




Felieton Redakcji

Pierwszy Zjazd Aptekarzy 

Sto lat temu od był się w Łodzi 
Pierwszy Zjazd Aptekarzy Królestwa 
Polskiego. Poświęcamy temu wydarze-
niu artykuł napisany przez doktor Ka-
tarzynę Hanisz. 

Zjazd był spotkaniem aptekarzy, 
którzy nie tylko dostrzegali i potra-
fili opisać węzłowe zagadnienia ów-
czesnego aptekarstwa. Umieli także 
wskazać drogę rozwoju zawodu jest 
zawodu, dla którego szansą był dyna-
micznie rozwijający się przemysł far-
maceutyczny stwarzający nowe moż-

liwości farmakoterapii. Przenikliwości i pragmatyzmowi delegatów 
towarzyszyła wola działania, czego przykładem są słowa Bronisła-
wa Głuchowskiego, z których, jak z fontanny tryskają strumienie 
twórczej energii - „Ze sfery pięknych programów, pobożnych życzeń 
i szumnych haseł, czas nareszcie przejść do czynów”, co na chwałę 
aptekarstwa się stało. 

Wczytując się w tekst artykułu nabieramy przekonania, że po-
mimo upływu czasu wydarzenie to zachowuje inspirującą moc. Na 
szczęście zachowały się i są dostępne referaty i wystąpienia wygło-
szone na łódzkim zjeździe. Warto do nich dotrzeć i przeczytać. A kto 
będzie mógł niech odwiedzi Muzeum Farmacji im. Prof. Jana Mu-
szyńskiego w Łodzi, gdzie można obejrzeć wystawę dokumentów 
i pamiątek związanych ze Zjazdem. 

Przenieśmy się do współczesności widzianej poprzez pryzmat 
uroczystego ślubowania składanego przez magistrów farmacji aspi-
rujących do aptekarskiego zawodu. Ślubowanie, które zostało usta-
nowione w 2008 roku otwiera przed absolwentem ostatnią furtkę 
do zawodu zaufania publicznego. W słowach roty ślubowania za-
warta jest esencja dobrej praktyki aptekarskiej. 

Okręgowe Izby Aptekarskie nadają aktowi ślubowania bardzo 
wysoką rangę, o czym przekonujemy się czytając relację z uroczy-
stości, która odbyła się 18 maja 2012 roku w Łodzi. Zwraca uwagę 
fakt, że ślubowanie odbyło się publicznie, przy świadkach, którymi 
byli profesorowie i nauczyciele akademiccy oraz członkowie samo-
rządu aptekarskiego, a także liczne grono osób zaproszonych przez 
ślubujących. Uroczysta i ceremonialna oprawa podkreślała wyjątko-
wy charakter tego spotkania. 

Ślubujący otrzymali w prezencie wyprawkę, w której był Ko-
deksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej oraz identyfikator 
potwierdzający zawodowe kompetencje jego posiadacza w spra-
wach farmakoterapii oraz pozycję w hierarchii aptecznej, co ma zna-
czenie dla pacjentów, którzy mają prawo wiedzieć kim jest i jakie ma 
kwalifikacje osoba po drugiej stronie pierwszego stołu. 

Redakcja Aptekarza Polskiego kontynuuje serię wydawniczą 
nazwaną REPETYTORIUM DO SPECJALIZACJI. Zachęcamy do zgłę-
bienia artykułu pt. „Mixturae concentratae kontrola – dawkowania 
w kroplach stosowanych per os”. Wiedza ta przyda się na egzaminie 
specjalizacyjnym jak znalazł. ■
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Rok temu, 12 maja 2011 
r., Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej uchwalił 
ustawę o refundacji le-

ków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych. 
Samorząd aptekarski uczestni-
czył w pracach nad projektem tej 
ustawy, uważając, że uporządkuje 
ona rynek leków refundowanych, 
a ponadto będzie miała istotny, 
uzdrawiający wpływ na cały ry-
nek farmaceutyczny. Zgłaszali-
śmy uwagi i propozycje zarów-
no podczas uzgodnień zewnętrz-
nych, jak i w trakcie prac w Sej-
mie i Senacie. Ważnym sukcesem 
naszego środowiska było przeko-
nanie członków parlamentarnych 
komisji zdrowia i przedstawicieli 
strony rządowej do konieczności 
uchwalenia przepisów dotyczą-
cych zakazu reklamy aptek i ich 
działalności. 

Sprawa ta była przedmio-
tem wielu moich pism do mini-
stra zdrowia i prezesa Rady Mi-

nistrów. Zabierałem na ten temat 
głos podczas posiedzeń sejmo-
wej podkomisji nadzwyczajnej 
i komisji zdrowia. Wskazywa-
łem między innymi, że nie mogą 
reklamować swej działalności 
przedstawiciele innych zawodów 
zaufania publicznego, w tym le-
karze, prawnicy i weterynarze. 
Ponadto przeciwnikom tej regu-
lacji przypomniałem, że apteki 
są placówkami ochrony zdrowia, 
a nie butikami z lekami. Podkre-
ślałem, że panoszące się na ryn-
ku aptecznym programy lojalnoś-
ciowe i różne inne formy działal-
ności marketingowej zaciążyły na 
obrazie polskiej apteki i wizerun-
ku farmaceuty. 

Argumenty samorządu były 
skuteczne – zakaz reklamy aptek 
został wprowadzony w rozdzia-
le 9 („Zmiany w przepisach obo-
wiązujących, przepisy przejścio-
we i końcowe”) ustawy z 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, zmie-
niających dotychczasowe brzmie-
nie art. 94a ustawy z dnia 6 wrześ-

nia 2001 r. - Prawo farmaceutycz-
ne. I natychmiast wywołał sprze-
ciw tych, którzy reklamę trakto-
wali instrumentalnie, wykorzystu-
jąc ją do niszczenia konkurencji, 
przejmowania zadłużonych aptek 
niezależnych farmaceutów, zabie-
gania za wszelką cenę o portfel 
pacjenta. Pacjenta zagubionego 
w chaosie „okazji”, nagród, punk-
tów, rabatów, darowizn, który nie 
był rzetelnie informowany o leku, 
lecz przede wszystkim o warun-
kach uczestnictwa w programie 
lojalnościowym i płynących stąd 
korzyściach, na ogół zresztą po-
zornych. Dobro pacjenta nie mia-
ło żadnego znaczenia. 

Przeciwnicy zakazu reklamy 
aptek nie skapitulowali. O łama-
niu obowiązujących od 1 stycznia 
2012 r. przepisów zakazujących 
reklamy aptek (punktów aptecz-
nych) i ich działalności pisałem już 
na łamach „Aptekarza Polskiego” 
(„Déjà vu?”, nr 66/44 online). Śro-
dowisko aptekarskie bulwersuje 

Czas decyzji
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nie tylko powrót do skompromi-
towanych praktyk marketingo-
wych na rynku farmaceutycznym, 
które w odczuciu wielu aptekarzy 
są sprzeczne z art. 49 ust. 3 usta-
wy z 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków i art. 94a ustawy z dnia 6 
września 2001 r. - Prawo farma-
ceutyczne, ale i bezsilność pań-
stwa, o czym mówiłem między 
innymi w wywiadach prasowych, 
na posiedzeniu sejmowej komisji 
zdrowia 14 marca 2012 r. i pod-
czas debaty w Senacie RP „Cztery 
lata po Białym Szczycie” 18 maja 
2012 r. Wskazywałem, że państwo 
szanowane przez obywateli to ta-
kie, które stanowczo i skutecznie 
egzekwuje przestrzeganie prawa. 

Samorząd aptekarski ostro 
przeciwstawił się łamaniu zakazu 
reklamy aptek. Konsekwentnie in-
formujemy Państwową Inspekcję 
Farmaceutyczną i ministra zdro-
wia o różnych działaniach mar-
ketingowych (programach lojal-
nościowych, gazetkach i ulotkach 
reklamowych itd.), gdy zachodzi 
podejrzenie naruszenia art. 94a 
ustawy - Prawo farmaceutyczne. 
11 kwietnia tego roku Naczelna 
Rada Aptekarska przyjęła stano-
wisko w sprawie zakazu reklamy 
aptek i punktów aptecznych oraz 
ich działalności. Członkowie Rady 
uznali, że zawarty w art. 94a usta-
wy – Prawo farmaceutyczne za-
kaz reklamowania aptek oraz ich 
działalności stanowi najważniej-
szą podstawę i gwarancję pra-
widłowego funkcjonowania ap-
tek jako placówek ochrony zdro-
wia publicznego. Ponadto NRA 
wezwała wszystkie organy admi-
nistracji publicznej, zobowiąza-
ne do sprawowania nadzoru nad 
przestrzeganiem zakazu rekla-
my aptek, w szczególności woje-
wódzkich inspektorów farmaceu-
tycznych, do podjęcia bezzwłocz-
nych, zdecydowanych i skutecz-

nych działań w celu wyłączenia 
złych precedensów w działaniu 
podmiotów prowadzących ap-
teki, które zawężają lub osła-
biają wymowę przepisu art. 94a 
ustawy – Prawo farmaceutyczne. 
Rada wezwała też wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych 
do dopuszczenia okręgowych 
izb aptekarskich, jako organizacji 
społecznych w rozumieniu art. 31 
§ 1 KPA, do udziału w postępo-
waniach dotyczących przestrze-
gania zakazu reklamy aptek. Do 
Naczelnej Izby Aptekarskiej do-
tarły informacje, że niektóre okrę-
gowe izby aptekarskie wystąpiły 
już z wnioskami o wszczęcie po-
stępowania administracyjnego 
w sprawach związanych z łama-
niem przepisów zabraniających 
reklamy aptek. 

1 czerwca 2012 r. preze-
si okręgowych rad aptekarskich 
spotkali się w Święcicach z Głów-
nym Inspektorem Farmaceutycz-
nym i wojewódzkimi inspekto-
rami farmaceutycznymi. Spotka-
nie, zorganizowane z inicjatywy 
Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego i prezesa Naczel-
nej Rady Aptekarskiej, poświęco-
ne było problemom związanym 
z przestrzeganiem przepisów 
dotyczących zakazu reklamy ap-
tek i ich działalności. Rozmowy 

były bardzo szczere i konkret-
ne. Główny Inspektor Farmaceu-
tyczny Zofia Ulz poinformowała 
przedstawicieli naszego samo-
rządu, że w całym kraju prowa-
dzonych jest około 450 postępo-
wań administracyjnych w spra-
wach dotyczących naruszenia art. 
94a ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne. Z satysfakcją chciałbym 
przywołać opinię, która została 
wyrażona podczas debaty, że je-
śli chodzi o reklamę aptek, wszy-
scy – tak wojewódzcy inspektorzy 
farmaceutyczni, jak i przedstawi-
ciele samorządu aptekarskiego 
– „jesteśmy po tej samej stronie 
pierwszego stołu”. 

W obecnej sytuacji liczy 
się jednak czas. Ustawa stano-
wi, że to wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny sprawuje nad-
zór nad przestrzeganiem prze-
pisów ustawy w zakresie działal-
ności reklamowej aptek. Środo-
wisko aptekarskie oczekuje więc 
od Państwowej Inspekcji Farma-
ceutycznej bardziej zdecydowa-
nych działań. Mam nadzieję, że 
w toczących się postępowaniach 
decyzje będą zapadały szybciej, 
a wojewódzcy inspektorzy far-
maceutyczni, zgodnie z art. 94a 
ustawy – Prawo farmaceutyczne, 
nadadzą im rygor natychmiasto-
wej wykonalności. ■
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Agencja Oceny Tech-
nologii Medycznych 
(AOTM) działa na mocy 
ustawy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 
1027 z późn. zm.). Status pań-
stwowej jednostki organizacyjnej 
posiadającej osobowość prawną 
AOTM uzyskała na mocy usta-
wy z dnia 25 czerwca 2009 roku 
o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych oraz o cenach. Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 sierpnia 2009 r. nadało 
statut AOTM (Dz. U. z 2009 r., Nr 
133, poz. 1102).

Nowelizacja ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków pub-
licznych oraz ustawa z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz. 
U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696) 
rozszerzyły oraz zmodyfiko-
wały zakres zadań stawianych 
Agencji nie wpływając na jej sta-
tus prawny. 

Obok działalności informa-
cyjnej i szkoleniowej w zakresie 
oceny technologii medycznych 
obecne zadania AOTM to m. in.:
– opracowywanie raportów 

w sprawie oceny świadczeń 
opieki zdrowotnej;

- przygotowywanie analiz wery-
fikacyjnych Agencji w sprawie 
oceny leku, środka spożyw-
czego specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, wyrobu 
medycznego;

- wydawanie opinii w sprawie 
projektów programów zdro-
wotnych ministrów i jednostek 
samorządu terytorialnego.

Prezes Agencji wydaje, jak 
dotychczas, rekomendacje Pre-
zesa w zakresie: 

- zakwalifikowania danego świad-
czenia opieki zdrowotnej jako 
świadczenia gwarantowanego 
wraz z określeniem poziomu 
lub sposobu jego finansowa-
nia;

- niezasadności zakwalifikowania 
danego świadczenia opieki 
zdrowotnej jako świadczenia 
gwarantowanego;

- usunięcia danego świadczenia 
opieki zdrowotnej z wykazu 
świadczeń gwarantowanych;

- zmiany poziomu lub sposobu fi-
nansowania świadczenia gwa-
rantowanego;

a ponadto: 
- objęcia refundacją danego leku, 

środka spożywczego specjal-
nego przeznaczenia żywienio-
wego, wyrobu medycznego;

- niezasadności objęcia refunda-
cją danego leku, środka spo-
żywczego specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, wy-
robu medycznego;

Instytucjonalne 
rekomendacje dla leków 

refundowanych
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- podwyższenia urzędowej ceny 
zbytu leku, środka spożywcze-
go specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu obję-
tego refundacją.

Działająca wcześniej przy 
Prezesie Agencji Rada Konsulta-
cyjna, pełniąca funkcję opinio-
dawczo-doradczą, została od-
wołana, a w jej miejsce Minister 
Zdrowia powołał Radę Przejrzy-
stości, której członkowie pełnią 
swe funkcje w czasie sześciolet-
nich kadencji. 

Zmiany zapisów ustaw wzmo- 
cniły rolę Rady Przejrzystości po-
przez gwarancję jej niezależności 
– zwiększenie wielkości zespołu 
do 20 członków, losowanie ze-
społów uprawnionych do podej-
mowania uchwał, zakaz łączenia 
funkcji członka Rady Przejrzy-
stości z funkcją członka Komisji 
Ekonomicznej (dawny Zespół do 
spraw Gospodarki Lekami powo-
ływany przy Ministrze Zdrowia, 
obecnie na mocy ustawy refun-
dacyjnej jest to Komisja Ekono-
miczna), Prezesa i Zastępcy Pre-
zesa Agencji.

Zgodnie ze znowelizo-
waną ustawą z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 
1027 z późn. zm.), w skład Rady 
Przejrzystości wchodzi: 
- 10 osób posiadających doświad-

czenie, uznany dorobek oraz 
co najmniej stopień naukowy 
doktora nauk medycznych lub 
dziedzin pokrewnych, lub in-
nych dziedzin odpowiednich 
dla przeprowadzenia oceny 
świadczeń opieki zdrowotnej, 
w tym etyki;

- 4 przedstawicieli Ministra Zdro-
wia;

- 2 przedstawicieli Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia;

- 2 przedstawicieli Prezesa Urzę-
du Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych;

- 2 przedstawicieli Rzecznika 
Praw Pacjenta. 

Członków obecnie działa-
jącej Rady Przejrzystości Minister 
Zdrowia powołał w dniu 7 lutego 
2012 r. 

Przed powołaniem do skła-
du Rady Przejrzystości, a tak-
że przed każdym posiedzeniem 
Rady, przez członków Rady skła-
dana jest deklaracja o braku 
konfliktu interesów (DBKI). 
Dotyczy ona członków Rady, ich 
małżonków, zstępnych i wstęp-
nych w linii prostej, oraz osób, 
z którymi członkowie Rady pozo-
stają we wspólnym pożyciu.

Deklaracja konfliktu inte-
resów (DKI) składana jest w przy-
padku wykonywania zajęć zarob-
kowych na rzecz podmiotów pro-
wadzących działalność w zakresie 
wytwarzania lub obrotu lekami, 
środkami spożywczymi specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobami medycznymi albo 
doradztwa związanego z refunda-
cją tych produktów, na podstawie 
stosunku pracy, umowy o świad-
czenie usług zarządczych, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło lub in-
nej umowy o podobnym charak-
terze. Deklaracja konfliktu intere-
sów składana jest przez członków 
Rady dla poszczególnych wnio-
sków będących przedmiotem ob-
rad. Ponadto takie deklaracje dla 
poszczególnych wniosków będą-
cych przedmiotem obrad składają 
osoby, którym zlecono przygoto-
wanie ekspertyz i innych opraco-
wań na rzecz Rady.

Przed każdym posiedze-
niem Rady spośród członków 
Rady Przejrzystości wyłaniany jest 
dziesięcioosobowy Zespół, któ-
rego skład ustalany jest w drodze 

losowania, w taki sposób, aby 
każdy z podmiotów (Prezes Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, 
Prezes Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Bio-
bójczych, Rzecznik Praw Pacjen-
ta), miał swojego przedstawiciela 
w Zespole.

Obecnie zadania Rady 
Przejrzystości obejmują:

przygotowywanie stano-
wisk w sprawie: 
- kwalifikacji świadczeń jako 

świadczeń gwarantowanych;
- niezasadności kwalifikacji świad-

czeń jako świadczeń gwaran-
towanych;

- usuwania świadczeń z wykazu 
świadczeń gwarantowanych;

- zmiany poziomu lub sposobu 
finansowania świadczeń gwa-
rantowanych;

- zakwalifikowania leku lub wy-
robu medycznego jako świad-
czenia gwarantowanego;

- niezasadności zakwalifikowania 
leku lub wyrobu medycznego 
jako świadczenia gwarantowa-
nego;

- objęcia refundacją i ustalenia 
urzędowej ceny zbytu leku, 
środka spożywczego specjal-
nego przeznaczenia żywienio-
wego lub wyrobu medyczne-
go, który nie ma odpowiedni-
ka refundowanego;

- podwyższenia urzędowej ceny 
zbytu leku, środka spożywcze-
go specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu me-
dycznego, który nie ma odpo-
wiednika refundowanego;

wydawanie opinii w za-
kresie:
- utworzenia grupy limitowej;
- uchylenia decyzji o objęciu re-

fundacją leku, środka spożyw-
czego specjalnego przezna-
czenia żywieniowego lub wy-
robu medycznego; ►
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- objęcia refundacją leków we 
wskazaniach, dawkowaniu lub 
sposobie podawania odmien-
nym niż określone w ChPL;

- projektów programów zdrowot-
nych ministrów i jednostek sa-
morządu terytorialnego;

oraz realizację innych zadań 
zleconych przez Prezesa Agencji.

Stanowisko Rady Przejrzy-
stości w sprawie objęcia refunda-
cją lub podwyższenia urzędo-
wej ceny zbytu zawiera:
- rozstrzygnięcie, czy lek, środek 

spożywczy specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego lub 
wyrób medyczny powinien 
być finansowany ze środków 
publicznych;

- określenie szczegółowych wa-
runków objęcia refundacją 
leku, środka spożywczego 
oraz wyrobu medycznego 
w zakresie:

- wskazań, w których lek, środek 
spożywczy oraz wyrób me-
dyczny ma być objęty refun-
dacją;

- sugerowanego poziomu od-
płatności (bezpłatnie, ryczałt, 
50%, 30%);

- sugestii co do włączenia do ist-
niejącej lub utworzenia nowej 
grupy limitowej;

- uwag i propozycji do opisu pro-
gramu lekowego, jeżeli doty-
czy;

- propozycji instrumentów dzie-
lenia ryzyka;

- uzasadnienia.

Opinia Rady Przejrzystości 
dotycząca utworzenia grupy li-
mitowej opiera się w szczegól-
ności na porównaniu wielkości 
kosztów uzyskania podobnego 
efektu zdrowotnego lub dodat-
kowego efektu zdrowotnego. 
Dopuszcza się tworzenie:
- odrębnej grupy limitowej  

w przypadku, gdy droga poda-
nia leku lub jego postać farma-
ceutyczna w istotny sposób ma 
wpływ na efekt zdrowotny lub 
dodatkowy efekt zdrowotny;

- wspólnej grupy limitowej  
w przypadku, gdy podobny 
efekt zdrowotny lub podobny 
dodatkowy efekt zdrowotny 
uzyskiwany jest pomimo od-
miennych mechanizmów dzia-
łania leków;

- odrębnej grupy limitowej dla 
środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywienio-
wego, jeśli zawartość skład-
ników odżywczych w istotny 
sposób wpływa na efekt zdro-
wotny lub dodatkowy efekt 
zdrowotny.

Decyzja ministra właściwe-
go do spraw zdrowia w sprawie 
uchylenia decyzji refundacyjnej 
leku, środka spożywczego lub wy-
robu medycznego wymaga opinii 
Rady Przejrzystości dotyczącej 
uchylenia decyzji o objęciu re-
fundacją w przypadku:
- stwierdzenia braku deklaro-

wanej skuteczności terapeu-
tycznej;

- stwierdzenia ryzyka stosowania 
niewspółmiernego do efektu 
terapeutycznego;

- podważenia wiarygodności 
i precyzji oszacowań kryteriów 
będących podstawą wydania 
decyzji o refundacji (istotności 
klinicznej, skuteczności prak-
tycznej i klinicznej, bezpie-
czeństwa stosowania, relacji 
korzyści zdrowotnych do ryzy-
ka stosowania, stosunku kosz-
tów do uzyskiwanych efektów 
zdrowotnych leków dotychczas 
refundowanych w porównaniu 
z wnioskowanym, konkuren-
cyjności cenowej, wpływu na 
wydatki NFZ i świadczenio-
biorców, istnienia alternatyw-
nej technologii medycznej i jej 
efektywności klinicznej i bez-
pieczeństwa stosowania). Prze-
słanką obligatoryjnego uchy-
lenia przez Ministra Zdrowia 
decyzji o objęciu refundacją 
jest także niedotrzymanie zo-
bowiązania ciągłości dostaw. 

Ustawa refundacyjna roz-
szerzyła możliwość wydania 
przez Ministra Zdrowia decy-
zji o objęciu refundacją leku 
o wskazaniach do stosowania, 
dawkowania lub podawania in-
nego niż określone w Charak-
terystyce Produktu Leczniczego 
(tzw. stosowanie off-label - 
poza wskazaniami rejestracyjny-
mi). Opinię Rady Przejrzystości 
dotyczącą objęcia refundacją 
leków stosowanych off-label 

►
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(art. 40 ustawy refundacyjnej), 
czyli przy danych klinicznych, za-
kresie wskazań do stosowania lub 
dawkowania lub sposobu poda-
wania odmiennych niż określone 
w ChPL, Rada Przejrzystości wy-
daje w terminie 14 dni biorąc pod 
uwagę w szczególności istotność 
stanu klinicznego, w którym ma 
być stosowany lek.

Obowiązek udostępniania 
(na stronie internetowej Urzędu 
i w BIP) charakterystyk odnośnie 
produktów leczniczych ujętych 
w obwieszczeniu Ministra Zdro-
wia w sprawie wykazu leków re-
fundowanych został nałożony na 
Prezesa Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobój-
czych i ułatwił dostęp farmaceu-
tów do podstawowych informacji 
o leku.  

Ustawa refundacyjna obję-
ła potrzebą poddawania ocenie 
nową kategorię, jaką jest środek 
spożywczy specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego. Bę-
dzie on oceniany w trybie obej-
mowania refundacją, określonym 
w ustawie refundacyjnej tak, jak 
lek lub wyrób medyczny. Zatem 
wśród podmiotów uprawnionych 
do wnioskowania do Ministra 
Zdrowia obok podmiotu odpo-
wiedzialnego, importera równo-
ległego lub wytwórcy wyrobu 
medycznego pojawia się podmiot 
działający na rynku spożywczym. 

Nowe zapisy prawne sta-
nowią, że dotychczas przygoto-

wywany przez Agencję raport 
w sprawie oceny świadczenia 
opieki zdrowotnej, wymagany 
w procesie zmiany sposobu lub 
poziomu finansowania lub usu-
nięcia świadczenia opieki zdro-
wotnej z wykazu świadczeń gwa-
rantowanych, może przyjmować 
obok raportu pełnego, formę ra-
portu skróconego. Oczekuje się, 
że spowoduje to skrócenie czasu 
realizacji zleceń i zwiększy moż-
liwość dotrzymywania ustawo-
wych terminów realizacji zleceń.

Wprowadzone zmiany usta-
wowe ustanawiają wymóg wy-
dania rekomendacji Prezesa 
Agencji również w procesie oce-
ny wniosków refundacyjnych. 
Dotychczas, gdy podmiot odpo-
wiedzialny składał do Ministra 
Zdrowia wniosek o umieszczenie 
leku w wykazach leków refundo-
wanych, Agencja przeprowadzała 
ocenę raportu w sprawie oceny 
leku lub wyrobu medycznego 
i proces kończył się przyjęciem 
stanowiska przez Radę Konsulta-
cyjną. Obecnie ostateczne stano-
wisko w przedmiotowej sprawie 
zajmuje Prezes Agencji wydając 
stosowną rekomendację objęcia/
niezasadności objęcia refundacją 
danego leku, środka spożywcze-
go specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu medycz-
nego. Realizuje ponadto obo-
wiązek określania szczegółowych 
warunków objęcia refundacją 
(w tym w zakresie: wskazań, które 
ma objąć refundacja, propozycji 

poziomu odpłatności i włączenia 
do grupy limitowej, propozycji 
podziału ryzyka, uwag do opisu 
programu lekowego ( jeśli doty-
czy)). Ustanowiony został wymóg 
uzasadnienia rekomendacji Pre-
zesa Agencji poprzez wskazanie 
dowodów naukowych na po-
twierdzenie zasadności podjętej 
decyzji (kluczowe argumenty dot. 
efektywności klinicznej i kosz-
tów), i alternatywnych technologii 
medycznych, omówienie wpływu 
na wydatki publiczne, wskazanie 
rekomendacji klinicznych i finan-
sowych wydanych w innych kra-
jach, określenie wartości progo-
wej ceny zbytu netto, sugerowa-
nego poziomu odpłatności, pro-
pozycji instrumentów dzielenia 
ryzyka, sugestie co do włączenia 
do istniejącej lub utworzenia no-
wej grupy limitowej.

W celu umożliwienia prze-
prowadzenia przez Agencję wyżej 
opisanego procesu ustawa refun-
dacyjna zamiast oceny raportu 
w sprawie oceny leku lub wyrobu 
medycznego wprowadza doku-
ment o nazwie analiza weryfi-
kacyjna, którą wykonuje Agencja, 
a która zawiera ocenę analiz (kli-
nicznej, ekonomicznej, wpływu na 
budżet, analizy racjonalizacyjnej) 
wnioskodawcy (np. podmiotu od-
powiedzialnego), przedstawienie 
rekomendacji i warunków refun-
dacji w innych krajach, wyznacze-
nie wartości progowej ceny zbytu 
netto, przy której stosunek kosz-
tów do uzyskiwanych efektów 

►
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zdrowotnych nie jest większy od 
progu kosztu uzyskania dodatko-
wego roku życia skorygowanego 
o jakość, a w przypadku braku 
możliwości wyznaczenia tego 
kosztu - kosztu uzyskania dodat-
kowego roku życia.

W procesie ustalania lub 
zmiany urzędowej ceny zbytu 
leku lub środka specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego ustawa 
refundacyjna wprowadza wymóg 
przygotowywania przez wniosko-
dawcę analizy racjonalizacyjnej 
w przypadku, gdy analiza wpływu 
na budżet podmiotu zobowiąza-
nego do finansowania świadczeń 
ze środków publicznych wykazuje 
wzrost kosztów refundacji. Ana-
liza taka powinna przedstawiać 
rozwiązania dotyczące refundacji 
leków, środków spożywczych lub 
wyrobów medycznych, których 
objęcie refundacją spowoduje 
uwolnienie środków publicznych 
w wielkości odpowiadającej co 
najmniej wzrostowi kosztów wy-
nikającemu z analizy wpływu 
zmiany urzędowej ceny zbytu 
leku (lub środka spożywczego) na 
budżet płatnika.  

W celu racjonalizacji alo-
kacji publicznych środków fi-

nansowych ustawa refundacyjna 
wprowadza także pojęcie in-
strumentów dzielenia ryzyka, 
które podmiot odpowiedzialny, 
importer równoległy lub wytwór-
ca oferuje w celu zmniejszenia 
wydatków płatnika publicznego. 
Mogą to być finansowe narzę-
dzia podziału ryzyka – umowy 
oparte na wykorzystaniu środków 
(np. price-volume agreement) lub 
oparte na ocenie spodziewanych 
efektów zdrowotnych (paying by 
results). Obowiązek zajmowania 
stanowiska w kwestii złożonych 
propozycji dotyczących instru-
mentów podziału ryzyka leży za-
równo po stronie Rady Przejrzy-
stości, jak i Prezesa Agencji. 

Zapisy ustawy refundacyj-
nej umożliwiają także refunda-
cję ze środków publicznych 
produktów leczniczych niepo-
siadających w Polsce pozwole-
nia na dopuszczenie do obrotu 
i sprowadzanych z zagranicy. 

Nowelizacja ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej oraz 
ustawa refundacyjna wprowa-
dziły szereg dodatkowych zadań 
Agencji i Radzie, ale też zwięk-
szyły transparentność działań 

Agencji wzmacniając gwaran-
cję przejrzystości procesu oceny 
wniosków refundacyjnych po-
przez wymóg publikowania ana-
liz weryfikacyjnych Agencji i ana-
liz przedkładanych przez wnio-
skodawcę oraz możliwość zgła-
szania do nich uwag (każdy - po 
wypełnieniu deklaracji konfliktu 
interesów), a także publikowanie 
protokołów z posiedzeń Rady 
Przejrzystości. ■

mgr farm. Joanna Marczak, MBA
Główny Specjalista  

w Agencji Oceny 
Technologii Medycznych

Piśmiennictwo
1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 

2. Pricing. Ceny leków refundowanych, negocja-
cje i podział ryzyka, pod red. Krzysztofa Łandy, 
Warszawa 2009.

3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. Nr 122, z 2011 r., poz . 
696 ).

4. Prezentacja „Ocena technologii medycznych 
w nowym ustawodawstwie”, Wojciech Matu-
sewicz, Małgorzata Józefowicz, Warszawa, 15 
czerwca 2011 r.  

5. Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie 
ustawy o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyrobów medycznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012 
r. poz. 95).

Europejskie Stowarzyszenie
Organów Kompetentnych Zawodów Opieki Zdrowotnej

Ze względu na dużą liczbę - ponad 600 - organów kompetentnych do uznawania kwalifikacji zawodo-
wych na forum europejskim pojawiła się inicjatywa zawiązania organizacji skupiającej organy kompetentne 
w zakresie uznawania kwalifikacji zawodów opieki zdrowotnej. 

We wrześniu 2011 roku w Brukseli odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej poświęcone utworzeniu eu-
ropejskiego stowarzyszenia organów kompetentnych do uznawania kwalifikacji zawodów opieki zdrowot-
nej. W spotkaniu tym brali udział przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej: dr Tadeusz Bąbelek i dr Jerzy 
Łazowski.

Aktualnie trwa faza rejestracji Europejskiego Stowarzyszenia Organów Kompetentnych Zawodów Opie-
ki Zdrowotnej.

Warto wiedzieć
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Kod EAN to skrót od „Eu-
ropejski Kod Towarowy” 
(ang. European Article 
Number). System wy-

wodzi się z USA i został opraco-
wany przez Uniform Code Coun-
cil, Inc. w 1973 roku EAN to obec-
nie właściwie cała rodzina nume-
rycznych, ciągłych kodów kres-
kowych. Kod ten posiada stałą 
długość, ale stosuje się dwie jego 
wersje – wersję ośmio- i trzyna-
stocyfrową. Obecnie rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie 
informacji gromadzonych przez 
apteki oraz informacji przekazy-
wanych Narodowemu Funduszo-
wi Zdrowia dopuszcza również 
14 cyfrowe kody EAN. Cały kod 
składa się z kilku grup, w której 
każda z kolejnych cyfr ma swoje 
znaczenie:
•	 Pierwsze trzy cyfry, np. 

