




Felieton Redakcji

Farmaceutą jest się zawsze, nawet na wakacjach

Rzut oka na okładkę Aptekarza Polskiego 
i wiadomo, prawie na pewno, że wewnątrz 
numeru znajdują się artykuły poświęcone 
tematyce związanej z czasem letniej kanikuły. 

Artykuły z „letniej serii” zostały przygotowane 
z myślą o okolicznościach lub o zdarzeniach, 
które mogą odbywać się z naszym, jako 
farmaceutów, udziałem. 

Autorki cyklu „W aptece” Ewa Sitko 
i Magdalena Bucior dialogują na temat 
czujności i uważności na otaczających nas 
ludzi. Idąc tropem ich myśli utwierdzamy 
się w przekonaniu, że „w  sytuacji  zagrożenia 

zdrowia i życia farmaceuta jest niejako podwójnie zobowiązany do niesienia 
pomocy – po pierwsze jako człowiek, po drugie jako specjalista, który w tym 
działaniu  może  być  wyjątkowo  skuteczny”. Rozważania te są kluczem 
do zrozumienia intencji przyświecających redakcji Aptekarza Polskiego 
w doborze przywołanych wyżej tematów, co konstatujemy jednym zdaniem 
- farmaceutą jest się zawsze, nawet na wakacjach.

 „Wielu z nas z pewnością zdecyduje o wypoczynku nad morzem bądź 
którymś z jezior. Spakowawszy bagaże, nareszcie docieramy na upragnione 
wakacje. Pierwszego dnia oczywiście  idziemy na plażę – dzień  jest upalny, 
niebo bez jednej chmurki.  Idealny czas do opalania i pływania. Leżąc sobie 
błogo na brzegu jeziora nagle słyszymy głośny krzyk – pomocy, mój kolega 
wpadł do wody! On tonie! Jak powinniśmy zachować się w takiej sytuacji? Jakie 
działania powinniśmy podjąć, a jakie mogą być dla nas wysoce ryzykowne” – 
na te pytania znajdziemy odpowiedź w artykule ”Pierwsza pomoc nad wodą” 
napisanym przez magistra Daniela Sieniawskiego, ratownika medycznego. 

Doktor Eliza Blicharska pisze w artykule „Po ugryzieniu, ukąszeniu  lub 
ukłuciu...” o zagrożeniach, na które jesteśmy narażeni ze strony świata 
zwierzęcego. Weźmy dla przykładu pszczoły. Użądlenie osoby uczulonej 
na jad pszczeli może spowodować reakcję uczuleniową, która może 
doprowadzić nawet do wstrząsu anafilaktycznego. Dlatego też „osoby 
cierpiące  na  anafilaksję  powinny  mieć  zawsze  przy  sobie  (szczególnie 
w sezonie wiosennoletnim) zestaw pierwszej pomocy – leki antyhistaminowe, 
kortykosteroidy doustne oraz adrenalinę w formie strzykawki automatycznej”. 
Artykuł jest przypomnieniem podstawowych zasad profilaktyki i ochrony 
przed niekorzystnymi następstwami zdrowotnymi, jakie mogą wystąpić 
w związku z atakiem komara, kleszcza, żmii i innych zwierząt. 

xxx

W dużej części treścią bieżącego numeru Aptekarza Polskiego są 
zagadnienia dotyczące Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, 
uchwalonego przez VI Krajowy Zjazd Aptekarzy. Już na wstępie drukujemy 
artykuł „Duch kodeksu” autorstwa doktora Grzegorza Kucharewicza, prezesa 
Naczelnej Rady Aptekarskiej, który podkreśla, że „Polscy aptekarze, tak jak 
przedstawiciele innych zawodów zaufania publicznego, mają swój kodeks 
etyki zawodowej, wskazujący to, „co jest w zawodzie istotne, pożądane, 
dobre, moralne i słuszne, a co naganne”.

Rozwinięcie tematyki kodeksowej znajdujemy w artykule ”Dygresyjnie, 
choć  wcale  nie  na  marginesie  o  Kodeksie  Etyki  Aptekarza  RP” autorstwa 
magister Lidii Czyż, która zauważa, że „apteka współczesna jest rezultatem 
ewolucji  kulturowej  o  wielowiekowej,  w  Europie,  tradycji.  I  od  tak  dawna, 
członkowie  zawodu  starają  się  usystematyzować  powinności  aptekarza. 
Niewiele te obowiązki odbiegały od obecnych”. ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego.  
Redakcja

W bieżącym numerze:

Felieton Redakcji 
Farmaceutą jest się zawsze, nawet na wakacjach .... 3

Felieton PRezesa 
Duch Kodeksu .................................................................... 4

Panorama samorządu

Dygresyjnie, choć wcale nie na marginesie,  
o Kodeksie Etyki Aptekarza RP.............................. 6

Z wokandy Naczelnego Sądu Aptekarskiego  
– Dylemat z pseudoefedryną w tle ...................... 9

manuał aPtekarski

Po ugryzieniu, ukąszeniu lub ukłuciu... .................... 12

Zioła na rany i stłuczenia .............................................. 17

Hydrogenii peroxyum  
– przeżytek, czy "woda życia" ............................ 19

Skarb z Wysp Korzennych  
w naszej kuchni... .................................................... 22

Wszechnica aPtekaRska

Receptura leków do oczu z metronidazolem ..... 26

Ogólne zasady postępowania aseptycznego  
w aptekach ogólnodostępnych ........................ 28

Pierwsza pomoc nad wodą ........................................ 33

Rynek lekóW

Rada Przejrzystości  ...................................................... 36

W aPtece

Czujność,   
czyli jak to możliwe, że nikt tego nie zauważył? 
Uważność w zawodzie aptekarza 
-farmaceuty................................................................ 40

BaRometR PhaRmaexPeRta

Czerwiec 2012  
–  rynek rośnie, zmniejsza się różnica  
w wielkości sprzedaży wobec analogicznego 
okresu ub. r. .............................................................. 43

sPoRt to zdRoWie

Aptekarskie regaty na jeziorze Mamry ............. 45

histoRia FaRmacji – aPtekaRskie tRadycje

Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie ............. 46

listy do Redakcji

Polskie Stowarzyszenie  
Farmaceutów Onkologicznych .......................... 49

Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku ............................. 51

Chwila oddeChu

W pracowni malarskiej  
mgr farm. Anny Głowniak-Lipy .......................... 64



4 Aptekarz Polski, 71(49e) lipiec 2012

Felieton Prezesa nra

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Nie można być apte-
karzem, nie akceptu-
jąc określonych norm 
moralnych, nie prze-

strzegając standardów chronią-
cych dobra najwyższe, które mają 
pierwszorzędną wartość dla spo-
łeczeństwa. Polscy aptekarze, tak 
jak przedstawiciele innych zawo-
dów zaufania publicznego, mają 
swój kodeks etyki zawodowej, 
wskazujący to, „co jest w zawo-
dzie istotne, pożądane, dobre, 
moralne i słuszne, a co naganne”. 
Uchwalony na VI Krajowym Zjeź-
dzie Aptekarzy w Szczyrku (20-22 
stycznia 2012 r.) Kodeks Etyki Ap-
tekarza Rzeczypospolitej Polskiej 
to swoista konstytucja deontolo-
giczna, określająca powszechnie 
akceptowane przez nasze środo-
wisko zawodowe zasady postę-
powania, które odnoszą się za-
równo do moralności dążeń, jak 
i moralności obowiązku. Aptekarz 
bowiem powinien zarówno aspi-
rować do pełnej realizacji włas-
nych możliwości zawodowych, 

do perfekcjonizmu (zgodnie z ar-
tykułem 14 „powinien stale do-
skonalić swe umiejętności za-
wodowe i przekazywać je swoim 
współpracownikom”), jak i prze-
strzegać pewnych minimalnych 
standardów zachowania w rela-
cjach z pacjentami i innymi człon-
kami społeczności zawodowej.

„Ludzkie problemy najsze-
rzej dyskutowane i rozmaicie roz-
strzygane we współczesnej re-
fleksji moralnej sprowadzają się 
wszystkie – choć na różne spo-
soby – do zasadniczej kwestii: 
do kwestii wolności  człowieka” – 
te słowa Jana Pawła II z encykliki 
„Veritatis Splendor” (1993 r.) po-
zwalają we właściwym świetle uj-
rzeć to, co można by nazwać du-
chem różnych kodeksów deonto-
logicznych, a więc także Kodeksu 
Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nie sposób w tym kon-
tekście nie zwrócić uwagi na ar-
tykuł 3 tego kodeksu, który sta-
nowi: „Aptekarz, będąc osobiście 
odpowiedzialnym za wykonywa-
ną pracę, jest wolny w podejmo-
waniu swoich zachowań, zgod-
nie ze swym sumieniem i współ-
czesną wiedzą medyczną”. Wol-
ność osoby wykonującej zawód 
aptekarza jest zatem w istotny 

sposób ograniczona, co znajdu-
je wyraz w ogólnej zasadzie po-
stępowania „salus aegroti supre-
ma lex esto”. Farmaceuta, otrzy-
mując prawo wykonywania zawo-
du, ślubuje wszak, że w swej pra-
cy będzie wykonywać swoje obo-
wiązki, „mając zawsze na wzglę-
dzie dobro pacjenta”. Kodeks Ety-
ki uściśla tę normę, wskazując, że 
„aptekarz sprawuje swe obowią-
zki wobec pacjenta ze zrozumie-
niem odpowiedzialności za zdro-
wie i życie człowieka” (artykuł 6). 

Działania aptekarzy, podej-
mowane w duchu służby cierpią-
cym, mają na względzie przede 
wszystkim potrzeby pacjenta, „je-
dnostki jedynej i niepowtarzal-
nej”, z którą łączy ich więź oparta 
na zaufaniu (artykuł 7). „W isto-
cie bowiem stosunek farmaceu-
ty do człowieka potrzebujące-
go lekarstw znacznie przekracza 
aspekt komercyjny tej relacji, 
wymaga bowiem zrozumienia 
osobistych problemów zaintere-
sowanego oraz podstawowych 
aspektów etycznych służby życiu 
i godności osoby” (Jan Paweł II, 
przemówienie do Międzynarodo-
wej Federacji Farmaceutów Ka-
tolickich, 3 listopada 1990 r.). Tak 
więc każdy farmaceuta powinien 

DUCH 

KODEKSU
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Uchwała VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Szczyrku z dnia 22 stycznia 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej

zawsze postępować ze świado-
mością, że jest „sługą życia”. 

Godność zawodu apteka-
rza domaga się zaakceptowania 
rygorystycznego kodeksu mo-
ralnego, zwłaszcza w obszarze 
wytwarzania, dystrybucji oraz 
stosowania leków i wyrobów 
medycznych. Łamanie norm te-
goż kodeksu prowadzi przecież 
do wielu nieuczciwych praktyk, 
zniekształcających oblicze far-
maceuty jako osoby wykonują-
cej zawód zaufania publicznego 
i godzących w wizerunek apteki 
jako placówki ochrony zdrowia. 
Z artykułu 3 kodeksu wynika, że 
ani mechanizmy rynkowe, ani 
naciski społeczne bądź wymaga-
nia administracyjne nie zwalniają 
aptekarza z przestrzegania za-
sad etyki zawodu. Żelazne prawa 
rynku nie zawieszają zatem nor-
malnych reguł moralnych i norm 
zawartych w kodeksie deontolo-
gicznym. Ma to fundamentalne 
znaczenie w warunkach liberal-
nej gospodarki rynkowej i ten-
dencji do instrumentalnego trak-
towania pacjenta, który niekiedy 
staje się zwykłym narzędziem do 
osiągania określonych celów bi-
znesowych. W tej perspektywie 
znika osoba cierpiąca, a zamiast 
niej pojawia się konsument leku, 
aptekarz natomiast zaczyna być 
postrzegany jako „sprzedaw-
ca produktu leczniczego”. Tej 
perspektywie, a także wszelkim 
próbom uprzedmiotowienia roli 
aptekarza i pozbawienia go au-
tonomii sumienia trzeba się sta-
nowczo przeciwstawić.

Kodyfikowanie, krzewienie 
i strzeżenie zasad etyki i deonto-
logii zawodowej to ustawowe za-
danie samorządu aptekarskiego, 
który troszczy się też o zachowa-
nie godności i niezależności za-
wodu. Do realizacji tych zadań 
samorząd przykłada dużą wagę. 

Wśród różnych działań Naczelnej 
Rady Aptekarskiej dotyczących 
tych kwestii chciałbym wskazać 
stanowisko Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej z 11 kwietnia 2012 r. 
w sprawie zakazu reklamy aptek 
(punktów aptecznych) i ich dzia-
łalności. NRA podkreśla w nim, 
że „zgodnie z nowym KODEK-
SEM ETYKI APTEKARZA RZECZY-
POSPOLITEJ POLSKIEJ, aptekarz 
nie może reklamować siebie oraz 
swoich usług. Aptekarz nie może 
uczestniczyć w reklamie usług far-
maceutycznych, jak i ich promocji 
niezgodnej z prawem lub dobry-
mi obyczajami”. Członkowie NRA 
przypomnieli też, że „wszelkie za-
chowania, które naruszają god-
ność zawodu, a w szczególności 
zachowania aptekarzy, które wy-
kraczają poza dobro nadrzędne, 
jakim jest dobro pacjenta, jako 

sprzeczne z zasadami etyki i de-
ontologii zawodowej, będą zba-
dane i ocenione przez organy od-
powiedzialności zawodowej sa-
morządu aptekarskiego”. 

Różnorodne problemy, któ-
re pojawiają się w codziennej pra-
cy farmaceuty, skłaniają do po-
głębionej refleksji nad etycznym 
wymiarem postępowania tych, 
którzy z pełnym zaangażowa-
niem wykonują zawód aptekarza. 
Musimy być wrażliwi na kwestie 
etyczne, pielęgnując wartości ak-
ceptowane powszechnie zarów-
no przez społeczność aptekarską, 
jak i przez całe społeczeństwo. 
Potrzebna jest nieustanna dys-
kusja naszego środowiska nad 
moralną oceną zachowań farma-
ceutów w stale zmieniającej się 
rzeczywistości społecznej i go-
spodarczej.  ■
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„Zawodu  farmaceuty  z  nasta-
wieniem  do  pracy  w  aptece 
– nie może i nie powinien wy-
bierać  ten,  kto  w  Drugim  nie 
kocha Człowieka, istoty wrażli-
wej, mającej swoje ideały i cele, 
a  nieraz  cierpiącej  i  potrzebu-
jącej pomocy. Uczucie bowiem 
miłości do Drugiego Człowieka 
warunkuje postawę życzliwości 
i troski, nieodłączną cechę pra-
cownika  apteki,  umożliwiają-
cą mu  spełnianie  codziennych 
obowiązków – służbę Człowie-
kowi”  –  tak formułował pod-
stawowe powinności apteka-
rza, już ponad trzydzieści lat 
temu, niestrudzony propaga-
tor idei deontologii zawodu – 
Bazyli Leszczyłowski1. 

Chociaż od tamtej pory mi-
nęło wiele lat, słowa te pozostają 
nadal aktualne. Kim bowiem jest 
aptekarz w dobie obecnej i czy 
nadal ma podlegać zasadom, 
prawidłom i normom zawodo-
wym? W prawodawstwie farma-
ceutycznym, podwaliną możliwo-
ści we wszystkich aspektach, pra-
cy zawodowej w aptece, jest uzy-
skanie wykształcenia na poziomie 
wyższym i uzyskanie prawa wyko-
nywania zawodu. Z punktu widze-
nia norm prawnych jest to wystar-
czające. Z punktu widzenia śro-
dowiska wykonywanego zawo-
du, jest jeszcze warunek dodatko-
wy – etyka tego zawodu. A etyka 
wiąże się bezpośrednio z wolnoś-
cią. Wolnością sumienia, wyzna-
nia, słowa. Wolność to podsta-
wowe ludzkie doświadczenie, po-
jawiające się już w mitach staro-
żytnych. Wiąże się z filozofią po-
lityczną (samostanowienie), pra-
wem (pozostawiony swobodnej 

decyzji jednostki obszar działa-
nia), psychologią (poczucie swo-
body i niezależności w działaniu 
i podejmowaniu decyzji), pojęcia 
tego używają też chociażby eko-
nomia, pedagogika czy teologia. 
Najprościej, wolność opisuje sy-
tuację braku zewnętrznego przy-
musu we wszystkich tych obsza-
rach działalności człowieka2. 

Z tą definicją wiąże się 
pojęcie etyki. A ta z kolei jest 
ogółem ocen i norm moralnych 
przyjętych w danej zbiorowości 
społecznej, synonimem moralno-
ści3. Jej normy i zasady zawierają 
i opisują właśnie kodeksy etyki. 

Kodeks etyki powinien łą-
czyć ludzi jednego zawodu, nie 
wchodząc w ich relacje życiowe, 
ich poglądy i sposoby na życie. 
I, jednocześnie łącząc, powinien 
propagować i utrwalać pozytyw-
ne sposoby życia, wypróbowane 
niejako przez pokolenia człon-
ków zawodu. Akurat w przypad-

Dygresyjnie, 
choć wcale 

nie na marginesie, 
o Kodeksie Etyki 

Aptekarza RP... Fot. Fotolia.com
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ku zawodu farmaceuty, a bardziej 
szczegółowo – aptekarza, który 
swój zawód wykonuje w bezpo-
średnim kontakcie z człowiekiem, 
nie mówię o zachowaniu i kon-
serwowaniu sposobów leczenia, 
które od Hipokratesa wielokrot-
nie się zmieniały, nie mówię też 
o tak podstawowej sprawie, jaką 
jest summa wiedzy zawodowej, 
tak teoretycznej, jak i praktycznej. 
Są to rozważania o tradycji, oby-
czajowości i kulturze tego zawo-
du. Każdy z ludzi wywodzi się ze 
środowiska, które pielęgnuje swe 
zwyczaje, oceny świata zewnętrz-
nego czy wspomnienia, opatrując 
je subiektywną opinią. Każdy za-
wód postępuje podobnie, niekie-
dy tworząc zwarte zbiory swych 
przekazów, swego etosu. 

Czy priorytety zawodowe 
można czy trzeba zapisywać ? Dla 
wygody tych, którzy obowiązani 
są zapoznać się z historią profe-
sji, do której weszli, a poprzez nią, 
z jej tradycjami i obyczajami, jakie 
obowiązują członków zawodu, 
jest to niezbędne.

Wykonując zawód trze-
ba się słuchać nawzajem, każ-
dy może, choć nie musi, swoimi 
doświadczeniami dochodzić do 
tych samych wniosków. Przecież 
nie jesteśmy oddzieleni ani „sied-
mioma górami i siedmioma mo-
rzami” ani granice językowe nie 
stanowią obecnie bariery wza-
jemnego zrozumienia. A w miarę 
postępu komunikacji kulturowej 
również zbliżają się nasze pojęcia 
otaczającego świata i tym samym 
praw, jakie nim rządzą. 

Apteka współczesna jest 
rezultatem ewolucji kulturowej 
o wielowiekowej, w Europie, tra-
dycji. I od tak dawna, członkowie 
zawodu starają się usystema-
tyzować powinności aptekarza. 
Niewiele te obowiązki odbiegały 
od obecnych. W Pharmacopea in 

compendium  redecta, dziele Pla-
tocomusa z roku 1560, zawarte 
są, miedzy innymi, następujące 
obowiązki aptekarza: 
Aptekarz winien: 
•	 utożsamiać	się	z	zawodem,	

wykazując	przywiązanie	do	
niego;

•	 stale	doskonalić	swe	umiejęt-
ności	zawodowe;

•	 	wykonując	czynności	zawodo-
we,	kierować	się	szlachetnoś-
cią	i	nie	powodować	szkód	na	
zdrowiu	ludzkim;

•	 	w	przypadkach	powstających	
wątpliwości,	które	mogłyby	
spowodować	błąd	w	sztuce	
i	obciążyć	sumienie,	zasięgać	
rady	innych	aptekarzy;

•	 kierować	się	w	swoim	postę-
powaniu	nakazami	rozsądku	
i	umiaru;

•	 w	czynnościach	zawodowych	
przestrzegać	jak	najstaranniej	
prawideł	sztuki,	troszczyć	się	
o	należytą	rotację	i	przecho-
wywanie	leków	oraz	o	porzą-
dek w aptece4. 

Zderzenie różnych czyn-
ników ekonomicznych na prze-
strzeni dziejów spowodowało, 
że apteka również różnie była 
klasyfikowana. Pod względem 
historycznym, jest to do dzisiaj 
officina  sanitatis,  również jest 
taką z punktu widzenia funkcji 
społecznej i celowości jej two-
rzenia. Niemniej jednak, lek jest 
towarem, a placówka jego obrotu 
przedsiębiorstwem, które dodat-
kowo wytwarza ten towar i wyda-
je za odpłatnością, a więc należy 
do sfery ekonomiki z całym ryzy-
kiem jej procesów. Ta dwoistość 
apteki, a tym samym czynności 
aptekarza, wyrażała się i wyraża 
następująco:
a) nieustanna gotowość świad-

czeń na rzecz społeczeństwa,
b) różnorodność czynności ap-

tecznych (ekspedycja, recep-
tura, przetwórstwo, badania 
laboratoryjne),

c) dwoistość celów: cel społecz-
ny – stała służebność w odnie-
sieniu do ludności i osobniczy 
– zapewnienie prowadzącemu 
środków do utrzymania, 

d) forma przedsiębiorstwa kon-
cesjonowanego5.

Ta ostatnia cecha, „konce-
sja”, czy „zezwolenie”, jest aktem 
prawno-publicznym, wydawa-
nym przez władzę administracji 
ogólnej, która interes publiczny 
stawia na pierwszym miejscu, do-
piero kolejnym jest zapewnienie 
prowadzącemu aptekę, godzi-
wego dochodu. Kredyt moralny 
jednak, udzielony aptekarzowi, 
jest jednak bardzo wysoki i zo-
bowiązuje go do wykonywania 
czynności w sposób priorytetowy 
dla interesów publicznych. 

Instrukcja dla aptekarzy z 3 
grudnia 1888 r., obowiązująca na 
ziemiach Austrii, formułowała za-
sady etyki w sposób następujący: 
„aptekarz  winien  dbać  o  wysoką 
godność  społeczną  swego  zawo-
du  i  starać  się  by  go  znano  pod 
względem  moralnym  z  jak  naj-
korzystniejszej  strony,  (...)  czuwać 
nad obyczajnym zachowaniem się 
podwładnych (...)po ludzku i przy-
zwoicie się z nimi obchodzić i we-
dle możności przyjacielskimi napo-
mnieniami,  dobra  radą,  udziela-
niem im stosownych książek starać 
się  o  ich  naukowe  wykształcenie, 
(...) nie wolno mieć aptekarzowi ab-
solutnie żadnych porozumień z le-
karzami lub chirurgami na szkodę 
chorego  lub kupującego  (...),  jedy-
nym  środkiem  aptekarza,  by  swej 
aptece wyjednać sławę  i wziętość, 
ma być wzorowy stan apteki i traf-
na  i  sumienna  obsługa  stron  (...), 
niskie  intrygi,  oszczerstwo  kole-
gów,  przekupstwa,  odmawianie 
zdolnych pracowników  innym ap-
tekom  itp.  postępowanie,  którymi 
mogliby posługiwać się właściciele 
aptek są czynami karygodnymi”6. ►
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Już w trakcie przygotowa-
nia zawodowego adepta zawo-
du, jego nauczyciele na każdym 
etapie edukacji mają możliwość 
wdrażania zasad koniecznych dla 
ugruntowania norm „wyniesio-
nych z domu”. Profesor Bronisław 
Koskowski, w swych wykładach 
podkreślał: „Bądźcie  uprzejmi, 
bądźcie życzliwi (...) życzliwość to 
uczucie społeczne, które powinno 
dać te wartości, jakie daje uczucie 
szacunku dla samego siebie, war-
tości, które powinny nabrać takiej 
siły i być tak przestrzegane, jak był 
i jest przestrzegany honor”7.

