w porówna-
niu do analogicz-

nego okresu 2011 r. była niższa 
o 103 mln PLN. Równocześnie 
względem stycznia br. sprzedaż 
wzrosła o 194 mln PLN. Najwięk-
sze zmiany dotyczyły segmen-
tu leków refundowanych. O ile 
względem lutego ub. r. segment 
ten wykazał o 199 mln mniej-
szą wartość, to w porównaniu 
do stycznia br. sprzedaż leków 
refundowanych wzrosła o 143 
mln PLN. W obydwu wypadkach 
zmiany w wielkości sprzedaży 

tego segmentu wpłynęły na sy-
tuacje całego rynku względem 
porównywanych okresów. Wzrost 
wartości sprzedaży leków peł-
nopłatnych (+54,4 mln PLN), jak 
i sprzedaży odręcznej (+41,6 mln 
PLN) nie zrównoważył słabszych 
wyników segmentu leków refun-

dowanych i cały rynek zanotował 
spadek względem analogicznego 
okresu ub. r. Natomiast znacz-
ny wzrost rynku wobec stycznia 
br. to w 73,64% zasługa większej 
sprzedaży w segmencie leków re-
fundowanych. Leki pełnopłatne 
na receptę wzrosły wobec stycz-

Rynek farmaceutyczny w styczniu br. zanotował bardzo wysoki spadek 
wartości sprzedaży zarówno wobec analogicznego okresu ub. r., jak  
i poprzedniego miesiąca. Natomiast luty mimo, iż był słabszy od lutego 
2011 r., to zanotował wzrost wartości sprzedaży względem stycznia br. 
Całkowita wartość rynku w lutym br. wyniosła 2 102 mln PLN, tj. o 4,68% 
mniej niż w analogicznym okresie ub. r. i o 10,18% więcej niż w styczniu 
2012 r.  

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

Tabela 1: luty 2012 vs luty 2011

 
luty 2011 luty 2012 zm. (%)

Leki Refundowane 968 768 -20,59%

Leki Pełnopłatne 409 464 13,28%

Sprzedaż Odręczna 829 870 5,02%

Całkowity obrót 2 206 2 102 -4,68%

Tabela 2: luty 2012 vs styczeń 2012

 

styczeń 
2012 luty 2012 zm. (%)

Leki Refundowane 625 768 22,87%

Leki Pełnopłatne 423 464 9,58%

Sprzedaż Odręczna 859 870 1,24%

Całkowity obrót 1 908 2 102 10,18%
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nia o 40,6 mln PLN, a sprzedaży 
odręcznej jedynie o 10,7 mln PLN 
wobec 194 mln PLN całkowitej 
wartości wzrostu rynku.  

Statystyczna apteka

W lutym 2012r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 153,9 tys. PLN.  
W porównaniu do lutego ub. r. 
statystyczna apteka osiągnęła 
o 11,20 tys. PLN (-6,78%) mniej-
szą wartości sprzedaży. Nato-
miast względem stycznia br. war-
tość sprzedaży wzrosła o 14,22 
tys. PLN (+10,18%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. spadek 
wartości dotyczył wyłącznie seg-
mentu leków refundowanych, 
który zanotował słabszy wynik 
o 22,34% (-16,19 tys. PLN). Pozo-
stałe segmenty wzrosły, ale nie-
wystarczająco, aby odwrócić nie-
korzystną sytuację. W porówna-
niu do stycznia br. wzrost dotyczył 
wszystkich segmentów, chociaż 
i w tym wypadku decydujący dla 

wielkości wzrostu był segment le-
ków refundowanych, który zano-
tował o 22,47% wyższe sprzedaże 
niż przed miesiącem. Wartościo-
wo statystyczna aptek zyskała 
10,47 tys. PLN wobec stycznia br. 
Leki pełnopłatne zwiększyły swo-
ją sprzedaż o 9,58%, a sprzedaż 
odręczna o 1,24%. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach w lu-
tym 2012 r. była wyższa o 3,27% 
(+0,50 PLN) niż w styczniu br. Na-
tomiast względem analogiczne-
go okresu ub. r. ceny zmniejszyły 
się o 0,48% (-0,08 PLN). Średnia 
marża apteczna w lutym 2012 r. 
wzrosła względem poprzednie-
go miesiąca zaledwie o 0,02 pp 
i wyniosła 26,81%. Marża ta była 
jednocześnie o 0,97 pp mniejsza 
niż w analogicznym okresie ub. r. 

Refundacja a współpłacenie

Luty był pierwszym miesią-
cem (po 4 kolejnych miesiącach 
wzrostów), w który spadł poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane. W lutym udział 

pacjenta w dopłacie do leków 
refundowanych wynosił 29,51%, 
a w styczniu br. ten współczynniki 
wynosił już 32,82%, tj. o 3,30 pp 
więcej. A w porównaniu do ana-
logicznego miesiąca ubiegłego 
roku (34,05%) wskaźnik ten był 
niższy o 4,54 pp. W lutym pacjen-
ci wydali na leki refundowane 227 
mln PLN, tj. o 22 mln PLN mniej 
niż w poprzednim miesiącu. Na-
tomiast wobec lutego ub. r. war-
tość dopłaty pacjenta była niższa 
o 103 mln PLN. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach w lutym, pacjenci za-
płacili 74,24% z 2 102 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do stycznia br. 
udział ten spadł o 3,74 pp, ale 
wartościowo wydatki pacjen-
tów były wyższe o 73 mln PLN. 
W lutym 2012r. pacjenci wydali 
na produkty lecznicze zakupione 
w aptekach 1 561 mln PLN, tj. nie-
całe 7 mln PLN mniej niż w ana-
logicznym okresie ub. r. (spadek 
udziału o 3,17 pp). 
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Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012 

Według prognozy ana-
lityków PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farma-

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012

Sprzedaż:                      26,9 mld    
Refundacja:                     7,4  mld
Prognoza sprzedaży:    od -4 do -5 %  (vs 2011r.)
Prognoza refundacji:    od -13 do -15 %  (vs 2011r.)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY

PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2012

ceutycznego na koniec 2012 roku 
wyniesie 26,9 mld PLN. W porów-
naniu do ubiegłego roku wartość 
rynku w 2012 będzie niższa od 
4% do 5%. Natomiast refunda-
cja na koniec 2012 roku osiągnie 
wartość 7,4 mld PLN, tj. będzie 

od 13% do 15% mniejsza niż 
w ubiegłym roku. Wyniki lutego 
skorygowały nieznacznie stycz-
niowe prognozy, jednakże wciąż 
są one pesymistyczne dla całego 
rynku, a zwłaszcza dla wartości 
refundacji. ■

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012

Fot. © Nataliia - Fotolia.com
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Polskie izby aptekarskie, 
aby polepszyć pookupa-
cyjną, dramatyczną sy-
tuację na rynku środków 

leczniczych, organizowały nie 
tylko plantacje roślin leczniczych, 
jak opisana w poprzednim nume-
rze „Aptekarza Polskiego” upra-
wa w Kazuniu. Izba Aptekarska 
w Łodzi, chcąc zagwarantować 
pacjentom, że leki, które kupują 
w aptekach są bezpieczne i sku-
teczne, założyła i we wzorowy 
sposób prowadziła laboratorium 
analityczne, nad którym opiekę 
sprawowała wydzielona ze struk-
tur OIA Komisja Naukowa.

Laboratorium analityczne 
urządzone zostało przez Okręgo-
wą Izbę Aptekarską w Łodzi po-
kaźnym kosztem 110 000 złotych. 
Swą siedzibę znalazło w lokalu 
przy ulicy Piotrkowskiej 67. Duże 
zasługi przy jego powstaniu poło-
żył nie tylko Zarząd łódzkiej Izby, 
ale także właściciel apteki przy 
ulicy Piotrkowskiej 193, doktor 
Tadeusz Lipiec, który wypożyczył 
szereg sprzętów laboratoryjnych 
z mikroskopem włącznie. Uroczy-
stego otwarcia laboratorium do-
konano dnia 30 listopada 1946. 
Obsadzone zostało ono dwoma 
pracownikami, w tym doświad-

czoną panią kierownik – magister 
farmacji Anną Kieruczenkową, de 
domo Tylińską, absolwentką stu-
diów farmaceutycznych w Pozna-
niu z roku 1929.

Anna Kieruczenkowa w la-
tach trzydziestych XX wieku była 

kierownikiem laboratorium łódz-
kiego Oddziału Polskiego Po-
wszechnego Towarzystwa Farma-
ceutycznego. Trudno więc byłoby 
znaleźć osobę odpowiedniejszą 
do objęcia kierownictwa nowo 
organizowanej placówki. Pierw-

Ilustracja 1
Fragment z pierwszego 
sprawozdania łódzkiego 
laboratorium analitycz-
nego, zamieszczonego 
na łamach „Farmacji 
Polskiej” (1947, nr 7-8, 
s. 305).
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szej analizy w laboratorium OIA 
dokonano już 1 grudnia 1946. 
Z czasem, opiekująca się labora-
torium Komisja Naukowa Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej, prze-
kształcona została w Komisję La-
boratoryjną OIA.

W pierwszym półroczu 
działalności, tzn. w okresie od 1 
grudnia 1946 do 30 maja 1947 
w laboratorium wykonanych zo-
stało 386 analiz. Sposób w jaki 
zredagowano sprawozdanie za-
mieszczone na łamach „Farmacji 
Polskiej”, uwidacznia, jak wysokiej 
klasy specjalistów zatrudniono 
w laboratorium. Na wspomnia-
nych 386 analiz 180 stanowiły ba-
dania substancji recepturowych, 
151 – preparatów galenowych, 20 
– leków gotowych, pięć – surow-
ców roślinnych, po dwa – tłusz-
czów, olejów i balsamów, cztery 
– produktów technicznych i 15 
– nieznanych substancji. Zbadano 
także jedno enigmatycznie okre-
ślone lekarstwo, będące zapewne 
lekiem, wykonanym na aptecznej 
recepturze. W wymienionej licz-
bie 386 analiz 205 stanowiły ana-
lizy jakościowe, zaś 183 – ilościo-
we, w tym 18 skomplikowanych 
analiz na określenie procentowej 
zawartości alkaloidów. Aż 135 
prób było przebadanych w trybie 
pilnym, czyli w dniu pobrania lub 
nazajutrz. Laboratorium pozy-
skiwało próby przede wszystkim 
z aptek łódzkich (188 prób) i pro-
wincjonalnych (19 prób), a także 
z rozmaitych hurtowni, wytwórni 
i laboratoriów (66 prób). Badano 
także próby pochodzące z Wy-
działu Zdrowia Zarządu Miejskie-
go (4), Ministerstwa Aprowizacji 
(2), Ubezpieczalni Społecznej 
(30), Państwowej Centrali Han-
dlowej Przemysłu Chemicznego 
(5) oraz Spółdzielni Spożywców 
(3). 63 preparaty dostarczyły oso-
by prywatne, zapewne w trybie 

skargi na jakość leków zakupio-
nych w aptece lub – częściej – 
od pokątnych handlarzy. Wyniki 
uzyskane przez laboratorium nie 
były zadowalające: aż 41,2% ana-
liz uwidoczniło niezgodność skła-
du leków z wymaganiami „Farma-
kopei Polskiej II”. Był to niestety 
rezultat pookupacyjnych proble-
mów w zaopatrzeniu aptek, które 
– wyłącznie z konieczności – uży-
wały starych, nawet przedwojen-
nych odczynników i surowców 
do receptury… Aptekarze, chcąc 
zapewnić pacjentom pożądane 
leki, wyciągali z najgłębszych za-
kamarków receptur i aptecznych 
materialni dawno już nie uży-
wane surowce! W omawianym 
sprawozdaniu szczególną uwagę 
zwrócono na omówienie badań 
preparatów nietrwałych, wytwa-
rzanych przez apteki masowo: 
wody utlenionej, kwasu solne-
go, wody wapiennej i proszków 
od bólu głowy. Procentowo, pod 
względem jakości, te właśnie pró-
by pozostawiały najwięcej do ży-
czenie. Z 37 prób wody utlenio-
nej wymogów nie spełniało aż 26. 
Z takiej samej ilości pobranych 
prób kwasu solnego złych było 
22. Na 33 próby wody wapiennej 
poniżej wymaganej jakości plaso-
wało się 16 próbek. W kolejnych 
latach przeprowadzono kilka na-
stępnych dużych poborów pró-
bek, m.in. wody migdałowej, siar‑
czanu magnezu, azotanu potasu, 
mleczanu wapnia. Niestety, za 
każdym razem wyniki były nieza‑
dowalające…