590 to kod odpowiadający 
Polsce, (wprowadzono też 
kody nie oznaczające kraju, 
np. kod 290 oznacza towa-
ry ważone w sklepach);

•	 Kolejne trzy cyfry np. 999 – 
to numer jednostki kodują-
cej;

I tak kod „590999” będzie 
początkiem kodu EAN charakte-
ryzującym kod przydzielony Mi-
nisterstwu Zdrowia przez polskie 
Centrum Kodów Kreskowych.
•	 Pięć kolejnych cyfr oznacza 

w przypadku leku numer 
świadectwa rejestracji;

•	 Cyfra 12 – określa rodzaj 
i wielkość opakowania;

•	 Cyfra 13 – jest samospraw-
dzalną cyfrą kontrolną.
Podana struktura kodu EAN 

obowiązuje dla zarejestrowanych 
w Polsce produktów leczniczych. 
Dystrybuowane w aptekach su-
plementy diety, czy kosmety-
ki także będą mieć oznaczenie 
kodem EAN, jednak nie będą 
cechować się obecnością cyfr 
„590999”. Kody tych produktów 
mogą, ale nie muszą rozpoczynać 
się od cyfr „590”. Nie będą jed-
nak posiadać po nich konstruk-
cji „999”. Pozwala to z łatwością, 
w zasadzie „na pierwszy rzut oka” 
odróżnić np. lek od suplemen-
tu diety. Możliwość identyfikacji 
tych produktów w sposób pew-
ny jest istotna ze względu na ko-
nieczność osobnego przecho-
wywania leków i suplementów 

diety. Z tego powodu praktyka 
zaklejania kodów kreskowych 
EAN na opakowaniach podczas 
przyjęcia towaru metkami włas-
nymi apteki nie jest godna pole-
cenia. W przypadku konieczności 
udzielenia szybkiej odpowiedzi 
o klasę produktu (np. w czasie 
kontroli) aptekarz pozbawia się 
bowiem w ten sposób możliwości 
natychmiastowego sprawdzenia, 
czy produkty w jego aptece są 
prawidłowo rozmieszczone. Kod 
EAN może – i najczęściej jest - 
wyrażony również w formie kodu 
kreskowego. Kodu kreskowego 
z początkiem „590999” nie będą 
miały refundowane paski testo-
we, oraz refundowane produkty 
zaopatrzenia medycznego. 

Kody EAN dla większości 
produktów nadają sami produ-
cenci korzystając z puli przydzie-
lonych im do wykorzystania ko-
dów. W przypadku produktów 
leczniczych jest jednak inaczej 
– kod EAN nadawany jest od-
górnie w pozwoleniu na dopusz-
czenie do obrotu. Dlatego kody 
nadawane lekom umożliwiają 
jednoznaczne zidentyfikowanie 
konkretnego opakowania leku. 

Europejski Kod Towarowy
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Różne kody zostają przypisa-
ne różnym dawkom tego same-
go leku, a także różnej wielkości 
opakowaniom tego samego leku. 
Co więcej – produkty o tej samej 
nazwie handlowej, składzie i wiel-
kości opakowania będą miały 
inny kod EAN jeżeli będą różniły 
się postacią leku (np. inny numer 
dla tabletek, a inny dla kapsułek) 
oraz rodzajem opakowania (inny 
kod dla leku w blistrach, a inny 
dla identycznego preparatu ale 
pakowanego w butelkę). Podsu-
mowując – konkretny kod EAN 
leku charakteryzuje go precyzyj-
nie pod kątem substancji czynnej, 
dawki, postaci farmaceutycznej, 
wielkości i rodzaju opakowania. 
Jeżeli producent chce zmienić 
któryś z tych parametrów, nowy 
produkt musi mieć nadany nowy 
kod EAN. Zmiana ta pociąga 
w większości wypadków (z wy-
jątkiem zmiany wielkości opako-
wania), również złożenie nowego 
wniosku o dopuszczenie do ob-
rotu. Zwraca uwagę fakt, że nie 
ulega zmianie kod EAN w przy-
padku zmiany nazwy leku - zmie-
niona nazwa nie narusza przecież 
podstawowych właściwości leku, 
a związana jest zazwyczaj z dąże-
niem do osiągnięcia celów mar-
ketingowych. Podobnie kosme-
tyczną zmianą jest modyfikacja 
wyglądu opakowania zewnętrz-
nego w sensie zmiany kolorysty-
ki, czy gabarytów. Oznacza to, 
że zabiegi sprowadzające się do 
„odświeżenia” koszulki leku nie 
będą pociągały za sobą koniecz-
ności nadania nowego kodu EAN, 
o ile pozostałe parametry pozo-
stają bez zmian.

W praktyce równie istot-
nym aspektem nadawania kodów 
EAN jest jego powiązanie z obję-
ciem danego produktu refunda-
cją. Refundacja przyznawana jest 

preparatowi identyfikowanemu 
konkretnym kodem EAN, zatem 
zmiana tego kodu będzie wy-
magała od producenta złożenia 
nowego wniosku refundacyjne-
go. Dla aptekarza taka sytuacja 
może oznaczać, że produkt, któ-
ry od dawna znany był z wysokiej 
dopłaty Funduszu i niskiej ceny 
dla pacjenta na skutek np. po-
większenia opakowania z 28 do 
30 tabletek staje się produktem 
nierefundowanym. Zdarzają się 
także sytuacje, w których produ-
cent w swoim portfolio posiada 
zarejestrowany de facto ten sam 
lek w dwóch opakowaniach – je-
den pakowany w blistry, a dru-
gi – w plastikowe słoiczki, każ-
dy o innym kodzie EAN. Ponie-
waż refundacją obejmowany jest 
wyrób o konkretnym numerze 
może zdarzyć się, iż opakowanie 
w blistrach będzie refundowa-
ne, a w słoiczkach – nie. Pokło-
sie tego zjawiska widać na wielu 
receptach drukowanych. Lekarze 
wybierając z bazy komputerowej 
lek sprawdzając nazwę, dawkę 
i ilość leku, nie zawsze zaś zwra-
cają uwagę na rodzaj opako-
wania. W konsekwencji pacjent 
otrzymuje receptę z nadruko-
wanym lekiem o stuprocentowej 
odpłatności, najczęściej wbrew 
intencji wypisującego. 

Obecnie wydając pacjen-
towi zamiennik apteka ma obo-
wiązek wykazać w zestawieniu 
refundacyjnym lek zaordynowa-
ny (wraz z jego kodem EAN) oraz 
kod wydanego zamiennika (rów-
nież podając kod EAN rzeczywi-
ście wydanego produktu). Warto 
zwrócić uwagę, że kod EAN nie 
będzie wymagany w przypadku 
leku recepturowego, jest to także 
jeden z wyjątków, kiedy lek przed 
wprowadzeniem do obrotu nie 
musi posiadać zezwolenia. 

O istotnym znaczeniu ko-
dów EAN w codziennej pracy ap-
teki może świadczyć niedawne 
zdarzenie związane z pomyłką 
na listach leków refundowanych. 
Znalazł się na nich preparat pa-
kowany po 30 tabletek, jednak 
przypisany do tej pozycji kod 
EAN miał końcówkę identyfiku-
jącą opakowanie a 100 tabl. Na 
skutek tej rozbieżności powstała 
kontrowersja, które opakowanie 
jest refundowane.  

Na zakończenie należy 
podkreślić, że zasada polegają-
ca na unifikacji i rozpoznawal-
ności prefiksu 590999 dla leków 
może jednak zniknąć w niedale-
kiej przyszłości w związku z nową 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobój-
czych (UR), która weszła w życie 
od 1 maja 2011. Pomiędzy Mini-
sterstwem Zdrowia, UR a Instytu-
tem Logistyki i Magazynowania 
uzgodniono nowe zasady na-
dawania numerów kodów kres-
kowych na produkty lecznicze. 
Przewiduje się, że kody rozpo-
czynające się „590 999” pozosta-
ną w użyciu do wykorzystania na 
czas nieokreślony, jednak Urząd 
Rejestracji będzie akceptować 
także numery nadawane produk-
tom leczniczym przez właścicie-
la marki handlowej, producenta, 
podmiot odpowiedzialny czy też 
importera równoległego.

Trudno dziś przewidzieć 
w jaki sposób zmiany te prze-
niosą się na codzienną prakty-
kę apteczną. W mojej ocenie nie 
umniejszą one jednak znaczenia 
kodów EAN, które już dziś peł-
nią bardzo istotny element we 
wszystkich systemach komuniku-
jących obrót produktami leczni-
czymi. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska
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Na każdym kroku co-
dziennego życia ob-
serwujemy, że po 
epoce kamienia łu-

panego, brązu, żelaza nasta-
ła w czasach dzisiejszych epoka 
polimerów. Większość otaczają-
cych nas przedmiotów zbudo-
wana jest ze sztucznych wielko-
cząsteczkowych związków. Nie-
słychany rozwój chemii polime-
rów oraz szczególne właściwości 
tych związków przyczynił się do 
istotnego ich udziału w naszym 
życiu. Także w dziedzinach me-
dycznych udział tworzyw polime-
rowych jest bardzo duży. Polime-
ry służą nam nie tylko jako bar-
dzo dobry materiał do wytwo-
rzenia różnego rodzaju sprzętu 
medycznego, strzykawek, cew-
ników, stentów, protez i implan-
tów, ale także mają jako sub-
stancje pomocnicze podstawo-
we znaczenie w wytwarzaniu po-
staci leków o przedłużonym i/lub 
kontrolowanym uwalnianiu. Czę-
sto te same materiały polimero-
we wykorzystywane są zarówno 
w jednym jak i w drugim przy-
padku. Właściwości materiału 
polimerowego, a zwłaszcza jego 
zdolności absorpcyjno/desorp-

cyjne pozwalają na połączenie. 
Sprzęt medyczny może być jed-
nocześnie użyty jako postać leku 
– jako implant z którego lek bę-
dzie się uwalniał ze ściśle okre-
śloną prędkością. Podejmowa-
no w przeszłości próby zastoso-
wania powszechnie używanych 
urządzeń medycznych, lecz uwal-
nianie z nich substancji leczniczej 
było niewystarczające. Powodem 
tego była zła konstrukcja, nie-
właściwy materiał, niewłaściwy 
mechanizm uwalniania, a także 
źle dobrana substancja lecznicza.

Obecnie dostępne są wyro-
by medyczne spełniające również 
rolę nośnika leku. Skuteczne po-
łączenie i efektywne wykorzysta-
nie właściwości zarówno materia-
łu medycznego, jak i uwalniające-
go się z niego leku wymaga ro-
zumnego zastosowania nowych 
technologii i ulepszenia zarówno 
istniejących materiałów medycz-
nych, jak i metod dostarczania 
leku w oparciu o dotychczas ist-
niejące, z zachowaniem wszyst-
kich wymagań prawnych.

Zgodnie z definicją zatwier-
dzoną przez FDA wyrób medycz-
ny połączony składa się z co naj-
mniej dwu składników – leku 

i materiału medycznego które są 
fizycznie, chemicznie lub w jaki-
kolwiek inny sposób połączone 
i produkowane jako samodziel-
na jednostka. Efektywność takie-
go produktu nie jest niestety pro-
stym połączeniem obecnie sto-
sowanych technik istniejących 
na polu materiałów medycznych 
i technologii pozwalających na 
kontrolowane uwalnianie sub-
stancji leczniczych.

Przy tworzeniu tego typu 
kombinacji należy gruntownie 
przestudiować wiele czynników 
takich jak wskazanie terapeutycz-
ne, biodostępność, progi tok-
syczności i efektywność w kon-
tekście poszukiwanej terapii oraz 
charakter tkanki. Dodatkowo na-
leży uwzględnić takie czynni-
ki jak uwalnianie leku w stęże-
niach subterapeutycznych, któ-
re mogą powodować zaostrzenia 
stanu zapalnego lub indukować 
antybiotykooporność bakteryj-
ną w miejscu stosowania. Trze-
ba pamiętać, że nawet czynniki 
anatomiczne i czynniki chorobo-
we mogą wpływać na uwalnianie 
substancji leczniczej.

Połączenie leku z materia-
łami medycznymi jest w pierw-

Materiał medyczny, 
czy postać leku?

►

Fo
t. 

Fo
to

lia
.c

om



Rynek leków

14 Aptekarz Polski, 69(47e) maj 2012

szym rzędzie podyktowane chę-
cią przeciwdziałania komplika-
cjom po zastosowaniu terapii 
implantacyjnej. Ponadto jest za-
dośćuczynieniem wizji, aby sub-
stancja lecznicza - lek działał je-
dynie tam, gdzie jest potrzebny. 
Zaletą miejscowego stosowania 
leku w porównaniu z jego stoso-
waniem ogólnym jest to, że osią-
gamy stężenie terapeutyczne leku 
jedynie w miejscu potrzebnym, 
nie narażając pozostałych tkanek 
organizmu na niepożądane dzia-
łania substancji leczniczej. Dzięki 
temu możliwe jest zastosowanie 
mniejszych wymaganych dawek, 
ponadto kontrola toksyczności 
i biodostępności leku jest więk-
sza. Oprócz tego miejscowe sto-
sowanie antybiotyków w porów-
naniu ze stosowaniem ogólnym 
nie sprzyja indukowaniu bakteryj-
nej antybiotykooporności. Miej-
scowa terapia jest obecnie z po-
wodzeniem stosowana w zakrze-
picy, zapaleniu szpiku, zapaleniu 
przyzębia oraz w infekcjach spo-
wodowanych stosowaniem ma- 
teriałów medycznych.

Jednym z pierwszych nasu-
wających się pól zastosowań po-
łączonych leku i materiału me-
dycznego jest przeciwdziałanie 
infekcji bakteryjnej wywołanej 
zastosowaniem materiału me-
dycznego – implantacji lub cew-
nikowania. Wszystkie stosowane 
materiały medyczne począwszy 
od soczewek kontaktowych, cew-
ników urologicznych, rurek intu-
bacyjnych, sztucznych zastawek 
serca, protez naczyniowych, pro-
tez biodrowych, kolanowych, roz-
ruszników serca, stentów naczy-
niowych i innych mogą wywołać 
infekcję spowodowaną ich zasto-
sowaniem.

Bardzo często dochodzi do 
kolonizacji implantu przez mikro-
organizmy. Konsekwencją tego 
jest choroba pacjenta i częsta 
konieczność usuwania protezy. 
W skrajnych przypadkach może 

dojść nawet do śmierci pacjen-
ta. Bakterie mogą pojawić się na 
materiale egzogennie – ze skóry 
czy narzędzi chirurgicznych lub 
środowiska w czasie implantacji, 
lub też endogennie. Kolonizacja 
zachodzi wówczas przez wszech-
obecnie niepatogenne bądź 
oportunistyczne bakterie, które 
spontanicznie zmieniają swój ge-
notyp tworząc formy patogenicz-
ne w skolonizowanym implan-
cie. Do tego typu zakażenia może 
dojść nawet po latach od implan-
tacji. Miejsce implantacji tworzy 
dość dobre środowisko do kolo-
nizacji bakteryjnej ze względu na 
zmiany homeostazy i możliwości 
pojawienia się stanu zapalnego. 

Obecnie stosowane są 
dwie zasadnicze strategie w celu 
zmniejszenia powikłań poimplan-
tacyjnych. Pierwsza polega na za-
stosowaniu powlekania polime-
rami tworzącymi antyadhezyjną 
powierzchnię. Druga to inkorpo-
rowanie bądź adsorpcja substan-
cji przeciwbakteryjnej przez ma-
teriał tworzący implant. 

Protezy kostne są wszcze-
piane w celu mocowania i stabi-
lizacji złamanych kości w trakcie 
leczenia lub do całkowitego za-
stąpienia, jak w przypadku protez 
stawowych. Wzajemna integracja 
protezy i tkanki stanowi częsty 
problem kliniczny manifestujący 
się komplikacjami takimi jak za-
każenia, resorpcja kości czy roz-
luźnienia tkanki. Często pomimo 
mechanicznej stabilizacji, złama-
nia nie zrastają się albo dzieje się 
to wolno. Wynika stąd potrzeba 
zastosowania wraz z materiałem 
implantacyjnym leków przyspie-
szających neogenezę kostną.

W przypadku stosowania 
protez ortopedycznych dość po-
pularną metodą zapobiegania 
infekcji jest wykorzystanie po-
wszechnie używanego cemen-
tu kostnego np. polimetakrylanu 
metylu (PEMA) i zmieszanie go 
z antybiotykiem. Na rynku euro-

pejskim dostępne są już miesza-
niny cementu kostnego z anty-
biotykami takimi jak erytromycy-
na, tobramycyna, gentamycyna. 
Uwalnianie leku z tego typu ma-
trycy jest niedostateczne – oko-
ło 10%, natomiast może trwać 
przez bardzo długi czas (obser-
wowano niewielkie ilości uwal-
nianej gentamycyny w 25 lat po 
operacji). Dodatek substancji po-
mocniczych, jak na przykład lak-
tozy może zwiększać uwalnianie 
antybiotyku z cementu poprzez 
zwiększenie porowatości mate-
riału i tworzenie kanałów dyfu-
zyjnych dla leku. Wadą cemen-
tu opartego na PEMA jest cie-
pło, które jest wytwarzane pod-
czas polimeryzacji oraz możli-
wość pozostania monomeru me-
takrylanu metylu. Oba te czynniki 
mogą oddziaływać na otaczającą 
tkankę powodując zahamowanie 
jej rozwoju. W związku z powyż-
szym trwają poszukiwania biode-
gradowalnych cementów np. po-
limerów kwasu mlekowego i gli-
kolowego i ich mieszanin (PLA 
PLGA) o większej sile wiązania niż 
PEMA. Biodegradowalne polime-
ry zapewniają też wydajniejsze 
i bardziej kontrolowane uwalnia-
nie substancji leczniczej. 

Stosowanie stentów jest 
obecnie najczęściej stosowaną 
metodą leczenia miażdżycy na-
czyń wieńcowych. Podstawowym 
powikłaniem po stosowaniu sten-
tów jest restenoza. W leczeniu 
tego powikłania ogólne stosowa-
nie leków przynosi ograniczone 
rezultaty głównie ze względu na 
ich słabą biodostępność, toksycz-
ność i niewystarczające stężenie 
w miejscu działania. Wyjściem 
z tej sytuacji jest zastosowanie 
nowych stentów uwalniających 
lek (DES – Drug Eluting Stents). 
W DES między innymi stosowane 
są immunosupresanty jak siroli-
mus, i jego analogi, leki antypro-
liferacyjne np. palitaxel, aktyno-
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mycyna, angiopeptyna, leki an-
tymigracyjne jak batimastat. Od-
powiednio dobrana substancja 
lecznicza może być zaadsorbo-
wana na strukturze stentu, bądź 
inkorporowana do jego struktury, 
bądź może stanowić element po-
wlekający stent. Stosowanie DES 
daje możliwość przedłużonego 
uwalniania substancji leczniczej 
np. sirolimus i paklitaxel są uwal-
niane z tego typu stentów w cza-
sie ponad dwóch lat. 

Obecnie dostępne na rynku 
DES są powlekane cienką niebio-
degradowalną powłoką polime-
rową (np. z kopolimerów polime-
takrylowych) odpowiednio do-
branych pod kątem rozpuszczal-
ności i uwalniania substancji lecz-
niczej, a także zgodności tkanko-
wej. Ta warstwa polimeru jest na-
sycona niewielką dawką leku, ok. 
140 μg/cm2. Zróżnicowanie sub-
stancji leczniczej i techniki inkor-
porowania jej do macierzy poli-
merowej, właściwości wybranego 
polimeru wpływają na uwalnianie 
dawki inicjującej, czas całkowite-
go uwalniania substancji leczni-
czej oraz biodostępność.

Stenty mogą być także po-
kryte biodegradowalnym poli-
merem (najczęściej są to pochod-
ne kwasu mlekowego i glikolo-
wego). Odpowiedni czas biode-
gradacji zapewnia programowa-
ną kinetykę uwalniania substan-
cji leczniczej. Zastosowanie poli-
merów biodegradowalnych daje 
także możliwość uzyskania dwu-
fazowej kinetyki uwalniania sub-
stancji leczniczej ze stentu. Może 
to być uzyskane przez zróżnico-
wanie stężenia substancji leczni-
czej, wielokrotność stosowanych 
warstw polimeru lub odpowied-
nie rozmieszczeniem warstw po-
limeru. 

Zastosowanie klasycznych 
DES może mieć jednak również 
niekorzystne działanie - utrudnia 
epitelializację, sprzyja to późnej 
zakrzepicy w stencie. W związ-

ku z powyższym podjęto badania 
nad całkowicie biodegradowal-
nymi stentami. Tego typu stenty 
mogą być zbudowane z korodu-
jących metali np. magnezu bądź 
z biodegradowalnych polimerów 
tj. kopolimery kwasu mlekowego. 
Między sobą różnią się one cza-
sem biodegradacji matrycy któ-
ra może trwać od 2 miesięcy do 
2 lat. 

Nowością są także DES nie 
zawierające polimerów, a jedynie 
odpowiednio modyfikowaną mi-
kro- bądź nanoporowatą struk-
turę powierzchni, która umożli-
wia zaabsorbowanie i uwalnianie 
substancji leczniczej. 

Kolejnym materiałem me-
dycznym który spełnia rolę re-
zerwuaru substancji biologicz-
nie czynnej są różnego rodzaju 
cewniki. Cewnik do wkłucia cen-
tralnego znajduje zastosowanie 
zwykle na oddziałach intensyw-
nej terapii, oddziałach hemato-
logii lub oddziałach onkologii. 
Stosowany jest przy długotrwa-
łej konieczności podawania pły-
nów i leków dożylnych, ponieważ 
może pozostawać w żyle kilka ty-
godni, a nawet miesięcy. Niestety 
bywa główną przyczyną zakażeń 
szpitalnych związanych z  infekcją 
krwi. Wydaje się dość istotne, aby 
tego typu element terapii zabez-
pieczyć przed możliwością zaka-
żenia bakteryjnego. Inkorporo-
wanie czynnika antybakteryjnego 
może się odbywać poprzez pro-
ste powlekanie lekiem. Odbywa 
się ono na zasadzie elektrosta-
tycznego związania ujemnie na-
ładowanej cząsteczki antybioty-
ku z powierzchnią cewnika przez 
pośrednią warstwę zaadsorbo-
wanego na niej kationowego sur-
faktanta np. chlorku tridodecylo-
metyloamoniowego (TDMAC). 

Druga metoda to nasiąka-
nie lekiem. Uzyskuje się je przez 
dodanie leku do polimeru na eta-
pie formowania cewnika w taki 
sam sposób, w jaki dodaje się 

plastyfikatora bądź stabilizato-
ra. Zalety tego typu modyfikowa-
nych cewników w porównaniu do 
cewników niemodyfikowanych 
zostały potwierdzone w rando-
mizowanych badaniach. 

W podobny sposób mogą 
być modyfikowane materiały two-
rzące kaniule dożylne zabezpie-
czając je przez zakażeniem. W tym 
celu wykorzystywanych z sukce-
sem jest wiele polimerów tj. po-
lietylen, polimery fluorowe, poli-
chlorek winylu, silikony i poliure-
tany. 

Cewniki urologiczne, uży-
wane w sytuacjach, kiedy jest 
utrudniony naturalny odpływ 
moczu bądź w badaniach diagno-
stycznych np. cystometrii czy cy-
stografii, też mogą być przyczy-
ną infekcji. Stąd też wiele wysił-
ków włożono w modyfikację ich 
powierzchni tak, aby zablokować 
początkową adhezję bakterii oraz 
formowanie się bakteryjnego bio-
filmu. Najprostszą metodą uzy-
skania działania przeciwbakteryj-
nego jest umieszczenie cewnika 
w roztworze antybiotyku. Polimer 
z którego zbudowany jest cew-
nik ma zdolność absorbowania 
substancji leczniczej. Dotychczas 
przeprowadzone badania ukaza-
ły, że zanurzenie cewnika w roz-
tworze ciprofloksacyny znacząco 
redukuje adhezję bakteryjną i tym 
samym przeciwdziała zakaże-
niom. Ta metoda nie pozwala jed-
nak na przedłużone uwalniania 
substancji leczniczej, ponieważ 
lek jest adsorbowany lub absor-
bowany tylko fizycznie. W zabez-
pieczaniu przed zakażeniem cew-
nika urologicznego poza antybio-
tykami wykorzystywane są srebro 
i jego sole oraz nitrofurazon.

Stosunkowo popularnym 
materiałem medycznym stoso-
wanym przez wiele osób są so-
czewki kontaktowe. Szacunkowo 
na świecie używane są one przez 
ponad 100 milionów ludzi. Z dru-►
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giej strony aplikacja leków ocz-
nych nastręcza duże problemy. 
Leki podawane na oko są bar-
dzo szybko usuwane wraz z cyr-
kulującym płynem łzowym. Ogra-
niczona jest także ich wchłanial-
ność przez rogówkę. Ze wzglę-
du na niewielką pojemność wor-
ka spojówkowego i płynu łzowe-
go ilość podawanego leku jest 
ograniczona, tak że leki oczne 
muszą być podawane dość czę-
sto, aby okazały się efektywne. 
Niejako automatycznie nasuwa 
się myśl o zastosowaniu soczew-
ki kontaktowej, która pozostając 
na gałce ocznej stanowi rezerwu-
ar, z którego substancja lecznicza 
może się uwalniać przez długi 
czas. Możliwości takiego zasto-
sowania soczewek kontaktowych 
są przedmiotem wielu badań. 
Pierwszą najprostszą możliwoś-
cią jest zastosowanie konwencjo-
nalnych soczewek kontaktowych. 
Wykorzystuje się tu właściwo-
ści polimerów tworzących te so-
czewki. Polimery te takie jak poli-
hydroksymetakrylan etylu (PHE-
MA) z dodatkiem aminopropy-
lometakrylamidu (APMA) i winy-
lopirydyną (VP), a także polimery 
silikonowe z dodatkiem poliwiny-
lopirolidonu (PVP) mają zdolność 
absorpcji wielu substancji. So-
czewka kontaktowa niejako na-
siąka substancją leczniczą w cza-
sie, kiedy jest zanurzona w roz-
tworze tejże, a następnie może ją 
uwalniać do płynu łzowego.

Na poziom uwalniania sub-
stancji leczniczej z tego typu ukła-
du mają wpływ gęstość zastoso-
wanego polimeru i hydrofobowe 
interakcje między cząsteczką sub-
stancji leczniczej a polimerem, za-
wartość wody w soczewce, gru-
bość jej warstwy, masa cząstecz-
kowa leku, rozpuszczalność leku 
w matrycy polimerowej soczewki, 
a także czas na jaki soczewka po-
zostaje umiejscowiona na oku.

Ilość leku która może być 
w ten sposób załadowana do so-

czewki kontaktowej jest ograni-
czona, a uwalnianie większości 
leków zachodzi w okresie kilku 
godzin, stąd też tego typu noś-
niki nie nadają się za bardzo do 
długotrwałego dostarczania le-
ków. Bardziej zaawansowaną 
koncepcją w dostosowaniu so-
czewki kontaktowej do dostar-
czania substancji leczniczej jest 
tworzenie soczewek dwuwar-
stwowych, zawierających między 
warstwami hydrofobową i hydro-
filową soczewki płatek polimero-
wy z substancją leczniczą. Tego 
typu system dostarczania leku 
jest co prawda 15 razy bardziej 
efektywny, ale przenikalność tle-
nu i dwutlenku węgla przez tego 
typu strukturę jest niższa od war-
tości rekomendowanej do bez-
piecznego stosowania soczewek 
kontaktowych. W celu zwiększe-
nia ilości związanej z soczew-
ką substancji leczniczej, a jed-
nocześnie uzyskania możliwości 
kontrolowania uwalniania stosuje 
się hydrożele o modyfikowanej 
powierzchni. Soczewka zawie-
rająca tego typu polimery może 
związać substancję leczniczą na 
powierzchni. Proces odbywa się 
etapami. W pierwszym etapie 
następuje kowalentne związa-
nie polietylenoiminy do grup hy-
droksylowych polimeru soczew-
ki. Następnie zostaje przyłączona 
aktywna PEG-lowana biotyna, do 
której jest przyłączana neutravi-
dina i liposomy zawierające lipidy 
połączone z PGE-lowaną bioty-
ną. Dalszy dodatek poszczegól-
nych składników może prowadzić 
do otrzymania wielowarstwowej 
powierzchni. Wadami tego typu 
systemów jest możliwość ode-
rwania się liposomów, a także 
utrudniona dyfuzja tlenu przez 
warstwy liposomowe. Uwalniane 
leków z tego typu systemów ma 
charakter dyfuzyjny, ale jest sto-
sunkowo trudne do regulowania. 
Na podobnej zasadzie oparta 
jest technologia związania leku 

na powierzchni soczewki ligan-
dami jonowymi. Substancja lecz-
nicza jest uwalniana z tego typu 
połączenia na zasadzie wymiany 
jonowej. Zastosowane znajdują 
tu hydrożele zawierające katio-
nowe grupy funkcyjne np. pro-
dukt kopolimeryzacji propylotri-
metyloaminochlorku metakryla-
midu (MAPTAC) z HEMA. Kolej-
ną technologią która pozwala na 
stosowanie soczewki jako syste-
mu dozującego środek leczniczy 
jest rozproszenie mikroemulsji 
z substancją leczniczą w soczew-
ce. W pierwszym etapie tego 
procesu substancję leczniczą za-
myka się w liposomach zbudo-
wanych z dimyristoilofosfaty-
dylocholiny (DMPC). Następnie 
te liposomy zostają rozproszo-
ne w materiale z którego zbu-
dowana jest soczewka. Jeśli roz-
miar nanocząstek liposomowych 
jest dostatecznie mały, materiał 
soczewkowy pozostaje trans-
parentny. Substancja lecznicza 
jest uwalniana powoli z hydro-
żelowej matrycy soczewki. Tego 
typu system daje możliwość sta-
łego uwalniania substancji lecz-
niczej przez długi czas. Nieste-
ty, problemem jest konserwacja 
i trwałość w czasie tego typu sy-
stemów. Najnowszym pomysłem 
jest zastosowanie polimerów hy-
drożelowych ze śladem moleku-
larnym. Założeniem tej metody 
jest samoorganizacja cząsteczek 
monomeru i docelowej cząstecz-
ki substancji leczniczej podczas 
procesu polimeryzacji. W trakcie 
tego procesu cząsteczki substan-
cji leczniczej stwarzają sobie od-
powiednie przestrzenie. Efektem 
końcowym jest otrzymanie ma-
teriału o porowatej strukturze, 
gdzie konkretna substancja lecz-
nicza może znaleźć swoje ideal-
nie dopasowane miejsce. Dzię-
ki temu powstały materiał ma 
dużo większe zdolności sorpcyj-
ne i istnieje możliwość załadowa-
nia dużo większej porcji substan-

►
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cji leczniczej. W badaniach nad 
tego typu technologiami wyko-
rzystywany jest między innymi 
tymolol i norfloksacyna w poli-
merach takich jak dietyloakryla-
mid (DEAAM), dimetylakrylamid 
(DMAAM) hydroksymetakryla-
netylu (HEMA) i inne. Główną 
wadą tego typu metody jest to, 
że w trakcie uwalniania substan-
cji leczniczej soczewka może ule-
gać deformacji. Problem nastrę-
cza również regulacja uwalniania 
substancji leczniczej. 

Rozwój tego typu techno-
logii, może w stosunkowo krót-
kim czasie doprowadzić do po-
trzeby zmiany definicji postaci 
leku. Z przedstawionych wyżej 

przykładów widać wyraźnie, że 
popularnie stosowane materiały 
medyczne dzięki właściwościom 
polimerów, z których są wyko-
nane mogą stanowić swoiste, 
szczególnego rodzaju postaci le-
ków. ■

dr n. farm. Michał J. Nachajski
adiunkt 

Zakład Technologii Postaci Leku, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
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Aktualności

Pierwsi w Polsce specjaliści w specjalności 
farmacja przemysłowa

W dniach 28-29 maja 2012 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbył się pierwszy 
w Polsce egzamin specjalizacyjny dla farmaceutów w specjalności farmacja przemysłowa. Komisja 
Egzaminacyjna pozytywnie oceniła złożenie egzaminów specjalizacyjnych: praktycznego i teore-
tycznego przez 12 jej uczestników. Wśród nowych specjalistów są autorzy Aptekarza Polskiego. 

Fot. Komisja Egzaminacyjna oraz osoby składające egzamin specjalizacyjny w specjalności farmacja przemysłowa
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Krople do użytku wewnętrznego stanowią 
postać leku rzadko stosowaną w praktyce 
aptecznej. Definicja postaci leku precyzu-
je krople jako postać płynną o przezna-

czeniu do użytku wewnętrznego lub zewnętrzne-
go. Zwykle lekarz przepisuje je w ilościach od 5g do 
30g, czasami do 50g.

