




Felieton Redakcji

Magister Kazimierz Jura, przewodniczący 
Naczelnego Sądu Aptekarskiego jest autorem 
artykułów, które od czterech miesięcy publi-
kujemy w Aptekarzu Polskim pod wspólną 
nazwą „Z wokandy Naczelnego Sądu Apte-
karskiego”. Tematy tych artykułów są nie-

przypadkowe. Ich źródłem są zdarzenia z praktyki aptecznej, których 
zawiłości faktyczne i racje prawne były przedmiotem rozstrzygnięć 
na sądowej sali. De facto artykuły magistra Kazimierza Jury są omó-
wieniem bogatego orzecznictwa sądów aptekarskich. Mają one ol-
brzymią wartość poznawczą i – nie chcemy niczego narzucać, ale 
jesteśmy przekonani, że powinny być obowiązkową lekturą każdego 
aptekarza, gdyż są wskazaniem jak postąpić, w przypadku podobnym 
do opisanego, żeby być w zgodzie z prawem państwowym i Kodek-
sem Etyki Aptekarza RP. 

W bieżącym numerze publikujemy artykuł pt. „Apteka dyżurna”, 
w którym autor prowadzi rozważania na kanwie zapadłego przed 
NSA wyroku dotyczącego, co do istoty, zakresu odpowiedzialności 
kierownika apteki względem odpowiedzialności właściciela placówki. 
Temat artykułu dotyczy dyżurów pełnionych przez apteki. Być może 
w czasie najbliższego nocnego lub świątecznego dyżuru, oby był spo-
kojny, znajdziecie Państwo chwilę wolnego czasu na lekturę tego ar-
tykułu. Polecamy.

Wyrokiem z 19 czerwca 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny 
uznał, że „Główny Inspektor Farmaceutyczny jest właściwy do sprawo-
wania nadzoru nad obrotem lekami na terytorium Polski niezależnie 
o tego, gdzie znajduje się siedziba podmiotu prowadzącego obrót”. 

Zwracamy uwagę na sprawę tzw. sprzedaży bezpośredniej zai-
nicjowanej przez jednego z farmaceutycznych gigantów, o czym dr 
Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej pisze 
w artykule pt. „Wyrok”. 

Nie wydaje się błędem przypuszczać, że GIF nie zmieni wyrażonej 
w 2009 roku oceny sprzedaży bezpośredniej. Droga do decyzji otwarta. 

Rozkwita lato i już kuszą wakacje – to pierwsze słowa dialogu Ewy 
Sitko z Magdaleną Bucior o tym w jaki sposób przygotować się do 
wypoczynku, jak zadbać o to, aby stał się on czasem rzeczywistej re-
generacji sił i oderwania się od codziennych obowiązków? 

Na podstawie rozważań bohaterek dialogu dochodzimy do wnio-
sku, że wyjazd na urlop bez uporządkowania spraw zawodowych bę-
dzie, zgodnie z opisanym wyżej modelem, skutkować ciągłym my-
śleniem o pracy, dzwonieniem do apteki i w konsekwencji sporym 
emocjonalnym zmęczeniem. Dużo większym niż to, którego doświad-
czylibyśmy rezygnując z urlopu.

Radzimy i zachęcamy – przeczytajcie Państwo dialog „Jak odpo-
czywać, czyli pytania o to, co urlopowo ważne” i jeżeli macie pewność, 
że domknęliście sprawy w aptece, to ruszajcie na wakacje. Niech będą 
udane. ■
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Z wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który 
zapadł 19 czerwca 2012 r. 

wynika jednoznacznie: Główny 
Inspektor Farmaceutyczny jest 
właściwy do sprawowania nadzo-
ru nad obrotem lekami na tery-
torium Polski niezależnie o tego, 
gdzie znajduje się siedziba pod-
miotu prowadzącego obrót. Sąd 
przyznał zatem rację Naczelnej 
Izbie Aptekarskiej i oddalił skargi 
kasacyjne od wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, który uchylił po-
stanowienia Głównego Inspekto-
ra Farmaceutycznego z 11 mar-
ca 2010 r. i 21 kwietnia 2010 r., 
stwierdzające niewłaściwość GIF 
do sprawowania nadzoru nad 
obrotem produktami leczniczymi, 
prowadzonym na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez podmiot 
zagraniczny, mający siedzibę 
poza granicami naszego kraju.

Wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego ostatecznie roz- 
strzyga spór o właściwość Głów-
nego Inspektora Farmaceutycz-
nego w sprawie zbadania zgod-
ności z prawem postępowania fir-

my AstraZeneca UK Limited, która 
udostępnia swoje leki na polskim 
rynku w tzw. systemie sprzedaży 
bezpośredniej. To rozstrzygnięcie 
zgodne jest nie tylko ze stanowi-
skiem samorządu aptekarskiego, 
ale i z tym, co można przeczytać 
na oficjalnej stronie internetowej 
GIF: „Misją Głównego Inspek-
toratu Farmaceutycznego jest 
sprawowanie nadzoru i kontro-
li nad wytwarzaniem i obrotem 
produktami leczniczymi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pa-
cjentom”. Bezpieczeństwo pa-
cjentów to pojęcie kluczowe, fun-
damentalne, pozwalające właści-
wie zrozumieć istotę tego sporu. 
Wyrok Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego z 19 czerwca 2012 
r. oznacza, że Główny Inspektor 
Farmaceutyczny musi w ramach 
postępowania administracyjnego 
ocenić, zgodnie ze swoimi kom-
petencjami, zgodność z prawem 
działalności firmy AstraZeneca UK 
Limited, a także innych firm ma-
jących siedzibę za granicą, które 
prowadzą obrót produktami lecz-
niczymi w Polsce. 

Wniosek o wszczęcie przez 
Głównego Inspektora Farmaceu-
tycznego postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie działań 
firmy AstraZeneca w zakresie 
obrotu hurtowego produktami 
leczniczymi złożyłem w imieniu 
Naczelnej Rady Aptekarskiej 3 
czerwca 2009 r. AstraZeneca była 
pierwszą firmą, która w 2009 r. 
wprowadziła w naszym kraju sy-
stem sprzedaży bezpośredniej 
swoich leków. Na stronie interne-
towej spółki AstraZeneca wyjaś-

niono: „System Sprzedaży Bezpo-
średniej to rozwiązanie, w którym 
AstraZeneca pozostanie jedynym 
właścicielem leków w całym ka-
nale dystrybucji, tj. do momentu 
sprzedaży do aptek ogólnodo-
stępnych i punktów aptecznych. 
Za wprowadzeniem nowego mo-
delu biznesowego oraz organiza-
cję sprzedaży produktów leczni-
czych w nowym systemie jest od-
powiedzialna spółka należąca do 
grupy AstraZeneca – AstraZeneca 
Polska Sp. z o.o. Firma ta będzie 
właścicielem produktów leczni-
czych w Polsce. Wszelkie usłu-
gi logistyczne (magazynowanie, 
dostawy do aptek) oraz sprzedaż 
w imieniu i na rzecz AstraZeneca 
wraz z administracją tego proce-
su prowadzić będą Dystrybuto-
rzy (partnerzy biznesowi). Zostali 
oni wybrani przez AstraZeneca 
w drodze postępowania prze-
targowego spośród podmiotów 
obecnych już na rynku”.

24 czerwca 2009 r. Na-
czelna Rada Aptekarska zajęła 
stanowisko w sprawie modelu 
dystrybucji produktów leczni-
czych przez spółki należące do 
grupy AstraZeneca. Członkowie 
NRA uznali za pilne i konieczne 
ustalenie przez właściwe orga-
ny państwa, przede wszystkim 
przez Ministra Zdrowia, Główne-
go Inspektora Farmaceutyczne-
go oraz prezesa Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, 
czy podjęte działania na polskim 
rynku farmaceutycznym są zgod-
ne z obowiązującymi przepisami 
prawa i interesem publicznym. 
Naczelna Rada Aptekarska nega-

WYROK

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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tywnie oceniła model dystrybucji, 
w którym apteki ogólnodostępne 
i punkty apteczne zaopatrywane 
są bezpośrednio przez wytwór-
cę lub podmiot odpowiedzialny, 
a rola hurtowni farmaceutycz-
nych sprowadzona zostaje do 
wykonywania usług logistycz-
nych, sprzedaży leków w imieniu 
i na rzecz wytwórcy oraz admini-
strowania tym procesem. Zwró-
cono uwagę na liczne zagrożenia 
związane z tzw. systemem sprze-
daży bezpośredniej. Ten model 
dystrybucji powoduje, że produ-
cenci leków uzyskują dominującą 
pozycję rynkową i są w stanie na-
rzucić bardzo rygorystyczne wa-
runki zarówno hurtowniom, jak 
i aptekom. Ponadto producenci 
ustalają jednostronnie limity do-
staw leków do aptek i wydłuża 
się czas oczekiwania na lek, co 
może być groźne dla pacjentów 
(niektórym aptekom odmówiono 
dostarczenia leku). Zmniejszona 
liczba dostawców sprawia, że sy-
stem dostaw leków do aptek jest 
bardzo wrażliwy na różnego typu 
awarie i wypadki losowe.

Główny Inspektor Farma-
ceutyczny decyzjami z 16 lipca 
2009 r. i 9 października 2009 r. 
nakazał firmie AstraZeneca Pol-
ska Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie, prowadzącej hurtownię 
farmaceutyczną zlokalizowaną 
w Rzgowie, dostosować prowa-
dzoną działalność gospodarczą 
obrotu hurtowego produktami 
leczniczymi do wymagań okre-
ślonych w ustawie z 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne, 
a w szczególności do art. 24 ust. 
3c oraz art. 78 ust. 2 cytowanej 
ustawy w związku z rozporzą-
dzeniem ministra zdrowia z 12 
grudnia 2002 r. w sprawie pod-
miotów uprawnionych do zakupu 
produktów leczniczych w hur-
towni farmaceutycznej. 2 listo-
pada 2009 r. AstraZeneca Polska 
Sp. z o.o. wniosła skargę od po-
wyższych decyzji, która została 

jednak cofnięta przez samego 
zainteresowanego pismem z 20 
listopada 2009 r. Wobec tego 19 
stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie 
wydał postanowienie o umorze-
niu postępowania. 

Wkrótce jednak, między in-
nymi na stronie internetowej spół-
ki Astra Zeneca poinformowano, 
że począwszy od dnia 27 lutego 
2010 r. sprzedaż leków dystrybu-
owanych przez grupę AstraZe-
neca będzie się odbywała przez 
AstraZeneca UK Limited, a nie jak 
dotychczas przez firmę AstraZe-
neca Polska Sp. z o.o. W związku 
z tym Naczelna Izba Aptekarska 
zwróciła się do Głównego In-
spektora Farmaceutycznego (pis-
mo z 2 marca 2010 r.) o wszczęcie 
postępowania administracyjnego 
i zbadanie w jego ramach, zgod-
nie z kompetencjami Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego, 
zgodności z prawem postępowa-
nia firmy AstraZeneca UK Limited 
z siedzibą w Londynie w zakresie 
obrotu hurtowego produktami 
leczniczymi, a w szczególności 
ustalenia, czy prowadzenie przez 
firmę obrotu hurtowego produk-
tami leczniczymi odbywa się na 
podstawie zezwolenia oraz czy 
w ramach prowadzonej działal-
ności firma spełnia wymagania 
określone przepisami ustawy, 
w tym przepisami ustawy Prawo 
farmaceutyczne. Naczelna Izba 
Aptekarska wniosła także o do-
puszczenie do udziału w postę-
powaniu na prawach strony.

11 marca 2010 r. Główny 
Inspektor Farmaceutyczny wydał 
postanowienie w sprawie zwrotu 
podania Naczelnej Izby Aptekar-
skiej ze względu na niewłaściwość 
organu. Główny Inspektor Farma-
ceutyczny uznał się za organ nie-
właściwy w sprawie, stwierdza-
jąc równocześnie, że w oparciu 
o treść złożonego wniosku nie 
jest w stanie określić, jaki organ 
jest właściwy. W wyniku złożone-

go przez Naczelną Radę Aptekar-
ską zażalenia Główny Inspektor 
Farmaceutyczny wydał w dniu 21 
kwietnia 2010 r. postanowienie, 
w którym utrzymał w całości wy-
żej wymienione postanowienie 
z 11 marca 2010 r., stwierdzające 
niewłaściwość GIF do sprawowa-
nia nadzoru nad obrotem pro-
duktem leczniczym, prowadzo-
nym przez podmiot zagraniczny 
na terytorium Polski.

W skardze z dnia 26 maja 
2010 r. do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie 
Naczelna Izba Aptekarska za-
skarżyła w całości postanowienie 
Głównego Inspektora Farmaceu-
tycznego z 21 kwietnia 2010 r. 
o utrzymaniu w mocy postano-
wienia z 11 marca 2010 r. o zwro-
cie wniosku Naczelnej Izby Apte-
karskiej ze względu na niewłaści-
wość organu oraz poprzedzające 
je postanowienie z 11 marca 2010 
r. o zwrocie podania Naczelnej 
Izby Aptekarskiej ze względu 
na niewłaściwość organu, do 
którego zostało wniesione. Na-
czelna Izba Aptekarska wniosła 
o stwierdzenie nieważności wy-
żej wymienionych postanowień 
Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego z dnia 21 kwietnia 
2010 r. oraz poprzedzającego 
go postanowienia Głównego In-
spektora Farmaceutycznego z 11 
marca 2010 r. w całości, ewentu-
alnie o uchylenie wspomnianych 
postanowień.

22 września 2010 r. Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie wydał wyrok, w któ-
rym przyznał rację Naczelnej Izbie 
Aptekarskiej, uchylił postanowie-
nia Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego z 21 kwietnia 2010 r. 
i 11 marca 2010 r. oraz uznał, że 
Główny Inspektor Farmaceutycz-
ny jest właściwy do sprawowania 
nadzoru na obrotem produktami 
leczniczymi na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej niezależnie 
od tego, gdzie znajduje się sie-►
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leku znajdującego się w hurtow-
ni farmaceutycznej bądź aptece. 
WSA wskazał również, że sprawy 
objęte żądaniem NIA mieszczą 
się we właściwości GIF i w związ-
ku z tym brak jest podstaw do wy-
dania postanowienia opartego 
o przesłankę niewłaściwości. Na-
czelna Izba Aptekarska wniosła 
o oddalenie skargi kasacyjnej jako 
nieuzasadnionej. 

Wyrokiem z dnia 19 czerw-
ca 2012 r. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny oddalił skargi kasacyjne 
wniesione przez Głównego In-
spektora Farmaceutycznego i fir-
mę AstraZeneca UK Limited z sie-
dzibą w Londynie. ■

dziba podmiotu prowadzącego 
obrót. 

Składając skargę kasacyjną 
na powyższy wyrok WSA, Główny 
Inspektor Farmaceutyczny przyjął, 
że postanowienia wydane przez 
GIF 11 marca 2010 r. i 21 kwiet-
nia 2010 r. nie należą do katego-
rii postanowień, które podlega-
ją kontroli sądu. GIF kwestiono-
wał też słuszność przywołanych 
przez WSA przepisów, uzasad-
niających konieczność podjęcia 
niezbędnych działań przez GIF 
(art. 74 i 77 ustawy Prawo farma-
ceutyczne oraz art. 77 Dyrekty-
wy 2001/83/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z 6 listopada 

2001 r.). Odpowiadając na skar-
gę kasacyjną (pismo z 25 stycz-
nia 2011 r.), Naczelna Izba Apte-
karska stwierdziła, że wyrok WSA 
w Warszawie z 22 września 2010 
r. słusznie uchylił postanowienia 
wydane przez GIF i znajduje opar-
cie w obowiązujących przepisach 
prawa. WSA jednoznacznie wska-
zał, że zgodnie z art. 108 ustawy 
z 6 września 2001 r. Prawo farma-
ceutyczne Państwowa Inspekcja 
Farmaceutyczna sprawuje nad-
zór nad jakością i obrotem pro-
duktem leczniczym w celu zabez-
pieczenia interesu społecznego 
w zakresie bezpieczeństwa zdro-
wia i życia ludzi przy stosowaniu 

►

1 lipca 2012 rozpoczyna się kadencja dyrektora general-
nego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Funkcję tę peł-
nić będzie po raz drugi z rzędu dr Margaret Chan. Mianowa-
nia dokonało Światowe Zgromadzenie Zdrowia, które odbyło 
się 23 maja 2012 roku w Genewie. Misja Pani Dyrektor Gene-
ralnej trwać będzie do 30 czerwca 2017 roku.

Dyrektor generalny jest w strukturze WHO najwyższym 
urzędnikiem tej organizacji sprawującym nadzór nad jej dzia-
łalnością w celu ochrony zdrowia publicznego. 

Powszechny zasięg oddziaływania WHO jest najlepszą for-
mułą działania w zakresie ochrony zdrowia publicznego.  Wy-

zwaniem stojącym przed WHO jest utrzymanie dynamizmu działania. Organizacja nie może opuszczać rąk i 
zwalniać tempa w walce z problemami ochrony zdrowia. 

W przeciwnym razie problemy te mogą się pogłębić – uważa dr Margaret Chan. 
Przed objęciem pracy w WHO (w 2003 roku) dr Chan była przez dziewięć lat dyrektorem Departamentu 

Zdrowia Hongkongu. 
Dr Margaret Chan uzyskała doktorat z medycyny na University of Western Ontario w Kanadzie.

opracowano na podstawie komunikatu prasowego WHO
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/dg_appointment_20120523/en/index.html  

Warto wiedzieć

Dyrektor Generalny 
Światowej Organizacji Zdrowia
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Niezależnie od naukowych 
poglądów i dywagacji 
akademickich nad wyod-

rębnianiem biotechnologii far-
maceutycznej jako odrębnej dy-
scypliny naukowej, stosowanie 
metod biotechnologii i inżynierii 
genetycznej w wytwarzaniu środ-
ków leczniczych stało się faktem. 
Biotechnologia jest nauką inter-
dyscyplinarną, z czego korzysta-
ją również farmaceuci zaprzęga-
jąc techniki i metody biotechno-
logiczne do tworzenia nowych, 
doskonalszych form substancji 
aktywnych biologicznie i posta-
ci leków. Biotechnologia farma-
ceutyczna jest dla farmaceutów 
praktyków, szczególnie tych ap-

tecznych dużym wyzwaniem, po-
nieważ konfrontuje ich dotych-
czasową wiedzę i poglądy z no-
wymi technikami i substancjami, 
których charakter wyraźnie od-
biega od dobrze znanej chemii 
i analityki w klasycznym akademi-
cko-zawodowym poznaniu. Ter-
min „biotechnologia farmaceu-
tyczna” oznacza najnowocześ-
niejsze uzupełnienie tradycyjnej 
biotechnologii. Generalnie rzecz 
biorąc, biotechnologia farmaceu-
tyczna skupia się na kilku zasad-
niczych elementach i kierunkach 
stanowiących swoistą całość pro-
wadzącą do otrzymania nowych 
i nowoczesnych farmakoterapeu-
tycznie leków. Są to: poszukiwa-

nie nowych substancji biologicz-
nie aktywnych, opracowywanie 
postaci leków zawierających bio-
technologiczne substancje czyn-
ne, doskonalenie warsztatu tech-
nik biotechnologii farmaceutycz-
nej, wytwarzanie i opracowy-
wanie formuł farmaceutycznych 
szczepionek oraz aplikacja me-
dyczna np. mitochondrialna te-
rapia genowa, produkcja sztucz-
nych tkanek i systemów kontro-
lowanego uwalniania substan-
cji czynnych. Osobnym zagad-
nieniem jest problem społecz-
ny, etyczny, ekonomiczno-praw-
ny i aplikacyjny metod oraz pro-
duktów biotechnologii farmaceu-
tycznej. 

NOWOCZESNA 
FARMAKOTERAPIA  

I BIOTECHNOLOGICZNE 
POSTACI LEKÓW

W dobie intensywnego rozwoju myśli naukowej, potencjału technologicznego i przemysłowego, coraz częściej, 
wręcz na co dzień, stykamy się z określeniem, że coś lub nawet ktoś jest „bio”. Jest biologia i biofizyka, jest chemia 
bioorganiczna i biokoordynacyjna itd. Jednak na początku wszystkiego była biotechnologia, i nie jest to kwestia ostat-
nich kilkudziesięciu czy kilkunastu lat, kiedy ta dyscyplina naukowa wręcz rozkwita, ale już 6000 lat p.n.e. zajmowano 
się biotechnologią wytwarzając np. piwo, wino, czy chleb. Zatem metody z zakresu biotechnologii wykorzystywane są 
od tysięcy lat. Zmienił się warsztat, zmieniły się metody, a i forma aplikacji produktów biotechnologicznych również 
uległa znaczącym modyfikacjom. My jako farmaceuci również jesteśmy zobligowani do posiadania wiedzy i swoistej 
świadomości biotechnologicznej z zakresu substancji biologiczne aktywnych i postaci leku otrzymywanych metodami 
biotechnologicznymi.

►
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 Jako pierwszy należy wy-
mienić kierunek poszukiwania no-
wych substancji biologicznie ak-
tywnych, szczepionek i środków 
diagnostycznych. Powyższe re-
alizowane jest w kierunku otrzy-
mywania antybiotyków, kwa-
sów owocowych i dodatków do 
środków spożywczych, najczęś-
ciej przy użyciu technik fermen-
tacyjnych, otrzymywanie różno- 
rakich form rekombinowanych 
białek, za pomocą kultur drobno-
ustrojów, jak również produkcja 
enzymów. Na przestrzeni ostat-
nich lat obserwuje się znaczący 
wzrost liczby wielkocząsteczko-
wych substancji czynnych o cha-
rakterze rekombinowanych bia-
łek, szczepionek, czy przeciwciał 
monoklonalnych wytwarzanych 
z użyciem „fabryk” bio-
logicznych. Przykłady 
rynkowych produktów 
to np. czynnik wzrostu 
kolonii granulocytów, 
rekombinowany inter-
feron-a i b, ludzka insu-
lina, tkankowy aktywa-
tor plazminogenu.    

Dość istotnym 
problemem nowoczes-
nej farmakoterapii jest 
postępujące zjawisko 
lekooporności, powo-
dujące, że sprawdzone 
leki przeciwbakteryjne 
i wirusowe stają się nieskuteczne. 
Od opanowania chorób zakaź-
nych dzieli nas obecnie większy 
dystans niż jeszcze 20 lat temu. 
Postępujący rozwój lekooporno-
ści zmusza do biotechnologicz-
nego opracowywania nowych 
substancji czynnych. Pomimo, 
że dysponujemy nowymi narzę-
dziami (czułe techniki analitycz-
ne, banki danych do dereplika-
cji, wysokosprawny skrinning, 
synteza kombinatoryczna) nale-
ży się bardzo spieszyć, aby zapo-
biec cofnięciu w czasy przedan-
tybiotykowe. Jednym z najważ-
niejszych biologicznych źródeł 

nowych substancji czynnych na 
etapie walki z lekoopornością są 
przede wszystkim drobnoustro-
je. Dla przykładu bakterie i grzy-
by wytwarzają wielką ilość pro-
duktów przemiany materii o ma-
sie cząsteczkowej mniejszej niż 
2000, które wykazują selektywną, 
zróżnicowaną profilowo aktyw-
ność farmakologiczną.  

Wytworzenie drogą bio-
technologiczną nowej cząstki 
farmakologicznie aktywnej nie 
kończy drogi ku stworzeniu go-
towego produktu leczniczego, 
ponieważ każdy produkt lecz-
niczy występuje w określonej 
postaci, która spełnia określone 
zadania w aspekcie maksymali-
zacji efektu leczenia, jak również 
jego bezpieczeństwa. I o ile bio-

technologia ze swoimi metodami 
poszukiwawczo–analitycznymi 
różni się od typowej technolo-
gii chemicznej, to nie obserwuje 
się zasadniczego rozdziału po-
między klasyczną technologią 
postaci leku oferującą typowe 
formy takie jak tabletki, iniekcje, 
wlewy, maści, czy czopki, a swo-
istą wyspecjalizowaną formą 
leku biotechnologicznego. Ob-
serwujemy zjawisko polegające 
na tym, że cząsteczki aktywne 
farmakologicznie odkryte, bądź 
wyprodukowane metodami „bio” 
zamykane są w typowe postaci 
leku, które znamy z codzienności 

pierwszego stołu. Dość znamien-
nym, ale i interesującym przykła-
dem powyższych twierdzeń jest 
biosyntetyczna historia odkrycia 
statyn. Wszystko zaczęło się od 
zastosowania metod ukierun-
kowanego skriningu  biologicz-
nego, chemicznego oraz modeli 
receptorowych. I tak przy użyciu 
testów enzymatycznych można 
wykrywać substancje biologicz-
nie aktywne o określonym me-
chanizmie działania, ale należy 
pamiętać, że współczynnik suk-
cesu może być wyrażony ilora-
zem 1:10 000 bądź mniejszym. 
Np. w testach hamowania reduk-
tazy 3-hydroksy-3-metylogluta-
rylokoenzymu A znaleziono takie 
związki o charakterze polikety-
dów jak mewinolina (znana bar-

dziej jako lowastatyna) 
z Aspergillus terreus, 
czy kompaktyna (me-
wastatyna) z Penici-
lium brevicompactum, 
które są inhibitorami 
enzymu już w stęże-
niach nanomolarnych. 
Zakłócona zostaje 
biosynteza kwasu me-
walonowego, co po-
woduje ograniczenie 
syntezy cholesterolu. 
Na uwagę zasługuje 
fakt, że zarówno lowa-
statyna jak, i mewasta-

tyna zostały odkryte metodami 
i technikami biotechnologicz-
nymi, a w lecznictwie występują 
w typowych postaciach farma-
ceutycznych. 

Z punktu widzenia teo-
retycznego liczba naturalnych 
substancji biologicznie czynnych 
jest praktycznie nieograniczo-
na, jeśli zważymy na możliwości 
syntetyczne enzymów biorących 
udział w ich powstawaniu. W rze-
czywistości ich liczba jest jednak 
ograniczona. W sytuacji coraz 
większego rozwoju biotechno-
logicznych metod poznawczych 
oraz bardziej szczegółowych 

Dość istotnym problemem 

nowoczesnej farmakoterapii jest 

postępujące zjawisko lekooporności, 

powodujące, że sprawdzone leki 

przeciwbakteryjne i wirusowe stają 

się nieskuteczne. 

►
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i wyselekcjonowanych badań, 
spotyka się coraz częściej zna-
ne już związki i z reguły należy 
zbadać dziesiątki tysięcy kultur 
komórkowych, zanim odkryje się 
jakąś nową substancję aktywną, 
która ma zastosowanie klinicz-
ne. W najlepszym przypadku 
ten wyselekcjonowany związek 
reprezentuje nowy mechanizm 
działania, z którego korzysta się 
do wytworzenia biotechnolo-
gicznego i/lub półsyntetyczne-
go otrzymania właściwego leku. 
W związku z powyższym w termi-
nologii biotechnologicznej funk-
cjonuje określenie skriningu sub-
stancji wiodących. Ustalenie „de 
novo” struktury jakiejś substancji 
naturalnej, również przy zasto-
sowaniu nowoczesnych metod, 
nadal jest czasochłonne i drogie. 
Dlatego nieodzowne jest rozpo-
znanie i wyeliminowanie znanych 
związków w jak najwcześniejszym 
stadium poszukiwań. Taki proces 
nazywa się dereplikacją.