W roku 1947 w labora-
torium pracowały dwie osoby 
i wykonały łącznie 765 analiz, 
z czego 454 stanowiły substancje 
chemiczne i surowce do recep-
tury, 177 – preparaty galenowe, 
53 – leki gotowe, 25 – surowce 
roślinne, 35 – nieznane substan‑
cje oraz pojedyncze próby tłusz-

czów, produktów technicznych 
i balsamów. Ilość preparatów 
nie spełniających wymogów far-
makopealnych wynosiła 35,6%. 
W roku 1948 ilość analiz prze-
prowadzonych w łódzkim labo-
ratorium spadła do 559, przy 
zwiększony stanie zatrudnienia 
wynoszącym trzy osoby. Badano 
preparaty nadesłane przez apteki 
całego regionu, a także hurtow-
nie i Ubezpieczalnię Społeczną. 
Jak podawano w zamieszczonym 
na łamach „Farmacji Polskiej” 
sprawozdaniu z działalności Izby 
za rok 1948 spośród wymienio‑
nych analiz wykryto 177 prepa‑
ratów fałszowanych, co stanowi 
32% wykonanych analiz. Spe-
cjalną uwagę poświęcono w tym 
okresie badaniu calcium lacticum 
oraz sporządzanym w aptekach 
proszkom od bólu głowy. Cytowa-
ne sprawozdanie informowało, że 
w obu wypadkach wykryto około 
39% preparatów nieodpowiadają‑
cych wymogom farmakopealnym. 
Ponadto w roku 1948 laborato-
rium wzbogaciło swoją bibliotekę 
oraz rozpoczęło sprzedaż płynów 
mianowanych, w które zaopa-
trywały się laboratoria fabryczne 
przemysłu włókienniczego.

Działalność laboratorium 
w pięcioleciu 1945-1949 podsu-
mowano na łamach jubileuszo-
wego wydania „Farmacji Polskiej” 
z listopada-grudnia 1949. Zało-
żenie i prowadzenie laboratorium 
Zarząd Izby określił jako poważne 
osiągnięcie, tłumacząc jednocześ-
nie, że przeprowadzenie w latach 
1946-1949 ponad tysiąca sied-
miuset analiz wykazało celowość 
i potrzebę istnienia tego rodza‑
ju placówki, ze względu na dość 
znaczny napływ do aptek towa‑
rów niewiadomego pochodzenia. 
Wyniku przeprowadzenia 1709 
analiz chemikaliów, preparatów 
galenowych, specyfików, surow‑
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Ilustracja 2.1 i 2.2
W pierwszych latach powojennych podstawowym źródłem wiedzy na temat badania preparatów farmaceutycznych były 

podręczniki wydane przez Farmaceutyczny Instytut Wydawniczy Naczelnej Izby Aptekarskiej. W „Części ogólnej” podręcznika 
pt. „Zarys farmacji galenowej” profesor Marek Gatty-Kostyal zawarł szereg informacji, poświęconych badaniom chemicznym, 
mikroskopowym i makroskopowym surowców roślinnych oraz oznaczeniom glikozydów i alkaloidów w wybranych surowcach 
i postaciach leku ziołowego. Z kolei w opracowaniu „Analiza toksykologiczna” obszerne działy poświęcone były analizie leków, 

głównie jednak w aspekcie toksykologicznym. Ze zbiorów autora.

►
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ców roślinnych i innych, wykry-
to łącznie 570 zafałszowań. Jak 
podkreślano w cytowanym spra-
wozdaniu uniemożliwiono w ten 
sposób dostarczenie choremu le‑
ków zafałszowanych bądź też nie‑
odpowiedających wymogom Far‑
makopei Polskiej.

Zarząd Izby chwalił się po-
nadto działalnością naukową Ko-
misji Laboratoryjnej, która opraco‑
wała (…) szereg poprawek do Far‑
makopei Polskiej II. W rzeczywisto-
ści poprawki te były opracowane 
i opublikowane przez kierownika 
laboratorium, Annę Kieruczenko-
wą, która stykała się codziennie 
podczas pracy z niedociągnięcia‑
mi niektórych metod badawczych 
Farmakopei Polskiej. Podobne 
osiągnięcia zanotowała już w cza-
sie swej pracy we wspomnianym 
powyżej laboratorium łódzkiego 
Polskiego Powszechnego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego, zaj-
mując się m.in. analityką chloro-
wodorku chininy i bieli cynkowej, 
badaniami trwałości wody z gorz-
kich migdałów i oznaczaniem siły 
trawiennej preparatów z pepsyną. 
W czasie pełnienia funkcji kierow-
nika Laboratorium OIA, na łamach 
„Farmacji Polskiej” opublikowała 
prace: „Kilka ważnych dla praktyki 
metod badawczych nie objętych 
Farmakopeą Polską II” (1947) oraz 
„Spostrzeżenia na temat badania 
dobroci leków wg Farmakopei 
Polskiej II” (1949).

Anna Kieruczenkowa jest 
autorem podsumowania kilku-
letniej działalności laboratorium, 
opublikowanego również w „Far-
macji Polskiej”. Dokonała go 
w przededniu likwidacji izb apte-
karskich i nacjonalizacji polskich 
aptek, 26 lutego 1950 roku z oka-
zji uroczyście obchodzonego pię-
ciolecia istnienia łódzkiej Izby. 
Pani kierownik podpisała się jako 

doktor farmacji! W grudniu 1949 
została bowiem wypromowana 
po obronie na łódzkim Wydzia-
le Farmaceutycznym pracy dok-
torskiej zatytułowanej „Emulsje 
farmaceutyczne i metyloceluloza 
jako emulgator”.

Doktor Kieruczenkowa wspo-
minała, że przełomowym w dzia-
łalności placówki był roku 1949: 
znikają osoby prywatne, handlujące 
lekami. Nie ma już dziesiątków ana‑
liz kodeiny, papaweryny, amidopi‑
ryny, kofeiny, tiokolu i wielu innych 
drogich preparatów. Tymczasem 
praca nabiera charakteru wybit‑
nie naukowego. Staje się wyjątko‑
wo trudna. Wpływają do badania 
preparaty, których ocena wymaga 
opracowania metod badawczych. 
Szczególnie dużo bada się kwa-
su paraaminosalicylowego, który 
gruźlicy przynoszą do analizy (…), 
zakupiony za duże sumy – prepa‑
rat przeważnie bezwartościowy. 
Jak podkreślała Anna Kieruczen-
kowa, trudne warunki ekonomicz-
ne spowodowały, że wymagania 
w stosunku do prowadzonych 
analiz były coraz większe: anali‑
zuje się preparaty produkcji kra‑
jowej, nie przeznaczone właściwie 
dla lecznictwa lecz docierające 
doń wskutek braku towarów, jak 
np. benzoesan sodu, zawierający 
niedopuszczalny kwas chloroben‑
zoesowy, nie wykrywalny metodą 
badania, podaną przez Farmako‑
peę Polską. Ponadto w relacji swej 
kierownik laboratorium podała 
kilka ciekawych analiz, które mia-
ła okazję prowadzić: wpływają (…) 
do analizy (kilka wypadków) leki, 
wydane z aptek na receptę, wyko‑
nane z pomyłkami. Jedna analiza 
dotyczyła wypadku zatrucia zioła‑
mi, zbieranymi przez delikwentkę. 
Kieruczenkowa zastrzegała, że la‑
boratorium ustaliło składnik tru‑
jący. Na dzień 16 lutego 1950, na 

łączną liczbę 1916 przebadanych 
preparatów, aż 30% nie odpowia-
dało wymaganiom.

Doktor Anna Kieruczen-
kowa podkreślała, że głównym 
celem laboratorium jest spełniać 
obowiązek czuwania, by do rąk 
chorego nie dostał się lek bez‑
wartościowy. Snuła także plany 
przekształcenia skromnego la-
boratorium w Instytut Badawczy, 
godny Wielkiej Robotniczej Łodzi. 
Na przeszkodzie tym ambitnym 
zamiarom stanęła likwidacja izb 
aptekarskich i przejęcie ich ma-
jątku przez nowo powołane wo-
jewódzkie Centrale Aptek Spo-
łecznych.

Na zakończenie niniejsze-
go artykułu odnotować należy, 
że zorganizowanie laboratorium 
analitycznego nie było jedynym 
osiągnięciem Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Łodzi. To właś-
nie dzięki staraniom i finansowej 
ofiarności Zarządu tejże Izby mo-
gły zostać uruchomione w tym 
mieście studia farmaceutyczne, 
a nowopowstały Wydział Farma-
ceutyczny Uniwersytetu Łódzkie-
go uzyskał od Izby wyposażenie 
laboratoriów i bibliotek. Zarząd 
Izby wspierał także wydatnie ży-
cie organizacji studentów far-
macji i fundował kilkanaście co-
miesięcznych stypendiów. Łącz-
nie na te cele Izba Aptekarska 
wygospodarowała potężną jak 
na owe czasy sumę ponad czte-
rech milionów złotych! Ponadto 
Izba łódzka organizowała liczne 
szkolenia dla aptekarzy, służyła 
im poradą prawną, uczestniczyła 
w zbiórkach i akcjach charytatyw-
nych, wspierała finansowo orga-
nizujący się oddział Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego… ■

Dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora
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Nowe rejestracje – PL – grudzień 2011

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

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

Esomeprazolum: Eranoprazol 
(Ranbaxy) i Esomeprazol Teva to 
odpowiednio 10. i 11. zarejestro-
wana marka ezomeprazolu, zaś 
Stomezul (Sandoz) w postaci iniek-
cji to rozszerzenie w stosunku do 
zarejestrowanych wcześniej tab-
letek powlekanych. Na rynek zo-
stały wprowadzone 3 leki: Nexium 
(AstraZeneca; lek oryginalny), od 
października 2010 Emanera (Krka) 
i od stycznia 2012 Helides (Zenti-
va; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Ethypharm pod nazwą 
Prazectol). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Esome-
prazole Polpharma inj., Esoranban 
(Ranbaxy), Meprene (Ethypharm), 
Stomezul (Sandoz), Texibax (Ran-
baxy) i Zoleprin (Hygia). Skreślono 
z Rejestru (brak w Urzędowym 
Wykazie 2012): Esomeprazol-
-Ratiopharm.

A02BD – Preparaty złożone 
w eradykacji Helicobacter 
pylori

Bismuthi kalii subcitras+metron
idazolum+tetracyclinum: Pylera 
(Axcan) to 1. zarejestrowany lek 

o podanym składzie i zarazem 
1. zarejestrowany lek w tej klasie 
terapeutycznej.

A08/A08A – Środki do le‑
czenia otyłości, z wyłącze‑
niem produktów dietetycz‑
nych; A08AB - Środki do 
leczenia otyłości działające 
obwodowo

Orlistatum: Orlistat Sandoz w do-
stępnej bez recepty dawce 60 mg 
oraz dostępnej z przepisu lekarza 
dawce 120 mg oraz receptowy 
Orlistat Teva w dawce 120 mg to 
odpowiednio 5. i 6. zarejestrowa-
na marka orlistatu. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 leki: receptowy 
Xenical (Roche; lek oryginalny) 
i od marca 2009 bezreceptowy 
Alli (GlaxoSmithKline; lek zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Orlistat GSK). Nie pojawiły się jesz-
cze na rynku: Orlistat Polpharma 
i Orlistat Stada w dostępnej bez re-
cepty dawce 60 mg oraz dostępnej 
z przepisu lekarza dawce 120 mg.