Krople do użytku wewnętrznego możemy po-
dzielić ze względu na zastosowanie lecznicze:
• krople o działaniu nasercowym  

– Guttae cardiacae
• krople o działaniu uspokajającym  

– Guttae sedativae
• krople żołądkowe – Guttae stomachicae

Krople wykonujemy podobnie do roztworów 
lub mieszanek.

Zasady wykonania:

• Odważenie odpowiedniej ilości substancji lecz-
niczej i rozpuszczenie w odpowiednim rozpusz-
czalniku, którym może być: woda, etanol, para-
fina płynna, oleje.

•  W przypadku substancji o strukturze krystalicz-
nej i trudno rozpuszczalnych można je dodat-
kowo przed rozpuszczeniem rozetrzeć w moź-
dzierzu.

• Krople można też otrzymać przez zmieszanie 
kilku nalewek, lub innych składników płynnych.

• W przypadku przepisania w recepcie roztworu  
wodnego należy go przygotować na początku, 
a potem dodać pozostałe składniki płynne. 

• Do kropli  stosowanych per os nie dodaje się 
środków poprawiających smak, ponieważ daw-
kuje się je najczęściej po rozcieńczeniu wodą lub 
na łyżeczce cukru.

• Krople należy wydać z apteki w butelkach z kro-
plomierzem.

W kroplach do użytku wewnętrznego często 
zapisywane są substancje z wykazu A, B, N.  Jedno-
razowo podaje się  5-30 kropli (nie więcej niż 50), 
dlatego ważnym zagadnieniem jest dawkowanie 
kropli stosowanych doustnie, gdyż stężenie sub-
stancji leczniczych w kroplach jest znacznie wyższe 
niż w pozostałych płynnych postaciach leków. 

Dawka leku w kroplach stosowanych doustnie  
zależy od:
• kształtu kroplomierza;
• gęstości, lepkości, napięcia powierzchniowego 

kropli roztworu.
Z tego względu, krople różnych cieczy mają 

różną masę, a ilość ich w 1 gramie może być także 
inna w zależności od zastosowanego rozpuszczal-
nika.

FP IV w tomie II podawała spis cieczy i zawar-
tość kropli w 1 gramie oraz masę kropli danej cie-
czy, opierając  się na pomiarach za pomocą kro-
plomierza znormalizowanego. Określenie – „kropli” 
znajdujemy również w FP IX, oznacza ono znorma-
lizowane krople, które wypływają ze standardowe-
go kroplomierza. Kroplomierz standardowy zgod-
nie z FP, powinien być wykonany ze szkła bezbar-
wnego z okrągłym otworem w jego dolnym końcu, 
o płaskiej powierzchni i kącie prostym wobec osi. 
20 kropli wody OD w temp. 20± 1°C, spuszczonych 
swobodnie z tego kroplomierza, przy stałym wy-
pływie 1 kropli na sekundę powinno ważyć 1000 
± 50mg. Masę kropli nalewek w przybliżeniu okre-
ślamy jednakowo, co odpowiada ciężarowi 1 kropli  
nalewki Valerianae Tinturae i wynosi 19 mg (Tabela 
FP).

MIXTURAE CONCENTRATAE 
– KONTROLA DAWKOWANIA 

W KROPLACH STOSOWANYCH PER OS 
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►

Niektóre roztwory oficynalne mają ilość kropli 
określoną w monografii, np.:
• Woda i roztwór wodny 1g - 20 kropli, 1 kropla 

waży 50 mg
• Etanolum 95° – 1 g - 65 kropli, 1 kropla waży 

15mg
• Etanolum 90° – 1 g - 62 kropli, 1 kropla waży 

16mg
• Nicethamidum solutum 1 g - 30 kropli, 1 kropla 

waży 33mg
• Nitroglicerinum solutum 1 g - 65 kropli, 1 kropla 

waży 15mg

Sposoby obliczania masy jednej kropli leku 

a. W przypadku zapisu takich samych ilości 
płynnych składników na recepcie obliczmy średnią 
masę kropli. Obliczamy metodą analogiczną do ob-
liczania masy łyżki mikstury. 

Rp. 1
Sol. Ethylomorphini hydrochloridi 2%
Nicethamidi aa 25,0
D.S. 3 razy dziennie po 15 kropli

Masa leku wynosi 50 g.

Obliczenie masy kropli 

Masa 1 kropli roztworu wodnego wynosi 50 mg, 
Masa 1 kropli roztworu niketamidu wynosi 33 mg. 
Masa 1 kropli tej mieszaniny jest średnią arytme-
tyczną mas poszczególnych składników. 

Można ją obliczyć dwoma sposobami:

1. Sumujemy masę poszczególnych kropli 
składników i wyliczamy średnią.

2. Uwzględniamy ilość składnika w stosunku 
do całej masy i mnożymy przez ciężar kropli.

Ocena dawkowania, dawki

Pacjent jednorazowo zażyje 15 kropli, dobowo bę-
dzie to 3 x więcej.

1 kropla mieszanki kropli waży - 41,5 mg 
15 kropli waży - 622,5 mg

Całkowita masa kropli zapisana przez lekarza wy-
nosi 50 g (50 000 mg).

Obliczenie dawek dioniny i kardiamidu jakie 
jednorazowo zażyje pacjent:

Obliczenie w całym leku
• dioniny
2 – 100 g
x – 25 g     x = 0,5 g dioniny

w 50 g (50 000 mg) - jest 0,5 g dioniny

622,5 mg (dawka jednorazowa)  
- jest  0,00622 g (6,22 mg)

1867,5 mg (dawka dobowa)  
- jest 0,01867 g (18,67 mg)

Dj. max. FP IX - 0,05 g
Dd. max. FP IX - 0,15 g

Dawki etylomorfiny nie zostały przekroczone.

• W podobny sposób można obliczyć dawki 
kardiamidu: 

25 g kardiamidu - 50 g kropli
x - 0,622 (dawka jednorazowa)     
x = 0,311 niketamidu

dawka dobowa z recepty  3 x 0,311 = 0,933

Dj. max   FP VI= 0,5 
Dd. max  FP VI = 1,5          
                                        
Przeliczamy lek na krople

50 g : 0,0415 = 1204,8 kropli
w 1205 kroplach - 0,5 g dioniny 

w 15 kroplach (dawka jednorazowa)  
- 0,00622 g (6,22 mg)

w 1205 kroplach - 25 g kardiamidu 
w 15 kroplach (dawka jednorazowa) - 0,00311 g  
     (3,11 mg)

Rp. 2
Convallariae maialis tinct.
Crataegi tinct.
Valerianae tinct.
Nicethamidi sol. aa 5,0 
M. f. guttae.
D.S. 3 razy dziennie po 15 kropli

Masa leku wynosi 40 g.
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► Obliczenie średniej masy 1 kropli:
I. 

 

 
II.
 

b. W  przypadku gdy mamy w recepcie do-
datkowo substancję stałą, to w odróżnieniu od ob-
liczenia mikstury, masę substancji stałej w kroplach 
doliczamy do masy tego rozpuszczalnika, w którym 
dana substancja lepiej się rozpuszcza.

Rp. 3
Phenobarbitali 0,4
Convallariae maialis tinct.
Crataegi tinct.
Valerianae tinct. aa  10,0
M.f. guttae
D.S. 3 x dziennie po 15 kropli

Masa leku wynosi 30,4 g.

Ocena dawkowania, dawki

Masa 1 kropli wynosi 19 mg, bo rozpuszczal-
nikiem są same nalewki. Fenobarbital rozpuszcza się 
w nalewkach. Pacjent jednorazowo zażyje 15 kropli, 
dobowo będzie to 3 x więcej.

1 kropla mieszanki kropli waży - 19 mg 
15 kropli waży - 285 mg
Całkowita masa kropli zapisana przez lekarza 

wynosi 30,4 g (30 400 mg).

30,4 g (30 400 mg) kropli - 0,4 g fenobarbitalu
285 mg (dawka jednorazowa) - jest  0,00375 g  
    (3,75 mg) 

855 mg (dawka dobowa) - jest 0,01125 g  
    (11,25 mg)

Dj. max. FP IX - 0,3 g
Dd. max. FP IX - 0,6 g

Dawki fenobarbitalu nie zostały przekroczone.

Rp. 4
2% Sol. Papaverini hydrochloridi
Belladonnae tint. aa 20,0
M.f. guttae
D.S. 3 x dziennie po 15 kropli dla dziecka 

10 letniego

Masa 1 kropli Tint. Valerianae = 19 mg
Woda i roztwór wodny, 1g = 20 kropli, 
1 kropla = 50 mg.

Obliczenie masy kropli

Ocena dawkowania 
chlorowodorku papaweryny, dawki.

• Obliczenie ilości chlorowodorku papaweryny
2 - 100 

x - 20       x = 0,4
Pacjent jednorazowo zażyje 15 kropli, dobo-

wo będzie to 3 x więcej.
1 kropla mieszanki kropli waży - 34,5 mg
15 kropli waży - 517,5 mg

0,4 - 40 g
x - 0,517  x = 0,00517 dawka jednorazowa z recepty 
x - 1,551          x = 0,01551 dawka dobowa z recepty

Dj. max. FP IX - 0,2 g 
Dd. max. FP IX - 0,6 g

Dawki chlorowodorku papaweryny nie zostały 
przekroczone.

c. Obliczanie masy kropli w przypadku róż-
nych ilości składników.

Należy uwzględnić w obliczeniu ilości po-
szczególnych składników.

Rp. 5
Sol. Papaverini hydrochloridi 2% 25,0
Convallariae maialis t-rae 10,0
M.f. guttae
D.S. 3 razy dziennie po 15 kropli

Masa leku 25 g. 

Masa 1 kropli roztworu wodnego wynosi 50 mg. 
Masa 1 kropli nalewki wynosi 19 mg. 
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Masa 1 kropli tej mieszaniny jest średnią  arytme-
tyczną mas poszczególnych składników. 

Ocena dawkowania 
chlorowodorku papaweryny, dawki.

2 - 100 
  x - 20    x = 0,4

Pacjent jednorazowo zażyje 15 kropli, dobo-
wo będzie to 3 x więcej.

1 kropla mieszanki kropli waży - 43,3 mg 
15 kropli waży - 649,5 mg

0,4 - 35 g 
x - 0,6495  x = 0,00743 (dawka jednorazowa z re-

cepty) 
x - 1,9485  x = 0,0223 (dawka dobowa z recepty)

Dj. max. FP IX - 0,2 g
Dd. max. FP IX - 0,6 g

Dawki chlorowodorku papaweryny nie zostały 
przekroczone.

Rp. 6
Phenobarbitali 0,15
Cardiamidi liq. 10,0
Convallariae mai. 40,0
M.f. guttae
D.S. 3 x dziennie po 25 kropli przed jedze-

niem
Masa leku 50,15.

Ocena dawkowania, dawki.
Fenobarbital rozpuszczamy w nalewce z kon-

walii majowej, to stanowi razem masę 40,15. 
Masa 1 kropli nalewki wynosi 19 mg. 
Masa 1 kropli roztworu kardiamidu wynosi 33 mg

Obliczamy średnią masę kropli:

         

Pacjent jednorazowo zażyje 25 kropli, dobo-
wo będzie to 3 x więcej.

1 kropla mieszanki kropli waży - 21,79 mg 
25 kropli waży - 544,75 mg

Całkowita masa kropli zapisana przez lekarza wy-
nosi 50,15 g (50 150 mg).

50,15 g kropli - jest 0,15 g fenobarbitalu 
0,545 g (545 mg; dawka jednorazowa)  

- jest 0,00163 g 
1,635 g (1425 mg; dawka dobowa) - jest  0,00489 g

Dj. max. FP IX - 0,3 g 
Dd.max. FP IX - 0,6 g

Dawki fenobarbitalu nie zostały przekroczone.
■

dr n farm. Maria Zuń 
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Fot. Fotolia.com
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Biegunka jest objawem 
klinicznym choroby 
przewodu pokarmowe-
go, którą charakteryzu-

je się zwiększoną liczbą oddawa-
nych stolców o luźnej konsysten-
cji. W zależności od czasu trwa-
nia biegunki wyróżniamy postać 
ostrą występującą do 14 dni lub 
przewlekłą, która utrzymuje się 
przez ponad 4 tygodnie. Biegun-
ka jest symptomem toczącego się 
w jelicie cienkim i/lub grubym sta-
nu zapalnego. W przypadku bie-
gunek, szczególnie tych o charak-
terze ostrym, stan zapalny wywo-
łany jest przez toksyny wirusowe 
i są to tzw. grypy jelitowe wywo-
ływane przez wirusy (rotawirusy, 
norowirusy, adenowirusy, kalci-
wirusy, astrowirusy), toksyny bak-
teryjne (Escherichia coli, Campy-
lobacter, Clostridium difficile, Sal-
monella, Shigella, Yersinia), paso-
żyty (Giardia lamblia, Cryptospo-
ridium parvum, Microsporidium) 
lub inne (np. leki). Biegunka prze-
wlekła to objaw towarzyszący nie-
tolerancji pokarmowej, zaburze-
niom funkcji błony śluzowej prze-
wodu pokarmowego, guzom hor-
monalnie czynnym, czy zaburze-
niom immunologicznym.

Choć w większości przy-
padków biegunka jest wynikiem 
zakażenia przewodu pokarmo-
wego należy pamiętać, że może 
ona występować jako działa-
nie niepożądane przewarzającej 
większości leków. Najbardziej po-
pularną grupą leków obarczoną 
wysokim ryzykiem pojawienia się 
biegunki są antybiotyki, szczegól-
nie te o szerokim spektrum dzia-
łania, gdzie może dojść do wy-
stąpienia bardzo ciężkiej postaci 
biegunki w przebiegu tzw. rze-
komobłoniastego zapalenia jelita 
grubego. Powstaje ono w wyniku 
ekspansywnej kolonizacji w jelicie 
cienkim i/lub grubym Clostridium 
difficile w wyniku zaburzenia 
równowagi mikroflory jelitowej 
w następstwie antybiotykoterapii. 
Dochodzi bowiem do zniszczenia 
naturalnej flory bakteryjnej i za-
burzenia interakcji biocenotycz-
nych przewodu pokarmowego. 
Zaburzenie równowagi mikro-
flory jelitowej sprzyja kolonizacji 
jelita przez Clostridium difficile, 
które produkując toksyny A i B 
wywołują objawy kliniczne cho-
roby (biegunka, zmiany zapalne 
w ścianach jelita grubego). Inne 
leki, które obarczone są wysokim 

ryzykiem powikłań w postaci bie-
gunki to leki cytostatyczne, które 
uszkadzają komórki błony ślu-
zowej przewodu pokarmowego, 
leki antyarytmiczne i hipotensyj-
ne, antagoniści receptorów hista-
minowych H2, leki zobojętniające 
kwas solny (kwas solny stanowi 
naturalną barierę przeciwbakte-
ryjną), hormony tarczycy (przy-
śpieszają przemianę materii) oraz 
przedawkowane środki prze-
czyszczające.

Zakażenia przewodu po-
karmowego, którym towarzyszy 
biegunka są poważnym proble-
mem epidemiologiczno-klinicz-
nym. Należy pamiętać, że bie-
gunki są szczególnie niebezpiecz-
ne u dzieci poniżej 2 roku życia 
oraz u osób w wieku podeszłym 
ze względu na zwiększone ryzyko 
utraty wody i elektrolitów, które 
może prowadzić do odwodnie-
nia, a w konsekwencji do zabu-
rzeń pracy serca i nerek. W kra-
jach Trzeciego Świata biegunki 
nadal stanowią jedną z głównych 
przyczyn zgonów dzieci. W przy-
padku biegunek standardowo nie 
przeprowadza się żadnych ba-
dań diagnostycznych. Kontakt 
z lekarzem zalecany jest w przy-
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padku utrzymywania się biegun-
ki ostrej przez ponad 3 dni, któ-
rej towarzyszy wysoka gorączka, 
dreszcze, obecność śluzu, ropy 
lub krwi w kale, silny ból brzu-
cha, głowy i mięśni oraz znaczne 
odwodnienie. Cechami charakte-
rystycznymi odwodnienie są: su-
chość błon śluzowych, wzmożo-
ne pragnienie, zmniejszenie ilości 
oddawanego moczu, przyśpie-
szony oddech i tętno, suchość 
i wiotkość skóry, zapadnięte cie-
miączko (niemowlęta). Wska-
zaniem do ewentualnej hospi-
talizacji i wykonania szczegóło-
wych badań, w tym mikrobiolo-
gicznych, są istotne odwodnienie 
(≥10%), trudności w uzupełnie-
niu płynów doustnie (uporczywe 
wymioty, porażenie mięśni prze-
wodu pokarmowego), brak efek-
tów pomimo prowadzonego na-
wadniania oraz ciężki stan ogólny 
pacjenta, szczególnie dzieci oraz 
osób po 65 roku życia. Najważ-
niejszym zagrożeniem związa-
nym z występowaniem biegunki 
jest odwodnienie organizmu, któ-
re może dochodzić do 2,5 l/dobę 
i prowadzić do zaburzeń równo-
wagi elektrolitowej. Odwodnie-
nie na poziomie 2-3% masy cia-
ła powoduje zmniejszenie wydol-
ności fizycznej organizmu, 5-8% 
powoduje postępującą niewydol-
ność fizyczną i zaburzenia psy-
chiczne (zaburzenia świadomo-
ści), natomiast śmierć następu-
je gdy człowiek traci około 20% 
płynów ustrojowych. Z prawid-
łową objętością płynów ustrojo-
wych związana jest gospodarka 
elektrolitowa. W przypadku od-
wodnienia dochodzi do wzrostu 
stężenia jonów sodowych i ciś-
nienia osmotycznego zewnątrz-
komórowego. Przy braku uzupeł-
nienia płynów dochodzi do prze-
mieszczania się wody z komórek 
do przestrzeni międzykomórko-

wych co doprowadza do odwod-
nienia wewnątrzkomórkowego, 
które charakteryzuje się zmniej-
szeniem objętości moczu i ogra-
niczeniem wydalania produktów 
przemiany materii (mocznik, kre-
atynina), co prowadzi do zatrucia 
organizmu. 

W przypadku infekcji wiru-
sowych przewodu pokarmowego 
tzw. gryp jelitowych główną stra-
tegią zapobiegającą ich pojawie-
niu są szczepienia przeciwko ro-
tawirusom wykonywane w pierw-
szym roku życia. Inną metodą jest 
stosowanie probiotyków, które 
stanowią bardziej komplekso-
wą profilaktykę, ponieważ zapo-
biegają i/lub zmniejszają ryzyko 
wystąpienia zakażeń przewodu 
pokarmowego, zarówno pocho-
dzenia wirusowego, jak i bakte-
ryjnego. Wyniki badań wskazują 
na zadowalającą skuteczność 
działania bakterii probiotycznych 
takich jak Saccharomyces boulardi 
czy Lactobacillus GG w profilakty-
ce biegunek o różnej etiologii. 
Należy podkreślić, że inne szcze-
py probiotyczne jak np. L. reute-
ri, L. acidophilus LB, L. plantarum 
299v, Lactobacilluscasei DN-114 
001, Bifidobacterium bifidum, Str. 
thermophilus również wykazują 
skuteczność przeciwbiegunkową. 
Wytwarzane w procesie fermen-
tacji krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe (SCFA - short chain 
faty acid - kwas mlekowy, octo-
wy, proprionowy i masłowy) sta-
nowią najważniejszy mechanizm 
przeciwbiegunkowy bakterii pro-
biotycznych. Główną przyczyną 
pojawienia się biegunek po ku-
racji antybiotykiem jest deficyt 
właśnie tych krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych, które od-
żywiają błonę śluzową jelita oraz 
wykazują działanie przeciwbie-
gunkowe poprzez wiązanie wody 
i wchłanianie jej do światła na-

czyń. Probiotyki stanowią nie tyl-
ko profilaktykę, ale również są ko-
rzystnym uzupełnieniem leczenia 
w przypadku biegunki o etiologii 
wirusowej i bakteryjnej. Stosowa-
ne per os dwa razy na dobę mogą 
skrócić czas trwania choroby o 1 
do 2 dni.

Terapia infekcji przewodu 
pokarmowego, których objawem 
są biegunki to przede wszystkim 
uzupełnienie płynów, prawidłowa 
dieta oraz ewentualne wdroże-
nie leczenia farmakologicznego. 
W przypadku niewielkiego od-
wodnienia lub jego profilaktyki 
stosuje się nawadnianie doustne, 
najlepiej płynami glukozo-elek-
trolitowymi (ORS- oral rehydra-
tion salts) o odpowiednio dobra-
nym składzie. Płyny te zawierają 
odpowiednio dobrane ilości glu-
kozy i soli mineralnych, a przede 
wszystkim chlorku sodu i pota-
su. Ich skład ułatwia wchłania-
nie wody przez nabłonek jelita 
cienkiego na zasadzie transpor-
tu aktywnego. Należy pamiętać, 
aby unikać spożywania napo-
jów gazowanych i gotowych so-
ków owocowych ze względu na 
dużą zawartość cukrów, ponie-
waż jako płyny hiperosmolarne, 
same mogą powodować biegun-
kę osmotyczną. Na rynku aptecz-
nym jest wiele gotowych prepa-
ratów o takim składzie, które mo-
żemy polecić pacjentowi do sa-
modzielnego leczenia.

Prawidłowe żywienie ma 
istotne znaczenie w leczeniu bie-
gunki. Dieta powinna składać się 
z gotowanej skrobi i różnego ro-
dzaju kasz (kleiki) oraz sucharów, 
krakersów, jogurtu, gotowanych 
warzyw o niskiej zawartości błon-
nika, ale jednocześnie powinna 
być wysokoenergetyczna. Posiłki 
powinny być zmniejszone obję-
tościowo, a spożywane częściej. 
Powrót do normalnej diety należy ►

Fot. Fotolia.com
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rozważyć po uzyskaniu prawid-
łowej konsystencji oddawanych 
stolców.

W większości przypadków 
ostra biegunka (zarówno pocho-
dzenia wirusowego, jak i bakte-
ryjnego) ustępuje samoistnie i nie 
jest konieczne wdrożenie odpo-
wiedniej farmakoterapii. Leczenie 
farmakologiczne obejmuje:
– Leki spowolniające perystalty-

kę przewodu pokarmowego 
np. loperamidum. W przypad-
ku występowania biegunki 
z krwią i/lub wysokiej gorączki 
nie należy stosować tej grupy 
leków.

– Leki ściągające, które poprzez 
denaturację śluzu i białek wy-
stępujących na powierzch-
ni błony śluzowej, powodują 
utrudnienie i zmniejszenie 
wymiany płynów, a w konse-
kwencji wysięku i przesięku.

– Leki absorpcyjne, które posia-
dają zdolność wiązania bak-
terii, gazów, białek i innych 
toksyn w przewodzie pokar-
mowym. Nie wpływają jednak 
na częstotliwość wypróżnień. 
Najbardziej popularnymi le-
kami w tej grupie jest węgiel 
leczniczy oraz smektyn diokta-
nościenny, która jako związek 
o budowie warstwowej i wy-
sokiej lepkości chroni barierę 
żołądkowo-jelitową.

– Leki przeciwbakteryjne. Wdro-
żenie antybiotykoterapii po-
winno być poprzedzone ba-
daniami mikrobiologicznymi 
stolca. Zakażenia bakteria-
mi Shigella, przy bakteriemii 
salmonellozowej, przewle-
kłej biegunce lub posocznicy 
o etiologii Yersinia enterocoli-
tica, pełzakowicy jelita grube-
go wymaga bezwzględnego 
wdrożenia antybiotykotera-
pii. Podkreślić należy, że nie-
racjonalne stosowanie anty-
biotyków w leczeniu biegunki 
może przynieść więcej szkód 
niż pożytku np. zwiększyć ry-
zyko przewlekłego nosiciel-
stwa pałeczek Salmonella, 
zwiększyć oporność szczepów 
bakterii czy podwyższyć ryzy-
ko wystąpienia rzekomobło-
niastego zapalenia jelit.

Biegunka jest objawem kli-
nicznym toczącego się w prze-
wodzie pokarmowym stanu 
zapalnego o różnej etiologii. 
Bardzo ważnym elementem jest 
prawidłowa diagnostyka, która 
pozwala na potwierdzenie bądź 
wykluczenie przyczyn pojawienia 
się biegunki. Choroby wirusowe 
i bakteryjne przewodu pokarmo-
wego, którym towarzyszy bie-
gunka są obecnie jedną z naj-
częściej raportowanych przyczyn 
zachorowań, zarówno w krajach 

rozwijających się, jak i rozwi-
niętych. Nadal główną strategią 
postępowania medycznego jest 
terapia objawowa, która polega 
na uzupełnianiu płynów ustro-
jowych i wyrównaniu zaburzeń 
elektrolitowych oraz energe-
tycznych. Wdrożenie antybioty-
koterapii powinno być przepro-
wadzone ostrożnie ze względu 
na szybkie narastania oporności 
bakterii na antybiotyk, jak rów-
nież pojawienie się ewentual-
nych powikłań. ■

dr n. farm. Anna Serafin 
Specjalista ds. Pharmacovigilance 
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Naturalna witamina 
E obejmuje grupę 8 
hydrofobowych po-
chodnych – tokofero-

li – zbudowanych z podjednostki 
izoprenoidowej oraz pierścienia 
aromatycznego. Najaktywniej-
szym homologiem jest alfa−to-
koferol. Witamina ta ma postać 
lepkiego, gęstego, żółtawego 
oleju, jest ona dobrze rozpusz-
czalna w tłuszczach i większości 
rozpuszczalników organicznych. 
Jest dość odporna na działa-
nie kwasów, zasad oraz wysokiej 
temperatury. Wolne tokoferole są 
wrażliwe na działanie tlenu i pro-
mieni ultrafioletowych.

Tokoferol posiada silne 
właściwości antyoksydacyjne, 
uważana jest również za jeden 
z głównych związków chronią-
cych nasz organizm przed stre-
sem oksydacyjnym, efektywnie 
wygaszając tlen singletowy. Tym 
samym nie dochodzi do jego 
reakcji z resztami wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych 
zawartych w fosfolipidach błon 
komórkowych oraz hamowana 
jest reakcja peroksydacji i gene-

rowania rodników. Ponadto wi-
tamina E reaguje z wolnymi rod-
nikami nadtlenkowymi lipidów 
i unieczynnia je, a równocześnie 
przerywa ich wytwarzanie oraz 
hamuje ciąg wolnorodnikowych 
reakcji łańcuchowych uszkadza-
jących komórki.

Działanie antyoksydacyjne 
witamin E i C było wykorzystane 
w poprawie skuteczności leczenia 
przewlekłego zapalenia trzustki 
(PZT) i rozwoju powikłań. We-
dług badań przeprowadzonych 
przez Jarosza i wsp. stosowanie 
witaminy C w dawce 400 mg/
dobę i witaminy E w dawce 300 
mg dziennie jest skutecznym le-
czeniem objawów PZT, takich jak 
ból oraz upośledzenie czynności 
zewnątrz- i wewnątrzwydzielni-
czej trzustki. Podczas podawania 
wymienionych witamin istotnie 
wzrosło ich stężenie we krwi, co 
zwiększyło potencjał antyoksyda-
cyjny niezbędny do zmniejszenia 
zaburzeń równowagi oksydacyj-
nej występujących w tej chorobie. 
Niemniej jednak terapia antyok-
sydantami powinna być prowa-

dzona pod okresową kontrolą ich 
stężenia w surowicy krwi.

Za istotny czynnik w pa-
togenezie choroby Alzheimera 
przyjmuje się procesy oksydacyj-
ne. Jak podają Zawidzka i wsp. 
udowodniono, że suplementacja 
witaminą E (400 j.m.) i C (1000 
mg) pozwala na podwyższenie 
stężenia antyoksydantów w pły-
nie mózgowo–rdzeniowym, co 
może zmniejszyć nasilenie proce-
sów utleniania lipoprotein w tej 
chorobie.

Nie bez znaczenia jest tak-
że wpływ suplementacji witamin 
i minerałów na nasz układ immu-
nologiczny. Jak przedstawili Krzy-
sik i wsp. mogą one regulować 
rozwój i funkcjonowanie różnych 
komórek układu immunologicz-
nego. Modulowanie odpowiedzi 
immunologicznej przez te skład-
niki diety może okazać się sku-
teczną metodą w zmniejszaniu 
ryzyka zachorowania i/lub lecze-
nia niektórych chorób, np. selen 
i witamina E osłabiają patogen-
ność m.in. wirusa grypy zarówno 
przez bezpośredni wpływ na jego 

Warzywa i owoce - naturalne 
źródło witamin i zdrowia

Cz. II. Witamina E

►
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genom, jak i odpowiedź immu-
nologiczną gospodarza. 

Niedobór witaminy E jest 
niezmiernie rzadki, gdyż jest 
ona szeroko rozpowszechnio-
na w przyrodzie. Awitaminoza 
E może powstawać wtórnie do 
zaburzeń wchłaniania, wad dróg 
żółciowych lub zbyt małej ilości 
tej witaminy w diecie wcześnia-
ków. Zalecane dzienne spożycie 
(RDA) witaminy E wynosi 12 mg. 
Dobowe zapotrzebowanie na tę 
witaminę jest wprost proporcjo-
nalne do ilości spożywanych wie-
lonienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Dzieci potrzebują jej 
mniej niż dorośli. Jej wchłanial-
ność jest odwrotnie proporcjo-
nalna do wielkości jednorazowej 
dawki, np.: z dawki jednorazo-
wej 100 mg ulega resorpcji 80%, 
z dawki jednorazowej 500 mg – 
tylko 68 %. 

Deficyt witaminy E może 
wystąpić u osób z upośledzonym 
procesem wchłaniania tłuszczów. 

W tym przypadku może docho-
dzić m. in. do:
– zwiększonego ryzyka chorób 

sercowo-naczyniowych,
– niedokrwistości u niemowląt 

i dzieci,
– upośledzonego funkcjonowa-

nia i osłabienia mięśni szkiele-
towych (dystrofia),

– rogowacenia i przedwczesnego 
starzenia się skóry oraz utrud-
nionego gojenia się ran, osła-
bienia zdolności koncentracji 
i stanów rozdrażnienia, zabu-
rzeń płodności.

Należy pamiętać także o in-
terakcjach w których udział może 
brać witamina E. Może ona dzia-
łać antagonistycznie do witaminy 
K, zwłaszcza wśród osób przyj-
mujących doustne leki przeciw-
zakrzepowe lub estrogeny. Pre-
paraty zawierające żelazo mogą 
osłabiać działanie witaminy E, 
dlatego też należy zachować kil-
kugodzinny odstęp pomiędzy 
przyjmowaniem tych leków. Wi-
tamina E zwiększa wchłanianie, 
wykorzystanie i magazynowanie 
witaminy A. ■

dr n. farm. Tomasz Baj

Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Jarosz M. i wsp.: Antyoksydanty w lecze-

niu przewlekłego zapalenia trzustki. 
Gastroenterol. Pol., 2010, 17, 1, 41-
46.

Krzysik i wsp.: Wpływ wybranych skład-
ników odżywczych pożywienia na 
funkcjonowanie układu odpornoś-
ciowego Cz. II. Immunomodulacyjne 
działanie witamin i pierwiastków śla-
dowych na organizm człowieka. Adv 
Clin Exp Med 2007, 16, 1, 123–133.

Roik J.: Choroby cywilizacyjne. Wyd. Złote 
Myśli, Gliwice.

Rutkowski M. i wsp.: Witaminy E, A i C 
jako antyoksydanty. Pol. Merk. Lek., 
2010, XXIX, 174, 377.

Zawidzka i wsp.: Rola witamin w prewen-
cji chorób związanych ze starzeniem. 
Nowiny Lekarskie 2009, 78, 2, 168-
174.