W czasach, o których mówi 
się „słusznie minione”, w sytuacji 
braku samorządu aptekarskie-
go, funkcję kontrolną etyki pra-
cowników wykonujących zawody 
medyczne, sprawowały Komisje 
Kontroli Zawodowej. Jak sama 
ich nazwa wskazuje, były to in-
stytucje powołane do ścisłego 
przestrzegania wykonywania na-
kazów i zakazów wprowadzanych 
przez władzę administracyjną, 
w formie zarządzeń, rozporzą-
dzeń czy pomniejszych okólni-
ków. W sytuacji wykonywania 
zawodu, z natury swej wolnego, 
takie podporządkowanie się „od-
górnym” normom prawnym, było 

wydatnym ograniczeniem możli-
wości pracy aptekarza lecz jedno-
cześnie „wygodnym” podejściem 
do wykonywanych czynności. 
I chociaż wielu w aptekarzu wi-
działo (a nierzadko widzi do dzi-
siaj) jedynie „sprzedawcę”, cho-
ciaż wyspecjalizowanego, a nasze 
niektóre apteki, chociaż działają-
ce w rzeczywistości europejskiej, 
powoli zaczynają ponownie przy-
pominać średniowieczne kramy 
z towarem wszelakim, to Apte-
karz, ten z dużej litery pisany, ma 
swoje zasady etyki i deontologii 
zawodu. 

Kodeks Etyki Aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej, pierw-
szy po zmianie stosunków go-
spodarczych w Rzeczypospolitej, 
po powrocie aptekarza do jego 
własnej apteki, został uchwa-
lony na Nadzwyczajnym Krajo-
wym Zjeździe Aptekarzy w Lub-
linie, w dniach 24-25 kwietnia 
1993 r., kolejny został przyjęty 
na III Krajowym Zjeździe Apte-
karzy w Szczyrku (10-12 grudnia 
1999 r.). Kodeks, który oddaje-
my do rąk, nie Rzeczników Od-
powiedzialności Zawodowej, nie 
sędziów Sądów Aptekarskich, od-
dajemy do rąk Aptekarzy, powstał 
na VI Krajowym Zjeździe Apteka-

rzy, również w Szczyrku, w dniach 
19-21 stycznia 2012 r. Zanim ko-
deks został przyjęty przez Dele-
gatów z dwudziestu okręgowych 
izb aptekarskich, pracował nad 
jego treścią zespół w składzie: dr 
Leokadia Danek (Kraków), dr Da-
nuta Ignyś (Poznań), mgr Irena 
Knabel-Krzyszowska (Wrocław), 
prof. Dionizy Moska, mgr Joanna 
Piątkowska (Wrocław).

Chciałabym bardzo, bardzo 
serdecznie podziękować człon-
kom Zespołu za wszystkie uwagi 
podczas opracowywania treści 
Kodeksu, za inspirację do pracy, 
za poszukiwanie najlepszych roz-
wiązań, aby, zgodnie ze słowami 
profesora D. Moski, kodeks stał 
się dekalogiem aptekarza. 

Nie jest to treść ostateczna 
kanonu zasad zawodowych, każ-
dy dzień zaskakuje nowymi sytu-
acjami, tak w nauce jak i w prak-
tyce, które wymagają nowych 
rozwiązań. Starajmy się wszyscy 
aby kodeks żył, aby rozwijał się 
wraz z aptekarzami. 
Ad maiorem pharmaciae gloriam!

■

mgr	farm.	Lidia	Maria	Czyż
Koordynator Departamentu 
Etyki i Deontologii Zawodu
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Przypisy:
1. B. Leszczyłowski, Zasady etyczno-

-deontologiczne Polskiego Farmaceu-
ty (Propozycja zakresu i treści). Farm. 
Pol. 1981, nr 7, s. 406

2. Filozofia, Leksykon PWN, Wolność, 
definicja. Warszawa 2000

3. Ibidem
4. B. Leszczyłowski, Propedeutyka roz-

woju polskiej farmaceutycznej myśli 
etyczno-deontologicznej na tle realiów 
społeczno-politycznych kraju 1523-
1983, Łódź 1997, s. 18

5. Ibidem, s.22
6. J. Pertkiewicz, Aptekarstwo polskie 

na obszarze byłej Galicji w świetle 
obowiązującego ustawodawstwa z lat 
1772-1914, Kraków 1979 (maszynopis 
w Muzeum Farmacji)

7. B. Koskowski, Propedeutyka farma-
ceutyczna, Warszawa 1933.

Kodeks,	który	oddajemy	do	rąk,	
nie	Rzeczników	Odpowiedzialności	
Zawodowej,	nie	sędziów	Sądów	
Aptekarskich,	oddajemy	do	rąk	

Aptekarzy,	powstał	na	VI	Krajowym	
Zjeździe	Aptekarzy,	również	w	Szczyrku,	

w	dniach	19-21	stycznia	2012	r.	

►
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DYLEMAT  
Z
W TLE

Z  WOKANDY  
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO

W ostatnich miesią-
cach do Naczel-
nego Sądu Apte-
karskiego zaczę-

ły masowo napływać odwołania 
od orzeczeń sądów okręgowych, 
w sprawach których wspólną ce-
chą jest zarzut wyekspediowania 
przez aptekę znacznych ilości, 
sięgających często kilkuset tysię-
cy opakowań leków zawierają-
cych w swoim składzie pseudo-
efedrynę. Z uwagi na masowość 
zjawiska oraz wielość i różno-
rodność opinii dotyczących tej 
kwestii, postanowiłem poświęcić 
temu zagadnieniu nieco uwagi, 
oraz przedstawić na jakich prze-
słankach formalno – prawnych 
oparł Naczelny Sąd Aptekarski 
podstawę swoich rozstrzygnięć 
w sprawach dotyczących tego te-
matu.  

Na wstępie zwrócić należy 
uwagę, że nagłe, zwielokrotnione 
w stosunku do dotychczasowego, 
zainteresowanie lekami z pseu-

doefedryną, spowodowane zo-
stało odmienną regulacją – inną 
kategorią ich dostępności w Pol-
sce i u naszego sąsiada tj. w Re-
publice Czeskiej, gdzie w/w pre-
paraty dostępne są na recep-
tę lekarską. Przytoczona różnica 
tłumaczy jednak tylko częścio-
wo wspomniany wzrost zakupów 
tych leków. Czynnikiem decydu-
jącym, który w głównej mierze 
wpłynął na opisywane zjawisko, 
było pojawienie się na terenie 
Republiki Czeskiej grup przestęp-
czych, które na bazie pseudoefe-
dryny syntetyzowały amfetaminę. 
Sygnały o tym nielegalnym pro-
cederze trafiły do naszego kra-
ju od organów ścigania Repub-
liki Czeskiej na początku 2010 r., 
z uwagi na fakt, że źródłem za-
kupu „substratu” do tej przestęp-
czej produkcji były polskie apteki, 
głównie z terenu Górnego i Dol-
nego Śląska.  

Polska prokuratura przeka-
zała powziętą informację o zaist-

niałym problemie do inspektora-
tów farmaceutycznych. W wyni-
ku tych sygnałów rozpoczęły się 
kontrole aptek ze szczególnym 
uwzględnieniem kontroli obrotu 
lekami zawierającymi w swoim 
składzie pseudoefedrynę. Inspek-
cja farmaceutyczna wobec stwier-
dzenia faktów dokonania przez 
apteki sprzedaży bardzo dużych 
ilości w/w leków, w zaleceniach 
pokontrolnych nakazywała ogra-
niczenie tych sprzedaży do kilku 
opakowań jednemu pacjentowi, 
a równolegle kierowała zawiado-
mienia o podejrzeniu dokonania 
przewinienia zawodowego przez 
kierowników kontrolowanych ap-
tek. Nie czuję się kompetentny 
do oceny co urząd inspektora 
farmaceutycznego w tej sytuacji 
zrobić jeszcze powinien, niemniej 
czuję pewien dyskomfort, że 
w tym temacie nie został sformu-
łowany wniosek do stosownych 
instytucji państwowych, o rozwa-
żenie zmiany kategorii dostęp- ►
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ności preparatów, które stały się 
przedmiotem obrotu w ilościach 
na pewno nieterapeutycznych.

Nakreślona powyżej nie-
normalna koniunktura dotycząca 
gwałtownego wzrostu zapotrze-
bowania na preparaty posiadają-
ce w swoim składzie pseudoefe-
drynę, postawiła wielu kierow-
ników aptek przed dylematem 
– cyz bez względu na wszystko, 
nie oglądając się za siebie wy-
korzystać nadarzającą się okazję 
i w sposób szybki poprawić czę-
sto nadwątloną kondycję ekono-
miczną apteki, czy może podejść 
do sprawy „zdroworozsądkowo”, 
mając na uwadze wszystkie zwią-
zane z tym zagadnieniem zagro-
żenia i ograniczać jednostkową 
sprzedaż do poziomu dającego 
się wytłumaczyć względami tera-
peutycznymi.

W tym miejscu należy przy-
toczyć szereg procesowych argu-
mentów obwinionych bądź ich 
obrońców, zaczerpniętych z uza-
sadnień do odwołań od orzeczeń 
skazujących okręgowych sądów 
aptekarskich, sprowadzających 
się do stwierdzenia, że w opisy-
wanym zjawisku nie istniały żad-
ne przeszkody formalno-praw-
ne aby apteki mogły sprzedawać 
dowolne, czasami wręcz „hurto-
we” ilości leków z pseudoefedry-
ną, bardzo często jednemu od-
biorcy. Jako najczęściej spotyka-
ne tezy obrony przytoczyć nale-
ży stwierdzenia, że przecież eks-
pediowano leki zaliczone do ka-
tegorii dostępności OTC, zatem 
ustawodawca określił je jako cał-
kowicie bezpieczne, tym samym 
dopuścił możliwość ich sprzeda-
ży w dowolnych ilościach. Obwi-
nieni w świetle prawa nie mie-
li podstaw do odmowy wyda-
nia produktów leczniczych. Po-
jawił się nawet argument, że je-
żeli aptekarz tychże produktów 

nie wyda w żądanych przez na-
bywcę ilościach, to naraża się na 
sankcję z art. 135 ustawy z dn. 20 
maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, 
w myśl którego kto zajmując się 
sprzedażą towarów w przedsię-
biorstwie handlu detalicznego, 
umyślnie bez uzasadnionej przy-
czyny odmawia sprzedaży towa-
ru, podlega karze grzywny.

Niezbywalnym prawem 
każdego obwinionego jest przy-
jęcie takiego sposobu obrony jaki 
uzna on za najbardziej właściwy 
i skuteczny. Niemniej zdziwienie 
budzi sprowadzenie przez część 
naszych Koleżanek i Kolegów ap-
teki do roli sklepu, a dyspenso-
wanie leków do handlu detalicz-
nego. Należy w tym miejscu przy-
pomnieć, że takie stawianie spra-
wy przez nieprzychylne nam śro-
dowiska, budziło często wśród 
mas zrozumiałe oburzenie i dez-
aprobatę. Zatem powielanie tych 
uproszczonych i niezgodnych 
z rzeczywistością porównań przez 
ludzi naszego środowiska zawo-
dowego, wywołuje moje zdumie-
nie i zakłopotanie. Zważyć nale-
ży, że apteka prowadzona jest na 
podstawie udzielonego zezwole-
nia, a jej personel musi legitymo-
wać się szczególnymi kwalifika-

cjami. Pomijając inne szczegóło-
we wymogi i obostrzenia związa-
ne z tą działalnością, już chociaż-
by to zasadniczo różni ją od zwy-
kłej jednostki handlu detaliczne-
go. Oczywiście wspólną płaszczy-
zną która łączy te dwie sfery dzia-
łalności jest cel osiągania godzi-
wego zysku. Nikt z nas w założe-
niu nie podejmował się bowiem 
prowadzenia apteki charytatyw-
nie. Istnieje jednak pewne "ale"? 
W tym miejscu dla wielu z nas być 
może powstaje dylemat, czy win-
no być priorytetowe, spontanicz-
ne poddanie się nadarzającej się 
okazji i uczynienie z apteki skle-
pu chemicznego umożliwiające-
go nabycie nieograniczonej ilości 
leku, co jednoznacznie wskazuje 
na zamiar jego pozaterapeutycz-
nego wykorzystania i osiągnięcie 
przez to szybkiego, spektakular-
nego zysku? Pozwolę sobie za-
uważyć, że poddanie się tej po-
kusie przepoczwarza nas z apte-
karza w sprzedawcę, bezwolne-
go ekspedienta, działającego wg 
zasady „klient nasz pan, on pła-
ci, żąda i wymaga”. W tym miej-
scu być może wielu z czytelników 
zarzuci mi, że przecież nie istnie-
ją żadne formalno – prawne prze-
szkody stojące na drodze wyżej 

Fot. ©
 rcx - Fotolia.com

►
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przedstawionemu zachowaniu. 
Niezupełnie, prawo ma to do sie-
bie, że pewne jego niuanse zapi-
sane są nie wprost, że należy je 
postrzegać jako zbiór pewnych 
aktów normatywnych wzajemnie 
się uzupełniających. 

Naczelny Sąd Aptekarski 
po rozpoznaniu licznych 
odwołań od orzeczeń 

skazujących za przedstawione 
wyżej zachowania, w większości 
spraw podtrzymał rozstrzygnię-
cia Okręgowych Sądów Apte-
karskich co do winy aptekarzy. 
Postaram się skrótowo 
przedstawić czym kiero-
wał się Sąd Apelacyjny 
i na jakich przesłankach 
oparł swoje przekonanie 
orzekając o dopuszczeniu 
się przewinienia zawo-
dowego przez aptekarzy 
,którzy wybierając „drogę 
na skróty” byli odpowie-
dzialni za sprzedaż z ap-
tek bardzo dużych ilo-
ści leków zawierających 
w swoim składzie pseu-
doefedrynę.

Ustawa Prawo farmaceu-
tyczne w art. 86 ust. 1 i 2 określa, 
czym jest apteka i na czym pole-
ga jej działalność, nadto w art. 87 
ust. 2 uszczegóławia zakres dzia-
łania apteki ogólnodostępnej. 
Art. 68 przywołanej wyżej ustawy 
normuje obrót detaliczny pro-
duktami leczniczymi, natomiast 
art. 71 ust. 3 pkt 2 daje delegację 
Ministrowi Zdrowia do określenia 
w drodze rozporządzenia wyka-
zu produktów leczniczych, które 
mogą być dopuszczone do ob-
rotu w placówkach obrotu poza-
aptecznego. Zatem ustawodawca 
jednoznacznie przewidział, że nie 
wszystkie środki lecznicze o kate-
gorii dostępności OTC mogą au-
tomatycznie znaleźć się w obrocie 

obszarze faktyczny podział na 
dwie podkategorie tj. dopuszczo-
ne bądź nie do obrotu pozaap-
tecznego.

Mając powyższe na 
względzie Naczelny 
Sąd Aptekarski nie 

podzielał tez szeregu apelacji, 
że w przedmiotowej sprawie nie 
było żadnych podstaw do od-
mowy wydania bardzo dużych 
ilości produktów leczniczych za-
wierających w swoim składzie 
pseudoefedrynę. Zdaniem sądu 
apelacyjnego w opisywanych 

sprawach, podejrzenie 
użycia przez nabyw-
cę w/w leków nie tylko 
w celach pozaleczni-
czych, ale wręcz szkod-
liwych dla zdrowia, czy 
spekulacyjnych, było 
całkowicie uzasadnione, 
a wręcz wysokie. Taka 
zaś sytuacja stosownie 
do zapisów art. 96 ust. 
1 i 4  (precyzuje w jakich 
okolicznościach można 
odmówić wydania leku) 

w związku z art. 87 ust. 2 pkt 1  
(precyzuje fundamentalną misję 
apteki – która nie jest standarto-
wą placówką handlową, składem 
odczynników chemicznych etc.) 
ustawy Prawo farmaceutyczne, 
oraz wieloma art. Kodeksu Ety-
ki Aptekarza RP wskazywała na 
konieczność odmowy wydania 
środka leczniczego w pozatera-
peutycznych ilościach. W oparciu 
o powyższe, Naczelny Sąd Apte-
karski na podstawie art. 437 § 1 
Kodeksu Postępowania Karnego 
w większości spraw dot. opisywa-
nego zagadnienia, oddalał wnie-
sione odwołania jako niezasadne. 
■

mgr	farm.	Kazimierz	Jura	 
Przewodniczący 

Naczelnego Sądu Aptekarskiego

pozaaptecznym. Preparaty zawie-
rające w swoim składzie pseudo-
efedrynę nie są dopuszczone do 
ekspedycji pozaaptecznej. Z uwa-
gi na powyższy fakt zostały one 
zatem zastrzeżone do dystrybucji 
wyłącznie przez personel o sto-
sownych kwalifikacjach zawodo-
wych tj. magistrów i techników 
farmacji, czyli osoby które z racji 
swojego wykształcenia powinny 
być świadome ujemnych skut-
ków nadużywania leków. Zważyć 
należy, że przytoczona okolicz-
ność stała się fundamentalna dla 
Sądu Apelacyjnego w momencie 

rozstrzygania o winie lub nie-
winności pozwanych. Cały sze-
reg leków dopuszczonych przez 
ustawodawcę do obrotu pozaap-
tecznego może być i jest de fac-
to traktowany jako zwykły towar 
handlowy i sprzedawany przez 
osoby bez kwalifikacji medycz-
nych w hipermarketach, sklepach 
spożywczych czy stacjach paliw, 
praktycznie poza wszelką kon-
trolą. Skoro będący przedmiotem 
tych rozważań obrót preparatami 
z pseudoefedryną został zastrze-
żony do obrotu aptecznego, wy-
pływa stąd jednoznaczny wnio-
sek, że poddano je na tej dro-
dze kontroli w zakresie dystry-
bucji. To zróżnicowane podejście 
ustawodawcy do poszczególnych 
leków z „grupy OTC”, czyni w ich 

Naczelny	Sąd	Aptekarski	nie	
podzielał	tez	szeregu	apelacji,	
że	w	przedmiotowej	sprawie	
nie	było	żadnych	podstaw	do	

odmowy	wydania	bardzo	dużych	
ilości	produktów	leczniczych	

zawierających	w	swoim	składzie	
pseudoefedrynę.

Fot. ©
 rcx - Fotolia.com
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Ukąszenia przez zwierzęta

Każdej ranie kąsanej towa-
rzyszy ból, zakażenie oraz mniej 
lub bardziej intensywne krwawie-
nie. W zależności od zwierzęcia, 
które zaatakowało poszkodowa-
nego miejsce zranienia może wy-
glądać inaczej – ostre zęby zwie-
rząt (kot, wiewiórka, chomik) po-
zostawią ślad przypominający 
ranę kłutą. Lisy i duże psy pozo-
stawiają ranę typu rany szarpanej, 
a konie – miażdżonej, natomiast 
ostre siekacze pozostawią swoje 
ślady w postaci ran ciętych.

Wirus wścieklizny obecny 
jest w płynie rdzeniowym chorych 
zwierząt, a w końcowym stadium 
choroby – w ślinie, poprzez którą 
po ugryzieniu w kontakcie z raną 
dochodzi do zarażenia. Choroba 
nie leczona prawie zawsze prowa-

Bez względu na to, jakie zwierzę zaatakowało, ranę - jeśli nie jest mocno krwawiąca - należy oczyścić 
przemywając wodą z mydłem i zdezynfekować 3% wodą utlenioną, rywanolem lub 0,5-1% roztworem nadmanganianu 
(VII) potasu. Ze względu na koagulacje białek nie jest zalecane stosowanie jodyny, czy też spirytusu. Po osuszeniu 
rany należy ją zabezpieczyć jałowym opatrunkiem i zapewnić fachową pomoc medyczną w celu uniknięcia zakażenia. 
Niekiedy potrzebne jest założenie szwów oraz podanie zastrzyku przeciwtężcowego. Równie istotne jest poddanie 
zwierzęcia kontroli weterynaryjnej - pacjent w razie potrzeby powinien otrzymać szczepionkę przeciw wściekliźnie.

Po ugryzieniu,
ukąszeniu lub ukłuciu...

Wielokrotnie spotykamy się z problemem ugryzienia, ukąszenia czy też ukłucia. Wiadomo wszystkim, że profilakty-
ka jest tańsza niż leczenie, ale nigdy nie uda nam się zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa. W zależności 
od samych okoliczności i rodzaju „napastnika” możemy wtedy skorzystać ze znanych nam środków zaradczych. Teo-
retycznie ugryźć może każdy… a rana, która powstaje nie zależy od motywu gryzienia. Czy to będzie w celu przeżycia, 
rozmnażania czy też odruch obronny dla nas skutki nie są miłe.

Ukąszenia przez zwierzęta 

dzi do śmierci. W zasadzie wszyst-
kie ssaki mogą zachorować i stać 
się roznosicielami choroby. Naj-
częściej są to jednak nietoperze, 
lisy i inne zwierzęta leśne, a także 
psy i koty (wścieklizną nie zarazi-
my się od ptaków, gadów i ryb).

Jakie zachowanie zwie-
rzęcia powinno wzbudzić nasze 
obawy? Są dwa typy zachowań. 
W odmianie „agresywnej” (któ-
ra atakuje mózg) zwierzę jest 
podniecone i niespokojne, może 
dochodzić nawet do samopo-
gryzienia. Ma „dzikie” spojrzenie, 
jest niewrażliwe na ból. W drugiej 
odmianie wścieklizny, tzw. „spo-
kojnej” (związanej z zaatakowa-
niem rdzenia kręgowego) nastę-
puje brak koordynacji ruchowej, 
zwiotczenie mięśni szyi i gardła, 
co skutkuje problemami w wy-
dawaniu dźwięków i swobodnym 
unoszeniem głowy. Charaktery-
styczny jest także objaw dusze-

nia się zwierzęcia, a dzikie osob-
niki pozornie wydają się uległe 
i oswojone.

Profilaktyka zmniejszająca 
ryzyko zakażenia

– nie karmić obcych zwierząt, nie 
dotykać ich i nie głaskać;

– unikać dziwnie zachowujących 
się zwierząt – zarówno domo-
wych, jak i dzikich, nie próbo-
wać ich chwytać na własną 
rękę;

– dzikie zwierzęta podziwiać wy-
łącznie z daleka;

– regularnie szczepić zwierzę-
ta domowe oraz ograniczyć 
ich kontakt z przypadkowymi 
zwierzętami;

– jeżeli zwierzę domowe zostanie 
pogryzione w nieznanych nam 
okolicznościach natychmiast 
udać się do weterynarza;

– edukować dzieci w tym kierun-
ku.

Fot. ©
 sharplaninac - Fotolia.com
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Kiedy możemy podejrzewać  
że zaraziliśmy się wirusem

Kiedy w miejscu ugryzienia 
pojawia się pieczenie lub swę-
dzenie oraz towarzyszy temu go-
rączka, silny ból głowy, brak ape-
tytu, nadpobudliwość, nerwo-
wość, wodowstręt spowodowany 
trudnościami w przełykaniu, kon-
wulsje i halucynacje, dezorienta-
cja, paraliż – z całą pewnością po-
winniśmy poddać się opiece me-
dycznej. 