Niejednokrotnie dużo więk-
szym problemem od stworzenia 
postaci leku z substancją biolo-
gicznie czynną jest zapewnienie 
jej optymalnych warunków bio-
dostępności. Możemy dyspono-
wać super nowoczesną i aktywną 
farmakologicznie cząstką, może-
my obudować ją w równie nowo-
czesną postać farmaceutyczną, 
ale jeżeli nie zapewnimy odpo-
wiednich parametrów biofarma-
ceutycznych, to próżny nasz trud 
i oczekiwanie na optymalny efekt 
leczniczy takiej postaci leku. 

Dostępność biologiczna po-
przedzona optymalną dostęp-
nością farmaceutyczną ma istot-
ne znaczenie dla skuteczności 
farmakoterapeutycznej substan-
cji czynnej otrzymanej metodami 
biotechnologicznymi. W zakresie 
peptydów, białek i oligonukleo-
tydów pojawiają się zasadniczo te 
same pytania dotyczące podawa-
nia, wchłaniania, biotransforma-
cji i wydalania, a przede wszyst-

kim skuteczności działania, co 
w przypadku leków otrzymywa-
nych drogą standardowej synte-
zy chemicznej, dodatkowo jesz-
cze w formie małocząsteczko-
wej. Jednakże natura substancji 
czynnych produkowanych meto-
dami biotechnologicznymi spra-
wia, że tradycyjny układ biofar-
maceutyczny LADME jest niepo-
równanie trudniejszy do inter-
pretacji, przewidywań i walidacji. 
Ogólne zasady farmakokinetycz-
no-dynamiczne dotyczą na równi 
układów konwencjonalnych, jak 
i struktur otrzymywanych dro-
gą biotechnologiczną. Jednak-
że leki produkowane metodami 
biotechnologicznymi, ze wzglę-
du na ich podobieństwo do sub-
stancji endogennych, odznaczają 
się w zakresie swoich właściwości 
wieloma szczególnymi cechami. 

Jednym z podstawowych 
problemów istniejących na dro-
dze otrzymania biotechnolo-
gicznej i sprawnej klinicznie po-
staci leku jest bioanalityka. Aby 
scharakteryzować zależność mię-
dzy dawką a stężeniem i działa-
niem peptydów i białek, koniecz-
ne jest ilościowe określenie tych 
związków w osoczu, krwi lub in-
nych płynach ustrojowych. Na-
leży jednakże wziąć pod uwagę 
obecność w organizmie pepty-
dów i białek występujących en-
dogennie przed egzogennym ich 
dostarczeniem z postacią leku. 
Stąd konieczność uwzględnienia 
pewnych ściśle określonych war-
tości podstawowych (basis line), 
które należy uwzględniać w pro-
cedurze analitycznej. Wartości 
te mogą być stałe lub zmienne, 
mogą być regularne i nieregular-
ne, mogą mieć charakter około-
dobowy, czy nawet okołocyklicz-
ny. Dla przykładu w celu dokona-
nia oceny farmakokinetyki insu-
liny i somatotropiny (substan-
cje otrzymane biotechnologicz-
nie i podane w formule typo-
wej iniekcji) przed ich aplikacją 

stłumiono endogenne uwalnia-
nie obu substancji przez infuzję 
adekwatnie - glukozy lub soma-
tostatyny. W odróżnieniu od le-
ków konwencjonalnych w ana-
lityce peptydów i białek stosuje 
się często testy immunologiczne, 
biologiczne, enzymatyczne i ra-
dioimmunologiczne z użyciem 
przeciwciał poli- i monoklonal-
nych. Jak ważny jest problem 
zwalidowanych metod bioana-
litycznych może posłużyć przy-
kład rekombinowanego inter-
feronu g, gdzie stwierdzono, iż 
po podaniu podskórnym w po-
równaniu do podania dożylne-
go, dostępność biologiczna była 
większa niż 100%. Wynikało to 
wyłącznie z fałszywie dodatnich 
wyników testu, spowodowanych 
przez nieznacznie zmodyfikowa-
ne produkty rozpadu tej substan-
cji. Nie bez znaczenia dla tego 
typu struktur biologicznie czyn-
nych jest np. interferencja wy-
wołana efektami matrycowymi, 
czy specyficznymi białkami wią-
żącymi proteazy i krzyżowo rea-
gującymi białkami endogennymi. 
Dużym ułatwieniem w bioanali-
tyce biotechnologicznych form 
substancji czynnych i leków jest 
stosowanie technik HPLC, któ-
re w ostatnim czasie podlega-
ją wręcz lawinowemu postępowi 
i w zakresie czułości są porówny-
walne z testami immunologicz-
nymi. Często też mają większą se-
lektywność.

Równie istotnym proble-
mem pojawiającym się przy for-
mułowaniu postaci leków z kom-
ponentą aktywną otrzymywaną 
drogą biotechnologiczną jest 
wchłanianie. Największą trud-
nością dla cząsteczek o budo-
wie peptydowej i białkowej jest 
niewystarczający dopływ sub-
stancji do pożądanego miejsca 
działania. Dające się zastosować 
klinicznie, wchłanianie egzo-
gennych peptydów i białek po 
podaniu doustnym jest z reguły 
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nieosiągalne przy użyciu trady-
cyjnych form podawania leku. 
Wynika to z obecności w prze-
wodzie pokarmowym peptydaz 
i proteaz oraz z faktu, że błona 
śluzowa żołądka i jelit jest znacz-
ną barierą resorpcyjną. W przy-
padku peptydów przyczynia się 
do tego funkcjonalny system izo-
enzymu cytochromu P-450 3A4 
oraz glikoproteina P. Z powodu 
niedostatecznego działania po 
podaniu doustnym w przypad-
ku leków biotechnologicznych 
stosuje się najczęściej podanie 
donosowe, podpoliczkowe, do-
odbytnicze, dopochwowe, przez-
skórne, oczne lub nawet płucne. 
Często i z tymi drogami podawa-
nia wiąże się problem przedukła-
dowych procesów rozpadu. Stąd 
dostępność biologiczna licznych 

peptydów i białek po podaniu 
podskórnym i domięśniowym 
jest w porównaniu z podaniem 
dożylnym wyraźnie zmniejszona. 
Organizacja bariery dystrybu-
cyjnej to dla leków otrzymanych 
metodami biotechnologicznymi 
szczególnie o dużych cząstecz-
kach bardzo istotny problem. 
O ile w przypadku leków nie-
białkowych istnieje sprawdze-
nie możliwości kumulowania się 
w tkankach, o tyle w przypadku 
leków białkowych i peptydowych 
ten problem nie występuje, po-
nieważ przedkliniczne i kliniczne 
opracowanie formy tych leków, 
może wiązać się z katabolicznymi 
produktami końcowymi będący-
mi aminokwasami nadającymi się 
do dalszego przetworzenia. 

Najwięcej problemów for-

mulacyjnych w zakresie tworze-
nia biotechnologicznych postaci 
leku stwarzają substancje czyn-
ne o charakterze białek. Proces 
tworzenia postaci leku musi być 
tak dobrany, aby nie dochodziło 
do zmiany struktury białka. Aby 
zapewnić maksymalną stabil-
ność, a przez to  efekt leczniczy 
stosuje się chłodzenie, zamra-
żanie lub liofilizację. Stosuje się 
substancje pomocnicze o cha-
rakterze stabilizatorów, tj. środ-
ki powierzchniowo czynne (np. 
polisorbaty) które zapobiegają 
adsorpcji powierzchniowej. Po-
limery (pochodne celulozy, dek-
strany) zapobiegają agregacji 
niekonwalencyjnej. Aminokwasy 
(lizyna, arginina) zwiększają roz-
puszczalność. Leki biotechnolo-
giczne najczęściej podawane są 
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w postaciach umożliwiających 
aplikację dożylną, domięśniową, 
podskórną lub dootrzewnową. 
Ponieważ okres półtrwania rzad-
ko wynosi więcej niż kilka go-
dzin, podawanie musi być częste, 
co z kolei jest uciążliwe dla pa-
cjenta. Dlatego nowoczesne for-
my leków biotechnologicznych 
idą w kierunku domięśniowych 
i podskórnych form typu „de-
pot”. Jako systemowe matryce 
przedłużające okres półtrwania 
stosuje się w iniekcjach domięś-
niowych i podskórnych polimle-
czan (PLA) oraz poli-(D,L-mle-
czan-co-glikolan) (PLGA). Ma-
tryce takie są biokompatybilne 
i nieimmunogenne. Przykładem 
powyższych rozwiązań są mikro-
cząstkowe aplikacje rekombino-
wanego ludzkiego hormonu 
wzrostu, erytropoetyny, czy 
octanu leuproreliny i gosereli-
ny. Iście kosmiczną technologią 
jest system PowerJect®, gdzie 
drobnym cząstkom proszku na-
daje się za pomocą gazowego 
helu prędkość naddźwiękową. 
Tą techniką aplikuje się pepty-
dy i białka drogą przezskórną 
i przezśluzówkową, np. insuli-
nę, lidokainę i konwencjonalne 
szczepionki. Podobna do wyżej 
wymienionej jest technika Ge-
neGun® polegająca na aplikacji 
DNA do skóry lub innej tkanki. 
DNA jest adsorbowane na cząst-
kach złota, a później „wstrzeli-
wane” do tkanki. Kolejnym roz-
wiązaniem technologicznym dla 
leków „bio” są pompy osmotycz-
ne i samoregulujące się systemy 
uwalniania. System Alzet® uży-
wany jest do podawania białek 
i oligonukleotydów. Systemy te 
są zróżnicowane, posiadają różne 
objętości i różne szybkości uwal-
niania. Po 4-6 godzinach uzysku-
jemy równomierne uwalnianie 
substancji aktywnej. Odmianą 

systemów typu Alzet® są syste-
my samoregulujące na żądanie, 
znajdujące zastosowanie w cuk-
rzycy, gdzie wydzielanie hormo-
nu jest uzależnione od stężenia 
glukozy we krwi. System posiada 
wbudowany sensor, który kieruje 
uwalnianiem reagując na wcześ-
niej zadane parametry. Również 
ciekawym rozwiązaniem tech-
nologicznym jest zastosowanie 
form leków biotechnologicznych 
podawanych drogą wziewną do 
płuc. Mimo, że już w 1925 roku 
stwierdzono, że insulina działa 
po podaniu wziewnym, to dopie-
ro teraz na różnym etapie badań 
klinicznych znajdują się systemy 
wziewnego podawania insuliny. 
Np. system AERx® polega na roz-
pylaniu do formy mgły roztworu 
białka, przy czym wielkość kropli 
powstającego aerozolu można 
regulować. System taki może być 
aplikowany zarówno układowo, 
jak i lokalnie. 

Ostatecznym celem badań 
farmaceutycznych i technologii 
farmaceutycznej jest wyelimi-
nowanie albo co najmniej zła-
godzenie choroby. Dzięki roz-
wojowi nauk biotechnologii 
farmaceutycznej otwierają się 
możliwości coraz trafniejszego 
doboru substancji biologicznie 
czynnych zamkniętych w wyse-
lekcjonowanych i specyficznych 
formach postaci leków biotech-
nologicznych. ■
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Badaniem klinicznym jest 
każde badanie prowa-
dzone z udziałem ludzi 
w celu odkrycia lub po-

twierdzenia klinicznych, farma-
kologicznych, w tym farmakody-
namicznych skutków działania 
jednego lub wielu badanych pro-
duktów leczniczych, lub w celu zi-
dentyfikowania działań niepożą-
danych jednego lub większej liczby 
badanych produktów leczniczych, 
lub śledzenia wchłaniania, dys-
trybucji, metabolizmu i wydalania 
jednego lub większej liczby bada-
nych produktów leczniczych, ma-
jąc na względzie ich bezpieczeń-
stwo i skuteczność (9).

Liczba badań klinicznych 
w Polsce sukcesywnie wzrasta. 
Zaczynaliśmy od około 100 ba-
dań w 1994 roku (1). W 2009 roku 
zarejestrowano już 469 nowych 
badań klinicznych. Natomiast 

Centralna Ewidencja Badań Kli-
nicznych rocznie rejestruje ponad 
450 nowych badań. Na terenie 
Polski głównie prowadzone są 
badania w obszarze onkologii, 
kardiologii, reumatologii, neu-
rologii i immunologii (1). Bada-
nia dotyczą przede wszystkim 3 
fazy, ale coraz częściej można się 
spotkać z badaniami faz wcześ-
niejszych. 

W badaniach klinicznych 
wciąż niewyjaśniona jest sytuacja 
dotycząca składu zespołu badaw-
czego, w którym powinien zna-
leźć się, oprócz lekarza również 
farmaceuta. Sytuacja ta wynika 
z braku podstaw prawnych okre-
ślających obowiązki farmaceuty 
w takim badaniu (2). Na dzień 
dzisiejszy ustawa z dnia 6 wrześ-
nia 2001 r. Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. z dnia 31 października 
2001 r.) zakłada że:

W odniesieniu do aptek 
szpitalnych usługą farmaceutycz-
ną jest:
1. sporządzanie leków do ży-

wienia pozajelitowego,
2. sporządzanie leków do ży-

wienia dojelitowego,
3. przygotowywanie leków 

w dawkach dziennych, w tym 
leków cytostatycznych,

4. wytwarzanie płynów infuzyj-
nych,

5. organizowanie zaopatrzenia 
szpitala w produkty lecznicze 
i wyroby medyczne,

6. przygotowywanie roztworów 
do hemodializy i dializy do-
otrzewnowej,

7. udział w monitorowaniu dzia-
łań niepożądanych leków,

8. udział w badaniach klinicz-
nych prowadzonych na tere-
nie szpitala,

9. udział w racjonalizacji farma-
koterapii,

Rola 
apteki szpitalnej 

w badaniach klinicznych
Badania kliniczne są to programy badań nad już stosowanymi lub nowymi lekami, które wykonywane są w celu po-
twierdzenia ich skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
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10.  współuczestniczenie w pro-
wadzeniu gospodarki pro-
duktami leczniczymi i wyro-
bami medycznymi w szpitalu.

W aptekach szpitalnych poza 
udzielaniem usług farmaceutycz-
nych:
1. prowadzona jest ewidencja 

próbek do badań klinicznych 
oraz uzyskiwanych darów 
produktów leczniczych i wy-
robów medycznych,

2. ustalane są procedury wyda-
wania produktów leczniczych 
lub wyrobów medycznych 
przez aptekę szpitalną na od-
działy oraz dla pacjenta(8).

Pomimo usilnych starań ze 
strony farmaceutów, w tym tak-
że Naczelnej Rady Aptekarskiej 
prawo farmaceutyczne nadal do-
kładnie nie precyzuje roli apteki 
szpitalnej i farmaceuty szpitalne-
go w badaniach klinicznych.

Naczelna Izba Aptekarska 
stoi na stanowisku, że ustawa, 
której celem jest całościowe ure-
gulowanie spraw z zakresu bada-
nia klinicznego produktu leczni-
czego uwzględniać powinna:
• obowiązkowy udział farma-

ceuty w badaniu klinicznym;
• powierzenie nadzoru nad 

przechowywaniem, wyda-
waniem, wykorzystywaniem 
produktu leczniczego ap-
tece szpitalnej, a w razie jej 
braku powierzenie tych za-
dań działowi farmacji szpi-
talnej, a w odniesieniu do 
podmiotów prowadzących 
badania i nie udzielających 
całodziennych świadczeń 
powierzenie tych zadań far-
maceucie powołanemu do 
ich realizacji;

• powierzenie prowadzenia 
ewidencji badanego produk-
tu leczniczego aptece szpital-

nej, a w razie jej braku powie-
rzenie działowi farmacji szpi-
talnej albo w odniesieniu do 
podmiotów nie udzielających 
całodziennych świadczeń po-
wierzenie farmaceucie powo-
łanemu do realizacji tych za-
dań.

Niestety prawo jakie funk-
cjonuje obecnie w Polsce po-
zwala traktować aptekę szpital-
ną w sposób marginalny, a tym-
czasem rola apteki szpitalnej jak 
i farmaceutów szpitalnych jest 
zdecydowanie bardziej skompli-
kowana i istotna.

Analizując projekt przesła-
ny do NRA oraz rozwiązania za-
warte w tym projekcie ma się nie-
odparte wrażenie, "że jedynymi 
podmiotami uprawnionymi z racji 
wykształcenia i zakresu wykony-
wanych zadań do prowadzenia 
badań klinicznych nad produktem 
leczniczym są lekarze, którzy gwa-
rantują posiadanym wykształce-
niem nie tylko zapewnienie pra-
widłowego przebiegu leczenia ba-
danym produktem leczniczym, ale 
zapewniają również bezpieczeń-
stwo i stosowną jakość badanego 
produktu leczniczego, a także są 
gwarantami prawidłowego prze-
chowywania produktu lecznicze-
go oraz gwarantują prawidłowy 
obrót tym produktem w trakcie 
realizacji badania klinicznego." (3)

Niestety nawet szkolenia 
z zakresu badań klinicznych pro-
wadzone na przykład przez wy-
specjalizowane firmy prawnicze 
umniejszają rolę apteki i farma-
ceuty, prawie nie widząc koniecz-
ności korzystania z ich usług.

W wielu krajach Unii Euro-
pejskiej przyjętą praktyką, a na-
wet obowiązkiem jest korzystanie 
z usług aptek szpitalnych w pro-
wadzeniu badań. W zależności 
od charakteru badania i rodza-

ju leku, udział apteki szpitalnej 
może się ograniczać do magazy-
nowania i wydawania gotowego 
leku otrzymanego od sponsora 
badania, ale może również obej-
mować jego wytwarzanie (7), jak  
i sporządzanie płynów infuzyjnych 
lub preparatów podskórnych z le-
kiem badanym, czy przygotowy-
wanie leku badanego w dawkach 
dziennych dla leków dopuszczo-
nych do obrotu.

Apteka Szpitalna jako jed-
nostka zajmująca się szeroko 
pojęciem leku, biorąca udział 
w badaniach klinicznych posia-
da wydzielone pomieszczenia 
o ograniczonym dostępie osób 
trzecich, zaopatrzone w całodo-
bowy system mierzenia tempera-
tury i wilgotności powietrza. Dys-
ponuje również odpowiednim 
sprzętem takim jak szafy chłodni-
cze, lodówki, zamrażarki, w zależ-
ności od specyfiki przechowywa-
nia konkretnych leków badanych. 
Apteka Szpitalna posiada także 
pomieszczenia do przechowy-
wania dokumentacji związanej 
z konkretnym badaniem. Posiada 
system archiwizacji danych zwią-
zanych z badaniem, co umożliwia 
osobom zainteresowanym i upo-
ważnionym na szybkie odszuka-
nie danych i potrzebnych doku-
mentów. Przy takich wytycznych 
w aptece ogranicza się możli-
wość pomyłek, istnieje pewność, 
że badany lek idzie dla pacjenta 
z puli przysłanej przez sponsora, 
a nie z półki. Eliminuje się rów-
nież niebezpieczeństwo związane 
z przygotowywaniem leków cyto-
statycznych, gdyż w dużej mierze, 
badania kliniczne związane są 
z onkologią.

Niejednokrotnie zdarza się, 
że w badaniu, oprócz leku ba-
danego wykorzystywane są inne 
produkty lecznicze. Apteka nie 
jest w pełni informowana o do-
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datkowych preparatach czy pro-
duktach medycznych potrzeb-
nych i wykorzystywanych w ba-
daniu, które idą z puli szpitala 
a nie sponsora co generuje do-
datkowe koszty. Doświadczenie 
uczy samych sponsorów, którzy 
w zespołach badawczych chcą 
widzieć farmaceutów, że jakość 
i bezpieczeństwo leku badanego 
jest istotą prawidłowych wyników 
badawczych.

Coraz częściej szpitale 
wprowadzają w życie wewnętrz-
ne procedury, wedle których 
odbywają się badania kliniczne, 
stąd też coraz częściej za badania 
kliniczne z ramienia apteki odpo-
wiada koordynator badań klinicz-
nych (4), farmaceuta, który jest 
odpowiedzialny za dokumenta-
cję dotyczącą prowadzonych na 
terenie szpitala i apteki szpitalnej 
badań, z informacją o głównych 
badaczach, farmaceutach wcho-
dzących w skład zespołu badaw-
czego, leku badanym, oddziale, 
który w danym badaniu uczest-
niczy. Trzyma pieczę nad po-
prawnością konstruowania umów 
(wraz z kierownikiem apteki) i jest 
łącznikiem między oddziałami, 
a apteką.

Praca farmaceuty w bada-
niach klinicznych nie ogranicza 
się wyłącznie do ewidencji le-
ków. Oprócz przyjmowania, prze-
chowywania i wydawania leków 
badanych, farmaceuta przygo-
towuje preparaty zgodnie z pro-
tokołem badania, prowadzi do-
kumentacje konieczną do ich wy-
konania, jest w stałym kontakcie 
z członkami zespołu.

W sferze badań nad lekami 
onkologicznymi należy pamiętać, 
o zagrożeniu jakie niosą sub-
stancje cytostatyczne dla osób je 

sporządzających. Chociażby dla-
tego niewyobrażalnym jest przy-
gotowywanie tych preparatów 
na oddziałach, bez dostatecznej 
ochrony, zabezpieczenia, wyma-
ganych pomieszczeń i sprzętu. 
Niejednokrotnie jednak rzeczywi-
stość wygląda inaczej. I tak przy-
gotowywanie cytostatyków na 
oddziałach niesie ze sobą zagro-
żenie nie tylko osób sporządzają-
cych te preparaty, ale również dla  
samych pacjentów narażonych na 
przebywanie w nieodpowiednio 
chronionych pomieszczeniach.

Coraz częściej farmaceuci 
szpitalni są wpisywani w skład ze-
społu badawczego, ponieważ po-
siadają fachową wiedzę na temat 
produktu leczniczego i wszystkie-
go co jego dotyczy. Farmaceuta 
szpitalny biorący udział w bada-
niach klinicznych, to osoba facho-
wa, posiadająca certyfikat Dobrej 
Praktyki Klinicznej (Good Clinical 
Practice) wedle którego powinno 
się przygotowywać leki (6). Far-
maceuta gwarantuje bezpieczeń-
stwo i jakość leku badanego.

Badania kliniczne są ściśle 
monitorowane i audytowane. Ze 
względu na zwiększone prawdo-
podobieństwo inspekcji i kon-
troli(5), firmy sponsorujące kła-
dą szczególny nacisk na wyso-
ką jakość usług, co nie ukrywaj-
my związane jest z prawidłowym 
przechowywaniem i przygotowy-
waniem preparatów badanych. 
W systemie anglosaskim osobą 
o najwyższych kwalifikacjach do 
sprawowania opieki nad lekiem 
badanym jest farmaceuta. Jego 
podpis jest dowodem wysokiej 
jakości magazynowania leków.

Podobne standardy zaczy-
nają obowiązywać w Unii Euro-
pejskiej, ale do momentu, kie-
dy nasze prawo nie zmierzy się 

z tym tematem, leki nadal będą 
pozostawione na oddziałach bez 
właściwej opieki.

Nie wolno zapominać, że 
badania kliniczne mają służyć 
przede wszystkim pacjentom i to 
ich dobro powinno być prioryte-
tem w tych badaniach, dlatego 
istotnym jest, aby procedury za-
równo leczenia, jak i dotyczące 
leku były wykonywane przez pro-
fesjonalistów i fachowców w da-
nej dziedzinie nauki. Bezsprzecz-
nie specjalistą od leku jest farma-
ceuta, o czym wielu pragnie za-
pomnieć. ■

mgr farm. Żaneta Miszczak
mgr farm. Joanna Kuczalska-Kumór

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi
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Transdermalne (przezskórne) systemy te-
rapeutyczne (TTS – ang. Transdermal 
Therapeutic Systems) definiowane są jako 

elastyczne, wielowarstwowe plastry o zróżnicowa-
nym kształcie i rozmiarach, zawierające jedną lub 
kilka substancji leczniczych. TTS przeznaczone są  
do stosowania na skórę niezmienioną choro-

bowo w celu podawania substancji leczniczych  
do krążenia ogólnego, po ich przeniknięciu przez 
barierę skórną. Czas aplikacji, a w konsekwencji 
działania TTS, wynosi od 12 do 3 godzin, a nawet 
do 7 dni. W okresie tym TTS zapewnia stałe stężenie 
substancji leczniczej we krwi.

Tabela 1. Przegląd obszarów terapeutycznych, w których stosowane 
są transdermalne systemy terapeutyczne.

Zastosowanie/działanie Substancja lecznicza

ADHD

„Zespół niespokojnych nóg”

metylofenidat

Antykoncepcja ethinylestradiol + norelgestromin

Choroba Alzheimera riwastygmina

Choroba lokomocyjna skopolamina

Choroba nadciśnieniowa klonidyna

Choroba Parkinsona

Działanie przciwdepresyjne

selegilina

Choroba wieńcowa nitrogliceryna

Dysfunkcje pęcherza moczowego oksybutynina

Hormonalna terapia zastępcza estradiol, norethisteron, testosteron

Leczenie uzależnienia nikotyna

Leczenie bólu buprenorfina, fentanyl, NSAID: (indometacyna, 
flurbiprofen, ketoprofen)

Nowoczesne metody podawania 
substancji leczniczych przez skórę  

w nowych obszarach terapeutycznych 
na przykładzie transdermalnych 
systemów terapeutycznych (TTS)
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TTS przeznaczone są do stosowania na czy-
stą, suchą i nieowłosioną skórę. Powierzchnia skó-
ry przeznaczona do aplikacji TTS nie może być 
chorobowo zmieniona, uszkodzona, podrażniona  
i napromieniona. Należy unikać miejsc narażo-
nych na ucisk i tarcie. TTS musi być naklejany  
w miejscach ściśle wskazanych przez producenta 
danej substancji leczniczej. Skórę przed aplikacją 
systemu należy umyć czystą wodą i dokładnie osu-
szyć. Nie należy stosować mydła i innych detergen-
tów.

TTS należy przechowywać tylko w oryginal-
nych opakowaniach. Opakowanie bezpośrednie sy-
stemu należy otwierać tuż przed samym użyciem, 
poprzez rozerwanie boku opakowania. Folię zabez-
pieczającą należy usuwać nie dotykając powierzch-
ni uwalniania, a system naklejać na skórę dociskając 
delikatnie dłonią. Po aplikacji dłonie należy umyć. 
TTS powinien być używany tylko przez ściśle okre-
ślony i wskazany przez wytwórcę czas. W wypad-
ku przypadkowego odklejenia się systemu, może 
być on niezwłocznie powtórnie naklejony, jeśli po-
wierzchnia uwalniania nie została zanieczyszczona. 
Powierzchnię uwalniania zużytych TTS, w których 
zawsze znajduje się pewna nie wchłonięta ilość 
leku, należy zabezpieczyć – na przykład sklejając 
system „na pół”.