Tabela 1. Zawartość witaminy E 
w wybranych produktach pochodzenia naturalnego

Produkt
Zawartość 
witaminy E  

(mg w 100 g)

Olej słonecznikowy 50 

Olej sojowy 10-15 

Kiełki pszenicy 27

Zarodki pszenne 25

Kukurydza 10

Warzywa i owoce 0,5-1,5

Sałata 8

Groch dojrzały 8

Groszek zielony 6

Pietruszka 5,5

Kapusta 6

►
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Muszkatołowiec ko-
rzenny (Myristica 
fragrans), zwany 
także Muszkatem, 

to drzewo występujące na Molu-
kach – wyspach Indonezji. Upra-
wiany jest na Sumatrze, Borneo, 
Cejlonie i w Ameryce Środkowej. 
Muszkatołowiec to wiecznie zie-
lone drzewo, a właściwie krzew, 
gdyż w uprawie osiąga co naj-
wyżej kilkanaście metrów wyso-
kości. Gałęzie pokryte są skórza-
stymi listkami i drobnymi kwiat-
kami, przypominającymi kwiaty 
konwalii. Ponieważ muszkato-
łowce są obupłciowe, aby osiąg-
nąć korzystne plony na planta-
cjach prowadzi się selekcje. Prze-
ważają krzewy płci żeńskiej, któ-

re po zapyleniu wydają mięsisty 
owoc wielkości moreli. Drzewo 
muszkatołowe zaczyna owoco-
wać w wieku około ośmiu lat i za-
chowuje tę zdolność do sześć-
dziesiątego roku życia. Kwitnie 
przez cały rok, a zbiorów doko-
nuje się trzykrotnie w tym czasie. 
Podczas dojrzewania owoc pęka 
ukazując czerwoną, koronkową 
osnówkę, otaczającą szarobru-
natną pestkę, skrywającą jądro 
nasienne. Mięsista owocnia jest 
częściowo wykorzystywana w lo-
kalnej kuchni, jądro nasienne to 
znana nam gałka muszkatoło-
wa, osnówka zaś to również ce-
niona przyprawa, dostępna pod 
nazwą kwiat muszkatołowy. Na-
siona pozbawione osnówki suszy 

się przez kilka tygodni aż do mo-
mentu, kiedy jądro nasienne od-
dzieli się od twardej łupiny. Jądra 
nasienne, czyli gałki muszkatoło-
we, zanim zostaną przeznaczone 
na eksport, poddawane są proce-
som chemicznym (między inny-
mi kąpieli w mleku wapiennym) 
w celu zwiększenia ich trwałości 
i odporności na pleśnie. 

Pierwsze transporty gał-
ki muszkatołowej z Moluków, 
zwanych od dawna Wyspami 
Korzennymi, dotarły w VI wieku 
do europejskich wybrzeży Mo-
rza Śródziemnego poprzez Indie, 
stąd też w niektórych krajach za-
chowało się określenie indyjski 
orzech. W tych czasach handel 
należał do kupców arabskich, 

Lek, przyprawa, 
czy narkotyk?

Orzech ten muszkatowym zowią od woniey którą ma bardzo rozkoszną podobną piżmu (…). Pospołu z tym orzechem 
rośnie kwiat, który jest skórą pokrywaiącą muszkatowy orzech. Orzech muszkatowy żołądek posila, trawi pokarmy, plu-
gawości wypędza z żołądka, posila wątrobę, wypędza wiatry – takimi słowami opisywał w XVI wieku Marcin z Urzędowa 
przyprawę znaną nam dziś jako gałka muszkatołowa. Choć może nie za często gości w potrawach kuchni polskiej, to 
jednak warto zapoznać się z historią i właściwościami tej przyprawy.

►
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którzy potrafili umiejętnie wyko-
rzystać wiatry monsunowe uła-
twiające żeglugę. Utrzymywane 
w tajemnicy źródło pochodzenia 
gałki i osnówki muszkatołowej 
aż do czasów pierwszej wyprawy 
Vasco da Gamy, dawało Arabom 
sposobność do dyktowania ceny 
na przyprawy. Na początku XVI 
wieku monopol kupców arab-
skich przejęli Portugalczycy. Sto 
lat później portugalskie kolonie 
przeszły w ręce Holendrów, wy-
kazujących się bezwzględnością 
w kontrolowaniu upraw i wpro-
wadzaniu gałki na rynki euro-
pejskie. Ograniczono uprawy do 
kilku wysp, które ufortyfikowano 
i bacznie strzeżono. Żadna plan-
tacja nie mogła istnieć bez wie-
dzy kolonizatorów, a każdy statek 
z towarem podlegał dokładnej 
kontroli. Z tych czasów pocho-
dzi także zwyczaj kąpieli gałki 
w mleku wapiennym, co miało 
na celu zapobiec kiełkowaniu 
nasienia. Aby otrzymać wysokie 
ceny tej przyprawy w 1760 roku 
Holendrzy postanowili spalić ma-
gazyny amsterdamskie z dużymi 

zapasami gałki i kwiatu musz-
katołowego. Pod koniec XVIII 
wieku pojawiły się w Europie 
gałki z Mauritiusa. Tajemniczym 
sposobem Francuzom udało się 
zdobyć siewki muszkatołowca 
korzennego i wprowadzić upra-
wy na swoich wyspach. Kilkadzie-
siąt lat później do handlu gałką 
wkroczyli Anglicy. W 1843 roku, 
na wyspie Grenada, powstały ol-
brzymie plantacje, które utrzymy-
wane są do dziś. Grenada w swo-
jej fladze wpisany ma wizerunek 
gałki, świadczący o znaczeniu tej 
przyprawy dla całego państwa, 
które jest jednym z jej wiodących 
producentów i eksporterów.

Początkowo gałka stoso-
wana była jako lek w zaburze-
niach trawienia. W XVI wieku za-
częto ją stosować także jako przy-
prawę. Monografie gałki i kwiatu 
muszkatołowego odnajdujemy 
w „Farmakopeii Austryjackiej III” 
z 1820 roku i późniejszych. Rów-
nież obecna „Farmakopea Polska 
VIII” zawiera opis olejku muszka-
tołowego (Myristicae fragrantis 
aetheroleum), otrzymanego przez 

destylację z parą wodną wysuszo-
nych i rozdrobnionych jąder na-
siennych Myristica fragrans. Ole-
jek występuje zarówno w gałce jak 
i osnówce, stanowiąc od czterech 
do dwunastu procent zawartości 
wszystkich składników czynnych. 
Oprócz olejku surowce muszka-
tołowca zawierają także tłusty 
olej, skrobię i barwniki. Głównymi 
składnikami olejku są: alfa- i be-
ta-pinen, kamfen, linalol, borneol, 
terpineol, safrol i mirystycyna. De-
cydują one o charakterystycznym 
korzenno- słodkim zapachu gałki 
i osnówki, a także o ich właściwoś-
ciach farmakologicznych. Przede 
wszystkim działają przeciwskur-
czowo, wiatropędnie, wzmaga-
ją wydzielanie soku żołądkowe-
go. Gałka muszkatołowa zalecana 
była w chronicznych biegunkach 
i bólach żołądka. Zarówno gałka, 
jak i osnówka, wykazują działanie 
depresyjne na ośrodkowy układ 
nerwowy, a w dużych dawkach 
halucynogenne, za co odpowiada 
głównie mirystycyna. Osnówka 
(Macis) jest bardziej ceniona kuli-
narnie, posiada wyrazistszy, a jed-
nocześnie łagodniejszy smak i za-
pach niż gałka, co wynika z więk-
szej zawartości olejku. Osnówka 
najczęściej znana jest pod nazwą 
kwiatu muszkatołowego. To nie-
słuszne z punktu botanicznego 
określenie, wprowadzone zosta-
ło przez Vasco da Gamę i poku-
tuje do dziś. Farmakopee austria-
ckie siódma i ósma zawierają mo-
nografie osnówki gałki muszkato-
łowej (Arillus Myristice = Macis), 
a polski „Komentarz do Farma-
kopei Austriackiej ósmej” z 1907 
roku zastrzega, że właściwym su-
rowcem jest tak zwana osnówka 
Banda, czyli surowiec pochodzą-
cy z muszkatołowców rosnących 
na wyspie Banda, będącej częścią 
Moluków. Przy pomocy dwuchro-
mianu potasowego odróżniało 

Ilustracja 1. 
Muszkatołowiec korzenny. Rysunek autorstwa Katarzyny Typek. 

►
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się alkoholowy wyciąg z osnówek. 
Odmiana Banda barwiła się na 
żółto w przeciwieństwie do osnó-
wek pochodzące z bezwartościo-
wych muszkatołowców, które da-
wały kolor krwistoczerwony. „Ko-
mentarz…” podaje także przepis 
na Wodę aromatyczną wyskokową 
(Aqua aromatica spirituosa), którą 
otrzymywało się poprzez destyla-
cję dwudziestu części: liści melisy, 
mięty pieprzowej, szałwii i kwia-
tu lawendy oraz dziesięciu części: 
kwiatu goździków, owoców ko-
prowych, osnówek muszkatoło-
wych, gałek muszkatowych, kory 
cynamonowej i korzenia imbiro-
wego.

Ilustracja 2. 
Oranżowe naczynie apteczne, przeznaczone na olejek muszkatołowy, 

pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów autorki. 

nadmiernych ilości gałki towarzy-
szą mdłości i wymioty, a smak tej 
przyprawy utrzymuje się bardzo 
długo i jest niemile kojarzony. 
Czasami trudno jest przewidzieć, 
jak organizm zareaguje na skład-
niki dostarczane na co dzień, co 
obserwujemy w postaci różnego 
rodzaju alergii, wysypek skór-
nych, niedomagań przewodu 
pokarmowego, nawet po spoży-
ciu powszednich pokarmów. Tym 
niebezpieczniej jest eksperymen-
tować z substancjami działający-
mi na ośrodkowy układ nerwowy. 
Zwolennicy takich „eksperymen-
tów” tłumaczą się ciekawością 
i własnym wyborem… Niestety: 
często ciekawość, jak okazuje się 
po wypowiedziach zamieszcza-
nych na internetowych forach, 
prowadzi do poważnego rozstro-
ju psychicznego, uczucia bezoso-
bowości i lęku, zaników pamięci, 
zaburzeń poczucia upływu czasu 
i orientacji w przestrzeni! Nie-
które objawy, będące wynikiem 
uszkodzenia struktur układu 
nerwowego, mogą utrzymywać 
się przez dłuższy czas. Duże ilo-
ści spożytej gałki muszkatołowej 
prowadzą także do uszkodzeń 
wątroby.

Przytoczone w ostatnim 
akapicie wykorzystanie gałki 
muszkatołowej może dawać fał-
szywy pogląd na tę przyprawę, 
która zastosowana z umiarem 
i w potrzebie przynosi nam po-
moc w niedomogach przewodu 
pokarmowego. Po raz kolejny 
nasuwa się jednak myśl, że egzo-
tyczne przyprawy powinny wrócić 
do apteki, albo posiadać odpo-
wiednie opisy na opakowaniach, 
dotyczące wskazań do stosowa-
nia i informacje o możliwych dzia-
łań niepożądanych! ■

mgr farm. Joanna Typek
Piśmiennictwo u autorki

Nad wszystkie inne korze-
nie zamorskie, te naymniey maią 
w użyciu niebezpieczeństwa – 
tak pisał na początku XIX wieku 
Krzysztof Kluk, ksiądz i botanik, 
który z pewnością dziś tych słów 
już by nie powtórzył… Wpisu-
jąc hasło „gałka muszkatoło-
wa” w wyszukiwarce interneto-
wej można odnieść wrażenie, że 
jest to przede wszystkim łatwo 
dostępny halucynogen, wyko-
rzystywany przez młodzież nie-
świadomą zdolności własnego 
organizmu, który nie potrzebuje 
przecież środków wprowadzają-
cych „zakrzywienie rzeczywisto-
ści”! Tym bardziej, że spożyciu 
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Artykuł powstał z inicjatywy Aka-
demii Czerniaka, której celem jest 
budowanie świadomości dotyczą-
cej tego nowotworu.  

W maju po raz pierwszy po 
zimie wystawiamy się na silne pro-
mieniowanie słoneczne. Ten szok 
dla skóry może skończyć się popa-
rzeniem, które jest jednym z waż-
niejszych czynników ryzyka roz-
woju czerniaka. Opalajmy się więc 
z umiarem, stosując wysokie filtry, 
a przede wszystkim sprawdzajmy 
naszą skórę – apeluje prof. Piotr 
Rutkowski z Kliniki Nowotworów 
Tkanek Miękkich, Kości i Czernia-
ków w Centrum Onkologii – Insty-
tut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie oraz jeden z inicja-
torów Akademii Czerniaka.  

Coraz więcej Europejczy-
ków, w tym też Polaków, cho-
ruje na czerniaka. Zachorowal-
ność na ten nowotwór wzrosła 
w ostatnich 30 latach o 300%. 
To jeden z najbardziej śmiercio-
nośnych nowotworów. Szacuje 
się, że w Polsce liczba zacho-
rowań przekroczyła już 2300 
nowych przypadków rocznie. 
Prawie 50% pacjentów umie-
ra. Sytuacja ta związana jest 
z niską świadomością Polaków 
z zakresu właściwej profilakty-
ki i diagnostyki. Konsekwencją 
braku wiedzy i niewłaściwych za-
chowań jest późne rozpoznanie,  
a dla nas lekarzy, gdy choroba 
jest już zaawansowana, oznacza 

to mocno ograniczone możliwo-
ści skutecznego leczenia – dodaje 
prof. Rutkowski.

Jak się chronić?

Prof. Rutkowski zapewnia, 
że profilaktyka czerniaka jest tak 
samo prosta jak diagnostyka. Na-
leży unikać nadmiernego słońca, 
stosować kremy z wysokimi fil-
trami UVA i UVB, nosić okulary 
przeciwsłoneczne, nie korzystać 
z solarium, regularnie oglądać 
skórę w celu szybkiego zidenty-
fikowania ewentualnych nowych 
i nietypowych zmian, zgłosić się 
do dermatologa lub chirurga on-
kologa, aby obejrzał znamiona 
– wymienia jednym tchem prof. 
Rutkowski i dodaje – a jeśli oka-
że się, że pieprzyk lub narośl wy-
maga wycięcia i niesie znamiona 
nowotworowe należy natychmiast 
poddać się zabiegowi i jak naj-
szybciej rozpocząć leczenie.  

Leczenie: najważniejsze 
– nie czekać 

Pacjenci chorzy na czernia-
ki we wczesnym stadium leczeni 
są poprzez proste chirurgiczne 
wycięcie zmiany wraz z szero-
kim marginesem okolicznej tkan-
ki. W przypadku nowotworów 
o grubości powyżej 1 mm w celu 
dokładnego określenia stadium 
zaawansowania choroby, do-
konuje się także biopsji węzłów 

chłonnych wartowniczych (poło-
żonych najbliżej pierwotnego og-
niska nowotworu) i jeśli komórki 
nowotworowe zostaną w nich zi-
dentyfikowane, usuwa się także 
okoliczne węzły chłonne.  

Jeśli jednak czerniak wstę-
puje w postać przerzutową uogól-
nioną, czyli pacjent ma przerzu-
ty do odległych części ciała, np. 
w wątrobie, mózgu czy kościach, 
sytuacja terapeutyczna jest bar-
dzo trudna. Do tej pory opie-
rała się na leczeniu paliatyw-
nym. Dziś, dzięki ogromnemu 
postępowi medycyny, pacjenci  
z zaawansowanym czerniakiem 
mają szansę na nowoczesne lecze-
nie immunologiczne, które mo-
bilizuje ich własny układ odpor-
nościowy do walki z nowotworem, 
a także terapię celowaną, która 
uderza bezpośrednio w komórki 
guza. Po raz pierwszy od dzie-
sięcioleci mamy dwa leki, które 
rzeczywiście wydłużają przeżycie 
pacjentów z bardzo zaawansowa-
nym czerniakiem. To niesłychany 
postęp i wielka nadzieja dla pa-
cjentów – o leczeniu czerniaków 
mówi prof. Rutkowski.  

Na co zwrócić uwagę 
– ABCDE czerniaka 

Czerniaki mają wiele cech 
charakterystycznych, które poma-
gają w ich rozpoznaniu. Cechy te 
określane są za pomocą kryteriów 
ABCDE (pochodzących od pierw-

Odpowiedzialne korzystaj ze słońca. 
Sprawdź skórę!
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szych liter angielskich słów: Asym-
metry, Border, Color, Dimension  
i Evolution):
A – asymetria np. znamię „wyle-

wające” się na jedną stronę, 

B – brzegi poszarpane, nierów-
nomierne, posiadające zgru-
bienia,  

C – kolor niejednolity, a także 
czerwony lub czarny, 

D – wielkość zmiany powyżej 
0,5 cm, 

E – ewolucja, czyli postępujące 
zmiany zachodzące w zna-
mieniu.   

Wszystkie znamiona, naro-
śla, pieprzyki, które mają te cechy 
powinny zostać zbadane przez 

lekarza dermatologa lub chirurga 
onkologa i w razie jakichkolwiek 
wątpliwości wycięte. Badanie 
przeprowadzane u specjalisty jest 
bardzo szybkie, bezbolesne i nie-
inwazyjne. Lekarz skanuje całą 
skórę specjalnym urządzeniem, 
które wychwytuje wszelkie atypo-
we zmiany.

Karnacja ma znaczenie 

Jednym z czynników sprzy-
jających powstaniu czerniaka 
jest określony typ urody. Bar-
dziej narażone są osoby o jas-
nych i rudych włosach, jasnych 
oczach, bardzo jasnej cerze, czę-
sto z piegami, znamionami, które 
łatwo ulegają poparzeniom sło-

necznym, słabo tolerują słońce 
i opalają się z dużym trudem lub  
w ogóle. Warto zaznaczyć, że ok. 
25% mieszkańców naszego kraju 
reprezentuje typ urody 1 lub 2, 
czyli ma bardzo jasną lub jasną 
karnację, łatwo ulegającą popa-
rzeniom słonecznym. Jeśli doliczyć 
do tego także osoby z jasną karna-
cją, która mimo wszystko lepiej się 
opala i jest bardziej odporna na 
poparzenia słoneczne, to w sumie 
ok. 65% populacji Polaków, mieści 
się w grupie o wysokim stopniu ry-
zyka zachorowania na czerniaka 
– dodaje prof. Rutkowski. Bądź-
my odpowiedzialni – to najtańsza  
i najskuteczniejsza profilaktyka 
raka skóry  – puentuje prof. Rut-
kowski. ■

A

B
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Pani Ewo, rozmawiałyśmy 
ostatnio o zasadach do-
brego zawodowego star-
tu, ale często doświad-

czam, że otaczająca nas rzeczy-
wistość sama dba o zachowanie 
równowagi w obszarze opisywa-
nia świata. Zaraz po ukazaniu się 
naszej rozmowy na łamach Apte-
karza Polskiego spotkanie z za-
przyjaźnioną Panią farmaceutką 
wyłoniło nowy aspekt wchodze-
nia młodych aptekarzy w zawo-
dowe życie. Okazuje się, że i ten 
(podobnie jak obserwujemy to  
w innych zawodach) [1] rynek 
pracy podlega ograniczeniu. Po-
jawiają się pytania: na ile jest 
możliwe przywiązanie do zawo-
du? Czy kurczący się rynek pracy 
to tylko przepaść, w którą można 
wpaść i mieć problem z wyjściem, 
czy też jest w tym zjawisku jakaś 
szansa na rozwój? I czy, paradok-
salnie, wykonywanie innej pracy 
daje możliwość pozostania pryn-
cypialnym aptekarzem?

No tak, pisząc o do-
brym starcie nie ana-
lizowaliśmy sytuacji, 
w której taki start nie 

mógłby zaistnieć. Ale pora za-
znaczyć, że trudność w podjęciu 
pracy farmaceuty może, niestety, 
stać się faktem. W tej perspekty-
wie pytania, które Pani stawia są 
bardzo trudne. 

Już pierwsze otwiera sze-
rokie spektrum myśli. Bo o co 
tak naprawdę chodzi? Czy o ana-
lizę jednostkowego sposobu ra-
dzenia sobie w sytuacji szukania 
lub utraty pracy, czy o spojrzenie 
szersze, które opisuje społecz-
ne niebezpieczeństwa związa-
ne z poczuciem, które staje się 
coraz powszechniejsze – moje 
wykształcenie, choćby najrze-
telniejsze, nie daje mi pewno-
ści dobrej pracy ani pewności, 
iż standard mojego życia będzie 
wyższy niż standard życia mo-
ich rodziców. I dalej, co jeszcze 
bardziej niebezpieczne, że życie 

dzieje się poza mną. Nie wiem, 
co się stanie i jak potoczą się 
sprawy. Na nic nie mam wpły-
wu. Życie wciągnie mnie w swój 
nurt, a jeżeli nie - to będę dry-
fował na jego brzegu. Na pew-
no tak będą myśleli ci, którzy 
trudności ze znalezieniem pra-
cy obrazują przepaścią, z której 
tylko cud może ich wyciągnąć. 
Bardzo intrygujące jest również 
ostatnie postawione przez Panią 
pytanie. Odniosę się do niego za 
chwilę szerzej, ale już teraz chcę 
powiedzieć, że spontanicznie 
przyszło mi do głowy sformuło-
wanie „z aptekarską dokładnoś-
cią”, które używane jest przecież 
dla określenia szczególnych cech 
osobowości i wychodzi daleko 
poza przestrzeń apteki.

■ Dobrze, o tym za chwilę. 
Teraz natomiast pragnę odnieść 
się do sytuacji młodego magistra 
farmacji szukającego pracy. W in-
dywidualnym doświadczeniu po-

Z aptekarską dokładnością, 

czyli rozważania o uniwersalnych zasobach 
farmaceuty na zmieniającym się rynku pracy
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W Aptece

33Aptekarz Polski, 69(47e) maj 2012

szukiwanie pracy wiąże się z fru-
stracją. Mechanizm powstawania 
frustracji został szeroko opisa-
ny w literaturze psychologicznej 
- frustracji doświadczamy wte-
dy, kiedy na drodze do osiągnię-
cia celu pojawia się przeszkoda, 
której nie możemy pokonać. Jej 
składowymi są przykre uczucia  
i niemożność działania.

W dzisiejszych realiach 
poszukiwania pracy łączą się  
z doświadczaniem odmowy (któ-
ra przeżywana jest jako porażka), 
stałej oceny, niepewności zwią-
zanej z sytuacją kilkuetapowej 
rekrutacji, wreszcie z sytuacjami 
bezpośredniego lub pośredniego 
konkurowania, co dla niektórych 
osób jest elementem szczególnie 
stresującym.

■ Do mechanizmów, któ-
re trafnie opisują sytuację osoby 
poszukującej pracy oraz napoty-
kającej na tej drodze przeszkody, 
należą samospełniające się pro-
roctwo oraz wyuczona bezrad-
ność. Samospełniające się pro-
roctwo to mechanizm polega-
jący na tym, iż określone ocze-
kiwania w stosunku do samych 
siebie, innych osób lub określo-
nych zdarzeń wpływają na na-
sze zachowanie lub zachowanie 
innych względem nas i powo-
dują wystąpienie oczekiwanych 
sytuacji. Osoba, która np. wyso-
ko ocenia swoje kompetencje 
merytoryczne i posiadaną przez 
siebie wiedzę podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej z łatwością będzie 
sięgała do zapamiętanych fak-
tów i zaprezentuje się jako osoba 
doskonale merytoryczne przy-
gotowana. Negatywny aspekt 
samospełniającego się proro-
ctwa w procesie długotrwałego 
i bezskutecznego poszukiwania 
pracy wybrzmiewa w postawie 
bierności, zniechęcenia, obniże-
nia oczekiwań względem pra-
codawcy i w rezultacie niejako 
potwierdzających się przekona-

niach o słabszych, niż pierwotnie 
zakładaliśmy, walorach na rynku 
pracy.

Wyuczona bezradność opi-
suje utrwalone negatywne prze-
konania, pojawiające się na dro-
dze ciągłego doświadczania nie-
powodzeń, skutkujące odstąpie-
niem od ponownych prób osiąg-
nięcia sukcesu, biernością, niższą, 
niż początkowa oceną swoich 
kompetencji oraz ograniczeniami 
emocjonalno- motywacyjnymi. 

■ Jeżeli sądzić po wypo-
wiedziach autorytetów, to prze-
żywanie frustracji (w omawianym 
kontekście) związane jest przede 
wszystkim z brakiem stabilizacji. 
Chcę odnieść się w tym miejscu 
do wypowiedzi prof. Zygmun-
ta Baumana [2], który twierdzi, 
iż współcześni ludzie z tzw. kla-
sy średniej (farmaceuci z pew-
nością do niej należą) są pozba-
wieni możliwości planowania na 
całe życie - „Mówiąc ściślej, ramy, 
z jakimi każde poczynanie życio-

we musi się liczyć i na jakie może 
liczyć, nie zniknęły - nie są jed-
nak trwałe, jak niegdyś były”. Je-
żeli cechuje je brak trwałości, to 
pod znakiem zapytania stoją też 
planowane życiowe osiągnię-
cia. Profesor stwierdza, iż osią-
ganie zamierzonych celów przez 
pokolenie, które obecnie kończy 
karierę zawodową, dawało moż-
liwość konsumowania, cieszenia 
się efektami. Obecnie osiągnię-
cia „nie są celem samym w sobie, 
zyskiem do natychmiastowej kon-
sumpcji, lecz inwestycją na przy-
szłość; a wartość wkładu kapita-
łowego mierzy się dochodami, ja-
kie obiecuje przynieść. (…) Chwila, 
gdy można przejść od wyrzeczeń 
do spożywania ich owoców, gdy 
kończy się etap inwestycji i moż-
na zacząć zjadać zainwestowany 
kapitał, jest zawsze tak samo od-
ległą jako że odsuwa się nieustan-
nie; (…) Wszystko to, rzecz jasna, 
pod trzema warunkami: że ową 
(nieznaną jeszcze) „przyszłość” 
można sobie wyobrażać na kształt 

►Fot. © tiero - Fotolia.com
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(znanego) czasu teraźniejszego; 
że przyjąć wolno, iż cel pożądany 
dzisiaj będzie równie godny pożą-
dania jutro; i że uprawnienia, ja-
kie zgromadzone już osiągnięcia 
oferują dziś, będą też honorowane 
jutro - że „wkłady kapitałowe nie 
ulegną dewaluacji”.

■ W nawiązaniu do zmian, 
wprowadzanych w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym, na łamach 
prasy toczy się dyskusja o jakości 
szkolnictwa wyższego, zasadno-
ści, w kontekście szans na rynku 
pracy, podejmowania wyższych 
studiów, coraz niższej, w po-
wszechnej opinii, jakości egza-
minu maturalnego. Nieuniknio-
ne wydaje się poszukiwanie od-
powiedzi na niełatwe pytanie: czy 
uczelnie wyższe mają służyć pod-
noszeniu intelektualnego, kultu-
ralnego i naukowego poziomu 
społeczeństwa czy też kształcić 
kadry dla biznesu, dopasowując 
program kształcenia do rynku 
pracy. 

W analizowanych prze-
ze mnie publikacjach akcentuje 
się, że ukończenie studiów wyż-
szych na chwilę obecną przestało 
być gwarantem stabilnej i dobrze 
płatnej pracy. Wszyscy jesteśmy 
świadomi tego, że w przypadku 
zawodów, do wykonywania któ-
rych ukończenie studiów wyż-
szych jest warunkiem koniecz-
nym, moment spełnienia warun-
ków dodatkowych odsuwa się 
w czasie, a na dodatek ich zakres 
ulega ciągłej zmianie. 

■ W swoich rozważaniach, 
dotyczących zmian na rynku pra-
cy, sięgnęłam do Barometru za-
wodów - publikacji Małopolskie-
go Obserwatorium Rynku Pracy  
i Edukacji. W wyniku określo-
nych w projekcie badań zawody 
łączone są w trzy grupy - grupę, 
w której zaznacza się niedobór 
pracowników, grupę zawodów 
generujących nadmiar pracow-

ników oraz zawody równowa-
gi popytu i podaży. Interesująca 
jest analiza przedstawionych ze-
stawień (dotyczy wprawdzie tyl-
ko województwa małopolskie-
go, ale obrazuje, w moim poczu-
ciu, ogólnopolskie tendencje). 
Już sam fakt, że Barometr doty-
czy jednego roku kalendarzo-
wego, odzwierciedla zmiany na 
rynku pracy i ostrożność w pro-
gnozowaniu przyszłych tenden-
cji. Fakt, że w ramach Barometru 
grupy zawodów są opisywane  
w perspektywie poszczególnych 
powiatów, a nawet dużych poje-
dynczych miast (miasto Kraków, 
w odróżnieniu od powiatu kra-
kowskiego) jest czytelnym syg-
nałem, jak dalece perspektywy 
zatrudnienia zależą od dynamiki  
i zamożności lokalnych społecz-
ności. [3]

 Jeszcze w 2008 roku ry-
nek pracy dla absolwentów far-
macji był opisywany w następu-
jący sposób: 

Największe potrzeby w sto-
sunku do zawodu farmaceu-
ty zgłaszają apteki. Problemy  
z obsadzeniem wakatów mają 
głównie te z mniejszych miast 
i wsi. Prawo farmaceutyczne na-
kłada na kierowników aptek i hur-
towni obowiązek posiadania dy-
plomu, co rodzi jeszcze większy 
popyt na farmaceutów. W dalszej 
kolejności poszukiwani są spe-
cjaliści ds. monitorowania badań 
klinicznych oraz rejestracji leków. 
Najmniej propozycji znajdą dla 
siebie osoby chcące podjąć stano-
wisko badawcze, pracujące przy 
rozwoju nowych produktów. (…) 
Zawód przedstawiciela medycz-
nego to najczęstsza propozycja 
dla osób po farmacji. Dobrzy han-
dlowcy są na wagę złota w każ-
dej dziedzinie. Zasada ta dotyczy 
również branży farmaceutycznej. 
Wykształcenia kierunkowego wy-
maga się jednak tylko na niektó-
re stanowiska, głównie przy sprze-
daży specjalistycznych prepara-

tów leczniczych, na stanowiskach 
wymagających częstego kontaktu 
z lekarzami. [4]

W przeciągu kolejnych 5 
lat zawód farmaceuty z zawo-
du określanego jako deficytowy 
(zapotrzebowanie pracodawców 
- duże, a podaż pracowników  
o odpowiednich kwalifikacjach - 
niewielka) stał się zawodem zrów-
noważonym (liczba ofert pracy 
zbliżona do liczby osób zdolnych 
do podjęcia), a w dużych aglome-
racjach coraz częściej - nadwyż-
kowym (wielu kandydatów speł-
niających wymagania pracodaw-
ców i, co za tym idzie, niskie za-
potrzebowanie).

■ Zaprezentowane my-
śli nie nastrajają optymistycznie. 
Takie jest moje pierwsze odczu-
cie. Łączy się z przywołanym już 
wcześniej obrazem przepaści,  
w którą wpadam i nie wiem co 
będzie na dnie, ale jak go dotknę 
i spróbuję się wydostać, to nie 
wiem co będzie nad krawędzią. 
Chcę jednak pomyśleć o sobie 
inaczej. Co takiego mam, czego 
nauczyły mnie studia farmaceu-
tyczne i przykład pokoleń apte-
karzy, co ma uniwersalny charak-
ter i posłuży mi w budowaniu we-
wnętrznego bezpieczeństwa, kie-
dy na zewnątrz jest jego brak.

Badania wskazują, że myśle-
nie o ponadzawodowych umie-
jętnościach otwiera na zmianę. 
W perspektywie Europy najbar-
dziej otwarci są Brytyjczycy(62%) 
badanych [5], o wiele mniej, bo 
już tylko 1/3 Francuzów. Mam 
nadzieję, że polskim aptekarzom 
(szczególnie młodym) jest bliżej 
do tych pierwszych. Interesująca 
jest wypowiedź Charles,a Purdy 
[6], eksperta monster.com, któ-
ry wskazuje, iż spokojne funkcjo-
nowanie w czasie niespokojnym 
wymaga bardzo precyzyjnego 
podejścia do rozpoznania ryn-
ku pracy i własnych możliwości, 
a precyzja to przecież cecha, któ-

►
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rą z całą pewnością jest właściwa 
dla każdego farmaceuty.

■ Tak, tę cechę opisała-
bym jako specyficzny sposób re-
alizowania powierzonych zadań 
(w zawodzie aptekarza niezbęd-
na jest rzetelność, precyzja i skru-
pulatność). W tym kontekście 
„aptekarska dokładność” może 
oznaczać predyspozycje do bar-
dzo precyzyjnego organizowa-
nia miejsca pracy, a to może być 
przydatne w wykonywaniu zadań 
farmaceuty nie tylko w aptece. 
Oprócz tego do zbioru ponadza-
wodowych umiejętności zaliczy-
łabym szczególne kompetencje 
interpersonalne.

Farmaceutów cechuje tak-
że gotowość do ciągłego dosko-
nalenia się i umiejętność szybkie-
go uczenia się, doskonała pamięć 

i podzielność uwagi. Należy pod-
kreślić, że specyfika studiów far-
maceutycznych wymusza przy-
swojenie złożonych, specjalistycz-
nych treści. Ponadto, chciałabym 
to mocno zaznaczyć, z mojej per-
spektywy - wykonywanie zawodu 
farmaceuty łączy się z gotowoś-
cią do podejmowania szczególnej 
odpowiedzialności za drugą oso-
bę i niejako sprzyja kształtowaniu 
takiej odpowiedzialności. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że uni-
wersalnym zasobem farmaceuty 
jest więc umiejętność udźwignię-
cia bezpośredniej, osobowej od-
powiedzialności za zdrowie kon-
kretnego człowieka, co łączy się 
z dojrzałością i świadomością zna-
czenia własnego profesjonalizmu. 