Wiosna i lato to takie okre-
sy, kiedy szczególnie jesteśmy 
narażeni na ataki ze strony sezo-
nowych natrętów. Komary, mesz-
ki, pszczoły czy spotkane podczas 
wędrówek pieszych żmije, mogą 
przysporzyć nam – jeśli nie po-
ważnego problemu – to przynaj-
mniej dyskomfortu.

Ukłucia przez komary

Wszędobylski komar na 
świecie żyje w kilku tysiącach 
odmian. W Polsce bytuje jedy-

nie – lub aż – w formie około 50 
gatunków. Jest niemiłym, lecz 
nieuniknionym towarzyszem po-
dróży, zarówno w naszych rodzi-
mych okolicach jak i w egzotyce. 
Samice komarów lokalizują swoje 
ofiary na zasadzie termodetekcji 
oraz przyciągane są składnikami 
ludzkiego potu. Łatwiej namierzą 
kobiety w czasie owulacji, dzieci 
czy młodych mężczyzn ze względu 
na nieco wyższą temperaturę ich 
ciała. Ponadto indywidualna flora 
bakteryjna również może działać 
jako wabik na spragnione krwi ko-
mary. Ukłucie powoduje wprowa-
dzenie kropelki śliny, a wraz z nią 
mogą również być przenoszone 
czynniki chorobotwórcze. O ile 
w Polsce kończy się to na ogół na 
miejscowym odczynie zapalnym 
skóry, zaczerwienieniu i silnie 
swędzących bąblach, czy alergii, to 
w krajach tropikalnych ukąszenie 
może prowadzić do zachorowania 
m.in. na malarię (zimnicę), filario-
zę, leiszmaniozę, owady mogą 
przenosić także wirusy żółtej fe-
bry, wirusy japońskiego zapalenia 
mózgu i rdzenia oraz wiele innych 
groźnych chorób. 

Jak łagodzić swędząCe bąble?

• Przede wszystkim i wbrew sobie - NIE DRAP! Może to wywołać podrażnienie, a nawet infekcję;
• schładzaj obolałe miejsce np. kostką lodu,

Domowym sposobem:
• ulgę w cierpieniu przyniesie plasterek cebuli, okład z liścia kapusty czy babki lancetowatej;
• można zastosować okłady z sody lub octu,

Apteczne propozycje do stosowania miejscowego:
• leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym zmniejszą swędzenie i obrzęk;
• preparaty zawierające mentol złagodzą swędzenie oraz uśmierzą ból, podobnie zadziałają środki z benzokainą 

(np. puder płynny);
• maści lub zimne okłady z dodatkiem octanowinian glinu zmniejszą obrzęk;
• silnie przeciwzapalnie i przeciwświądowo działa maść z 0,5% hydrocortyzonem (do stosowania u osób powyżej 

12 roku życia;
• dostępne są preparaty skomponowane z myślą o niesieniu ulgi po ugryzieniu, np. ulganol, entil na ugryzienia, 

czy orinoko po ugryzieniu,
• można zastosować Amol lub Zioła Szwedzkie, a także warto wypróbować sok z aloesu;
• doustnie można przyjąć wapno do picia, najlepiej z dodatkiem kwercetyny i cynku, a także dostępne bez recep-

ty doustne leki przeciwhistaminowe na bazie loratadyny, czy cetyryzyny.

Podane środki i sposoby będą również skuteczne w przypadku pogryzienia przez meszki.

Ukąszenia przez komary 

Dlatego wyjeżdżając na 
„wakacje swojego życia” powin-
niśmy zadbać o profilaktyczne 
szczepienia. Rocznie około 10 tys. 
podróżujących choruje na malarię 
po powrocie do kraju, a zara-
żeniu można ulec w ponad 100 
krajach świata. Pierwsze objawy 
choroby pojawiają się po okresie 
wylęgania, który u Plazmodium 
falciparum trwa 7-30 dni, u P. 
malarie 16-50 dni, a u P. ovale i P.
vivax 12-18 dni. Choroba rozpo-
czyna się gorączką, dreszczami, 
nudnościami i bólami mięśni. Fazy 
wzrostu gorączki pojawiają się co 
48 godzin (dla P. ovale i P. vivax) 
lub co 72 godzin (dla P. malariae) 
W przebiegu malarii może dojść 
do pojawienia się utraty świado-
mości, kaszlu, żółtaczki (w wyniku 
uszkadzania komórek wątroby) 
oraz niedokrwistości. Wczesne 
rozpoznanie umożliwia wprowa-
dzenie odpowiedniego leczenia 
i złagodzenie objawów. W Polsce 
zanotowano dotychczas spora-
dyczne przypadki przenoszenia 
przez komary groźnych chorób, 
przede wszystkim boreliozy i za-
palenia opon mózgowych. Ta 

Fot. ©
 sharplaninac - Fotolia.com
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lub wieszały zielone listki po-
midorów.

• komary odstrasza również 
płynny czosnek, lub sok 
czosnkowy;

• zapachy, które odpychają ko-
mary emituje geranium (bo-
dziszek) – niestety zasięg jego 
działania to tylko kilka centy-
metrów. 

• mieszanka granulatu tra-
wy cytrynowej, mięty i oleju 
czosnkowego da nam nietru-
jący, nietoksyczny i biodegra-
dowalny środek odstraszający 
owady. Mieszanka jest przy-
jazna dla człowieka i zwie-
rząt domowych, a także roślin. 
Działa przez około 3 tygodnie. 

Sposoby aplikacji środ-
ków antykomarowych są różne – 
mogą one występować w formie 
tradycyjnych aerozoli, dostępne 
są również preparaty w sztyfcie 
czy w postaci pianki. Pojawiają się 
na rynku coraz to nowe rozwią-
zania takie jak np. antykomaro-
we bransoletki i plastry (poleca-
ne szczególnie małym dzieciom, 
gdyż nie mają kontaktu ze skórą) 
czy też antykomarowe chusteczki, 
którymi przecieramy ciało. Apli-
kując preparaty dzieciom należy 
zwrócić szczególną uwagę na to, 
by nie dostał się on do oczu i ust, 
natomiast w przypadku skłonno-
ści astmatycznych trzeba zrezyg-
nować z wszelkich odstraszaczy 
dymiących.

Skutecznym i absolutnie 
bezpiecznym środkiem są zabez-
pieczenia mechaniczne, takie jak 
moskitiery i siatki antykomarowe. 

Użądlenia przez owady błon-
koskrzydłe

Owady błonkoskrzydłe, 
a wśród nich pszczoły, osy czy 
szerszenie posiadają żądła, któ-
rymi atakują. Wpuszczany jad jest 
mieszaniną różnych enzymów, 

Użądlenia przez owady 
błonkoskrzydłe 

pierwsza choroba jest roznoszona 
przede wszystkim przez kleszcze, 
ale zagrożeniem mogą być rów-
nież komary gatunku Culex pipiens 
(odpowiadają prawdopodobnie za 
2% przypadków zachorowań).

Inwazję komarów można 
zminimalizować poprzez stoso-
wanie tzw. repelentów (odstra-
szaczy). Wprawdzie nie zabijają 
owadów, ale za to są stosunkowo 
bezpieczne dla innych form ży-
cia. Występują w różnych typach 
ochrony przeciwkomarowej. Oto 
kilka przykładów:
• DEET (N,N-dietylo-m-toluamid) 

– uważany jest za najskutecz-
niejszy repelent, ale zbyt czę-
ste stosowanie może podraż-
niać skórę, a nawet powodo-
wać zakłócenia systemu ner-
wowego i rozrodczego. Inną 
wadą jest mało sympatyczny 
zapach oraz to, że brudzi tka-
niny. 

• Bayrepel (ikarydyna) – to śro-
dek o porównywalnej sku-
teczności, ale bezpieczniejszy, 
może być najwyżej przyczyną 
podrażnienia skóry. Oddzia-
łuje na receptory węchu owa-
dów, które przestają rozpo-
znawać zapachy wydzielane 
przez człowieka.

• Insekt Repellent 3535 (ethyl 
butylacetoaminopropionate) – 
w 2001 r. został zatwierdzony 
przez WHO i uznaje się go za 
repelent o najmniejszej szkod-
liwości toksykologicznej.

• odstraszająco na komary dzia-
łają również olejki eteryczne, 
przede wszystkim cytronella, 
a także olejek anyżowy, ber-
gamotki, kamforowy, cyna-
monowy, goździkowy. Nieste-
ty działają one dość krótko, 
a stosowane w większych stę-
żeniach mogą prowadzić do 
podrażnień i reakcji alergicz-
nych. Nasze babcie do walki 
z natrętami używały pelargo-
nii, kocimiętki, a na parapecie 
rozstawiały plasterki cebuli 

białek i substancji chemicznych, 
które oddziałują na naczynia 
krwionośne. Pod jego wpływem 
powstaje zapalna reakcja, obja-
wiająca się ostrym bólem, zaczer-
wienieniem, obrzękiem i swędze-
niem.

W odróżnieniu od osy 
(której żądło jest gładko zakoń-
czone, co umożliwia jej wie-
lokrotny atak) żądło pszczoły 
zakończone jest haczykowato 
i pozostaje w miejscu wkłucia, 
natomiast sama pszczoła umie-
ra. W związku z tym, aby uniknąć 
coraz to nowych porcji jadu żądło 
należy natychmiast usunąć.

Bardzo poważne zagro-
żenie zawsze występuje u osób 
uczulonych na jad pszczeli. Reak-
cja uczuleniowa związana z nad-
wrażliwością może doprowadzić 
nawet do wstrząsu anafilaktycz-
nego – uogólnionej reakcji im-
munologicznej spowodowanej 
masywnym uwolnieniem hista-
miny. Symptomami tego stanu są 
przyśpieszona akcja serca, obni-
żone ciśnienie tętnicze krwi, za-
burzenia oddychania, obrzęk ję-
zyka, warg, gardła, chrypka, ucisk 
w klatce piersiowej, a także za-
wroty głowy, nudności i wymioty.

W takich sytuacjach ko-
nieczne jest bardzo szybkie 
i sprawne przewiezienie poszko-
dowanego do szpitala. W celu 
stabilizacji układu krążenia lekarz 
najczęściej wstrzykuje adrenalinę. 
Na reakcje alergiczne o charakte-
rze zapalnym podawane są gliko-
kortykosteroidy i leki przeciwhi-
staminowe, natomiast duszności 
łagodzi teofilina.

Osoby cierpiące na anafilaksję 
powinny mieć zawsze przy sobie 
(szczególnie w sezonie wiosenno–
letnim) zestaw pierwszej pomocy, 
w którego skład wchodzą leki 
antyhistaminowe, kortykosteroidy 
doustne oraz adrenalina w formie 
strzykawki automatycznej. 

►
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Niektórych alergików moż-
na leczyć immunoterapią, któ-
ra polega na cotygodniowych 
wstrzyknięciach rozcieńczonego 
jadu pszczelego przez rok lub 
dłużej w celu wytworzenia od-
porności.

Należy pamiętać o tym, że 
betablokery zmniejszają skutecz-
ność adrenaliny w odwracaniu 
anafilaksji. Szczególnie jest to 
istotne dla alergików przyjmują-
cych tego typu leki. Niektóre ba-
dania potwierdziły, że ACE inhibi-
tory mogą wzmacniać alergiczną 
odpowiedź na użądlenia. 

Ukąszenie przez kleszcze

W ostatnich latach klesz-
cze dokonały kolonizacji niemal 
wszystkich ekosystemów. Spa-
cery, zarówno w lasach jak i po 
łąkach, w parkach i na skwerach 
miejskich, a nawet na terenach 
ogródków przydomowych nio-
są za sobą ryzyko spotkania 
kleszcza. Ważne jest, by po po-
wrocie dokładnie skontrolować 
ciało, szczególnie kiedy nie jest 
ono prawidłowo zabezpieczone 
odzieżą. Kleszcze pojawiają się 
sezonowo, w Polsce ich „wysyp” 
nasila się od marca do końca 

Pomoc doraźna przy użądleniach

• usuń żądło (w przypadku ataku pszczoły);
• natychmiast ochłodź użądlone miejsca za pomocą kompresu lub żelu, gdyż zapobiega to rozprzestrzenianiu 

się jadu i przerywa rozwijające się reakcje zapalne;
• można podać poszkodowanemu aspirynę lub środek przeciwbólowy (paracetamol, ibuprofen);
• można posmarować miejsce ukąszone maścią hydrokortyzonową lub innym kremem odczulającym;
• podanie leku przeciwhistaminowego zmniejszy ogniska zapalne. Dodatek chlorowodorku lidokainy (lek na 

receptę) złagodzi świąd i ból w miejscu ukłucia. Podobny efekt wykazuje mieszanka siarczanu antazoliny 
i nafazoliny powodując skurcz naczyń krwionośnych i łagodząc objawy stanu zapalnego. Preparat 
z dimetindenem łączy w sobie działanie przeciwhistaminowe, przeciwświądowe i miejscowo znieczulające;

• profilaktycznie można podać wapno do wypicia;
• szczególnie niebezpieczne są użądlenia mnogie oraz użądlenia w obrębie jamy ustnej i krtani (mogą 

spowodować niedrożność dróg oddechowych), wówczas należy podać poszkodowanemu kostkę lodu do 
ssania, ponieważ zmniejszy to ból oraz obrzęk. W obu tych przypadkach jak najszybciej udać się do lekarza, 
który w celu wywołania szybkiej reakcji obronnej organizmu, wstrzykuje dożylnie lek przeciwhistaminowy 
i kortyzon.

Działanie profilaktyczne

• zmniejszenie ryzyka zakażenia poprzez stosowanie repelentów;
• stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej;
• wczesne i ostrożne usuwanie kleszczy ze skóry za pomocą odpowiednich 

szczypiec, (delikatnie obracając odwłok kleszcza) - należy uważać, żeby 
żadna część ciała kleszcza nie została w skórze. Nie należy usuwać klesz-
czy pokrywając je tłuszczem, gdyż wbrew potocznym opiniom nie przy-
spiesza to jego odpadnięcia, lecz prowokuje wymioty i zwiększa ryzyko 
zakażenia boreliozą. Wyciągniętego kleszcza należy umieścić w pojem-
niku i przekazać go lekarzowi do badania. Stanowi to cenne źródło in-
formacji dla procesu diagnostycznego;

• w celu uniknięcia infekcji wtórnej miejsce ugryzienia powinno być 
zdezynfekowane (np. 70% spirytusem skażonym chlorheksydyną).

Ukąszenia przez kleszcze 

września. Kontakt z tym owadem 
może być bardzo niebezpieczny 
dla człowieka. Wszyscy wiemy, 
że owady te są nosicielami groź-
nych chorób takich jak borelioza, 
czy kleszczowe zapalenie mózgu. 
W Polsce najczęstszym rezerwu-
arem bakterii Borrelia burgdorferi 
jest kleszcz z gatunku Ixodes rici-
nus. 

Zakażenie człowieka nastę-
puje jedynie poprzez wymiociny 
lub ślinę kleszczy wszczepionych 
w skórę. Owady przyczepiają się 
najchętniej w miejscach, gdzie jest 
ona szczególnie delikatna. Należy 
usuwać je w ciągu 24 godzin od 
momentu wkłucia się w ciało. Ry-
zyko zakażenia organizmu wiru-
sem zapalenia opon mózgowych, 

czy odbakteryjną boreliozą rośnie 
wraz z czasem kontaktu kleszcza 
ze skórą człowieka. 

U większości chorych na 
boreliozę pierwszym i najbar-
dziej charakterystycznym jej ob-
jawem jest rumień wokół miejsca 
ukąszenia kleszcza, który w cza-
sie zazwyczaj od 1 do 4 tygo-
dni rozszerza się obwodowo, 
a w centrum zmiany powstaje 
przejaśnienie skóry. Nieleczony 
utrzymuje się od kilku tygodni do 
kilku miesięcy. Mogą towarzyszyć 
temu różne dolegliwości – bóle 
głowy, stawów i mięśni, gorączka, 
powiększenie węzłów chłonnych.

Leczenie boreliozy we 
wczesnych stadiach jest w zde-
cydowanej większości przypad-

►
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nak zimą lub wiosną, aby uzyskać 
odporność jeszcze przed sezo-
nem aktywności kleszczy. Szcze-
pionka podawana jest domięś-
niowo w schemacie:
1 dawka (0,5 ml);
2 dawka (0,5 ml) – 1-3 miesiące 
po pierwszym szczepieniu;
3 dawka (0,5 ml  – 9-12 miesięcy 
po drugim szczepieniu;
dawka przypominająca (0,5 ml) – 
3 lata od ostatniego szczepienia.

Ugryzienie przez żmiję

Żmija zygzakowata (Vipera 
berus), obok trzech innych, na-
turalnie występujących w Polsce 
przedstawicieli rodziny wężowa-
tych – gniewosza plamistego (Co-
ronella austriaca), węża Eskulapa 

(Elaphe longissima) oraz zaskroń-
ca zwyczajnego (Natrix  natrix), 
jest jedynym wężem jadowitym, 
objętym ścisłą ochroną prawną.

W przypadku pokąsania 
przez węża niejadowitego należy 
zdezynfekować ranę i postępo-
wać tak jak w przypadku ran kłu-
tych czy szarpanych.

Powinniśmy szczególnie 
uważać i umieć odróżnić jado-
witą żmiję zygzakowatą. Jej pła-
ska trójkątna głowa, pokryta jest 
drobnymi łuskami, natomiast 
szare, brunatne lub czarne ciało 
zdobi zygzak – dobrze widoczny 
u jaśniej ubarwionych osobników. 
Górna szczęka zaopatrzona jest 
w dwie pary długich, ruchomych 
zębów połączonych z gruczoła-
mi wytwarzającymi jad, które to 
po ukąszeniu pozostawiają dwa 
małe symetryczne ślady w odle-
głości 0,5-1 cm od siebie. Jad żmii 
zawiera neurotoksyny porażające 
układ nerwowy, hialuronidazę 
przyspieszającą wnikanie jadu do 
tkanek oraz hemolizyny powo-
dujące uszkodzenie śródbłonków 
naczyń krwionośnych i krwinek 
czerwonych, a w konsekwencji ich 
agregację, zatykanie drobnych 
naczyń oraz zaburzenia w krzep-
nięciu krwi. Jad działa również 
na układ krążenia, wywołując 
objawy podobne do wstrząsu 
anafilaktycznego, również może 
uszkadzać mięsień sercowy. 

Po ukąszeniu skóra w okoli-
cy zranienia jest bardzo bolesna, 
pojawia się obrzęk, zaczerwienie-
nie, krwawa wybroczyna na skó-
rze, ból głowy, spadek ciśnienia 
tętniczego krwi, zawroty głowy, 
wymioty, ogólne osłabienie, za-
burzenia w oddychaniu, a także 
dolegliwości sercowe. ■

dr	n.	farm.	Eliza	Blicharska
Katedra Chemii

Zakład Chemii Analitycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pierwsza pomoc w przypadku ugryzienia przez żmiję

• należy przemyć ranę wodą, wodą utlenioną lub nadmanganianem 
potasu w celu usunięcia pozostałego na skórze jadu;

• dobrze jest unieruchomić chorego, a zwłaszcza ukąszoną część ciała 
(np. poprzez założenie szyny na kończynę), w celu ograniczenia 
wchłanialności jadu;

• założyć opaskę uciskową ponad miejscem ugryzienia, aby hamować 
odpływ krwi żylnej z okolicy rany, a nie utrudniać odpływu krwi 
tętniczej. Mocno zaciśnięty opatrunek z całkowitym zblednięciem 
kończyny poniżej opaski można pozostawić nie dłużej niż 30-60 minut, 
a więc np. na okres transportu poszkodowanego (pozostawienie go na 
dłużej grozi martwicą kończyny, dlatego trzbea stale kontrolować siłę 
ucisku opaski poprzez obserwację zabarwienie kończyny i tętna na 
obwodzie).

• nie wysysamy jadu z rany! Zawarte w jadzie toksyczne białka rozkładają 
się wprawdzie w układzie pokarmowym, ale jeśli błona śluzowa jamy 
ustnej ratownika jest uszkodzona, naraża on również siebie. Jeżeli już 
nacięto ranę, to odsysać należy nie ustami, lecz za pomocą strzykawki 
jednorazowej lub ogrzanej szklanej bańki.

• należy wezwać pogotowie ratunkowe ewentualnie natychmiast 
przewieźć poszkodowanego do najbliższego szpitala, gdzie powinien 
otrzymać surowicę przeciwko jadowi żmii, którą może zlecić jedynie 
lekarz po wykonaniu uprzednio próby uczuleniowej. Surowicę 
wstrzykuje się w okolicę rany, a jeśli od pokąsania minęło parę godzin, 
również domięśniowo i dożylnie.

• surowica należy podać do 24 godzin od ukąszenia, w przeciwnym 
razie nie daje efektu leczniczego.

Ugryzienie przez żmiję

ków skuteczne. Zapobiegawcze 
podawanie leków (antybioty-
ków) osobom mającym kontakt 
z kleszczem nie jest uzasadnio-
ne, zwłaszcza gdy został on szyb-
ko usunięty ze skóry. W takich 
przypadkach ryzyko zakażenia 
boreliozą, nawet w okolicach en-
demicznych jest niewielkie. 

Dużo poważniejsze, acz-
kolwiek rzadko śmiertelne jest 
zapalenie mózgu. Leczenie jest 
przede wszystkim objawowe, 
niestety mogą wystąpić neurolo-
giczne następstwa pochorobowe.

Najlepszą i najpewniej-
szą metodą zabezpieczenia 
przed kleszczowym zapaleniem 
mózgu i jego następstwami jest 
przeprowadzenie pełnego cyklu 
szczepienia ochronnego. Szcze-
pienia można rozpocząć w do-
wolnej porze roku. Najlepiej jed-

►
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Okres letni jest czasem, 
kiedy aktywnie wy-
poczywamy, pokrywa 
on się z sezonem ur-

lopowym. Niestety, jest to tak-
że czas kiedy możemy częściej 
niż w innych porach roku ulegać 
kontuzjom, stłuczeniom, a także 
otarciom i zranieniom. Szczegól-
nie, że większą część ciała mamy 
wówczas nieosłoniętą i każde 
styczne działania na skórę przed-
miotu o szorstkiej powierzchni 
mogą prowadzić do nieprzy-
jemnych i uciążliwych, a czasem 
groźnych dla zdrowia incyden-
tów. Poniżej przedstawiono wy-
brane substancje roślinne stoso-
wane wspomagająco w procesie 
gojenia ran i przynosząceulg przy 
skutkach stłuczeń.    

Przeciw krwiakom od wielu 
wieków cenioną substancją ro-
ślinną i chyba najbardziej popu-
larną jest arnika górska (Arnica 
montana). Obecnie ze względu 
na trudności w pozyskiwaniu 
substancji często jako surowiec 
zielarski stosuje się arnikę łąko-
wą (Arnica  chamissonis  subsp. 
foliosa). Ze względu na małą róż-
nicę pomiędzy dawką leczniczą 

a toksyczną obecnie arnika sto-
sowana jest głównie zewnętrznie. 
Głównymi substancjami aktyw-
nymi arniki górskiej są odpowie-
dzialne za goryczowy charakter 
surowca laktony seskwiterpeno-
we, jak również flawony i flawo-
nole, olejek eteryczny, triterpe-
ny, fenolokwasy i polisacharydy. 
Składniki arniki mają właściwości 
przeciwdrobnoustrojowe i prze-
ciwzapalne. Stosowane miejsco-
wo preparaty z tą substancją wy-
kazują działanie przeciwbólowe, 
antyseptyczne oraz przyspiesza-
ją gojenie ran. Jak wspomniano 
powyżej, arnikę należy stosować 
tylko zewnętrznie. Substancja ro-
ślinna może powodować reakcje 
alergiczne. Należy unikać kon-
taktu arniki z oczami i otwartymi 
ranami.