Stosowanie TTS może wywołać objawy nie-
pożądane – podrażnienie, pokrzywkę, świąd i pie-
czenie w miejscu aplikacji, dlatego leczenie prze-
wlekłe z zastosowaniem TTS wymaga zmian miejsc 
aplikacji. Opisane reakcje mają zazwyczaj przebieg 
łagodny i ustępują samoistnie po kilku dniach. ■

dr hab. Krzysztof Cal, prof. nadzw. 

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 
Wydziału Farmaceutycznego 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Zalety aplikacji leków w postaci transdermal-
nych systemów terapeutycznych (TTS)

Aplikacja przezskórna leków pozwala wy-
eliminować niektóre problemy związane z przyj-
mowaniem ich drogą doustną. Transdermalne sy-
stemy terapeutyczne - już z definicji - zapewniają 
stałe, terapeutyczne stężenie substancji leczni-
czej we krwi, co ma istotne znaczenie klinicz-
ne. Stężenie takie utrzymuje się przez cały czas 
aplikacji systemu, który może wynosić nawet do 
1 tygodnia. Ułatwia to leczenie chorób przewle-
kłych. TTS poprawiają jakość życia i zwiększa-
ją wygodę aplikacji leków. Największą korzyścią 
wynikającą z aplikacji leków w postaci TTS jest 
zwiększenie bezpieczeństwa terapii. Podana prze-
zskórnie substancja lecznicza nie jest rozkładana  
w przewodzie pokarmowym, co umożliwia uzyska-
nie efektu terapeutycznego przy zastosowaniu niż-
szych dawek niż doustne. Dzięki  temu  zmniejsza 
się możliwość wystąpienia działań niepożądanych. 
Usunięcie systemu ze skóry powoduje natychmia-
stowe przerwanie leczenia.

Pierwszym systemem transdermalnym zare-
jestrowanym na początku lat 80-tych w USA przez 
FDA1 był system zawierający skopolaminę, stosowa-
ny w zapobieganiu objawom choroby lokomocyj-
nej oraz system z nitrogliceryną stosowaną w cho-
robie niedokrwiennej serca. System ten wpłynął  
na zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowe-
go. To spowodowało, że zaczęto szukać leków  
w innych obszarach terapeutycznych, które mo-
głyby być podawane w taki sam sposób. Aktualnie 
trwają badania nad poszerzeniem obszarów po-
dania leków w TTS. Dzisiaj dostępne są w postaci 
systemu transdermalnego leki z różnych dziedzin 
medycyny.

1.  FDA – U.S Food and Drug Administration  - Agencja ds. Żywności i Leków. 
W Stanach Zjednoczonych jest naczelną organizacją, która zajmuje się kontrolą 
środków spożywczych i leków. Jest jedną z najbardziej rygorystycznych instytucji  
na świecie, która przeprowadza kontrole ww. środków i substancji leczniczych.

Zalety aplikacji leków w postaci transdermal-
nych systemów terapeutycznych (TTS)

Zastosowanie TTS w różnych obszarach 
terapeutycznych Uwagi dotyczące stosowania TTS

Tekst został napisany w związku z Konferencją: "Terapia transdermalna w HTZ, antykoncepcji i nowych obszarach 
terapeutycznych". Tekst publikujemy dzięki uprzejmości: G-COMMUNICATIONS Consultants. 
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C amelilia sinensis (Thea si-
nensis) – czyli popularna 
herbata pochodzi z połu-

dniowej i wschodniej Azji. Upra-
wiana jest komercyjnie w wielu 
krajach np. Indiach, Sri Lance, 
Malezji. Wyróżnia się główne trzy 
rodzaje herbat:  czarną – fermen-
towaną, zieloną, oolong – półfer-
mentowaną.

Herbata od początku 
przyjmowana była w różnych 
postaciach. Chińczycy przyrzą-
dzali rodzaj zupy mieszając ryż, 
mleko, wędzone liście herbaty 
przyprawiane m.in. solą, imbirem 
i innymi ziołami, Mongołowie 
prasowali herbatę w małe kostki 
z których gotowali zupę doda-
jąc mleko,  zjełczały tłuszcz,  sól 
i owczą krew. 

Herbata zawiera do 4% 
kofeiny; do 30% związków poli-
fenolowych m.in. garbniki, kwa-
sy fenolowe, pochodne flawonu, 
a także saponiny tri terpenowe, 
karotenoidy i aminokwasy nie-

białkowe. Jednym z  kierunków 
działań farmakologicznych her-
baty, dzięki obecności garbników, 
są właściwości przeciwbiegun-
kowe, ponadto występowanie 
znacznej ilości kofeiny (zawiera 
jej więcej niż kawa) sprawia, że 
posiada ona charakter napoju 
również pobudzającego. Badania 
ostatnich lat wykazały silne właś-
ciwości antyoksydacyjne zielonej 
herbaty, dlatego też jest ona po-
lecana jako antyoksydant i śro-
dek antymutagenny i antykance-
rogenny.   

Mrożone herbaty można 
wykonywać domowym sposo-
bem z różnych wariantów her-
bat zarówno czarnej, zielonej, 
jak i białej dodając świeże lub 
suszone zioła, które można łą-
czyć w dowolny sposób. Oprócz 
właściwości gaszących pragnie-
nie, mają one szereg działań te-
rapeutycznych i profilaktycznych. 

Częstym dodatkiem do 
napojów chłodzących, również 

mrożonej herbaty, jest mięta 
pieprzowa. Oprócz działania ga-
szącego pragnienie liście mięty 
zwiększają wydzielanie soku żo-
łądkowego, pobudzają wytwa-
rzanie żółci, usprawniają pracę 
jelit. Stosowane są jako środek 
wiatropędny, przy zaburzeniach 
trawienia, w schorzeniach wątro-
by i dróg żółciowych. Mają także 
właściwości przeciwbakteryjne 
i nieznacznie uspokajające. 

Równie chętnie stosowaną 
substancją roślinną w upalne lato 
jest melisa lekarska. Stanowi ona 
dodatek do wielu potraw, a także 
napojów. Działa na nasz orga-
nizm przede wszystkim uspoka-
jająco w stanach niepokoju, lęku, 
depresji, zmęczenia, drażliwości. 
Melisa lekarska zmniejsza tak-
że uczucie nerwowości i paniki, 
uspokaja szybkie bicie serca. Me-
lisa lekarska jest również używa-
na wtedy, gdy niepokój powodu-
je problemy z żołądkiem, mdło-
ści, bóle kolkowe.

Lato łączy się z piękną słoneczną pogodą, wysoką temperaturą oraz… dużą ilością spożywanych płynów gaszą-
cych pragnienie.  Jednym z takich napojów chłodzących może być mrożona herbata z dodatkiem ziół. 

Mrożona herbata 
z dodatkiem ziół

Fot. ©
 captblack76 - Fotolia.com

►
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Kolejną rośliną często sto-
sowaną przy przygotowywaniu 
napojów jest kwiat hibiskusa 
(Ketmia), który można także łą-
czyć z herbatą mrożoną. Ma on 
działanie w zależności od tem-
peratury w jakiej będziemy spo-
żywać herbaty. Gorący napój bę-
dzie miał właściwości rozgrzewa-
jące, zaś kwaskowaty smak zim-
nej herbata z hibiskusem będzie 
gasił pragnienie. Hibiskus ma 
właściwości obniżające ciśnienie 
krwi, zawarte w nim  polisacha-
rydy wzmacniają odporność or-
ganizmu. Działa on także m.in. 
kojąco oraz przeciwzapalnie. Jest 
bogatym źródłem naturalnej wi-
taminy C oraz wapnia, witamin 
i soli mineralnych. Przyspiesza 
on przemianę materii, zmniej-
sza wchłanianie w jelitach, dzia-
ła wzmacniająco na wątrobę 
i oczyszcza organizm.

Przepisy na mrożone herbaty:

Herbata mrożona

Składniki:
•	 500 ml świeżo zaparzonej 

herbaty
•	 pół cytryny
•	 miód, cukier
•	 kostki lodu
•	 soki owocowe

Sposób przygotowania: Herba-
tę studzimy bardzo gwałtownie. 
Najlepiej włożyć ją do naczy-
nia wypełnionego lodem, a gdy 
ostygnie słodzimy do smaku gę-
stym sokiem owocowym, cukrem 
lub miodem i wstawiamy do lo-
dówki. Po oziębieniu rozlewamy 
do szklanek, wrzucamy po kilka 
kostek lodu, podajemy z plaster-
kami cytryny lub z listkami mięty. 
Radykalne środki podejmowa-
ne podczas chłodzenia mrożonej 
herbaty, są związane z faktem, że 

herbata stygnąc – mętnieje. Żeby 
tego uniknąć albo wstawiamy, jak 
w tym przypadku naczynie z her-
batą pomiędzy pokruszony lód, 
albo zaparzamy mocną esencję, 
po 3 minutach parzenia prze-
cedzamy ją i wsypujemy do niej 
dużo lodu. Jeśli chcemy otrzymać 
500 ml mrożonej herbaty, parzy-
my z odpowiedniej ilości listków 
150 ml esencji, a następnie doda-
jemy 350 ml lodu. 

Herbata z przyprawami

Składniki:
•	 10 roztartych świeżych li-

ści mięty pieprzowej 
•	 sok z 3 cytryn 
•	 1 płaska łyżeczka mielo-

nego imbiru 
•	 1 płaska łyżeczka mielo-

nego cynamonu 
•	 4 goździki, cukier brązo-

wy (do smaku) 
•	 8 łyżeczek herbaty czar-

nej liściastej

Sposób przygotowania: W litro-
wym dzbanku herbatę wymieszać 
z przyprawami, zalać wrzątkiem 
i zaparzać ok. 4-5 minut. Po za-
parzeniu przecedzić, doprawić so-
kiem cytrynowym i cukrem, a na-
stępnie dobrze schłodzić. Wysokie 
szklanki napełnić lodem do 2/3 
wysokości i rozlać do nich herba-
tę. Podawać ze słomką.

Mrożona zielona herbata

Składniki
•	 1 szklanka wody 
•	 1 szklanka cukru trzcino-

wego 
•	 2 szklanki wrzątku 
•	 3 łyżki liściastej zielonej 

herbaty 
•	 2 szklanki zimnej, niega-

zowanej wody mineralnej 
•	 3 duże cytryny 

•	 1 limonka 
•	 125 ml syropu 
•	 kilka kostek lodu 

Sposób przygotowania:
1. Ze szklanki wody i szklanki 

cukru robimy syrop - wsypu-
jemy cukier do rondla, do któ-
rego wlaliśmy wodę, powoli 
doprowadzamy do wrzenia 
i gotujemy na średnim ogniu 
przez 5-7 minut. Z podanych 
proporcji wyjdzie nam prawie 
250 ml syropu.

2. Wrzątek odstawiamy na 5 mi-
nut, po czym zalewamy nim 
liście herbaty. Odstawiamy na 
3 minuty. Odcedzamy i czysty 
napar przelewamy do garnka.

3. Napar łączymy z wodą mine-
ralną, dodajemy syrop, wci-
skamy sok z dwóch dużych 
cytryn mieszamy i chowamy 
do lodówki na minimum 2 
godziny. 

4. Limonkę i cytrynę kroimy 
w plasterki. Część z nich do-
dajemy do dzbanka z herba-
tą, a część do szklanek. 

5. Podajemy z kostkami lodu.

Powyżej podano proste 
przepisy na mrożone herbaty, ale 
składniki możemy dowolnie za-
mieniać lub dodawać korzysta-
jąc z okresu letniego i większego 
dostępu do świeżych ziół. ■

dr n. farm. Tomasz Baj

Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
Jambor J., Rośliny lecznicze – od aloesu do 

żeń-szenia. Farmapress, Warszawa, 2006
Van Wyk B.E., Wink M., Rośliny lecznicze świa-

ta. MedPharm Polska, Wrocław 2004
http://przepisy.net/mrozona-zielona-herbata/
http://www.herbaciarnia.pl/przepis_wybra-

ny-218.html
http://www.kuron.com.pl/przepisy/art1320.

html

►
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W średniowieczu, 
kiedy przypra-
wy egzotyczne 
były cennym 

towarem handlowym, w opo-
wieściach i wyobraźni handlarzy 
i kupujących, krążyła między in-
nymi historia o miejscu pocho-
dzenia tych specjałów. Mówiono 
o ziemskim raju, trudno dostęp-
nym, ale za to bogatym w nie-
zwykłości, w tym przyprawy, któ-
re poławiane są z rzek, a powsta-
ją z obumarłych rajskich drzew! 
W opowieść taką nie uwierzyłby 
dziś nawet przedszkolak, ale war-
to mieć świadomość, że dostęp-
ne są nam skarby Natury, o któ-
rych kiedyś niejeden marzył, 
a posiąść mogli ją jedynie 
najbogatsi miesz-
czanie. Obo-
wiązkowo 
musiały 
znaleźć 
s i ę 

w aptece, jako surowiec do przy-
rządzania różnych leków. Jednym 
z cenniejszych surowców było 
kłącze imbiru, pochodzące z ro-
śliny Zingiber officinale.

Przez długi czas panowało 
przekonanie, że kłącze imbiru jest 
korzeniem drzewa pieprzowego. 
Z „Herbarza” Marcina z Urzędo-
wa dowiadujemy się, że imbir iest 
różny tak natura iako i postawa 
od pieprzu. Albowiem pieprz iest 
nasienie z drzewa a imbir korze-
nie z drugiego podobnego rucie 
a to iest przeciw tym którzy mó-
wili żeby imbir było korzenie pie-
przowego drzewa. Najlepsze ta-
kie korzenie świeże, które nie ma 
w sobie dziurek od molów dziur-
kowych. Właściwości imbiru Mar-

cin z Urzędowa opisuje 

s ło -
wami: ma 

moc zagrze-
wającą (…) bardzo 

posila trawienie, ży-
wot mierniuchno na 
stolce odwilża; żołąd-

kowi bardzo pomocny, 
przyrodzone gorąco i tra-

wienie podając (…) bardzo pomoc-
ny przeciw każdej rzeczy, która 
wzrok zaćmiewa i psuie. Także 

pomaga proch iego kładąc w figi 
a iedząc. Ten opis botaniczny 
z okresu renesansu może zarów-
no śmieszyć i zastanawiać. Patrząc 
jednak na właściwości lecznicze 
i wskazania do stosowania przed-
stawione w „Herbarzu”, zauważa-
my podobieństwo dawnej medy-
cyny europejskiej do medycyny 
chińskiej. Tradycyjna Medycyna 
Chińska (Traditional Chinese Me-
dicine TCM), w odniesieniu do po-
karmów i roślin, w zależności od 
ich właściwości, używa określeń: 
gorące, ciepłe, neutralne, chłod-
ne, zimne. Opisując skutki dzia-
łania mówi się o: eliminowaniu 
wilgoci, flegmy, wiatru wewnętrz-
nego, zimna lub gorąca, regulo-
waniu krwi i energii qi (chi). 

Według zasad TCM imbir 
świeży jest ostry i ciepły, suszo-
ny zaś – ostry i bardzo gorący. 
Używanie surowego, jak i suszo-
nego imbiru do potraw, pobu-
dza trawienie, łagodzi problemy 
żołądkowe (nudności, wymioty, 
biegunki). Zwiększa wydzielanie 
soku żołądkowego i reguluje pe-
rystaltykę jelit. Zalecany jest tak-
że w bólach gardła, zimnych koń-
czynach i przy bólach stawowych.

Imbir od dawna wykorzy-
stywany był w aptekach o czym 
świadczą wiekowe farmakopee. 
Monografie kłącza (zwanego 
dawniej korzeniem) imbiru (Radix 
Zingiberis) odnajdujemy między 
innymi w dziewiętnastowiecz-
nych farmakopeach austriackich 

Z imbirem na wakacje
Kuchnia azjatycka i jej potrawy, coraz powszechniej dostępne, przestają być dla nas egzotyką. Produkty spożywcze i 
przyprawy, które odgrywają główną rolę w kulinariach Wschodu, są do nabycia nawet w najmniejszym sklepiku. Wy-
starczy zapał kucharski, odrobina fantazji, czasem odwaga w przełamaniu stereotypów związanych z przywiązaniem 
do tradycyjnych dań i wówczas, nawet nie wychodząc z domu, możemy odbyć podróż w dalekie kraje Orientu!

Ilustracja 1. Kłącze imbiru. 
Fotografia autorstwa Karoliny Czernieckiej. ►
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III i VII, a także w farmakope-
ach polskich, począwszy od FP II 
z 1937 roku, aż do obecnej FP VIII. 
Nasi koledzy-aptekarze w „Ko-
mentarzu do Farmakopei Austry-
jackiej” z 1895 roku mogli prze-
czytać: imbier lekarski znanym jest 
od czasów najdawniejszych (…) 
Właściwej ojczyzny dziko rosną-
cego imbieru lekarskiego dotych-
czas nie znamy; wiemy jednak, 
że roślinę uprawiają w Indyach 
wschodnich, w Chinach i Japonii, 
na Jamajce, oraz kilku mniejszych 
wyspach Indyj zachodnich, także 
na zachodnim wybrzeżu Afryki 
(Sierra Leone), w Australii i Ame-
ryce południowej. Rośliny staran-
nie uprawiane rodzą kłęby niejako 
uszlachetnione, odznaczające się 
szczególnie miłą wonią i smakiem 
o wiele przyjemniejszym. 

Pochodzenie imbiru do dziś 
nie jest znane. Od niepamiętnych 
czasów roślina ta, ze względu na 
duże zapotrzebowanie na suro-

wiec jakim jest kłącze, uprawiana 
jest na kontynentach wymienio-
nych przez „Komentarz”. W Euro-
pie imbir został poznany za spra-
wą Krzyżowców, którzy sprowa-
dzali kłącza z Bizancjum i Ziemi 
Świętej. Obecnie w krajach euro-
pejskich największą popularnoś-
cią cieszy się w Anglii, gdzie poja-
wił się w XVI wieku i miał chronić 
przed zarazą morową. W „Historii 
roślin” Ludwika Figuiera z 1871 
roku czytamy: używany w pół-
nocnej Europie w fabrykacji piwa 
angielskiego. Anglicy do dziś uży-
wają imbir w postaci piwa, wina, 
a także niskoalkoholowego napo-
ju gazowanego, znanego jako ale 
i ciasteczek, określanych mianem 
ginger bread. Mieszkańcy krajów 
azjatyckich polecają imbir w po-
staci konfitur, cukierków, w cuk-
rze lub w czekoladzie. Niegdyś  
w handlu dostępna była tzw. „od-
miana” czarna i biała. „Imbir czar-
ny” to kłącze nieokorowne, go-

towane w wodzie, co sprawiało, 
że skrobia obecna w imbirze sta-
wała się kleista, a po wysuszeniu 
twardniała, nadając kłączu struk-
turę rogu. „Imbir biały” to kłącze 
okorowane zaraz po wydobyciu 
z ziemi, dawniej dodatkowo bie-
lone dwusiarczkiem węgla lub 
wapnem chlorowanym.

Współczesne podręczni-
ki do farmakognozji i fitotera-
pii oraz doniesienia naukowców, 
szczegółowo informują o skład-
nikach czynnych imbiru, a tak-
że o coraz nowszych kierunkach 
działań i zastosowaniu. Kłącze 
imbiru zawiera do 3% olejku, któ-
ry wykryto już w XVII wieku, 20-
50% stanowi skrobia, a poza tym 
cukry, tłuszcze i sole mineralne 
(wapń, żelazo, magnez). Głów-
nym składnikiem olejku są związ-
ki seskwiterpenowe: zingiberol 
i zingiberon, nadające specyficz-
ny zapach i decydujące o właści-
wościach terapeutycznych imbi-
ru. Fenyloalkany: gingerol, szo-
gaol i zingeron nadają charak-
terystyczny ostry, piekący smak. 
Właściwości imbiru, znane już 
najstarszym cywilizacjom, zosta-
ły obecnie potwierdzone. Wykry-
te w kłączu związki odpowiadają 
za pobudzanie wydzielania śliny, 
soku żołądkowego, trzustkowe-
go i żółci. Imbir i jego przetwory 
cenione są jako środek przeciw-
wymiotny, nawet jeśli dolegliwo-
ści te towarzyszą chemioterapii. 
Bardzo dobrze sprawdza się jako 
środek zapobiegający chorobie 
lokomocyjnej. Niejednoznaczne 
są na razie opinie co do stosowa-
nia imbiru przez kobiety ciężar-
ne. Przeciwwskazaniem jest tak-
że kamica żółciowa. Prowadzone 
od lat osiemdziesiątych XX wieku 
badania wykazały przeciwbólowe 
i przeciwzapalne właściwości im-
biru, podobne działaniu niestery-
dowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ), przy jednoczesnym bra-
ku działania drażniącego i uszka-

Ilustracja 2.1 i 2.2 Imbir (Zingiber officinale) i jego kłącze (Rhizoma Zingiberis). 
Rysunek autorstwa Katarzyny Typek.
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Ilustracja 3.1 i 3.2 Monografia Radix Zingiberis, zamieszczona w „Farmakopei Au-
striackiej VIII” oraz w jej tłumaczenie i interpretacja w polskojęzycznym „Komentarzu 

do ósmego wydania Farmakopei Austryackiej”. Egzemplarze ze zbiorów autorki.

dzającego śluzówkę żołądka. Pre-
paraty zawierające suche wyciągi 
imbiru w odpowiednich dawkach 
zalecane są osobom cierpiącym 
na zwyrodnienia stawów. Do-
świadczalnie dowiedziono także, 
że substancje występujące w im-

Ilustracja 4. Drewniane naczynie apteczne na proszkowane kłącze imbiru (Zingiberis 
Rhiz. Pulv.), eksponowane w witrynie budapeszteńskiej apteki Belvárosi Gyógyszertár. 

Zdjęcie współczesne.

birze, wykazują właściwości prze-
ciwnowotworowe wobec niektó-
rych typów raka. Mogą być także 
pomocne w terapii chorób cywi-
lizacyjnych. Wyciągi wodne i al-
koholowe wykazują aktywność 
przeciwbakteryjną, przeciwwiru-

sową, przeciwgrzybiczą. Działają 
również na niektóre pasożyty je-
litowe. Warto wykorzystać właści-
wości imbiru mając do dyspozycji  
świeże lub suszone kłącze, jako 
dodatek do herbaty lub przygo-
tować nalewkę. 

Tinctura Zigiberis  
(wg. „Farmakopei Polskiej II”)
        
Rhizoma Zingiberis  20 cz.
Spiritus 70º              100 cz.

Nalewkę imbierową przyrządza 
się przez siedmiodniowe wy-
trawianie (maceratio). Nalewka 
imbierowa jest żółto-brunatna, 
o zapachu imbieru i smaku palą-
cym.

Tinctura Zingiberis możemy 
zastosować wewnętrznie w prob-
lemach żołądkowych i przeziębie-
niach, a także zewnętrznie, przy 
zaburzeniach krążenia w kończy-
nach i reumatyzmie.

Imbir to przyprawa, którą 
warto mieć „pod ręką”. Z pew-
nością powinien znaleźć się 
w wakacyjnej apteczce. Pomoże 
znieść trudy podróży, zwłasz-
cza u osób skłonnych do dole-
gliwości związanych z „chorobą 
lokomocyjną”. Jako niezawodny 
środek poprawiający trawienie, 
wskazany będzie tym, którzy 
gustują w ciężkostrawnych po-
karmach mięsnych. Stosowany 
w niewielkich ilościach w po-
staci Tinctura Zingiberis będzie 
wzmacniać siły obronne naszego 
organizmu, zwłaszcza w krajach, 
gdzie narażeni jesteśmy na tzw. 
„biegunki podróżnych”. Mając do 
dyspozycji imbir, jako przyprawę 
ze sklepu i w postaci aptecznych 
preparatów, możemy spokojniej 
ruszać na wakacyjne wyprawy! ■

mgr farm. Joanna Typek 
Piśmiennictwo u autorki
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Przegląd stosowanych preparatów  
z cynkiem na podstawie wybranych źródeł: Lecznicze właściwości związków cynku zna-

ne były już w starożytności. Świadczą o tym 
liczne wzmianki zawarte w Papirusie Eber-
sa i starożytnych manuskryptach Dalekiego 

Wschodu, np. w starożytnym Egipcie stosowano 
maść cynkową do leczenia ran.

Lokalnie nanoszone związki cynku (organicz-
ne i nieorganiczne) wykazują działanie przeciwzapal-
ne, osuszające, przeciwbakteryjne, dezodoryzujące, 
a jednocześnie nie wykazują skutków ubocznych, 
które z kolei często spotykane są przy zastosowaniu 
leków syntetycznych o podobnym działaniu.

Siła działania związków cynku jest zależna od 
ich formy; rozpuszczalne związki cynku są silniejsze 
w działaniu, ale za to bardziej drażniące dla skóry 
niż nierozpuszczalne formy takie jak ZnO lub ZnCO3. 
Ponadto nierozpuszczalne związki cynku stosowane 
lokalnie na skórę zapewniają długotrwałe uwalnia-
nie tego pierwiastka z preparatu.

Jednym z najczęściej stosowanych w receptu-
rze związków cynku jest tlenek cynku (ZnO). Jest on 
m.in. składnikiem zasypek antyseptycznych, pudrów 
płynnych, maści i past. Przypisuje mu się działanie 
antyseptyczne, przeciwzapalne i osuszające skórę. 
Pasta cynkowa i maść z tlenkiem cynku mają działa-
nie ochronne. Są bardzo chętnie stosowane w pie-
luszkowym zapaleniu skóry, jako preparaty chronią-
ce skórę niemowlęcia przed drażniącym działaniem 
moczu. Ponadto stosuje się je w zmianach trądziko-
wych skóry. 

Zastosowanie w recepturze ma także siarczan 
cynku ZnSO4. Jest on stosowany w postaci kropli 
do oczu, najczęściej w stężeniu, 0,5% w infekcjach, 
zmianach ropnych i nadmiernym łzawieniu. 

Stosowany w postaci 2% żeli i kremów przy-
spiesza gojenie ran, odleżyn i owrzodzeń, łagodzi 
zmiany łuszczycowe, zmniejsza trądzik i ogranicza 
łojotok skóry. Bardziej stężone roztwory, mogą być 
stosowane przy zwalczaniu opryszczki wywołanej 
wirusem Herpes simplex.

1. Unguentum Zinci (FP IX) 
 – Maść cynkowa

Rp.
Zinci oxidi   10,0
Vaselini hydrophylici  90,0

Tlenek cynku, miałko sproszkowany, rozetrzeć ze 
stopniowo dodawaną wazeliną do otrzymania jed-
nolitej konsystencji.