A10 – Leki stosowane 
w cukrzycy; A10B – Leki ob‑
niżające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin;
A10BB – Sulfonamidy, po‑
chodne mocznika

Gliclazidum: Diabezidum (Jelfa) 
o zmodyfikowanym uwalnianiu 
w dawce 30 mg to 21. zarejestro-
wana marka gliklazydu. Na rynek 
wprowadzono 4 leki o standar-

dowym uwalnianiu: Diabrezide 
(Molteni), Diaprel (Servier), Diazi-
dan (ICN Polfa Rzeszów) i Glazide 
(Galena), a także 3 leki o prze-
dłużonym uwalnianiu: Diaprel 
MR (Anpharm), od sierpnia 2008 
Gliclada (Krka) i od czerwca 2011 
Normodiab MR (Actavis).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Clazistada (Sta-
da), Corazide MR (Tabuk Poland), 
Diagen (Generics), Diamicron 
(Servier), Gliclabare (Disphar), Glic-
lagamma MR (Wörwag), Gliclazi-
de-1A Pharma, Gliclazide Gentian 
Generics, Glimatin SR (Polpharma), 
Glisan MR (Apotex), Gluctam 
MR (Egis; dawka 30 mg zareje-
strowana wcześniej pod nazwą 
Gliclazide MR Servier), Glydium 
MR (Anpharm), Salson (Sandoz) 
i Zeglidia (+Pharma) o zmodyfi-
kowanym uwalnianiu.

A10BX – Inne leki obniżają‑
ce poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin

Repaglinidum :  Repaglinide 
Sigillata to 11. zarejestrowana 
marka repaglinidu. Wcześniej 
w ramach procedury centralnej 
zarejestrowano w UE 6 preparatów 
repaglinidu: Enyglid (Krka), Novo-
norm i Prandin (oba: Novo Nord-
isk), Repaglinide Accord (Accord 
Healthcare), Repaglinide Krka 
i Repaglinide Teva. Na rynek w Pol-
sce wprowadzono dotychczas 

W grudniu 2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 96 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych 
produktów leczniczych, w tym 95 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe 
pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Momederm - Jelfa), który został pominięty 
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 grudniu 2011 został udostępniony 
19 stycznia 2012.



Nowe rejestracje i nowości na rynku

49Aptekarz Polski, 67(45e) marzec 2012

tylko Novonorm. Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży 4 preparaty 
z rejestracji narodowej: Aderegl 
(Specifar), Dibetix (Jelfa), Ilgaper 
(Actavis) i Repaglinide Arrow (Ar-
row Poland). Skreślono z Rejestru 
(brak w Urzędowym Wykazie 
2012): Repaglinid Sandoz.

C – UKłAD SERCOWO-NACZY-
NIOWY

C01 – Leki stosowane w cho‑
robach serca; C01E – Inne 
leki stosowane w chorobach 
serca; C01EB – Inne leki sto‑
sowane w chorobach serca

Trimetazidinum: Trimpol MR 
(Polfarmex) to 14. zarejestro-
wana marka trimetazydyny. Do 
sprzedaży wprowadzono 8 marek 
preparatów jednodawkowych 
o standardowym i przedłużonym 
uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR 
(Ethifarm), Metazydyna (Polfa 
Pabianice), Preductal (Servier) 
i Preductal MR (Anpharm), Trime-
taratio (Ratiopharm), od sierpnia 
2008 Setal MR (Polfarmex), od 
listopada 2008 Protevasc SR (Ge-
deon Richter Polska), od kwietnia 
2010 Trimeductan MR (Lekam) 
i od sierpnia 2011 Vascotazin 
(Actavis). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Dimesar (Lupin), Porto-
ra (Glenmark), Trimedal (Lupin), 
Trimetazidine-Ratiopharm PR 
i Trioxigen (Mylan).

C03 – Leki moczopędne; 
C03B – Leki moczopędne 
niskiego pułapu, z wyłącze‑
niem tiazydów; C03BA – Sul‑
fonamidy, leki proste

Indapamidum: Indapagamma 
(Wörwag) to 25. zarejestrowana 
marka indapamidu w postaci 
o przedłużonym uwalnianiu. Na 
rynek wprowadzono 12 leków 
o przedłużonym uwalnianiu: Diu-
resin SR (Polfarmex), Indapen SR 
(Polpharma), Indix SR (Teva), Ipres 
Long (Vedim), Rawel SR (Krka), 
Tertensif SR (Servier), od czerwca 
2010 Symapamid SR (SymPhar), 
od sierpnia 2010 Indastad (Stada) 

i Indipam SR (Actavis), od paź-
dziernika 2010 Opamid (Orion), 
od września 2011 Indapamide SR 
(Mylan) i od lutego 2012 Inda-
pamide SR Arrow (Arrow Poland; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Anpharm pod nazwą 
Arifon SR, a następnie Previlex), 
a także 6 leków o standardowym 
uwalnianiu: Apo-Indap (Apotex), 
Indapen (Polpharma), Indapres 
(Gedeon Richter Polska), Indapsan 
(Sanofi-Synthelabo), od listopada 
2008 Indapamidum Farmacom 
(następnie zmiana nazwy na Inda-
pamidum 123ratio), od lipca 2009 
Indap (Pro.Med).
Nie pojawiło się jeszcze w sprze-
daży 9 leków o przedłużonym 
uwalnianiu: Arifon SR (Anpharm), 
Cordapaq (Sandoz), Indapamid-
-1A Pharma, Indapamide J&P 
Pharma, Indapamide 1,5 mg SR 
Servier, Indapamide Teva, Indapres 
SR (Gedeon Richter Polska), Izepox 
(Labormed) i Terpamid SR (Lekam).
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Fodrin 
(Teva) i Indapamid-Ratiopharm SR 
(Ratiopharm; lek wprowadzony na 
rynek od kwietnia 2010).

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

Bisoprololum: Tisderol (Pfizer) to 
18. zarejestrowana marka bisopro-
lolu. Do sprzedaży wprowadzono 
12 leków: Bisocard (ICN Polfa 
Rzeszów), BisoHexal (Sandoz), 
Bisopromerck (Merck), Bisoratio 
(Ratiopharm), Concor i Concor Cor 
(Merck, leki oryginalne), Corectin 
(Biofarm), od września 2007 Anti-
pres (Jelfa), od października 2008 
Coronal (Zentiva), od sierpnia 
2010 Bisoprolol Ozone, od stycz-
nia 2011 Bibloc (Sandoz) i od listo-
pada 2011 Bidop (Arrow Poland) 
oraz Bilokord (Actavis). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty: 

Bicardef (Hasco-Lek), Bisogamma 
(Wörwag), Bisoprolol-1A Pharma 
(1A Pharma), Bisoprolol Aurobin-
do i Bisoprolol Vitabalans (prepa-
rat zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Bisprotin). Skreślono 
z Rejestru: Bisoblock (Keri Pharma) 
i Bisoprolol Polpharma.

C07AG – Leki blokujące re‑
ceptory a- i b-adrenergiczne

Carvedilolum: Karvidil (Grin-
dex) to 14. zarejestrowana marka 
karwedilolu. Na rynek wprowa-
dzono 12 preparatów: Carvedilol-
-Ratiopharm, Carvetrend (Teva), 
Coryol (Krka), Dilatrend (Roche; 
lek oryginalny), Vivacor (Egis), od 
czerwca 2006 Atram (Zentiva), od 
sierpnia 2006 Carvedilol Teva, od 
września 2006 Carvedigamma 
(Wörwag), od listopada 2007 
Avedol (Polpharma), od września 
2008 Symtrend (SymPhar), od 
stycznia 2009 Hypoten (Orion) 
i od lutego 2012 Carvedilol Pfizer. 
Nie został jeszcze wprowadzony 
preparat Karwedilol Egis. Skreślo-
no z Rejestru: Carvewin (Winthrop 
Medicaments), Carvilex (Actavis; 
wprowadzony na rynek od lipca 
2008) i Mavodilol (Ratiopharm; 
wprowadzony na rynek od grud-
nia 2009).

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

Candesartanum: Candezek (Ada-
med) to 10. zarejestrowana marka 
kandesartanu. Na rynek zostały 
wprowadzone 3 leki: Atacand 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
od czerwca 2010 Karbis (Krka) 
i od listopada 2011 Candepres 
(Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Candertan 
(Gedeon Richter Polska), Cande-
sartan-1A Pharma, Candesartan 
Actavis, Candesartan-Ratiopharm, 
Hyposart (Polpharma) i Ranacand 
(Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: 
Candesartan Teva.
Irbesartanum: Irbesartan USV 
(USV Europe) to 22. zarejestrowa-►
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na marka irbesartanu. Do sprzeda-
ży w Polsce wprowadzono 2 leki: 
Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-
-Myers Squibb) i od kwietnia 
2011 Irprestan (Actavis; lek zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Irkartaban).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Depalong (Medana Phar-
ma), Diasykrun (Medis), Ifirmasta 
(Krka), Irbenahyp (Genepharm; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Irbesartan Genepharm), 
Irbesartan Schluttig (Pharma Re-
sources Dr. Schluttig; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą 
Irbenidda), Irbesartan +Pharma, 
Irbesartan Accord (Accord He-
althcare), Irbesartan Farmapro-
jects, Irbesartan Invent Farma, 
Irbesartan Miklich, Irbesartan 
Pfizer, Irbesartan Richter (Gedeon 
Richter Polska), Irbesartan Sandoz, 
Irbesartan Teva, Irbesartan Viketo 
(Invent Farma), Irbesartan Win-
throp (Sanofi-Aventis), Irtucalan 
(Medis), Karvea (Bristol-Myers 
Squibb) i Polsar (Polpharma; lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Polsar PPH).
Skreślono z rejestrów: Irbesartan 
BMS (Bristol-Myers Squibb) i Ir-
besartan Ranbaxy.

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

Losartanum+hydrochlorothiazi
dum: Zalarlos comp (Alchemia) to 
20. zarejestrowana marka prepara-
tów o podanym składzie, zaś Lakea 
HCT (Sandoz) w dawce 100 mg + 
12,5 mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej innych 
zestawień dawek tego leku. 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 Pre-

sartan H (ICN Polfa Rzeszów), od 
maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), 
od lipca 2010 Losartan+HCT Ar-
row (Arrow Poland), od sierpnia 
2010 Stadazar HCT (Stada; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Vilbinitan), od lutego 2011 
Loreblok HCT (Orion), od marca 
2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lo-
rista HL (Krka) oraz od sierpnia 
2011 Sortabax HCT (Ranbaxy). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Losa-
comb (Mylan), Losagen Combi 
(Generics), Losargamma HCT 
(Wörwag), Losartan HCT Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals), Lo-
sartan HCT Tecnimede, Losartan 
Hydrochlorotiazyd Krka (preparat 
zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę HCS pod nazwą Losartan 
Hydrochlorotiazyd HCS), Losartan 
Potassium Hydrochlorothiazide 
Liconsa, Lostanorm HCT (+Phar-
ma; lek zarejestrowany wcześniej 
przez Alet Pharmaceuticals pod 
nazwą Losartan Potassium HCT 
Alet) i Rasoltan HCT (ESP Pharma). 

C09DA06 – Kandesartan 
i leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorot
hiazidum: Candezek Plus (Ada-
med) to 7. rejestracja preparatów 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 2 leki: od września 
2011 Karbicombi (Krka) i od grud-
nia 2011 Candepres HCT (Sandoz). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Cander-
tan HCT (Gedeon Richter Polska), 
Candesartan HCT Actavis, Cande-
sartan HCT-Ratiopharm i Cande-
sartan HCT Teva.

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

Rosuvastatinum: Tintaros (Ada-
med) to 12. zarejestrowana marka 
rosuwastatyny. Na rynek wprowa-
dzono 8 marek: Crestor (AstraZe-
neca; 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 Roma-
zic (Polpharma). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Rosugen (Generics), Rosuvastatin 
Krka i Rosuvastatin-Ratiopharm.

D – LEKI STOSOWANE W DER-
MATOLOGII

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

Amorolfinum: Myconolak (Axxon) 
to 3. zarejestrowany lek z amorol-
finą. Do obrotu wprowadzono lek 
oryginalny Loceryl (Galderma). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku: 
Amorolfine Adoh.
Terbinafinum: Tersilat (Sun-Farm) 
krem to 9. zarejestrowana marka 
terbinafiny do stosowania miej-
scowego. Na rynek wprowadzo-
no 6 leków: Lamisilatt (Novartis) 
w postaci aerozolu, kremu i żelu 
oraz Tenasil (Homeofarm), Terbi-
derm (Gedeon Richter), Undofen 
Max (GlaxoSmithKline, Poznań), 
od października 2007 Terbistad 
(Stada) i od lipca 2011 Mycona-
fine (Axxon; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Temapharm 
pod nazwą Zelefion). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży kremy Dermogen (Generics) 
i Terbilum (Oceanic). Wygasło po-
zwolenie na Lamisilatt 1 (Novartis) 
w postaci płynu do stosowania na 
skórę.