W aptece dostępny jest 
także krem z korzenia tarczycy 
(tarczownicy) bajkalskiej (Scu-
tellaria baicalensis), który w połą-
czeniu z alantoiną stanowi prepa-
rat uzupełniający terapię stanów 
zapalnych i łagodzących podraż-
nienia skóry. Działanie przeciwza-
palne zespołu flawonów tarczycy 
oparte jest na hamowaniu syn-

tezy komórkowych mediatorów 
zapalenia. Ponadto zespół flawo-
nów hamuje wydzielanie histami-
ny i zmniejsza przepuszczalność 
naczyń włosowatych, dzięki cze-
mu łagodzi obrzęk towarzyszący 
stanom zapalnym. Preparat z tar-
czycy zalecany jest także jako lek 
uzupełniający terapię stanów za-
palnych skóry o nieznanej etiolo-
gii, stanów zapalnych powstałych 
w wyniku urazów mechanicznych, 
a także w przebiegu trądziku (trą-
dzik grudkowo-krostkowy). Po-
nadto stosuje się go jako środek 
łagodzący podrażnienia skóry. 
Tarczyca bajkalska wykazuje dużą 
skuteczność w leczeniu zakrzepi-
cy naczyń mózgowych i paraliżu 
spowodowanego przez zator. 

Kolejnym preparatem mo-
gącym mieć zastosowanie w le-
czeniu trudno gojących się ran 
powierzchniowych jest maść 
z jeżówką purpurową (Echi-
nacea  purpurea). Wykazano, iż 
właściwości te posiada frakcja 
polisacharydowa – echinacyna B. 
Ponadto badania kliniczne pro-
wadzone z tą substancją wyka-
zują poprawę w leczeniu przezię-
bienia i infekcji. Zalecana dzienna 

Zioła 
na rany i stłuczenia

►
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szenia gojenia się ran jest żel alo-
esowy. Pozyskiwany jest on z ze-
wnętrznej warstwy  liści aloesu 
zwyczajnego (Aloe  vera),  która 
zawiera aloinę. Żel przyjmuje się 
jako suplement diety oraz w le-
czeniu oparzeń i innych schorzeń 
skórnych, w infekcjach i stanach 
zapalnych, zaburzeniach odpor-
ności, także przy wysokim chole-
sterolu. Zawiera on m.in. 0,5-2% 
zespołów polisacharydów, ami-
nokwasy, minerały. Należy pa-
miętać, że substancja roślinna 
ma także silne właściwości prze-
czyszczające i stosowanie prze-
wlekłe preparatów wewnętrznie 
może być niebezpieczne. 

W receptariuszach znaleźć 
można przepisy do sporządzania 
mieszanek ziołowych stosowa-
nych przy stłuczeniach: 

Rp. 
Anth. Arnicae   
Herba Hyssopi        aa 50,0  
Flos Helianthi 
Flos Hippocastani   aa 20,0 

MDS. 2 łyżeczki ziół zalać 
szklanką wrzącej wody, napa-
rzać pod przykryciem 20-30 
minut. Odwarem robić okła-
dy na miejsca kontuzjowane. 
Zmieniać co 2-3 godziny.

Rp.
Anth. Chamomille  3 cz.  
Anth. Arnicae 1 cz. 
Aceti esculenti 6% 

MDS. Do  2 łyżek ziół dodać 
ocet, zrobić papkę. Papkę na-
łożyć na płótno i robić okłady 
na stłuczone miejsca.

W Farmakopei Polskiej wy-
mieniona jest także mieszanka 
ziołowa ułatwiająca gojenie Spe-
cies advulnantes składająca się z:

dawka soku ze świeżej rośliny to 
6-9 ml, zaś w maściach i kremach 
stosuje się preparaty zawierające 
co najmniej 15% soku.

Znaną substancją roślin-
ną o wskazaniach do stosowa-
nia w celu poprawy procesu go-
jenia ran, a także stosowaną przy 
wszelkiego rodzaju podrażnie-
niach skóry jest nagietek lekar-
ski (Calendula  officinalis). Głów-
nymi substancjami aktywnymi są 
flawonoidy, saponiny oraz triter-
peny. Wyciągi z nagietka znane są 
z działania pobudzającego ziarni-
nowanie tkanek i wykazują właś-
ciwości immunostymulujące oraz 
estrogenne. Nagietek stosowany 
jest także m.in. przy oparzeniach, 
suchości skóry i egzemach. Wy-
ciągi z nagietka nie powinny być 
zażywane w wysokich dawkach, 
ani przez długi okres czasu.

W preparatach polecanych 
po kontuzjach, zwichnięciach, 
obrzękach związanych ze złama-
niami i wybiciami oraz jako śro-
dek gojący rany występuje także 
żywokost lekarski (Symphytum 
officinale). Przyspiesza on tak-
że proces regeneracji ubytków 
kostnych, tkanki skórnej i rege-
neracji naskórka w stanach za-
palnych, może być stosowany 
po oparzeniach i odmrożeniach. 
Zawarta w korzeniach  żywoko-
stu alantoina (ok. 0,8%) wzmaga 
ziarninowanie i odtwarzanie tka-
nek, zaś związki śluzowe wyka-
zują działanie zmiękczające. Pre-
paraty zawierające żywokost le-
karski odradza się stosować we-
wnętrznie. W substancji roślin-
nej występują niebezpieczne dla 
zdrowia alkaloidy pirolizydyno-
we, które są hepatotoksyczne, 
karcynogenne i mutagenne. Na-
leży unikać nakładania prepa-
ratów zawierających żywokost 
lekarski na uszkodzoną skórę.   

Jednym z często stosowa-
nych preparatów w celu przyspie-

Meliloti herba   25,0 cz. 
Quercus cortex   25,0 cz. 
Hyperici herba   20,0 cz. 
Arnicae flos     15,0 cz. 
Millefolii herba   15,0 cz.  

Powyższa mieszanka dzia-
ła ściągająco wskazana  jest ona 
w drobnych otarciach naskórka, 
zadrapaniach.

Uwaga! Nie stosować na 
otwarte rany. Dłuższe stosowanie 
na rany, owrzodzenia może spo-
wodować wystąpienie wyprysków 
i toksycznych odczynów skór-
nych, zapalenia skóry z obrzę-
kiem i tworzeniem się pęcherzy-
ków. W przypadku zaobserwowa-
nia reakcji typu alergicznego, np. 
zaczerwienienia skóry w miejscu 
stosowania odwaru z mieszanki, 
należy zaprzestać stosowania.

Podsumowanie
Przedstawione powyżej pre-

paraty i substancje roślinne dzia-
łają wspomagająco w procesie 
gojeniu się ran, czy też przynoszą 
ulgę przy różnego typu stłucze-
niach. Należy pamiętać, że zranie-
nia mogą być przyczyną bardzo 
poważnych zakażeń. Często ba-
gatelizujemy te przypadki, zgod-
nie z polskim powiedzeniem „do 
wesela się zagoi”. Niektóre rany 
mogą okazać się jednak szcze-
gólnie niebezpieczne dla nasze-
go zdrowia, a nawet życia. Jeżeli 
zauważymy niepokojące objawy, 
bolesny obrzęk, sączącą się wy-
dzielinę, trudności w gojeniu itp. 
bezwzględnie należy udać się po 
poradę lekarską. ■

dr	n.	farm.	Tomasz	Baj
Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Woda utleniona, 
czyli chemicznie 
nadtlenek wodo-
ru, zwany rów-

nież nadtlenkiem diwodoru zo-
stał otrzymany po raz pierwszy 
przez Louisa Thénarda w 1818 
roku poprzez działanie rozcień-
czonym kwasem siarkowym na 
nadtlenek baru. Jest to jeden 
z najbardziej znanych środków 
odkażających i jeden z najpopu-
larniejszych składników apteczek 
pierwszej pomocy. Nie ma chy-
ba osoby, która nie znałaby dzia-
łania i zastosowania wody utle-
nionej. Niemniej postęp nauk 
i wprowadzenie nowych, skutecz-
niejszych środków odkażających 
odsuwają nieco wodę utlenioną 
na margines antiseptica. Z dru-
giej strony w mediach masowych 
można spotkać się z doniesie-
niami o wręcz cudownych właś-

ciwościach tej substancji, jednak 
w zastosowaniach, które z grub-
sza można określić jako “poza 
wskazaniami”. Poniżej postaram 
się przedstawić, w jakich sytua-
cjach woda utleniona dobrze się 
sprawdza jako środek do opatry-
wania zranień, a także po krótce 
odniosę się do możliwości stoso-
wania jej do innych celów.

H2O2, jak wskazuje wzór 
chemiczny składa się z dwóch 
atomów wodoru i dwóch atomów 
tlenu, a więc od “zwykłej” wody 
różni się posiadaniem dodatko-
wego atomu tlenu. Ten “nadpro-
gramowy” tlen chętnie odrywa 
się od reszty cząsteczki co spra-
wia, że woda utleniona ma silne 
właściwości utleniające. Rozkład 
następuje z uwolnieniem tlenu in 
statu nascendi (tlenu atomowego, 
rodnika, który należy różnicować 

z tlenem cząsteczkowym, którym 
oddychamy). Rozpad następuje 
m.in. przy kontakcie z krwią, wy-
dzielinami i peroksydazami tkan-
kowymi (przede wszystkim pod 
wpływem katalazy obecnej we 
krwi, a także w ropie), ale również 
– w sposób bardziej powolny – 
np. w podwyższonej temperatu-
rze. Pod wpływem tlenu atomo-
wego białko drobnoustrojów ule-
ga denaturacji, co warunkuje od-
każające właściwości wody utle-
nionej. Jednocześnie pod wpły-
wem tlenu atomowego połącze-
nia barwne mogą się odbarwić, 
a związki o przykrym zapachu sta-
ją się bezwonne. Reakcji rozpadu 
wody utlenionej na H2O i tlen to-
warzyszy wydzielanie się piany. 
Reakcji gwałtownego uwalnia-
nia tlenu i towarzyszącemu spie-
nieniu okolicy rany przypisuje się 
właściwości oczyszczające z dro-

Hydrogenii peroxydum 
– przeżytek, 

czy „woda życia”?

►
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mieszanka ma oprócz właściwo-
ści odkażających także zdolności 
lekko bielące i odwaniające, jed-
nak nie jest polecana do codzien-
nej pielęgnacji. Zbyt długie jej 
stosowanie może bowiem spo-
wodować wystąpienie podraż-
nienia błony śluzowej i przerost 
brodawek nitkowatych języka 
(tzw. włochaty język). W szcze-
gólności nie należy stosować jej 
w ostrych i wrzodziejących zapa-
leniach dziąseł, gdyż mogą utwo-
rzyć się bolesne, trudno gojące 
się uszkodzenia tkanek. W przy-
padku spożycia (np. przypadko-
wego) większych ilości nadtlenku 
wodoru może wystąpić krwa-
wienie z błon śluzowych, a nagle 
wydzielający się tlen może spo-
wodować pęcherzowienie prze-
łyku i żołądka i uszkodzenie tych 
narządów. Woda utleniona może 
także wchodzić w skład leków 
recepturowych, zlecanych w sta-
nach zapalnych jamy ustnej.

Rp. 
3% Solutio Hydrogenii 
                   peroxydati   180,0
Liq. Aluminii subacetici    30,0
Menthae pip. aquae         10,0
M.f. Solutio
D.S. 1 łyżka na szklankę wody 
do płukania jamy ustnej.

W obrocie woda utleniona 
znajduje się najczęściej w stęże-
niu 3% (Hydrogenii  peroxydum 
dilutum) i są to roztwory, które 
pacjenci mogą samodzielnie uży-
wać w domu. Roztwór 30% (tzw. 
perhydrol, hydrogenii peroxydum 
concentratum) dostępny jest 
m.in. jako surowiec recepturowy 
i może służyć do otrzymywania 
rozcieńczeń wody utlenionej. Per-
hydrol bywa również stosowany 
w przemyśle chemicznym. Możli-
we jest uzyskanie nawet bardziej 
od perhydrolu stężonych roztwo-

bin nieorganicznych i bakterii. 
Ze względu na te dwie właściwo-
ści (chemiczne i fizyczne zdolno-
ści oczyszczające) 3% woda utle-
niona znalazła się wśród środ-
ków wykorzystywanych przy opa-
trywaniu zranień. Zastosowanie 
wody utlenionej może być ko-
rzystne przy wstępnym oczysz-
czaniu zranień pokrytych za-
krzepłą krwią – działa wówczas 
oczyszczająco i rozmiękczająco. 
Między innymi z tego powodu 
stosuje się ją również do zdej-
mowania przyschniętych opa-
trunków. Niestety ta sama właś-
ciwość może powodować usu-
wanie świeżych komórek nabłon-
ka od ziarniny, niektórzy więc po-
stulują, iż woda utleniona nie po-
winna być stosowana do regular-
nego przemywania ran, a jedy-
nie do ich wstępnego oczyszcze-
nia, w szczególności w przypad-
ku ran wyjątkowo brudnych lub 
z widocznymi już śladami infekcji. 
Niewątpliwie wadą wodu utlenio-
nej jest uczucie nieprzyjemnego 
szczypania po aplikacji na ranę. 
Ponieważ woda utleniona szcze-
gólnie silnie niszcząco działa na 
bakterie beztlenowe  (anaeroby) 
np. Propionibacterium acne, bak-
terie odpowiedzialne za powsta-
wanie zmian trądzikowych, uwa-
ża się, że przecieranie wodą utle-
nioną skóry wypryskowej stwarza 
niekorzystne warunki dla rozwoju 
tych bakterii, ponadto lekko wy-
biela plamy, w tym także potrą-
dzikowe.
 

Woda utleniona nadal znaj-
duje zastosowanie w rozmaitych 
preparacjach przeznaczonych do 
aplikacji w jamie ustnej. Trady-
cyjny przepis podaje, aby 1 łyżkę 
wody utlenionej (15 ml) rozrobić 
ex  tempore w 1 szklance wody 
(250 ml), a następnie przepłu-
kać jamę ustną lub gardło. Taka 

rów - 70%, a nawet 98% (roztwo-
ry takie nazywają się ingoliny), 
ale ze względów bezpieczeństwa 
obrót nimi jest restrykcjonowany. 
Ingoliny używane są jako utlenia-
cze m.in. do paliwa rakietowego. 
Perhydrol jest substancją niebez-
pieczną, ma właściwości żrące 
i przyżegające. Ze względu na te 
cechy bywa niekiedy stosowany 
przez myśliwych do oczyszcza-
nia trofeów np. poroża z resztek 
tkanek miękkich. Stosując go na-
leży zachować wszelkie względy 
bezpieczeństwa. Skóra po kon-
takcie z perhydrolem wybarwia 
się na biało, powstają piekące, 
martwicze plamy. Zmiany na skó-
rze mogą pojawić się już po kon-
takcie z wodą utlenioną o stęże-
niu 10%, podrażnienie śluzówek 
może mieć miejsce przy stężeniu 
ok. 5%. Spłowienie skóry związa-
ne jest z tzw. pęcherzeniem tkan-
ki. Jeżeli kontakt był krótkotrwały 
- zwykle znika po pewnym czasie 
nie pozostawiając blizn. Długi 
kontakt skóry lub śluzówek ze 
stężonymi roztworami lub parami 
może jednak powodować stany 
zapalne, zaczerwienienia, a na-
wet nadżerki. W wyniku kontaktu 
z oczami może dojść do uszko-
dzenia rogówki. Niekorzystne jest 
także wdychanie stężonych par.

Woda utleniona oferowa-
na jest przez wielu producentów 
w postaci fasunków butelkowa-
nych, ale warto zwrócić uwagę 
na dostępność wygodniejszych 
form aplikacji i postaci. Wygodny 
w stosowaniu jest aplikator wody 
utlenionej w atomizerze. Do-
stępny jest także preparat wody 
utlenionej w żelu, taka formulacja 
zapobiega spływaniu leku z miej-
sca aplikacji. Dodatkowo żel po 
wyschnięciu tworzy warstwę 
ochronną w postaci delikatnego 
opatrunku. Zalecany jest do od-

►
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każania ran, otarć i zadrapań, ale 
nie zaleca się stosowania go na 
rany rozległe i głębokie. W stęże-
niu 1% podobna formuła żelowa 
występuje w postaci preparatu 
stomatologicznego do odkażania 
kieszonek przyzębnych w prze-
biegu chorób przyzębia oraz przy 
zakażeniach bakteriami tlenowy-
mi i beztlenowymi. Wspomnia-
łam już o korzystnym działaniu 
wody utlenionej na młodzieńcze 
wypryski – obecna na rynku jest 
także preparacja wody utlenionej 
w żelu z przeznaczeniem w lecze-
niu trądziku. Żele mają właściwo-
ści termoodwracalne, zachowując 
należytą konsystencję w zakresie 
temperatur od 20 nawet do 45 
stopni Celsjusza. Poza tym za-
kresem temperatur preparat ma 
formę cieczy. Stabilność prepara-
tu nawet w temperaturze wyższej 
niż pokojowa jest niewątpliwie 
zaletą. Klasyczne roztwory wody 
utlenionej powinny być przecho-
wywane do 25 stopni, jeżeli jed-
nak nie zawierają stabilizatora 
należy przechowywać je w tem-
peraturze poniżej 15 stopni.

Warto nadmienić, iż nadtle-
nek wodoru wykorzystywany jest 
również w chemii gospodarczej, 
m.in. w wybielaczach. Jako cie-
kawostkę można podać, iż nad-
tlenek wodoru odpowiedzialny 
jest także prawdopodobnie za 
siwienie naszych włosów. Z wie-
kiem spada bowiem aktywność 
katalazy, enzymu, który rozkłada 
H2O2. Jego zwiększona ilość blo-
kuje normalną syntezę barwnika 
włosów. Jeżeli chodzi o działanie 
nadtlenku wodoru na włosy to 
można spotkać się z przepisami 
na ich rozjaśnianie (w tym two-
rzenie pasemek) za jego pomo-
cą. Osobiście odradzam ten spo-
sób – w wielu przypadkach włosy 
przybierają barwę nie blond, lecz 
żółtą, a do tego bardzo się nisz-

czą, a nawet kruszą. Wprawdzie 
woda utleniona wchodzi w skład 
niektórych farb fryzjerskich, jed-
nak jest są to produkty profe-
sjonalne, a substancja tam użyta 
jest w otoczeniu składników pie-
lęgnujących i chroniących. Czysta 
woda utleniona bywa natomiast 
stosowana w celu wręcz prze-
ciwnym – aby rozjaśnić i osłabić 
owłosienie niepożądane – np. 
nad górną wargą. 

Woda utleniona rzadko po-
jawia się w przepisach na krople 
uszne jako środek odkażający, 
jest jednak bohaterką jednego 
z „podręcznikowych” przepisów:

Rp.
Acidi borici              1,0
Hydrogenii peroxydi 3%  30,0
M.f. guttae
D.S. Krople do uszu

Powyższa recepta to kla-
syczny przykład przepisu „z ha-
czykiem”. Z pozoru banalna, 
wymaga jednak zastosowania 
właściwego toku postępowania. 
Wiadomo, że kwas borny rozpu-
ści się jedynie na gorąco. Wyko-
nanie tej recepty poprzez zagrza-
nie 30 gramów 3% wody utlenio-
nej i rozpuszczenie w niej kwasu 
bornego spowoduje skuteczne 
rozpuszczenie substancji, jednak 
kosztem rozkładu wody utlenio-
nej pod wpływem temperatury. 
Prawidłowe wykonanie tej recep-
ty polega na rozpuszczeniu kwa-
su bornego w 27 gramach gorą-
cej wody, do której po ostudze-
niu należy dodać 3 gramy 30% 
nadtlenku wodoru. Spotykane są 
również recepty na krople uszne, 
o podobnej konstrukcji w skład 
których oprócz kwasu bornego 
i wody utlenionej może wchodzić 
także etanol 70 i 95 stopniowy 
oraz glicerol.

Na zakończenie wypada 
odnieść się do rewelacji na te-
mat wody utlenionej, jakie moż-
na znaleźć w ogólnie dostępnych 
mediach. Woda utleniona pre-
zentowana jest tam jako cudow-
ny lek za grosze, a jej zastoso-
wania praktycznie się nie kończą. 
Według autorów tych opraco-
wać wodę utlenioną wykorzystać 
można praktycznie do wszystkie-
go – mycia owoców, marynowa-
nia mięsa, prania, kąpieli, ogrod-
nictwa. W większości tych propo-
zycji stosowanie powierzchniowe 
wody utlenionej jest raczej nie-
groźne, a w niektórych przypad-
kach powiedziałabym, że nawet 
pomysłowe (np. do odplamiania 
tkanin). Trudno jednak obojętnie 
odnieść się do propozycji terapii 
wodą utlenioną, która polega na 
jej piciu, a nawet… podawaniu 
dożylnym. Szczególną nieufność 
wzbudza fakt, iż taka terapia ma 
pomóc m.in. w  leczeniu  stward-
nienia  rozsianego,  infekcji  wiru-
sem HIV, czy gangreny. Nie wcho-
dząc w dalsze rozważania na te-
mat bezpieczeństwa i skuteczno-
ści takiego leczenia, należy jasno 
stwierdzić, że dostępne w handlu 
na polskim rynku preparaty wody 
utlenionej przeznaczone są tylko 
do użytku zewnętrznego. Zawie-
rają substancje pomocnicze i sta-
bilizujące, nie spełniają norm do 
podania pozajelitowego. Wszel-
kie sensacyjne doniesienia na te-
mat działania wody utlenionej na 
organizm człowieka należy przyj-
mować z dużą dozą ostrożności. 
Pacjentom zaś należy przekazy-
wać wskazówki zgodne z aktual-
nym stanem wiedzy i bieżącymi 
wskazaniami – woda utleniona na 
dzień dzisiejszy pozostaje anti-
septicum ad usum externum. ■

mgr	farm.	Olga	Sierpniowska
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Jest w Indiey drzewo podob-
ne  pieprzowemu  drzewu. 
Nasienie  z  tego  drzewa 
tylko  ku  woniam  przywo-

żą. To drzewo rodzi kwiatek, które 
szypułka  albo  główka  w  gwoź-
dzik się obraca, który  jest bardzo 
wonny,  czarny  (…).  Hiszpanowie 
tak  wynaleźli  lasy  gwoździkowe 
jeżdżąc  po morzu  z  daleka wiel-
ka  wonia  ie  zalatała  gwoździ-
ków,  a  tak  ku  oney  woni  jechali 
aż drzewa na wyspie znaleźli. Tak 
barwnymi opisami raczeni byli 
czytelnicy „Herbarza Polskiego” 
z 1595 roku, napisanego przez 
Marcina z Urzędowa, światłe-
go księdza, lekarza, a przede 
wszystkim – botanika. Co cieka-
we, były to najświeższe informa-
cje z frontów wojen kolonialnych, 
może jedynie nieco podkolory-
zowane! Goździki nadal należą 
do rarytasów z najodleglejszych 
stron świata, choć kosz-
tują niewiele i cza-

sami zapomniane, nieprzydatne, 
leżą w zakamarkach kuchen-
nych szafek. W bardzo prosty 
sposób możemy przeprowadzić 
test świeżości tej przyprawy: wy-
starczy szklanka wody, do której 
wrzucamy porcję goździków, któ-
rą chcemy wykorzystać. Goździki 
zawierające wartościowy olejek 
toną lub unoszą się pionowo. Te 
zaś, które są już bezwartościo-
we, pływają w pozycji poziomej. 
Po pozytywnym teście możemy 
przygotować owocowy kompot 
z dodatkiem niewielkich ilości 
goździków lub ulubioną herbatę, 
do której oprócz dwóch-trzech 
goździków, możemy dodać pla-
ster pomarańczy. Takie napoje 
wspomogą nasz układ trawienny, 
a być może, jeśli zamkniemy oczy, 
za pośrednictwem goździków 

przeniesiemy się na Wyspy Ko-
rzenne lub na dwór cesarza Chin!