2. Zinci oxidi Pasta (FP IX) 
 – Pasta cynkowa

Rp.
Zinci oxidi
Tritici amyli  aa 25,0
Vaselini albi       50,0

Tlenek cynku i skrobię pszeniczną po roztarciu 
zmieszać z wazeliną białą dodawaną porcjami. Pasta 
powinna być dokładnie utarta i nie powinna zawie-
rać grudek.

3. Pasta Zinci Unnae 
 – Pasta cynkowa Unny (PMF) (2)

Rp.
Zinci oxidi    25,0
Amyli tritici    25,0
Glicerini   25,0
Mucilaginis Gummi arabici  25,0

Tlenek cynku rozetrzeć ze skrobią pszeniczną, na-
stępnie dodać glicerynę i dokładnie rozetrzeć, na 
koniec dodać przygotowany wcześniej kleik z gumy 
arabskiej i ucierać do uzyskania jednolitej konsy-
stencji.

Związki cynku 
stosowane w recepturze aptecznej
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4. Unguentum Neisseri 
 – Maść Neissera (PMF) (2)

Rp.
Zinci oxidi
Bismuthi subnitrici   aa 3,0
Unguenti lenientis
Unguenti simplicis   aa 20,0

Tlenek cynku rozetrzeć z azotanem bizmutu. 
W osobnym moździerzu rozetrzeć maść zmiękcza-
jącą z maścią prostą i stopniowo wymieszane pod-
łoża dodawać do mieszaniny proszków. Całość ucie-
rać do uzyskania jednolitej konsystencji.
Maść Neissera przyspiesza gojenie ran i działa prze-
ciwwrzodowo.

5. Puder płynny 
 – recepta przepisana przez lekarza

Rp. 
Zinci oxidi
Talci    aa 5,0
Glyceroli 1%         5,0 
1% sol. Acidi borici   ad 50,0 

W moździerzu rozetrzeć tlenek cynku następnie do-
dać talk i wymieszać. Do proszków dodać glicerynę 
i ucierać. Na końcu dodawać porcjami 1% roztwór 
kwasu bornego. Całość umieścić w butelce z sze-
roką szyjką i zaopatrzyć w napis „Wstrząsnąć przed 
użyciem”. Preparat wykazuje działanie osuszające, 
może być stosowany w stanach zapalnych skóry 
przebiegających ze świądem.

Niezgodności związków cynku, 
spotykane w recepturze:

Rp. 
Ammoni bituminosulfonatis      5,0
Zinci oxidi       10,0
Glycerini       15,0
Aq. dest.    ad 100,0

Przy sporządzaniu tego mazidła przez roztarcie 
tlenku cynku z ichtiolem i gliceryną dochodzi do 
zniwelowania działania leku; powstaje sulfobitumi-
nian cynku. 
Prawidłowo, recepta powinna być wykonana przez 
roztarcie ichtiolu z ok. 2g lanoliny i połączenie go 
z gliceryną i wprowadzenie takiej mieszaniny do 
wcześniej zawieszonego w przepisanej ilości wody 
tlenku cynku. 

Rp.
Ichtioli       2,0
Pastae Zinci   ad 50,0 

Również i w tym przypadku powstaje sulfobitumi-
nian cynku. W maściach jednak proces podwój-
nej wymiany zachodzi powoli. Można przyjąć, że 
w czasie ważności leku, nie dojdzie do znaczącego 
zmniejszenia stężenia składników czynnych.

Rp.
Vioformi       1,0
Resorcinoli       0,5
Ung. Zinci oxidi ad 25,0 

Vioform (5-chloro-7-jodo-8-hydroksychinolina) to 
substancja o działaniu odkażającym i wysuszającym. 
Podczas rozcierania vioformu z maścią cynkową na-
stępuje jego rozkład oraz zmiana zabarwienia na 
żółte, a następnie na zielone. Receptę należy popra-
wić poprzez wyeliminowanie maści cynkowej z re-
cepty i zastąpienie jej z wazeliną białą. 
Prawidłowe wykonanie recepty polega na roztarciu 
vioformu z wazeliną biała, rozpuszczeniu rezorcyny 
w minimalnej ilości wody (ok. 1 g) i wprowadzeniu 
jej do maści.
Zmiana zabarwienia vioformu następuje także przy 
rozcieraniu go ze smalcem wieprzowym i euceryną.

Podsumowanie

Związki cynku były i nadal są bardzo często 
stosowane w lecznictwie. W recepturze aptecznej 
zastosowanie mają przede wszystkim siarczan cyn-
ku i tlenek cynku, z których sporządza się zawiesiny, 
maści, kremy i roztwory. W przemyśle farmaceu-
tycznym dostępne są także inne preparaty z cyn-
kiem takie jak tabletki do ssania, czy szampony. ■

mgr farm. Katarzyna Wojciechowska
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska IX, PZWL Warszawa 2011
2. Polski Manuał Farmaceutyczny Warszawa 1932
3. Ćwiczenia z receptury, Leszek Krówczyński, Kraków 2000
4. Arad A., et all; Efficacy of topical application of eosin compared with 

Zinc oxide paste and corticosteriod cream for diaper dermatitis., Der-
matol., 1999, 199, 319 – 322.

5. Schwartz J.R., et all Zinc health: Overview of physiology and pharma-
cology, Dermatol.  Surg., 2005, 31, 837-847.

6. Wahba A., Topical application of zinc–solutions: a new treatment for 
Herpes simplex infections of the skin. Acta Dermato-Venerologica 

1980, 60, 2, 175-179.

Niezgodności związków cynku, 
spotykane w recepturze:

Podsumowanie
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BiBlioteka farmaceuty

Ilustrowane Kompendium to 
unikalne i nietypowe wydaw-
nictwo na rynku podręczni-

ków medycznych. Jak możemy 
przeczytać we wstępie do wyda-
nia polskiego: „Dotychczas książ-
kę przetłumaczono na dziewięć 
języków, w tym na język polski 
w 1995 roku. Liczba tłumaczeń 
świadczy o międzynarodowym 
uznaniu tego podręcznika. O jego 
unikalności stanowi kompendial-
ny charakter wzbogacony o przej-
rzyste ryciny. Stąd też podręcznik 
powinien być użyteczny jako po-
moc dydaktyczna zarówno dla 
studentów, praktykujących leka-
rzy dentystów, farmaceutów, jak 
również dla nauczycieli akademi-
ckich.” 

Układ książki zachowuje od 
początku do końca konsekwen-
cję – po lewej stronie znajduje 
się omówienie tematu podane-
go w nagłówku, zaś po stronie 
prawej – kolorowe (!) schematy, 
ilustracje, ryciny i wykresy. Kolo-
rem odznaczono również brzegi 
stron, co ułatwia nawigację po-
między głównymi działami (far-
makologia ogólna, farmakologia 
szczegółowa, terapia wybranych 
jednostek chorobowych, piś-
miennictwo, skorowidz leków, 
skorowidz rzeczowy). W książce 
znajdziemy w sumie aż 175 bar-
wnych rycin autorstwa Jürgena 
Wirtha. To właśnie one stanowią 
o jej wyjątkowości. Ryciny są nie-

zwykle estetyczne, przejrzyste 
i możliwe do interpretacji w spo-
sób niezależny od tekstu, chociaż 
oczywiście są do niego komple-

mentarne. Ilustracje stanowią wy-
różniający atut publikacji zarów-
no pod względem sposobu ich 
zaprojektowania, mnogości, jak 

ILUSTROWANE KOMPENDIUM 

FARMAKOLOGII LÜLLMANNA

Wydawca udostępnia fragment książki w formacie pdf pod adresem:
http://www.czelej.com.pl/images/media/fragmenty%20ksiazek/Ilustrowane%20komp%20farma-

kol%20rozdz3.pdf
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BiBlioteka farmaceuty

i bogactwa treści. W sposób ko-
rzystny dla możliwości przyswo-
jenia i zapamiętania ograniczono 
ilość szczegółów anatomicznych. 
W większości przypadków ilu-
stracje mają formę wizualizacji 
bezpośredniej, trafiają się jed-
nak również ryciny o charakterze 
symbolicznym (np. przedstawie-
nie „anksjolitycznego” działania 
leków betaadrenolitycznych na 
przykładzie muzyka występujące-
go z grą na trąbce), a nawet hu-
morystycznym (np. obrazek pre-
zentujący skutki dopingu).

Forma prezentacji treści 
zaproponowana przez autorów 
Ilustrowanego Kompendium wy-
chodzi naprzeciw uznanej już 
obecnie teorii inteligencji wielo-
rakiej według Howarda Gardnera, 
która zrewolucjonizowała sposób 
myślenia o inteligencji i ucze-
niu. Ten amerykański psycholog, 
specjalista z dziedzin psychologii 
kognitywnej i psychologii uczenia 
się, w 1983 roku zaproponował 
rozszerzenie definicji inteligen-
cji poza umiejętności mierzone 
przez test ilorazu inteligencji (test 
IQ). Wysunął on tezę, iż na cało-
kształt umysłowego potencjału 
człowieka składa się co najmniej 
osiem sposobów postrzegania 
rzeczywistości, uczenia się i roz-
wiązywania problemów. Gard-
ner zaproponował następujące 
rodzaje inteligencji: ruchową, 
interpersonalną, intrapersonal-
ną, przyrodniczą, muzyczną, ję-
zykową, matematyczno-logiczną 
i wizualno-przestrzenną. Więk-
szość ludzi posiada wszystkie te 
typy inteligencji, jednak rozwinię-
te w różnym stopniu. Powoduje 
to, że każdy potrzebuje innych 
bodźców w celu maksymalizacji 
percepcji wiedzy i zapamięty-
wania. Klasyczny podręcznik za-

bezpiecza potrzeby i możliwo-
ści jedynie części uczących się 
– osób z dominującą inteligencją 
językową. Zobrazowanie słowa 
pisanego wychodzi naprzeciw 
osób z uzdolnieniami wizualno-
-przestrzennymi, dla których klu-
czem do sukcesu w przyswajaniu 
i utrwalaniu wiadomości jest uży-
wanie obrazów do uczenia się, 
korzystanie z map myśli, oglą-
danie i wykonywanie rysunków, 
wykorzystywanie kolorów i form 
do wyróżnienia istotnych infor-
macji. Osobiście bardzo żałuję, 
iż nie natrafiłam na tę publika-
cję wcześniej – w szczególności 
w czasach studenckich tego typu 
obrazkowe vademecum byłoby 
dla mnie szczególną pomocą. 
Należę bowiem do osób, dla któ-
rych zapamiętanie czegokolwiek 
bez „rozrysowania” tematu jest 
szczególnie trudne. 

Tekst jest objętościo-
wo skromny co jednak nie razi 
w przypadku publikacji pomy-
ślanej jako „kompendium”. Jed-
nocześnie pod względem me-
rytorycznym oraz w zakresie 
doboru informacji książka jest 
w zasadzie bez zarzutu. W przy-
padkach kontrowersji lub niejas-
ności napotykamy na przypisy 
tłumacza. Autorzy zamieszczają 
też obficie odsyłacze do kolej-
nych stron, tak, że czytając np. 
o lekach moczopędnych można 
bez wracania do spisu treści do-
wiedzieć się, na których stronach 
znajdują się działy uzupełniające 
do omawianego zagadnienia np. 
o przybliżeniu zasad obniżania 
ciśnienia tętniczego lub stron-
nice poświęcone antagonistom 
receptora dla angiotensyny. Jed-
nocześnie należy zaznaczyć, że 
książka ma cechy repetytorium 
i wymaga od czytelnika przynaj-

mniej podstawowych wiadomo-
ści z zakresu anatomii, fizjologii, 
chemii, biochemii i patologii. Jak 
podają autorzy w przedmowie do 
piątego wydania niemieckiego 
„(…) w niniejszej publikacji przy-
toczono około 600 nazw leków. Ta 
liczba powinna być wystarczająca 
do wykorzystania w codziennej 
praktyce oraz powinna być okre-
ślona mianem „listy pozytywnej” 
i tak interpretowana.” Dominują 
treści łączące elementy chemii le-
ków poprzez prezentację wzorów 
chemicznych kluczowych cząstek 
i farmakodynamiki dzięki wizuali-
zacji procesów zachodzących na 
poziomie punktów uchwytu dla 
leków. Nie brakuje także infor-
macji z zakresu farmakokinetyki, 
ale dobór tych treści jest trafnie 
wyselekcjonowany pod kątem 
przydatności w praktyce. Ogra-
niczone są informacje dotyczące 
właściwości chemicznych cząstek 
z jednoczesnym położeniem na-
cisku na sposób w jaki leki wpły-
wają na czynności organizmu.

Elegancja wydania i jej uni-
kalność sprawia, że dla farmaceu-
ty-bibliofila przyjemnością bę-
dzie już sam fakt posiadania tej 
pozycji w księgozbiorze. Polecam 
ją także osobom uczącym się 
i przygotowującym się do egza-
minów – korzystny współczynnik 
objętości do zawartości sprawia, 
że jest to prawdziwa „pigułka”. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

„Ilustrowane Kompendium 
Farmakologii Lüllmanna”

Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein
Redakcja naukowa wydania polskiego: 

Tadeusz F. Krzemiński
Wydanie piąte uaktualnione 

i poszerzone
Drugie wydanie polskie

Wydawnictwo Czelej
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Okręgowa Izba Apte-
karska została powia-
domiona przez Sta-
rostwo Powiatowe, że 

jedna z aptek na jej terenie nie 
podjęła wyznaczonego uchwałą 
Rady Powiatu dyżuru. Prezydium 
izby aptekarskiej po zapoznaniu 
się z tą informacją zobowiązało 
swojego prezesa do skierowania 
zawiadomienia do Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej o podejrzeniu popeł-
nienia przewinienia zawodowego 
przez kierownika apteki. Rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej po 
przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego sporządził wnio-
sek o ukaranie w którym zarzucił 
kierownikowi popełnienie prze-
winienia zawodowego polegają-
cego na naruszeniu art. 94 ust. 1 
i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne 
i skierował go do sądu aptekar-
skiego.

Okręgowy Sąd Aptekarski 
uznał kierownika apteki za win-
nego spowodowania uchylania 
się przez aptekę od obowiązku 
pełnienia zaplanowanego dyżuru 
w okresie Świąt Bożego Narodze-

nia, czym zdaniem sądu naruszył 
art. 88 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 
94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farma-
ceutyczne. Za powyższe przewi-
nienie sąd okręgowy wymierzył 
obwinionemu karę upomnienia.

Od powyższego orzecze-
nia odwołanie złożył obrońca 
obwinionego zarzucając błąd 
w ustaleniach faktycznych przy-
jętych za podstawę orzeczenia, 
poprzez niezasadne ustalenie na 
podstawie przeprowadzonych 
dowodów i faktów, że obwiniony 
jako kierownik apteki naruszył 
przepisy prawa będące podsta-
wą skazania. W konkluzji apelacji 
obrońca wniósł o uniewinnienie 
aptekarza.

Naczelny Sąd Aptekarski 
rozpoznając odwołanie zważył co 
następuje:

Sąd uznał, że określenie sta-
tusu apteki i obwinionego miało 
bardzo istotne znaczenie w za-
kresie ustalenia winy aptekarza. 
Właścicielem apteki była spółka 
prawa handlowego w której ob-
winiony aptekarz pełnił funkcję 
kierownika na podstawie umowy 
o pracę.

Obowiązek prowadzenia 
spraw apteki przez kierownika 
określony w art. 88 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo farmaceutyczne nie 
może wyłączać praw właściciela 
apteki do podejmowania decyzji 
chociażby co do ustalania ze sto-
sownym organem administracji 
państwowej godzin czynności 
apteki. Z wyjaśnień obwinio-
nego złożonych przed sądem 
okręgowym wynikało wprost, że 
decyzję o niepodejmowaniu dy-
żuru przez aptekę podjął podmiot 
właścicielski, mając na względzie 
zamierzoną jej likwidację. Fakt ten 
znalazł również potwierdzenie 
w zeznaniach prezesa zarządu 
spółki będącej właścicielem apte-
ki. Ipso facto wobec arbitralnego 
podjęcia decyzji przez właściciela 
apteki obwiniony nie miał żadnej  
możliwości przeciwstawienia się 
takiemu działaniu. Ponadto zwa-
żyć należy, że decyzja właściciela 
apteki co do niepodejmowania 
dyżuru została zakomunikowana 
kierownikowi apteki z dużym 
wyprzedzeniem, co pozwoliło mu 
zgłosić ten fakt na kilka tygodni 
przed terminem do Starostwa 

APTEKA  
  DYŻURNA

Z  WOKANDY  
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO
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Powiatowego. Zdaniem sądu 
apelacyjnego takie zachowanie się 
kierownika należy tylko przypisać 
jego poczuciu odpowiedzialności, 
albowiem nie wynikało to z jego 
obowiązków, gdyż powinien tego 
dokonać podmiot właścicielski.

Art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Prawo farmaceutyczne określa 
obowiązki kierownika apteki w za-
kresie „organizacji pracy w apte-
ce”, a zatem powiązanie w/w zapi-
su prawa z niedopełnieniem przez 
obwinionego regulacji zawartych 
w art. 94 ust. 1 i 2 wymienionej 
ustawy nie mogło się ostać. Usta-
wodawca uregulowania określone 
zapisem art. 94 kieruje do apteki 
jako podmiotu gospodarczego, 
a zatem odpowiedzialnym za 
ich wykonanie powinien być jej 
właściciel. W czasie postępowania 
wyjaśniającego, a następnie po-
stępowania dowodowego przed 
sądem okręgowym nie wykazano, 
że właściciel apteki przeniósł obo-
wiązki zorganizowania i zabezpie-
czenia pod względem kadrowym 
pełnienia dyżuru przez aptekę 
na jej kierownika. Przeciwnie, 
ujawnione fakty wskazywały, że 
działanie właściciela było wręcz 
odwrotne i sprowadzało się do 
wydania polecenia odstąpienia 
apteki od dyżurowania.

Naczelny Sąd Aptekarski 
uznał, że właściwym adresatem 
do którego Starostwo Powiatowe 
winno skierować zawiadomienie 
o niepodjęciu dyżuru przez aptekę 
jest organ wydający zezwolenie na 
jej prowadzenie, czyli Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny. Należy 
zadać sobie pytanie dlaczego nie 
dokonało tego również Prezydium 
Izby Okręgowej w momencie 
powzięcia informacji o zdarze-
niu. W gestii WIF leżało bowiem 
żądanie wyjaśnień od podmiotu 
gospodarczego prowadzącego 
aptekę na okoliczność zaistnia-

łych zdarzeń i do tego właśnie 
organu należała decyzja o ewen-
tualnym wszczęciu postępowania 
administracyjnego w przedmiocie 
cofnięcia zezwolenia.

Z akt sprawy wynika, że 
Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej zawiadomił 
WIF o zaistniałym zdarzeniu. Zwa-
żyć jednak należy, że powyższe 
działanie obarczone było ponad 
trzymiesięczną zwłoką, przy czym 
wcześniej rzecznik sporządził 
postanowienie o przedstawie-
niu zarzutów obwinionemu, nie 
czekając na wynik ewentualnego 
postępowania wyjaśniającego 
przed WIF.

Okręgowy Sąd Aptekarski 
rozpoznając sprawę zmienił kla-
syfikację prawną czynu obwinio-
nego, tj. niepodjęcia przez aptekę 
wyznaczonych dyżurów w ten 
sposób, że zarzucił mu przekro-
czenie art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Prawo farmaceutyczne w związku 
z art. 94 ust. 1 i 2 tej ustawy. Sąd 
okręgowy nie wskazał jednak 
podstaw dowodowych na któ-
rych opierał się wyrokując o winie 
w tym zakresie. Treść uzasadnienia 
orzeczenia była nadzwyczaj lako-
niczna i zupełnie nie odpowiadała 
zapisom zawartym w art. 424 § 1 
i 2 kodeksu postępowania karne-
go. W szczególności sąd okręgo-
wy nie wskazał jakie fakty uznał 
za udowodnione lub nie udowod-
nione, na jakich w tej mierze oparł 
się dowodach i dlaczego nie uznał 
dowodów przeciwnych.

Naczelny Sąd Aptekarski 
uznał, że kierownikowi apteki nie 
można było przypisać winy za po-
dejmowanie działań sprzecznych 
z przepisami dotyczącymi wyko-
nywania zawodu farmaceuty oraz 
niezgodnych z zapisami Kodeksu 
Etyki Aptekarza RP, a ukaranie 
go - za oczywiście niesprawied-
liwe. Z uwagi na powyższe sąd 

apelacyjny podzielając zasadność 
odwołania obwinionego, zmienił 
zaskarżone orzeczenie Okręgo-
wego Sądu Aptekarskiego w ten 
sposób, że uniewinnił kierownika 
apteki.

W podsumowaniu przed-
stawionej sprawy należy przy-
pomnieć art. 45 ustawy o Izbach 
Aptekarskich, którego zapis brzmi: 
„członkowie samorządu aptekar-
skiego podlegają odpowiedzial-
ności zawodowej przed sądami 
aptekarskimi za postępowanie 
sprzeczne z zasadami etyki i de-
ontologii zawodowej oraz prze-
pisami prawnymi dotyczącymi 
wykonywania zawodu aptekarza”. 
Z przytoczonego fragmentu aktu 
prawnego jednoznacznie wynika, 
że przekroczenie prawa w związku 
z prowadzoną działalnością go-
spodarczą (prowadzeniem apteki), 
a nie dotyczącą bezpośrednio 
wykonywania zawodu, nie może 
być uznane za przewinienie za-
wodowe, o ile równocześnie nie 
nastąpiło przekroczenie zasad 
etyki zawodowej. W opisanej 
sprawie obwiniony nie dopuścił 
się zarzucanego mu czynu, wię-
cej – usiłował zapobiec zaistnia-
łej sytuacji. Chybiony zatem był 
wniosek o ukaranie oraz skazujące 
orzeczenie sądu aptekarskiego.

Reasumując chciałby jeszcze 
zwrócić uwagę, że nieuprawnione, 
rozszerzające zastosowanie art. 45 
ustawy przy rozpoznawaniu spraw 
związanych z przewinieniami za-
wodowymi, mogłoby wytworzyć 
sytuację w której karany byłby 
aptekarz-właściciel apteki, nato-
miast to samo złamanie prawa 
przez właściciela nie będącego 
członkiem korporacji pozosta-
wałoby poza zasięgiem naszej 
jurysdykcji. ■

mgr farm. Kazimierz Jura  
Przewodniczący 

Naczelnego Sądu Aptekarskiego
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„Art. 49. 1. Zakazuje się przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami 
spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji:

1) uzależniania zawarcia umowy dotyczącej tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego, wyrobów medycznych lub uzależniania treści tej umowy od przyjęcia lub spełnie-
nia przez:
a) innego przedsiębiorcę zajmującego się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczy-

mi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji,
b) podmiot prowadzący aptekę,
c) kierownika apteki,
d) osobę wydającą leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medycz-

ne objęte refundacją – świadczenia niezwiązanego z przedmiotem tej umowy, w tym korzyści ma-
jątkowej lub osobistej, o której mowa w ust. 3;

2) stosowania wobec podmiotów wymienionych w pkt 1 niejednolitych warunków umów.
2. Umowy sprzeczne z ust. 1 są w tym zakresie nieważne.
3. Zakazuje się:

1) przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji,

2) podmiotowi prowadzącemu aptekę, kierownikowi apteki lub osobie wydającej leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją, w związku z realiza-
cją recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyro-
by medyczne – sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lo-
jalnościowych, darowizn, nagród, wycieczek, gier losowych, zakładów wzajemnych, wszelkich form 
użyczeń, transakcji wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów i bonów, a także udzielania innych niewy-
mienionych z nazwy korzyści majątkowych lub osobistych dla świadczeniobiorców oraz osób upraw-
nionych.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do podmiotów realizujących zaopatrzenie na zlecenie w zakresie wyrobów 
medycznych oraz dostawców tych wyrobów.

5. Jeżeli w decyzji o objęciu refundacją leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 
medycznego, ustalano instrumenty dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7, które stano-
wią którąkolwiek z korzyści majątkowych lub osobistych, o których mowa w ust. 3, przepisów ust. 1–3 
nie stosuje się w zakresie tych instrumentów.”

Nowe brzmienie cytowanego przepisu ustawy refundacyjnej nie pozostawia wątpliwości, że progra-
my lojalnościowe nie mieszczą się w aptecznych ramach. ■

ZS

Zmiany w ustawie 
refundacyjnej

30 czerwca 2012 roku weszła w życie  ustawa o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 
czerwca 2012 roku, poz. 742). Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dla przybliżenia charakteru 
tych zmian przytaczamy in extenso nowe brzmienie artykułu 49. 
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Ewa. Rozkwita lato i już kuszą 
wakacje. Nasze dzisiejsze roz-
ważania chciałabym poświęcić 
okresowi przedurlopowemu. 
W jaki sposób przygotować 
się do wypoczynku, jak zadbać 
o to, aby stał się on czasem 
rzeczywistej regeneracji sił 
i oderwania się od codzien-
nych obowiązków? A precyzu-
jąc (bo przecież już kilkakrot-
nie opisywaliśmy zasady rzą-
dzące, nazwijmy to, pomysłem 
na dobry wypoczynek) - w jaki 
sposób przed wyjazdem, do-
mknąć swoje zawodowe obo-
wiązki oraz zabezpieczyć funk-
cjonowanie apteki. 

Magdalena. Pani Ewo, mam wra-
żenie, że określenie „domyka-
nie” pojawia się tutaj nieprzy-
padkowo. Od razu pojawia się 
w mojej głowie konstrukt [1], 
opisany w założeniach terapii 
Gestalt. W tym nurcie uważa 
się, że ludzie mają natural-

ną tendencję do domykania 
własnych doświadczeń, co 
ważniejsze - nie tylko w sfe-
rze czynności, ale także uczuć 
i myśli. Odtworzenie pełne-
go kontaktu z niedomkniętą 
sytuacją oraz dążenie do jej 
domknięcia staje się wręcz 
jednym z celów terapii. „Nie-
domknięte w przeszłości pro-
cesy powracają do nas” [2], 
stąd też właśnie praca nad 
ich dopełnieniem i przesu-
nięciem w obręb tzw. tła.  
W sytuacjach niedomknię-
tych odczuwamy poczucie 
dyskomfortu lub potrzebę 
podjęcia działania, które, je-
żeli przeanalizowalibyśmy je 
w aspektach terapeutycznych, 
ma służyć właśnie domknięciu 
jakieś sprawy. W życiu i języ-
ku codzienności ustawicznie 
doświadczamy tego samego 
i przeżywamy to jako uwiera-
jące poczucie „jeszcze czegoś 
do zrobienia”. 

(E) Rzeczywiście, obec-
ne w nurcie Gestalt pojęcie do-
mykania całości wydaje mi się 
dobrym wyjściem do rozważań 
i szukania odpowiedzi na pyta-
nie o znaczenie uporządkowania 
zawodowych spraw przed wy-
jazdem na urlop. Myślę również,  
w odniesieniu do farmaceutów, 
że wyjazd na urlop bez uporząd-
kowania spraw zawodowych bę-
dzie, zgodnie z opisanym wyżej 
modelem, skutkować ciągłym 
myśleniem o pracy, dzwonieniem 
do apteki i w konsekwencji spo-
rym emocjonalnym zmęczeniem. 
Dużo większym niż to, które-
go doświadczylibyśmy rezygnu-
jąc z urlopu. Przesunięcie apteki 
w „tło” wydaje się więc bardzo 
pożądane.