Zasobem na rynku pracy 
może okazać się to, czego w swo-
im dotychczasowym przeżywaniu 

tak nie określaliśmy. Gotowość 
do przekuwania w atut umiejęt-
ności ponadzawodowych może 
stać się kluczem do sukcesu. ■

Ewa Sitko 
wykładowca w programie Pharmassist 

Magdalena Bucior 
Psycholog

Piśmiennictwo:
[1] 22.05.12. Informacja w radiowym serwisie 

informacyjnym Trójki – od września 2012 
ok. 30 tys. nauczycieli straci pracę. 

[2] Zygmunt Bauman – Ponowoczesne wzory 
osobowe.

[3] Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, www.
wup-krakow.pl, Barometr zawodów 2012

[4] Informator KARIERA 2008/2009. za: www.
hrk.pl, Iwona Kwaśna, Małgorzata Sace-
wicz-Górska „Jakie zawody są poszukiwane 
naprawdę?”

[5] Wyniki badań pochodzą z ankiety prze-
prowadzonej przez Monster Worldwide 
w okresie od 6  do 20 lutego 2012 na 4607 
respondentach.

[6] http://hrstandard.pl/2012/04/20/przekwa-
lifikowanie-sie-recepta-na-kryzys/
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W dniach 25-26 maja 
1912 r. odbył się 
w Łodzi Pierwszy 
Zjazd Aptekarzy 

Królestwa Polskiego. Było to wy-
darzenie niezwykłe, gdyż miało 
miejsce w mieście o niewielkich 
tradycjach naukowych i zawodo-
wych w aptekarstwie. W mieście 
w którym profesja aptekarska 
od początku swojego istnienia 
była przystosowana do potrzeb 
ludności robotniczej zatrudnio-
nej w przemyśle włókienniczym, 
a działalność aptek polegała 
przede wszystkim na zaopatry-
waniu w leki ambulatoriów fa-
brycznych.

Zapoczątkowany w latach 
dwudziestych XIX wieku proces 
uprzemysłowienia Łodzi sprawił, 
że w ciągu zaledwie kilkudzie-
sięciu lat wyrosła ona z małej 
mieściny o charakterze rolniczo 
– rzemieślniczym w duży ośrodek 
przemysłu włókienniczego, który 
nazywano polskim Mancheste-
rem. Wraz z rozwojem industrial-
nym i demograficznym miasta 
wzrastały potrzeby zdrowotne 
jego mieszkańców. W 1830 r. zo-
stała założona w Łodzi pierwsza 
apteka, a w 1900 r. działało już 
13 takich placówek. Najbardziej 
dynamiczny ich wzrost nastąpił 
w końcowym okresie wielkoprze-
mysłowego rozwoju miasta, gdy 

W stulecie 
Pierwszego Zjazdu

Aptekarzy Królestwa 
Polskiego
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w latach 1900 – 1914 liczba ap-
tek zwiększyła się z 13 do 31, czyli 
prawie 2,5-krotnie.

Wraz z przybywającymi ap-
tekami kształtowało się łódz-
kie środowisko aptekarskie. Wy-
kształceni farmaceuci łączyli pra-
cę zawodową z działalnością po-
lityczną, społeczną i kulturalno-
-oświatową. Byli gorącymi pa-
triotami i wzorowymi obywate-
lami. Bez względu na swoje po-
chodzenie, wyznanie i tradycje 
kulturowe, przyczyniali się do 
rozwoju swojego zawodu i swo-
jego miasta. W 1909 r. z inicja-
tywy łódzkich właścicieli aptek 
powstało Łódzkie Stowarzysze-
nie Aptekarzy, którego członko-
wie podejmowali wiele cennych 
przedsięwzięć o charakterze na-
ukowym, organizacyjnym i ogól-
nospołecznym. Ważnym aspek-
tem działalności naukowej Sto-
warzyszenia były tzw. miesięczne 
posiedzenia referatowe, na któ-
re zapraszano prelegentów z in-
nych miast Królestwa. Na każdym 
zebraniu omawiano doniesie-
nia naukowe z prasy farmaceu-
tycznej krajowej i zagranicznej. 
W ten sposób starano się naj-
nowsze osiągnięcia w naukach 
farmaceutycznych przenieść na 
grunt miasta fabrycznego, odda-
lonego od ośrodków akademi-
ckich. Jednym z najważniejszych 
osiągnięć Łódzkiego Stowarzy-
szenia Aptekarzy było zorgani-
zowanie Pierwszego Zjazdu Ap-
tekarzy Królestwa Polskiego.

Potrzebę zwołania takiego 
spotkania dostrzegali i popiera-
li najwybitniejsi przedstawicie-
le tego zawodu już pod koniec 
XIX wieku. Główną przeszkodą 
w jej realizacji była trudna sytu-
acja polityczna kraju. Po upadku 
powstania styczniowego Króle-
stwo Polskie zostało odgrodzone 
kordonem od pozostałych ziem 
polskich. W zaborze rosyjskim 
wzmożono proces rusyfikacji, 
zaostrzono antypolskie represje. 

Polscy aptekarze podjęli trudną 
walkę o utrzymanie tożsamo-
ści narodowej i tradycji rodzimej 
farmacji. Poszukiwali możliwości 
wzajemnego poznania się, wy-
miany doświadczeń naukowych 
i praktycznych. Utrudniały im to 
zamknięte granice trzech zabo-
rów, a przede wszystkim władze 
carskie, które nie tolerowały żad-
nych zgromadzeń Polaków, na-
wet tych poświęconych celom 
naukowym.

W 1900 r. o zwołanie zjaz-
du polskich aptekarzy apelował 
na łamach czasopism farmaceu-
tycznych Bronisław Koskowski, 
przyszły profesor i dziekan Wy-
działu Farmaceutycznego Uni-
wersytetu Warszawskiego. Dzie-
więć lat później, podczas Krajo-
wej Wystawy Przemysłowo – Rol-
niczej w Częstochowie (1909 r.), 
prezes Koła Właścicieli Aptek 
Zagłębia Dąbrowskiego i mia-
sta Częstochowy, znany dzia-
łacz społeczny – Edmund Nowak 
zgłosił gotowość zorganizowania 
spotkania aptekarzy na swoim 
terenie. W tym samym roku z po-
dobną inicjatywą wystąpili człon-
kowie Warszawskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego. Pomi-
mo zaawansowanych prac, zjazd 
warszawski także nie doszedł do 
skutku. Tymczasem w polskim 
aptekarstwie narastały poważne 
problemy naukowe i organiza-
cyjne, które wymagały szerokiej 
dyskusji i szybkiego rozwiązania. 
W tej sytuacji łódzcy aptekarze 
kierując się dobrem zawodu, po-
stanowili zwołać zjazd w swoim 
mieście, nie zważając na trudno-
ści związane z realizacją tak du-
żego przedsięwzięcia. Decyzję te 
podjęto 5 lipca 1911 r. podczas 
zebrania miesięcznego Łódzkie-
go Stowarzyszenia Aptekarzy, jak 
wówczas stwierdzono – „w celu 
ożywienia Towarzystwa i zainte-
resowania ogółu jego członków 
sprawami zawodowymi”.

W lutym 1912r. po długich 
i uciążliwych staraniach uzyskano 
od władz gubernialnych zezwo-
lenie na urządzenie w Łodzi Zjaz-
du Aptekarzy Królestwa Polskie-
go. W tym celu powołano komi-
tet organizacyjny zjazdu, który 
rozpoczął działalność pod prze-
wodnictwem Bronisława Głu-
chowskiego, ówczesnego preze-
sa Łódzkiego Stowarzyszenia Ap-
tekarzy, społecznika wielce za-
służonego dla swojego zawodu 
i miasta. Ponadto, w skład komi-
tetu weszli znani łódzcy apteka-
rze: Wiktor Groszkowski, Roman 
Mossakowski, Wiktor Wagner, 
Franciszek Winnicki, a w później-
szym czasie: Józef Pogonowski 
i Leopold Skulski. Każda z tych 
postaci zasługuje chociażby na 
krótką prezentację:

Wiktor Groszkowski – 
właściciel apteki przy ul. Konstan-
tynowskiej 17. Współorganizator 
Łódzkiego Stowarzyszenia Ap-
tekarzy. Znany działacz politycz-
ny i społeczny, m. in. w okresie 
I wojny światowej. W latach 1923 
– 1927 pełnił funkcję wiceprezy-
denta m. Łodzi. Przez wiele lat był 
prezesem Stowarzyszenia Robot-
ników Chrześcijan i za tę działal-
ność został odznaczony orderem 
papieskim „Pro Ecclesia et Ponti-
fice.”

Roman Mossakowski – 
właściciel apteki przy ul. Wól-
czańskiej 37. Aktywny członek 
Łódzkiego Stowarzyszenia Apte-
karzy.

Wiktor Wagner – współ-
twórca Łódzkiego Stowarzysze-
nia Aptekarzy. Członek zarządu 
Polskiej Macierzy Szkolnej, Łódz-
kiego Chrześcijańskiego Towa-
rzystwa Dobroczynności i wielu 
innych organizacji społecznych. 
Podczas I wojny światowej zna-
ny działacz samorządowy. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości objął stanowisko Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego w Łodzi. Był doskona-►
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łym organizatorem i mediatorem 
w konfliktach między pracodaw-
cami i pracownikami aptek.

Józef Pogonowski – właś-
ciciel apteki przy ul. Głównej 5. 
Działacz polityczny i społeczny. 
Od 1917 r. wchodził w skład łódz-
kiej Rady Miejskiej, a w 1923 r. był 
prezydentem m. Łodzi. Pełnił też 
wiele innych funkcji społecznych, 
m. in. prezesa łódzkiego Towa-
rzystwa Kredytowego i sędziego 
handlowego. Znany publicysta, 
autor wielu prac z zakresu etno-
grafii i innych artykułów.

Leopold Skulski – wów-
czas dzierżawca apteki przy ul. 
Cegielnianej 64; polityk, społecz-
nik, mąż stanu. Twórca i działacz 
łódzkiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. Po wybuchu 
I wojny światowej zorganizował 
w Łodzi tajne Zjednoczenie Naro-
dowe i działał w Lidze Narodów. 
Pełnił funkcję wojennego burmi-
strza Łodzi, a w 1919 r. przyjął mi-
sję utworzenia rządu i stanął na 
jego czele. Warto przypomnieć, 
że był współtwórcą Polskiego Ra-
dia w 1923 r.

Do współpracy w komitecie 
organizacyjnym zaproszono też 
czołowych przedstawicieli War-
szawskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego, Sekcji Aptekarskiej 
Siedleckiego Towarzystwa Le-
karskiego oraz Koła Właścicie-
li Aptek Zagłębia Dąbrowskiego 
i miasta Częstochowa.

Za jedną z najpilniejszych 
spraw uznano rozpropagowa-
nie łódzkiego zjazdu wśród ap-
tekarzy, żyjących i pracujących 
na terenie Królestwa Polskiego. 
Nawiązano też kontakt ze śro-
dowiskami zawodowymi poza 
jego granicami. Największe za-
sługi w tym zakresie położył Bro-
nisław Głuchowski, który osobi-
ście dotarł do różnych organiza-
cji aptekarskich. Na łamach cza-
sopism farmaceutycznych uka-
zały się obszerne informacje na 

temat zaplanowanego spotka-
nia oraz apel o solidarne uczest-
nictwo w jego obradach. Jedno-
cześnie odezwy i zaproszenia ro-
zesłano do aptek. Do zaproszeń 
dołączono program zjazdu, dzie-
ląc go na 6 sekcji: naukową, ściśle 
zawodową, przemysłową, ekono-
miczną, statystyczną i technicz-
ną. W każdej sekcji podano tytuły 
i krótkie streszczenia zgłoszonych 
referatów. Według ówczesnych 
opinii, cele merytoryczne zgro-
madzenia zostały określone nie-
zwykle trafnie z uwzględnieniem 
najistotniejszych spraw zawodu. 
W związku z szerokim zaintere-
sowaniem całością problematyki 
zjazdowej, ostatecznie zrezygno-
wano z zespołów specjalistycz-
nych i postanowiono obradować 
w sesjach plenarnych.

Termin zjazdu wyznaczo-
no na sobotę i niedzielę – 25 i 26 
maja 1912 r., a na miejsce spot-
kania wybrano siedzibę Oddziału 
Łódzkiego Stowarzyszenia Tech-
ników przy ul. Spacerowej 21 
(obecnie al. Kościuszki). Do Łodzi 
przybyło ok. 200 aptekarzy z róż-
nych stron Królestwa Polskiego. 
Bardzo liczną grupę (47 osób) 
stanowili przedstawiciele farmacji 
warszawskiej. Gospodarzy repre-
zentowało 30 osób. Wśród przy-
byłych znajdowały się największe 
sławy polskiej farmacji: przedsta-
wiciele nauki – Jan Biegański, Bro-
nisław Koskowski, Stanisław Weil; 
zasłużeni aptekarze – Henryk 
Biertümpfl, Alfons Bukowski, Bro-
nisław Gładych, Teofil Tugendhold 
oraz twórcy polskiego przemysłu 
farmaceutycznego – Franciszek 
Karpiński, Henryk Klawe, Stefan 
Otolski, Ludwik Spiess i inni. Gosz-
czono delegatów stowarzyszeń 
aptekarskich z Kijowa i Petersbur-
ga. Na zjazd nie przybyli, zapewne 
ze względów politycznych, przed-
stawiciele aptekarzy galicyjskich 
i wielkopolskich. Przesłane przez 
nich listy i telegramy, zawierające 
gratulacje i życzenia, zostały od-

czytane podczas inauguracji zjaz-
du. Przytoczę jeden z nich:

„Nie mogąc ani w licznym gro-
nie, jak początkowo zamierza-
liśmy, ani niestety nawet przez 
delegatów naszych wziąć udział 
w I-ym Zjeździe Aptekarzy w Ło-
dzi, łączymy się z Szanownymi 
Kolegami duchem i przesyłamy 
obradom Waszym najszczersze 
życzenia.

Oby Zjazd ziścił związane 
z nim nadzieje na chwałę zawodu 
i pożytek naszego kraju i oby za-
cieśnił więzy solidarności i pracy 
wspólnej między wszystkimi kole-
gami z Ziem Polskich.

Szczęść Boże Waszym myślom 
i waszej pracy!

Imieniem Gremium aptekarzy 
Galicji wschodniej i Koła apteka-
rzy lwowskich: dr Jan Pipes Pora-
tyński, Karol Sklepiński, Maryan 
Krzyżanowski, Szymon Hay i An-
toni Ehrbar.”

Łódzkim obradom przy-
słuchiwało się kilkanaście kobiet. 
Wśród nich były farmaceutki. Nie-
stety, nie utrwalono ich nazwisk 
zarówno w „Pamiętniku Zjazdu”, 
jak i licznie ukazujących się donie-
sieniach prasowych.

W dniu poprzedzającym 
inaugurację zjazdu, przybyłych 
gości rozlo kowano w kilku re-
prezentacyjnych hotelach łódz-
kich: Manteufla (ul. Zachodnia 
45, obecnie 81/83), Viktorii (ul. 
Piotrkowska 67), Polskim (ul. 
Piotrkow ska 3) i Grand Hote-
lu (ul. Piotrkowska 72). O godz. 
2000 uczestnicy zjazdu spotkali 
się w Domu Koncertowym przy 
ul. Dziel nej (obecnie Filharmo-
nia Łódzka przy ul. Narutowicza 
20/22), gdzie do późna w nocy 
trwały nieoficjalne rozmowy i po-
witania dawno nie widzianych ko-
legów apteka rzy. 

W tym samym czasie odby-
wała się ostatnia narada komitetu 
organi zacyjnego w po szerzonym 
składzie, podczas której szczegó-

►
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łowo okre ślono regulamin obrad, 
(usta lono, że referat nie może 
trwać dłużej niż 20 minut, a dys-
kusja po nim – 5 minut) zapro-
ponowano skład prezydium zjaz-
du z Włady sławem Morońskim 
z Warszawy na czele oraz komi-
sji wykonawczej, której zadaniem 
było opracowanie uchwał zjazdu 
i troska o ich realizację. Wybór 
ten został następnie zaakcepto-
wany przez uczestni ków zjazdu 
przez aklama cję.

Następnego dnia rano 
w wypełnionej po brzegi sali 
Stowarzyszenia Techników ot-
warcia zjazdu dokonał Bronisław 
Głuchowski, który swoje prze-
mówienie powi talne rozpoczął 
następująco:

„W tej szarej i zadymionej 
Łodzi, w której lud polski przelewa 
krople krwa wego potu i my na-
uczyliśmy się pracy, to też gene-
zy zwoła nia I-go Zjazdu Apteka-
rzy w Łodzi, szukać należy nie 
w jakiejkolwiek koteryjnej inten-
cji, lub zaściankowej próżności, 
lecz w tym wybitnie organizacyj-
nym duchu naszego miasta, które 
umie jętność czynu w róż nych kie-
runkach i umiejętność twórczą do-
prowadziło do tej wy sokiej dosko-
nałości, jaką najlepiej stwierdzają: 
iście amerykański rozrost miasta 
i olbrzymie liczby produkcji prze-
mysłowej. Ponieważ gości na szych 
zaprosiliśmy nie na zabawę, o któ-
rą w Łodzi jest niezmiernie trudno, 
lecz do mozolnej pracy, więc obra-
ny teren uważamy za właściwy 
i najzupełniej odpowiedni.”

W dalszej części powitania 
mówca podkreślił ideę łódzkiego 
zgromadzenia – „... przyby wacie 
Szanowni Panowie w licznym 
bardzo zastępie, aby po dźwignąć 
zmurszały gmach zawodu nasze-
go, który nie tylko przebudowy, 
lecz zupełnej rekonstrukcji usilnie 
się domaga.”

Jako pierwszy i najważniej-
szy warunek pomyślnego prze-
prowadzenia zasadni czych re-

form w zawodzie wymienił pod-
niesienie poziomu wy kształcenia 
farmaceu tów i ich rangi zawodo-
wej. Ponadto wskazał na po trzebę 
rozwoju polskiego prze mysłu 
chemiczno – farmaceutycznego 
i utworzenia nowych miejsc pracy 
dla farma ceutów.

Wypowiedź swoją zakoń-
czył w następujący sposób – „Ze 
sfery pięk nych pro gramów, po-
bożnych życzeń i szumnych ha-
seł, czas nareszcie przejść do czy-
nów.” 

Przemówienie Bronisława 
Głuchowskiego przyjęto owacyj-
nymi oklaskami. Były one wyrazem 
poparcia, ale także wdzięczno ści 
i podziwu dla głównego organi-
zatora spotkania.

Programowe założenia zjaz-
du, sformułowane przez Bronisła-
wa Głu chowskiego zostały rozwi-
nięte w kolejnych wystąpieniach 
i znalazły swój finał w jego uchwa-
łach. W trakcie dwudniowych ob-
rad wygłoszono ogółem 29 refe-
ratów o różnej te matyce naukowej 
i zawodowej. Każdy re ferat koń-
czył się ożywioną dyskusją, dając 
możliwość wymiany poglądów 
i doświadczeń.

W referatach naukowych 
zajmowano się: problemami ana-
lizy klinicz nej, bada niem zafał-
szowań środków leczniczych 
i spożywczych oraz działaniem 
farmakolo gicznym nowych le-
ków. Poruszono ważny temat – 
standaryzacji leków roślinnych 
i organopreparatów. 

Były również refe raty o te-
matyce historycznej: Michał Ra-
wita-Witanowski, aptekarz i etno-
graf z Piotrkowa Trybunalskiego 
przedstawił zarys hi storyczny far-
macji w Polsce, a łódzki aptekarz 
i historyk farmacji Teofil Tu gend-
hold zaprezentował swoje bada-
nia nad dziejami farmacji i ewolu-
cją leków w okresie starożytnym 
i wiekach średnich. W zakończe-
niu wystą pienia, Teofil Tugen-
dhold zwrócił się do zebranych 
z prośbą o nadsy łanie do sto-
warzyszeń zawodowych wszel-
kich pamiątek dotyczących apte-
karstwa w celu utworzenia muze-
um. Jego apel przyjęto z entuzja-
zmem i uwzględniono w uchwa-
łach zjazdu. O skuteczności tej 
ini cjatywy świad czą obszerne 
wykazy ofiarowanych przedmio-
tów, książek i dokumen tów, które 

opublikowano w 1913 
r. na łamach „Wiado-
mości Farmaceutycz-
nych.”

Z ogromnym za-
interesowaniem przy-
jęto wystąpienia, do-
tyczące spraw ogólno-
zawodowych i społecz-
nych. Jednym z najważ-
niejszych pro blemów 
była kwestia re formy 
studiów i dokształcania 
farmaceutów. Te mat 
ten został szeroko na-
kreślony w referacie Ed-
munda Nowaka z Czę-
stochowy – „Ogólne 
i zawodowe wykształ-

Bronisław Głuchowski ►
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cenie farmaceuty” i uwzględ niony 
w pierwszej uchwale Zjazdu. Wy-
sunięty postulat miał głębokie 
uzasadnienie w sytuacji polskie-
go aptekarstwa na przełomie XIX 
i XX wieku. Podstawą wykształce-
nia farmaceutów była wówczas 
praktyka ap teczna i ewentualnie 
dwuletnie kursy nauk chemicz-
no - farmaceutycz nych w uczel-
niach wyż szych. Od kandydatów 
do zawodu nie wymagano ma-
tury, a ich dalszy kontakt z uczel-
nią, oparty na zasadzie „wolnych 
słuchaczy” był niewielki i krót-
kotrwały. Taki system nauczania 
za wodu, wobec ogromnego po-
stępu we wszystkich dziedzinach 
nauk medycz nych okazał się już 
mało skuteczny, a wręcz szkodli-
wy dla dalszego rozwoju farmacji. 
Co więcej, niski poziom wykształ-
cenia farmaceutów uniemożli wiał 
stworzenie własnej kadry nauko-
wej, która mogłaby podjąć bada-
nia nad lekami, a także włączyć 
się w proces ich produkcji.

I właśnie rozwój polskie-
go przemysłu farmaceutycznego 
i pełne uniezależnienie się od im-
portu drogich specyfików uznano 
podczas zjazdu za problem nie-
zwykle ważny z punktu widzenia 
potrzeb kraju. Temat ten rozwi-
nął w swoim referacie dr Stani-
sław Weil z Warszawy, redaktor 
„Wiadomości Farmaceutycznych”, 
przyszły profesor chemii farma-
ceutycznej Uniwersytetu War-
szawskiego. Jako wzór do naśla-
dowania, mówca wskazał prze-
mysł farmaceutyczny w Niem-
czech. Natomiast nie mniej ważne 
zagadnienie organizacji i rozwoju 
krajowego zielar stwa poruszył Jan 
Biegański, po pularyzator tej gałę-
zi rolnictwa na ziemiach polskich.

Wielu prelegentów anali-
zowało przyczyny spadku auto-
rytetu apteki, jako ośrodka ba-
dawczego i wytwarzającego leki. 
Jednocześnie szukano sposobów 
zwięk szenia jej roli w ochronie 
zdrowia społeczeństwa. M.in. po-

stulowano tworzenie przy ap-
tekach laboratoriów analiz che-
miczno – farmaceutycznych, fi-
zjologicznych i ba dania środków 
spożywczych. Szczególnie cenną 
wiedzę na ten temat przekazał 
Al fons Bukowski, ap tekarz, zna-
ny i ceniony analityk, specjalista 
w zakresie bromato logii.

Duże zainteresowanie wzbu-
dził referat Edwarda Chrzanow-
skiego, przedstawi ciela Sekcji 
Farmaceutycznej Związku Pol-
skiego Lekarzy i Przyrodników 
w Peters burgu. Mówca sformu-
łował postulat utworzenia sa-
modzielnego oddziału farmaceu-
tycznego w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrz nych. Inicjatywa ta była 
niezwykle zasadna ze względu 
na obowiązujące wówczas prze-
pisy prawne, w myśl których za-
wód apte karski nie miał autono-
mii, a najwyższe czynniki kontroli 
zawodowej znajdowały się w rę-
kach leka rzy lub innych urzędni-
ków państwowych. W rezultacie 
tego, farma ceuci byli pozbawieni 
inicjatyw prawnych i organizacyj-
nych.

Społeczny charakter miał 
referat Bronisława Koskowskie-
go. Prele gent mówił o prawidło-
wej organizacji pracy w aptece, 
o konieczności zmiany i popra-
wy warun ków socjalnych pra-
cowników aptecznych. Do naj-
pilniejszych spraw zaliczył skróce-
nie dnia pracy, a także ustalenie 
minimum wynagrodzenia.

W nawiązaniu do wygłoszo-
nego referatu, odczytano odezwę 
Związku Równo uprawnienia Ko-
biet Polskich w sprawie eman-
cypacji kobiet w apte karstwie. 
Wysto sowane żądania zyskały 
poparcie wśród zgromadzonych 
i znalazły swoje miejsce w uchwa-
łach zjazdu.

Zarówno wspomniane wy-
stąpienia, jak i inne – nie mniej 
ważne referaty zostały w później-
szym czasie opublikowane w pra-
sie farmaceutycz nej trzech zabo-

rów i stały się podstawą do szero-
kiej dys kusji nad dalszym losem 
polskiej farmacji.

Podczas, gdy w auli Stowa-
rzyszenia Techników trwały obra-
dy, w są siednich pomieszczeniach 
uczestnicy zjazdu urządzili pokaz 
najnowszych przyrządów do wy-
twarzania różnych form leków. 
Zaprezentowano kompletne wy-
posażenie nowo czesnego labo-
ratorium aptecznego, zademon-
strowano pracę uniwer salnych 
maszyn produkcyjnych, urządzeń 
do wytwarzania sztucznych wód 
mineralnych.

Wystawiono też tablice sta-
tystyczne oraz plansze z plana-
mi wzorowo urządzo nych lokali 
aptecznych. W ich wyposażeniu 
uwzględniono najnow szą apara-
turę: autoklawy, termostaty i przy-
rządy do napełniania ampu łek.

Na zakończenie zjazdu od-
czytano 21 uchwał, których treść 
przekazano w póź niejszym cza-
sie stowarzyszeniom farma-
ceutycznym w trzech zaborach. 
Najważniej sze z nich dotyczy-
ły: rozwoju farmacji naukowej, 
zmian w kształceniu farmaceu-
tów, rozszerzenia roli i obszaru 
pracy dla farmaceuty, wzmocnie-
nia kontroli nad produk cją leków 
i środków spożywczych, rozwo-
ju krajowego przemysłu farma-
ceutycznego i zielarskiego, po-
prawy warunków pracy w apte-
kach, osiągnięcia samodzielno-
ści w kierowaniu sprawami za-
wodu, zapewnienia bezpłatnych 
lub częściowo odpłatnych leków 
osobom najuboższym, utworze-
nia muzeum farmacji.

O ogromnym zaintereso-
waniu treścią uchwał, a także 
o ich doniosłości może świad-
czyć fakt, że pod koniec zjazdu 
salę obrad wypełniało blisko 300 
osób (początkowo było ich 200).

Sformułowane uchwały, za-
równo z punktu widzenia zawo-
dowego jak i spo łecznego były ze 
wszech miar słuszne i pożytecz-

►
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ne, a niekiedy też dalekosiężne. 
Wiele z nich doczekało się pełnej 
realizacji w niepodległej Polsce. 
Inne musiały czekać na realizację 
dłużej.

Na podkreślenie zasługu-
je fakt, że Pierwszy Zjazd Apte-
karzy Królestwa Pol skiego w Ło-
dzi, pomimo wcześniejszych wąt-
pliwości i zastrzeżeń farmaceu-
tów z innych ośrodków, wzbudził 
powszechny podziw i uznanie. 
Był wydarzeniem wyjąt kowym 
nie tylko w Królestwie Polskim, 
ale również w pozostałych zabo-
rach. Świadczył o wysokim pozio-
mie aptekarstwa łódzkiego, jego 
dużych aspiracjach i ambicjach 
w trudnych latach niewoli naro-
dowej.

Prezes zjazdu, Władysław 
Moroński z Warszawy, zamykając 
obrady powiedział – „Wyznaję ot-
warcie, iż Zjazd przeszedł wszel-
kie nasze oczekiwania: rozprawy 
i dyskusje odbyły się w sposób 

budzący podziw nie tylko u nas 
samych, ale także i osób postron-
nych”... i następnie dodał – „jest 
nadzieja, że nasze głosy nie roz-
proszą się, a postulaty nasze zo-
staną uwzględnione. Rozpoczęli-
śmy Zjazd pod ciężką chmurą dla 
nas, lecz z poza niej jeszcze prze-
ziera słońce”.

Nie mniej entuzjastycznie 
wyrażali się o zjeździe i jego or-
ganizatorach inni uczestnicy tego 
spotkania:

„Żegnamy gościnną Łódź, 
gdzie przeżyliśmy tyle chwil przy-
jemnych, gdzie do znaliśmy tyle 
podniosłych, pokrzepiających wra-
żeń, gdzie byliśmy świadkami po-
czynań celowych i obywatelskich.

Ład i porządek panował od 
początku do końca. Wszystko było 
przez Komitet Organizacyjnych 
z góry przewidziane i obmyślo-
ne – goście mieli pobyt ułatwiony 
i uprzyjemniony.

Jeśliś nie był, żałuj żeś nie był.”

Następny zjazd postano-
wiono zwołać za trzy lata w War-
szawie. Jak wiadomo, nie mógł on 
dojść do skutku ze względu na 
wybuch I wojny światowej. ■

Katarzyna Hanisz 
Kierownik Pracowni Historii Farmacji 

w Zakładzie Historii Medycyny i Farmacji 
UM w Łodzi 
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Zjazd Lekarzy, Farmaceu-
tów i Przyrodników, bo 
o nim właśnie mowa, 
odbył się w dniach 24-

25 sierpnia 1946 w Bydgoszczy. 
Urządzony był zgodnie z daw-
ną, dobrą przedwojenną tradycją 
i rozmachem, uświetniając ob-
chody sześćsetlecia miasta. Choć 
oficjalnie organizatorami były 
wspólnie izby okręgowe Lekarska 
i Aptekarska, Bydgoskie Towarzy-
stwo Lekarskie i Towarzystwo im. 
Kopernika, jednak w sprawozda-
niach zamieszczanych na łamach 
„Farmacji Polskiej” zastrzegano, 
że wszelkie prace przygotowaw-
cze przejęła i przeprowadziła Izba 
[Aptekarska], zgodnie z zaprojek-
towanym i wszechstronnie opraco-
wanym planem. Współpraca po-
morskich izb Aptekarskiej i Lekar-
skiej była ewenementem z skali 
ogólnopolskiej. Instytucje te np. 
opiekowały się wspólnie bydgo-
ską Wojskową Szkołą Sanitarną, 
fundując jej uczniom święta Boże-
go Narodzenia… W części źródeł 
poprzedzających Zjazd zapowia-
dano go jako „Zjazd Lekarzy, Far-

maceutów i Przyrodników Pomo-
rza”, jednak w relacjach z same-
go Zjazdu określony był bardziej 
ogólnie, jako „Zjazd Lekarzy, Far-
maceutów i Przyrodników”. 

W organizacji Zjazdu Leka-
rzy, Farmaceutów i Przyrodników 
wzięło udział wielu bydgoskich 
farmaceutów, a rej wśród nich wo-
dził prezes Izby – magister Henryk 
Kowalewski. W przeddzień Zjaz-
du, na jego właśnie ręce, Walne 
Zebranie Pomorskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy 
złożyło (…) podziękowanie (…) za 
bezinteresowną i owocną pracę. 
Zjazd nie okazałby się sukce-
sem, gdyby nie poparcie, jakiego 
udzielił mu ówczesny zasłużony 
prezydent miasta Bydgoszczy – 
Józef Twardzicki.