Chińczycy znali i stosowali 
goździki już 200 lat p.n.e. Nazy-
wane były „ptasimi języczkami”. 
Każdy, kto przebywał w otocze-
niu cesarza, zanim dostąpił posłu-
chania, zobowiązany był odświe-
żyć oddech żując tę przyprawę. 
W Tradycyjnej Chińskiej Medy-
cynie (TCM) goździki stosowane 
były przy bólach zębów, a także 
w przypadku czkawki spowodo-
wanej przez zimno. Były również 
– i oczywiście są nadal – nieza-
wodnym środkiem wspomagają-
cym perystaltykę jelit, zwalczają-
cym wymioty i biegunki. Według 
medycyny chińskiej wzmacniają 
yang nerek, co tłumaczy zasto-

Skarb z Wysp Korzennych  
w naszej kuchni...

Ilustracja 1
Goździki – ususzone, nierozwinięte pączki kwiatowe goździkowca korzennego.

Fotografia autorstwa Karoliny Czernieckiej.
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sowanie tej przyprawy w leczeniu 
impotencji. W Europie goździki 
pojawiły się dzięki Arabom. Były 
wówczas bardzo drogą, luksuso-
wą przyprawą. Przez długi czas 
dostępne jedynie najbogatszym, 
należały między innymi do cen-
nych darów składanych królom 
i papieżom. Przyjmując „Herbarz” 
Marcina z Urzędowa za źródło 
historyczne możemy wywniosko-
wać iż w dawnych czasach goź-
dziki jedynie wąchano, gdyż cena 
tego towaru nie pozwalała na ich 
zużywanie: u starych ludzi niepo-
żywno goździków  tylko woniaiąc; 
a dzisiejsze czasy przyszły w zbyt-
ki, że iuż rzadka karmia smaczna 
przez goździków, a to wszystko ku 
ludzkiej skazie.

 Wiek XV i XVI to czas wiel-
kich zmian w dostępności zamor-
skich przypraw. Zdobyte przez 
Portugalczyków strategiczne 
porty oraz wyspy bogate w ro-
ślinność, nie występującą w Euro-
pie, pozwoliły Iberyjczykom objąć 
monopol na handel przyprawa-
mi. Najcenniejszymi zdobyczami 
okazały się być Moluki, nazywa-
ne później Wyspami Korzennymi, 
położone w Archipelagu Malaj-
skim. Przez krótki okres niewiel-
ka część Archipelagu znalazła się 
pod rządami Hiszpanów. Koniec 
XVI wieku to jednocześnie po-
czątek ekspansji i przejęcia han-
dlu zamorskimi towarami przez 
Holendrów. Niestety chęć zysku 
i wyłącznego posiadania planta-
cji przypraw stała się przyczyną 
barbarzyńskich czynów. Holen-
drzy nakazali powycinać drzewa 
goździkowca na wszystkich wy-
spach poza jedną ufortyfikowaną 
wyspą Ambon, na której to, pod 
ścisłym nadzorem, mieszkańcy 
prowadzili uprawy i dokonywali 
zbiorów pączków goździkowca. 
Ciekawych informacji, pochodzą-
cych prawdopodobnie ze źródeł 

holenderskich, dostarcza nam 
„Botanika dla płci pięknej” z 1834 
roku, autorstwa Adama Podymo-
wicza: goździk  królewski  jeden 
z gatunków jego, jest bardzo rzad-
ki,  nie  znajdują  się  z  niego  goź-
dziki  w  handlu,  pochodzi  z  wysp 
moluckich.  Holendrzy  powiadają, 
iż  Królowie  i  magnaci  tych  wy-
sep poważają go aż do zabobonu; 
twierdzą oni  iż dotąd  jedno  tylko 
znajduje się drzewo na wyspie Ma-
kiar pod równikiem; że król przy-
daje  mu  straż  z  żołnierzy,  bojąc 
się, aby kto inny nie zerwał owocu, 
Mieszkańcy  tameczni  utrzymują, 
iż skoro to drzewo ma owoc na so-
bie, inne drzewa schylają się przed 
nim,  jakby mu  składały  powinne 
uszanowanie.  Xsiążęta  moluccy 
noszą na sobie goździki, myśląc iż 
ten talizman pachnący, zabezpie-
czy ich od wielu przypadków. Sam 

wódz albo osoba wysokiego stop-
nia, może ich nosić dwa u uszów, 
albo u nosa, lub u warg; i od tego 
mówią  ”wódz  o  dwóch  goździ-
kach”.  Ilość  goździków  oznacza 
stopień godności. Corocznie ofia-
rowują  pewną  ilość  Fetyszowi, 
czyli krajowemu bóstwu, na upro-
szenie dobrodziejstw.

Monopol holenderski, 
w drugiej połowie 
XVIII wieku, został 

przełamany dzięki Francuzom, 
ówczesnym wielbicielom przy-
praw. Największe zasługi przypi-
suje się Pierre’owi Povre, misjo-
narzowi i botanikowi, który po-
znał zasady uprawy, a następnie 
wywiózł potajemnie z Moluków 
sadzonki goździkowca. Drzew-
ka udało się zaaklimatyzować na 
francuskich wyspach Mauritius 

Ilustracja 2
Goździkowiec korzenny (Eugenia caryophyllata)

Rysunek autorstwa Katarzyny Typek
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i Reunion, a w roku 1775 pojawiły 
się pierwsze pączki uprawianych 
goździkowców. Z czasem upra-
wy wprowadzono także na An-
tylach, Zanzibarze i Madagaska-
rze. Wiadomości dotyczące han-
dlu przyprawami szybko rozcho-
dziły się po świecie. W „Botanice 
stosowanej” Jundziłła z 1799 roku 
nasi przodkowie mogli przeczy-
tać: sposób  sadzenia  i  pielęgno-
wania drzew gwoździkowych Ho-
lendrzy  w  nayściśleyszym  trzy-
maią sekrecie, jako też największą 
pilnością czuwają, aby zyski han-
dlu tego do innych nie przeniosły 
się Narodów. Fałsz to iest jednak, 
iżby zewsząd to drzewo wykorze-
nić mieli, prócz Amboiny i Terna-
ty.  –  Francuzi  od  dwudziestu  kil-
ku lat zaczeli szczęśliwie sadzić to 
drzewo  na  wyspach  Burbon,  Isle 
de  France,  i  w  Kajennie. W tym 
samym podręczniku czytamy: 
wszystkie  części,  szypułki  nawet 
są bardzo tęgiego zapachu i sma-
ku, lecz własność tę w najwyższym 
stopniu  posiadaią  nie  rozwidnio-
ne kwiatów pąki, i one są właści-

wie przedajnymi w handlu gwoź-
dzikami. Zbieraią się zupełnie zie-
lone, późniey bowiem wiele  swey 
mocy  tracą;  suszą  się  nayprzód 
w  dymie,  przez  co  czerwonemi 
się  staią,  a  na  koniec  na  słońcu. 
Smak  ich  iest bardzo ostry, palą-
cy,  tęgo  korzenny.  Przez  destyla-
cją daią oley esencyalny, który tak 
iest ostry, iż zewnątrz nawet uży-
ty zapala.  Jeśli  się kwiatom kwit-
nąć  dowoli,  formuią  się  zawiązki 
owocowe (…) i w cukrze smażone 
w Hollandyi po obiedzie na wety 
się daią. 

 Znając burzliwą i ciekawą 
przeszłość niepozornych goź-
dzików, warto jeszcze poszerzyć 
wiedzę o wiadomości botaniczne 
i farmakognostyczne. Goździko-
wiec wonny, inaczej nazywany 
czapetką pachnącą lub jambłusz-
nikiem goździkowym (Eugenia 
caryophyllata, syn. Syzygium aro-
maticum,  Jambosa  caryophyllus), 
to drzewo należące do rodziny 
Mirtowatych (Myrtaceae), po-
chodzące pierwotnie z Moluków, 
obecnie uprawiane na Zanzi-

barze, Mauritiusie, Madagaska-
rze. Osiąga zazwyczaj dziesięć 
metrów wysokości. Pokryte jest 
wiecznie zielonymi jajowatymi 
listkami długimi na piętnaście 
centymetrów. W dwudziestym 
roku życia, pojawiają się pierwsze 
kwiaty. Jeżeli przeznaczone są do 
pozyskania dostępnej w handlu 
przyprawy, nie można dopuścić 
do pełnego zakwitnięcia. Goździ-
ki to nierozwinięte pączki kwia-
towe (Flores  Caryophylli), które 
po odpowiednim wysuszeniu 
trafiają na półki sklepowe. Z jed-
nego drzewa kwitnącego dwa 
razy w roku, uzyskuje się śred-
nio od dwóch do czterech kilo-
gramów suszonych pąków, ale 
bywają również i wydajniejsze 
okazy. Najbardziej wartościowy 
surowiec uzyskuje się susząc pąki 
na wolnym powietrzu, wówczas 
goździki uzyskują ciemnobrązo-
wy kolor i silny aromat. Proces 
można przyspieszyć korzystając 
z ogrzewanych suszarni. Część 
wysuszonych pączków przezna-
czona jest do pozyskania olejku. 

Głównym składnikiem 
olejku (Oleum  Caryop-
hylli) jest eugenol i jego 

pochodne, aldehyd i kwas ben-
zoesowy oraz terpeny. Związki 
występujące w olejku goździko-
wym nadają mu charakterystycz-
ny zapach, a przede wszystkim 
decydują o niezwykle silnych 
właściwościach antyseptycznych. 
Eugenol wykorzystywany jest od 
dawna w stomatologii, jako śro-
dek odkażający i przeciwbólowy, 
sam zaś olejek wzmiankowany 
jest przez szereg dawnych porad-
ników i kompendiów, jako nieza-
wodny środek przeciw bólowi zę-
bów. Na przeciwdrobnoustrojo-
we działanie olejku goździkowe-
go zwrócił uwagę w podręczniku 
„Ziołolecznictwo” profesor Jan 

Ilustracja 3.1 i 3.2
Monografia Flores Caryophylli, zamieszczona w „Farmakopei Austriackiej VIII” (1906) 
oraz jej interpretacja w polskojęzycznym „Komentarzu do ósmego wydania Farmako-

pei Austryackiej” (1907). Egzemplarze ze zbiorów autorki.
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Muszyński, zamieszczając przepis 
na maść, służącą do smarowania 
wrzodów i ropiejących ran:

Rp.
Ol. Caryophylli   20,0
Zinci oxyd.   10,0 
Vaselini     20,0
M.f. ungt.
 
O właściwościach bakterio-

bójczych i rozgrzewających warto 
pamiętać także w okresie prze-
ziębień. Latem goździki również 
mogą nam się przydać, choć le-
piej nie nadużywać ich w czasie 
największych upałów. Są jednak 
doskonałym lekarstwem na do-
legliwości przewodu pokarmo-
wego: niestrawności, biegunki, 
wymioty. Według „Farmakologji 
felczerskiej” z roku 1910 goździki 
stosować powinno się sproszko-
wane, w dawce od 0,2 do 1,0 gra-
ma, w postaci  środka tonicznego, 
pędzącego wiatry i podniecające-
go,  zwykle  zaś w  formie dodatku 
do  drugich  podobnych  prepara-
tów. 

antyseptycznym będą chronić 
przed rozwojem pleśni. Godną 
polecenia jest znana już Czytel-
nikom „Aptekarza Polskiego” (M. 
Bilek: Culinaria…  „Aptekarz Pol-
ski” 2010, nr 12, ss. 63-65) „Przy-
prawa korzenna do powideł śliw-
kowych”, którą możemy odnaleźć 
w „Polskim Manuale Farmaceu-
tycznym” Jana Podbielskiego 
i Mariana Rostafińskiego z 1932 
roku:

Fructus Cardamomi  
Rhizomatis Zingiberis aa 1,0  
Corticis Cinnamomi 
Caryophylli        aa 2,0 
Fructus Coriandri            4,0

 
Na co dzień, wzorem ce-

sarskich poddanych lub niczym 
władcy wysp korzennych, może-
my mieć przy sobie kilka goździ-
ków, które zastosujemy zamiast 
gumy do żucia lub wrzucimy do 
herbaty poprawiającej trawienie 
po obiedzie! ■

mgr	farm.	Joanna	Typek

Piśmiennictwo u autorki

Miłym akcentem, a także 
zabiegiem aromatote-
rapeutycznym, może 

być przygotowanie „pomandera”, 
czyli pomarańczy w którą wbija-
my goździki, tworząc najeżoną 
kulę. Pomander długo utrzymuje 
miły zapach, możemy włożyć go 
do szafy lub umieścić w swoim 
otoczeniu, wówczas będzie służył 
także jako repelent. Goździki  są 
najwięcej  pożyteczne  ze  wszyst-
kich  środków  korzennych,  mają 
wielkie  zastosowanie  nie  tylko 
w  sztuce  kulinarnej,  lecz  w  me-
dycynie  i  perfumerii – tak dono-
siła „Kronika Farmaceutyczna” 
w 1930 roku, dodając jeszcze, że 
zastosowanie goździków do przy-
praw  najrozmaitszego  gatunku 
potraw jest dobrze znane i nie ma 
potrzeby więcej rozwodzić się nad 
tem. Pozwolę sobie dodać jeszcze 
od siebie: w „sztuce kulinarnej” 
warto pamiętać o goździkach 
zwłaszcza przygotowując słodkie 
przetwory na zimę. W połączeniu 
z cynamonem wzbogacą smak 
owoców, a dzięki właściwościom 

Ilustracja 4
Rysunek poglądowy oraz przekrój nieroz-
winiętego kwiatu goździkowca wonnego, 
zamieszczony w „Botanischer Unterricht” 
doktora Hansa Hagera z 1885 roku.
Egzemplarz ze zbiorów autorki.
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MTZ jest stosowany w ocznej postaci trądziku 
różowatego. Choroba ta jest wywoływana przez 
roztocza Demodex  folliculorum i Demodex  brevis, 
które zasiedlają gruczoły tarczkowe Meiboma oraz 
gruczoły Zeissa i zaburzają produkcję składników 
warstwy lipidowej filmu łzowego, co skutkuje 
objawami suchego oka. Inne objawy ocznego 
trądziku różowatego to: zapalenie i obrzęk powiek, 
zapalenie spojówek, owrzodzenie rogówki, 
światłowstręt.

Oczny trądzik różowaty jest najczęściej leczony 
antybiotykami stosowanymi miejscowo i doustnie, 
wraz z utrzymaniem odpowiedniej higieny powiek. 
Udowodniono, że żel zawierający 75mg/g MTZ jest 
bezpiecznym i skutecznym środkiem w leczeniu 
stanów zapalnych brzegów powiek.

MTZ stosuje się również w leczeniu zapaleń 
rogówki wywołanych przez Acanthamoeba keratitis. 
Brak leczenia powoduje utratę przeźroczystości, 
owrzodzenie rogówki oraz utratę wzroku [1,2].

MTZ jest białym lub jasnożółtym, krystalicznym 
proszkiem o temperaturze topnienia 159ºC-163ºC. 
Ze względu na niską masę cząsteczkową (171,16 
g/mol) łatwo przenika przez błony komórkowe. 
Wartość współczynnika podziału oktanol/woda log 
P wynosi 0,1, stała dysocjacji pKa = 2,5. Nasycony 
wodny roztwór MTZ wykazuje pH = 5,8. 

Ryc.1 Wzór strukturalny metronidazolu. 2-(2-Metylo-5-nitro-
1H-imidazol-1-ylo)etanol [FP IX]

MTZ trudno rozpuszcza się w wodzie, etanolu 
(760 g/l), rozpuszcza się w rozcieńczonych kwasach. 
Rozpuszczalność MTZ w wodzie wzrasta wraz 
z temperaturą i wynosi odpowiednio 0,83% w/v, 
0,99% w/v i 1,14% w/v dla temperatury 20ºC, 
26ºC i 30ºC.

Zwiększenie rozpuszczalności MTZ w wodzie 
można uzyskać przez dodatek jednego lub więcej 
współrozpuszczalników (kosolwentów), takich jak: 
etanol i glikol propylenowy [3].

MTZ w roztworach wodnych ulega hydrolizie, 
największą stabilność wykazują roztwory o pH ok. 
5,6. Wraz ze wzrostem pH zwiększa się stopień 
degradacji. W środowisku alkalicznym następuje 
rozkład z wytworzeniem amoniaku, kwasu octowego 
oraz innych związków.

MTZ jest związkiem wrażliwym na światło. 
Ekspozycja na światło dzienne 0,5% roztworu MTZ, 
powoduje jego rozkład z wytworzeniem produktów 
dających żółte zabarwienie [4,5]. 

N

N
CH3

OH

N
+

O

O

Receptura  
leków do oczu  

z metronidazolem
Metronidazol (MTZ) jest pochodną nitroimidazolu. Został zsyntetyzowany we Francji w latach 50-tych XX wieku, 
początkowo był wykorzystywany do leczenia zakażeń wywoływanych przez pierwotniaki, takie jak Trichomonas 
vaginalis, Giardia  lamblia, Entamoeba histolytica. Dopiero po dziesięciu latach od zsyntetyzowania stwierdzono, że 
ma on również bardzo dużą aktywność wobec bakterii beztlenowych. MTZ występuje w różnorodnych postaciach 
farmaceutycznych od leków parenteralnych poprzez tabletki, globulki, żele i kremy.

Zastosowanie metronidazolu 
w okulistyce

Właściwości fizykochemiczne 
metronidazolu
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1. Rp. 
0,75 % Sol. Metronidazoli 10,0
M.f. gtt ophth.

Ciśnienie osmotyczne 0,75% wodnego roz-
tworu MTZ jest niskie – wynosi ok. 50 mOsm/l, wo-
bec tego krople są silnie hipotoniczne. Należy do-
prowadzić roztwór do izotonii (zgodnie z FP) korzy-
stając z 0,9% roztworu NaCl. Podgrzanie rozpusz-
czalnika do ok. 50-60°C przyspieszy rozpuszczenie 
MTZ. Po ostudzeniu i dodaniu śr konserwującego 
(tiomersal lub boran fenylortęciowy), roztwór nale-
ży przesączyć przez sączek o śr. porów 0,22µm.

2. Rp.
1% Sol. Metronidazoli 10,0
M.f. gtt ophth.

Jak wynika z podanych wcześniej danych – 
rozpuszczalności MTZ, substancja czynna w temp. 
20ºC wykrystalizuje. Wobec tego należy po uzgod-
nieniu z lekarzem wykonać krople o stężeniu 0,75%. 

3. Rp.
Metronidazoli   0,2
Natrii biborici  0,05
Natrii chloridi  0,125
Aquae ad usum ophth. ad 10,0

W składzie 3 recepty występują następujące 
problemy:
•	 Przekroczona została rozpuszczalność MTZ;
•	 Przepisane krople byłby hipertoniczne, stężenie 

NaCl jest powyżej 0,9%;
•	 pH kropli ok. 8 (ze względu na obecność borak-

su) przyspiesza rozkład MTZ.
Konieczne jest zmniejszenie ilości MTZ do 

0,075 g (czyli 0,75%). Boraks można zamienić na 
kwas borowy oraz należy zmniejszyć ilość NaCl, aby 
otrzymać krople izotoniczne. 

W przypadku wykonywania kropli o zwięk-
szonej lepkości zgodne z MTZ będą roztwory hy-
droksyetylocelulozy (HEC) i alkoholu poliwinylowe-
go (PVA). W przypadku braku wymienionych sub-
stancji w aptece warto rozważyć użycie handlowych 
preparatów sztucznych łez. 

4. Rp.
Metronidazoli
Ac. borici   aa  0.2
Zinci sulfurici   0,005
Paraffini liq.    2,0
Vaselini albi   ad  10,0
M.f.ung.opht.

5. Rp.
Metronidazoli  0,05
Vehiculi gelati ad 10,0

6. Rp.
Metronidazoli  0,75
Carbopol 974P  0,5
Mannitoli   4,7
10% Sol. NaOH  qs do pH 7
Aquae ad ini.  ad  100,0

Maści do oczu z MTZ najczęściej przepisywa-
ne są na lipofilowych podłożach tj. wazelina biała 
lub podłoże dla maści do oczu (skład wg FPV). Będą 
to wtedy maści zawiesiny (rec. 4). Należy pamiętać 
o starannym zmikronizowaniu substancji czynnych, 
wstępnie można je utrzeć z etanolem, do odparo-
wania rozpuszczalnika. Jednak wskazane jest rów-
nież ucieranie z parafiną płynną, co zmniejsza ilość 
aglomeratów. 

Żele z MTZ można sporządzić używając HEC, 
hydroksypropylometylocelulozy (HPMC) lub Car-
bopolu 974P [7]. Ważne jest, aby szczegółowo za-
poznać się ze specyfikacją polimeru (sposób przy-
gotowania, lepkość polimeru, interakcje). Do izo-
tonizowania żeli z HEC i HPMC można użyć 0,9% 
roztwór NaCl. Natomiast w przypadku żelu z Carbo-
polem będzie to mannitol (ok. 5%) lub glicerol (ok. 
2,6%), ponieważ substancje jonowe powodują spa-
dek lepkości żelu. Konieczna jest również kontrola 
pH w trakcie zobojętniania żelu. Hydrożele z MTZ 
na Carbopolu 974P można wyjałowić w autoklawie 
bez znaczącego obniżenia się lepkości żelu. Prepa-
rat o takim składzie (rec. 6), jest stosowany również 
na przewlekłe rany i owrzodzenia.

Wykonanie żelu wg rec. 6.
Rozpuścić MTZ i mannitol w wodzie (ok. 90g) 

o temp. ok. 60°C. Powoli dyspergować Carbopol 
974P (zsypujemy polimer na powierzchnię roz-
tworu i mieszamy do zaniku widocznych aglome-

Recepturowe leki  do oczu 
z metronidazolem
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ratów). Dodać kroplami roztwór 
NaOH, mieszać bagietką (należy 
powoli mieszać by nie wprowa-
dzić powietrza do żelu) i kontro-
lować pH za pomocą pH-metru 
lub papierków lakmusowych. Po 
zobojętnieniu, doważyć wodę do 
100 g. Żel wyjałowić w autokla-
wie i w warunkach aseptycznych 
przełożyć do końcowych opako-
wań. Jedna z firm zajmujących się 
zaopatrzeniem aptek w surowce 
recepturowe dostarcza Carbopol 
974 (z certyfikatem zgodność 
z PhEur) jednakże brak rejestracji 
substancji jako surowiec do re-
ceptury powoduje 100% odpłat-
ność za taki lek recepturowy. ■

mgr	farm.	Bartłomiej	Kubiak

Katedra Technologii Postaci Leku 
Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 
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Przygotowanie leku re-
cepturowego z zacho-
waniem określonej czy-
stości mikrobiologicz-

nej wiąże się z ciągłym poszerza-
niem wiedzy praktycznej i teore-
tycznej oraz doskonaleniem za-
plecza recepturowego. Lokaliza-
cja pomieszczeń przeznaczonych 
na recepturę wraz ze zmywalnią, 
magazynem surowców, przed-
sionkiem (śluzą) nie powinna być 
przypadkowa. Obecnie osoby fa-
chowe sporządzające leki recep-
turowe posiadają dostęp do wie-
lu akcesoriów umożliwiających ich 
prawidłowe przygotowanie. Do-
bra Praktyka Wytwarzania czę-
sto utożsamiana jest wyłącznie 
z produkcją leków na skalę prze-
mysłową. Jednak szereg przepi-
sów w niej zwartych może zna-
leźć zastosowanie w przygoto-
waniu receptury w aptece ogól-
nodostępnej. Wytwórca zobowią-
zany jest do prowadzenia badań 
wewnętrznych, dokumentowania 
procesu wytwarzania leku, oraz 
posiadania prób archiwalnych. 
W większości apteki nie posiada-
ją prób archiwalnych leków wyko-
nanych pod indywidualne potrze-
by pacjentów. Tym samym proce-
durę wykonania leku należy za-
planować w sposób gwarantujący 
jego właściwą jakość, z wykorzy-

staniem wiedzy zdobytej podczas 
studiów i kształceń ustawicznych. 