D07 – Kortykosteroidy, pre‑
paraty dermatologiczne; 
D07A – Kortykosteroidy, leki 
proste; D07AD – Kortykoste‑
roidy bardzo silnie działające 
(grupa IV)

Clobetasolum: Clarelux (Pierre Fa-
bre Dermatologie) w postaci piany 

►
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na skórę to 6. zarejestrowana mar-
ka klobetasolu. Na rynek wprowa-
dzono preparaty klobetasolu do 
stosowania na skórę, w postaci 
kremów i maści: Clobederm (Jel-
fa), Dermovate (GlaxoSmithKline) 
i Novate (ICN Polfa Rzeszów). 
Ponadto dostępne są płyny do 
stosowania na owłosioną skórę 
głowy: Dermklobal (Nepentes) 
oraz Dermovate (GlaxoSmithKli-
ne) i od listopada 2007 szampon 
Clobex (Galderma). Skreślono 
z Rejestru: Clarelux maść (Pierre 
Fabre Dermatologie).

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIO-
WY I HORMONY PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe 
i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; 
G03A - Hormonalne środki 
antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AA – Progesta‑
geny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe; G03AA10 – 
Gestoden i estrogen

Gestodenum+ ethinylestradio-
lum: 
Gestodene/Ethinylestradiol Acta-
vis w 2 zestawieniach dawek (75 
mcg gestodenu i 20 mcg etinyle-
stradiolu oraz 75 mcg gestodenu 
i 30 mcg etinylestradiolu) to 12. 
zarejestrowana marka środków 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 5 środków zawie-
rających 75 mcg gestodenu i 20 
mcg etinylestradiolu - Harmonet 
(Pfizer), Logest (Schering), od maja 
2008 Kontracept (Polfa Pabiani-
ce), od kwietnia 2009 Sylvie 20 
(SymPhar) i od października 2010 
Artizia (Zentiva). Do sprzedaży 
wprowadzono także 4 środki za-
wierające 75 mcg gestodenu i 30 
mcg etinylestradiolu - Femoden 
(Bayer Schering), Minulet (Pfizer), 
od maja 2008 Femipol (Polfa Pa-
bianice) i od kwietnia 2009 Sylvie 
30 (SymPhar). Nie pojawił się jesz-
cze preparat Lindynette (Gedeon 
Richter). Ponadto wprowadzono 

preparat Mirelle (Schering) zawie-
rający w zestawie (28 tabl. powl.) 
60 mcg gestodenu i 15 mcg eti-
nylestradiolu (24 tabl. powl.) oraz 
placebo (4 tabl.). Nie pojawił się 
jeszcze w sprzedaży preparat Ven-
diol (Gedeon Richter) o składzie 
identycznym, jak preparat Mirelle.

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Inne leki urologicz‑
ne, w tym przeciwskurczo‑
we; G04BE – Leki stosowane 
w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Fildlata (Sigillata) to 
25. zarejestrowana marka syldena-
filu. Na rynek zostało wprowadzo-
nych 13 preparatów z opisanym 
wyżej zastosowaniem: Maxigra 
(Polpharma), Viagra (Pfizer), od 
października 2009 Vizarsin (Krka), 
od lipca 2010 Sildenafil Actavis, 
od września 2010 Sildenafil San-
doz, od grudnia 2010 Sildenafil 
Medana (Medana Pharma), od 
stycznia 2011 Sildenafil Teva, od 
marca 2011 Falsigra (Polfarmex), 
od czerwca 2011 Sildenafil Ra-
tiopharm i Vigrande (Zentiva), 
od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), 
od października 2011 Silfeldrem 
(+Pharma) i od grudnia 2011 Sil-
denafil Apotex.
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Amfidor (Egis), 
Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil 
Accord (Accord Healthcare), Sil-
denafil Mylan, Sildenafil Pfizer, 
Sildenafil Stada, Sildenafil Tecni-
mede (Polfa-Łódź), Sildenafilum 
Farmacom, Syldenafil Jubilant 
i Vilgendra (Sigillata). Skreślono 
z Rejestru (brak w Urzędowym 
Wykazie 2012): Sildenafil BMM 
Pharma.
Do sprzedaży wprowadzono tak-
że preparat Revatio (Pfizer). Lek 
zawiera sildenafil umieszczony 
przez WHO w klasie G04BE – Leki 
stosowane w zaburzeniach erekcji, 
choć według wskazań dla tego 
preparatu (leczenie pacjentów 
z nadciśnieniem płucnym sklasyfi-
kowanym według WHO jako klasa 
II i III - lek stosuje się w celu po-

prawy zdolności wysiłkowej; wy-
kazano skuteczność działania leku 
w pierwotnych postaciach nad-
ciśnienia płucnego oraz wtórnych 
związanych z chorobami tkanki 
łącznej) bardziej pasowałaby klasa 
C01EB – Inne leki nasercowe.

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

Tamsulosinum: Tamsulosin 1A 
Pharma i Miktosan (Sandoz) to 
aktualnie odpowiednio 20. i 21. za-
rejestrowana marka tamsulozyny. 
Na rynek wprowadzono 14 leków: 
Omnic i od lipca 2006 Omnic Ocas 
(Astellas Pharma; lek oryginalny), 
Tanyz i Tanyz Eras (Krka), od mar-
ca 2006 Uprox (Farma-Projekt), 
od maja 2006 Fokusin (Zentiva) 
i Urostad (Stada), od czerwca 2006 
Tamsudil (Actavis), od sierpnia 
2006 Prostamnic (+Pharma), od 
listopada 2006 Omsal (Gedeon 
Richter), od czerwca 2007 Pro-
ximic (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), Omipro (Jelfa), 
Omnitamgen (Mylan), Solesmin 
(Cipla) i Tamsulosin-Stichting 
(Stichting Registratiebeheer).
Wygasły pozwolenia (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012) dla pre-
paratów: Bazetham kaps. (Teva; 
lek wprowadzony na rynek od 
kwietnia 2006), Flosin (Menarini; 
lek zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Kiron pod nazwą Tamsulijn), 
TamsuLek (Sandoz; lek wprowa-
dzony na rynek od czerwca 2006), 
Tamsugen (Generics; lek wprowa-
dzony na rynek od stycznia 2007), 
Tamsulosin-Ratiopharm (lek wpro-
wadzony na rynek od marca 2006) 
i Tamzul (Teva).
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J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryj‑
ne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamo‑
we leki przeciwbakteryjne;
J01DC – Cefalosporyny 
drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxime Glob 
i Cefuroxime Ceft Limited to od-
powiednio 12. i 13. zarejestrowany 
doustny preparat cefuroksymu. Do 
sprzedaży wprowadzono 8 leków 
doustnych: Bioracef (Polpharma), 
Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (ICN 
Polfa Rzeszów), Xorimax (San-
doz), Zinnat (GlaxoSmithKline; 
lek oryginalny), od sierpnia 2006 
Zamur (Mepha), od listopada 
2008 Cefuroxime-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej jako 
CefuHexal) i od września 2009 Zi-
noxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty 
doustne: Cefuroxime-Ratiopharm, 
Cefuroxim Teva i Xelacef (Actavis). 
Ponadto zarejestrowanych jest 
7 leków iniekcyjnych. Na rynek 
wprowadzono 6 leków iniekcyj-
nych: Biofuroksym (Polpharma), 
Tarsime (Polfa Tarchomin), Xorim 
(Sandoz), Zinacef (GlaxoSmithKli-
ne; lek oryginalny), od grudnia 
2008 Cefuroxim-MIP (MIP Phar-
ma) i od lutego 2012 Cefuroxim 
Kabi (Fresenius Kabi). Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny 
Cefuroxime Actavis.

J01DH – Karbapenemy
Meropenemum :  Meropenem 
Polfa Łódź i Meropenem GSK to 
odpowiednio 8. i 9. zarejestrowana 
marka meropenemu. Do sprzeda-
ży wprowadzono 3 leki: Meronem 
(AstraZeneca), od marca 2011 
Meropenem Sandoz i od stycznia 
2012 Meropenem Kabi (Fresenius 
Kabi). Nie pojawiły się jeszcze 
w obrocie: Mepereost (Sandoz), 
Meropenem Hospira, Nableran 
(Ranbaxy) i Reopemest (Sandoz).

J01M – Chinolony przeciw‑
bakteryjne, J01MA – Fluoro‑
chinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin 
Sanovel (Sanovel Holding) to 7. 
zarejestrowana marka lewoflok-
sacyny. Na rynek wprowadzono 
2 leki: oryginalny Tavanic (Sanofi-
-Aventis) i od czerwca 2011 Levoxa 
(Actavis). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Aflobax 
(Temapharm), Levofloxacin FP 
(Farmaprojects), Oroflocina (Jelfa) 
i Xyvelam (+Pharma). Skreślono 
z Rejestru (brak w Urzędowym 
Wykazie 2012): Levofloxacin Teva.

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A 
– Bezpośrednio działają‑
ce leki przeciwwirusowe; 
J05AR – Leki przeciwwiru‑
sowe stosowane w leczeniu 
zakażeń wirusem HIV, pre‑
paraty złożone; J05AR01 – 
Zydowudyna i lamiwudyna

Lamivudinum+zidovudinum: 
Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan 
to 4. zarejestrowany lek o tym 
składzie. Na rynek wprowadzono 
2 leki: Combivir (Viiv Healthcare) 
i od maja 2011 Lazivir (Celon 
Pharma). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży preparat Lamivudine/
Zidovudine Teva.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłYWAJĄCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowo‑
tworowe;
L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidy‑
ny

Gemcitabinum: Gemalata (Sigil-
lata) to 27. zarejestrowana marka 
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 paź-
dziernika 2009 Gitrabin (Actavis), 
od kwietnia 2010 Gemcitabine 
Polpharma, od lipca 2010 Gem-
citabine Medac, od października 
2010 Gemcit (Fresenius Kabi) 
i Gemliquid (Ebewe), od lutego 
2011 Gemcitabine Accord (Accord 

Healthcare) i od listopada 2011 
Symtabin (SymPhar).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Gembin 
(Actavis), Gemcel (Celon), Gem-
citabin Cancernova, Gemcitabine 
Caduceus Pharma, Gemcitabine 
Egis, Gemcitabine Hospira, Gem-
citabine Mylan, Gemcitabine Phar-
ma-Data, Gemcitabine Polfa Łódź, 
Gemcitabine Sandoz, Gemcitabine 
Teva (preparat zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Sigillata 
pod nazwą Getmisi), Gemcitabine 
Vipharm, Gemciteva (Teva), Gem-
citin (ICN Polfa Rzeszów), Gemsol 
(Ebewe) i Gemstad (Stada).
Skreślono z Rejestru: Gemcitabin-
-Ratiopharm.

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

Docetaxelum: Docetaxel Pharma-
ki Generics to 18. 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 (Ac-
tavis; lek wprowadzony do obrotu 
w grudniu 2010 pod pierwotną 
nazwą Daxtere). Nie pojawiły się 
dotychczas w sprzedaży: Celotax 
(Celon), Docefim (Alfred E. Tiefe-
nbacher), Docefrez (Sun Pharma-
ceuticals Industries Europe), Doce-
taxel Accord (Accord Healthcare), 
Docetaxel Hospira, Docetaxel Lek 
(Sandoz), Docetaxel Mylan, Doce-
taxel Polpharma, Docetaxel Stada 
(zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Cetadocure), Docetaxel 
Teva Pharma, Docetaxel Win-
throp (Aventis Pharma), Symtaxel 
(SymPhar) i Taxegis (Egis).