(M) Z całą pewnością tak 
właśnie powinno być. Dla wy-
jaśnienia zagadnienia konieczne 
jest również włączenie do naszej 
analizy kolejnego pojęcia obec-

czyli pytania o to, 
co urlopowo ważne

Jak odpoczywać, 
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nego w Gestalcie. Myślę w tym 
momencie o pojęciu figury „Całe 
otocznie, w którym funkcjonujemy 
jest tłem, to zaś, co w danej sekun-
dzie, tu i teraz, jest najważniejsze, 
staje się figurą i wysuwa się na 
plan pierwszy.” [3] Wychodząc 
poza kontekst terapeutyczny 
można pokusić się o stwierdze-
nie, że udany wypoczynek zale-
ży miedzy innymi od konfiguracji 
figury i tła. Dla farmaceuty dy-
żurującego w aptece wszystko, 
co jej dotyczy powinno być „fi-
gurą”. Zaś dla udającego się na 
wypoczynek apteka 
powinna zostać „tłem”. 
Jeżeli świadomie tym 
nie zarządzimy, to nie-
domknięta przed urlo-
pem, ważna zawodowa 
sprawa może stać się 
figurą, która będzie ab-
sorbowała naszą uwa-
gę, myśli i emocje i nie 
pozwoli nam na pełne 
otwarcie się na to, co 
może przynieść czas 
wakacji. Niezwykle istotne jest to, 
że niedomknięta figura uwiera nie 
tylko w sferze myśli, ale jak już za-
znaczyliśmy, także w sferze uczuć. 
A więc nierozwiązany zawodowy 
problem będzie obecny nie tylko 
w naszej pamięci i intelektualnym 
opisywaniu, ale i w uczuciach (po-
czucie napięcia, lęku, niepokój, 
który zmniejsza się wieczorem, 
a narasta rano - „zbliża się czas, 
w którym powinienem te sprawę 
załatwić”). W takiej sytuacji trud-
no o relaks i wypoczynek i, jak 
Pani słusznie zauważyła, trudno 
o wykorzystanie czasu na odbu-
dowę nadwątlonych całoroczną 
pracą sił.

(E) Zakładam, że aptekarz 
chce w pełni skorzystać z cza-
su urlopu. Pragnie zrobić sobie 
wakacje od stresu zawodowego 

i uchronić się przed wypaleniem. 
W świetle badań naukowych 
zrealizowanie tego zamiaru nie 
powinno być zostawione spon-
tanicznemu działaniu, ponieważ 
wakacje (w stosunku do cza-
su pracy) trwają krótko, a układ 
nerwowy potrzebuje czasu, aby 
przestawić się na inny, wolniej-
szy tryb działania. Farmaceuta 
nie powinien również zlekcewa-
żyć faktu, że organizm człowieka 
pracuje w dwóch trybach. Szyb-
szy, „dzienny” (odnosi się to także 
do czasu aktywności zawodowej) 

rządzony układem współczulnym 
odpowiedzialny jest za energię 
do walki i ucieczki. Natomiast 
wolniejszy, „nocny” (odpowied-
nio odnosi się to do czasu urlo-
pu), w którym dominuje układ 
przywspółczulny reguluje zdol-
ność do wypoczynku i trawienia. 
Przygotowanie więc do urlopu 
powinno być przeprowadzone 
z niezwykłą starannością. Nie na-
leży sobie samemu tego utrud-
niać. Jak więc to zrobić?

(M) Najpierw farmaceuta 
na pewno będzie musiał wyra-
zić w sobie zgodę na delegowa-
nie obowiązków i nie myślę tutaj 
o prostym zabiegu polegającym 
na wyznaczeniu, co kto ma robić. 
Dla wyraźniejszego omówienia 
zagadnienia chciałabym skon-
centrować się na osobach peł-

niących funkcje kierownicze i na 
aptekarzach- właścicielach aptek. 
To na nich ciąży konieczność za-
bezpieczenia pracy apteki i do-
pełnienia wszelkich bardzo złożo-
nych procedur. Muszę podkreślić, 
że przekazywanie obowiązków 
następuje w czasie, kiedy jeste-
śmy naznaczeni całoroczną pracą. 
„Zapięcie wszystkiego na ostatni 
guzik” wymaga więc podwójnej 
mobilizacji. Często odbywa się 
w sytuacji mniej komfortowej 
niż planowaliśmy. Dlatego o de-
legowaniu obowiązków warto 

pomyśleć już wtedy, 
kiedy wstępnie pla-
nujemy wakacyjny 
wyjazd. Kluczowe 
znaczenie ma fakt, 
który wybrzmiewa 
w wypowiedzianych 
przez Panią słowach: 
- „wyrazić w sobie 
zgodę”. Istotą do-
brego delegowania 
obowiązków jest 
nasze wewnętrzne 

przekonanie, że inna osoba jest 
w stanie rzetelnie nas zastąpić 
i że wakacyjny odpoczynek jest 
tym, czego właśnie potrzebuje-
my. 

(E) Podkreśla Pani, że o de-
legowaniu warto myśleć szerzej. 
Czy w takim razie zgodzi się Pani 
ze mną, iż zaufanie i odpowie-
dzialność to dwa bieguny tej rze-
czywistości?

(M) Myślę, że tak. Prze-
de wszystkim zaufanie, któ-
re jest z jednej strony ufnością  
w obszarze kompetencji zawodo-
wych, z drugiej - ufnością w ob-
szarze relacji. Muszę podkreślić, 
że delegowanie, w tym wskaza-
nie do zastąpienia, łączy się ze 
stanem oceny. Nie tylko przeło-
żony ocenia osobę zastępującą, 

Istotą dobrego delegowania obowiązków 

jest nasze wewnętrzne przekonanie, 

że inna osoba jest w stanie rzetelnie 

nas zastąpić i że wakacyjny odpoczynek 

jest tym, czego właśnie potrzebujemy

►
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ale także i on poddaje się oce-
nie. Jego praca, zaangażowanie, 
często talent przemawiają po-
przez to, co wypracował i co dla 
osoby zastępującej staje się wi-
doczne. Warto więc zadbać o to, 
aby wybrana osoba wzbudzała  
w nas zaufanie w wyżej wspo-
mnianych obszarach. Powinni-
śmy mieć przekonanie, że wy-
braliśmy rzetelnego specjalistę 
oraz osobę nam przyjazną, któ-
ra dostrzegając ewentualne nie-
dociągnięcia, posłuży nam pełną, 
ale i konstruktywną informacją 
zwrotną. Odpowiedzialność łączy 
się zaś dla mnie z sytuacją wy-
boru osoby, która poradzi sobie  
z nałożonym na nią zadaniem 
nie tylko pod względem meryto-
rycznym, ale i osobowościowym. 
Inaczej mówiąc - łączy się z po-
stawą realistycznej analizy, która 
z osób poradzi sobie z nałożony-
mi na nią obowiązkami i nie zo-

stanie przez ten fakt ponad siły 
obciążona. 

(E) Rozumiem, że odpowie-
dzialność i zaufanie zaznaczają 
się w zaakceptowaniu faktu, że 
wskazana osoba ma prawo do 
uruchomienia indywidualnego, 
własnego stylu zarządzania per-
sonelem i relacją z pacjentem. 
Przed wyjazdem na urlop warto 
doprecyzować margines ewentu-
alnych zmian. Warto otworzyć się 
na nowe propozycje jak i zazna-
czyć, co trudno byłoby nam za-
akceptować. Okres urlopu może 
być nie tylko czasem odpoczynku. 
Często pozwala na emocjonalnie 
zdystansowaną ocenę własnej 
pracy i dostrzeżenie obszarów,  
w których należy wprowadzić 
zmiany. W tym znaczeniu może 
być ożywczy nie tylko dla nas, ale 
i dla naszej apteki. 

 (M) Powierzenie komuś 
zadań, od tych formalnych po 
bardzo indywidualne (na przy-
kład szczególna troska o zaprzy-
jaźnionego pacjenta) jest trudna 
jeszcze z jednego powodu. Poja-
wia się bowiem uczucie rywaliza-
cji. Niepokój, że może ktoś okaże 
się od nas lepszy, ze po naszym 
powrocie nie uda się już odbudo-
wać relacji. Dobrze jest i te uczu-
cia  zreflektować oraz dojrzale 
ocenić.  ■

Ewa Sitko 
wykładowca w programie Pharmassist 

Magdalena Bucior 
psycholog

Fot. Fotolia.pl
[1] Konstrukt  to sposób  postrzegania, kon-

struowania lub  interpretowania zdarzeń.
[2] www.terapia-gestalt.net. Podstawowe za-

łożenia Gestaltu.
[3] Victor Chu „Psychoterapia Gestalt. Wykład 

podstawowy”, Oficyna Wydawnicza KANON 
i Pracownia psychologiczna, Łódź 1994
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W maju br. wartość 
sprzedaży całego 
rynku w porów-

naniu do analogicznego okresu 
2011 r. była niższa o 22 mln PLN. 
Podobnie jak w poprzednich 
miesiącach br. wartość sprzeda-
ży leków refundowanych była 
mniejsza niż w analogicznym 
okresie ub. r. Słabszy o 165 mln 
PLN (-16,78%) wynik sprzedaży 
leków refundowanych ponow-
nie przeważył wzrosty sprzedaży 
w pozostałych segmentach ryn-
ku. Sprzedaż odręczna wzrosła 
o 72 mln PLN (+9,36%), a leki peł-
nopłatne na receptę wzrosły o 71 
mln PLN (+17,37%).

Natomiast wobec kwietnia 
br. nastąpił spadek o 67 mln PLN. 
W tym wypadku spadek zanoto-
wały wszystkie segmenty rynku. 
A największy spadek dotknął seg-
ment sprzedaży odręcznej, któ-
rych wartość sprzedaży zmalała 

o 45 mln PLN (-5,08%). Leki peł-
nopłatne na receptę zanotowały 
spadek o 13 mln PLN (-2,71%), 
a leki refundowane zmniejszyły 
sprzedaż względem kwietnia br. 
o 9 mln PLN (-1,07%).

Maj 2012 

– leki refundowane 
przyczyną kolejnego 
spadku wartości sprzedaży  
całego rynku

Rynek farmaceutyczny w maju br. zanotował sprzedaż na poziomie 2 135 mln 
PLN. Sprzedaż ponownie była słabsza niż w analogicznym okresie ub. r. Rynek 
farmaceutyczny spadł o 1,02%, tj. 22 mln PLN. W porównaniu do poprzedniego 
miesiąca br. sprzedaż spadła o 3,05%, tj. o 67 mln PLN. 

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

Tabela 1: maj 2012 vs maj 2011

 
maj 2011 maj 2012 zm. (%)       

Leki Refundowane 982 817 -16,78%

Leki Pełnopłatne 408 478 17,37%

Sprzedaż Odręczna 769 841 9,36%

Całkowity obrót 2 159 2 136 -1,02%

Tabela 2: maj 2012 vs kwiecień 2012

 

kwiecień 
2012 maj 2012 zm. (%)       

Leki Refundowane 826 817 -1,07%

Leki Pełnopłatne 492 478 -2,71%

Sprzedaż Odręczna 886 841 -5,08%

Całkowity obrót 2 204 2 136 -3,05%
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W maju 2012 r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 155,9 tys. PLN.  
W porównaniu do maja ub. r. 
statystyczna apteka osiągnęła 
o 5,14 tys. PLN (-3,19%) mniejszą 
wartości sprzedaży. Natomiast 
względem kwietnia br. wartość 
sprzedaży spadła o 4,90 tys. PLN 
(-3,05%). 

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 18,61% (-13,63 tys. PLN). 
Pozostałe segmenty wzrosły, ale 
nie na tyle, aby odwróciły nieko-
rzystną tendencję. W porównaniu 
do kwietnia br. spadek dotknął 
wszystkie segmenty rynku. 

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w maju 2012r. była nieznacznie 
wyższa (+0,04%) niż w kwietniu 
br. Natomiast względem analo-
gicznego okresu ub. r. ceny wzro-
sły o 0,34% (+0,05 PLN). Średnia 
marża apteczna w maju 2012r. 
wzrosła względem poprzednie-
go miesiąca o 0,26 pp i wyniosła 

26,31%. Marża ta była o 0,27 pp 
niższa niż w analogicznym okre-
sie ub. r. 

Refundacja a współpłacenie

W maju poziom współpła-
cenia pacjentów za leki refundo-
wane wyniósł 28,47%. Wskaźnik 
ten spadł względem kwietnia br. 
o 0,59 pp. Udział pacjenta w do-
płacie do leków refundowanych 
zmniejszył się również o 4,10 
pp w porównaniu do analogicz-
nego miesiąca ubiegłego roku 
(32,57%). W maju pacjenci wyda-
li na leki refundowane 233 mln 
PLN, tj. o 7 mln PLN mniej niż 
w poprzednim miesiącu. Nato-
miast wobec maja ub. r. wartość 
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Rynek farmaceutyczny: 
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w  latach 2011-2012

Statystyczna apteka 2011 Statystyczna apteka 2012

tys. PLNtys. PLNtys. PLNtys. PLN

dopłaty pacjenta była niższa o 87 
mln PLN. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach w maju, pacjenci zapła-
cili 72,64% z 2 136 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do kwietnia br. 
udział ten spadł o 0,77 pp, a war-
tościowo wydatki pacjentów były 
niższe o 66 mln PLN. W maju 
2012r. pacjenci wydali na pro-
dukty lecznicze zakupione w ap-
tekach 1 552 mln PLN, tj. o 56 
mln PLN więcej niż w analogicz-
nym okresie ub. r. (wzrost udziału 
o 3,32 pp). 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012 

Według prognozy ana-
lityków PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farma-
ceutycznego na koniec 2012 roku 
wyniesie 27 mld PLN. W porów-
naniu do ubiegłego roku wartość 
rynku w 2012 będzie niższa od 
3% do 5%. Natomiast refunda-
cja na koniec 2012 roku osiągnie 
wartość 7,2 mld PLN, tj. będzie od 
16% do 18% mniejsza niż w ubie-
głym roku. Słabsze wyniki w maju 
br. pogorszyły i tak już niewesołe 
prognozy na koniec roku. ■
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Wielokrotnie w poprzed-
nich „Migawkach…” 
podkreślałem, że kilka 

pookupacyjnych lat, w których 
przyszło działać polskim izbom 
aptekarskim, było dla polskiej 
farmacji bardzo ciężkich. Apte-
karzy, za nieoficjalnym przyzwo-
leniem władzy ludowej, oskarża-
no na łamach prasy codziennej 
o spekulację cenami leków i na-
gminne okradanie ludu pracują-
cego… Najczęściej pojawiał się 
zarzut ukrywania na zapleczach 
aptek leków i sprzedawania ich 
po drastycznie zawyżonej cenie. 
Oczywiście była to nieprawda. 
Leków brakowało w hurtow-
niach, zniszczony wojną przemysł 
w ogóle ich nie wytwarzał, a po-
stępująca izolacja ekonomiczna 
powodowała stopniowe odcięcie 
polskiego rynku od producentów 
zachodnioeuropejskich. Jedno-
cześnie nad aptekarzami wisiała 
ciągła groźba nacjonalizacji, któ-
rej zarówno władza, jak i prasa 
codzienna, bardzo chętnie uży-
wały relacjonując w fałszywym 
tonie rzekome nadużycia.

Naczelna Izba Aptekarska 
oraz większość izb okręgowych, 
podejmowały usilne starania, by 
ten tendencyjny wizerunek pro-
stować, poprawiać i przekazywać 
prasie rzeczywisty obraz starań 
i heroicznych wysiłków, jakie ap-
tekarstwo czyniło dla polskich 
pacjentów. Jak pamiętamy izby 
aptekarskie zakładały plantacje 
roślin leczniczych, by poprawić 
zaopatrzenie aptek, laboratoria 
analityczne, by stale kontrolować 

jakość leków, wspomagały także 
tonące w kłopotach finansowych 
uczelnie farmaceutyczne i włą-
czały się do wszelkich akcji cha-
rytatywnych… Działania te na-
głaśniano w organie prasowym 
Naczelnej Izby Aptekarskiej „Far-
macja Polska”, często cytowanym 
w prasie codziennej. Jednym 
z najciekawszych przykładów 
poprawiania zniekształconego 
wizerunku zawodu aptekarskie-
go był zorganizowany w dniach  

W poprzednim numerze „Aptekarza Polskiego” opisany został Zjazd Lekarzy, Farmaceutów i Przyrodników, zor-
ganizowany w sierpniu 1946 przez Pomorską Izbę Aptekarską. Nie była to jedyna tego typu inicjatywa. Także w roku 
1946, w Poznaniu, urządzony został Zjazd Aptekarstwa Ziem Zachodnich. Jego pomysłodawcą była Okręgowa Izba 
Aptekarska w Poznaniu.

Ilustracja 1
Uczestnicy Zjazdu Aptekarstwa Ziem Zachodnich

(„Farmacja Polska” 1946, nr 5, s. 155).
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30-31 marca 1946 Zjazd Apte-
karstwa Ziem Zachodnich, będą-
cy tematem niniejszego artykułu.

Wedle relacji Zarządu Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej w Pozna-
niu, podsumowującej działalność 
za lata 1945-1949, Zjazd Apte-
karstwa Ziem Zachodnich miał na 
celu ogólne przedstawienie obra-
zu warunków pracy aptekarzy 
na Ziemiach Odzyskanych i uwi-
docznienie wkładu farmaceu-
tów w dziele odbudowy tej części 
naszego kraju. Do uczestnictwa 
w poznańskim Zjeździe zapro-
szono przedstawicieli wszystkich 
instytucji związanych z aptekar-
stwem i działających na tzw. Zie-
miach Odzyskanych. Do Poznania 
przyjechali delegaci izb aptekar-
skich z Wrocławia, Katowic, Czę-
stochowy, Olsztyna, Szczecina, 
Warszawy i Bydgoszczy. Odnoto-
wano obecność profesorów pol-
skich uczelni farmaceutycznych 
z Poznania i Wrocławia. Gośćmi 
byli także przedstawiciele urzę-
dów wojewódzkich, ubezpieczal-
ni społecznych, izb lekarskich 
i Związku Zawodowego Pracow-
ników Służby Zdrowia.

Relacjonująca Zjazd redak-
cja „Farmacji Polskiej” pisała ob-
szernie: celem dania społeczeń-
stwu obrazu warunków, w których 
odbywa się praca aptekarza i uwi-
docznienia wkładu aptekarstwa 
w dziele odbudowy naszego życia 
państwowego, celem przedstawie-
nia obecnego stanu zaopatrzenia 
aptek, a tym samym całej lud-
ności w środki lecznicze na tere-
nach zachodnich zwołany został 
przez Okręgową Izbę Aptekar-
ską w Poznaniu w porozumieniu 
z Naczelną Izbą oraz przez Sekcję 
Aptekarską Związku Zawodowego 
Pracowników Służby Zdrowia – 
zjazd przedstawicieli aptekarstwa 
z Ziem Zachodnich. 

Zasadnicze znaczenie miał 
pierwszy dzień Zjazdu w czasie 
którego obrady odbywały się 
w sali posiedzeń poznańskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Jak re-
lacjonowała „Farmacja Polska” 
przy stole obrad zasiadło prezy-
dium zarządu Izby Poznańskiej 
z prezesem magistrem farmacji 
Witoldem Głowackim na czele, 
który otworzył Zjazd i powitał 
przybyłych gości. W otwiera-
jącym Zjazd słowie wstępnym 
magister Głowacki wyjaśniał cel 
i zadania Zjazdu, wskazał tak-
że na pewne różnice pomiędzy 
zachodnimi a centralnymi woje-
wództwami na płaszczyźnie spraw 
aptekarskich. Następnie głos za-
brał wiceprezes Naczelnej Izby 
Aptekarskiej magister Edmund 
Szyszko, zapewniając, że farma-
cja polska współpracując ściśle 
z władzami państwowymi jak do-
tąd, spełniać będzie swe szczytne 
zadania, niosąc ulgę choremu, 
a tym samym przyczynia się do 
podniesienia zdrowotności kraju. 
Następnie delegat Izby Lekar-
skiej zapewniał o chęci współ-
pracy świata lekarskiego z zawo-
dem aptekarskim. Z kolei prezes 
Izby Okręgowej z Częstochowy, 
magister Aleksander Włosiński, 
z uznaniem odnosił się do odro-
dzenia życia zawodowego, kom-
plementując: Poznaniacy zawsze 
pracowici, wykazują maksimum 
inicjatywy. 

Kolejnym punktem progra-
mu było odczytanie treści tele-
gramów, jakie organizatorzy Zjaz-
du wystosowali do władz pań-
stwowych. Był to kolejny, sprytny 
„chwyt” propagandowy, mający 
na celu zwrócenie uwagi na za-
angażowanie aptekarzy w odbu-
dowę Polski i podkreślenie pełnej 
solidarności z rządzącymi. Do 
ministra zdrowia pisano: zjazd 
(…) zapewnia Obywatela Ministra, 

że zawód farmaceutyczny speł-
niał i spełniać będzie ofiarnie swe 
ciężkie obowiązki na ziemiach za-
chodnich, stojąc również na straży 
ich polskości. Z kolei do dyrektora 
Departamentu Farmaceutyczne-
go Ministerstwa Zdrowia pisano: 
Zjazd przedstawicieli aptekarstwa 
Ziem Zachodnich zasyła Koledze 
Dyrektorowi, Rzecznikowi spraw 
farmaceutycznych na terenie Mi-
nisterstwa Zdrowia, wyrazy głę-
bokiego poważania oraz życzenia 
dalszej owocnej pracy dla dobra 
służby farmaceutycznej w Pol-
sce. Nie mogło zabraknąć życzeń 
i dla prezesa Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej, profesora Bronisława 
Koskowskiego: Zjazd aptekarstwa 
Ziem Zachodnich zasyła Preze-
sowi Naczelnej Izby Aptekarskiej 
oraz zasłużonemu Nestorowi far-
macji polskiej wyrazy hołdu i  po-
ważania. 

Za punkt kulminacyjny 
Zjazdu uznać można wygłoszone 
następnie dwa referaty. Pierw-
szy, programowy, zatytułowany 
„Dotychczasowa praca zawodu 
aptekarskiego na terenie Ziem 
Zachodnich”, wygłoszony został 
przez magistra Pawła Wandtke-
go, dyrektor Biura poznańskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Zo-
stał on w całości przedrukowa-
ny na łamach „Farmacji Polskiej”. 
Prelegent szczegółowo opisał 
w nim dorobek samorządu ap-
tekarskiego w odbudowie sieci 
aptek i życia farmaceutycznego 
na Ziemiach Zachodnich, zazna-
czając m.in., że do pracy organi-
zacyjnej i odbudowy stanęli wszy-
scy pracownicy aptek, tak fachowi, 
jak i niefachowi, pracując z całym 
zapałem i dając maksimum swo-
ich sił i zdolności. Śmiało możemy 
powiedzieć, że wszyscy stanęli na 
wysokości swojego zdania. 

Drugi referat, zatytułowa-
ny „Farmaceuci a zagadnienia ►
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zielarskie w dobie obecnej” miał 
charakter częściowo naukowy, 
a częściowo praktyczny. Przy-
gotowany został przez Wacława 
Strażewicza, profesora farmakog-
nozji Uniwersytetu Poznańskiego. 
Także i to wystąpienie zostało 
w całości przedrukowane na ła-
mach „Farmacji Polskiej”. 

Kolejną częścią Zjazdu była 
obszerna dyskusja nad referata-
mi. Najczęściej, w zgodzie z pla-
nowaną wymową Zjazdu, apte-
karze narzekali na dramatyczne 
braki w zaopatrzeniu aptek i od-
wlekane coraz bardziej urucho-
mienie największych fabryk far-
maceutycznych w Polsce. Tym sa-
mym obecni na sali dziennikarze 
wyraźnie zrozumieli, że to nie far-
maceuci ukrywają leki w magazy-
nach aptek. Wiceprezes Naczel-
nej Izby Aptekarskiej przyzna-
wał, że braki leków są faktem, że 
trudno wobec nich żądać spraw-
nego działania aptek, ale obie-
cywał jednocześnie, że sytuacja 
ta wnet się zakończy, gdyż przy 
Ministerstwie Zdrowia powoła-
na została Komisja Leków. Miała 
ona rozwiązać problem zarówno 
produkcji, jak dostaw leków do 
aptek. W dyskusji podkreślono 
także konieczność organizowania 
przy aptekach laboratoriów ana-
litycznych, które nie tylko pozwo-
lą kontrolować jakość leku, ale 
także – podniosą rangę i prestiż 
polskich aptek. W odniesieniu do 
referatu profesora Strażewicza 
uczestnicy deklarowali koniecz-
ność zainteresowania (…) spra-
wami zielarskimi młodzieży szkół 
powszechnych oraz kół Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Postulowano 
także włączenie aptekarzy pro-
wincjonalnych w akcję zbierania 
ziół. 

W czasie dyskusji pojawi-
ły się także nieprzyjemne zgrzy-
ty, można przypuszczać, iż rów-

nież wprowadzone celowo. Otóż 
jeden z uczestników dyskusji 
zgryźliwie zauważał, że przepro-
wadzone konfiskowanie towaru 
poniemieckiego, nabytego drogą 
kupna, przez Tymczasowy Zarząd 
Państwowy Majątków Porzuco-
nych jest dziwne w porównaniu 
do pobłażliwości tej władzy w sto-
sunku do np. domów komisowych, 
które weszły w posiadanie w ten 
sam sposób bardzo wielkiej ilości 
towaru poniemieckiego.

Kolejnym punktem pro-
gramu Zjazdu było uczestnictwo 
zebranych w poświęceniu loka-
lu Spółdzielni Farmaceutycznej. 
Uroczystości towarzyszyły liczne 
przemówienia gratulacyjne, zwie-
dzanie znakomicie urządzonego 
lokalu Spółdzielni, a także lamp-
ka wina, którą Zarząd podjął go-
ści. Z kolei wieczorem uczestnicy 
zjazdu obecni byli na przedsta-
wieniu operetki „Wesoła Wdówka” 
w gmachu opery poznańskiej.

Drugi dzień Zjazdu rozpo-
czął się od zwiedzania gmachów 
poznańskiego Oddziału Farma-
ceutycznego, zrujnowanego nie 
tylko przez działania wojenne, 
ale także na skutek wyniszcza-
jącej polityki okupanta niemie-
ckiego. Jak relacjonował opro-
wadzający po Oddziale profesor 
Dobrowolski, zupełnie zniszczo-
na została większość pracowni, 
sal wykładowych, a kadra nauko-
wa została poważnie naruszona 
w czasie okupacji. Jednak już po 
roku wytężonej pracy i pełnych 
poświęcenia wysiłków (…) Uniw. 
Poznański kształci nadal poważ-
ną ilość młodych farmaceutów, 
nie ustępując innym uczelniom. 
Uczestnicy Zjazdu zwiedzali m.in. 
ubogi lokal Koła Farmaceutów 
Studentów U.P. i zadeklarowali na 
jego urządzenie doraźną pomoc 
finansową w pokaźnej kwocie 
13500 złotych.