 Liczne publikacje zawar-
te zarówno w obowiązkowych 
podręcznikach do receptury czy 
dostępnej literaturze mogą być 
pomocne w tworzeniu procedur 
i powiązanych z nimi instrukcji. 

Posługując się określe-
niem aseptyczne sporządzenie 
leku przeważnie odnosimy je do 
wszystkich czynności zapobiega-
jących zakażeniu podczas: spo-
rządzania, rozdozowania, pako-
wania, a także stosowania leku.

Szczególnym przykładem 
leków wymagających przygoto-
wania aseptycznego są preparaty 
do użytku pozajelitowego stoso-
wane do wstrzyknięć. Wykonanie 
tej grupy leków złożonych wcho-
dzi w zakres usługi farmaceutycz-
nej przewidzianej dla aptek szpi-
talnych.

Odrębną grupę stanowią 
cytostatyki wymagające sporzą-
dzenia z użyciem sprzętu nie tylko 
warunkującego właściwą jakość 
leku lecz również wykluczającym 
niekorzystne oddziaływania uży-
wanych surowców na organizm 
osoby wykonującej taki lek. 

W aptekach ogólnodostęp-
nych aseptyczne przygotowanie 
leku wymagane jest najczęściej 
w przypadkach leków złożonych 

Ogólne zasady 
postępowania 
aseptycznego 
w aptekach 

ogólnodostępnych
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stosowanych na trudno gojące się 
rany, oparzenia, zmiany przebie-
gające z przerwaniem ciągłości 
skóry lub błon śluzowych, a tak-
że leków stosowanych do oka. 
Również w aseptycznych warun-
kach powinno się w recepturze 
wykonywać leki z antybiotykami 
ze względu na możliwość konta-
minacji enzymami wytwarzanymi 
przez drobnoustroje oporne na 
dany antybiotyk.

W Farmakopei Polskiej wy-
daniu IX tomie I, w rozdziale 5.1 
zatytułowanym „Metody sporzą-
dzania produktów jałowych” po-
dano na str. 621 że: „Jałowość de-
finiuje  się  jako  brak  zdolnych  do 
życia  drobnoustrojów.  Jałowość 
produktu  nie  może  być  zapew-
niona  badaniami,  musi  być  za-
pewniona przez zastosowanie od-
powiednich  walidowanych  pro-
cesów”.  Brak przestrzegania za-
sad określonych w takich walido-
wanych procedurach może być 
przyczyną uzyskania produktu fi-
nalnego niejałowego lub o nie-
właściwej jakości.

W niniejszym artykule pod-
jęto próbę przybliżenia niezbęd-
nych działań będących pomoc-
nymi przy organizacji pracy w ap-
tece i obejmującymi następujące 
etapy:
1. Przygotowanie wykwalifiko-

wanego i przeszkolonego 
personelu,

2. Przygotowanie pomieszczeń 
do pracy aseptycznej,

3. Przygotowanie urządzeń wy-
korzystywanych w operacjach 
cząstkowych zaplanowanych 
do wykonania leku, 

4. Przygotowanie surowców re-
cepturowych,

5. Przygotowanie utensyliów, 
w tym przygotowanie opa-
kowania końcowego leku, 
gwarantującego jego jakość 
w okresie stosowania, 

6. Przygotowanie procedur wraz 
z instrukcjami do poszczegól-
nych operacji cząstkowych,

7. Sporządzenie leku,
8. Wydanie leku z podaniem in-

formacji zrozumiałych dla pa-
cjenta o sposobie stosowania.

Przygotowanie wykwalifi-
kowanego i przeszkolonego per-
sonelu

Do kierownika apteki nale-
ży m.in. rozplanowanie obowiąz-
ków wynikających z pracy w ap-
tece oraz ustalenie zasad wyko-
nania leku w recepturze. Prawid-
łowe przygotowanie osoby do 
wykonania leku aseptycznego, to 
nie tylko dokładne umycie rąk, 
ich zdezynfekowanie i założenie 
jałowej odzieży ochronnej w po-
staci fartucha, maseczki i czepka, 
to w szczególności prawidłowe 
przygotowanie rozwiązania spo-
rządzenia leku recepturowego. 
Należy zwrócić uwagę, że jakość 
produktu finalnego zależy nie tyl-
ko od osoby sporządzającej lek 
recepturowy. Swój udział ma każ-
dy z pracowników zaangażowa-
nych w przygotowanie poszcze-
gólnych jego etapów. Najlepszym 
rozwiązaniem jest sytuacja w któ-
rej przygotowanie i wykonanie 
poszczególnych czynności w re-
cepturze jest dokumentowane 
i potwierdzane własnoręcznym 
podpisem.

Niejednokrotnie podkre-
śla się że człowiek stanowi naj-
większe zagrożenie dla czystości 
mikrobiologicznej sporządzane-
go leku ponieważ jest źródłem 
i nośnikiem drobnoustrojów. 

Przygotowanie pomiesz-
czeń do pracy aseptycznej

Pomieszczenie do pracy 
aseptycznej powinno być po-

przedzone śluzami określanymi 
jako śluza brudna i śluza czysta. 
Jednak w większości aptek recep-
tura poprzedzona jest wyłącznie 
przedsionkiem. W pomieszcze-
niu poprzedzającym recepturę 
niezbędne jest zamontowanie 
umywalki najlepiej z kranem bez-
dotykowym. Nad kranem zamon-
towane powinny być dwa dozow-
niki zawierające kolejno środek 
myjący i dezynfekujący. Co naj-
mniej jeden z dozowników –po-
winien umożliwić jego pobranie 
bez konieczności dotykania dło-
nią (np. dozownik łokciowy). Nie 
powinny być stosowane suszarki 
elektryczne, lecz ręczniki jedno-
razowe. 

Nad umywalką powinna 
znajdować się instrukcja higie-
nicznego mycia rąk np. technika 
mycia i dezynfekcji rąk wg Aylifa. 
Nie zapominajmy o lustrze które 
umożliwi kontrolę poprawnego 
nałożenia czepka i maseczki.

Powinna tam też znajdować 
się szafa na odzież stosowaną w 
recepturze w tym odzież jałową. 
Ważne jest aby nie zapomnieć 
o zamontowaniu w ścianie wie-
szaków na odzież zewnętrzną 
w której wchodzimy do przed-
sionka. Istotnym wyposażeniem 
jest też kosz otwierany po naciś-
nięciu stopą dźwigni.

Pomieszczenie śluzy po-
winno być wykonane z materia-
łów łatwo zmywalnych umożli-
wiających ich dezynfekcję. 

Drzwi z przedsionka do 
receptury powinny być również 
wykonane z materiału umożliwia-
jącego mycie i dezynfekcję, za-
wierać też mogą elementy prze-
zroczyste, które zapewnią możli-
wość obserwacji wykonania leku 
np. w czasie prowadzenia szkoleń 
stażystów.

W każdej aptece powi-
nien zostać opracowany i opi-

Przygotowanie 
wykwalifikowanego 

i przeszkolonego personelu

Przygotowanie pomieszczeń 
do pracy aseptycznej
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sany w odpowiedniej instrukcji 
„program sanitarno-higieniczny” 
dotyczący mycia i dezynfekcji 
pomieszczeń np. instrukcje do-
tyczące mycia podłogi w po-
mieszczeniu receptury, zmywa-
nia powierzchni płaskich takich 
jak blaty, ściany, meble, parapety 
okienne. Osoby odpowiedzial-
ne za wykonanie i sprawdzenie 
poszczególnych etapów tego 
procesu powinny to potwierdzać 
własnoręcznym podpisem.

Pomieszczenie receptury 
w której wykonywane są leki ja-
łowe powinno do minimum mieć 
ograniczoną ilość urządzeń i wy-
posażenia. Sporządzenie leku 
w kontrolowanej klasie czystości 
odbywa się w praktyce przez fil-
trowanie powietrza przez odpo-
wiednie filtry.

 Elementem filtrującym są 
warstwy włókien szklanych lub 
poliamidowych tworzących tzw. 
filtry absolutne, HEPA (High Ef-
ficiency Particulate Air). Dla tego 
rodzaju systemów istotnym jest 
ich wprowadzenie do pomiesz-
czeń z określoną regulowaną 
szybkością i jednostajnym prze-

pływem powietrza, tak aby prąd 
wprowadzonego strumienia był 
bez wirów i przeciwprądów. 

Do rzadkości należy roz-
dzielenie pracy receptury stan-
dardowej od receptury aseptycz-
nej. Jednak takie rozwiązanie do-
datkowo sprzyja zapewnieniu 
poziomu jałowości przy sporzą-
dzaniu leku aseptycznego.

Połączenie receptury stan-
dardowej i zlokalizowanie w niej 
loży z przepływem laminarnym 
poziomym lub pionowym powie-
trza do wykonania leku aseptycz-
nego nakłada na aptekę obowią-
zek przygotowania walidowanej 
procedury dla wszystkich kry-
tycznych etapów wykonania leku. 
Jednym z takich etapów jest ba-
danie czystości mikrobiologicz-
nej powietrza wykonywane przez 
uprawnione laboratoria. Wynik 
przedstawiany jest w formie 
orzeczenia o spełnieniu wyma-
gań mikrobiologicznych powie-
trza dla klas A. Raport z badania 
czystości mikrobiologicznej po-
wierzchni z zastosowaną meto-
dą odciskową przy użyciu płytek 
R.O.D.A.C zawiera informacje do-

tyczące ilości drobnoustrojów na 
25 cm3 (CFU/25).

Każda decyzja o zakupie 
loży z laminarnym przepływem 
powietrza wymaga uważnego 
przeczytania instrukcji dołączo-
nej do urządzenia. Należy prze-
analizować rodzaj stosowanej 
wentylacji w pracowni recepturo-
wej i loży do aseptycznego spo-
rządzania leku. W informacjach 
związanych z jej pracą producent 
powinien określić czystość po-
wietrza w pomieszczeniu w któ-
rym przewiduje się jej mon-
taż i pracę. Sprawność działania 
urządzenia warunkuje przestrze-
ganie zaleceń producenta. Naj-
częściej popełnianymi błędami 
przy montażu loży w aptece są: 
brak prawidłowo przygotowane-
go miejsca, w tym blatu robocze-
go, zbyt dalekie ułożenie loży na 
stole recepturowym, co może po-
wodować wykonanie leku poza 
strefą zapewniającą jałowy, lami-
narny przepływ powietrza oraz 
nieprawidłowy montaż lampy 
UV wewnątrz loży w kontrolowa-
nej strefie laminarnego przepły-
wu powietrza. Zbyt mała loża po-
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woduje często przesłonięcie ot-
wartej przestrzeni ciałem osoby 
wykonującej lek, co prowadzi do 
braku możliwości wyprowadze-
nia powietrza na zewnątrz loży. 
W obrębie jałowego strumienia 
powietrza wykonywane są czyn-
ności takie jak: ważenie, miesza-
nie, sączenie mikrobiologiczne, 
pakowanie do opakowań włas-
nych apteki. Waga używana do 
pracy w loży powinna posiadać 
osłonę przed naporem jałowego 
powietrza podczas ważenia.

 
Przygotowanie utensyliów, 

w tym przygotowanie opakowa-
nia końcowego leku gwarantują-
cego jego jakość w okresie stoso-
wania 

Przygotowanie utensyliów 
wiąże się z wykorzystaniem do-
puszczalnych technik sterylizacji 
i dezynfekcji.

 W Farmakopei Polskiej IX 
przewidziano sterylizację sporzą-
dzonego produktu w pojemniku 
końcowym. W przypadku gdy 
nie jest możliwe przeprowadze-
nie sterylizacji końcowej przewi-
dziano sączenie przez filtr zatrzy-
mujący bakterie lub wytwarzanie 
w warunkach aseptycznych.

Wymienione procesy stery-
lizacji zawarte w FP IX to między 
innymi sterylizacja parą wod-
ną (ogrzewanie w autoklawie). 
Wskazane jest stosowanie stery-
lizacji roztworów wodnych przez 
15 minut w temperaturze co naj-
mniej 121 0 C. Możliwa jest mo-
dyfikacja warunków temperatury 
i czasu sterylizacji w przypadku 
posiadania udokumentowanych 
informacji dotyczących zapew-
nienia poziomu jałowości SAL 
(Sterility Assurance Level) w od-
niesieniu do produktu. W nie-
których urządzeniach ciśnienio-

wych wbudowane są sterowniki 
mikroprocesorowe pozwalające 
na kontrolę procesu wyjaławiania 
i jej dokumentowanie w formie 
wydruków. 

W aptekach najczęściej sto-
sowana jest metoda sterylizacji 
za pomocą suchego gorącego 
powietrza, prowadzona w suszar-
kach umożliwiających wymuszo-
ną cyrkulację powietrza.

W przypadku sterylizacji 
końcowej minimalna temperatu-
ra to 1600 C utrzymywana co naj-
mniej przez dwie godziny. Rów-
nież i w tym przypadku możliwa 
jest zmiana czasu i temperatury 
procesu pod warunkiem uzyska-
nia zapewnienia poziomu jało-
wości. W podręcznikach jak rów-
nież w wielu opracowaniach skró-
cono czas przygotowania naczyń 
szklanych, porcelanowych, tub 
aluminiowych do jednej godziny 
przy równoczesnym podniesieniu 
wskaźnika temperatury do 1700C. 
Suszarki na suche gorące powie-
trze wykorzystywane są również 
w aptekach do procesu steryliza-
cji między innymi podłoży maś-
ciowych. Kontrola procesu stery-
lizacji prowadzona jest z użyciem 
wskaźników biologicznych i che-
micznych. Zaleca się w trakcie 
prowadzonej kontroli sterylizacji 
umieszczać wskaźniki biologicz-
ne w miejscach gdzie dostęp do 
czynnika sterylizującego jest naj-
mniejszy. Spory Bacillus atropha-
eus są wykorzystywane w testach 
biologicznych przewidzianych 
dla suszarek na suche gorące po-
wietrze. W przypadku sterylizacji 
parą wodną wskaźnikiem biolo-
gicznym wykorzystywanym do 
kontroli procesu są spory drob-
noustroju Geobacillus stearother-
mophilus.

Dodatkowo podczas pro-
wadzonych sterylizacji wykorzy-
stywane są wskaźniki chemiczne 

np. taśmy zawierające indykator, 
służące między innymi do okle-
jania materiału opakowania ze-
wnętrznego wyjaławianego wsa-
du lub specjalne markery do opi-
sywania pakietów które po stery-
lizacji zmieniają zabarwienie. 

Raczej w aptekach ogólno-
dostępnych nie spotyka się pro-
wadzenie procesu sterylizacji za 
pomocą promieni jonizujących 
i sterylizacji gazowej. Stosowanie 
procesu sterylizacji za pomocą 
promieni jonizujących wymaga 
kontrolowania promieniowania 
absorbowanego przez zatwier-
dzone metody dozymetryczne. 
Testerem wskaźnikowym są spory 
drobnoustroju Bacillus pumilus. 

Sterylizacja gazowa (tlen-
kiem etylenu) przewidziana do 
wyjałowienia końcowego może 
być stosowana wyłącznie wtedy 
kiedy nie ma możliwości zastoso-
wania innej metody. 

Metoda ta jest szeroko sto-
sowana w przypadku sterylizacji 
urządzeń medycznych. Obec-
nie, korzystających z dostępnych 
w sprzedaży jałowych opakowań 
można skrócić czas sporządze-
nia leku w jałowych warunkach 
przeznaczonych do receptury 
aptecznej. Nie zwalnia to osoby 
wykonującej lek z odpowiedzial-
ności za jakość wykonanego leku. 
Przed użyciem takiego opakowa-
nia koniecznym jest pozyskanie 
informacji dotyczących metod 
sterylizacji opakowania, oraz czy 
wybrane opakowanie nie będzie 
wchodziło w reakcje z substan-
cjami czynnymi zawartymi w leku 
złożonym. 

Sporządzenie leku receptu-
rowego jałowego 

Jałowość produktu finalne-
go można uzyskać stosując me-
tody sterylizacji opisane powyżej, 

Przygotowanie utensyliów, 
w tym przygotowanie 

opakowania końcowego 
leku gwarantującego jego 

jakość w okresie stosowania

Sporządzenie leku 
recepturowego jałowego 
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z koniecznym uwzględnieniem 
stabilności substancji w wysokich 
temperaturach. W przypadku 
braku możliwości zastosowania 
sterylizacji końcowej, w odniesie-
niu do roztworów rzeczywistych, 
można zastosować sączenie 
przez filtr o nominalnej wielko-
ści porów 0,22 mikrometra lub 
mniejszej, zatrzymujący bakterie. 
Podczas sączenia należy unikać 
strat substancji rozpuszczonej 
w roztworze poprzez jej zaadsor-
bowanie na filtrze. 

Sączenie wyjaławiające za 
pomocą sączków membrano-
wych, których działanie porówny-
wane jest do drobnoporowatego 
sita mechanicznego, nie usuwa 
ciał gorączkotwórczych. 

Technika ta jest najczęściej 
wykorzystywana do sporządza-
nia jałowej postaci leku w apte-
kach ogólnodostępnych. Jednak 
nie może być zastosowana przy 
pozyskiwaniu produktu w posta-
ci np. zawiesin czy roztworu ko-
loidalnego. W tych przypadkach 
brak możliwości użycia omawia-
nych metod sterylizacji sprowa-
dza się do wykonania leku w wa-
runkach aseptycznych stosując 
jałowe surowce. 

Według zapisu podanego 
w FP IX Tom I – „celem  wytwa-
rzania  aseptycznego  jest  zacho-
wanie  jałowości  produktu,  które-
go  składniki  zostały  wyjałowio-
ne  jedną z podanych metod.  (…)” 
Wytwarzanie aseptyczne może 
obejmować aseptyczne napeł-
nianie i zamykanie pojemników, 
aseptyczne mieszanie składników 
i następujące po nim aseptyczne 
napełnianie oraz aseptyczne pa-
kowanie. Miejsce wykonania, per-
sonel, powierzchnie krytyczne, 
procedury sterylizacji, mieszanie, 
maksymalny czas przetrzymywa-
nia produktu przed napełnianiem 
pojemników, rodzaj użytego po-

jemnika – te wszystkie wymienio-
ne elementy powinny podlegać 
procesowi walidacji. 

W Farmakopei Polskiej V w 
tomie II podano informacje mają-
ce zastosowanie przy sporządze-
niu leku recepturowego do oka. 
Wartości tabelaryczne związane 
z przygotowaniem leku nie zo-
stały przeniesione do kolejnych 
wydań Farmakopei Polskiej. In-
formacje te są powielane w ak-
tualizowanych podręcznikach do 
receptury. 

W Farmakopei IX, tom 
I oprócz metod sporządzania pro-
duktów jałowych w tabeli 5.1.4.-1 
zamieszczonej w na str. 625 po-
dano kryteria akceptacji dla mi-
krobiologicznej jakości produk-
tów niejałowych. 

Przygotowanie urządzeń 
wykorzystywanych w operacjach 
cząstkowych zaplanowanych do 
wykonania leku 

Wszystkie używane urzą-
dzenia powinny być często czysz-
czone. Dla przykładu podano tok 
postępowania w przypadku wyja-
ławiania z zastosowaniem suche-
go gorącego powietrza.
• umyć wnętrze sterylizatora, 

wodą z detergentem;
• umyć wnętrze sterylizatora 

czysta wodą;
• po wyschnięciu ułożyć wyja-

ławiane przedmioty zabez-
pieczone folią aluminiową, 
tomofanem, lub zapakowane 
w mankietach papierowo fo-
liowych w sposób ułatwiają-
cy swobodną cyrkulację po-
wietrza;

• wyjaławiać w temperaturze 
np. 1700C, przez okres 1 go-
dziny;

• (nakrętki, aplikatory, w tem-
peraturze 900C przez 30 mi-

nut, lub 600C przez okres 1h).
Oczywistym jest wcześniej-

sze dokładne umycie utensyliów 
poddawanych procesowi steryli-
zacji. Należy pamiętać o całkowi-
tym usunięciu detergentu z my-
tych powierzchni i trzykrotnym 
przepłukaniu wodą oczyszczoną. 
Można wyjaławiany asortyment 
umieścić w puszkach Schimmel-
bususcha. 

Powierzchnie blatów ro-
boczych należy przetrzeć przed 
pracą środkiem dezynfekcyjnym. 
Przecierane powierzchnie powin-
ny wcześniej być umyte z często-
tliwością powiązaną z ich użyt-
kowaniem, według walidowanej 
procedury. Nadal w wielu apte-
kach nowoczesne preparaty de-
zynfekujące zastępowane są 700C 
etanolem ze względu na udo-
wodnione działanie dezynfekcyj-
ne i małą liczbę uczuleń. 

Nie sposób w tym tekście 
opisać wszystkie aspekty asep-
tycznego wykonania leku recep-
turowego. Stanowi on przypo-
mnienie zasad i reguł dostępnych 
w podręcznikach recepturowych 
i obowiązujących farmakopeach.  

■ 

dr	n.	farm.	Lucyna	Bułaś
Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Technologii Postaci Leku
Śląski Uniwersytet Medyczny

w Katowicach
Konsultant wojewódzki 

w dziedzinie farmacji
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tyczna metoda oznaczania koncentracji 
cząstek w pomieszczeniach czystych” 
2001 Pharmaceutica 1241-1311,

2. Farmacja praktyczna pod redakcją Re-
naty Jachowicz rozdział 3.8 Leki do oczu 
str. 147-161, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL 2007

3. Jolanta Długaszewska, Zygmunt Mu-
szyński Czystość biologiczna środowi-
ska wytwarzania produktów leczniczych 
Farmacja Polska 2009, 65(5) 323-326,

4. Farmakopea Polska IX Tom I 5.1 Wyma-
gania ogólne dotyczące mikrobiologii 
01/2008:50101/ 2011, 621-624 5.1

Przygotowanie urządzeń 
wykorzystywanych 

w operacjach cząstkowych 
zaplanowanych do 

wykonania leku

►



Wszechnica aptekarska

33Aptekarz Polski, 71(49e) lipiec 2012

Utonięcia są częstą przy-
czyną nagłych zgonów nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie. Staty-
styki są bezwzględne. W 2011 
roku w Polsce 396 osób straciło 
życie w wyniku utonięcia. Zdecy-
dowana większość tych wypad-
ków miała miejsce w jeziorach 
(119), stawach (63) lub rzekach 
(128). Niestety, aż w 134 przypad-
kach ofiary były pod wpływem 
alkoholu. Jako główne przyczyny 
tonięcia można wymienić: kąpiel 
w miejscu niestrzeżonym, lecz 
nie zabronionym – 61 przypad-
ków, kąpiel w miejscu zabronio-
nym – 32 przypadki, nieostroż-
ność podczas przebywania nad 
wodą – 48 przypadków, wywró-
cenie się jednostki pływającej – 
14 przypadków. Wiek osób, które 
straciły życie w wyniku tonięcia 
jest różny – najwięcej ofiar miało 
powyżej 50 roku życia (156 osób), 
lub pomiędzy 31-50 lat (124 oso-
by). W bieżącym roku pierwszy 
przypadek utonięcia odnotowa-
no w kwietniu, natomiast do po-
łowy lipca życie w wodzie straciło 

już blisko 300 osób. Jakie wnioski 
można wyciągnąć z tych danych? 
Analiza statystyk pozwala nam 
określić najczęstsze przyczyny 
tonięcia, a tym samym podjąć 
odpowiednie działania profilak-
tyczne.