Zjazd Lekarzy, Farmaceu-
tów i Przyrodników odbywał się 
w salach nowo wyremontowa-
nego Pomorskiego Domu Sztu-
ki w Bydgoszczy, mieszczącego 
się przy ówczesnej Alei 1 Maja 
20. Gościł licznych przedstawi-
cieli świata nauki, redaktorów 

czasopism medycznych, dele-
gatów izb aptekarskich i lekar-
skich z całej Polski, a także wielu 
anonimowych lekarzy i apteka-
rzy. Honorowy protektorat nad 
Zjazdem objął minister zdrowia 
doktor Franciszek Litwin. Obrady 
rozpoczęły się dnia 24 sierpnia 
o godzinie 10, a relacjonowała je 
równie szczegółowo, co barwnie 
redakcja „Farmacji Polskiej”. Ot-
worzył je płomiennym wystąpie-
niem doktor Edward Sobczyński, 
przed wojną dyrektor Szpitala 
Miejskiego w Bydgoszczy. Doktor 
Sobczyński mówił: Zjazd nasz po-
wstał ze wspólnego wysiłku Byd-
goskiego Tow. Lekarskiego, Izby 
Lekarskiej i Izby Aptekarskiej, To-
warzystwa im. Kopernika w Byd-
goszczy i wielkiej rodziny Służby 
Zdrowia. (…) Jesteśmy wszyscy 
przyrodnikami, z tego założenia 
wypływa nasze bliskie pokrewień-
stwo duchowe. Dodawał także, 
że Zjazd (…) ma cele koleżeńskie, 
społeczne i naukowe. Miał służyć 
integracji środowisk służby zdro-
wia, przetrzebionych przez ostat-
ni kataklizm dziejowy i znacznie 

Czytelnicy cyklu „Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich” mieli już okazję podziwiać sprawność działaczy samo-
rządowych organizujących plantacje roślin leczniczych i zakładających laboratoria analityczne… Władze okręgowych 
izb aptekarskich starały się także w przemyślany sposób podnosić rangę i prestiż naszego zawodu. Jedna z najciekaw-
szych tego typu inicjatyw zrodziła się w łonie Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy, która zorgani-
zowała w roku 1946 pierwszy na ziemiach polskich powojenny zjazd naukowy!
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uszczuplonych w trakcie walki 
o wolność i niepodległość narodu 
polskiego. Cele Zjazdu były kon-
struktywne: integracja wielu śro-
dowisk i wyrównanie szkodliwych 
swarów dzielnicowych. Doktor 
Sobczyński nie wahał się pod-
jąć w swym przemówieniu te-
matów jak na owe czasy bardzo 
ryzykownych, m.in. postępującej 
dyskryminacji oraz prześlado-
wań środowisk intelektualnych 
i naukowych: nie możemy dać się 
zrazić hasłami doraźnymi, rzuca-
nymi gdzieniegdzie, jakobyśmy 
stawali się warstwą drugorzęd-
ną w układzie społecznym, jako-
by cenzus polityczny wyrugował 
cenzus intelektualny w dzisiejszej 
rzeczywistości. Hasła te niewąt-
pliwie przeminą pod naporem 
wymogów życia nowoczesnego, 
które nie może obyć się bez po-
parcia nauki i kultury i tych którzy 
je w pierwszym rzędzie reprezen-
tują. Swoje przemówienie zakoń-

czył zaś z iście staropolską swa-
dą: „Nasza Najjaśniejsza Rzecz-
pospolita Polska niech żyje!”.

Po okrzyku tym wybrane 
zostało prezydium Zjazdu, po-
czym głos zabrał wiceminister 
zdrowia doktor Jerzy Morzycki. 
Była to kolejna wypowiedź w to-
nie zdecydowanie odbiegającym 
od retoryki ówczesnej propa-
gandy: sześć wieków nie mija bez 
echa i kładzie swe piętno nie tylko 
na wyglądzie miasta ale również 
na charakterze jego mieszkań-
ców, którzy uczą się cenić nie tyl-
ko wartości materialne ale kultu-
ralne i duchowe. Zorganizowa-
nie dzisiejszego Zjazdu jest tego 
dowodem. Następnie, w imieniu 
nieobecnego ministra zdrowia, 
złożył życzenia pomyślnych ob-
rad. Kolejnym mówcą był słynny 
wileński farmakognosta, profesor 
Jan Muszyński, po zakończeniu 
okupacji niemieckiej wykładowca 
i dziekan łódzkiego Wydziału Far-

maceutycznego. W swym prze-
mówieniu, wygłoszonym w imie-
niu Rektora Uniwersytetu Łódz-
kiego i Rady Wydz. Farm. Uniw. 
Łódzkiego, powitał zgromadzo-
nych gości, podkreślając, że jest 
to pierwszy po wojnie kongres na-
ukowy polski. Zjazd był dla profe-
sora Muszyńskiego wydarzeniem 
symbolicznym, udowadniającym, 
że hitlerowskiemu okupantowi 
nie udało się zniszczyć polskie-
go życia naukowego, ani wymor-
dować wszystkich naukowców. 
Nauka jest nieśmiertelna i (…) 
zawsze zajmować będzie odpo-
wiednie miejsce w świecie – mó-
wił. Reprezentant Naczelnej Izby 
Aptekarskiej, magister farmacji 
Roman Słowiński, złożył z kolei 
życzenia owocnej pracy i pomyśl-
nych obrad. Dyrektor Departa-
mentu Farmaceutycznego Mini-
sterstwa Zdrowia, magister far-
macji Edward Kurowski, podniósł 
znaczenie Zjazdu, który odbywał 
się na panoramie 6-ciu wieków, 
w czasie których traciliśmy te zie-
mie, które obecnie (…) spowrotem 
odzyskaliśmy i utrzymamy. Świat 
straszą obecnie – grzmiał przy-
szły szef łódzkiego „Centrosanu” 
– bombami atomowymi, czemu 
naukowcy się przeciwstawiają wy-
trwałą pracą na polu nauki. Ko-
lejne okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili m.in. prezydent 
miasta Józef Twardzicki, dziekan 
Wydziału Lekarskiego Uniwersy-
tetu Poznańskiego profesor Karol 
Gustaw Jonscher, prezes Bydgo-
skiego Towarzystwa Lekarskiego 
doktor Stefan Świątecki oraz pro-
fesor Ludwik Garbowski, kierow-
nik Wydziału Chorób Roślin Pań-
stwowego Instytutu Naukowego 
Gospodarstwa Wiejskiego w Pu-
ławach Oddział w Bydgoszczy.
   Świadectwem tragicznego brze-
mienia czasów wojny był zgło-
szony po tych wszystkich wznio-
słych wystąpieniach, nagły wnio-
sek ażeby Albert Forster, tępiciel 
inteligencji Pomorza, był za swe 

Ilustracja 1
Zapowiedź „Zjazdu Lekarzy, Farmaceutów i Przyrodników Pomorza”, zamieszczona 
na łamach „Farmacji Polskiej”, czasopisma Naczelnej Izby Aptekarskiej („Farmacja 

Polska” 1946, nr 7-8, s. 257).

►
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►zbrodnie sądzony w Bydgoszczy. 
Przypomnijmy, że Albert Forster 
był w czasie II wojny światowej 
namiestnikiem okręgu Gdańsk-
-Prusy Zachodnie. Odpowiadał 
m.in. za powstanie obozu kon-
centracyjnego Stutthof, masowe 
egzekucje, prześladowania i wy-
siedlenia Polaków. Ostatecznie, 
po ekstradycji z Niemiec, został 
osadzony i stracony w Warsza-
wie. Drugi nagły wniosek miał już 
całkowicie inny charakter i doty-
czył uporządkowania grobu Ko-
pernika. Jak podkreślała redakcja 
„Farmacji Polskiej” oba wnioski 
Zjazd przyjął przez aklamację.
   

Najważniejszym etapem 
Zjazdu były trzy referaty: „Wybit-
ni lekarze pomorscy od czasów 
najdawniejszych”, „Współczesne 
poglądy na istotę wirusów” oraz 
„Alkaloidy widłakowe i ich działa-
nie”. Ostatni referat, wygłoszony 
przez wspomnianego już wcześ-
niej profesora Jana Muszyńskiego 
z Łodzi, wzbudził ogromne zain-
teresowanie. Profesor szczegóło-
wo wykazał, jak wielki ogrom pra-
cy włożył w dzieło wykrycia i opra-
cowania pod względem farmako-
logicznym alkaloidów z widłaków. 
Wedle relacji „Farmacji Polskiej” 
punktem kulminacyjnym zainte-
resowania słuchaczy było, kiedy 
prof. Muszyński opowiedział o ba-
daniu działania tych alkaloidów 
na sobie przez zastrzykiwanie co-
raz większych dawek aż do osta-
tecznych granic zatrucia. To też 
zgromadzeni owacyjnie demon-
strowali swój podziw dla ofiarnej 
pracy prelegenta.

Na zakończenie pierwsze-
go dnia Zjazdu uczestnicy udali 
się do reprezentacyjnej siedziby 
Bydgoskiego Towarzystwa Wio-
ślarskiego, gdzie podejmowani 
byli obiadem. Po nim zaś odby-
ło się zwiedzanie obchodzącego 
sześćsetlecie istnienia miasta, 
szpitala i wystawy. Redakcja „Far-
macji Polskiej” miała tu na myśli 

Pomorską Wystawę Przemysłu, 
Rzemiosła i Handlu, zorganizo-
waną przez wspomnianego już 
prezydenta Twardzickiego. Do 
siedziby Towarzystwa Wioślar-
skiego goście Zjazdu powrócili 
wieczorem, by licznie wziąć udział 
w herbatce towarzyskiej.

Drugi dzień Zjazdu miał 
charakter wyłącznie rekreacyjny 
i towarzyski. Uczestnicy grupami 
brali udział w wycieczkach: stat-
kiem do Brdyujścia i autokarem 
do Sanatorium Przeciwgruźli-
czego Samorządu Województwa 
Pomorskiego w Smukale, jednej 
z reprezentacyjnych placówek 
ówczesnej polskiej służby zdro-
wia. Dyrektor placówki, doktor 
Stanisław Meysner, po krótkim 
referacie, omawiającym wytyczne 
leczenia sanatoryjnego oraz me-
tody stosowane w Smukale, po-
dejmował gości śniadaniem. Jak 
podkreślała redakcja „Farmacji 
Polskiej” w koleżeńskim nastroju 
uczestnicy spędzili kilka godzin, 
wymieniając równocześnie wza-
jemne doświadczenia i poglądy 
na temat walki z chorobami płuc-
nymi.

W blisko rok po zakoń-
czeniu Zjazdu, w sprawozdaniu 
z działalności Izby Pomorskiej, 
zamieszczonym na łamach „Far-
macji Polskiej”, Zarząd skromnie, 
choć nie bez skrywanej satysfak-
cji, informował: ocenę tego Zjazdu 
pozostawiamy całkowicie do uz-
nania delegatów poszczególnych 
Izb Okręgowych, obecnych na tym 
Zjeździe.

Zorganizowanie kosztow-
nego Zjazdu przez Izbę Pomor-
ską warte jest podkreślenia tym 
bardziej, że w roku 1946 liczyła 
ona niewiele ponad 170 człon-
ków, pracujących w 96, zazwyczaj 
małych, prowincjonalnych, jed-
noosobowych aptekach! Dodaj-
my także, że w 1946 nie był to 
jedyny wydatek Izby, która łożyła 
pokaźne kwoty na Wydział Far-
maceutyczny Uniwersytetu Po-
znańskiego, wspomagając tak-
że tamtejsze Koło Farmaceutów 
Studentów i fundując stypendia! 
Wśród późniejszych zasług Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej w Byd-
goszczy wymienić należy zorga-
nizowanie Pomorskiej Spółdziel-

Ilustracja 2
Zarząd Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w roku 1949. Po środku – pani 

prezes Maria Pilawska („Farmacja Polska” 1949, nr 11-12, s. 447).
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panoraMa saMorządu

ni Farmaceutycznej, udział w ob-
sadzaniu polskimi dzierżawcami 
aptek i drogerii, porzuconych 
przez wcześniejszych niemie-
ckich właścicieli, a także urządze-
nie odczytów naukowych. Po-
nadto władze Izby inicjowały lub 
współuczestniczyły w licznych 
akcjach charytatywnych. Wiele 
z nich polegało na dostarczaniu 
przez apteki regionu, za darmo 
lub po obniżonych cenach, leków 
i materiałów opatrunkowych re-
patriantom i kombatantom. Dla 
dzieci i młodzieży z ubogich ro-
dzin Izba zorganizowała zbiórkę 

tranu wśród wszystkich aptek, 
do niej należących. Na podobnej 
zasadzie zaopatrywano apteczki 
dla młodzieży, wyjeżdżającej na 
letnie kolonie. Ponadto aptekarze 
całego regionu skompletowa-
li 121 apteczek, zaopatrzonych 
w najpotrzebniejsze środki lecz-
nicze i przekazali je rozmaitym 
zakładom pracy. Izba fundowała 
także liczne zapomogi, stypendia 
i przeznaczała kolejne, coraz po-
kaźniejsze sumy na pomoc orga-
nizującym się uczelniom farma-
ceutycznym całej Polski.

Omówiony powyżej Zjazd 
Lekarzy, Farmaceutów i Przy-
rodników nie był jedynym tego 
typu wydarzeniem, zainicjowa-
nym przez samorząd aptekar-
ski w roku 1946. Kilka miesięcy 
wcześniej, w dniach 30-31 marca 
1946, Okręgowa Izba Aptekarska 
w Poznaniu zorganizowała Zjazd 
Aptekarstwa Ziem Zachodnich. 
Wydarzenie to będzie tematem 
kolejnego odcinka „Migawek 
z dziejów polskich izb aptekar-
skich”. ■

dr n. farm. Maciej Bilek 
Piśmiennictwo u autora

Magister farmacji Lidia Czyż została odznaczo-
na Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(Polonia Restituta) nadanym przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla rozwo-
ju farmacji.

   Magister Lidia Czyż jest specjalistą farmacji ap-
tecznej. Była zaangażowana w pracy na rzecz od-
rodzenia aptekarskiego samorządu zawodowe-
go i Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Jest prezesem Oddziału Rzeszowskiego Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego. Jest znanym na 
Podkarpaciu społecznikiem. Była inicjatorem i ko-

ordynatorem akcji aptekarskich, polegających na zbiórkach leków dla osób poszkodowa-
nych w klęskach żywiołowych, a także dla osób potrzebujących pomocy.

   Magister Lidia Czyż jest członkiem Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej VI kaden-
cji pełniąc funkcję koordynatora Departamentu Etyki i Deontologii Zawodu.

   Magister Lidia Czyż jest poetką. Wiersze i eseje literackie magister Lidii Czyż były pub-
likowane na łamach Aptekarza Polskiego. ■

POLONIA RESTITUTA 

DLA MAGISTER LIDII CZYŻ
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PIOTR KULA

W kwietniu br. 
wartość sprze-
daży całego 
rynku w po-

równaniu do analogicznego 
okresu 2011r. była wyższa o 19,9 
mln PLN. Podobnie jak w po-
przednich miesiącach br. wartość 
sprzedaży leków refundowanych 
była mniejsza niż w analogicz-
nym okresie ub. r. Słabszy wynik 
o 154,5 mln PLN (-15,75%) tym 
razem nie przeważył wzrostów 
w pozostałych segmentach ryn-
ku. Sprzedaż odręczna wzrosła 
o 90,9 mln PLN (+11,44%), a le-
ków pełnopłatnych na receptę 
o 83,3 mln PLN (+20,40%).

Natomiast wobec marca br. 
nastąpił spadek o 104,5 mln PLN. 
W tym wypadku spadek zano-
towały wszystkie segmenty ryn-
ku. Największy dotknął segment 
leków refundowanych, których 
wartość sprzedaży zmalała o 47,4 

mln PLN (-5,43%). Leki pełnopłat-
ne na receptę zanotowały spadek 
o 22,6 mln PLN (-4,38%), a sprze-
daż odręczna zmniejszyła się 
względem marca br. o 34,5 mln 
PLN (-3,75%).

Kwiecień 2012 
– pierwszy w tym roku wzrost 
wartości sprzedaży rynku w porównaniu  
do analogicznego okresu ubiegłego roku

Rynek farmaceutyczny w kwietniu br. zanotował sprzedaż na poziomie 
2 204 mln PLN. Sprzedaż pierwszy raz w tym roku była wyższa niż 
w analogicznym okresie ub. r. Rynek farmaceutyczny wzrósł o 0,91%, tj. 19,9 
mln PLN. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż 
spadła o 104,5 mln PLN, tj. o 4,53%. 

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

Tabela 1: kwiecień 2012 vs kwiecień 2011

 

kwiecień 
2011

kwiecień 
2012 zm. (%)

Leki Refundowane 980 826 -15,75%

Leki Pełnopłatne 408 492 20,40%

Sprzedaż Odręczna 795 886 11,44%

Całkowity obrót 2 184 2 204 0,91%

Tabela 2: kwiecień 2012 vs marzec 2012

 

marzec 
2012

kwiecień 
2012 zm. (%)

Leki Refundowane 873 826 -5,43%

Leki Pełnopłatne 514 492 -4,38%

Sprzedaż Odręczna 920 886 -3,75%

Całkowity obrót 2 308 2 204 -4,53%

Fot. Fotolia.com
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dowane wyniósł 29,05%. Wskaź-
nik ten spadł względem marca br. 
o 0,77 pp. Jednocześnie udział pa-
cjenta w dopłacie do leków refun-
dowanych zmniejszył się o 2,58 
pp w porównaniu do analogicz-
nego miesiąca ubiegłego roku 
(31,63%). W kwietniu pacjenci wy-
dali na leki refundowane 240 mln 
PLN, tj. o 20 mln PLN mniej niż 
w poprzednim miesiącu. Nato-
miast wobec kwietnia ub. r. war-
tość dopłaty pacjenta była niższa 
o 70 mln PLN. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach w kwietniu, pacjenci za-
płacili 73,41% z 2 204 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do marca br. 
udział ten spadł o 0,04 pp, a war-
tościowo wydatki pacjentów były 
niższe o 78 mln PLN. W kwietniu 
2012r. pacjenci wydali na pro-
dukty lecznicze zakupione w ap-
tekach 1 618 mln PLN, tj. o 104 
mln PLN więcej niż w analogicz-
nym okresie ub. r. (wzrost udziału 
o 4,10 pp). 

Prognoza wartości sprze-
daży leków na rok 2012 

Według prognozy ana-
lityków PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farma-
ceutycznego na koniec 2012 roku 
wyniesie 27,1 mld PLN. W porów-
naniu do ubiegłego roku wartość 
rynku w 2012 będzie niższa od 
3% do 4%. Natomiast refunda-
cja na koniec 2012 roku osiąg-
nie wartość 7,5 mld PLN, tj. bę-
dzie od 13% do 15% mniejsza niż 
w ubiegłym roku. Wyniki kwietnia 
nie wpłynęły znacznie na zmianę 
trendu dla rynku, ani na korektę 
niekorzystnej prognozy na koniec 
roku. ■

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012

Statystyczna apteka

W kwietniu 2012r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 160,8 tys. PLN.  
W porównaniu do kwietnia ub. 
r. statystyczna apteka osiągnęła 
o 2,13 tys. PLN (-1,31%) mniej-
szą wartości sprzedaży. Nato-
miast względem marca br. war-
tość sprzedaży spadła bardziej, 
bo o 7,62 tys. PLN (-4,53%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. spadek 
wartości dotyczył (podobnie jak 
w poprzednich miesiącach) wy-
łącznie segmentu leków refundo-
wanych, który zanotował słabszy 
wynik o 17,60% (-12,87 tys. PLN). 
Pozostałe segmenty wzrosły, ale 
nie na tyle, aby odwróciły nieko-

rzystną tendencję. W porówna-
niu do marca br. spadek dotyczył 
wszystkich segmentów rynku. 

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w kwietniu 2012r. była nieznacz-
nie niższa (-0,04%) niż w marcu 
br. Natomiast względem analo-
gicznego okresu ub. r. ceny wzro-
sły o 0,98% (+0,16 PLN). Średnia 
marża apteczna w kwietniu 2012r. 
wzrosła względem poprzednie-
go miesiąca o 0,17 pp i wynio-
sła 26,58%. Marża ta była rów-
nież o 0,24 pp wyższa niż w ana-
logicznym okresie ub. r. 

Refundacja a współpłace-
nie

W kwietniu poziom współ-
płacenia pacjentów za leki refun-

162,91

160,78

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

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

Rynek farmaceutyczny: 
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w  latach 2011-2012

Statystyczna apteka 2011 Statystyczna apteka 2012

tys. PLNtys. PLNtys. PLNtys. PLN

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:                      27,1 mld    
Refundacja:                    7,5  mld
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Od 26 kwietnia do 30 
listopada w Muzeum 
Farmacji im. Antoniny 
Leśniewskiej w War-

szawie będzie prezentowana wy-
stawa czasowa pt. „Skarb Bałtyku. 
Bursztyn w lecznictwie.”.

Na wystawie można zapo-
znać się zarówno z zastosowa-
niem bursztynu w lecznictwie, jak 
i z historią powstania złóż burszty-
nowych w rejonie Morza Bałty-
ckiego. Magiczna moc bursztynu 
znana była wszystkim znaczącym 
kulturom Europy oraz Środkowe-
go i Dalekiego Wschodu. Miał on 
nie tylko chronić – noszony był 
jako amulet, ale także leczyć np. 
ból gardła, zapalenie migdałków, 
wzdęcia i biegunkę oraz choroby 
pęcherza.

W średniowieczu uważano, 
że preparaty z bursztynu należą 
do sześciu najbardziej skutecz-
nych leków (oprócz bursztynu 
były to: strój bobrowy, rtęć, kam-
fora, kamień winny i złoto). Do 
połowy XVI w. używano burszty-
nu głównie w formie bryłek do 
nacierania lub noszenia na ciele, 
stosowano nastój na wodzie lub 
miodzie, jako proszek zażywa-
ny był on sam lub w mieszance 
z ziołami.   

W pierwszej polskiej farma-
kopei „Pharmacopoeia Regni Po-
loniae” z 1817 r. bursztyn wymie-
niono jako surowiec oraz opisano 
nalewkę, olej i kwas bursztynowy. 

Współcześnie podejmuje 
się próby wykorzystania kwasu 

bursztynowego w kosmetolo-
gii, opatentowano już w Polsce 
kilka kremów, pilingów, toników 
i szamponów. W licznych ośrod-
kach na świecie proponuje się 
stymulujące zabiegi bursztynowe 
– masaże i akupresurę przy uży-
ciu bursztynu, a także „kąpiele” 
w wannach wypełnionych pod-
grzanymi bryłkami bursztynu. 
W aptekach wielu krajów euro-
pejskich można kupić bursztyno-
wą nalewkę, maść, krem z olejem 
bursztynowym do masażu, a tak-
że kwas bursztynowy. ■

Informacja prasowa, Muzeum Farmacji
im. Antoniny Leśniewskiej w Warszawie

Fot. Krzysztof Skrabek
Pracownia Fotograficzna  

Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

SKARB BAŁTYKU
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Umiera kierownik ap-
teki. Współwłaściciel-
ka apteki będąca rów-
nocześnie aptekarzem 

wykonującym czynności zawodo-
we w tej aptece, wyznacza magi-
stra farmacji który ma pełnić za-
stępstwo i równolegle podejmu-
je starania o zatrudnienie nowe-
go kierownika. O zaistniałej sytu-
acji nie powiadamia Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycz-
nego, pozostając w przekonaniu, 
że musi tego dokonać w ciągu 30 
dni. W między czasie informacja 
o przedstawionych powyżej zda-
rzeniach dociera do Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycz-
nego, co staje się podstawą do 
przeprowadzenia doraźnej kon-
troli w aptece, w wyniku której 
wydana zostaje decyzja o unieru-
chomieniu apteki z rygorem na-
tychmiastowej jej wykonalności 

oraz skierowane do Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej zawiadomienia o po-
dejrzeniu popełnienia przewinie-
nia zawodowego.   

Na podstawie dokonanych 
ustaleń oraz przedstawionych 
dokumentów kontrolujący usta-
lili, że wbrew obowiązującemu 
prawu w aptece nie został usta-
nowiony kierownik dający rękoj-
mię należytego jej prowadzenia. 

W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania wyjaśniają-
cego, rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej uznał, że obwiniona 
dopuściła się czynu stanowiącego 
przewinienie zawodowe i skiero-
wał wniosek o ukaranie do sądu 
aptekarskiego.

Okręgowy Sąd Aptekarski 
uznał za winną współwłaściciel-
kę, a zarazem pracownicę apteki 

tego, że dopuściła do funkcjono-
wania apteki bez ustanowionego 
kierownika, czym naruszyła art. 
88 ust. 1 ustawy Prawo farma-
ceutyczne. Za powyższe przewi-
nienie sąd ukarał obwinioną karą 
nagany.

Od powyższego orzeczenia 
odwołanie złożył adwokat obwi-
nionej, zarzucając mu, że zosta-
ło ono wydane z naruszeniem 
przepisów procedury. Skarżący 
domagał się uniewinnienia obwi-
nionej, względnie uchylenia orze-
czenia i przekazania sprawy do 
ponownego rozpoznania przed 
sądem I instancji.

Naczelny Sąd Aptekarski 
rozpoznając wniesione odwoła-
nie ustalił i zważył co następuje:

W toku postępowania do-
wodowego sąd okręgowy pra-
widłowo ustalił ponad wszelką 
wątpliwość, że obwiniona, współ-

Ustanowienie 
kierownika w aptece   

Z  WOKANDY  
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO

►

Fo
t. 

Fo
to

lia
.c

om



Panorama samorządu

50 Aptekarz Polski, 69(47e) maj 2012

właściciel apteki dopuściła do 
jej funkcjonowania bez ustano-
wionego kierownika, czym naru-
szyła art. 88 ust. 1 ustawy Prawo 
farmaceutyczne z dn. 6 września 
2001 (Dz. U. nr 126 poz. 1381 
z późniejszymi zmianami – zwa-
nej dalej ustawą).

Zważyć należy, że w myśl 
art. 88 ust. 4 w/w ustawy to kie-
rownik apteki wyznacza na czas 
swojej nieobecności farmaceutę 
który ma pełnić zastępstwo. Tryb 
powoływania zastępcy oraz po-
wiadamianie o tym fakcie Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego i Okręgowej Izby Apte-
karskiej określił Minister Zdrowia 
rozporządzeniem z dn. 18 paź-
dziernika 2002 r. w sprawie pod-
stawowych warunków prowadze-
nia apteki (Dz. U. nr 187 z dn. 12 
listopada 2002 r. poz. 1565) wy-
danego na podstawie delegacji 
art. 95 ust. 4 pkt 5 ustawy. §11 ust. 
1 w/w rozporządzenia mówi, że: 
„powierzenie zastępstwa kierow-
nika apteki na okres dłuższy niż 
30 dni wymaga powiadomienia 
w formie pisemnej Wojewódzkie-
go Inspektora Farmaceutycznego 
i Okręgowej Izby Aptekarskiej”. 
Mając na względzie przytoczone 
powyżej przepisy należy stwier-
dzić, że ustawodawca jako jedyną 
osobę mogącą powierzyć zastęp-
stwo kierownika na czas ozna-
czony ustanowił tegoż kierowni-
ka z zastrzeżeniem dopełnienia 
dodatkowych obowiązków w sy-
tuacji, kiedy zastępstwo ma być 
sprawowane dłużej niż 30 dni. 
Zatem z uwagi na śmierć kierow-
nika o wyznaczaniu jego zastępcy 
nie mogło w tym przypadku być 
mowy.

Zupełnie innym zagadnie-
niem jest tzw. „ustanawianie kie-
rownika” o którym mowa w art. 
88 ust. 1 ustawy. Wnioskodawcą 
jest podmiot gospodarczy pro-

wadzący aptekę, a organem ad-
ministracji państwowej legalizu-
jącym ten wybór - Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny.

Biorąc powyższe pod uwa-
gę i odnosząc to do realiów roz-
poznawanej sprawy, stwierdzić 
należy, że na skutek śmierci kie-
rownika apteki nie istniała moż-
liwość powierzenia zastępstwa. 
Należało unieruchomić aptekę 
do czasu ustanowienia nowego 
kierownika. Przytoczona powyżej 
wykładnia przepisów jednoznacz-
nie rozgranicza pojęcia zastęp-
stwa i ustanowienia kierownika. 
Sąd apelacyjny nie podzielił tezy 
odwołania wskazującej na błęd-
ną interpretację przepisów przez 
obwinioną. Sąd przyjął, że obwi-
niona tych przepisów nie znała 
i w zaistniałej sytuacji zadziałała 
intuicyjnie w przekonaniu, że jej 
postępowanie jest prawidłowe.

Naczelny Sąd Aptekarski 
kierując się generalną zasadą 
„in dubio pro reo” (wątpliwości 
należy rozstrzygać na korzyść 
obwinionej), po analizie prze-
prowadzonego przed sądem 
okręgowym postępowania do-
wodowego przyjął, że obwiniona 
swoim postępowaniem dopuściła 
się zarzucanego jej czynu, zawie-
rzając własnemu przekonaniu, 
że działa zgodnie z przepisami. 
W postępowaniu przed sądem 
I instancji nie wykazano bowiem 
zgodnie z zasadami postępowa-
nia dowodowego, że obwiniona 
miała w tej mierze jakiekolwiek 
wątpliwości, względnie starała się 
zataić stan faktyczny.

Wychodząc z powyższych 
założeń Naczelny Sąd Aptekar-
ski uznał, że obwiniona dopuściła 
się zarzucanego jej przewinienia 
nieumyślnie. Niemniej w myśl 
maksymy „ignorantia legis non 
excusat” (nieznajomość prawa 
nie jest tłumaczeniem), sąd ape-

lacyjny nie znalazł w tej sytuacji 
przesłanek pozwalających na 
uniewinnienie obwinionej o co 
wnosił jej obrońca. Sąd wobec 
niezaprzeczalnej i  udowodnionej 
w postępowaniu przed sądem 
I instancji istoty przewinienia, nie 
znalazł podstaw do przekazania 
sprawy do ponownego rozpo-
znania przed sądem okręgowym. 
Za przyjęciem takiego rozstrzyg-
nięcia nie przemawiały również 
podnoszone w apelacji uchy-
bienia formalne które nie miały 
wpływu na treść zaskarżonego 
orzeczenia.

Ustalone przed sądem okrę-
gowym okoliczności zachowania 
się obwinionej i niedopełnienia 
przez nią w określonej sytuacji 
czynności przewidzianych prze-
pisami prawa wskazywały jednak, 
że waga tego przewinienia nie 
uzasadniała orzeczenia wobec 
niej kary nagany, tym bardziej, że 
rzecznik domagał się kary upo-
mnienia, a sąd okręgowy orzeka-
jąc karę surowszą nie wskazał na 
motywy swojej decyzji.

Naczelny Sąd Aptekarski 
uwzględniając długoletni, nie-
naganny staż pracy obwinionej, 
przypadkowość naruszenia pra-
wa, brak nagannych motywacji 
w działaniu, uznał, że karą odpo-
wiednią do przewinienia będzie 
kara upomnienia i z uwagi na po-
wyższe zmienił orzeczenie sądu 
okręgowego.

W uzupełnieniu informa-
cji zawartych w przedstawionym 
powyżej szkicu z przebiegu ko-
lejnej sprawy która swój finał 
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znalazła przed Naczelnym Są-
dem Aptekarskim należy dodać, 
że obwiniona była kierownikiem 
innej swojej apteki, tym samym 
nie mogła podjąć się już kolejne-
go kierownictwa. Osoba wyzna-
czona przez nią na zastępstwo 
nagle zmarłej kierowniczki apte-
ki nie mogła być zgłoszona jako 
kierownik (nie spełniała jednego 
z ustawowych warunków, bo-
wiem miała przekroczony 65-ty 
rok życia). Biorąc powyższe pod 
uwagę, należy zauważyć, że w tej 
sytuacji nie było możliwości zale-

galizowania zastanego w czasie 
kontroli stanu faktycznego. De-
cyzja Wojewódzkiego Inspekto-
ra Farmaceutycznego mogła być 
tylko jedna, czyli natychmiastowe 
unieruchomienie apteki. W sto-
sunkowo krótkim czasie decyzja 
ta została wygaszona na skutek 
odpadnięcia przyczyny jej wcześ-
niejszego podjęcia, tj. zatrudnie-
nia przez obwinioną na stano-
wisku kierownika apteki osoby 
spełniającej ustawowe warunki.

W naszej codziennej zawo-
dowej działalności mogą zdarzyć 

się rzeczy o których zapewne nikt 
z nas nigdy nie myśli. Życie bywa 
jednak czasami bardzo zaskaku-
jące. Pozwoliłem sobie przyto-
czyć powyższą sprawę z uwagi 
na niecodzienne okoliczności jej 
przebiegu i w przekonaniu, że 
może to nas ustrzec przed popeł-
nieniem podobnego błędu przy 
zaistnieniu analogicznej przykrej 
sytuacji. ■

mgr farm. Kazimierz Jura  
Przewodniczący 

Naczelnego Sądu Aptekarskiego

Wyprawka młodego aptekarza
18 maja 2012 roku odbyło się w Ło-

dzi uroczyste ślubowanie absolwentów far-
macji. Ślubowanie odebrała magister farma-
cji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. Bez-
pośrednio po ślubowaniu magistrowie far-
macji otrzymali dokumenty prawa wykony-
wania zawodu farmaceuty. 

Ślubowanie poprzedziła uroczystość 
wręczenia dyplomów ukończenia studiów. 
Dyplomy wręczali absolwentom: Jego Mag-
nificencja, rektor Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi profesor Paweł Górski i profesor  
Elżbieta Mikiciuk-Olasik, dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego.   