O godzinie 12 rozpoczę-
ły się obrady uczestników. Dru-
gi dzień Zjazdu miał nieco inny 
charakter. Omawiano i dysku-
towano m.in. najnowsze ustawy 
rządowe oraz trudne zagadnie-
nie stosunków pomiędzy praco-
dawcami, a pracownikami w ap-
tekach Ziem Zachodnich. Wy-
brany został także delegat ap-
tekarstwa do Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych. Obszerną dyskusję 
poświęcono współpracy izb ap-
tekarskich z inspektorami farma-
ceutycznymi i ustalaniu cen na 
pozostałe w niektórych aptekach 
poniemieckie leki gotowe. Inte-
resujące było podsumowanie 
udziału aptekarzy w życiu spo-
łecznym i politycznym w chwili 
obecnej. Ostatnim punktem ob-
rad było przedstawienie sukce-
sów organizacyjnych polskiego 
samorządu aptekarskiego, pole-
gających m.in. na zorganizowa-
niu licznych kursów dokształca-
jących oraz aktywnej działalno-
ści Farmaceutycznego Instytutu 
Wydawniczego. Już na samo za-
kończenie Zjazdu prezes Głowa-
cki uczestnikom podziękował za 
przybycie, zaś personelowi biura 
Izby Poznańskiej z dyrektorem 
Wandtkem na czele za pełną od-
dania postawę przy jego organi-
zowaniu. Zjazd zakończył wspól-
ny obiad i fotografia, reproduko-
wana w niniejszym artykule.

W rok po zorganizowaniu 
Zjazdu Aptekarstwa Ziem Za-
chodnich, w artykule „Apteki na 
Ziemi Lubuskiej”, prezes poznań-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
magister Witold Głowacki chwalił 
się odbudową sieci aptek na Zie-
mi Lubuskiej i masowym napły-
wem do tej części Ziem Zachod-
nich polskich farmaceutów („Far-
macja Polska” 1947, nr 9, s. 339). 
(patrz Ilustracja 2)

►
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Zjazd Aptekarstwa Ziem 
Zachodnich odniósł swój zamie-
rzony cel: w prasie codziennej 
całego kraju ukazały się liczne ar-
tykuły i reportaże na jego temat. 
Znalazły w nich odzwierciedlenie 
wszystkie poruszane na Zjeździe 
wątki. Dziennikarze i redaktorzy 
chwalili aptekarzy za udział i or-
ganizację planowej i racjonalnej 
(…) akcji osiedleńczo-osadniczej 
zawodów samodzielnych. Pod-
kreślano olbrzymi wysiłek i pracę 
włożoną przez zawód w dzieło 
odbudowy i uruchomienia kilkuset 
aptek na ziemiach odzyskanych. 
Jednak co najważniejsze, dzien-
nikarze zastrzegali, że współpraca 
między czynnikiem państwowym 
a samorządem zawodowym bę-
dzie tym owocniejszą, im więcej 
władze państwowe okażą zrozu-
mienia dla potrzeb i postulatów 
pierwszych pionierów. ■

dr n. farm. Maciej Bilek 
piśmiennictwo u autora

Ilustracja 2
 Masowy napływ polskich farmaceutów do Ziem Zachodnich 

„Farmacja Polska” 1947, nr 9, s. 339

Warto wiedzieć
Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety

W celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia 
ich konkurencyjności w branży farmaceutyczno-zielarskiej powstał Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych 
i Suplementów Diety. Działalność Klastra ma na celu poszukiwanie nowatorskich rozwiązań umożliwiających 
wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu skutecznych roślinnych produktów leczniczych najwyższej jakości, co 
podniesie innowacyjność i konkurencyjność nowego na polskim rynku powiązania kooperacyjnego.

Główne cele i zadania Klastra:
• Stworzenie możliwości korzystania z infrastruktury badawczej i najnowszych technologii produkcji,
• Opracowanie i wdrożenie koncepcji najlepszych praktyk produkcji roślinnych produktów leczniczych 

i suplementów diety,
• Informowanie o źródłach pochodzenia i dystrybucji roślinnych produktów leczniczych i suplementów 

diety, 
• Opiniowanie na temat bieżących uregulowań prawnych,
• Tworzenie warunków dla transferu wiedzy i nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw, we współ-

pracy ze środowiskiem naukowo – badawczym,
• Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw uczestniczących w klastrze,
• Promowanie współpracy, wymiany i transferu wiedzy między sektorem nauki i przemysłu.
 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koordynatorem przedsięwzięcia jest  Narodowy Instytut Leków.

źródło: http://www.nil.gov.pl
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Nowe rejestracje – PL – MARZEC  2012

A – PRZEWÓD POKARMOWy I 
METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane 
w zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w chorobie 
wr zodowe j  i  r e f luks i e 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Esomeprazolum :  Mapresol 
(Specifar), Feprasol (Specifar), 
Esomeprazol +Pharma, Nexpes 
(Specifar) i Prospes (Specifar) 
to odpowiednio 13., 14., 15., 
16. i 17. zarejestrowana marka 
ezomeprazolu. Na rynek zostały 
wprowadzone 3 leki: Nexium 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
od października 2010 Emanera 
(Krka) i od stycznia 2012 Helides 
(Zentiva; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Ethypharm 
pod nazwą Prazectol ) .  Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Eranoprazol (Ranbaxy), 
Esomeprazole Polpharma inj., 
Esomeprazol Teva, Esoranban 
(Ranbaxy), Meprene (Ethypharm), 
Spemeprol (Specifar), Stomezul 
(Sandoz), Texibax (Ranbaxy) i 
Zoleprin (Hygia) .  Skreślono 
z  Re j e s t r u :  E s o m e p r a z o l -
Ratiopharm.
Pantoprazolum: Prazolacid (ICN 
Polfa Rzeszów) i Gastrowell Control 

(Sun-Farm) to odpowiednio 
50. i 51. zarejestrowana marka 
p a n t o p r a z o l u .  N a  r y n e k 
w p r o w a d z o n o  2 0  m a r e k : 
Controloc i od czerwca 2009 
dostępny bez recepty Controloc 
Control (Nycomed; lek oryginalny), 
od listopada 2006 Anesteloc 
(Adamed), od listopada 2007 
Contix (Lekam), od grudnia 2007 
Nolpaza (Krka), od czerwca 2008 
Pantoprazol-Ratiopharm, od 
września 2008 Panogastin (Jelfa), 
od października 2008 IPP (Sandoz) 
oraz Noacid (Egis), od listopada 
2008 Panzol  (Apotex)  oraz 
Pantoprazol Sandoz, od sierpnia 
2009 Contracid (Farma-Projekt), od 
marca 2010 Panprazox (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Nucleus jako Zoramyl), od 
lipca 2010 Pantogen (Generics), od 
sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Tifizol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic 
(Farmacom; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Zipantola, 
a następnie wprowadzony na 
rynek w listopadzie 2008 pod 
nazwą Pantoprazolum Farmacom), 
od października 2010 Ranloc 
(Ranbaxy), od marca 2011 Contix 
ZRD (Lekam), od czerwca 2011 
Panrazol (Actavis), od października 
2011 Prazopant (Actavis), od 

lutego 2012 Pantoprazole Arrow 
(Arrow Poland) i od marca 2012 
Pantopraz (Biofarm). W postaci 
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), Nelgast 
(Glenmark Pharmaceuticals), 
Neutroflux (Pharmafile), Ozzion 
(Vale Pharmaceuticals), Pamyl 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
Panglen (Glenmark), Pantomed 
(Ratiopharm),  Pantoprazole 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Pantoprazole Olinka, Pantoprazole 
Phargem, Pantoprazole Reig Jofre 
inj., Pantoprazole Wockhardt, 
Pantoprazol Krka, Pantoprazol Polfa 
Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm inj., 
Pantoprazol Tecnimede, Pompec 
(Adamed), Prasec (Ratiopharm; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Pantomol przez 
firmę Alfred E. Tiefenbacher), 
Prazafile (Pharmafile), 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), Zolepharm 

W marcu 2012 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydał 157 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów 
leczniczych, w tym 153 pozwolenia dla nowych produktów leczniczych i 4 nowe pozwolenia dla 
leków już wcześniej zarejestrowanych (Glukoza – Prolab; Lekoklar – Sandoz; Propycil - Admeda), 
które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Pominięto także 6 pozwoleń umieszczonych 
zapewne pomyłkowo w bieżącym wykazie, gdyż dotyczących produktów zarejestrowanych 

wcześniej (Abapter – Pol-Nil, rejestracja w lutym 2012; Pinexet – Medana Pharma, rejestracja w czerwcu 2010). 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 marcu 
2012, został udostępniony przez Urząd 20 czerwca 2012.
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►

(Pharmafile), a także 4 leki OTC 
z centralnej rejestracji unijnej: 
Somac Control, Pantozol Control, 
Pantecta Control i  Pantoloc 
Control (wszystkie: Nycomed). W 
postaci iniekcji nie pojawiło się 
jeszcze w obrocie 5 leków: Dyspex 
I.V., Panprazox, Pantoprazole Reig 
Jofre, Pantoprazol-Ratiopharm i 
Zipantola.
Skreślono z Rejestru (brak w 
Urzędowym Wykazie 2012): 
Gastrostad Inj (Stada), Pantoprazol 
BMM Pharma i Pantul (Gerot).

A 0 6 / A 0 6 A  –  Ś r o d k i 
przeczyszczające;
A 0 6 A A  –  P r e p a r a t y 
zmiękczające masy kałowe

Natrii docusas: M-Klyx (Ferring) 
żel doodbytniczy to aktualnie 3. 
zarejestrowana marka dokuzanu 
s o d o we g o .  D o  s p r z e d a ż y 
wprowadzono 2 leki: doustny 
Doculax (Hasco-Lek) oraz czopki 
Laxol  (Herbapol  Wrocław) . 
Skreślono z Rejestru: Laxopol 
(Unia).

A06AD - Środki 
przeczyszczające działające 
osmotycznie

M a c r o g o l u m + k a l i i 
c h l o r i d u m + n a t r i i 
c h l o r i d u m + n a t r i i 
h y d r o c a r b o n a s :  M o v i c o l 
(Norgine) w torebkach po 6,9 
g to rozszerzenie względem 
zarejestrowanego wcześniej 
preparatu w torebkach po 13,8 g. 
Zarejestrowano 6 preparatów o 
podanym składzie. Do sprzedaży 
od kwietnia 2011 wprowadzono 
Moxalole (Meda Pharma). Nie 
pojawiły się jeszcze w obrocie 
preparaty: Clericol (Chanelle 
Medical), Hermalax (Hermes), 
Laxaherm (Hermes), Macroratio 
(Ratiopharm) i Movicol (Norgine).

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

Orlistatum: Orlistat 123ratio w 

dostępnej bez recepty dawce 
60 mg to 7. zarejestrowana 
marka orlistatu. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 leki: receptowy 
Xenical (Roche; lek oryginalny) 
i od marca 2009 bezreceptowy 
A l l i  (G laxoSmi thK l ine ;  l ek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Orlistat GSK). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Orlistat 
Polpharma, Orlistat Sandoz, 
Orlistat Stada, Orlistat Teva.

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy ;  A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy 
we krwi, z wyłączeniem 
insulin; A10BG – Pochodne 
tiazolidynodionu

P i o g l i t a z o n u m :  Sy m p i o n 
( Sy m P h a r )  o r a z  L i s p e c i p , 
Piodiglin i Meglispes (wszystkie 
trzy: Specifar) to odpowiednio 
11., 12., 13. i 14. zarejestrowana 
marka pioglitazonu. Również w 
marcu 2012 w ramach centralnej 
re jes t rac j i  un i jne j  Komis ja 
Europejska zarejestrowała 8 marek 
pioglitazonu: Paglitaz (Krka), 
Pioglitazone Accord (Accord 
Healthcare), Pioglitazone Krka, 
Pioglitazone Actavis, Glidipion (lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Pioglitazone Actavis Group), 
Pioglitazone Teva, Pioglitazone 
Teva Pharma i Sepioglin (Vaia). 
W październiku 2000 w ramach 
centralnej rejestracji unijnej 
zarejestrowano 2 leki zawierające 
pioglitazon: Actos (Takeda) i 
Glustin (Takeda). Na rynku w 
Polsce pojawił się Actos.

C – UKłAD SERCOWO-
NACZyNIOWy

C01 – Leki stosowane w 
chorobach serca; C01E/
C01EB – Inne leki stosowane 
w chorobach serca

Trimetazidinum :  Trimepect 
(PharmaSwiss) i  Apo Trimet 
PR (Apotex) to odpowiednio 
15. i 16. zarejestrowana marka 
trimetazydyny, zaś Metazydyna 
MR (Adamed) to rozszerzenie 

w z g l ę d e m  w p r o w a d z o n e j 
wcześniej postaci o standardowym 
uwa ln ian iu .  Do  spr zedaży 
wprowadzono 8 marek preparatów 
jednodawkowych o standardowym 
i  przedłużonym uwalnianiu: 
Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), 
Metazydyna (Polfa Pabianice), 
Preductal (Servier) i Preductal 
MR (Anpharm), Trimetaratio 
(Ratiopharm), od sierpnia 2008 
Setal MR (Polfarmex), od listopada 
2008 Protevasc SR (Gedeon 
Richter Polska), od kwietnia 
2010 Trimeductan MR (Lekam) 
i od sierpnia 2011 Vascotazin 
(Actavis). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Dimesar (Lupin), Portora 
(Glenmark), Trimedal (Lupin), 
Trimetazidine-Ratiopharm PR, 
Trimpol MR (Polfarmex) i Trioxigen 
(Mylan).

C03 – Leki moczopędne;
C03B – Leki moczopędne 
n i s k i e g o  p u ł a p u ,  z 
wyłączeniem tiazydów; 
C03BA – Sulfonamidy, leki 
proste

Indapamidum :  Indapamide 
Krka w postaci o przedłużonym 
uwalnianiu to 27. zarejestrowana 
marka indapamidu. Na rynek 
wprowadzono 12  leków o 
pr zed łużonym uwa ln ian iu : 
Diuresin SR (Polfarmex), Indapen 
SR (Polpharma), Indix SR (Teva), 
Ipres Long (Vedim), Rawel SR 
(Krka), Tertensif SR (Servier), 
od czerwca 2010 Symapamid 
SR (SymPhar), od sierpnia 2010 
Indastad (Stada) i Indipam SR 
(Actavis), od października 2010 
Opamid (Orion), od września 
2011 Indapamide SR (Mylan) 
i od lutego 2012 Indapamide 
SR Arrow (Arrow Poland; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez 
f i rmę Anpharm pod nazwą 
Arifon SR, a następnie Previlex), 
a także 6 leków o standardowym 
uwalnianiu: Apo-Indap (Apotex), 
Indapen (Polpharma), Indapres 
(Gedeon Richter Polska), Indapsan 
(Sanofi-Synthelabo), od listopada 



Nowe rejestracje i nowości na rynku

40 Aptekarz Polski, 70(48e) czerwiec 2012

►2008 Indapamidum 123ratio (lek 
wprowadzony pierwotnie pod 
nazwą Indapamidum Farmacom), 
od lipca 2009 Indap (Pro.Med).
Nie pojawiło się jeszcze w sprzedaży 
10  leków o pr zedłużonym 
uwalnianiu: Arifon SR (Anpharm), 
Cordapaq (Sandoz), Indapagamma 
(Wörwag), Indapamid-1A Pharma, 
I n d a pa m i d e  J & P  P h a r m a , 
Indapamide 1,5 mg SR Servier, 
Indapamide Teva, Indapres SR 
(Gedeon Richter Polska), Izepox 
(Labormed) i Terpamid SR (Lekam).
Skreślono z Rejestru (brak w 
Urzędowym Wykazie 2012): Fodrin 
(Teva) i Indapamid-Ratiopharm SR 
(Ratiopharm; lek wprowadzony na 
rynek od kwietnia 2010).

C03D – Leki oszczędzające 
potas; C03DA – Antagoniści 
aldosteronu

Eplerenonum :  Ep le renot i f 
(Alfred E. Tiefenbacher) to 5. 
zarejestrowana marka eplerenonu. 
Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Inspra (Pfizer). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Eplerium (Liconsa), Eridanus 
(Gedeon Richter Polska) i Plerecard 
(+Pharma).

C07 – Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07A – 
Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07AB 
– Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne; 
C07AB57 – Bisoprolol , 
preparaty złożone

B i s o p r o l o l u m + a c i d u m 
acetylsalicylicum: Bisoprolol 
+ Acety lsa l icy l ic  ac id  ASA 
(ASA Pharma) to 2. rejestracja 
w Polsce  leku o podanym 
zestawieniu substancji czynnych, 
w 2 kombinacjach dawek. Nie 
został jeszcze wprowadzony do 
sprzedaży Betapres (Polpharma).

C08 –  B lokery  kanału 
w a p n i ow e g o ;  C 0 8 C  – 
Selektywne blokery kanału 
wapniowego z głównym 
działaniem na naczynia 
k r w ionośne ;  C08CA – 

Pochodne dihydropirydyny
Amlodipinum :  Amlodipine 
Aurobindo to 26. zarejestrowana 
marka amlodypiny. Na rynek 
wprowadzono 20 leków: Aldan 
(Polfarmex), Amlopin (Sandoz), 
Amloratio (Ratiopharm), Amlozek 
(Adamed), Cardilopin (Egis), 
Normodipine (Gedeon Richter 
Polska), Norvasc (Pfizer ; lek 
oryginalny), Tenox (Krka Polska), 
Vilpin (Teva), od sierpnia 2006 
Agen (Leciva), od stycznia 2007 
Apo-Amlo (Apotex), od września 
2007 Amlonor (Polfa Pabianice), 
od lipca 2008 Amlodipine Arrow 
(Arrow Poland), od sierpnia 2008 
Adipine (ICN Polfa Rzeszów), od 
grudnia 2008 Lofral (Mepha), od 
czerwca 2010 Amlodipine Teva, 
od listopada 2010 Zeppeliton 
(+Pharma), od kwietnia 2011 
Finamlox (Orion), od lipca 2011 
Amlomyl (Generics) i od lutego 
2012 Amlaxopin (Actavis).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
n a  r y n e k :  A m l o d i g a m m a 
(Wörwag Pharma), Amlodipine 
Accord (Accord Healthcare), 
Amlodipine Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Amlodipine 
V i taba lans  i  Amlod ip inum 
123ratio (lek został wprowadzony 
na rynek w XI 2008 pod nazwą 
Amlodipinum Farmacom; w XI 
2010 zmiana nazwy na Amlodipine 
Teva Pharma, a w VIII 2011 zmiana 
nazwy na Amlodipinum 123ratio).
Skreślono z Rejestru (brak w 
Urzędowym Wykazie 2012): 
Alozur (Ozone), Suplar (Vedim; 
lek wprowadzony na rynek od 
listopada 2007).

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

Quinaprilum : Acurenal (ICN 
Polfa Rzeszów) w dawce 40 
mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych  wcześn ie j 
3 niższych dawek tego leku. 
Zarejestrowano aktualnie 6 
marek chinaprylu. Do sprzedaży 

wprowadzono 6 preparatów: 
lek oryginalny Accupro (Pfizer), 
Acurenal (ICN Polfa Rzeszów), 
AprilGen (Generics), od lipca 2006 
Quinapril Teva, od października 
2006 Pulsaren (Biofarm) i od 
stycznia 2009 Q-pril (Polpharma). 
Skreślono z Rejestru (brak w 
Urzędowym Wykazie 2012): 
Regrace (Ranbaxy; lek był obecny 
na rynku od lipca 2010).
R a m i p r i l u m :  R a m i p r i l 
+Pharma to 19. zarejestrowana 
marka ramiprylu. Do obrotu 
wprowadzono 14 preparatów: 
Mitrip (123ratio), Piramil (Sandoz), 
Ramicor (Ranbaxy), Tritace (Aventis 
Pharma; lek oryginalny), od grudnia 
2006 Axtil (Adamed), od lutego 
2007 Vivace (Actavis), od kwietnia 
2007 Polpril (Polpharma), od 
października 2007 Ramve (Farma-
Projekt), od grudnia 2007 Ramistad 
(Stada), od czerwca 2008 Ramipril-
Ratiopharm (zarejestrowany 
wcześniej przez Galex d.d. jako 
Ramilex), od listopada 2008 Apo-
Rami (Apotex), od marca 2009 
Ampril (Krka), od października 
2010 Ramipril Actavis i od lutego 
2012 Ramipril Pfizer.
Nie pojawiły s ię jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Rami-A 
(Arrow Poland), Ramigamma 
(Woerwag), Ramipril Aurobindo 
(Aurobindo Pharma), Ramipril 
Teva. Skreślono z Rejestru: Ramipril 
Ozone (Labormed).

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Candesar tanum :  Kandesar 
Orion) to 12. zarejestrowana 
marka kandesartanu. Na rynek 
wprowadzono 3 leki: Atacand 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
od czerwca 2010 Karbis (Krka) 
i od listopada 2011 Candepres 
(Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Akanid 
(+Pharma),  Candesar tan-1A 
Pharma, Candesartan Actavis, 
C a n d e s a r t a n - R a t i o p h a r m , 
Candezek (Adamed), Carzap 
(Zentiva), Hyposart (Polpharma) 



Nowe rejestracje i nowości na rynku

41Aptekarz Polski, 70(48e) czerwiec 2012

►

i Ranacand (Ranbaxy). Skreślono 
z Rejestru: Candertan (Gedeon 
Richter Polska), Candesartan Teva.
Losartanum: Losartan Krka to 26. 
zarejestrowana marka losartanu. 
Do sprzedaży wprowadzono 17 
leków: Cozaar (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny), Lorista 
(Krka), Losacor (Biofarm), Lozap 
(Zentiva),  Xar tan (Adamed), 
od sierpnia 2006 Lakea (Lek, 
Stryków), od stycznia 2008 Sarve 
(Farma Projekt), od lipca 2008 
Rasoltan (Actavis), od marca 2009 
Stadazar (Stada), od listopada 
2009 Presar tan ( ICN Pol fa 
Rzeszów), od marca 2010 Apo-
Lozart (Apotex; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Lozart) i 
Losagen (Generics; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Sartamerck), 
od lipca 2010 Losartan Arrow 
(Arrow Poland), od listopada 2010 
Loreblok (Orion), od marca 2011 
Sortabax (Ranbaxy), od lutego 
2012 Lostanorm (+Pharma) i od 
maja 2012 Losartan Pfizer.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Losahyp (1A Pharma), 
Losargamma (Wörwag), Losarlic 
(Liconsa), Losartan Bluefish, 
Losartan kalium Jubilant, Losartan 
Tecnimede, Losartan Teva i Zeprez 
(Alkaloid).
Skreślono z Rejestru (brak w 
Urzędowym Wykazie 2012): 
Hear tam (Teva) ,  Losar tan-
Ratiopharm (lek obecny na rynku 
od listopada 2008) i Losartic (Teva; 
lek obecny na rynku od stycznia 
2007).
Valsartanum: Valsartan Pfizer i 
Valsartan Ranbaxy to odpowiednio 
33. i 34. zarejestrowana marka 
walsartanu. Na rynku pojawiło 
się 16 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 (Ratiopharm), od 
marca 2010 Nortivan (Gedeon 

Richter Polska) i Zelvartan (Galex 
d.d.), od lipca 2010 Bespres 
(Teva), od listopada 2010 Valtap 
(Zentiva), od lutego 2011 Avasart 
(Polfarmex), Valsotens (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Valsartan Nucleus) 
oraz Vanatex (Polpharma), od 
czerwca 2011 Axudan (Sandoz), od 
lutego 2012 Valsargen (Generics), 
od kwietnia 2012 Apo-Valsart 
(Apotex) i od maja 2012 Valsartan 
Arrow (Arrow Poland).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do obrotu preparaty: Avalsan 
(Liconsa), Cezoryn (Labormed; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Yosovaltan), Metrival 
(Sigillata), Nuclaval (Sigillata), 
Simaldoz (Liconsa), Valcatuna 
(Liconsa), Valitazin (Mepha), 
Valpress (Actavis), Valsanorm 
(+Pharma) ,  Va lsaran (Sun-
Farm), Valsargamma (Wörwag), 
Valsartan-1A Pharma, Valsartan 
Bluepharma, Valsartan Tecnimede, 
Valsartan Teva i Valsavil (Stada).
Skreślono z Rejestru: Valsartan-
Ratiopharm.

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

Losartanum+hydrochlorothiazi
dum: Losartic HCT (Teva) i Losartan 
HCT Pfizer  to odpowiednio 
21. i 22. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono 11 marek 
- preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte 
(Merck Sharp & Dohme), Lorista H 
(Krka), od lutego 2008 Lozap HCT 
(Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap 
H), od sierpnia 2008 Lorista HD 
(Krka), od listopada 2009 Presartan 
H (ICN Polfa Rzeszów), od maja 
2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca 
2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow 
Poland), od sierpnia 2010 Stadazar 
HCT (Stada; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Vilbinitan), 

od lutego 2011 Loreblok HCT 
(Orion), od marca 2011 Losacor 
HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka), 
od sierpnia 2011 Sortabax HCT 
(Ranbaxy) i  od marca 2012 
Lostanorm HCT (+Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
Alet Pharmaceuticals pod nazwą 
Losartan Potassium HCT Alet).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Losacomb 
( M y l a n ) ,  L o s a g e n  C o m b i 
(Generics), Losargamma HCT 
(Wörwag), Losartan HCT Bluefish 
(Bluef ish Pharmaceut ica ls ) , 
Losartan HCT Tecnimede, Losartan 
Hydrochlorotiazyd Krka (preparat 
zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę HCS pod nazwą Losartan 
Hydrochlorotiazyd HCS), Losartan 
Potassium Hydrochlorothiazide 
Liconsa, Rasoltan HCT (ESP Pharma) 
i Zalarlos comp (Alchemia).