Przede wszystkim powin-
niśmy wybierać miejsca, które 
są strzeżone przez ratowników 
Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Są to ką-
pieliska nadmorskie, na rzekach 
i jeziorach, a także baseny na te-
renach wielu miast. Jest to zatem 
pierwszy krok do zapewnienia 
sobie bezpieczeństwa, gdyż po-
nad połowa utonięć zdarza się 
w miejscach w których pływać się 
nie powinno. Strzeżone kąpieli-
sko posiada obsadę ratowników 
odpowiednią do jego wielkości, 
jest wyposażone w sprzęt służą-
cy do ratowania ludzi w wodzie 
oraz udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Kąpielisko 
strzeżone ma wydzielone strefy 
dla umiejących pływać (oznaczo-

ne czerwonymi bojami) oraz dla 
osób nieumiejących pływać (boje 
koloru żółtego). Czy oznacza to, 
że kąpielisko strzeżone przez 
woprowców jest całkowicie bez-
pieczne i nic nam nie grozi? Otóż 
nie. Obecność ratowników daje 
nam poczucie bezpieczeństwa 
oraz gwarancję, że akcja ratun-
kowa zostanie podjęta natych-
miast. Pamiętajmy jednak, że na 
terenie jednego kąpieliska może 
przebywać nawet kilka tysięcy 
osób, natomiast obsada jednej 
wieży ratowniczej nad morzem to 
4 ratowników. Dlatego tak ważna 
jest wzajemna obserwacja osób 
kąpiących się i powiadomienie 
ratowników o każdym przypadku 
zaistnienia niebezpiecznej sytua-
cji w wodzie oraz na plaży (udary 
słoneczne, urazy – w tych przy-
padkach ratownicy WOPR także 
potrafią interweniować). Koniecz-
ność stałego nadzoru dotyczy 
w szczególności rodziców prze-
bywających nad wodą z dziećmi 
do 7 roku życia. Strzeżone przez 
ratowników kąpielisko posiada 
wywieszoną białą flagę z logiem 
WOPR, to znaczy niebieskim 
krzyżem z żółtą kotwicą. Przed 
udaniem się na wypoczynek nad 

Pierwsza pomoc 
nad wodą

Po całym roku ciężkiej pracy nadeszły wakacje i czas relaksu. Wielu z nas z pewnością zdecyduje o wypoczynku 
nad morzem bądź którymś z jezior. Spakowawszy bagaże, nareszcie docieramy na upragnione wakacje. Pierwszego 
dnia oczywiście idziemy na plażę – dzień jest upalny, niebo bez jednej chmurki. Idealny czas do opalania i pływania. 
Leżąc sobie błogo na brzegu jeziora nagle słyszymy głośny krzyk – pomocy, mój kolega wpadł do wody! On tonie! 
Jak powinniśmy zachować się w takiej sytuacji? Jakie działania powinniśmy podjąć, a jakie mogą być dla nas wysoce 
ryzykowne. Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Statystyki

Gdzie można bezpiecznie 
wypoczywać nad wodą?

►



Wszechnica aptekarska

34 Aptekarz Polski, 71(49e) lipiec 2012

morze lub nad jeziora (zwłaszcza 
mazurskie) warto zapisać w swo-
im telefonie komórkowym numer 
ratunkowy pod którym dyżurują 
ratownicy WOPR – 601 100 100. 
Jeśli przebywamy poza terenem 
kąpieliska, a będzie potrzebna 
pomoc, ratownicy mogą dopły-
nąć łodzią ze swojej bazy lub 
najbliższego kąpieliska, co będzie 
zdecydowanie szybsze, niż przy-
bycie grupy ratownictwa wodne-
go Straży Pożarnej. Warto dodać, 
iż na Mazurach od kilku lat pły-
wają karetki wodne, posiadające 
sprzęt oraz obsadę identyczną 
jak ambulanse lądowe.

Jeśli jesteśmy na kąpielisku 
strzeżonym natychmiast należy 
powiadomić dyżurujących ra-
towników. Oni posiadają sprzęt 
i umiejętności do bezpiecznego 
wydobycia ofiary z wody. Na-

tomiast zdarzają się sytuacje, 
w których także ratownicy będą 
potrzebowali naszej pomocy, np. 
przy wyciągnięciu ofiary z wody 
na brzeg. 

Do tonięcia może dojść tak-
że w miejscu, które jest niestrze-
żone przez ratowników. W takiej 
sytuacji powinniśmy jak najszyb-
ciej powiadomić odpowiednie 
służby (ratowników WOPR, jeśli 
wiemy że mają nieopodal bazę, 
straż pożarną lub policję wod-
ną). Natomiast decyzję o natych-
miastowym wyciągnięciu tonące-
go z wody  musimy podjąć sami. 
Płynięcie do tonącego i bezpo-
średni kontakt jest dla nas wyso-
ce niebezpieczny. Osoba próbu-
jąca utrzymać się na powierzch-
ni wody może uchwycić nas tak 
mocno, iż uniemożliwi nam wy-
konanie jakiegokolwiek ruchu. 
Jeśli więc podejmiemy decyzję 
o popłynięciu do tonącego mu-
simy pamiętać o następujących 
zasadach, które zwiększą nasze 
bezpieczeństwo:

1. Ratujący powinien umieć do-
brze pływać. Pamiętać należy, 
iż musimy nie tylko dopłynąć 
do tonącego, ale także doho-
lować go w bezpieczne miej-
sce. Jeśli posiadamy płetwy 
należy je założyć.

2. Starajmy się unikać bezpo-
średniego kontaktu z toną-
cym. Jeśli dysponujemy ma-
teracem, pontonem, należy 
wykorzystać ten sprzęt i tak 
podpłynąć do tonącego, aby 
wpierw uchwycił nie nas, tyl-
ko np. materac.

3. Pomocne mogą okazać się ja-
kiekolwiek przedmioty utrzy-
mujące się na powierzchni 
– piłki, deski, nadmuchiwane 
zabawki dla dzieci.

4. Zapewnijmy sobie pomoc in-
nych osób przebywających 
w tym czasie nad wodą. Jeśli 
jest wielu plażowiczów, a to-
nący znajduje się w nieda-
lekiej odległości od brzegu, 
można utworzyć „łańcuch lu-
dzi”, którzy wzajemnie trzy-
mają się za ręce.

Co robić 
jeśli zauważymy tonącego?

Fot. ©
 sellingpix - Fotolia.com
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5. Jeśli dysponujemy sprzętem 
ratowniczym (np. z ośrodków 
zlokalizowanych w pobliżu je-
ziora), a poszkodowany jest 
blisko brzegu, należy rzucić 
w jego kierunku koło ratun-
kowe lub specjalną rzutkę 
z linką. Taki sprzęt umożli-
wia udzielenie pomocy bez 
wchodzenia do wody. 

Jednym z podstawowych 
czynników rokowniczych po epi-
zodzie tonięcia jest czas niedo-
tlenienia w wyniku przebywania 
pod wodą. Z tego względu należy 
jak najwcześniej dążyć do zapew-
nienia skutecznej wentylacji, jeśli 
poszkodowany po udrożnieniu 
dróg oddechowych nie oddycha. 
Gdy  tylko jest to możliwe, wyko-
nywanie oddechów ratowniczych 
powinno być rozpoczęte już 
w wodzie. Zaciśnięcie skrzydełek 
nosa jest z reguły trudne do wy-
konania w wodzie. Dlatego wen-
tylację można prowadzić nie me-
todą usta-usta, ale usta-nos. Jeśli 
znajdujemy się w płytkiej wodzie, 

blisko brzegu, należy wykonać 
pięć oddechów ratowniczych i jak 
najszybciej dopłynąć z ofiarą do 
brzegu.

Jeśli znajdujemy się na 
głębokiej wodzie, ale jesteśmy 
w stanie wykonywać oddechy ra-
townicze, powinniśmy prowadzić 
je przez minutę, co daje nam 10-
15 oddechów. Jeśli prawidłowy 
oddech nie powróci, a czas holo-
wania do brzegu nie przekroczy 
5 minut, należy w miarę możliwo-
ści wykonywać oddechy w trakcie 
holowania. Natomiast w sytuacji 
gdy jesteśmy z poszkodowanym 
daleko od lądu, po minucie pro-
wadzenia wentylacji należy jak 
najszybciej dopłynąć z ofiarą do 
brzegu.

Po wyjęciu osoby tonącej 
z wody, resuscytacja odbywa się 
według tego samego schematu, 
co resuscytacja w innych przy-
padkach zatrzymania krążenia. 
Jeśli nie wykonano tego w wo-
dzie, należy udrożnić drogi od-
dechowe i ocenić oddech. Jeśli 
poszkodowany nie oddycha sa-
modzielnie, wykonujemy 5 odde-
chów ratowniczych, a następnie 
prowadzimy wentylację sposo-
bem 30:2 (30 uciśnięć klatki pier-

siowej na przemian z 2 odde-
chami ratowniczymi). Wprawdzie 
wytyczne resuscytacji pozwalają 
nam wykonywać uciśnięcia klat-
ki piersiowej jako jedyny element 
resuscytacji, w przypadku osób 
po epizodzie tonięcia powinni-
śmy tego unikać, gdyż zapewnie-
nie dobrej jakościowo wentylacji 
w połączeniu z uciskaniem klatki 
piersiowej może zdecydowanie 
zwiększyć szansę ratowanego na 
przeżycie. ■

mgr	Daniel	Sieniawski
Ratownik medyczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Pracownia Ratownictwa Medycznego 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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– oddechowej, Europejska Rada Resu-
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3. Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne. 
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Resuscytacja tonącego
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Nowelizacja ustawy ko-
szykowej i wprowa-
dzenie ustawy refun-
dacyjnej rozszerzy-

ły i zmodyfikowały obszar za-
dań Rady (do których należy 
w szczególności przygotowywa-
nie i przedstawianie stanowisk, 
wydawanie opinii i realizacja in-
nych zadań zleconych przez Pre-
zesa Agencji) oraz wzmocniły rolę 
Rady poprzez gwarancję jej nie-
zależności.

Tryb działania Rady Przej-
rzystości określa „Regulamin Pra-
cy Rady Przejrzystości działają-
cej przy Prezesie Agencji Oceny 
Technologii Medycznych” przez 
nią uchwalony i następnie za-
twierdzony przez Prezesa Agen-
cji w dniu 13 lutego br.: „członko-
wie Rady wykonują powierzone 
im zadania kierując się przepisa-
mi prawa, dowodami naukowymi 
oraz wiedzą i doświadczeniem”. 

Zgodnie z zapisami zno-
welizowanej ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej Rada 
w pełnym składzie liczy 20 człon-
ków. W bieżącej kadencji Rady, 
dwóch członków złożyło re-
zygnację, zatem Rada pracuje 
w składzie osiemnastoosobo-
wym. Szczegółowy skład Rady 
został już opisany w majowym 
wydaniu Aptekarza Polskiego. 
Przed każdym posiedzeniem ze 
składu Rady wyłaniany jest 10-
cio osobowy Zespół, którego 
skład ustalany jest w drodze lo-
sowania w taki sposób, aby każ-
dy z podmiotów (Prezes Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, Pre-
zes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych, 
Rzecznik Praw Pacjenta), miał 
swojego przedstawiciela w Ze-
spole. Losowanie odbywa się na 
zasadach określonych w zarzą-

dzeniu Prezesa Agencji w spra-
wie losowania. 

Zespół podejmuje uchwały 
zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 2/3 jego 
członków – w sprawie stanowisk 
i opinii w głosowaniu jawnym.

W ciągu półrocza działal-
ności Rada odbyła 17 posiedzeń, 
podczas których przygotowała 
i przedstawiła 37 stanowisk (na 
dzień 25 czerwca br.) i wydała po-
nad 150 opinii o projektach pro-
gramów zdrowotnych przekaza-
nych przez ministrów i jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Rada Przejrzystości wydaje 
także opinie w zakresie: 
• odrębnej grupy limitowej, 

w przypadku gdy droga po-
dania leku lub jego postać 
farmaceutyczna w istotny 
sposób ma wpływ na efekt 
zdrowotny lub dodatkowy 

Rada Przejrzystości 
7 sierpnia mija pół roku działalności Rady Przejrzystości powołanej w dniu 7 lutego 2012 roku przez Ministra Zdrowia 
w miejsce Rady Konsultacyjnej, na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) i ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. Nr 122, z 2011 r., poz. 696).
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efekt zdrowotny;
• wspólnej grupy limitowej, 

w przypadku gdy podobny 
efekt zdrowotny lub podob-
ny dodatkowy efekt zdrowot-
ny uzyskiwany jest pomimo 
odmiennych mechanizmów 
działania leków;

• odrębnej grupy limitowej 
dla środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, jeżeli zawar-
tość składników odżywczych 
w istotny sposób wpływa na 
efekt zdrowotny lub dodat-
kowy efekt zdrowotny.

Minister Zdrowia, w przy-
padku braku innych możliwych 
do zastosowania w danym stanie 
klinicznym procedur medycznych 
finansowanych ze środków pub-
licznych, jeżeli jest to niezbęd-
nie dla ratowania życia i zdrowia 
świadczeniodawców, może wy-
dać stosowną decyzję admini-
stracyjną po zasięgnięciu opinii 
konsultanta krajowego i Rady 
Przejrzystości odnośnie objęcia 
refundacją leku przy danych kli-
nicznych, w zakresie wskazań do 
stosowania lub dawkowania, lub 
sposobu podawania odmiennych 
niż określone w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego.

Rada Przejrzystości usta-
wowo zobowiązana jest wydać 
opinię w ciągu 14 dni, a wydając 
ją bierze pod uwagę, w szczegól-
ności, istotność stanu klinicznego, 
w którym ma być stosowany lek 

Rada Przejrzystości wyda-
wała opinię odnośnie objęcia re-
fundacją produktów leczniczych 
we wskazaniach nie objętych do-
kumentami rejestracyjnymi (cha-
rakterystyka produktu lecznicze-
go) „pod warunkiem stosowania 
wnioskowanych produktów lecz-
niczych w oparciu o aktualne do-
wody naukowe oraz wytyczne 
i dyrektywy etyczne międzynaro-
dowych medycznych organizacji 
i towarzystw naukowych”.  

Upraszczając na potrzeby 
statystyki podstawowe zadania 
Rady Przejrzystości można po-
dzielić na: 
• stanowiska, w sprawie zakwa-

lifikowania danego świadcze-
nia opieki zdrowotnej jako 
świadczenia gwarantowane-
go wraz z określeniem pozio-
mu lub sposobu jego finanso-
wania, albo niezasadności za-
kwalifikowania danego świad-
czenia opieki zdrowotnej jako 
świadczenia gwarantowane-
go; 

• stanowiska w sprawie usu-
nięcia danego świadczenia 
opieki zdrowotnej z wykazu 
świadczeń gwarantowanych, 
albo zmiany poziomu lub 
sposobu finansowania dane-
go świadczenia gwarantowa-
nego; 

Odnośnie tych pierwszych 
(zakwalifikowania danego świad-
czenia opieki zdrowotnej, jako 
świadczenia gwarantowanego) 
Rada Przejrzystości może przed-
stawić stanowisko odnośnie:
• zasadności zakwalifikowa-

nia danego świadczenia jako 
świadczenia gwarantowane-
go (czyli zakwalifikować do fi-
nansowania ze środków pub-
licznych) – takich stanowisk 
Rada przedstawiła 9 lub też

• niezasadności zakwalifikowa-
nia danego świadczenia jako 

świadczenia gwarantowane-
go – i takich stanowisk Rada 
Przejrzystości przedstawiła 10.

W sprawie usunięcia dane-
go świadczenia opieki zdrowot-
nej z wykazu świadczeń gwaran-
towanych, albo zmiany poziomu 
lub sposobu finansowania dane-
go świadczenia gwarantowanego 
Rada Przejrzystości przedstawiła 
w sumie 18 stanowisk: 6 akcep-
tując zaproponowane w zlece-
niu Ministra Zdrowia usunięcie 
świadczenia z wykazu świadczeń 
gwarantowanych (finansowanych 
ze środków publicznych) oraz 12 
stanowisk uznając za niezasadne 
usunięcie wnioskowanego świad-
czenia z wykazu świadczeń gwa-
rantowanych. 

W ciągu ubiegłego półro-
cza Rada Przejrzystości zajmowa-
ła się tematyką związaną głów-
nie z leczeniem chorób nowo-
tworowych – 11 przygotowanych 
i przedstawionych stanowisk; 
układem sercowo-naczyniowym 
– 5 przedstawionych stanowisk; 
w dziedzinie stomatologii przed-
stawiono 4 stanowiska; po 3 sta-
nowiska dotyczyły chorób ukła-
du pokarmowego, alergologii; po 
dwa – leczenia przeciwzakrzepo-
wego i łuszczycy. Pozostałe zwią-
zane były z pojedynczymi tema-
tami.

Jedno stanowisko dotyczy-
ło zasadności zmiany sposobu 

W ciągu ubiegłego półrocza Rada Przejrzystości 
zajmowała się tematyką związaną głównie 
z leczeniem chorób nowotworowych – 
11 przygotowanych i przedstawionych 

stanowisk; układem sercowo-naczyniowym 
– 5 przedstawionych stanowisk; w dziedzinie 
stomatologii przedstawiono 4 stanowiska; 
po 3 stanowiska dotyczyły chorób układu 

pokarmowego, alergologii; po dwa – leczenia 
przeciwzakrzepowego i łuszczycy. 

Fot. ©
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lub poziomu finansowania gwa-
rantowanego w związku z corocz-
nym podnoszeniem odpłatności 
pacjenta za koszty wyżywienia 
i zakwaterowania w sanatorium 
uzdrowiskowym za jeden dzień 
pobytu, o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług za rok poprzedni, 
który ogłaszany jest przez Preze-
sa GUS w Monitorze Polskim. Po-
trzeba wprowadzenia takiej zmia-
ny wynikała z rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 
2009 roku w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecz-
nictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 
Nr 139, poz. 1136, z późn. zm.), 
i wymagała zajęcia przez Radę 
Przejrzystości stanowiska, jednak 
pociągała za sobą czynności czy-
sto techniczno – administracyj-
ne, która nie wiązały się meryto-
rycznie z działalnością leczniczą. 
Również stanowisko w zakresie 
opieki paliatywnej i hospicyjnej 
ocenione zostało przez Radę, 
jako niezbędna naprawa usterki 
legislacyjnej 

Przedmiotem rozważań 
Rady Przejrzystości były zatem 
różne obszary medycyny, ale też 
zagadnienia nie bezpośrednio 
związane z dziedziną EBHC (Evi-
dence Based Health Care). A wy-
nikają one nie z zainteresowań 
członków Rady, lecz są odzwier-
ciedleniem potrzeb kształtowa-
nych przez aktualny stan syste-
mu opieki zdrowotnej. Bezpo-
średnim zleceniodawcą tema-
tów podlegających ocenie Rady 
Przejrzystości jest Minister Zdro-
wia na wniosek własny, kon-
sultantów krajowych w odpo-
wiednich dziedzinach medycy-
ny, Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, podmiotów odpo-
wiedzialnych oraz, za pośredni-
ctwem odpowiednich konsultan-
tów, na wniosek towarzystw na-
ukowych o zasięgu krajowym lub 
stowarzyszeń i fundacji, których 
celem statutowym jest ochrona 
praw pacjenta.    

Bardziej interesujące i cha-
rakteryzujące pracę Rady Przej-
rzystości wydają się przyjęte pod-
stawowe i najważniejsze kryteria 
oceny oraz  argumentacja przed-
kładane przez Radę podczas przy-
gotowywania i przedstawiania 
stanowisk w sprawie zasadność 
zakwalifikowania/niezakwalifiko-
wania danego świadczenia jako 
świadczenia gwarantowanego 
lub usunięcia danego świadcze-
nia opieki zdrowotnej z wykazu 
świadczeń gwarantowanych, albo 
zmiany poziomu lub sposobu fi-
nansowania danego świadczenia 
gwarantowanego.

Uważając za zasadne za-
kwalifikowanie wnioskowanego 
świadczenia opieki zdrowotnej 
do wykazu świadczeń gwaranto-
wanych finansowanych ze środ-
ków publicznych Rada Przejrzy-
stości, jako podstawowy przyta-
czany argumentem podkreślała 
lepiej ocenianą przez Członków 
Rady skuteczność świadczenia. 
Dwa świadczenia oceniono, jako 
„dające nowe możliwości elimi-
nowania objawów i skrócenia 
czasu terapii”.

Jako uzasadnienie odmowy 
zakwalifikowania wnioskowanych 
świadczeń, jako świadczeń gwa-
rantowanych Rada przejrzystości 
kierowała się kryteriami: 
• kosztu i efektywności uza-

sadniając, że „wnioskowane 
świadczenie wykazuje po-
dobną skuteczność jak do-
tychczas stosowane techno-
logie, przy czym jest droż-
sze”; „przewiduje się znaczący 
wzrost kosztów refundacji 
i związane z tym obciążenie 
płatnika publicznego”; 

• bezpieczeństwa: świadczenie 
jest na etapie wschodzącym – 
krótko jest dostępne na ryn-
ku i doświadczenie odnośnie 
ewentualnych działań niepo-
żądanych jest ograniczone, 

a dane literaturowe są skąpe; 
„istnieje ryzyko występowa-
nia ciężkich działań niepożą-
danych leku”. 

W zakresie usunięcia wnio-
skowanego świadczenia z wyka-
zu świadczeń gwarantowanych 
Rada Przejrzystości kierowała się 
kryterium efektywności/użytecz-
ności kosztowej przyznając, że: 
• „terapia posiada udowod-

nioną skuteczność jednak 
z uwagi na jej koszty powyżej 
przyjętego w Polsce progu 
opłacalności, należy uznać tę 
terapię za kosztowo nieefek-
tywną”.

W innym rozważanym przy-
padku, Rada Przejrzystości nie 
posiadając wiarygodnych osza-
cowań efektywności kosztowej 
w warunkach polskich nie widzia-
ła możliwości dalszego finanso-
wania analizowanej technologii, 
która dotychczas była finansowa-
na w ramach schematu chemio-
terapii niestandardowej. 

Podobnie za zasadne Rada 
Przejrzystości uważała usunię-
cie ze schematu finansowanego 
w ramach chemioterapii nie-
standardowej technologii, którą 
oceniono na podstawie jedne-
go tylko niezaślepionego bada-
nia, gdzie komparatorem była 
„terapia różnorodnymi lekami 
o mniejszej skuteczności, gdzie 
nie wykazano istotnych staty-
stycznie różnic w skuteczności, 
natomiast podjęcie leczenia wią-
zało się z częstszym występo-
waniem działań niepożądanych” 
i kilkakrotnie większymi kosztami, 
niż koszty terapii stosowanych 
obecnie.