Zwracając się do adeptów aptekarstwa 
Pani Prezes powiedziała między innymi: - 
"Zawód, który wybraliście nie należy do za-
jęć łatwych. Ale zapewniam, że każdy z Was 

wstępujących do zawodu może liczyć na wsparcie i oczekiwać pomocy ze strony doświadczonych aptekarzy. Przyj-
mując prawo wykonywania zawodu stajecie się ex lege członkami aptekarskiego samorządu zawodowego. Na na-
szym gruncie znajdziecie warunki do doskonalenia umiejętności zawodowych rozwoju osobowości. Witajcie w ap-
tekarskiej rodzinie".

Każda ślubująca osoba otrzymała w prezencie od Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi wyprawkę, w któ-
rej znalazły się przedmioty potrzebne aptekarzowi na co dzień. Jednym z nich była nieznacznych rozmiarów 
książka której treścią jest Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. – „Ślubowanie, które dzisiaj złożycie 
jest zgodą na poszanowanie reguł etycznych obowiązujących w samorządzie aptekarskim. W imieniu środowiska 
aptekarskiego proszę Was o przyjęcie w prezencie książki, której treścią jest Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospo-
litej Polskiej. Przeczytajcie ją uważnie od pierwszej do ostatniej litery, albowiem kodeks jest dziełem wyrosłym na 
gruncie zawodowych doświadczeń aptekarzy” – mówiła do zebranych prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. 

Innym rekwizytem był identyfikator , któremu prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi nadała na-
stępujące przesłanie: – „Jednym z prezentów, jakie dzisiaj otrzymacie będzie identyfikator informujący pacjentów 
o tym, że jesteście magistrami farmacji. To rekwizyt potwierdzający Wasze zawodowe kompetencje w sprawach 
farmakoterapii i Waszą pozycję w hierarchii aptecznej. Zachęcam, żebyście od pierwszego dnia pracy w aptece, 
przypinali go do fartucha”. ■

fo
t. 

Fo
to

lia
.c

om
 



Nowe rejestracje i nowości na rynku

52 Aptekarz Polski, 69(47e) maj 2012

Nowe rejestracje – PL – LUTY  2012

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

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

Esomeprazolum :  Spemeprol 
(Specifar) to 12. zarejestrowana 
marka ezomeprazolu. Na ry-
nek zostały wprowadzone 3 leki: 
Nexium (AstraZeneca; lek orygi-
nalny), od października 2010 Ema-
nera (Krka) i od stycznia 2012 He-
lides (Zentiva; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Ethypharm 
pod nazwą Prazectol). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Eranoprazol (Ranbaxy), Esome-
prazole Polpharma inj., Esome-
prazol Teva, Esoranban (Ranbaxy), 
Meprene (Ethypharm), Stomezul 
(Sandoz), Texibax (Ranbaxy) i Zole-
prin (Hygia). Skreślono z Rejestru: 
Esomeprazol-Ratiopharm.
Omeprazolum: Bostomac (Che-
mo Iberica) to 31. zarejestrowana 
marka omeprazolu. W postaci 
doustnej na rynek wprowadzono 
17 marek leków: Bioprazol i od 
maja 2009 Bioprazol Bio (Bio-
farm), Exter (Rubio), Gasec i Gasec 
Gastrocaps (Mepha), Helicid i od 
marca 2012 Helicid Forte (Zentiva), 
Losec (AstraZeneca; lek oryginal-

W lutym 2012 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 116 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce 
nowych produktów leczniczych. 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 lutym 2012, został udostępniony 
przez Urząd 11 kwietnia 2012.

ny), Ortanol Max i Ortanol Plus 
(Sandoz), Polprazol (Polpharma) 
i od stycznia 2010 Polprazol Acid-
control (Polpharma; zmiana nazwy 
z Polprazol dla dawki 10 mg), Pra-
zol i od czerwca 2011 Prazol Neo 
(Polfa Pabianice), od lipca 2007 
Loseprazol (Pro.Med), od sierpnia 
2008 Progastim (Labormed), od 
grudnia 2008 Agastin (Temap-
harm; po zmianie nazwy z Omo-
lin), od maja 2009 Polprazol PPH 
(Polpharma) i Tulzol (Teva; w roku 
2012 nastąpiła zmiana nazwy leku 
na Omeprazolum 123ratio, ale 
preparat pod nową nazwą jeszcze 
nie pojawił się na rynku), od grud-
nia 2010 Piastprazol (Aflofarm), od 
lutego 2011 Ultop (Krka), od maja 
2011 Omeprazole Phargem (Phar-
gem; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Groprazol przez Polfę 
Grodzisk , któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol 
APPH, a na koniec na Omeprazole 
Phargem) i od marca 2012 Heligen 
(Mylan).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Goprazol (S-Lab; lek zarejestro-
wany pierwotnie przez firmę 
Polpharma pod nazwą Polprazol 
PPH), Ipegen (Jenson Pharmaceu-
tical Services), Losec Pro (Astra-
Zeneca), Omeprazamyl (Jenson 
Pharmaceutical Services; lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą 
Omejenson), Omeprazol Arrow 
(Arrow Poland; lek wprowadzony 

wcześniej pod nazwą Ulzol przez 
Plivę Kraków, któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol 
Pliva, a na koniec na Omeprazol 
Arrow), Omeprazol Aurobindo, 
Omeprazole-1A Pharma, Omepra-
zole Jenson (Generics), Omeprazol 
Quisisana, Omeprazol-Stada, 
Ortanol MUT (Sandoz), Polprazol 
Optima (Medana Pharma; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Omeprazol Medana) i Si-
nomenorm (+Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono także 
6 marek preparatów iniekcyjnych: 
Helicid (Zentiva), Losec (Astra-
Zeneca), Ortanol (Sandoz), od 
czerwca 2009 Prazigast (Jelfa), 
od października 2009 Omepragal 
(SMB) i od listopada 2009 Polpra-
zol (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie 
preparat iniekcyjny Omeprazol 
Mylan.
Skreślono z Rejestru: Losec 10 
(AstraZeneca), Omeprazol-Egis, 
Omeprazol-Ratiopharm inj., Ome-
prazol Teva (postać iniekcyjna 
była obecna na rynku od czerwca 
2009).
Pantoprazolum: Neutroflux, Pra-
zafile i Zolepharm (wszystkie trzy: 
Pharmafile) oraz Pantoprazol Krka 
i Pantoprazole Reig Jofre inj. to 
odpowiednio 45., 46., 47., 48. i 49. 
zarejestrowana marka pantopra-
zolu. Na rynek wprowadzono 20 
marek: Controloc i od czerwca 
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2009 dostępny bez recepty Con-
troloc Control (Nycomed; lek 
oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 
2007 Nolpaza (Krka), od czerwca 
2008 Pantoprazol-Ratiopharm, od 
września 2008 Panogastin (Jelfa), 
od października 2008 IPP (Sandoz) 
oraz Noacid (Egis), od listopada 
2008 Panzol (Apotex) oraz Panto-
prazol Sandoz, od sierpnia 2009 
Contracid (Farma-Projekt), od 
marca 2010 Panprazox (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus jako Zoramyl), 
od lipca 2010 Pantogen (Generics), 
od sierpnia 2010 Gastrostad (Sta-
da; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Tifizol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic 
(Farmacom; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Zipan-
tola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod 
nazwą Pantoprazolum Farmacom), 
od października 2010 Ranloc 
(Ranbaxy), od marca 2011 Contix 
ZRD (Lekam), od czerwca 2011 
Panrazol (Actavis), od paździer-
nika 2011 Prazopant (Actavis), od 
lutego 2012 Pantoprazole Arrow 
(Arrow Poland) i od marca 2012 
Pantopraz (Biofarm). W posta-
ci iniekcji wprowadzono 4 leki: 
Controloc, Nolpaza, Pantoprazol 
Sandoz i Prazopant.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Acidwell 
(Sandoz), Adozol (+Pharma), 
Dyspex I.V. (Nycomed Pharma), 
Gastronorm (+Pharma), Nel-
gast (Glenmark Pharmaceuticals), 
Ozzion (Vale Pharmaceuticals), 
Pamyl (Jenson Pharmaceutical 
Services), Panglen (Glenmark), 
Pantomed (Ratiopharm), Panto-
prazole Bluefish (Bluefish Phar-
maceuticals), Pantoprazole Olinka, 
Pantoprazole Phargem, Pantopra-
zole Wockhardt, Pantoprazol Polfa 
Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm inj., 
Pantoprazol Tecnimede, Pompec 
(Adamed), Prasec (Ratiopharm; 

lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Pantomol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher), Previfect 
(Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Pantomol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher, a następnie 
pod nazwą Prasec 20 mg przez 
firmę Mepha), Zipantola inj. (Teva 
Kraków), a także 4 leki OTC z cen-
tralnej rejestracji unijnej: Somac 
Control, Pantozol Control, Pan-
tecta Control i Pantoloc Control 
(wszystkie: Nycomed). W postaci 
iniekcji nie pojawiły się jeszcze 
w obrocie 4 leki: Dyspex I.V., Pan-
prazox, Pantoprazol-Ratiopharm 
i Zipantola.
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Gastrostad 
Inj (Stada), Pantoprazol BMM 
Pharma i Pantul (Gerot).

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy; A10B – Leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BF 
– Inhibitory α-glukozydazy

Acarbosum: Acarbax (Teva) to 
5. zarejestrowana marka akar-
bozy. Na rynek wprowadzono 2 
leki: Glucobay (Bayer Schering; 
lek oryginalny) i od lutego 2012 
Adeksa (Polfarmex). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Acarbose 
Tecnimede i AcarGen (Generics).

B – KREW I UKŁAD  
KRWIOTWóRCZY

B02 – Leki przeciwkrwotocz-
ne; B02B – Witamina K i inne 
hemostatyki; B02BD – Czyn-
niki krzepnięcia krwi

Factor  VI I I  coagulat ionis 
humanus+factor humanus von 
Willebrandi: Wilate (Octapharma) 
zawierający 500 lub 1000 j.m. VIII 
ludzkiego czynnika krzepnięcia 
krwi i tyleż samo czynnika von Wil-
lebranda to rozszerzenie wzglę-
dem zarejestrowanych wcześniej 
preparatów z dawkami 450 lub 
900 j.m. czynnika VIII oraz odpo-
wiednio 400 lub 800 j.m. czynnika 
von Willebranda. Zarejestrowano 3 

marki leków o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono 2 
leki: Fanhdi (Grifols) i Haemate 
P (CSL Behring). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku preparat Wilate 
(Octapharma).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZY-
NIOWY

C01 – Leki stosowane w cho-
robach serca; C01D – Leki 
rozszerzające naczynia sto-
sowane w chorobach serca; 
C01DX – Inne leki rozsze-
rzające naczynia stosowane 
w chorobach serca

Nicorandilum: Nicorandil Dexcel 
Pharma to 1. zarejestrowana mar-
ka leku zawierającego nikorandil. 
Nie został jeszcze wprowadzony 
do sprzedaży Angedil (Egis).

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

Bisoprololum: BisoAuro (Au-
robindo) to 21. zarejestrowana 
marka bisoprololu. Do sprzedaży 
wprowadzono 12 leków: Bisocard 
(ICN Polfa Rzeszów), BisoHexal 
(Sandoz), Bisopromerck (Merck), 
Bisoratio (Ratiopharm), Concor 
i Concor Cor (Merck, leki ory-
ginalne), Corectin (Biofarm), od 
września 2007 Antipres (Jelfa), 
od października 2008 Coronal 
(Zentiva), od sierpnia 2010 Biso-
prolol Ozone, od stycznia 2011 
Bibloc (Sandoz) i od listopada 
2011 Bidop (Arrow Poland) oraz 
Bilokord (Actavis). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty: 
Bicardef (Hasco-Lek), Bisogamma 
(Wörwag), Bisoprolol-1A Pharma 
(1A Pharma), Bisoprolol Accord 
(Accord Healthcare), Bisoprolol 
Aurobindo, Bisoprolol Vitabalans 
(preparat zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Bisprotin), Enilor 
(Pfizer) i Tisderol (Pfizer). Skre-
ślono z Rejestru: Bisoblock (Keri 
Pharma) i Bisoprolol Polpharma. ►
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► C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste

Perindoprilum: Abapter (Pol-Nil) 
i Perindopril Krka to aktualnie od-
powiednio 19. i 20. zarejestrowana 
marka peryndoprylu. Na rynek 
zostało wprowadzonych 8 leków: 
Peryndopryl Anpharm (obecna na-
zwa: Irpax; jednak preparat o no-
wej nazwie nie pojawił się jeszcze 
na rynku), Prestarium (Servier), 
Prenessa (Krka Polska), od lutego 
2009 Vidotin (Gedeon Richter), 
od marca 2009 Apo-Perindox 
(Apotex; zarejestrowany wcześ-
niej jako Perindox), od kwietnia 
2009 Lextril (Glenmark) i Stopress 
(Polpharma) i od kwietnia 2010 
Cardipen (Lekam; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Presdopril). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Coverex (Egis), Ikarium i Ika-
rium forte (Polfarmex), Percarnil 
(Actavis), Perindopril (Krka), Per-
indopril Arrow (Arrow Generics), 
Perindopril Medana (Medana 
Pharma), Perindopril Pfizer, Peryl 
(ICN Polfa Rzeszów), Pritnox (Galex 
d.d.) i Rindolex (Galex d.d.). Skre-
ślono z Rejestru: Perilan (Sandoz), 
Perindopril BMM Pharma, Perin-
dopril-Ratiopharm (dawka 8 mg 
zarejestrowana wcześniej przez 
Krka Polska pod nazwą Perotens), 
Perindoran (Ranbaxy; lek obecny 
na rynku od października 2009).

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Akanid (+Phar-
ma) to 12. zarejestrowana marka 
kandesartanu. Na rynek wprowa-
dzono 3 leki: Atacand (AstraZe-
neca; lek oryginalny), od czerwca 
2010 Karbis (Krka) i od listopada 
2011 Candepres (Sandoz). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Candertan (Gedeon 
Richter Polska), Candesartan-1A 
Pharma, Candesartan Actavis, 
Candesartan-Ratiopharm, Cande-
zek (Adamed), Carzap (Zentiva), 
Hyposart (Polpharma) i Ranacand 

(Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: 
Candesartan Teva.
Irbesartanum: Ybersigax (Galex 
d.d.) to 23. zarejestrowana marka 
irbesartanu. Do sprzedaży w Pol-
sce wprowadzono 2 leki: Aprovel 
(Sanofi Pharma Bristol-Myers 
Squibb) i od kwietnia 2011 Irpre-
stan (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Irkartaban).
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne na rynek: Depalong (Meda-
na Pharma), Diasykrun (Medis), 
Ifirmasta (Krka), Irbenahyp (Ge-
nepharm; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Irbesartan 
Genepharm), Irbesartan Schluttig 
(Pharma Resources Dr. Schluttig; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Irbenidda), Irbesar-
tan +Pharma, Irbesartan Accord 
(Accord Healthcare), Irbesartan 
Farmaprojects, Irbesartan Invent 
Farma, Irbesartan Miklich, Irbesar-
tan Pfizer, Irbesartan Richter (Ge-
deon Richter Polska), Irbesartan 
Sandoz, Irbesartan Teva, Irbesar-
tan USV (USV Europe), Irbesartan 
Viketo (Invent Farma), Irbesartan 
Winthrop (Sanofi-Aventis), Irtuca-
lan (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.
Telmisartanum: Zanacodar (Phar-
maSwiss) oraz Dinortes i Mirpre-
soc (oba: Liconsa) to odpowiednio 
17., 18. i 19. zarejestrowana marka 
telmisartanu. Na rynek w Polsce 
zostało wprowadzonych 5 leków: 
Micardis (Boehringer Ingelheim), 
Pritor (Bayer Schering), od paź-
dziernika 2010 Tolura (Krka), od 
lutego 2012 Tezeo (Zentiva) i od 
kwietnia 2012 Telmizek (Adamed; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Zmertan). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Actelsar 
(Actavis), Kinzalmono (Bayer Sche-
ring), Tanydon (Gedeon Richter), 
Telmark (Glenmark), Telmisartan 

+Pharma, Telmisartan Actavis, 
Telmisartan-Ratiopharm, Telmisar-
tan Sandoz, Telmisartan Sigillata, 
Telmisartan Teva i Telmisartan Teva 
Pharma.
Valsartanum: Valcatuna, Avalsan 
i Simaldoz (wszystkie: Liconsa ) 
to odpowiednio 30., 31. i 32. za-
rejestrowana marka walsartanu. 
Na rynku pojawiło się 15 leków: 
Diovan (Novartis; lek oryginalny), 
od marca 2008 Valsacor (Krka), 
od marca 2009 Valzek (Celon), od 
października 2009 Tensart (Egis; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Nucleus pod nazwą Ramartan), 
od grudnia 2009 Anartan (Ratio-
pharm), od marca 2010 Nortivan 
(Gedeon Richter Polska) i Zelvar-
tan (Galex d.d.), od lipca 2010 
Bespres (Teva), od listopada 2010 
Valtap (Zentiva), od lutego 2011 
Avasart (Polfarmex), Valsotens 
(Actavis; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Valsartan Nucleus) 
oraz Vanatex (Polpharma), od 
czerwca 2011 Axudan (Sandoz), od 
lutego 2012 Valsargen (Generics) 
i od kwietnia 2012 Apo-Valsart 
(Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do obrotu preparaty: Cezoryn (La-
bormed; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Yosovaltan), 
Metrival (Sigillata), Nuclaval (Si-
gillata), Valitazin (Mepha), Valpress 
(Actavis), Valsanorm (+Pharma), 
Valsaran (Sun-Farm), Valsargamma 
(Wörwag), Valsartan-1A Pharma, 
Valsartan Arrow (Arrow Poland), 
Valsartan Bluepharma, Valsartan 
Tecnimede, Valsartan Teva i Val-
savil (Stada).
Skreślono z Rejestru: Valsartan-
-Ratiopharm.

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

Valsartanum+hydrochlorothia
zidum: Valsanorm HCT (+Phar-
ma) i Co-Diomef (Actavis) to 
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aktualnie odpowiednio 18. i 19. 
zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 11 leków: Co-Dio-
van (Novartis), od września 2009 
Tensart HCT (Egis), od grudnia 
2009 Anartan HCT (Ratiopharm), 
od stycznia 2010 Co-Valsacor 
(Krka), od maja 2010 Co-Bespres 
(Teva; wcześniejsza nazwa prepa-
ratu: Bespresco), od lipca 2010 
Zelvartancombo (Galex d.d.), od 
sierpnia 2010 Co-Nortivan (Ge-
deon Richter Polska), od listopada 
2010 Valtap HCT (Zentiva), od 
maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), 
od grudnia 2011 Valsotens HCT 
(Actavis) i od stycznia 2012 Vana-
tex HCT (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży: Valsartan HCT-1A 
Pharma, Valsartan + HCT Arrow 
(Arrow Poland), Valsartan HCT Blu-
epharma, Valsartan HCT Ranbaxy, 
Valsartan + Hydrochlorothiazide 
Krka i Valsavil HCT (Stada).
Skreślono z Rejestru: Valsar-
tan HCT-Ratiopharm, Valsartan 
Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

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

Atorvastatinum: Atorvastatin 
Pfizer i Atorock (Rockspring He-
althcare) to odpowiednio 40. i 41. 
zarejestrowana marka preparatów 
atorwastatyny. Do obrotu wpro-
wadzono 20 leków: Atoris (Krka), 
Sortis (Pfizer; lek oryginalny), Tulip 
(Sandoz), od czerwca 2006 Tor-
vacard (Zentiva), od października 
2006 Atorvox (Teva), od lutego 
2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 
2008 Torvalipin (Actavis), od mar-
ca 2008 Atorvasterol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorvin), od kwietnia 
2008 Atractin (ICN Polfa Rzeszów; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Copastatin), od listopa-
da 2008 Corator (Lekam), od grud-
nia 2008 Larus (Gedeon Richter 

Polska; zarejestrowany wcześniej 
przez Medis jako Atorpharm), od 
maja 2009 Atorvastatinum Farma-
com, od czerwca 2009 Torvazin 
(Egis), od grudnia 2009 Xavitor 
(Tabuk Poland; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis pod nazwą 
Copator), od lipca 2010 Storvas 
(Ranbaxy), od września 2010 
Apo-Atorva (Apotex), od czerwca 
2011 Voredanin (Labormed), od 
października 2011 Atorgamma 
(Wörwag), od lutego 2012 Lambri-
nex (S-Lab) i od marca 2012 Ator-
vastatin Teva.
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne preparaty: Atolinka (Olinka), 
Atorlip (Sun-Farm), Atorvagen 
(Generics), Atorvanorm (+Phar-
ma), Atorvastatin-1A Pharma, 
Atorvastatin Bluefish, Atorvastatin 
Egis, Atorvastatin Miklich, Atorva-
statin Olinka, Atorvastatin Stada, 
Atorvastatinum 123ratio (lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą 
Atorvastatin Teva Pharma), Atose-
ner (Sandoz), Haepcard (Sandoz), 
Mephator (Mepha), Olinkator 
(Olinka), Orztiza (Actavis), Phar-
mastatin (Stada), Statorva (Miklich) 
i Xistatin (Biokanol).
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Ator-
vastatin-Ratiopharm, Euroclast 
(Sandoz), Gletor (Glenmark).

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

Terbinafinum: Lamisilatt Spray 
(Novartis) to rozszerzenie w sto-
sunku do wprowadzonych wcześ-
niej postaci tego leku. Zareje-
strowano 9 marek terbinafiny 
do stosowania miejscowego. Na 
rynek wprowadzono 6 leków: 
Lamisilatt (Novartis) w postaci 
aerozolu, kremu i żelu oraz Tenasil 

(Homeofarm), Terbiderm (Gedeon 
Richter), Undofen Max (GlaxoSmi-
thKline, Poznań), od października 
2007 Terbistad (Stada) i od lipca 
2011 Myconafine (Axxon; lek za-
rejestrowany wcześniej przez firmę 
Temapharm pod nazwą Zelefion). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży kremy: Dermogen 
(Generics), Terbilum (Oceanic) 
i Tersilat (Sun-Farm). Wygasło po-
zwolenie na Lamisilatt 1 (Novartis) 
w postaci płynu do stosowania na 
skórę.

D02/D02A – Preparaty 
zmiękczające i osłaniające; 
D02AB – Preparaty z cyn-
kiem

Zinci oxidum: Maść cynkowa 
(Ziołolek) to preparat galenowy 
wytwarzany dawniej przez wielu 
producentów. Pozwolenia na jego 
wytwarzanie posiadają obecnie 
także: Aflofarm, Amara, Augmed, 
Avena, Coel, Elissa, Gemi.

D05 – Leki przeciw łusz-
czycy; D05A - Leki przeciw 
łuszczycy do stosowania 
miejscowego; D05AX – Inne 
leki przeciw łuszczycy do 
stosowania miejscowego; 
D05AX52 – Kalcypotriol, 
preparaty złożone

Calcipotriolum+ betamethaso-
num: Daivobet (Leo) w postaci 
żelu to rozszerzenie względem 
wprowadzonego wcześniej prepa-
ratu w postaci maści. Zarejestro-
wane są 2 marki leków o podanym 
składzie. Do obrotu został wpro-
wadzony preparat Daivobet (Leo) 
w postaci maści oraz od maja 2011 
Xamiol (Leo) w postaci żelu.

D10 – Leki przeciwtrądziko-
we; D10B – Leki przeciwtrą-
dzikowe działające ogólnie; 
D10BA – Retinoidy stosowa-
ne w leczeniu trądziku

Isotretinoinum: Isotretinoin Jen-
son (Jenson Pharmaceutical Servi-
ces) to 7. zarejestrowana marka 
doustnej izotretynoiny. Na rynek 
wprowadzono 5 preparatów: 
Aknenormin (Almirall Hermal), ►
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►

Izotek (Blau Farma), od sierpnia 
2006 Tretinex (Medana Pharma), 
od stycznia 2007 Curacne (Pierre 
Fabre) i od kwietnia 2010 Axotret 
(Axxon; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Ranbaxy 
pod nazwą Sotret). Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży Isoderm 
(Sun-Farm).

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;

Dienogestum+ ethinylestra-
diolum: Bonadea (Zentiva) to 3. 
zarejestrowany środek o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono Jeanine (Bayer) i od grudnia 
2010 Atywia (Temapharm).

H – LEKI hORMONALNE DZIA-
ŁAJĄCE OGóLNIE, Z WYŁĄ-

CZENIEM hORMONóW PŁCIO-
WYCh I INSULIN

H05 – Homeostaza wap-
nia; H05B – Środki będące 
antagonistami hormonów 
przytarczyc; H05BX – Inne 
środki będące antagonistami 
hormonów przytarczyc

Paricalcitolum: Paricalcitol Frese-
nius (Fresenius Medical Care) w 2 
dawkach iniekcyjnych to 2. zareje-
strowana marka parykalcytolu. Do 
sprzedaży wprowadzono dotych-
czas Zemplar (Abbott) w postaci 
iniekcyjnej.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJĄCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryj-
ne działające ogólnie; J01F 
– Makrolidy, linkozamidy 
i streptograminy, J01FA – 
Makrolidy

Clarithromycinum: Clarithromy-
cin Sandoz to 10. zarejestrowana 

marka klarytromycyny. Do sprze-
daży wprowadzono 7 marek: Fro-
milid i Fromilid Uno (Krka), Klabax 
(Ranbaxy), Klabion (Polpharma), 
Klacid i Klacid Uno (Abbott), 
Lekoklar (Sandoz), Taclar (Polfa 
Tarchomin) i od lipca 2006 Klarmin 
(ICN Polfa Rzeszów). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Klarytrogen 
MR (Generics) i Kloreniss (PharOS). 
Skreślono z Rejestru: Clarithromy-
cin Teva, Klaristat (Ranbaxy).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPŁYWAJĄCE NA 
UKŁAD ODPORNOśCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe; L01X/L01XX – Inne leki 
przeciwnowotworowe

Irinotecanum: Irinolexan (Flynn) 
to 22. zarejestrowana marka iry-
notekanu. Na rynek wprowadzono 
7 leków: Campto (Aventis Phar-
ma; lek oryginalny), Irinotecan 
Hospira (wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Irinotecan Mayne), 
od maja 2008 Irinotesin (Actavis), 
od grudnia 2009 Irinotecan Kabi 
(Fresenius Kabi), od lipca 2010 
Irinotecan Medac, od października 
2010 Irinotecan Accord (Accord 
Healthcare) i od marca 2011 Iri-
notecan Polpharma.
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne: Arinotec (Apocare Pharma), 
Capticil (Tabuk Poland; lek zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Xavetta), Iricam (US Pharmacia), 
Irinocol (Egis), 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 Loge-
nex to 12. zarejestrowana marka 
topotekanu. Na rynek wprowa-
dzono 6 preparatów: Hycamtin 
(SmithKlineBeecham; lek oryginal-
ny), od kwietnia 2010 Topotecan 
Teva, od grudnia 2010 Topotecan 

Accord (Accord Healthcare), od 
listopada 2011 Potactasol (Actavis) 
oraz od kwietnia 2012 Topotecan 
Kabi (Fresenius Kabi Oncology) 
i Topotecan Medac. Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży prepara-
ty: Topotecan Actavis, Topotecan 
Eagle, Topotecan-Ebewe, Topo-
tecan Hospira i Topotecan Mylan.

L02 – Leki hormonalne; L02B 
– Antagoniści hormonów 
i leki o zbliżonym działaniu;
L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Bicalutamide 
Kabi (Fresenius Kabi) w dawce 
150 mg to rozszerzenie względem 
zarejestrowanej wcześniej dawki 
50 mg. Zarejestrowanych jest 19 
marek bikalutamidu. Na rynku 
pojawiło się 8 preparatów: Caso-
dex (AstraZeneca; lek oryginalny), 
Bicalutamide Teva (Teva; preparat 
wprowadzony w marcu 2008 
pod nazwą Bicalutamide Ingers), 
od sierpnia 2007 Bicalutamide 
Polpharma i Calubloc (Actavis), 
od września 2009 Prostide (ICN 
Polfa Rzeszów), od listopada 2009 
Bicalutamid Mylan (wcześniejsza 
nazwa preparatu: Calumerck) oraz 
Binabic (Oncogenerika) i od lutego 
2010 Bicalutamide Apotex. Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
obrotu: Atembin (Temapharm), 
Bicalex (Medana Pharma), Bicalu-
tamida Pentafarma, Bicalutamida 
Tecnimede, Bicalutamide Accord 
(Accord Healthcare), Bicalutamide 
Kabi (Fresenius Kabi), Bicalutamide 
Medac, Bicalutanorm (+Pharma), 
Bicastad (Stada), Calumid (Gedeon 
Richter) i Festone (Sandoz; wcześ-
niejsza nazwa preparatu: BicaLek). 
Skreślono z Rejestru: Neoprost 
(Ranbaxy).

L02BG – Inhibitory aroma-
tazy

Letrozolum: Letrozol Orion to 
34. zarejestrowana marka letro-
zolu. Na rynek wprowadzono 13 
leków: Aromek (Celon Pharma), 
Femara (Novartis; lek oryginalny), 
Lametta (Vipharm), od kwietnia 
2009 Letrozol Teva, od września 

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

57Aptekarz Polski, 69(47e) maj 2012

►2009 Etruzil (Egis), od lutego 2010 
Lostar (Polpharma; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Letrozolum Polpharma), od maja 
2010 Letralan (ICN Polfa Rzeszów) 
i Mionic (Gedeon Richter; pre-
parat zarejestrowany wcześniej 
przez Helm Pharmaceuticals pod 
nazwą Attozone), od czerwca 2010 
Letrozole Accord (Accord Health-
care), od grudnia 2010 Apo-Letro 
(Apotex) i Arogen (Biogened), od 
lipca 2011 Clarzole (Actavis) i od 
marca 2012 Letromedac (Medac).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Fukara (Sanofi-
-Aventis), Letrodotril (Teva), Letro-
fem (Hikma), Letronorm (+Phar-
ma), Letroregiozol (Regiomedica), 
Letrozac (Alfred E. Tiefenbacher), 
Letrozole Arrow (Arrow Poland), 
Letrozole Bluefish, Letrozole Reg 
Europe, Letrozole Tecnimede, Le-
trozole Welding, Letrozol Nucleus, 
Letrozol Regiomedica, Letrozo-
lum Genthon, Loosyn (Synthon), 
Loxelza (Tabuk Poland), Picozone 
(Stada), Sukontix (Sandoz; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Letrozol Sandoz), Trozebax 
(Ranbaxy) i Trozel (Medicamenta).
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Femtozone 
(Helm).

M – UKŁAD MIęśNIOWO-
-SZKIELETOWY

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

Ibuprofenum : Nurofen Ultra 
Forte do rozpuszczania i Nurofen 
Ultra Forte rozpuszczalny (oba: 
Reckitt Benckiser) w nowej dla 
tej substancji czynnej postaci 
jednodawkowego proszku do 
przygotowania roztworu to roz-
szerzenie względem wprowadzo-
nych wcześniej innych postaci tej 
marki. Zarejestrowane są 23 marki 
preparatów ibuprofenu.

Z postaci 1-dawkowych na ry-
nek zostały wprowadzone: Ibum 
i Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen-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 8 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 czerw-
ca 2011 Ibufen dla dzieci forte 
zawiesina 4% (Polpharma), od 
sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci 
Junior pomarańczowy (Reckitt 
Benckiser; wcześniejsza nazwa: 
Nurofen dla dzieci 4% pomarań-
czowy) i Nurofen dla dzieci Junior 
truskawkowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla 
dzieci 4% truskawkowy), od paź-
dziernika 2011 Milifen (Pinewood), 
od lutego 2012 Ibum zawiesina 
o smaku bananowym (Hasco-Lek) 
i od marca 2012 MIG dla dzieci 
zawiesina (Berlin-Chemie).
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).
Skreślono z Rejestru: Pabi-Ibupro-
fen tabl. powl. 400 mg (Polfa 
Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmi-
thKline).

M03 – Środki zwiotczają-
ce mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie dzia-
łające obwodowo; M03AC – 
Inne czwartorzędowe związ-
ki amoniowe

Cisatracurium: Cisatracurium 
Hospira to 5. zarejestrowany lek 
z cisatrakurium, w tym w nowej 
dawce 150 mg/30 ml. Do sprze-
daży wprowadzono lek orygi-►
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►nalny Nimbex (GlaxoSmithKline). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Cisatracurium Actavis, 
Cisatracurium Kabi (Fresenius 
Kabi) i Cisatracurium Teva.

N – UKŁAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; 
N01A – Środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AX 
– Inne środki znieczulające 
działające ogólnie

Propofolum: Propofol Norameda 
to 9. zarejestrowana marka prepa-
ratów propofolu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 6 leków: Diprivan 
(AstraZeneca), Plofed (Polfa War-
szawa), Propofol Fresenius (Frese-
nius Kabi), od marca 2007 Propofol 
MCT/LCT Fresenius (Fresenius 
Kabi), od września 2009 Propofol-
-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 
Provive (Claris Lifesciences). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Curtega (Pfizer) i Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02A – Opioidy;
N02AA – Naturalne alkalo-
idy opium

Oxycodonum: Oxycodone hydro-
chloride Accord (Accord Health-
care) tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu w 5 dawkach to 5. 
zarejestrowana marka preparatów 
oksykodonu. Na rynek wprowa-
dzono 2 marki: od czerwca 2008 
tabletki o przedłużonym uwalnia-
niu OxyContin (Norpharma) i od 
listopada 2010 iniekcje OxyNorm 
(Norpharma). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży tabletki o prze-
dłużonym uwalnianiu: Oxycodon 
Acino i Oxydolor (Lannacher). Do 
1997 r. Polfa Warszawa wytwarzała 
lek iniekcyjny Eucodalum.

N02AB – Pochodne fenylo-
piperydyny

Fentanylum: Algogesic (Renan-
tos) system transdermalny to ak-
tualnie 17. zarejestrowana marka 
fentanylu. Do sprzedaży wprowa-
dzono 11 leków: Durogesic (Jans-
sen), od kwietnia 2007 Fentanyl-
-Ratiopharm (ale dawki obecne 

na rynku zostały już skreślone 
z Rejestru, a pozostała w Rejestrze 
dawka 12,5 mcg/h nie pojawiła się 
w sprzedaży), od sierpnia 2007 
Matrifen (Nycomed), od paździer-
nika 2007 Fentanyl Actavis, od 
sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) 
i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon 
Richter) w postaci systemów trans-
dermalnych oraz Fentanyl WZF inj. 
(Polfa Warszawa), od marca 2009 
Effentora (Cephalon) w postaci 
tabletek podpoliczkowych, które 
musują w wilgotnym środowisku 
ulegając rozpadowi i uwalniając 
substancję czynną (zarejestrowany 
centralnie w Unii Europejskiej), od 
kwietnia 2010 Fentanyl Chesi inj. 
(wprowadzony pierwotnie pod 
nazwą Fentanyl Torrex), od paź-
dziernika 2010 Lunaldin (Gedeon 
Richter; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Rapinyl 
przez firmę ProStrakan) w posta-
ci tabletek podjęzykowych i od 
września 2011 Instanyl (Nyco-
med) w postaci aerozolu do nosa 
(zarejestrowany centralnie w Unii 
Europejskiej).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: systemy transdermalne 
Fentanyl Novosis (Acino) i Fenta-
nyl Stada, system transdermalny 
jontoforetyczny Ionsys (Janssen; 
zarejestrowany centralnie w UE 
w styczniu 2006, zalecany do sto-
sowania wyłącznie w warunkach 
szpitalnych - Komisja Europejska 
16 stycznia 2009 zawiesiła pozwo-
lenie na dopuszczenie do obrotu 
tego preparatu), PecFent (Archi-
medes Development) w postaci 
aerozolu do nosa (zarejestrowany 
centralnie w UE w sierpniu 2010) 
i Breakyl (Meda) w postaci lamelek 
podpoliczkowych.
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Fentagesic 
(Teva; preparat wprowadzony na 
rynek od września 2007), Fentanyl 
MX Sandoz.

N03/N03A – Leki przeciwpa-
daczkowe; N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

Lamotriginum: Lamotrigine Au-
robindo to 13. zarejestrowana 
marka lamotryginy. Na rynek zo-
stało wprowadzonych 11 marek: 
Lamilept (Teva; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Lamotri-
gine Teva), Lamitrin i Lamitrin S 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), 
Lamotrix (Glenmark), Plexxo (De-
sitin), od sierpnia 2007 Lameptil 
S (Sandoz) oraz Lamexim (ICN 
Polfa Rzeszów), od września 2007 
Symla (SymPhar), od sierpnia 
2008 Lamotrigine Arrow (Arrow 
Poland), od stycznia 2009 Trogine 
(Ranbaxy), od października 2009 
Epitrigine (+Pharma) i od paź-
dziernika 2011 Lamozor (Orion).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie 
Lamistad (Stada). Skreślono z Re-
jestru: Lamia (Genexo), Lamotri-
gine Ivax (Ivax; lek wprowadzony 
wcześniej pod nazwą Lamilept) 
i Mepilan (Mepha).
Levetiracetamum: Levetiracetam 
GSK (GlaxoSmithKline), Levetira-
cetam Pfizer i Levetiracetam Orion 
to odpowiednio 17., 18. i 19. zare-
jestrowana marka lewetyracetamu. 
Na rynek wprowadzono 4 marki: 
Keppra (UCB; lek oryginalny), od 
października 2011 Levetiracetam 
Teva, od marca 2012 Levetira-
cetam Actavis i od kwietnia 2012 
Vetira (Adamed). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: Ce-
zarius (Hasco-Lek), Dretacen (San-
doz), Eliptus (Biofarm), Kapidokor 
(Vipharm), Levelept (Sun-Farm), 
Levetiracetam Accord (Accord 
Healthcare), Levetiracetam Actavis 
Group (Actavis), Levetiracetam 
Ratiopharm, Levetiracetam Sun inj. 
(Sun Pharmaceuticals Industries 
Europe), Matever (Pharmathen), 
Noepix (Sigillata) i Trund (Glen-
mark).

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

Olanzapinum: Olanzapine Pfizer 
to 53. zarejestrowana marka olan-
zapiny. Do sprzedaży wprowadzo-
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no 21 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek 
oryginalny) i od listopada 2009 Zy-
prexa inj. 10 mg o standardowym 
uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zala-
sta (Krka), Zolafren i Zolafren-Swift 
(Adamed), Zolaxa i od lutego 2012 
Zolaxa Rapid (Polpharma), od 
kwietnia 2008 Olanzin (Actavis), od 
lipca 2008 Ranofren (Adamed), od 
stycznia 2009 Olanzapine Teva, od 
lipca 2009 Sanza (Glenmark), od 
listopada 2009 Synza (+Pharma), 
od stycznia 2010 Lanzapin (Bio-
gened; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Nucleus 
pod nazwą Olanzapin Nucleus), od 
marca 2010 Olzin (Egis; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez fir-
mę Synthon jako Olanzapine Syn-
thon), Parnassan (Gedeon Richter 
Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 
2010 Olasyn (Celon Pharma), od 
sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), 
od września 2010 Zypadhera inj. 
o przedłużonym uwalnianiu (Eli 
Lilly), od grudnia 2010 Olanzapi-
na Mylan (Generics), od kwietnia 
2011 Olanzaran (Ranbaxy), od 
lipca 2011 Olanzapine Apotex 
(Apotex) i od listopada 2011 An-
zorin (Orion). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 
Bloonis (Zentiva), Egolanza (Egis), 
Kozylex (Quisisana Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Asterilon), Lazapix (Quisisana 
Pharma), Nykob (IWA Consulting), 
Olanzamin (Sun-Farm), Olanza-
pin Actavis, Olanzapina Invent 
Farma, Olanzapina Krka, Olan-
zapina Lilly (Eli Lilly), Olanzapina 
Olpin (Blubit; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Olanzapina 
Nyzol), Olanzapina Stada (Stada; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Medis pod nazwą 
Olstadryn), Olanzapina TZF (Polfa 
Tarchomin; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Invent 
Farma pod nazwą Olanzapina Vi-
keto), Olanzapine Accord (Accord 
Healthcare), Olanzapine Adamed, 
Olanzapine Arrow (Arrow Poland), 

Olanzapine Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Olanzapine Egis, 
Olanzapine Galenicum (Galenicum 
Health), Olanzapine Ranbaxy, 
Olanzapine Sanovel, Olanzapin-
-Ratiopharm, Olanzapin Stada (lek 
zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Excalibur Pharma pod na-
zwą Clingozan), Olanzomer (Unia; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Olanzapina Niolib), Trylan 
ODT (Medis) i Zopridoxin (ICN 
Polfa Rzeszów). Nie pojawiło się 
w Polsce 5 leków zarejestrowanych 
w ramach centralnej procedury 
unijnej: Olanzapine Glenmark 
(Glenmark Generics), Olanzapine 
Glenmark Europe (Glenmark Ge-
nerics), Olazax (Glenmark Pharma-
ceuticals), Olazax Disperzi (Glen-
mark Pharmaceuticals) i Olanza-
pine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olanzafloc 
(Hexal).

N06 – Psychoanaleptyki; 
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX – Inne leki 
przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Neluptin (Lupin) 
i Tianeptine-Lupin to odpowiednio 
6. i 7. zarejestrowana marka tian-
eptyny. Na rynek wprowadzono 
2 leki: Coaxil (Servier) i od marca 
2012 Tianesal (Blau Farma Group). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Aneptinex (Temapharm), 
Lyxit (Liconsa) i Tianeptine Sandoz 
(lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Neptinox).

R – UKŁAD ODDEChOWY
R01 – Preparaty stosowane 
w chorobach nosa; R01A 
– Środki udrażniające nos 
i inne preparaty stosowane 
miejscowo do nosa; R01AA 
– Sympatykomimetyki, leki 
proste

Oxymetazolinum: Afrin ND, Afrin 
ND Mentol, Afrin ND Glicerol 
i Afrin ND Rumianek (wszyst-
kie: Schering-Plough) w postaci 
aerozolu do nosa to rozszerze-
nie względem wprowadzonego 

wcześniej preparatu Afrin w po-
staci aerozolu i kropli do nosa. 
Zarejestrowano 7 marek donoso-
wych preparatów oksymetazoliny. 
Do obrotu wprowadzono 6 ma-
rek: Acatar (US Pharmacia), Afrin 
(Schering-Plough), Nasivin i Na-
sivin Soft (Merck), Nosox (Hasco-
-Lek), Oxalin (Polfa Warszawa) 
i Resoxym (ICN Polfa Rzeszów). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży aerozole do nosa: Resoxym 
Plus (ICN Polfa Rzeszów) i Vicks 
Sinex Aloes i Eukaliptus (Wick). 

S – NARZĄDY ZMYSŁóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E 
– Leki przeciw jaskrze i zwę-
żające źrenicę;
S01EC – Inhibitory anhydra-
zy węglanowej

Dorzolamidum: Nodom (Polfa 
Warszawa) to 16. zarejestrowana 
marka kropli do oczu z dorzola-
midem. Do obrotu wprowadzono 
7 preparatów: lek oryginalny Tru-
sopt (Merck Sharp & Dohme), od 
września 2008 Rozalin (Adamed), 
od listopada 2010 Dorzolamid 
Teva, od lutego 2011 Dorzostill 
(Bruschettini), od czerwca 2011 
Adolamid (Blau Farma Group), 
od września 2011 Oftidor (Jelfa) 
i od marca 2012 Dropzol (S-Lab). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Bador (Mann), Dolopt 
(Sandoz; wcześniejsza nazwa: 
DorzoLek), Dorzogen (Generics), 
Dorzolamid Axxon, Dorzolamid 
Stada, Dorzolamid Tiefenbacher 
(Alfred E. Tiefenbacher), Dozopres 
(ICN Polfa Rzeszów) i Rozdol (Sun-
-Farm). Skreślono z Rejestru: Do-
rzolamid-1A Pharma (wcześniejsza 
nazwa: Dorzolamide Hexal).

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

Timololum+latanoprostum : 
ApoLatimol (Apotex) to 8. zareje-
strowana marka leków o podanym 
składzie. Na rynek zostały wpro-
wadzone 3 leki: Xalacom (Pfizer) ►
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►i od września 2011 Latacom (Blau 
Farma Group) oraz Xaloptic Combi 
(Polpharma). Nie pojawiły się jesz-

cze w sprzedaży: Latanoprost + 
Timolol Stada, Polprost Plus (San-
doz), Timlatan (Jelfa) i Xalaprost 

Combi (ICN Polfa Rzeszów).

2012-05-26

Nowe rejestracje – UE – KWIECIEŃ 2012

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A04/A04A – Leki przeciw 
wymiotom i nudnościom; 
A04AA – Antagoniści sero-
toniny (5HT3)

Granisetronum: Sancuso (Pro-
Strakan) w nowej dla tej substancji 
czynnej postaci systemu trans-
dermalnego jest wskazany do 
stosowania u dorosłych w zapo-
bieganiu nudnościom i wymiotom 
wywołanym przez chemioterapię 
o działaniu umiarkowanie lub 
silnie emetogennym, stosowaną 
przez planowany okres 3 do 5 
kolejnych dni. Produkt jest wska-
zany do stosowania u pacjentów, 
u których doustne podawanie 
leków przeciwwymiotnych jest 
utrudnione w związku z występo-
waniem trudności z połykaniem.
Granisetron jest wysoce wybiór-
czym antagonistą 5-hydroksy-
tryptaminy (serotoniny). Badania 
farmakologiczne wykazały, że 
granisetron działa przeciw nud-
nościom i wymiotom, będącym 
wynikiem leczenia cytostatyczne-
go. Badania dotyczące wiązania 
radioligandu wykazały nieznacz-
ne powinowactwo do innych ro-
dzajów receptorów, w tym 5HT1, 

5HT2, 5HT4 oraz receptorów do-
paminowych D2.
Sancuso to aktualnie 3. zareje-
strowana marka granisetronu. 
Jednak nie wprowadzono jeszcze 
do sprzedaży leków generycznych 
Granisetron Teva inj. oraz Granegis 
(Egis) tabl. powlekane. Skreślono 
z rejestru lek oryginalny Kytril 
(Roche).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZY-
NIOWY

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

Irbesartanum: Sabervel (Phar-
mathen) to 24. zarejestrowana 
marka irbesartanu. Do sprzedaży 
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 wprowadzo-
ne na rynek: Depalong (Meda-
na Pharma), Diasykrun (Medis), 
Ifirmasta (Krka), Irbenahyp (Ge-
nepharm; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Irbesartan 
Genepharm), Irbesartan Schluttig 

(Pharma Resources Dr. Schluttig; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Irbenidda), Irbesar-
tan +Pharma, Irbesartan Accord 
(Accord Healthcare), Irbesartan 
Farmaprojects, Irbesartan Invent 
Farma, Irbesartan Miklich, Irbesar-
tan Pfizer, Irbesartan Richter (Ge-
deon Richter Polska), Irbesartan 
Sandoz, Irbesartan Teva, Irbesar-
tan USV (USV Europe), Irbesartan 
Viketo (Invent Farma), Irbesartan 
Winthrop (Sanofi-Aventis), Irtuca-
lan (Medis), Karvea (Bristol-Myers 
Squibb), Polsar (Polpharma; lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Polsar PPH) i Ybersigax 
(Galex d.d.).
Skreślono z rejestrów: Irbesartan 
BMS (Bristol-Myers Squibb) i Ir-
besartan Ranbaxy.

H – LEKI hORMONALNE DZIA-
ŁAJĄCE OGóLNIE, Z WYŁĄ-

CZENIEM hORMONóW PŁCIO-
WYCh I INSULIN

H01 – Hormony przysadki 
i podwzgórza oraz ich ana-
logi; H01C – Hormony pod-
wzgórza; H01CB – Somato-
statyna i analogi

Pasireotidum: Signifor (Novartis 
Europharm) jest wskazany w le-

W kwietniu 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji 
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stoso-
wania u ludzi. Dotyczą one: 2 substancji czynnych oznaczonych jako leki sieroce (man-
nitol i pazyreotyd) oraz 4 substancji czynnych lub szczepionek już wykorzystywanych 
w medycynie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji 

czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji 
Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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czeniu choroby Cushinga u doro-
słych pacjentów, u których lecze-
nie chirurgiczne nie jest możliwe 
lub u których leczenie chirurgicz-
ne zakończyło się niepowodze-
niem.
Pazyreotyd jest nowym iniekcyj-
nym cykloheksapeptydem, ana-
logiem somatostatyny. Podobnie 
jak w przypadku naturalnych 
hormonów białkowych, somato-
statyny-14 i somatostatyny-28 
oraz innych analogów somato-
statyny, działanie farmakologiczne 
pazyreotydu polega na wiązaniu 
się z receptorami somatostatyny. 
Znanych jest pięć podtypów re-
ceptorów somatostatyny u ludzi: 
hsst1, 2, 3, 4 i 5. Podtypy recepto-
rów występują w różnych tkankach 
w normalnych warunkach fizjolo-
gicznych. Analogi somatostatyny 
wiążą się z receptorami hsst z róż-
nym nasileniem. Pazyreotyd wiąże 
się z dużym powinowactwem 
z czterema z pięciu receptorów 
hsst. Receptory somatostatyny 
występują zwłaszcza w guzach 
neuroendokrynnych, w których 
hormony wydzielane są w nad-
miarze, m.in. ACTH w chorobie 
Cushinga. Badania in vitro poka-
zały, że komórki guza wydzielające 
hormon kortykotropowy u pacjen-
tów z chorobą Cushinga wykazują 
wysoką ekspresję receptora hsst5, 
podczas gdy inne receptory nie 
występują w ogóle lub występują 
w mniejszych ilościach. Pazyreotyd 
wiąże się i aktywuje cztery z pięciu 
receptorów hsst, zwłaszcza hsst5 
w komórkach gruczolaków wytwa-
rzających ACTH, co prowadzi do 
zahamowania wydzielania ACTH.
W dniu 24 kwietnia 2012 Signifor 
został oznaczony jako lek sierocy.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJĄCE OGóLNIE

J07 – Szczepionki; J07A 
– Szczepionki bakteryjne; 
J07AH – Szczepionki przeciw-
ko meningokokom; J07AH08 
– Szczepionka czterowalen-

tna A,C,Y,W-135 zawierająca 
oczyszczone skoniugowane 
antygeny skierowane prze-
ciw polisacharydom ściany 
komórkowej

Meningococcale classis A, C, 
W-135 et Y coniugatum vacci-
num: Nimenrix (GlaxoSmithKline 
Biologicals) jest wskazany do czyn-
nego uodparniania osób w wieku 
powyżej 12 miesięcy przeciwko 
inwazyjnej chorobie meningoko-
kowej wywoływanej przez Neisse-
ria meningitidis z grup serologicz-
nych A, C, W-135 i Y. Przeciwciała 
przeciw otoczce polisacharydowej 
meningokoków chronią przed 
chorobą meningokokową poprzez 
aktywność bakteriobójczą zależną 
od układu dopełniacza. Nimenrix 
indukuje wytwarzanie przeciwciał 
bakteriobójczych skierowanych 
przeciwko polisacharydom otocz-
kowym grupy A, C, W-135 i Y, co 
wykazano w testach z użyciem 
dopełniacza króliczego (rSBA) albo 
ludzkiego (hSBA).
Nimenrix to 2. zarejestrowana 
szczepionka o podanym składzie. 
Na rynku w Polsce od maja 2011 
pojawił się preparat Menveo (No-
vartis Vacines and Diagnostics), 
zarejestrowany w marcu 2010. 
Produkt Menveo jest przezna-
czony do czynnego uodpornienia 
młodzieży (w wieku od 11 lat) 
i dorosłych narażonych na kontakt 
z dwoinkami zapalenia opon móz-
gowych (Neisseria meningitidis) 
z grup serologicznych A, C, W-135 
i Y, w celu zapobiegania chorobie 
inwazyjnej. Szczepionkę należy 
stosować zgodnie z obowiązują-
cymi oficjalnymi zaleceniami.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPŁYWAJĄCE NA 
UKŁAD ODPORNOśCIOWY

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

Capecitabinum: Capecitabine 
Teva, Capecitabine Accord (Accord 
Healthcare) i Capecitabine Krka są 

wskazane: w leczeniu uzupełnia-
jącym po operacji raka okrężnicy 
w stadium III (stadium C wg Du-
kesa); w leczeniu chorych na raka 
jelita grubego i odbytnicy z prze-
rzutami; w leczeniu pierwszego 
rzutu u chorych na zaawansowa-
nego raka żołądka w skojarzeniu 
ze schematami zawierającymi 
pochodne platyny; w skojarzeniu 
z docetakselem w leczeniu pacjen-
tek z miejscowo zaawansowanym 
rakiem piersi lub rakiem piersi 
z przerzutami po niepowodzeniu 
leczenia cytotoksycznego, przy 
czym przebyte leczenie cytotok-
syczne powinno zawierać antra-
cykliny; w monoterapii pacjentek 
z miejscowo zaawansowanym lub 
rozsianym rakiem piersi po nie-
powodzeniu leczenia taksanami 
i schematami zawierającymi antra-
cykliny lub u pacjentek, u których 
dalsze leczenie antracyklinami jest 
przeciwwskazane.
Kapecytabina jest pozbawio-
nym cytotoksyczności karbami-
nianem fluoropirymidyny, który 
działa jako doustny prekursor 
cytotoksycznej cząsteczki 5-flu-
orouracylu (5-FU). Kapecytabina 
jest aktywowana w procesie kilku 
reakcji enzymatycznych. Enzym 
odpowiedzialny za ostateczną 
konwersję do 5-FU, fosforylaza 
tymidynowa, obecna jest w tkan-
kach guza, ale także występuje 
zwykle w prawidłowych tkan-
kach, chociaż w niższym stężeniu. 
W modelach heteroprzeszczepu 
ludzkich komórek nowotworo-
wych kapecytabina wykazywała 
synergistyczne działanie w skoja-
rzeniu z docetakselem, co może 
mieć związek ze zwiększeniem 
aktywności fosforylazy tymidy-
nowej powodowanej przez doce-
taksel. Wykazano, że metabolizm 
5-FU w szlaku anabolicznym pro-
wadzi do blokady metylacji kwa-
su deoksyurydylowego w kwas 
tymidylowy, co powoduje wpływ 
na syntezę kwasu dezoksyrybo-
nukleinowego (DNA). Inkorpora-►
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cja 5-FU prowadzi także do za-
hamowania syntezy RNA i białek. 
Ze względu na zasadnicze zna-
czenie DNA i RNA dla podziału 
i wzrostu komórki, spowodowa-
ny przez 5-FU niedobór tymidy-
ny może prowadzić do zaburzeń 
wzrostu i śmierci komórki. Skutki 
zaburzeń syntezy DNA i RNA są 
największe w komórkach szybko 
dzielących się, które szybko me-
tabolizują 5-FU.
Capecitabine Teva, Capecitabine 
Accord i Capecitabine Krka to 
pierwsze zarejestrowane gene-
ryczne preparaty kapecytabiny. Na 
rynek wprowadzono lek oryginal-
ny Xeloda (Roche).

M – UKŁAD MIęśNIOWO-
-SZKIELETOWY

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

Acidum zoledronicum: Zoledro-
nic acid Actavis jest wskazany 
w zapobieganiu powikłaniom 
kostnym (złamania patologiczne, 
złamania kompresyjne kręgów, 
napromienianie lub operacje kości 
lub hiperkalcemia wywołana cho-
robą nowotworową) u dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym pro-
cesem nowotworowym z zajęciem 
kości oraz w leczeniu hiperkalcemii 
wywołanej chorobą nowotworową 
u dorosłych pacjentów.
Kwas zoledronowy jest inhibi-
torem resorpcji kości przez os-
teoklasty. Selektywne działanie 
bifosfonianów na tkankę kostną 
wynika z ich dużego powinowa-

ctwa do zmineralizowanej kości, 
ale dokładny mechanizm prowa-
dzący do zaburzenia aktywności 
osteoklastów pozostaje nadal 
niewyjaśniony. W długookreso-
wych badaniach na zwierzętach 
wykazano, że kwas zoledronowy 
hamuje resorpcję kości nie wpły-
wając negatywnie na tworzenie, 
mineralizację oraz właściwości 
mechaniczne tkanki kostnej. Kwas 
zoledronowy ma także liczne 
właściwości przeciwnowotworo-
we, które mogą wpływać na jego 
ogólną skuteczność w leczeniu 
przerzutów nowotworowych do 
kości. W badaniach przedkli-
nicznych wykazano następujące 
właściwości:
- in vivo: hamowanie resorpcji ko-
ści przez osteoklasty, co zmienia 
mikrośrodowisko szpiku kostne-
go, powodując zmniejszenie po-
datności szpiku na wzrost komó-
rek nowotworowych, działanie 
antyangiogenne i działanie prze-
ciwbólowe;
– in vitro: hamowanie proliferacji 
osteoblastów, bezpośrednie dzia-
łanie cytostatyczne i proapopto-
tyczne dotyczące komórek nowo-
tworowych, synergizm działania 
cytostatycznego z innymi lekami 
przeciwnowotworowymi, dzia-
łanie przeciwadhezyjne i prze-
ciwinwazyjne.
Zoledronic acid Actavis to 3. zare-
jestrowany lek z kwasem zoledro-
nowym. Na rynek wprowadzono 
preparaty: Zometa (Novartis Eu-
ropharm) o wskazaniach podob-
nych do Zoledronic acid Actavis 
oraz Aclasta (Novartis Europ-
harm) stosowany w osteoporozie.

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

Mannitolum: Bronchitol (Pharma-
xis) w kapsułkach z proszkiem do 
inhalacji jest wskazany do stoso-
wania w leczeniu mukowiscydozy 
u osób dorosłych w wieku od 18 
lat jako terapia uzupełniająca do 
optymalnej podstawowej meto-
dy leczenia. Preparat wykazuje 
działanie hiperosmotyczne. Cho-
ciaż jego dokładny mechanizm 
działania nie jest znany, mannitol 
wziewny może zmieniać właściwo-
ści wiskoelastyczne śluzu, zwięk-
szać uwodnienie okołorzęskowej 
warstwy wydzieliny oskrzelowej 
oraz przyczyniać się do zwiększe-
nia klirensu śluzowo-rzęskowego 
zalegającej wydzieliny. Kaszel pro-
duktywny może ułatwić usuwanie 
wydzieliny z dróg oddechowych.
W dniu 7 listopada 2005 Bron-
chitol został oznaczony jako lek 
sierocy.

Niektóre decyzje porejestracyjne 
Komisji Europejskiej:
decyzja z 2 III 2012 dotycząca 
zawieszenia pozwolenia na wpro-
wadzenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u ludzi 
„Omnitrope - somatropina” (San-
doz), zarejestrowanego 12 IV 2006 
– klasa H01AC (Official Journal of 
the European Union, 27.04.2012, 
C 124).

2012-05-15

►
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NOWOśCI NA RYNKU – KWIECIEŃ 2012
W kwietniu 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 17 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 

(marka)
Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data  
1. rejestracji

A04AA Ondansetronum Ondansetron B. 
Braun

Braun PL 07.2009

C09AA Enalaprilum Enalapril 
Vitabalans

Vitabalans PL 12.2009 Enalatin, 
zm. 2010 Enalapril 
Vitabalans

C09BB07 Ramiprilum + 
amlodipinum

Egiramlon Egis PL 01.2012

C09CA Telmisartanum Telmizek Adamed PL 08.2011 Zmertan, 
zm. 12.2011 Telmizek

C09CA Valsartanum Apo-Valsart Apotex PL 06.2011

G03AA14 Nomegestrolum + 
estradiolum

Zoely Theramex UE 07.2011

G04CB Finasteridum Androster Actavis PL 06.2007 Fintral*, 
zm. 10.2011 Androster

L01XE Vemurafenibum Zelboraf Roche UE 02.2012

L01XX Topotecanum Topotecan Kabi Fresenius Kabi PL 08.2011

L01XX Topotecanum Topotecan Medac Medac PL 11.2011

L02BG Exemestanum Glandex Hasco-Lek PL 09.2010

L04AA Belimumabum Benlysta GlaxoSmithKline UE 07.2011

M05BA Acidum ibandronicum Osagrand Zentiva PL 12.2011

N02BA51 Acidum 
acetylsalicylicum + 
caffeinum

Aspirin Extra Bayer PL 10.1996 Kafaspirin, 
zm. 2004 Aspirin 
Activ*, zm. 03.2011 
Aspirin Extra

N03AX Levetiracetamum Vetira Adamed PL 01.2012

N06DA Donepezilum Donepezil 
Polfarmex

Polfarmex PL 07.2011

V03AB Flumazenilum Flumazenil 
Pharmaselect

Pharmaselect PL 04.2009

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek ►
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator 

Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Ponadto w kwietniu 2012 r. wpro-
wadzono do sprzedaży 2 nowe 
wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 Aspicam Bio (Biofarm; po zmia-

nie nazwy z Aspicam i kategorii 
dostępności z Rp na OTC dla 
dawki 7,5 mg) – M01AC, me-
loxicamum;

•	 Flonidan Control (Sandoz; po 
zmianie podmiotu odpowie-
dzialnego i nazwy z Loratadyna 
1A Pharma) – R06AX, lorata-
dinum.

A – PRZEWóD POKARMOWY I 
METABOLIZM

A04/A04A – Leki przeciw wymio-
tom i nudnościom; A04AA 
– Antagoniści serotoniny 
(5HT3)

C – UKŁAD SERCOWO-NACZY-
NIOWY

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste
C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BB - Inhibitory 
ACE i blokery kanału wap-
niowego; C09BB07 – Rami-
pryl i amlodypina
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIO-
WY I hORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki 
wpływające na czynność 
układu płciowego; G03A - 
Hormonalne środki antykon-
cepcyjne działające ogólnie; 
G03AA – Progestageny i 
estrogeny, preparaty jedno-
fazowe; G03AA14 – Nome-
gestrol i estrogen

G04 – Leki urologiczne; G04C – 
Leki stosowane w łagodnym 
przeroście gruczołu kroko-
wego; G04CB – Inhibitory 
5α-reduktazy testosteronu

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPŁYWAJĄCE NA 
UKŁAD ODPORNOśCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy 
białkowej
L01XX – Inne leki przeciwno-
wotworowe

L02 – Leki hormonalne; L02B – An-
tagoniści hormonów i leki o 
zbliżonym działaniu; L02BG 
– Inhibitory aromatazy

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

M – UKŁAD MIęśNIOWO-
-SZKIELETOWY

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

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B 

– Inne leki przeciwbólowe i 
przeciwgorączkowe; N02BA 
– Kwas salicylowy i jego 
pochodne; N02BA51 – Kwas 
acetylosalicylowy, preparaty 
złożone z wyłączeniem leków 
psychotropowych

N03/N03A – Leki przeciwpadacz-
kowe; N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

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

V – PREPARATY RóŻNE
V03/V03A – Inne środki sto-
sowane w lecznictwie; V03AB 
- Środki odtruwające

2012-05-25
■

►
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pachnie maciejka -
w bujanym fotelu
patrzę na gwiazdy

jesienny las - 
złota farba na pejzażu
jeszcze nie wyschła

puste krzesło -
między kartkami książki
zasuszony liść

dziecięce łzy -
rysunek na chodniku
zmywa letni deszcz

zakochani -
z przystanku odjeżdża
kolejny tramwaj

Krzysztof  K o k o t

Japońska poetyka,  
czyli czas na haiku*

Wiersz haiku wywodzi się z kultury japońskiej, a za ojca tego gatunku uważa się powszechnie Matsuo 
Basho (1644-1694). Przeniesiony na współczesne światowe realia, definiowany jest jako utwór trójwersowy, 
17-sylabowy (lub mniej) o strukturze 5-7-5. Nie każda tak wyglądająca miniatura poetycka jest jednak 
haiku. Powinna spełniać wiele wymogów z których najważniejsze to:

- odniesienie do przyrody, pór roku, zjawisk atmosferycznych;
- musi opisywać konkretne zdarzenia - najczęściej dwa, z których czytelnik sam powinien mieć 

możliwość i przyjemność wyciągnięcia własnych wniosków;
- nie powinna zawierać rymów, odniesień, porównań, personifikacji, metafor itd., jakimi posługuje się 

poeta w „zwykłym” wierszu.

Podane w skondensowanej, czasami aż ascetycznej formie obserwacje autora powinny dać impuls 
czytelnikowi do własnego odczytania przekazanych informacji. Wymaga to wprawy, daru obserwacji i 
wyostrzonej świadomości. Haiku nie powinno objaśniać, ale samo również nie potrzebuje objaśnień.

Bliźnięta -
w starym kalendarzu
znak zapytania

zmiana pogody -
pudełko po tabletkach
wrzucone do kosza

pielgrzymka  -
każdy w plecaku
niesie swoje nadzieje

łódź w szuwarach-
zielona żaba skrzeczy
wniebogłosy

cichy szmer deszczu -
w dziecięcym łóżeczku 
żółta kaczuszka

*Po wakacjach autor zaanonsuje wydanie tomiku haiku. Pytajcie o tę książkę w Izbach Aptekarskich. 
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