C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazi
dum: Co-Valsartan HCT Genericon 
to aktualnie 20. zarejestrowana 
marka preparatów o podanym 
składzie. Na rynek wprowadzono 
12 leków: Co-Diovan (Novartis), od 
września 2009 Tensart HCT (Egis), 
od grudnia 2009 Anartan HCT 
(Ratiopharm), od stycznia 2010 
Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 
Co-Bespres (Teva; wcześniejsza 
nazwa preparatu: Bespresco), 
od lipca 2010 Zelvartancombo 
(Galex d.d.), od sierpnia 2010 
Co-Nortivan (Gedeon Richter 
Polska), od listopada 2010 Valtap 
HCT (Zentiva), od maja 2011 
Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 
2011 Valsotens HCT (Actavis), 
od stycznia 2012 Vanatex HCT 
(Polpharma) i od maja 2012 
Valsartan + HCT Arrow (Arrow 
Poland).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży: Co-Diomef (Actavis), 
Valsanorm HCT (+Pharma) , 
Va lsar tan HCT-1A Pharma, 
Valsar tan HCT Bluepharma, 
Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan 
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►+ Hydrochlorothiazide Krka i 
Valsavil HCT (Stada).
Skreślono z Rejestru: Valsartan 
HCT-Rat iopharm, Valsar tan 
Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA06 – Kandesartan i 
leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorot
hiazidum: Kandesar HCT (Orion), 
Co-Akanid (+Pharma) i Carzap 
HCT (Zentiva) to odpowiednio 
7., 8. i 9. rejestracja preparatów 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 2 leki: od września 
2011 Karbicombi (Krka) i od grudnia 
2011 Candepres HCT (Sandoz). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży:  Candesar tan 
HCT Actavis, Candesartan HCT-
Ratiopharm, Candesartan HCT 
Teva i Candezek Plus (Adamed). 
Skreślono z Rejestru: Candertan 
HCT (Gedeon Richter Polska).

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AA 
– Inhibitory reduktazy HMG 
CoA

Atorvastatinum: Atorvastatin 
Arrow (Arrow Poland) i Liporion 
(Orion) to odpowiednio 42. i 
43 .  za re jes t rowana  marka 
preparatów atorwastatyny, zaś 
Torvacard (Zentiva) w dawce 80 
mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych  wcześn ie j 
dwóch niższych dawek .  Do 
obrotu pojawiło się 20 leków: 
Atoris (Krka), Sortis (Pfizer; lek 
oryginalny), Tulip (Sandoz), od 
czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), 
od października 2006 Atorvox 
(Teva), od lutego 2007 Atrox 
(Biofarm), od stycznia 2008 
Torvalipin (Actavis), od marca 
2008 Atorvasterol (Polpharma; 
z a re j e s t ro w a n y  w c z e ś n i e j 
przez Medis jako Atorvin), od 
kwietnia 2008 Atractin (ICN 
Polfa Rzeszów; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis jako 
Copastatin), od listopada 2008 
Corator (Lekam), od grudnia 2008 

Larus (Gedeon Richter Polska; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorpharm), od maja 
2009 Atorvastatinum Farmacom, 
od czer wca 2009 Tor vaz in 
(Egis), od grudnia 2009 Xavitor 
(Tabuk Poland; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis pod nazwą 
Copator), od lipca 2010 Storvas 
(Ranbaxy), od września 2010 
Apo-Atorva (Apotex), od czerwca 
2011 Voredanin (Labormed), od 
października 2011 Atorgamma 
(Wör wag) ,  od lutego 2012 
Lambrinex (S-Lab) i od marca 2012 
Atorvastatin Teva.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Atolinka (Olinka), 
Atorl ip (Sun-Farm), Atorock 
( Ro c k s p r i n g  H e a l t h c a r e ) , 
Atorvagen (Generics), Atorvanorm 
(+Pharma),  Atorvastatin-1A 
Pharma, Atorvastatin Bluefish, 
Atorvastatin Egis, Atorvastatin 
Miklich, Atorvastatin Olinka, 
Atorvastatin Pfizer, Atorvastatin 
Stada, Atorvastatinum 123ratio 
(lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Atorvastatin Teva 
Pharma), Atosener (Sandoz), 
Haepcard (Sandoz), Mephator 
(Mepha), Olinkator (Olinka), 
Orztiza (Actavis), Pharmastatin 
(Stada), Statorva (Miklich) i Xistatin 
(Biokanol).
Skreślono z Rejestru (brak w 
Urzędowym Wykazie 2012): 
A t o r va s t a t i n - R a t i o p h a r m , 
Euroc last  (Sandoz) ,  G letor 
(Glenmark).

D – LEKI STOSOWANE W 
DERMATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii;
D01A – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo; D01AE 
– Inne leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo

Terbinafinum :  Schol l  krem 
przeciwgrzybiczny do stóp (Scholl 
Consumer Products) i Erfinazin 
(Polfarmex) w postaci roztworu 
na skórę to odpowiednio 10. i 11. 

zarejestrowana marka terbinafiny 
do stosowania miejscowego. Na 
rynek wprowadzono 7 leków: 
Lamisilatt (Novartis) w postaci 
aerozolu, kremu i żelu oraz 
Tenasil (Homeofarm), Terbiderm 
(Gedeon Richter), Undofen Max 
(GlaxoSmithKline, Poznań), od 
października 2007 Terbistad 
(Stada), od lipca 2011 Myconafine 
(Axxon;  lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Temapharm 
pod nazwą Zelefion) i od maja 
2012 Tersilat (Sun-Farm). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży kremy: Dermogen 
(Generics) i Terbilum (Oceanic). 
Wygasło pozwolenie na Lamisilatt 
1 (Novartis) w postaci płynu do 
stosowania na skórę.

D 0 1 B / D 0 1 B A  –  L e k i 
przeciwgrzybicze działające 
ogólnie

Terbinafinum :  Terb inaf ine 
Aurobindo  to aktualnie 11. 
zarejestrowany lek doustny 
zawierający terbinafinę. Do 
sprzedaży wprowadzono 7 marek: 
Lamisil (Novartis; lek oryginalny), 
Myconafine (Axxon), Terbisil 
(Gedeon Richter Polska), od 
grudnia 2006 Verbinaf (Farmacom), 
od stycznia 2007 Erfin (Polfarmex), 
od lipca 2008 Terbinafina (Arrow 
Poland) i od grudnia 2008 Zelefion 
(Blau Pharma Group). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone na rynek 
preparaty: Terbinafine Pfizer (Pfizer; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
przez Aurobindo Pharma pod 
nazwą Terbinafine Aurobindo), 
Terbinafine Romikim Farma i 
Terbinafine Terbano (Romikim 
Farma).
Skreślono z Rejestru: Afugin 
(Sandoz), Atifan (Krka), Onymax 
(Galderma), TerbiGen (Generics; 
lek był obecny na rynku od lipca 
2006), Terbinafin BMM Pharma 
(Lefarm; lek wprowadzony na rynek 
od stycznia 2010), Terbinafine-1A 
Pharma, Terbinafine IC (Pharm 
Dr. Ivan Cimprich), Terbisil Kid 
(Gedeon Richter).
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D06 – Antybiotyki i 
chemioterapeutyki 
stosowane w dermatologii; 
D06A – Antybiotyki do 
stosowania miejscowego; 
D06AX – Inne antybiotyki 
do stosowania miejscowego

Acidum fusidicum: Hylosept 
(Axxon) to 4. zarejestrowana marka 
preparatów kwasu fusydowego. 
Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Fucidin (Leo) i od 
listopada 2007 Fusacid (Chema-
Elektromet). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Dermafusin (Spirig).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AX – 
Inne leki przeciwwirusowe

I n o s i n u m  p r a n o b e x u m : 
Groprinosin (Gedeon Richter 
Polska) w postaci syropu to 
rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych  wcześn ie j 
tabletek. Zarejestrowane są 3 
marki preparatów pranobeksu 
inozyny. Na rynek wprowadzono: 
Groprinosin (Gedeon Richter 
Polska), Isoprinosine (Ewopharma) 
i  od grudnia 2010 Neosine 
(Aflofarm).

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłyWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOŚCIOWy
L01 – Leki 
przeciwnowotworowe;
L01D – Antybiotyki 
cytotoksyczne i substancje o 
zbliżonym działaniu; L01DB 
– Antracykliny i substancje 
o podobnej budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin 
Actavis to 11. zarejestrowana 
marka  dokso rub i cyny.  Do 
sprzedaży wprowadzono 8 marek: 
Adriblastina PFS i Adriblastina 
RD (Pfizer), Adrimedac (Medac), 
Biorubina (Instytut Biotechnologii 

i Antybiotyków), Caelyx (Janssen-
Ci lag) ,  Doxorubic in-Ebewe, 
Myocet (Cephalon) i od maja 2012 
Doxorubicinum Accord (Accord 
Healthcare) i Doxorubicin Teva. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Doxorubicin Medac i Xorucin 
(Actavis). Preparaty Caelyx i 
Myocet są lekami przygotowanymi 
w postaci liposomalnej. Skreślono 
z Rejestru: Rastocin (Teva Kraków).

L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe; 
L01XA – Związki platyny

Cisplat inum :  Cisp lat in  AP 
(Alliance Pharma) to aktualnie 4. 
zarejestrowana marka preparatów 
cisplatyny, w tym w nowej dawce 20 
mg. Do sprzedaży wprowadzono 3 
leki: Cisplatin-Ebewe, od stycznia 
2010 Cisplatin Teva i od maja 
2012 Cisplatinum Accord (Accord 
Healthcare). Skreślono z Rejestru: 
Platidiam (Pliva-Lachema).

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

Letrozolum: Symletrol (SymPhar) 
to 35. zarejestrowana marka 
letrozolu. Na rynek wprowadzono 
13 leków: Aromek (Celon Pharma), 
Femara (Novartis; lek oryginalny), 
Lametta (Vipharm), od kwietnia 
2009 Letrozol Teva, od września 
2009 Etruzil (Egis), od lutego 
2010 Lostar (Polpharma; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Letrozolum Polpharma), 
od maja 2010 Letralan (ICN Polfa 
Rzeszów) i Mionic (Gedeon Richter; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
przez Helm Pharmaceuticals pod 
nazwą Attozone), od czerwca 
2010 Letrozole Accord (Accord 
Healthcare), od grudnia 2010 Apo-
Letro (Apotex) i Arogen (Biogened), 
od lipca 2011 Clarzole (Actavis) 
i od marca 2012 Letromedac 
(Medac).
Nie pojawiły s ię jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Fukara 
(Sanofi-Aventis), Letrodotril (Teva), 
Letrofem (Hikma), Letronorm 

( + P h a r m a ) ,  L e t ro re g i o z o l 
(Regiomedica), Letrozac (Alfred 
E. Tiefenbacher), Letrozole Arrow 
(Arrow Poland), Letrozole Bluefish, 
Letrozole Reg Europe, Letrozole 
Tecnimede, Letrozole Welding, 
Letrozol Nucleus, Letrozol Orion, 
Letrozol Regiomedica, Letrozolum 
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 
Urzędowym Wykazie 2012): 
Femtozone (Helm).

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

M y c o p h e n o l a s  m o f e t i l : 
Mycophenolate mofetil Ranbaxy 
to 23. zarejestrowana marka 
leków zawierających pochodne 
kwasu mykofenolowego. Na 
rynek wprowadzono 8 leków: 
CellCept (Roche; lek oryginalny), 
Myfortic (Novartis) zawierający sól 
sodową kwasu mykofenolowego, 
od lutego 2009 Myfenax (Teva), 
od czerwca 2010 Mycophenolate 
mofetil Apotex, od lipca 2011 
Mycophenolate mofetil Sandoz, 
od października 2011 Mofimutral 
(ICN Polfa Rzeszów), od grudnia 
2011 Mycophenolate mofetil 
Accord (Accord Healthcare) i od 
stycznia 2012 Limfocept (Service-
Pharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty :  Arzip (Jel fa ;  lek 
zare jes t rowany p ier wotn ie 
p o d  n a z w ą  M o p h e c e n ) , 
Myclausen (Herbert J. Passauer), 
Mycofenolat mofetil Actavis, 
Mycophenolate Arrow (Arrow 
Poland), Mycophenolate mofetil 
Accord (Accord Healthcare), 
Mycophenolate mofetil Alkem, 
Mycophenolate mofetil Astron 
(Astron Research), Mycophenolate 
mofetil Farmacon (AstraZeneca), 



Nowe rejestracje i nowości na rynku

44 Aptekarz Polski, 70(48e) czerwiec 2012

►M y c o p h e n o l a t e  m o f e t i l -
Ratiopharm, Mycophenolate 
mofetil Stada, Mycophenolate 
mofetil Teva, Mycofenor (Orion), 
Nolfemic (Blau Farma Group) i 
Trixin (Farmacom). Skreślono z 
Rejestru Mycophenolat Lek.

L04AX – Inne leki hamujące 
układ odpornościowy

Azathioprinum: Azafalk (Falk) to 4. 
zarejestrowana marka azatiopryny. 
Do obrotu wprowadzono 3 marki: 
Azathioprine Vis, Immunoprin 
(Ebewe) oraz Imuran (Aspen).

M – UKłAD MIęŚNIOWO-
SZKIELETOWy

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

Ibuprofenum: Kidofen (Aflofarm) 
w postaci czopków w 2 dawkach 
to  rozszer zen ie  wzg lędem 
w p r o w a d z o n e j  w c z e ś n i e j 
zawiesiny doustnej, zaś Nurofen 
Caps (Reckitt Benckiser) w postaci 
miękkich kapsułek w dawce 400 
mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej innych 
postaci tej marki. Zarejestrowane są 
23 marki preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek 
zostały wprowadzone: Ibum i 
Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen  AFL  (A f lofa rm) , 
Ibuprofen Polfarmex, Ibufen 
Total (Polpharma), Ibuprom, 
Ibuprom Duo i Ibuprom Max 
(US  Pha rmac i a ) ,  Nu rofen , 
Nurofen Express, Nurofen Forte, 
Nurofen Topss, Nurofen Ultra 
(zarejestrowany początkowo jako 
Nurofen Express KAP), Nurofen 
Ultra Forte, Nurofen Ultrafast i 
Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt 
Benckiser) oraz wprowadzone 
w maju 2006 Ibuprom Sprint 
Caps (US Pharmacia, Wrocław), 

w lipcu 2006 Nurofen Ultra Forte 
(Reckitt Benckiser), w lutym 2008 
Ibuprofen Aflofarm (następnie 
zmiana nazwy preparatu na 
Opokan Express), w październiku 
2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin 
Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte 
Express (Reckitt Benckiser), we 
wrześniu 2009 Aprofen i Aprofen 
forte (Polfarmex), w październiku 
2009 Iburion (Orion), w listopadzie 
2009 MIG (Berlin-Chemie), w 
styczniu 2010 Nurofen Express Tab 
(Reckitt Benckiser; preparat został 
wprowadzony we wrześniu 2007 
pod nazwą Nurofen Migrenol 
Forte i w listopadzie 2008 pod 
nazwą Nurofen Migrenol), w 
maju 2010 Nurofen na ból pleców 
(Reckitt Benckiser; preparat został 
wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Nurofen Menstrual), w 
grudniu 2010 Spedifen (Zambon), 
od stycznia 2011 Ibalgin Fast 
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen 
Junior (Polpharma), od maja 2011 
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin 
forte (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin 
forte), od czerwca 2011 Ibumax 
forte (Vitabalans), od lipca 2011 
Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), 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 Pharma), 
Ibum o smaku malinowym (Hasco-
Lek), Nurofen dla dzieci zawiesina 
2% (o smaku pomarańczowym i 
truskawkowym; Reckitt Benckiser), 
od marca 2009 Kidofen (Aflofarm), 
od sierpnia 2009 Bufenik 2% 
i 4% (Ratiopharm; preparat 
zarejestrowany wcześniej jako 
Ibusir), od maja 2010 Ibalgin 
Baby (Zentiva), od lipca 2010 
Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Recki t t  Benckiser ) ,  od 
czerwca 2011 Ibufen dla dzieci 
forte zawiesina 4% (Polpharma), 
od sierpnia 2011 Nurofen dla 
dzieci Junior pomarańczowy 

(Reckitt Benckiser; wcześniejsza 
nazwa: Nurofen dla dzieci 4% 
pomarańczowy) i Nurofen dla 
dz iec i  Jun ior  t ruskawkowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza 
nazwa: Nurofen dla dzieci 4% 
truskawkowy), od października 
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 zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin), 
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Ibuprofen Alchemia), 
Ibuprofen LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn), Nurofen Ultra 
Forte do rozpuszczania i Nurofen 
Ultra Forte rozpuszczalny (oba: 
Reckitt Benckiser).
Skreślono z Rejestru:  Pabi-
Ibuprofen tabl. powl. 400 mg 
(Polfa Pabianice) i Solpaflex 
(GlaxoSmithKline).

M01AX – Inne niesterydowe 
leki przeciwzapalne i 
przeciwreumatyczne

Harpagophyti procumbens 
radicis extractum: RevmaStop 
(Expo Line) to aktualnie 2. 
zarejestrowany lek o podanym 
s k ł a d z i e .  D o  s p r z e d a ż y 
w p ro w a d z o n o  Re u m a p h y t 
(Phytopharm Klęka). Na rynek 
wprowadzone zostały także 
suplementy diety o podanym 
składzie: Devil’s Claw (Now Foods 
i Reumalin (Ozone).

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

A c i d u m  a l e n d r o n i c u m : 
Alendronat Aurobindo (Zentiva) 
w dawkach 10 mg i 70 mg to 
aktualnie 24. zarejestrowana 
m a r k a  p re pa r a tó w  k w a s u 
alendronowego. Leki w dawce 70 
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►

mg przyjmuje się raz w tygodniu. 
Na rynek wprowadzono 12 leków 
w dawce 70 mg: Fosamax (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
Ostemax 70 Comfort (Polpharma), 
Ostenil 70 (Teva), Ostolek (Lekam), 
od kwietnia 2006 Alendronat-
Ratiopharm 70, od lutego 2007 
Alendromax (Arrow Generics), od 
stycznia 2008 Sedron (Gedeon 
Richter Polska; poprzednia nazwa: 
Ostalon 70 mg), od czerwca 
2008 Alendran 70 (Ranbaxy), od 
stycznia 2010 Alendronate Arrow 
(Arrow Poland), od kwietnia 2010 
Ostodronic (Apotex), od sierpnia 
2010 Alendronat Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals) i od marca 
2012 Alendronatum 123ratio 
(poprzednia nazwa: Alendronatum 
Farmacom; przed zmianą nazwy 
preparat został wprowadzony na 
rynek w maju 2007 przez Plivę 
Kraków pod nazwą Alenotop).
Nie pojawiły s ię jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Alendronate 
Medana (Medana Pharma) , 
Alendronate sodium Accord 
(Accord Healthcare), Alendronat 
P h a r m a b i l l  ( P h a r m a b i l l ) , 
Alendronic acid Polfarmex (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Akost), Bisfozen (Zentiva), 
Kwas  a lendronowy 70  mg 
(Phargem), Lendrate (Actavis) i 
Rekostin (Biofarm). Do sprzedaży 
wprowadzono ponadto 3 leki 
w dawce 10 mg: Alenato (ICN 
Polfa Rzeszów), Ostenil (Teva) i 
Ostolek (Lekam). Natomiast nie 
zostały jeszcze wprowadzone: 
Alendronate Arrow (Arrow Poland) 
i Alendronate sodium Accord 
(Accord Healthcare), Alenotop 
(Teva Kraków).
Skreślono z Rejestru: Aldron 
70 (Sandoz), Alendrion (Orion), 
Alendrogen (Bi l lev Pharma; 
preparat był na rynku od maja 
2007), Alendronate Teva 70 mg.

N – UKłAD NERWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02A – Opioidy; N02AX 

– Inne opioidy; N02AX52 – 
Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
B a c i z o l  i  Tr a c e m o l  ( o ba : 
Substipharm) oraz Tramapar 
(Polfarmex) to odpowiednio 12., 
13. i 14. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono 
6 leków:  Za ld ia r  i  Za ld ia r 
Effervescent (Grünenthal), od 
stycznia 2010 Doreta (Krka), od 
maja 2010 Acutral (Grünenthal; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Primiza), od marca 2011 
Poltram Combo (Polpharma), od 
kwietnia 2011 Padolten (Teva) i 
od lutego 2012 Delparan (Sandoz; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tramadol/Paracetamol 
Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Azemdol (Labopharm), 
Sedoloris (Actavis), Tramaparastad 
(Stada), Traparac (Disphar) i Zaldiar 
Retard (Labopharm).

N03/N03A – Leki 
przeciwpadaczkowe; 
N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

Levetiracetamum: Levetiracetam 
Apotex, Levetiracetam Stada, 
L e v e t i r a c e t a m  B l u e f i s h  i 
Lewetyracetam-Neuraxpharm 
to odpowiednio 20., 21., 22. i 
23 .  za re jes t rowana  marka 
l ewetyracetamu.  Na r ynek 
wprowadzono 5 marek: Keppra 
(UCB ;  l ek  o r yg ina lny ) ,  od 
października 2011 Levetiracetam 
Teva, od marca 2012 Levetiracetam 
Actavis, od kwietnia 2012 Vetira 
(Adamed) i od maja 2012 Trund 
(Glenmark). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Cezarius 
(Hasco-Lek), Dretacen (Sandoz), 
Eliptus (Biofarm), Kapidokor 
(Vipharm), Levelept (Sun-Farm), 
Levetiracetam Accord (Accord 
Healthcare), Levetiracetam Actavis 
Group (Actavis), Levetiracetam GSK 
(GlaxoSmithKline), Levetiracetam 
Orion, Levetiracetam Pfizer, 
Levet i racetam Rat iopharm, 
Levetiracetam Sun inj .  (Sun 

Pharmaceut ica ls  Industr ies 
Europe), Matever (Pharmathen) i 
Noepix (Sigillata).

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

Apomorphinum :  Dacepton 
(Ever Neuro) to aktualnie jedyny 
zarejestrowany lek zawierający 
apomorfinę. Skreślono z Rejestru: 
Apo-Go i Apo-Go Pen (Forum).
Ropinirolum: Nironovo (Blau 
Fa rma  Group )  i  Ropodr in 
(Egis) to odpowiednio 14. i 15. 
zarejestrowana marka ropinirolu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 
7 marek: lek oryginalny Requip i 
Requip-Modutab o przedłużonym 
uwalnianiu (GlaxoSmithKline), 
od czer wca 2008 Adar t re l 
(GlaxoSmithKline), od stycznia 
2010 Aropilo (Vipharm), od sierpnia 
2010 Parnirol (Glenmark), od 
listopada 2010 Aropix (Temapharm) 
i Ceuronex (Orion) oraz od sierpnia 
2011 Rolpryna SR (Krka). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Aparxon (Teva), Lirona 
(Teva), Ropinir (Axxon), Ropinirole 
Arrow (Arrow Poland), Ropinstad 
(Stada) i Ropitor (Torrent Pharma). 
Skreślono z Rejestru (brak w 
Urzędowym Wykazie 2012): 
Contexine (Ranbaxy).

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

Quetiapinum: Quetiapine Actavis 
to 36. zarejestrowana marka 
kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 
23 marki: Seroquel i Seroquel XR 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 
2007 Ketipinor (Orion), od marca 
2008 Ketilept (Egis) i Kventiax 
(Krka), od lipca 2008 Nantarid 
(Gedeon Richter), od października 
2008 Loquen (Teva), od lipca 2009 
Symquel (SymPhar; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetiapine 
Tiefenbacher), od sierpnia 2009 
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Kwetaplex (Adamed), od listopada 
2009 Gentiapin (Biogened), od 
grudnia 2009 Quentapil (ICN 
Polfa Rzeszów), od stycznia 2010 
Kefrenex (Axxon), od maja 2010 
Poetra (GlaxoSmithKline; lek 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Medis pod nazwą Quemed), 
od sierpnia 2010 Bonogren 
(Vipharm),  od października 
2010 Pinexet (Medana Pharma) 
i Vorta (Glenmark), od grudnia 
2010 Quetiser (Sun-Farm; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetiapin Sunfarm), od 
lutego 2011 Stadaquel (Stada), od 
czerwca 2011 Etiagen (Generics), 
Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma), 
od października 2011 Kwetinor 
(Lekam) i od maja 2012 ApoTiapina 
(Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Geldoren (Gedeon 
Richter Polska), Ketiap (Polpharma), 
Kw e t i a p i n a  N e u ro p h a r m a 
(Neuraxpharm), Quepsan (Pro.
Med), Quetap (Ratiopharm), 
Quetiapine Accord (Accord 
Healthcare), Quetiapine Arrow 
(Arrow Poland), Quetiapine Medis, 
Quetiapine Pfizer, Quetiapinum 
Invent Farma, Quetiapinum Viketo 
(Invent Farma) i Quetilis (Medis).
Skreślono z Rejestru: Hedonin 
(Lannacher), Kvelux (Sandoz), 
Q u e t i a p i n e - R a t i o p h a r m 
(zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetifi).

N05C – Leki nasenne i 
uspokajające; N05CX – Leki 
nasenne i uspokajające, 
p r e p a r a t y  z ł o ż o n e  z 
wyłączeniem barbituranów

L e o n u r i  h e r b a + L u p u l i 
s t r o b i l u s + M e l i s s a e 
fol ium+Valerianae radix : 
Tabletki uspokajające Labofarm 
powlekane to rozszerzenie 
względem wprowadzonego 
wcześniej preparatu Tabletki 
uspokajające Labofarm. Są to 
jedyne zarejestrowane preparaty 
o podanym składzie.

N06 – Psychoanaleptyki;

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

Escitalopramum: Escitalopram 
PharmaSwiss i Pralex (Orion) 
to  odpowiedn io  23 .  i  24 . 
z a r e j e s t r o w a n a  m a r k a 
escitalopramu. Do sprzedaży 
w p r o w a d z o n o  1 1  m a r e k : 
Lexapro  i  od  marca  2012 
Lexapro Meltz (Lundbeck; lek 
oryginalny), od stycznia 2010 
Depralin (Polpharma), od lutego 
2010 Elicea (Krka) i Mozarin 
(Adamed), od czerwca 2010 
Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2010 
Pramatis (Sandoz), od kwietnia 
2011 Servenon (Glenmark), od 
lipca 2011 Escitalopram Actavis 
(lek zarejestrowany początkowo 
przez firmę Alchemia pod nazwą 
Escitalopram Alchemia) ,  od 
listopada 2011 Aciprex (Biofarm) 
i od grudnia 2011 Nexpram 
(Lekam).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Andepram (Alchemia), 
Benel (Farmalider), Deprigen 
(Biogened), Escertal (Zentiva; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Esoprex), Escipram 
(G.L. Pharma), Escitalopram 
Pfizer, Escitalopram Teva (Teva; 
lek zarejestrowany początkowo 
przez Vera Pharma pod nazwą 
Escitalopram Vera), Escitasan 
(Stada) ,  Esprolan (Medana 
Pharma), Miraklide (Vipharm) i 
Pramogen (Generics).
Skreślono z Rejestru: Escitalopram-
1A Pharma, Laprides (Teva).