L01X – Inne leki przeciwno‑
wotworowe; L01XX – Inne 
leki przeciwnowotworowe

Irinotecanum: Irinocol (Egis) to 
21. zarejestrowana marka iryno-
tekanu. Na rynek wprowadzono 
7 leków: Campto (Aventis Phar-
ma; lek oryginalny), Irinotecan 
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Hospira (wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Irinotecan Mayne), 
od maja 2008 Irinotesin (Actavis), 
od grudnia 2009 Irinotecan Kabi 
(Fresenius Kabi), od lipca 2010 
Irinotecan Medac, od października 
2010 Irinotecan Accord (Accord 
Healthcare) i od marca 2011 Iri-
notecan Polpharma. Nie zostały 
jeszcze wprowadzone: Arinotec 
(Apocare Pharma), Capticil (Tabuk 
Poland; lek zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Xavetta), Iricam 
(US Pharmacia), Irinotecan-Ebewe, 
Irinotecan Generics, Irinotecan 
Hameln rds, Irinotecan Kohne, Iri-
notecan Pharma-Data, Irinotecan 
Stada, Irinotecan Vipharm, Irinoxin 
(ICN Polfa Rzeszów), Noxecan 
(Sandoz) i Symtecan (SymPhar). 
Skreślono z Rejestru: Irinotecan 
BMM Pharma, Irinotecan Teva.
Topotecanum: Topotecan Mylan 
to 11. zarejestrowana marka to-
potekanu. Na rynek wprowadzono 
4 preparaty: Hycamtin (SmithKli-
neBeecham; lek oryginalny), od 
kwietnia 2010 Topotecan Teva, od 
grudnia 2010 Topotecan Accord 
(Accord Healthcare) i od listopa-
da 2011 Potactasol (Actavis). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Topotecan Actavis, To-
potecan Eagle, Topotecan-Ebewe, 
Topotecan Hospira, Topotecan 
Kabi (Fresenius Kabi Oncology) 
i Topotecan medac.

M – UKłAD MIęŚNIOWO-
-SZKIELETOWY

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

Ibuprofenum: Ibum zawiesina 
o smaku bananowym (Hasco-Lek) 
to rozszerzenie względem wpro-
wadzonej wcześniej zawiesiny 
o smaku malinowym oraz innych 
postaci tej marki. Zarejestrowane 
są 23 marki preparatów ibupro-
fenu.

Z postaci 1-dawkowych na ry-
nek zostały wprowadzone: Ibum 
i Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabiani-
ce), Ibuprofen AFL (Aflofarm), 
Ibuprofen Polfarmex, Ibufen Total 
(Polpharma), Ibuprom, Ibuprom 
Duo i Ibuprom Max (US Pharma-
cia), Nurofen, Nurofen Express, 
Nurofen Forte, Nurofen Topss, 
Nurofen Ultra (zarejestrowany 
początkowo jako Nurofen Express 
KAP), Nurofen Ultra Forte, Nurofen 
Ultrafast i Nurofen dla dzieci czop-
ki (Reckitt Benckiser) oraz wpro-
wadzone w maju 2006 Ibuprom 
Sprint Caps (US Pharmacia, Wroc-
ław), w lipcu 2006 Nurofen Ultra 
Forte (Reckitt Benckiser), w lutym 
2008 Ibuprofen Aflofarm (następ-
nie zmiana nazwy preparatu na 
Opokan Express), w październiku 
2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin 
Maxi (Zentiva) oraz Nurofen For-
te Express (Reckitt Benckiser), we 
wrześniu 2009 Aprofen i Aprofen 
forte (Polfarmex), w październiku 
2009 Iburion (Orion), w listopa-
dzie 2009 MIG (Berlin-Chemie), 
w styczniu 2010 Nurofen Express 
Tab (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony we wrześniu 
2007 pod nazwą Nurofen Migre-
nol Forte i w listopadzie 2008 
pod nazwą Nurofen Migrenol), 
w maju 2010 Nurofen na ból ple-
ców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nurofen Menstrual), 
w grudniu 2010 Spedifen (Zam-
bon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast 
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen 
Junior (Polpharma), od maja 2011 
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin 
forte (Actavis; lek zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Ibunin 
forte), od czerwca 2011 Ibumax 
forte (Vitabalans), od lipca 2011 
Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od 
sierpnia 2011 Brufen (Abbott) i od 
lutego 2012 Ibufen Baby czopki 
(Polpharma).
Z postaci wielodawkowych do 

sprzedaży wprowadzono 7 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum o smaku malinowym 
(Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci 
zawiesina 2% (o smaku pomarań-
czowym i truskawkowym; Reckitt 
Benckiser), od marca 2009 Kido-
fen (Aflofarm), od sierpnia 2009 
Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin 
Baby (Zentiva), od lipca 2010 Nu-
rofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Reckitt Benckiser), od czerwca 
2011 Ibufen dla dzieci forte zawie-
sina 4% (Polpharma), od sierpnia 
2011 Nurofen dla dzieci Junior 
pomarańczowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla 
dzieci 4% pomarańczowy) i Nuro-
fen dla dzieci Junior truskawkowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza 
nazwa: Nurofen dla dzieci 4% tru-
skawkowy), od października 2011 
Milifen (Pinewood) i od lutego 
2012 Ibum zawiesina o smaku 
bananowym (Hasco-Lek).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Brufen retard (Abbott), 
Brufen zawiesina 2% (Abbott), 
Ifenin (Actavis; lek zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Ibunin), 
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen 
LGO (Laboratorium Galenowe 
Olsztyn), MIG dla dzieci zawiesina 
(Berlin-Chemie).
Skreślono z Rejestru: Pabi-Ibupro-
fen tabl. powl. 400 mg (Polfa 
Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmi-
thKline).

M03 – Środki zwiotczające 
mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie dzia‑
łające obwodowo; M03AC 
– Inne czwartorzędowe 
związki amoniowe

Cisatracurium: Cisatracurium 
Actavis to 4. zarejestrowany lek 
z cisatrakurium. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny Nim-
bex (GlaxoSmithKline). Nie pojawi-
ły się jeszcze na rynku preparaty 
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Cisatracurium Kabi (Fresenius 
Kabi) i Cisatracurium Teva.

M05 – Leki stosowane 
w chorobach kości; M05B 
– Leki wpływające na struk‑
turę i mineralizację kości; 
M05BA – Bifosfoniany

Acidum ibandronicum: Osagrand 
(Zentiva) to 22. zarejestrowana 
marka leków zawierających kwas 
ibandronowy, a Ossica (Gedeon 
Richter) w postaci iniekcji to roz-
szerzenie względem wprowadzo-
nych wcześniej tabl. powlekanych. 
Do sprzedaży wprowadzono 2 
leki iniekcyjne: Bondronat (Roche) 
i Bonviva (Roche), a także 4 leki 
doustne: Bondronat (Roche), Bon-
viva (Roche), od listopada 2011 
Ossica (Gedeon Richter Polska) 
i od stycznia 2012 Ibandronic acid 
Mylan. Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Iasibon (Pharmathen) w po-
staci doustnej i iniekcyjnej, leki 
doustne Bondenza (Roche), Bo-
nefurbit (Liconsa), Bonicid (Vaia), 
Ibandronat Apotex, Ibandronate 
Arrow (Arrow Poland), Ibandrona-
te Bluefish (Bluefish Pharmaceuti-
cals), Indrofar (Vaia), Kefort (Licon-
sa), Kwas ibandronowy Liconsa, 
Nucodran (Liconsa), Osbonelle 
(Actavis; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Ibandronic acid 
Gentian Generics), Ostone (Vaia), 
Quodixor (Pharmathen) w dawce 
150 mg, Ibandronic acid Sandoz 
w dawce 50 mg, Ibandronic acid 
Teva, Ikametin (+Pharma), a także 
leki iniekcyjne Bondenza (Roche) 
i Ibandronic acid Sandoz.
Acidum risedronicum: Risadican 
(Sandoz) w nowej dla tej substancji 
czynnej dawce 75 mg to aktualnie 
10. zarejestrowana marka pre-
paratów kwasu ryzedronowego. 
Na rynek wprowadzono 3 leki: 
Actonel (Sanofi-Aventis; lek orygi-
nalny), od marca 2008 Risendros 
(Zentiva) i od grudnia 2008 Norifaz 
(Adamed). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Cladronate (Actavis), 
Juverital (Labormed), Resorpate 
(Ranbaxy), Rigat (Vale Pharmaceu-

ticals), Risemed (Medis) i Risetab 
(Medis). Skreślono z Rejestru (brak 
w Urzędowym Wykazie 2012): Bi-
fodron (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Adamed 
pod nazwą Risedronate sodium 
Adamed), Risedrolex (Galex d.d.) 
i Risedronat-Ratiopharm.

N – UKłAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające;
N01A – Środki znieczu‑
lające działające ogólnie; 
N01AB – Węglowodory 
chlorowcowane

Sevofluranum: Sojourn (Piramal 
Healthcare) to 3. zarejestrowana 
marka sewofluranu. Do sprze-
daży wprowadzono 2 preparaty: 
Sevoflurane Baxter i Sevorane 
(Abbott; lek oryginalny).

N01B - Środki znieczulające 
działające miejscowo; N01BB 
– Amidy

Lidocainum: Lidocaine Mimer 
(Mimer Medical) inj. 2% to 9. zare-
jestrowana w tej klasie marka pre-
paratów lidokainy. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 marek: Lidocain-
-Egis aerozol 10%, Lidoposterin 
maść 5% (Kade), Lignocainum Jelfa 
żel 2% i od czerwca 2011 Versatis 
(Grünenthal) w postaci plastrów 
leczniczych o stężeniu 5% oraz 
iniekcje: Lignocain 2% (Braun), 
Lignocainum hydrochloricum 
WZF 1% i 2% (Polfa Warszawa) 
i Xylocaine 2% (AstraZeneca). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku 
preparat Lidokaina Grünenthal 
w postaci plastrów leczniczych 
o stężeniu 5%.

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

Tramadolum+paracetamolum: 
Sedoloris (Actavis) to 11. zare-
jestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 6 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), od 
kwietnia 2011 Padolten (Teva) i od 
lutego 2012 Delparan (Sandoz; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tramadol/Paracetamol 
Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Azemdol (Labopharm), 
Tramaparastad (Stada), Traparac 
(Disphar) i Zaldiar Retard (Labo-
pharm).

N03/N03A – Leki przeciwpa‑
daczkowe;
N03AG – Pochodne kwasów 
tłuszczowych

Natrii  valproas: Convival Chro-
no (Tak Pharma) w postaci tabl. 
o przedłużonym uwalnianiu to ak-
tualnie 6. marka preparatów kwasu 
walproinowego lub walproinianu 
sodu zarejestrowana w Polsce. Leki 
doustne jednodawkowe dostęp-
ne są jako preparaty o zwykłym 
i o przedłużonym uwalnianiu, 
w tym także w wersji dojelitowej. 
Na rynek wprowadzono 5 ma-
rek: Convulex (Gerot), Depakine 
(Sanofi-Aventis), Orfiril (Desitin), 
od lipca 2007 Absenor (Orion) i od 
września 2007 ValproLek (Sandoz). 
Skreślono z Rejestru: Apilepsin 
(Krka), Depakine 200 (Sanofi-
-Aventis), Valproic acid ER-APC 
(APC Instytut), Valpro-Ratiopharm 
Chrono (Ratiopharm; lek wprowa-
dzony na rynek od czerwca 2007).

N03AX – Inne leki przeciw‑
padaczkowe

Levetiracetamum: Dretacen (San-
doz) to 11. zarejestrowana marka 
lewetyracetamu. Na rynek wpro-
wadzono 2 marki: Keppra (UCB; 
lek oryginalny) i od października 
2011 Levetiracetam Teva. Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Cezarius (Hasco-Lek), 
Levetiracetam Accord (Accord 
Healthcare), Levetiracetam Acta-
vis, Levetiracetam Actavis Group 
(Actavis), Levetiracetam Ratiop-
harm, Levetiracetam Sun inj. (Sun 
Pharmaceuticals Industries Euro-
pe), Matever (Pharmathen) i Trund 

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

55Aptekarz Polski, 67(45e) marzec 2012

►

(Glenmark).
N05 – Leki psychotropo‑
we; N05C – Leki nasenne 
i uspokajające; N05CF – Leki 
działające podobnie jak ben‑
zodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Vitaba-
lans to 18. zarejestrowana marka 
zolpidemu. Do sprzedaży zostało 
wprowadzonych 11 leków: Hypno-
gen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), 
Sanval (Sandoz), Stilnox (Sanofi-
-Aventis), Xentic (United Pharma), 
Zolpic (Polpharma), Zolsana (Krka), 
od października 2006 Polsen (Polfa 
Pabianice), od lutego 2007 Oni-
rex (Orion) i ZolpiGen (Generics) 
oraz od grudnia 2009 Apo-Zol-
pin (Apotex). Nie wprowadzono 
dotychczas preparatów: Insom 
(Vulum; zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Zolpidem Walmark), 
Noxizol (Actavis), Sonirem (ITF 
Pharma), Zolpidem Pfizer, Zoltis 
(Biofarm) i Zonadin (Teva Kraków). 
Skreślono z Rejestru: Sendimol 
(Egis) i Zoratio (Ratiopharm; lek 
wprowadzony na rynek od paź-
dziernika 2006).

N06 – Psychoanaleptyki; 
N06D – Leki przeciw demen‑
cji; N06DA – Antycholino‑
esterazy

Donepezilum: Mensapex (San-
doz) w postaci rozpadających się 
w ustach lamelek to rozszerze-
nie względem wprowadzonych 
wcześniej postaci tego leku. Za-
rejestrowano 35 marek donepe-
zylu. Do sprzedaży wprowadzono 
18 leków: Aricept (Pfizer ; lek 
oryginalny), Cogiton (Biofarm), 
Donepex (Celon Pharma), Yasnal 
i od czerwca 2011 Yasnal Q-Tab 
(Krka), od lutego 2009 Donesyn 
(Vipharm) i Symepezil (SymPhar), 
od maja 2009 Donectil (ICN Polfa 
Rzeszów), od lipca 2009 Cognezil 
(Glenmark; zarejestrowany wcześ-
niej jako Donepezil Synthon), od 
października 2009 Alzdone (Unia) 
i Donecept (Actavis), od grudnia 
2009 Alzepezil (Egis) i od czerw-
ca 2011 Alzepezil ODT (Egis), od 

kwietnia 2010 Mensapex (Sandoz; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą DoneSAN), od czerw-
ca 2010 Pezilgen (Biogened), od 
sierpnia 2010 Apo-Doperil (Apo-
tex) i Doneprion (Orion), od wrześ-
nia 2010 Donemed (Sun-Farm), 
od marca 2011 Ricordo (Adamed) 
i od września 2011 Pamigen (Ge-
nerics; lek wprowadzony na rynek 
w marcu 2010 pod nazwą Done-
pezil Generics).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Altzer (Hikma), Do-
bedipil (Stada), Donecleus (Nuc-
leus), Donegen ODT (Generics), 
Donepegamma (Wörwag), Done-
penorm (+Pharma; lek zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Donepezil Alet), Donepezil Blu-
efish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Donepezil Hydrochloride Accord 
(Accord Healthcare), Donepezil 
hydrochloride Sanovel, Donepezil 
Peseri (Peseri Trading), Donepezil 
Polfarmex, Donepezil Teva (lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Donepezil Pliva), Donepezil Stada 
(lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Donepezil Specifar), 
Donethon (Synthon), Memiranum 
(Ranbaxy), Redumas i Redumas 
ODT (Teva) oraz Rizin (Teva).
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Memocept 
(Polpharma; preparat wprowa-
dzony na rynek od marca 2010, 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą Synpezil).
Rivastigminum: Rivastigmine 
Teva Pharma w postaci roztwo-
ru doustnego to rozszerzenie 
względem wprowadzonych wcześ-
niej kapsułek. Zarejestrowanych 
jest 31. marek rywastygminy. Do 
sprzedaży wprowadzono 15 leków: 
Exelon (Novartis Europharm), od 
sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od 
grudnia 2009 Rivastigmine Teva, 
od maja 2010 Prometax (Novartis 
Europharm), od sierpnia 2010 
Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od 
stycznia 2011 Rivastigmin Orion, 
Rivaxon (Biogened) i Riveka (Unia), 

od marca 2011 Symelon (SymPhar; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Rivaller), od czerwca 
2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Velastina), od lipca 2011 
Rivastigmine Teva Pharma, od 
sierpnia 2011 Rivastigmin Stada 
(lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Niddastig), od wrześ-
nia 2011 Rivastigmine Mylan, od 
stycznia 2012 Signelon (Synteza) 
i od lutego 2012 Rivastigmine 
Actavis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Ga-
lex d.d.), Loristiven (Blau Farma 
Group), Rivalong (Farma-Projekt), 
Rivastigmine 1A Pharma, Riva-
stigmine Genthon, Rivastigmine 
Hexal, Rivastigmine Pol-Nil, Riva-
stigmine-Ratiopharm, Rivastigmi-
ne Sandoz, Rivastigmine Synthon, 
Rivastigmine Synthon Hispania, 
Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred 
E. Tiefenbacher), Rivastigmine 
Torrent, Rivastin (Polpharma) i Ri-
vastinorm (+Pharma).

N07 – Inne leki działające na 
układ nerwowy; N07B – Leki 
stosowane w uzależnieniach; 
N07BC – Leki stosowane 
w uzależnieniu od opioidów;

Buprenorphinum: Buprenorphine 
Actavis w 2 dawkach to 4. zare-
jestrowany w tej klasie preparat 
buprenorfiny. Zarejestrowane 
wcześniej preparaty Bunorfin 
(Molteni), Buprenorphine Alka-
loid i Subutex (Reckitt Bencki-
ser) dotychczas nie pojawiły się 
w sprzedaży.

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

Salmeterolum: Solovent (Polphar-
ma) aerozol inhalacyjny to 5. zare-
jestrowana marka salmeterolu. Do 
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sprzedaży wprowadzono 2 marki: 
lek oryginalny Serevent jako aero-
zol wziewny i w postaci proszku 
do inhalacji Serevent Dysk oraz 
od kwietnia 2008 Pulmoterol (Le-
kam) w postaci proszku do inha-
lacji w kapsułkach (zarejestrowany 
w kwietniu 2004 r. jako Salmevent). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
aerozole wziewne Pulveril (San-
doz) i Salmetik (GlaxoSmithKline, 
Poznań).

R03D - Inne leki działające 
ogólnie stosowane w obtu‑
racyjnych chorobach dróg 
oddechowych; R03DC – An‑
tagoniści receptorów leuko‑
trienowych

Montelukastum: Montelukast 
Apotex to 49. zarejestrowana 
marka montelukastu, zaś Dri-
mon (Teva) w postaci doustnego 
granulatu to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonych wcześniej 
tabletek do ssania i tabletek po-
wlekanych. Do sprzedaży zostało 
wprowadzonych 19 leków: Singu-
lair (Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), od października 2008 
Drimon (Teva), od stycznia 2009 
Astmirex (Temapharm), Hardic 
(Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 
2009 Montest (Genexo), od kwiet-
nia 2009 Milukante (Adamed) 
i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), 
od maja 2009 Asmenol (Polphar-
ma), od października 2009 Eonic 
(Gedeon Richter) i Montelak (Me-
dreg), od grudnia 2009 Montessan 
(Apotex; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Montekast), 
od czerwca 2010 Montespir (Bio-
farm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez Synthon pod nazwą Mont-
Syn), od listopada 2010 Mon-
tenorm (+Pharma) i Symlukast 
(SymPhar), od marca 2011 Monte-
lukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), 
od października 2011 Montelukast 
Stada i od lutego 2012 Astmodil 
(Polfarmex).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Actamone (Actavis), Ai-

runo (Blubit), Alvokast (Blau Farma 
Group II [nastąpiła zmiana nazwy 
podmiotu odpowiedzialnego 
z Arti Farma]; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Montekast), 
Astmontex (Farma-Projekt), Broga-
last (Galex d.d.), Elukan (Specifar), 
Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust 
(Adamed), Monteflow (Sun-Farm; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Montelukast Sunfarm), 
Montelukast-1A Pharma, Montelu-
kast Accord (Accord Healthcare), 
Montelukast Bluefish (lek zareje-
strowany wcześniej przez firmę 
Helm pod nazwą Montelukast 
Helm), Montelukast Invent Farma, 
Montelukast Miklich, Montelukast 
MSD (Merck Sharp & Dohme), 
Montelukast Pharmathen, Mon-
telukast Polpharma, Montelukast-
-Ratiopharm, Montelukastum 
Synthon, Montetrinas (Sigillata), 
Montexal (ICN Polfa Rzeszów), 
Montulind (Sigillata), Orilukast 
(Orion), Polmonte (Merck Sharp 
& Dohme; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Airathon), 
Sigilukad (Sigillata), Sitemortak 
(Sigillata), Telumantes (Sigillata) 
i Telumyl (Generics).

R05 – Leki stosowane w kasz‑
lu i przeziębieniach; R05C 
– Leki wykrztuśne, z wyłącze‑
niem preparatów złożonych 
zawierających leki prze‑
ciwkaszlowe; R05CA – Leki 
wykrztuśne

Hederae helicis folii extractum: 
Herbion Hedera helix (Krka) to 6. 
zarejestrowany preparat z wycią-
giem z liści bluszczu pospolitego. 
Do sprzedaży wprowadzono 5 
leków: Hedelix (Kreuwel Meusel-
bach), Hederasal (Herbapol Wroc-
ław), Hederoin (Herbapol Wroc-
ław), Helical (Medana Pharma) 
i Prospan (Engelhard). Skreślono 
z Rejestru: Bronchopect (Herbapol 
Poznań).

R06/R06A – Leki przeciwhi‑
staminowe działające ogól‑
nie; R06AE – Pochodne pi‑
perazyny

Cetirizinum: Cetrix (Vitabalans) 
na receptę to aktualnie 17. za-
rejestrowana marka preparatów 
cetyryzyny. Na receptę dostęp-
nych jest 8 preparatów: Alermed 
(Lekam), Allertec (Polfa Warszawa), 
Amertil (Biofarm), CetAlergin (ICN 
Polfa Rzeszów), Cetyryzyna-Egis 
krople, Letizen (Krka), Zyrtec (Ved-
im; lek oryginalny) i od lipca 2010 
Cetigran (Axxon; preparat zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą 
Cetyryozone, a wprowadzony 
wcześniej na rynek przez firmę 
Ozone pod nazwą Cetiozone). 
Do sprzedaży nie trafiły jeszcze: 
Artizin (Tabuk Poland) i Cetirizine 
Aurobindo. Bez recepty dostęp-
nych jest 10 preparatów: Alerzi-
na (Lekam), Allertec WZF (Polfa 
Warszawa), Amertil Bio (Biofarm; 
wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Zyx), Cetyryzyna Egis tabl. 
powl., od listopada 2009 Amertil 
Biotabs (Biofarm), CetAlergin Ten 
(ICN Polfa Rzeszów) i Zyrtec UCB 
(Vedim; lek oryginalny), od maja 
2007 Alero (Sandoz), od maja 2010 
Alerton (Sun-Farm; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Cetiozone Lab.) i od lipca 2011 
Acatarick Allergy (US Pharmacia; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Cetelerik). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży: Amefar (Biofarm) i Ubercet 
(Alfa Wassermann). Skreślono 
z Rejestru: Zodac (Zentiva).
Levocetirizinum: Zilola (Gedeon 
Richter Polska) to 9. zarejestro-
wany lek z lewocetyryzyną. Za-
stosowanie aktywnego izomeru 
cetyryzyny umożliwia zmniejsze-
nie o połowę stosowanych dawek, 
a tym samym działań niepożąda-
nych. Na rynek wprowadzono 6 le-
ków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), 
od stycznia 2010 Cezera (Krka), od 
sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od 
września 2010 Lirra (Glenmark) 
oraz Zyx (Biofarm) i od lutego 2012 
Contrahist (Adamed). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Contrahist 
(Adamed), L-Cetirinax (Synthon) 

►
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i Levocetirizine-Biofarm.
Uwaga: wprowadzonemu onegdaj 
na rynek preparatowi Zyx 7 (Bio-
farm) zawierającemu racemiczną 
cetyryzynę w lipcu 2008 zmienio-
no nazwę na Amertil Bio.

S – NARZĄDY ZMYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E 
– Leki przeciw jaskrze i zwę‑
żające źrenicę; S01EE – Ana‑
logi prostaglandyn

Latanoprostum: Latanoprost NTC 
i Optopress (oba: NTC) to odpo-

wiednio 19. i 20. zarejestrowana 
marka latanoprostu. Na rynek 
wprowadzono 7 leków: Xalatan 
(Pfizer; lek oryginalny), od marca 
2010 Xaloptic (Polpharma), od 
kwietnia 2010 Latanoprost Ar-
row (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), Aru-

latan (Mann), Hyxazin (Actavis; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Latanoprost Actavis), Latacris 
(Sun-Farm), Latanoprost-1A Phar-
ma, Latanoprost Mylan (Mylan; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Premier Research pod nazwą 
Prolasol), Latanoprost Premier 
Research, Ocumer (Farma-Projekt), 
Polprost (Sandoz), Teviop (Teva; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Premier Research pod na-
zwą Solusin) i Xalaprost (ICN Polfa 
Rzeszów).