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

Donepezilum: Donepezil Polfa 
Łódź to 36. zarejestrowana 
marka donepezylu, zaś Donepezil 
Stada Oro w postaci tabletek 
rozpadających się w ustach 
to  rozszer zen ie  wzg lędem 
zarejestrowanych wcześniej 

tab le tek  powlekanych .  Do 
s p r z e d a ż y  w p r o w a d z o n o 
19 leków: Aricept (Pfizer ; lek 
oryginalny), Cogiton (Biofarm), 
Donepex (Celon Pharma), Yasnal 
i od czerwca 2011 Yasnal Q-Tab 
(Krka), od lutego 2009 Donesyn 
(Vipharm) i Symepezil (SymPhar), 
od maja 2009 Donectil (ICN Polfa 
Rzeszów), od lipca 2009 Cognezil 
(G lenmark ;  zare jest rowany 
wcześniej jako Donepezil Synthon), 
od października 2009 Alzdone 
(Unia) i Donecept (Actavis), od 
grudnia 2009 Alzepezil (Egis) 
i od czerwca 2011 Alzepezil 
ODT (Egis), od kwietnia 2010 
Mensapex (Sandoz; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą DoneSAN), od czerwca 2010 
Pezilgen (Biogened), od sierpnia 
2010 Apo-Doperil (Apotex) i 
Doneprion (Orion), od września 
2010 Donemed (Sun-Farm), od 
marca 2011 Ricordo (Adamed), od 
września 2011 Pamigen (Generics; 
lek wprowadzony na rynek w 
marcu 2010 pod nazwą Donepezil 
Generics) i od kwietnia 2012 
Donepezil Polfarmex.
Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku preparaty: Altzer (Hikma), 
Dobedipil (Stada), Donecleus 
(Nucleus), Donegen ODT (Generics), 
Donepegamma (Wör wag ) , 
Donepenorm (+Pharma; lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Donepezil Alet), Donepezil 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Donepezil Hydrochloride Accord 
(Accord Healthcare), Donepezil 
hydrochloride Sanovel, Donepezil 
Peseri (Peseri Trading), Donepezil 
Te va  ( l e k  z a re j e s t ro w a n y 
wcześniej pod nazwą Donepezil 
Pliva), Donepezil Stada (lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Donepezi l  Specifar) , 
Donethon (Synthon), Memiranum 
(Ranbaxy), Redumas i Redumas 
ODT (Teva) oraz Rizin (Teva).
Skreślono z Rejestru (brak w 
Urzędowym Wykazie 2012): 
Memocept (Polpharma; preparat 

►
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wprowadzony na rynek od marca 
2010, zarejestrowany wcześniej 
pr zez  Synthon pod nazwą 
Synpezil).

N07 – Inne leki działające na 
układ nerwowy; N07B – Leki 
stosowane w uzależnieniach; 
N07BA – Leki stosowane w 
uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicorette Coolmint 
(McNeil) w postaci tabletek do 
ssania to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonych wcześniej 
postaci tego leku. Zarejestrowane 
są aktualnie 4 marki preparatów z 
nikotyną. Na rynek wprowadzono 
następujące produkty: Nicorette 
(McNeil) w postaci gumy do 
żucia (4 smaki: Classic, FreshFruit, 
FreshMint i Icy White), tabletek 
do ssania Nicorette Freshdrops, 
systemu transdermalnego (od 
września 2009 Nicorette Invisipatch 
– preparat był dostępny od 
grudnia 2008 pod nazwą Nicorette 
Semi Transparent Patch; zmiana 
nazwy nastąpiła w lutym 2009) 
i inhalatora (Nicorette Inhaler); 
Niquitin (GlaxoSmithKline) w 
postaci pastylek do ssania, 
systemu transdermalnego i 
tabletek do ssania Niquitin Mini 
oraz preparat Nicopass (Pierre 
Fabre Medicament) w postaci 
pastylek do ssania 1,5 mg o 2 
smakach.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty:  Nico-Loz (Arrow 
Generics/Actavis) w postaci 
miękkich pastylek w 2 dawkach 
i 3 smakach (Citrus, Spearmint 
i  Tof fee) ,  Nicopass  (P ier re 
Fabre Medicament) w postaci 
pastylek do ssania 2,5 mg o 2 
smakach, Nicorette Microtab 
Lemon (McNeil) w postaci tabl. 
podjęzykowych oraz Niquitin 
miętowe listki (GlaxoSmithKline) 
w postaci lamelek rozpadających 
się w jamie ustnej.
Skreślono z Rejestru: Nicotinell 
(Novartis) w postaci gumy do 
żucia i systemu transdermalnego 
(Nicotinell TTS) oraz system 

transdermalny Nicopatch (Pierre 
Fabre Medicament).
Ponadto na rynek wprowadzono 
kosmetyk Nicofix w postaci żelu 
do wcierania do rąk dla palaczy, 
zawierający wyciągi z liścia tytoniu 
szlachetnego i liścia aloesu.

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

Xylometazolinum :  Xyladur 
(Premier Research) to aktualnie 
9. zarejestrowana w tej klasie 
marka ksylometazol iny.  Na 
rynek wprowadzono 7 leków 
w różnych postaciach: Otrivin 
(Nova r t i s ) ,  Xy loge l  ( Po l f a 
Warszawa), Xylometazolin WZF 
(Polfa Warszawa), Xylometazolin 
VP (ICN Polfa Rzeszów), Xylorin 
(GlaxoSmithKline, Poznań), od 
kwietnia 2010 Nasorin (Orion) 
oraz Sudafed XyloSpray i Sudafed 
XyloSpray HA (McNeil). Nie pojawił 
się jeszcze preparat Xylo-Mepha. 
Skreślono z Rejestru: Donosan 
(Ratiopharm), Sudaxyl i Sudaxyl 
HA (McNeil).

R02/R02A – Preparaty 
stosowane w chorobach 
gardła; R02AA – Antyseptyki

Alcohol dichlorobenzylicus+
amylmethacresolum: Strepsils 
(Reckitt Benckiser) w postaci 
pastylek to rozszerzenie w 
stosunku do wprowadzonych 
wcześniej 4 innych produktów 
tej marki: Strepsils truskawkowy 
bez cukru (wcześniejsze nazwy: 
Strepsils Cool Mint, Strepsils z 
mentolem i anyżkiem, Strepsils 
o oryginalnym smaku), Strepsils 
Warm (poprzednie nazwy: Strepsils 
truskawkowy bez cukru, Strepsils 
bez cukru, Strepsils bez cukru 
ziołowo-cytrynowe), Strepsils 
z mentolem i eukaliptusem 
(poprzednie nazwy: Strepsils 

mentolowo-euka l iptusowe, 
Strepsils Menthol & Eucalyptus), 
Strepsils z miodem i cytryną 
(poprzednie nazwy: Strepsils z 
naturalnym miodem i cytryną, 
Strepsils with Honey & Lemon).
Chlorhexidinum+lidocainum: 
Gard imax  Med ica  ( Tac t i ca 
Pharmaceuticals)  w postaci 
tabletek do ssania i aerozolu 
do stosowania w jamie ustnej 
to 1. zarejestrowany preparat o 
podanym składzie.

R03 – Leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03D 
-  Inne lek i  dz ia ła jące 
o g ó l n i e  s t o sow a n e  w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych

Montelukastum: Montelukastum 
Accord (Accord Healthcare) 
to 50. zarejestrowana marka 
montelukastu. Do sprzedaży 
zostało wprowadzonych 19 leków: 
Singulair (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), od października 
2008 Drimon (Teva), od stycznia 
2009 Astmirex (Temapharm), 
Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), 
od lutego 2009 Montest (Genexo), 
od kwietnia 2009 Milukante 
(Adamed) i Promonta (ICN Polfa 
Rzeszów), od maja 2009 Asmenol 
(Polpharma), od października 
2009 Eonic (Gedeon Richter) i 
Montelak (Medreg), od grudnia 
2009 Montessan (Apotex; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Montekast), od czerwca 
2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo 
(GlaxoSmithKl ine ;  preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą MontSyn), 
od listopada 2010 Montenorm 
(+Pharma) i Symlukast (SymPhar), 
od marca 2011 Montelukast 
Sandoz i Spirokast (Zentiva), od 
października 2011 Montelukast 
Stada i od lutego 2012 Astmodil 
(Polfarmex).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku ►
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preparaty: Actamone (Actavis), 
Airuno (Blubit), Alvokast (Alvogen; 
lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Arti Farma pod nazwą 
Montekast), Astmontex (Farma-
Projekt), Brogalast (Galex d.d.), 
Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa 
Pabianice), Miralust (Adamed), 
Montef low (Sun-Farm;  lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Montelukast Sunfarm), 
M o n t e l u k a s t- 1 A  P h a r m a , 
Montelukast Accord (Accord 
H e a l t h c a re ) ,  M o n te l u k a s t 
Apotex, Montelukast Bluefish 
(lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Helm pod nazwą 
Montelukast Helm), Montelukast 
Invent Farma,  Montelukast 
Miklich, Montelukast MSD (Merck 
Sharp & Dohme), Montelukast 
Pha rmathen ,  Monte lukas t 
Po l p h a r m a ,  M o n t e l u k a s t-
Ratiopharm, Montelukastum 
Synthon, Montetrinas (Sigillata), 
Montexal (ICN Polfa Rzeszów), 
Montulind (Sigillata), Orilukast 
(Orion), Polmonte (Merck Sharp 
& Dohme; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Airathon), 
Sigilukad (Sigillata), Sitemortak 
(Sigillata), Telumantes (Sigillata) i 
Telumyl (Generics).

R05 – Leki stosowane w 
kaszlu i przeziębieniach; 
R05C – Leki wykrztuśne, z 
wyłączeniem preparatów 
złożonych zawierających leki 
przeciwkaszlowe; R05CA – 
Leki wykrztuśne

G u a i f e n e s i n u m :  B e n y l i n 
Muco (McNeil) to aktualnie 5. 
zarejestrowana marka preparatów 
z gwajafenezyną. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki: Guajavis 
(V i s ) ,  Gua jazy l  i  Gua jazy l 

Mint (Espefa) oraz Robitussin 
Expectorans (Pfizer). Nie został 
jeszcze wprowadzony na rynek 
preparat Vicks MedExpecto 
o smaku miodu i imbiru na 
kaszel mokry (Wick). Wygasło 
pozwolenie na Coldrex na kaszel 
(GlaxoSmithKline).

R 0 6 / R 0 6 A  –  L e k i 
p r z e c i w h i s t a m i n o w e 
działające ogólnie; R06AE – 
Pochodne piperazyny

Levocet i r iz inum :  Votrez in 
(Sandoz) to 11. zarejestrowany 
lek z lewocetyryzyną, natomiast 
Zenaro  (Zentiva) w postaci 
kropli doustnych o nowej dla 
tej substancji czynnej dawce 5 
mg/ml oraz w postaci syropu 
to  rozszer zen ie  wzg lędem 
wprowadzonych wcześniej tabletek 
powlekanych. Zastosowanie 
aktywnego izomeru cetyryzyny 
umożliwia zmniejszenie o połowę 
stosowanych dawek ,  a tym 
samym działań niepożądanych. 
Na rynek wprowadzono 6 leków: 
Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od 
stycznia 2010 Cezera (Krka), od 
sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), 
od września 2010 Lirra (Glenmark) 
oraz Zyx (Biofarm) i od lutego 
2012 Contrahist  (Adamed) . 
Nie pojawiły s ię jeszcze w 
sprzedaży: L-Cetirinax (Synthon), 
Levocetirizine dihydrochloride 
Zentiva, Levocetirizine-Biofarm i 
Zilola (Gedeon Richter Polska).
U w a g a :  w p r o w a d z o n e m u 
onegdaj na rynek preparatowi 
Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu 
racemiczną cetyryzynę w lipcu 
2008 zmieniono nazwę na 
Amertil Bio. Obecny aktualnie 
na rynku preparat Zyx zawiera 
lewocetyryzynę.

S – NARZĄDy ZMySłÓW
S01 – Leki okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw jaskrze 
i zwężające źrenicę;
S01EA – Sympatykomimetyki 
stosowane w leczeniu jaskry

Brimonidinum: Brimodiol (Sun-
Pharm) to 8. zarejestrowana marka 
brymonidyny. Na rynku pojawiło 
się 5 leków: Alphagan (Allergan), 
od czerwca 2009 Luxfen (Jelfa), 
od listopada 2010 Brimogen 
(Generics), od stycznia 2011 
Brimoteva (Teva) i od marca 2012 
Biprolast (Blau Farma Group). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży: Brymont (Blumont) 
i Clarix (Sandoz). Skreślono z 
Rejestru: Brimonidine-1A Pharma.

S01ED – Leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, preparaty 
złożone

Timololum+dorzolamidum : 
Dot igen  (Gener i cs )  to  13 . 
zarejestrowana marka leków o 
podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 4 preparaty: Cosopt 
(Merck Sharp & Dohme), od 
kwietnia 2010 Rozacom (Adamed), 
od stycznia 2011 Dotiteva (Teva) 
w postaci kropli wielodawkowych 
i od marca 2012 Tymolamid (Blau 
Farma Group). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Arutidor 
(Mann) ,  Cosopt  PF (Merck 
Sharp & Dohme), Dolopt Plus 
(Sandoz), Dorzolamide/Timolol 
NTC, Dorzolamid/Timolol Stada, 
Dotiteva Minims (Teva), Dozopres 
Combi (ICN Polfa Rzeszów), 
Oculamid (Blau Farma Group), 
Oftidorix (Jelfa) i Venturax (S-Lab).

2012-06-30

►
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Nowe rejestracje – UE – MAJ 2012

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłyWAJĄCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWy

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

Docetaxelum: Docetaxel Kabi 
(Fresenius Kabi) to 19. zareje-
strowany preparat docetakselu, 
zaś Docetaxel Accord (Accord 
Healthcare) w 3 dawkach to roz-
szerzenie względem 2 innych 
dawek tego leku zarejestrowanych 
wcześniej w Polsce. Na rynek 
wprowadzono 5 leków: Taxotere 
(Aventis Pharma), od lipca 2010 
Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), 
od listopada 2010 Docetaxel Teva, 
od sierpnia 2011 Camitotic (Acta-
vis; lek wprowadzony do obrotu 
w grudniu 2010 pod pierwotną 
nazwą Daxtere) i od marca 2012 
Docetaxel Hospira. Nie pojawiły 
się dotychczas w sprzedaży: Ce-
lotax (Celon), Docefim (Alfred E. 
Tiefenbacher), Docetaxel Accord 
(Accord Healthcare), Docetaxel 
Lek (Sandoz), Docetaxel Medana 
(Medana Pharma), Docetaxel My-
lan, Docetaxel Pharmaki Generics, 
Docetaxel Polpharma, Docetaxel 
Stada (zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Cetadocure), Docetaxel 
Teva Pharma, Docetaxel Win-
throp (Aventis Pharma), Symtaxel 
(SymPhar) i Taxegis (Egis). Skreślo-
no z unijnego Rejestru: Docefrez 
(Sun Pharmaceuticals Industries 
Europe).

Docetaxel Kabi i Docetaxel Accord 
są wskazane w leczeniu raka pier-
si, niedrobnokomórkowego raka 
płuc, raka gruczołu krokowego, 
gruczolakoraka żołądka oraz raka 
głowy i szyi. Docetaksel dzia-
ła poprzez pobudzanie łączenia 
tubuliny w trwałe mikrotubule i 
hamowanie ich rozpadu, co po-
woduje znaczne zmniejszenie ilo-
ści wolnej tubuliny. Wykazano in 
vitro, że docetaksel przerywa w 
komórkach sieć mikrotubularną, 
która jest niezbędna do czynno-
ści życiowych w komórce w fazie 
mitozy i interfazy.

L01D – Antybiotyki cyto-
toksyczne i substancje o 
zbliżonym działaniu; L01DB 
– Antracykliny i substancje o 
podobnej budowie

Pixantronum: Pixuvri (CTI Life 
Sciences) jest wskazany do stoso-
wania w monoterapii w leczeniu 
wielokrotnie nawracającego lub 
opornego na leczenie agresyw-
nego chłoniaka nieziarniczego 
z dużych komórek B (ang. Non-
-Hodgkin Lymphoma, NHL) u 
osób dorosłych. Nie udowodniono 
korzyści z leczenia piksantronem 
stosowanym w piątej lub dalszej 
linii chemioterapii u pacjentów z 
opornością na ostatnio stosowane 
leczenie.
Substancją czynną produktu 
Pixuvri jest sól zasadowa piksan-
tronu, antracenedionu o działa-
niu cytotoksycznym. W przeci-
wieństwie do zarejestrowanych 
antracyklin (doksorubicyna i inne) 

i antracenedionów (mitoksan-
tron), piksantron jest jedynie sła-
bym inhibitorem topoizomerazy 
II. Ponadto w przeciwieństwie do 
antracyklin i antracenedionów 
piksantron bezpośrednio alkilu-
je DNA tworząc trwałe związki 
addycyjne z DNA i prowadząc 
do przerwania podwójnej nici. 
Ponadto z powodu wbudowa-
nia heteroatomu azotu do pier-
ścienia i braku grup ketonowych 
piksantron ma mniejszy potencjał 
wytwarzania reaktywnych form 
tlenu wiążących żelazo i tworze-
nia metabolitów alkoholu, które 
uważa się za odpowiedzialne za 
działania kardiotoksyczne antra-
cyklin. Z uwagi na swą unikalną 
budowę w modelach zwierzęcych 
piksantron wywierał minimalny 
wpływ kardiotoksyczny w porów-
naniu z doksorubicyną i mitok-
santronem.
Pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu zostało wydane w trybie 
warunkowym. Podmiot odpowie-
dzialny został zobowiązany do 
przeprowadzenia dodatkowego 
badania klinicznego fazy 3. w ter-
minie do 30 VI 2015.

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

Riluzolum :  Riluzole Zentiva 
(Aventis Pharma) to 6. zarejestro-
wana marka riluzolu. Na rynek 
wprowadzono Rilutek (Aventis 

W maju 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 4 decyzje o 
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych rzeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one: 1 nowej substancji czynnej (piksantron) i 2 substancji czynnych 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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►Pharma). Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży: Riluzole Mylan, Riluzol 
PMCS (Pro.Med.CS), Sclefic (Acta-
vis) i Zolerilis (Medis).
Riluzole Zentiva jest wskazany 
w celu przedłużenia życia lub 
opóźnienia konieczności mecha-
nicznej wentylacji u pacjentów 
ze stwardnieniem zanikowym 
bocznym (SLA– Sclerosis Latera-
lis Amyotrophica). W badaniach 
klinicznych wykazano, że Riluzole 
Zentiva przedłuża czas przeżycia 
u pacjentów z SLA. Jako przeży-
cie zdefiniowano stan, w którym 
pacjent żył bez intubacji w celu 
wentylacji mechanicznej i bez 
tracheotomii. Brak dowodów, by 
lek wywierał działanie lecznicze 
na czynności motoryczne, czyn-
ność płuc, drżenia włókienkowe, 
siłę mięśniową oraz objawy mo-
toryczne. Nie wykazano skutecz-
ności preparatu Riluzole Zentiva 
w późnych stadiach SLA. Badania 
skuteczności i bezpieczeństwa 
preparatu przeprowadzono tyl-
ko w przypadku SLA. Dlatego też 
nie należy stosować preparatu 
Riluzole Zentiva u pacjentów z 
jakimikolwiek innymi chorobami 
neuronu ruchowego.
Chociaż patogeneza stwardnienia 
zanikowego bocznego nie została 

całkowicie wyjaśniona, uważa się, 
że za śmierć komórki w tej choro-
bie odpowiedzialny jest glutami-
nian, będący podstawowym neu-
roprzekaźnikiem pobudzającym 
w ośrodkowym układzie nerwo-
wym. Przypuszcza się, że ryluzol 
działa przez hamowanie proce-
sów przebiegających z udziałem 
glutaminianu. Mechanizm działa-
nia nie jest wyjaśniony.

Niektóre decyzje porejestracyjne 
Komisji Europejskiej:
•	 decyzja z 20 IV 2012 dotycząca 

wycofania, na wniosek po-
siadacza (Pinnacle Biologics) 
z 1 XII 2011, pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu sie-
rocego produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi „Photo-
Barr – sól sodowa porfimeru”, 
zarejestrowanego 25 III 2004 
– klasa L01XD;

•	 decyzja z 24 IV 2012 dotycząca 
wycofania, na wniosek posia-
dacza (Celgene Europe) z 1 
IV 2012, pozwolenia na wpro-
wadzenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u 
ludzi „Refludan – lepirudyna”, 
zarejestrowanego 13 III 1997 – 
klasa B01AE;

•	 decyzja z 10 V 2012 doty-

cząca wycofania, na wniosek 
posiadacza (BioPartners) z 31 
X 2011, pozwolenia na wpro-
wadzenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u 
ludzi „Valtropin – somatropina”, 
zarejestrowanego 24 IV 2006 – 
klasa H01AC;

•	 decyzja z 25 V 2012 dotycząca 
wycofania, na wniosek posia-
dacza (Sun Pharmaceuticals 
Industries Europe) z 8 XII 2011, 
pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu produktu leczni-
czego stosowanego u ludzi 
„Docefrez – docetaksel”, zare-
jestrowanego 10 V 2010 – klasa 
L01CD;

•	 decyzja z 25 V 2012 dotycząca 
wycofania, na wniosek posia-
dacza (Warner Chilcott) z 13 
III 2012, pozwolenia na wpro-
wadzenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u 
ludzi „Intrinsa – testosteron”, 
zarejestrowanego 28 VII 2006 
– klasa G03BA;

•	 decyzja z 25 V 2012 dotyczą-
ca zawieszenia pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu 
produktu leczniczego stoso-
wanego u ludzi „Luminity – 
perflutren”, zarejestrowanego 
20 IX 2006 – klasa V08DA.

2012-06-27
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►

NOWOŚCI NA RyNKU – MAJ 2012

W maju 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 21 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. 
rejestracji

C09CA Losartanum Losartan Pfizer Pfizer PL 08.2010

C09CA Telmisartanum Actelsar Actavis PL 07.2011

C09CA Valsartanum Valsartan Arrow Arrow Poland PL 11.2011

C09DA03 Valsartanum + 
hydrochlorothiazidum

Valsartan + HCT 
Arrow

Arrow Poland PL 11.2011

D01AE Amorolfinum Myconolak Axxon PL 12.2011

D01AE Terbinafinum Tersilat Sun-Farm PL 12.2011

G01AC Dequalinii chloridum Fluomizin Merck PL 06.2011

J05AE Boceprevirum Victrelis Merck Sharp & 
Dohme

UE 07.2011

L01DB Doxorubicinum Doxorubicin Teva Teva PL 08.2011

L01DB Doxorubicinum Doxorubicinum 
Accord

Accord 
Healthcare

PL 03.2011

L01XA Cisplatinum Cisplatinum 
Accord

Accord 
Healthcare

PL 01.2011

L02BX Ulipristali acetas Esmya PregLem UE 02.2012

L03AA Filgrastimum Nivestim Hospira UE 06.2010

M05BA Acidum ibandronicum Ibandronat Apotex Apotex PL 03.2011

N03AX Levetiracetamum Trund Glenmark PL 11.2011

N03AX Topiramatum Topiramat Pfizer Pfizer PL 08.2010

N05AH Olanzapinum Olazax Glenmark UE 12.2009

N05AH Quetiapinum ApoTiapina Apotex PL 08.2011

N07XX Fampridinum Fampyra Biogen Idec UE 07.2011

R01BA52 Pseudoephedrinum + 
dexbrompheniraminum

NeoAfrin Schering-Plough PL 07.1991 Disophrol 
Retard*, zm. 03.2010 
NeoAfrin

S01EC Dorzolamidum Nodom Polfa Warszawa PL 02.2012

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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► Ponadto w maju 2012 r. 
wprowadzono do sprzedaży 3 
nowe wersje marek już obecnych 
na rynku:

•	 Aspirin Effect (Bayer Schering; 
po zmianie nazwy z Aspirin) 
– N02BA, acidum acetylsalicy-
licum;

•	 Femoston Mini (Abbott) – 
G03FA14, dydrogesteronum + 
estradiolum;

•	 Olimel Peri N4E (Baxter) – 
B05BA, nutrimentum.

C – UKłAD SERCOWO-
NACZyNIOWy

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste
C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DA - Antagoniści angio-
tensyny II i leki moczopędne; 
C09DA03 – Walsartan i leki 
moczopędne

D – LEKI STOSOWANE  
W DERMATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze stoso-
wane w dermatologii; D01A 
– Leki przeciwgrzybicze sto-
sowane miejscowo; D01AE 
– Inne leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo

G – UKłAD MOCZOWO-
PłCIOWy I HORMONy 

PłCIOWE
G01 – Leki ginekologiczne prze-

ciwzakaźne i antyseptyczne; 
G01A - Leki przeciwzakaźne 
i antyseptyczne, z wyłą-
czeniem leków złożonych z 
kortykosterydami; G01AC – 
Pochodne chinoliny

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe dzia-
łające ogólnie; J05A – Bez-
pośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AE – 
Inhibitory proteazy

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłyWAJĄCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01D – Antybiotyki cyto-
toksyczne i substancje o 
zbliżonym działaniu; L01DB 
– Antracykliny i substancje o 
podobnej budowie
L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XA – Związki 
platyny

L02 – Leki hormonalne; L02B – An-
tagoniści hormonów i leki o 
zbliżonym działaniu; L02BX 
– Inni antagoniści hormonów 
i leki o zbliżonym działaniu

L03/L03A – Środki pobudzające 
układ odpornościowy; L03AA 
– Czynniki pobudzające 
wzrost kolonii komórkowych

M – UKłAD MIęŚNIOWO-
-SZKIELETOWy

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

N – UKłAD NERWOWy
N03/N03A – Leki przeciwpadacz-

kowe; N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

N05 – Leki psychotropowe; N05A – 
Leki neuroleptyczne; N05AH 
– Diazepiny, oksazepiny, 
tiazepiny i oksepiny

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

R – UKłAD ODDECHOWy
R01 – Preparaty stosowane w 

chorobach nosa; R01B – Leki 
udrażniające nos do sto-
sowania ogólnego; R01BA 
– Sympatykomimetyk i ; 
R01BA52 – Pseudoefedryna, 
leki złożone

S – NARZĄDy ZMySłÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki 

przeciw jaskrze i zwężające 
źrenicę; S01EC – Inhibitory 
anhydrazy węglanowej

2012-06-20

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator 

Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Pożegnania są …
trudne,

jak droga górska,
nie zamknięta książka,

nie dokończona rozmowa.
Pożegnania ranią…

tęsknotą,
miłością,

przywiązaniem.
Pożegnania są…

Codziennie.

Listopad 2002

Pocałunek

Motyl usiadł
Na szyi
Karku
Piersi

potem…
zniżył lot…

rozbłysła tęcza siedmiobarwna!

Grudzień 2001

 Miłość

Miłość jest goryczą
Samotnych dni

Solą w oku dla nie kochanych
Niepokojem

Zazdrosnych serc
Zniszczeniem porządku dnia

A jednak pragnę jej.

Lipiec 1998

Modlitwa

 Tak zwyczajnie
Po prostu

Zjeść śniadanie
Tak normalnie
Porozmawiać
Tak cierpliwie
Przeżyć życie
Tak spokojnie

Umrzeć
Daj mi Panie.

Listopad 2009

Wiersze światłem pisane
– autorstwa 

mgr farm. Jolanty Tyczyńskiej
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Obrazy, szkice 
mgr farm. Dorota Pastok,  

zdjęcie 
Andrzeja Kołodziejskiego