2012-03-27
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J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE

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

Influenzae  vaccinum: Vepacel 
(Baxter) to aktualnie 4. zarejestro-
wana prepandemiczna szcze-
pionka przeciw grypie (A/H5N1), 
zawierająca cały inaktywowany 
wirion namnażany w komórkach 
Vero (ciągła linia komórek po-
chodząca od ssaków). Wskaza-
niem do stosowania jest czynne 
uodpornienie na podtyp H5N1 
wirusa grypy typu A. Wskaza-
nie to zostało oparte na danych 
dotyczących immunogenności 
uzyskanych od zdrowych uczest-
ników badania w wieku od 18 lat, 
jak również od uczestników z ob-
niżoną odpornością i cierpiących 
na choroby przewlekłe po po-

daniu dwóch dawek szczepionki 
przygotowanej z użyciem szcze-
pów wirusa o podtypie H5N1. 
Szczepionkę Vepacel należy sto-
sować zgodnie z oficjalnymi zale-
ceniami.
Zarejestrowane są także 3 inne 
szczepionki prepandemiczne 
H5N1, przeznaczone do stosowa-
nia w 4.-5. fazie rozwoju pandemii: 
Prepandrix (GlaxoSmithKline Bio-
logicals) zawierająca namnażany w 
zarodkach kurzych rozszczepiony 
inaktywowany wirion i adiuwant 
AS03 oraz Prepandemic influenza 
vaccine (H5N1) i Aflunov (obie: 
Novartis Vaccines and Diagno-
stics) zawierające namnażane w 
zarodkach kurzych inaktywowane 
antygeny powierzchniowe wirusa 
oraz adiuwant MF59C.1. Z unij-
nego Rejestru wycofano 3 X 2011 
szczepionkę prepandemiczną 

(H5N1): Prepandemic Influenza 
Vaccine (H5N1) (GlaxoSmithKline 
Biologicals).
Zarejestrowano także 5 szcze-
pionek przeciwko grypie pande-
micznej H5N1: Daronrix (GlaxoS-
mithKline Biologicals) zawierającą 
namnażany w zarodkach kurzych 
cały wirion i standardowy adiu-
want, Foclivia (Novartis Vaccines 
and Diagnostics; zawierającą 
namnażane na zarodkach ku-
rzych antygeny powierzchniowe 
(hemaglutyninę i neuraminidazę) 
i ulepszony adiuwant, Pandemic 
Influenza Vaccine (H5N1) (GlaxoS-
mithKline Biologicals) zawierającą 
namnażany w zarodkach kurzych 
rozszczepiony inaktywowany wi-
rion oraz adiuwant AS03, Pande-
mic Influenza Vaccine H5N1 Baxter 
(Baxter) zawierającą namnażany 
na komórkach linii Vero cały 

W lutym 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 5 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (kolistymetat sodowy, wandetanib i wemurafenib), 
1 substancji czynnej o nowym zastosowaniu (octan uliprystalu) oraz 1 preparatu o składzie już 
wykorzystywanym w medycynie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz 
substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Cha-

rakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej 
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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inaktywowany winion i Pumarix 
(GlaxoSmithKline Biologicals) za-
wierającą rozszczepiony inaktywo-
wany wirus grypy i adiuwant AS03.
Zarejestrowane są także w pro-
cedurze centralnej 3 szczepionki 
przeciwko grypie pandemicznej 
(H1N1)v: Celvapan (Baxter) za-
wierająca namnażany na ciągłej 
linii komórek Vero pochodzącej 
od ssaków cały inaktywowany 
winion, Focetria (Novartis Vacci-
nes & Diagnostics) zawierająca 
namnażane na zarodkach ku-
rzych antygeny powierzchniowe 
(hemaglutyninę i neuraminidazę) 
i adiuwant MF59C.1 i Pandemrix 
(GlaxoSmithKline Biologicals) 
zawierająca namnażany na za-
rodkach kurzych rozszczepiony 
wirion wirusa H5N1 i adiuwant 
AS03. Szczepionki Celvapan, Fo-
cetria i Pandemrix, zarejestrowa-
ne początkowo jako szczepionki 
przeciwko grypie pandemicznej 
H5N1, zostały następnie na sku-
tek wprowadzonych zmian szcze-
pów wirusów grypy, przekształ-
cone w szczepionki przeciwko 
grypie pandemicznej (H1N1)v. 
Wycofano z unijnego Rejestru 
2 szczepionki przeciwko grypie 
pandemicznej (H1N1)v: 13 XII 
2010 Arepanrix (GlaxoSmithKline 
Biologicals) i 14 VI 2011 Humen-
za (Sanofi Pasteur).
Szczepionki pandemiczne i pre-
pandemiczne zawierają antyge-
ny wirusa grypy różniące się od 
tych występujących w aktualnie 
krążących wirusach grypy. Poda-
nie tych antygenów, uważanych 
za „nowe”, naśladuje sytuację, w 
której docelowa populacja szcze-
pionych jest na nie eksponowana 
po raz pierwszy. Dane uzyskane 
w badaniu szczepionek H5N1 
będą pomocne w opracowaniu 
strategii szczepień, która zostanie 
prawdopodobnie użyta w przy-
padku szczepionki pandemicznej: 
dane kliniczne dotyczące immu-
nogenności, bezpieczeństwa i re-
aktogenności uzyskane dla szcze-

pionek H5N1 mają zastosowanie 
do szczepionek pandemicznych i 
prepandemicznych.
Fazy rozwoju pandemii grypy wg 
WHO: faza 1. – podtyp wirusa 
grypy obecny tylko u zwierząt, 
przy niewielkim ryzyku zakażenia 
człowieka; faza 2. - podtyp wiru-
sa grypy obecny tylko u zwierząt, 
przy wysokim ryzyku zakażenia 
człowieka; faza 3. – zakażenia u 
ludzi, transmisja tylko w bliskich 
kontaktach bezpośrednich; faza 
4. – ograniczone rozprzestrzenia-
nie wirusa w kontaktach między-
ludzkich, zakażenia w niewielkich 
grupach; faza 5. – rozprzestrze-
nianie wirusa między ludźmi w 
lokalnych populacjach; faza 6. 
– rozprzestrzenienie w populacji 
ogólnej.
Zarejestrowano także (łącznie: w 
Polsce i centralnie w UE) 11 szcze-
pionek przeciw grypie sezonowej. 
Do sprzedaży w Polsce zostało 
wprowadzonych 7 szczepionek 
iniekcyjnych: Begrivac (Novartis), 
Fluarix (GlaxoSmithKline), Influvax 
(Abbott), Vaxigrip i Vaxigrip Junior 
(Sanofi Pasteur), od październi-
ka 2006 Inflexal V (Crucell), od 
września 2009 Agrippal (No-
vartis) i od września 2010 IDflu 
(Sanofi Pasteur). Nie pojawiły się 
na rynku w Polsce preparaty in-
iekcyjne Intanza (Sanofi Pasteur 
MSD), Preflucel (Baxter) i Optaflu 
(Novartis Vaccines & Diagnostics; 
zawiera inaktywowane antygeny 
powierzchniowe [hemaglutyninę 
i neuraminidazę] wirusa nam-
nażane w komórkach psiej nerki 
Madin-Darby’ego [Madin Darby 
Canine Kidney – MDCK], a nie na 
zarodkach kurzych, jak w pozosta-
łych szczepionkach) oraz Fluenz 
(MedImmune) w postaci zawiesiny 
podawanej jako aerozol do nosa.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłYWAJĄCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowo‑
tworowe; L01X – Inne leki 

przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

Vandetanibum: Caprelsa (Astra-
Zeneca) jest wskazany w leczeniu 
agresywnego i objawowego, 
nieoperacyjnego, miejscowo za-
awansowanego lub przerzutowe-
go raka rdzeniastego tarczycy. U 
pacjentów, u których nie wykryto 
mutacji RET lub uzyskano wynik 
negatywny, jest możliwe uzyskanie 
mniejszej skuteczności leku - na-
leży to rozważyć przed podjęciem 
decyzji o leczeniu pacjenta.
Wandetanib jest silnym inhibi-
torem receptora 2. dla czynnika 
wzrostu śródbłonka naczyniowe-
go (VEGFR-2), określanego także 
jako receptor KDR (ang. kinase 
insert domain containing recep-
tor), receptora czynnika wzrostu 
naskórka (EGFR) i kinaz tyrozy-
nowych RET (ang. rearranged 
during transfection). Wandetanib 
jest również mniej niż mikromo-
lowym inhibitorem kinazy tyro-
zynowej receptora 3. czynnika 
wzrostu śródbłonka. Hamuje sty-
mulowaną przez VEGF migrację, 
namnażanie i przeżycie komó-
rek śródbłonka oraz tworzenie 
nowych naczyń krwionośnych w 
modelach angiogenezy in vitro. 
Dodatkowo hamuje stymulo-
wane przez czynnik wzrostu na-
skórka (EGF) kinazy tyrozynowe 
receptora EGF w komórkach guza 
i komórkach śródbłonka. Hamuje 
zależne od EGFR namnażanie ko-
mórek i przeżycie komórek in vi‑
tro. Hamuje także RET typu „dzi-
kiego” oraz większość zmutowa-
nych, aktywowanych form RET i 
znacznie hamuje namnażanie linii 
komórkowych raka rdzeniastego 
tarczycy (RRT) in vitro. Wande-
tanib stosowany in vivo powo-
dował ograniczenie angiogene-
zy wywoływanej przez komórki 
guza, zmniejszał przepuszczal-
ność naczyń guza oraz gęstość 
mikronaczyń guza oraz hamował 
wzrost guza w różnych modelach 
guza ludzkiego ksenoprzeszcze-

►
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pu u myszy pozbawionych grasi-
cy. Hamował także wzrost guzów 
ksenoprzeszczepów RRT in vivo. 
Dokładny mechanizm działania 
wandetanibu w miejscowo za-
awansowanym lub przerzutowym 
RRT nie jest znany.
Vemurafenibum: Zelboraf (Ro-
che) jest wskazany w monoterapii 
dorosłych chorych na nieresekcyj-
nego lub z przerzutami czerniaka, 
wykazującego mutację BRAF V600.
Wemurafenib jest drobnoczą-
steczkowym, stosowanym doust-
nie, inhibitorem kinazy seryno-
wo-treoninowej BRAF. Mutacje 
genu BRAF dotyczące kodonu 
600 (walina) powodują konstytu-
tywną aktywację białek BRAF, co 
może prowadzić do proliferacji 
komórki, przy nieobecności czyn-
ników wzrostu niezbędnych w 
prawidłowych warunkach. Dane 
przedkliniczne uzyskane na dro-
dze analizy biochemicznej wyka-
zały, że wemurafenib może silnie 
hamować kinazy BRAF z aktywu-
jącymi mutacjami w kodonie 600. 
Efekt hamowania potwierdzono 
w testach fosforylacji ERK oraz 
komórkowej anty-proliferacji na 
dostępnych liniach komórkowych 
czerniaka wykazujących mutacje 
BRAF V600. W testach stężenie 
hamujące 50 (IC50) proliferację 
linii komórkowych ze stwierdzo-
ną mutacją V600 (V600E, V600R, 
V600D i V600K) mieściło się w za-
kresie od 0,016 do 1,131 μM, na-
tomiast stężenie hamujące 50 dla 
linii komórkowych bez mutacji 
BRAF (BRAF wild type) wynosiło 
odpowiednio 12,06 i 14,32 μM.
Przed rozpoczęciem leczenia we-
murafenibem należy potwierdzić 
za pomocą zwalidowanego testu 
obecność mutacji BRAF V600 w 
komórkach nowotworowych pa-
cjenta. W badaniach klinicznych II 
oraz III fazy pacjentów spełniają-
cych kryteria włączenia do badania 
identyfikowano przy użyciu testu 
reakcji łańcuchowej polimerazy 
w czasie rzeczywistym (Cobas® 

4800 BRAF V600 Mutation Test). 
Test ten ma oznaczenie CE i jest 
stosowany do oceny stanu mutacji 
BRAF w DNA izolowanym z utrwa-
lonych formaliną i zatopionych 
w parafinie (ang. formalin-fixed, 
paraffin-embedded, FFPE) tka-
nek nowotworowych. Test został 
zaprojektowany do wykrywania 
dominującej mutacji V600E BRAF 
z dużą czułością (do 5% sekwencji 
V600E na tle sekwencji dzikiego 
typu w DNA z tkanek nowotwo-
rowych FFPE). Badania niekliniczne 
oraz kliniczne z retrospektywną 
oceną mutacji przy pomocy sek-
wencjonowania wykazały, że test 
ten wykrywa również z mniejszą 
czułością rzadziej występujące 
mutacje BRAF V600D oraz V600K. 

L02 – Leki hormonalne; L02B 
– Antagoniści hormonów i 
leki o zbliżonym działaniu; 
L02BX – Inni antagoniści 
hormonów i leki o zbliżonym 
działaniu

Ulipristali  acetas: Esmya (Pre-
gLem) jest wskazany w leczeniu 
przedoperacyjnym umiarkowa-
nych i ciężkich objawów mięś-
niaków macicy występujących u 
kobiet dorosłych w wieku rozrod-
czym. Długość leczenia jest ogra-
niczona do 3 miesięcy. Preparat 
powinien być przepisywany wy-
łącznie po postawieniu dokładnej 
diagnozy. Przed rozpoczęciem 
leczenia należy wykluczyć ciążę.
Octan uliprystalu jest doustnym, 
syntetycznym, selektywnym mo-
dulatorem receptora progestero-
nowego, wykazującym działanie 
tkankowo swoiste i częściowo 
antagonistyczne dla progestero-
nu. Wywiera bezpośredni wpływ 
na endometrium. W przypadku 
rozpoczęcia leczenia podczas 
cyklu miesiączkowego przy daw-
ce dobowej wynoszącej 5 mg u 
większości pacjentek pierwsza 
miesiączka będzie występowała aż 
do jej zakończenia, jednak kolejna 
pojawi się dopiero po zaprzestaniu 
leczenia. Po zakończeniu leczenia 

za pomocą octanu uliprystalu 
cykle menstruacyjne powinny po-
wrócić w ciągu 4 tygodni. Bezpo-
średnie działanie na endometrium 
skutkuje wystąpieniem swoistych 
tkankowo zmian histologicznych 
zwanych „Zmiany endometrium 
związane z modulatorem recep-
tora progesteronowego” (ang. 
„Progesterone Receptor Mo-
dulator Associated Endometrial 
Changes”, PAEC). Obraz histolo-
giczny charakteryzuje się zwykle 
obecnością nieaktywnych i słabo 
proliferujących komórek nabłonka 
związanych z asymetrią rozrostu 
zrębu i nabłonka, wywołującą 
istotne, torbielowate rozszerzenie 
gruczołów z towarzyszącym wpły-
wem estrogenu (mitotyczny) i pro-
gestyny (wydzielnicze) na komórki 
nabłonka. Podobny schemat od-
notowano u około 60% pacjentek 
leczonych za pomocą octanu 
uliprystalu przez okres 3 miesięcy. 
Zmiany te ustępują po zaprzesta-
niu leczenia. Nie należy mylić ich 
z przerostem endometrium. Octan 
uliprystalu wywiera bezpośrednie 
działanie na mięśniaki, powodując 
redukcję ich wielkości na drodze 
hamowania proliferacji komórek i 
indukcji apoptozy.

R – UKłAD ODDECHOWY
R07/R07A – Inne prepara‑
ty stosowane w chorobach 
układu oddechowego; R07AX 
– Inne preparaty działające 
na układ oddechowy

Colistimethate sodium: Colobre-
athe (Forest) wskazany jest w le-
czeniu przewlekłych zakażeń płuc 
wywołanych przez Pseudomonas 
aeruginosa u pacjentów z muko-
wiscydozą w wieku 6 lat i powyżej. 
Należy wziąć pod uwagę oficjalne 
zalecenia dotyczące odpowiednie-
go stosowania środków przeciw-
bakteryjnych. Kolistymetat sodo-
wy jest cyklicznym antybiotykiem 
polipeptydowym pochodzącym 
ze szczepu Bacillus polymyxa var. 
colistinus i należącym do grupy 
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polimyksyn. Polimyksyny działają 
poprzez uszkadzanie błony ko-
mórkowej, czego fizjologicznym 
następstwem jest śmierć bakterii. 
Polimyksyny działają wybiórczo 
na bakterie Gram-ujemne, które 
posiadają hydrofobową błonę 

zewnętrzną. Bakterie oporne 
charakteryzują się zmodyfiko-
wanymi grupami fosforanowymi 
w lipopolisacharydzie, które są 
zastępowane etanoloaminą lub 
aminoarabinozą. W przypad-
ku naturalnie opornych bakterii 

Gram-ujemnych, takich jak Proteus 
mirabilis i Burkholderia cepacia, 
wszystkie lipidy fosforanowe są 
zastąpione etanoloaminą lub ami-
noarabinozą.

2012-03-01

NOWOŚCI NA RYNKU – LUTY 2012
W lutym 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 28 nowych marek pro-

duktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. 
rejestracji

A02BC Pantoprazolum Pantoprazole 
Arrow

Arrow Poland PL 06.2011

A06AB Bisacodylum Dulcobis Boehringer 
Ingelheim

PL 09.2011

A07AX Nifuroxazidum Zyfurax
Zyfurax forte

Hasco-Lek PL 06.2011
PL 08.2011

A10BF Acarbosum Adeksa Polfarmex PL 07.2011

B01AC Acidum 
acetylsalicylicum

Aspifox Actavis PL 10.2011

B05BB01 Nutrimentum Venolyte Fresenius Kabi PL 08.2010

C03BA Indapamidum Indapamide SR 
Arrow

Arrow Poland PL 05.2005 Arifon SR, 
zm. 2006 Previlex, zm. 
01.2011 Indapamide 
SR Arrow

C07AG Carvedilolum Carvedilol Pfizer Pfizer PL 08.2010

C07FB Bisoprololum + 
amlodipinum

Concoram Merck PL 11.2011

C08CA Amlodipinum Amlaxopin Actavis PL 05.2009

C08CA Lercanidipinum Primacor Berlin-Chemie PL 03.2002

C09AA Ramiprilum Ramipril Pfizer Pfizer PL 09.2010

C09CA Losartanum Lostanorm +Pharma PL 06.2010

►
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Ponadto w lutym 2012 r. 
wprowadzono do sprzedaży 4 
nowe wersje marek już obecnych 
na rynku: Ibufen Baby czopki 
(Polpharma), Ibum o smaku bana-
nowym (Hasco-Lek), Olimel N7E 
(Baxter) i Zolaxa Rapid (Polphar-
ma).

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane w za‑
burzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 

C09CA Telmisartanum Tezeo Zentiva PL 11.2010

C09CA Valsartanum Valsargen Generics PL 04.2011

C10AA Atorvastatinum Lambrinex S-Lab PL 09.2011

D06BB53 Aciclovirum + 
hydrocortisonum

Zovirax Duo GlaxoSmithKline PL 05.2010 Xerclear, 
zm. 12.2010 Zovirax 
Plus, zm. 03.2011 
Zovirax Duo

J01DC Cefuroximum Cefuroxim Kabi Fresenius Kabi PL 04.2011

J01FA Azithromycinum Azigen Generics PL 04.2011

J01XA Vancomycinum Vancomycin Kabi Fresenius Kabi PL 03.2004

L01XC Ipilimumabum Yervoy Britol-Myers 
Squibb

UE 07.2011

M01AC Meloxicamum Melotev
(GB: Meloxicam)

Delfarma/Teva PL (IR) 12.2011

N02AX52 Tramadolum + 
paracetamolum

Delparan Sandoz PL 05.2011 Tramadol / 
Paracetamol Sandoz, 
zm. 10.2011 Delparan

N06DA Rivastigminum Rivastigmine 
Actavis

Actavis UE 06.2011

N07BB Naltrexonum Adepend Orpha-Devel PL 12.2010

R03DC Montelukastum Astmodil Polfarmex PL 06.2011

R06AE Levocetirizinum Contrahist Adamed PL 08.2011

V07AB Aqua pro injectione Aqua pro 
injectione Baxter

Baxter PL 04.2004

Leki stosowane w choro‑
bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

A06/A06A – Środki przeczyszcza‑
jące; A06AB – Środki prze‑
czyszczające drażniące

A07 – Leki przeciwbiegunkowe 
o działaniu przeciwzapal‑
nym/przeciwzakaźnym sto‑
sowane w chorobach jelit; 
A07A - Leki przeciwzakaźne 
stosowane w chorobach jelit; 

A07AX – Inne leki przeciw‑
zakaźne stosowane w cho‑
robach jelit

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; 
A10B – Leki obniżające po‑
ziom glukozy we krwi, z wy‑
łączeniem insulin; A10BF 
– Inhibitory α-glukozydazy

B – KREW I UKłAD KRWIO-
TWóRCZY

B01/B01A – Preparaty przeciw‑
zakrzepowe; B01AC – Inhi‑
bitory agregacji płytek krwi 
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(z wyłączeniem heparyny)
B05 – Substytuty krwi i płyny do 

wlewów; B05B – Roztwory 
do podawania dożylnego; 
B05BB – Roztwory wpływa‑
jące na równowagę elektro‑
litową; B05BB01 – Elektrolity

C – UKłAD SERCOWO-NACZY-
NIOWY

C03 – Leki moczopędne; C03B – 
Leki moczopędne niskiego 
pułapu, z wyłączeniem tiazy‑
dów; C03BA – Sulfonamidy, 
leki proste

C07 – Leki blokujące receptory b-
-adrenergiczne;
C07A – Leki blokujące re‑
ceptory b-adrenergiczne; 
C07AG – Leki blokujące re‑
ceptory a- i b-adrenergiczne
C07F – Leki β-adrenolityczne 
w połączeniach z innymi le‑
kami hipotensyjnymi; C07FB 
– Leki β-adrenolityczne se‑
lektywne w połączeniach 
z innymi lekami hipotensyj‑
nymi

C08 – Blokery kanału wapnio‑
wego; C08C – Selektywne 
blokery kanału wapniowego 
z głównym działaniem na 
naczynia krwionośne; C08CA 
– Pochodne dihydropirydyny

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

C10 – Leki wpływające na stężenie 
lipidów; C10A - Leki wpływa‑
jące na stężenie lipidów, leki 

proste; C10AA – Inhibitory 
reduktazy HMG CoA

D – LEKI STOSOWANE  
W DERMATOLOGII

D06 – Antybiotyki i chemiotera‑
peutyki stosowane w der‑
matologii; D06B – Chemio‑
terapeutyki do stosowania 
miejscowego; D06BB – Leki 
przeciwwirusowe; D06BB53 
– Acyklowir, preparaty zło‑
żone

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne dzia‑
łające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamo‑
we leki przeciwbakteryjne; 
J01DC – Cefalosporyny dru‑
giej generacji
J01F – Makrolidy, linkozami‑
dy i streptograminy, J01FA 
– Makrolidy
J01X – Inne leki przeciwbak‑
teryjne; J01XA – Glikopepty‑
dy przeciwbakteryjne

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłYWAJĄCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01X – Inne leki przeciwno‑
wotworowe; L01XC – Prze‑
ciwciała monoklonalne

M – UKłAD MIęŚNIOWO-
-SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i prze‑
ciwreumatyczne; M01A – 
Niesterydowe leki przeciw‑

zapalne i przeciwreumatycz‑
ne; M01AC - Oksykamy

N – UKłAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A 

– Opioidy; N02AX – Inne 
opioidy; N02AX52 – Trama‑
dol, preparaty złożone

N06 – Psychoanaleptyki; N06D 
– Leki przeciw demencji; 
N06DA – Antycholinoeste‑
razy

N07 – Inne leki działające na układ 
nerwowy; N07B – Leki sto‑
sowane w uzależnieniach; 
N07BB – Preparaty stosowa‑
ne w leczeniu uzależnienia 
od alkoholu

R – UKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyj‑

nych chorobach dróg odde‑
chowych; R03D - Inne leki 
działające ogólnie stosowane 
w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych

R06/R06A – Leki przeciwhistami‑
nowe działające ogólnie; 
R06AE – Pochodne pipera‑
zyny

V – PREPARATY RóżNE
V07/V07A – Wszystkie pozosta‑

łe preparaty nielecznicze; 
V07AB – Środki do rozpusz‑
czania i rozcieńczania, włą‑
czając roztwory do irygacji
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