Rada Przejrzystości uważa-
ła za niezasadne usunięcie świad-
czeń z wykazu świadczeń gwa-
rantowanych ponieważ: 
• „utrzymanie wnioskowanego 

świadczenia na wykazie za-
pewnia możliwość dobrego 
leczenia pacjentów, podczas 

►
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gdy jego usunięcie nie przy-
niesie istotnych oszczędności 
dla płatnika publicznego”; 

• „usunięcie świadczenia spo-
woduje brak możliwości le-
czenia i wykonywania go 
w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego dla osób upo-
śledzonych umysłowo i nad-
pobudliwych ruchowo”; 

• „wnioskowana terapia jest 
uznaną metodą leczenia o udo-
wodnionym bezpieczeństwie; 
potwierdzone jest znaczenie 
(skuteczność?  -  przyp.  autora) 
dla wąskiej, dobrze sprecyzo-
wanej populacji chorych”; 

• „udowodniona jest wysoka 
skuteczność kliniczna wnio-
skowanej technologii i zado-
walające bezpieczeństwo” lub 
efektywność kosztów;

• „technologia jest zalecana 
przez stowarzyszenia me-
dyczne i konsultanta krajowe-
go”. 

Rada Przejrzystości nie 
zajmowała stanowisk wyłącznie 
w kategoriach zero jedynko-
wych. Przyglądała się zleconym 

przez Ministra Zdrowia tematom. 
Członkowie Rady przejrzystości 
widząc korzyści dla pacjenta (np. 
unikalny mechanizm działania) 
znajdowali i proponowali miej-
sce dla wnioskowanej terapii oraz 
sposób jej finansowania. Innym 
razem Rada Przejrzystości pod-
kreślając brak udokumentowa-
nej efektywności wnioskowanej 
terapii we wskazaniu, które Rada 
określa jako zbyt szerokie, przy-
chyliła się równocześnie do ob-
jęcia finansowaniem tej terapii 
w wąskim wskazaniu; podobnie 
odnośnie zlecenia, w którym zbyt 
ogólnie ujęto wskazanie, Rada 
Przejrzystości określiła dla jakich 
populacji, i w której linii leczenia, 
wnioskowana terapia posiada 
udowodnioną skuteczność oraz 
efektywność kosztową i powinna 
pozostać dostępna dla pacjen-
tów.

Rada Przejrzystości miała 
także na uwadze wpływ ocenia-
nych świadczeń na budżet płat-
nika publicznego. Pozostawiając 
wnioskowane świadczenie na 
wykazie świadczeń gwarantowa-

nych finansowanych ze środków 
publicznych, Rada proponowała 
równocześnie rozważenie utwo-
rzenia programu lekowego wa-
runkowanego obniżeniem kosz-
tów terapii, obniżenie ceny leku 
lub wręcz doprecyzowanie prze-
pisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia, jak to miało miejsce od-
nośnie leczenia farmakologiczne-
go wykonywanego w warunkach 
domowych.  ■

mgr	farm.	Joanna	T.	Marczak,	
MBA

Główny Specjalista 
w Biurze Prezesa

 Agencja Oceny Technologii Medycznych

Piśmiennictwo:

1.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., 
Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

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

3.  „Regulamin  Pracy  Rady  Przejrzystości 
działającej  przy  Prezesie  Agencji Oceny 
Technologii Medycznych”. www.aotm.gov.pl

4. Strona internetowa: www.aot.gov.pl
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Ewa. Jak to możliwe, że nikt nie 
zauważył? Pani Magdo, to py-
tanie w ostatnim czasie (w bar-
dzo różnych kontekstach) po-
jawia się w prywatnych i pub-
licznych rozmowach. Jego 
częstotliwość sprowokowała 
mnie do podjęcia w naszym 
dialogu tematu czujności  
i uważności na otaczających 
nas ludzi. Z jednej strony chcia-
łabym przyjrzeć się warunkom 
sprzyjającym postawie czuj-
ności, czy nawet więcej, do 
niej uprawniającym. Z drugiej 
interesują mnie ograniczenia. 
Kiedy czujność staje się wścib-
stwem i wkraczaniem na „cu-
dzy teren”?

Magdalena. Rozumiem, Pani 
Ewo, że szerokie tło zjawiska 
będzie nas interesowało o tyle, 
o ile jest to potrzebne, aby wy-
raźniej zobaczyć figurę czujne-
go, uważnego farmaceuty.

(E) Tak, ten aspekt interesuje 
mnie najbardziej. Tym bardziej, że 
wakacje rzucają aptekarza w bar-
dzo różne miejsca i pozwalają mu 
korzystać ze swojej wiedzy także  
w relacjach wobec ludzi, którzy 

nie są jego codziennymi pacjen-
tami. Równocześnie pytam sama 
siebie, czy czujność zawodowa 
obowiązuje na wakacjach? 

(M) Użycie słowa czujność 
lub uważność wydaje mi się tutaj 
bardzo trafne. Bo, jak rozumiem, 
piszemy o sytuacjach, w których 
farmaceuta czuje się zobowiąza-
ny do reagowania. Są to nie tylko 
sytuacje oczywistego bezpośred-
niego zagrożenia życia czy zdro-
wia, ale i takie, które farmaceuta 
tak właśnie odczytuje z racji po-
siadanego wykształcenia me-
dycznego i doświadczenia. 

W pierwszym przypadku 
nasze rozważania będą obracały 
się wokół spostrzeżeń, które dla 
większości aptekarzy/ farmaceu-
tów i dla ich pacjentów wydają 
się oczywiste. Profesja farmaceu-
tyczna jest służbą, a nie tylko wy-
konywaniem zawodu. W sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia farma-
ceuta jest niejako podwójnie zo-
bowiązany do niesienia pomocy 
- i jako człowiek, i jako specjali-
sta, który w tym działaniu może 
być wyjątkowo skuteczny. Często  
w takich sytuacjach farmaceu-
ta wzywany jest do świadczenia 

pomocy, np. prowadzenia resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej, 
jeszcze przed przybyciem karet-
ki pogotowia. Z całą pewnością 
jego kompetencje – jako absol-
wenta uczelni medycznej – mogą 
być w tych pierwszych najważ-
niejszych działaniach pomoco-
wych bardzo ważne. Farmaceuta 
staje się także pierwszym dorad-
cą wtedy, gdy zagrodzenie zdro-
wia i życia łączone jest np. z prze-
dawkowaniem lub niezgodnym 
z zaleceniami zażyciem leków. 

Problem zaczyna się wów-
czas, kiedy farmaceuta nie do-
świadcza przywoływania do po-
mocy, ba nie jest nawet do tego 
zapraszany, a czuje się zobowią-
zany, bo z racji swoich kompeten-
cji odczuwa niepokój i przymus 
interwencji.

Podczas dyżuru w aptece 
takie sytuacje regulowane są np. 
poprzez szczegółowe procedury 
lub kodeks etyczny. I tak Kodeks 
Etyki Aptekarza1 stanowi m.in.: 
•	 Powołaniem  Aptekarza  jest 

troska o osoby powierzone jego 
umiejętnościom  fachowym.
(Art. 2., pkt 1.)

•	 Mechanizmy rynkowe, naciski 
społeczne  lub  wymagania 

Czujność,
czyli jak to możliwe,  
że nikt nie zauważył?
 Uważność w zawodzie 

aptekarza-farmaceuty
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administracyjne nie zwalniają 
Aptekarza  z  przestrzegania 
zasad  etyki  zawodu.  (Art.  3., 
pkt 2.)

•	 Aptekarz  nie  może  tłuma-
czyć przekroczenia zasad etyki 
i godności zawodu powoływa-
niem się na sugestie lub wyma-
gania pacjenta. (Art. 6., pkt 2.)

•	 Aptekarz dba o to, aby czynności 
zastrzeżone dla aptekarza były 
wykonywane tylko przez osoby 
uprawnione.  (Art.  7.,  pkt  3.)

•	 Aptekarz  powinien  odmówić 
wykonania  czynności  zawo-
dowych,  jeżeli warunki wyko-
nywania pracy nie gwarantują, 
jakości  sporządzanego  lub 
wydawanego leku (…) (Art. 9.).

(E) No tak, można powie-
dzieć, że te ustawowe regulacje 
w miarę bezpiecznie organizują 
ową zawodową czujności. Wręcz 
zobowiązują do uważności szer-
szej niż tylko wymagana proce-
durami. W aptece działanie na 
korzyść pacjenta (szeroko rozu-
mianą np. w sytuacji odmowy 
wydania leku w dawce innej niż 
wskazana na recepcie lub zgod-
nej z wytycznymi np. w przypad-
ku błędnego wpisu na recepcie) 
czasami spotyka się z jego nie-
zrozumieniem czy nawet złością. 
Farmaceuta może jednak wów-
czas liczyć na wsparcie zespołu 
lub odwołać się do wspomnia-
nych konkretnych zapisów. 

 W sytuacjach pozaza-
wodowych aptekarz-farmaceuta 
bywa osamotniony i sam musi ro-
zeznać, czy jego interwencja jest 
zasadna. Ilustracją tych trudno-
ści niech będzie opowieść jednej 
z moich znajomych farmaceutek.

Pani  Anna  spędzała  waka-
cje nad morzem. Wynajęła  pokój 
w pensjonacie, który oprócz miej-
sca  do  spania  oferował  również 
posiłki.  Codziennie  przy  pięknie 

zastawionym  stole w  porze  śnia-
dania,  obiadu  i  kolacji  zasiadali 
wszyscy  pensjonariusze.  Najbliż-
szymi  sąsiadami  Pani  Anny  byli 
starsi  państwo.  Pogodne  mał-
żeństwo.  Zawsze  uśmiechnięci  
i dowcipni, opowiadający anegdo-
ty z własnego życia. Często ich te-
matem było  zapominalstwo  star-
szej Pani. Temat anegdot i uwaga, 
jaką mąż otaczał żonę, uruchomi-
ła  w  Annie  zawodową  czujność. 
Zauważyła,  że  mąż  nie  spuszcza 
oka z żony. Stara się przewidywać 
jej potrzeby i je uprzedzać.

–  Ponad  7  mln  Europej-
czyków  cierpi  na  chorobę  Alz-
heimera,  a prognozy na przyszłe 
lata  zapowiadają  systematyczny 
wzrost  tej  liczby –  te dane towa-
rzyszą Annie, kiedy przygląda się 
stołownikom.  Zadaje  sobie  pyta-
nie, czy pogarszająca się zdolność 
kojarzenia  i  zapamiętywania 
u starszej pani jest wynikiem wie-
ku  czy  też  jest  symptomem  cho-
robowym?  Zastanawia  się  rów-
nież  jak  zareagują małżonkowie, 
kiedy zwróci im uwagę na niepo-
kojące  ją  objawy. Myśli  nie  tylko 
o  nich,  ale  również  o  sobie,  czy 
będzie  potrafiła  poradzić  sobie  
w  sytuacji  napięcia  wywołanego 
trudną rozmową? Jaka będzie at-
mosfera (do tej pory bardzo przy-
jemna)  podczas  posiłków?  Jak 
będą mijać się na schodach?

(M) Obawy pani Anny są 
słuszne. Nie zawsze interwencja 
farmaceuty jest przyjmowana 
z wdzięcznością. Czasami budzi 
politowanie („skrzywienie zawo-
dowe”), czasami złość lub nawet 
agresję. Przypominają mi się sło-
wa Platona, który twierdzi, iż „mia-
rą mowy nie jest ten, który mówi, 
lecz ten, który słucha”. Najlepsza 
intencja farmaceuty nie zmieni 
istniejących ograniczeń (szeroko 
rozumianej kondycji psychicznej 

i fizycznej osoby, do której apte-
karz się zwraca, oraz warunków, 
w których ma być przekazana 
informacja). Mimo jednak tych 
i innych trudności są sytuacje, 
w których interwencja wydaje się 
być niezbędna. W rozeznawaniu 
takich sytuacji (zwłaszcza wtedy, 
gdy występują one poza apte-
ką) także warto posiłkować się 
zapisami Kodeksu Etyki Apteka-
rza i przez nie oglądać konkret-
ne wydarzenie. Na pewno więc 
w sytuacji bezpośredniego za-
grożenia życia, w sytuacji z której 
wynika, że nierozumne korzysta-
nie z środków leczniczych może 
doprowadzić do utraty zdrowia 
lub życia lub wreszcie w sytua-
cji, w której adresatami działań 
zagrażających zdrowiu są dzieci, 
osoby chore i starsze farmaceuta 
(moim zdaniem) powinien podjąć 
działania. W sytuacji zagrożenia 
życia priorytetem jest szybkość 
reagowania i dobro osoby po-
szkodowanej, co bardzo porząd-
kuje myślenie o tym, co wypada, 
a czego nie wypada. Natomiast 
w prowadzeniu rozmów, które 
służą uwrażliwieniu innych osób, 
wskazaniu ewentualnego zagro-
żenia lub zachęceniu do wizyty 
u lekarza decydujące znaczenie 
ma, jak już wspomnieliśmy, spo-
sób przeprowadzenia rozmowy, 
trafny wybór czasu i miejsca. 

(E) Rozumiem, więc, że 
w prowadzeniu takich działań 
warto pamiętać o tym, że im-
plikuje je już sama wstępna in-
terpretacja. Można przytoczyć 
tutaj wyniki eksperymentu ame-
rykańskich psychologów Rossa 
i Warda·2. Osoby badane zostały 
przyporządkowane do dwu grup. 
Ich zdanie polegało na podjęciu 
decyzji, dotyczących podziału 
ograniczonych dóbr pomiędzy 
siebie i inne osoby (podejmowa-
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ne decyzje mogły mieć charakter 
rywalizacyjny lub służyć współ-
pracy). Pierwsza grupa otrzymała 
informacje, że uczestniczy w grze 
o nazwie „Wspólnota” („Com-
munity Game”), druga – w grze 
o nazwie „Wall Street” (skojarze-
nie nazwy z rywalizacją ekono-
miczną). W rzeczywistości osoby 
z obu grup grały w tę samą grę, 
tylko, że inaczej nazwaną. Okaza-
ło się, że różnica w nazwaniu gry, 
(czyli pewna narzucona z góry in-
terpretacja) w znacznym stopniu 
wpłynęła na zachowanie bada-
nych. Dwie trzecie osób z pierw-
szej grupy („Wspólnota”) nawią-
zało współpracę, gdy tymczasem 
dwie trzecie uczestników gry 
„Wall Street” podjęło zachowania 
rywalizacyjne. 

(M) A więc to, jak zdefiniu-
jemy daną sytuacje, wpływa na 
nasze zachowanie – jeżeli z góry 
założymy, że dojdzie do konfron-
tacji, to będziemy zachowywać 
się zgodnie z tym scenariuszem 

(nadmierne przywiązywać się 
do własnych ocen, walczyć o za-
chowanie twarzy, unikać trafne-
go odczytania motywacji drugiej 
strony).

Jeżeli więc decydujemy się 
na rozmowę interwencyjną, war-
to uzmysłowić sobie własne do-
bre intencje i trwać w przekona-
niu, że naszym bezpośrednim ce-
lem nie jest zmiana mentalności 
i życiowej postawy osoby, lecz 
stworzenie warunków do podję-
cia przez nią tej zmiany.

(E) Tak też postąpiła Pani 
Anna. Jej interwencja miała słu-
żyć zmotywowaniu do wizyty 
u lekarza. Argumentując odno-
siła się do faktu, że zbyt późna 
lub błędna (symptomy sugeru-
jące naturalne procesy związa-
ne z wiekiem) diagnoza skutkuje 
przepisywaniem nieskutecznych 
leków, co przyspiesza postęp 
tej nieuleczalnej choroby. Pod-
czas rozmowy była uważna, słu-
żyła profesjonalnymi podpowie-

dziami, ale i podkreślała, że w tej 
konkretnej sytuacji decyzyjność 
nie leży po jej stronie. Otwie-
rała, więc dla swoich rozmów-
ców przestrzeń odpowiedzial-
ności za własne zdrowie, a zara-
zem dobrowolności w korzysta-
niu z pewnych rozwiązań (wiemy 
już, że zmniejsza to opór psycho-
logiczny). Była taktowna. 

Po zakończeniu wakacji 
kontakt Pani Anny ze starszym 
państwem urwał się. Nie wie, czy 
zgłosili się do lekarza. Ma jednak 
poczucie, że wykorzystała swoje 
zawodowe zasoby w dobry i po-
mocny sposób. ■

Ewa	Sitko 
wykładowca w programie Pharmassist 

Magdalena	Bucior 
psycholog

(Endnotes)
1. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Pol-

skiej, http://nia.org.pl/page/82/gt-kodeks-
-etyki-aptekarza-rzeczypospolitej-polski.
html

2. Adamska Krystyna „Rozmowa,  jako  for-
ma  edukacji” w: „Psychologia  w  szkole”  
nr 3(31), jesień 2011

►
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PIOTR KULA

Fot. Fotolia.com

Czerwiec 2012 

– rynek rośnie, 
zmniejsza się różnica 
w wielkości sprzedaży 
wobec analogicznego okresu ub. r.

Rynek farmaceutyczny w czerwcu br. zanotował sprzedaż 
na poziomie 2 233 mln PLN. Sprzedaż pierwszy raz w tym roku 
była wyraźnie wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. Rynek 
farmaceutyczny wzrósł o 6,06%, tj. o 128 mln PLN. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż również wzrosła: o 4,51%, 
tj. o 96 mln PLN. 

Lepsze wyniki drugiego 
kwartału, a zwłaszcza wy-
niki czerwca wpłynęły na 
zmniejszenie się dystansu 

do osiąganych w ub. r. wielkości 
sprzedaży. Na koniec pierwsze-
go półrocza wartość sprzedaży 
rynku była niższa o 511 mln PLN 
(-3,81%). Po pierwszym kwartale 
br. różnica była większa (-9,15%). 
Wpływ na ten wynik miała ten-
dencja wzrostowa sprzedaży 
w drugim kwartale, a zwłaszcza 
dobre wyniki czerwca br. Wartość 
sprzedaży w drugim kwartale br. 
wzrosła o 1,95% względem ana-
logicznego okresu ub. r., co wy-
datnie przyczyniło się do popra-
wy wyniku pierwszego półrocza.  

W czerwcu br. wartość 
sprzedaży całego rynku w po-
równaniu do analogicznego okre-
su 2011 r. była wyższa o 128 mln 
PLN. Tradycyjnie już, tak jak w po-

przednich miesiącach br. wartość 
sprzedaży leków refundowanych 
była mniejsza niż w analogicznym 
okresie ub. r. Jednakże w czerwcu 
wynik ten był słabszy tylko o 55 

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

Tabela 1: czerwiec 2012 vs czerwiec 2011

 
czerwiec 

2011
czerwiec 

2012 zm. (%)

Leki Refundowane 976 921 -5,65%

Leki Pełnopłatne 402 502 25,05%

Sprzedaż Odręczna 727 809 11,31%

Całkowity obrót 2 105 2 233 6,06%

Tabela 2: czerwiec 2012 vs maj 2012

 
maj 2012 czerwiec 

2012 zm. (%)

Leki Refundowane 817 921 12,74%

Leki Pełnopłatne 478 502 4,96%

Sprzedaż Odręczna 841 809 -3,76%

Całkowity obrót 2 136 2 233 4,51% ►
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sły o 0,43 PLN (+2,63%). Średnia 
marża apteczna w czerwcu 2012r. 
spadła względem poprzednie-
go miesiąca o 0,48 pp i wyniosła 
25,83%. Marża w czerwcu br. była 
również niższa (-0,20 pp) od mar-
ży z czerwca ub. r. 

Refundacja a współpłace-
nie

W czerwcu poziom współ-
płacenia pacjentów za leki refun-
dowane wyniósł 28,40%. Wskaź-
nik ten spadł względem maja br. 
tylko o 0,07 pp. Udział pacjenta 
w dopłacie do leków refundo-
wanych zmniejszył się o 5,39 
pp w porównaniu do analogicz-
nego miesiąca ubiegłego roku 
(33,80%). W czerwcu pacjenci wy-
dali na leki refundowane 262 mln 
PLN, tj. o 29 mln PLN więcej niż 
w poprzednim miesiącu. Nato-
miast wobec czerwca ub. r. war-
tość dopłaty pacjenta była niższa 
o 68 mln PLN. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach w czerwcu, pacjenci za-
płacili 70,46% z 2 233 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do maja br. udział 
ten spadł o 2,38 pp, ale wartoś-
ciowo wydatki pacjentów były 
wyższe niż w maju o 21 mln PLN. 
W czerwcu 2012 r. pacjenci wyda-
li na produkty lecznicze zakupio-
ne w aptekach 1 573 mln PLN, tj. 
o 114 mln PLN więcej niż w ana-
logicznym okresie ub. r. (wzrost 
udziału o 1,17 pp). 

Prognoza wartości sprze-
daży leków na rok 2012 

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

mln PLN (-5,65%). Dotychczaso-
we wyniki sprzedaży leków refun-
dowanych w br. były niższe o co 
najmniej 15%. Zarówno sprzedaż 
odręczna, jak i leki pełnopłatne 
na receptę wykazały w czerwcu 
wzrost wartości sprzedaży. Sprze-
daż odręczna wzrosła o 82 mln 
PLN (+11,31%), a leki pełnopłat-
ne na receptę zwiększyły sprze-
daż o 101 mln PLN (+25,05%).

Natomiast względem maja 
br. nastąpił wzrost o 96 mln 
PLN. W tym wypadku spadek 
o 32 mln PLN (-3,76%) zanoto-
wała jedynie sprzedaż odręcz-
na. Był to trzeci z rzędu miesiąc, 
kiedy sprzedaż odręczna noto-
wała słabsze wyniki niż w po-
przednim miesiącu. Pozostałe 
segmenty zanotowały większy 
wzrost, co w efekcie dało wyższy 
wynik sprzedaży niż w maju br.  
Leki pełnopłatne na receptę zano-
towały względem maja br. wzrost 
o 24 mln PLN (+4,96%), a leki re-
fundowane zwiększyły sprzedaż 
o 104 mln PLN (+12,74%).

Statystyczna apteka

W czerwcu 2012 r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012

Statystyczna apteka

Refundacja a współpłacenie

apteki wyniosła 162,9 tys. PLN.  
W porównaniu do czerwca ub.r. 
statystyczna apteka osiągnęła 
o 5,86 tys. PLN (+3,73%) więk-
szą wartości sprzedaży. Nato-
miast względem maja br. wartość 
sprzedaży wzrosła o 7,03 tys. PLN 
(+4,51%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
wzrosła w segmencie sprzedaży 
odręcznej (+8,87%) oraz w seg-
mencie leków pełnopłatnych na 
receptę (+22,30%). Jedynie seg-
ment leków refundowanych za-
notował słabszy wynik niż w ub.r. 
(-7,73%). W porównaniu do maja 
br. wzrost zanotowały segmenty 
leków na receptę: leki refundo-
wane +12,74%, a leki pełnopłat-
ne +4,96%. Natomiast spadek 
wobec maja zanotowała sprze-
daż odręczna, której sprzedaż 
w czerwcu była niższa o 3,76% 
względem poprzedniego mie-
siąca. 

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w czerwcu 2012 r. była wyższa 
o 0,40 PLN (+2,45%) niż w maju 
br. Natomiast względem analo-
gicznego okresu ub. r. ceny wzro-
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sport to zdrowie

Aptekarskie regaty na jeziorze Mamry

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty 
odbędą się w terminie od 7 do 9 września na jeziorze Mamry. 

Uczestnicy będą konkurować w trzech wyścigach:

1. O Puchar Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej;

2. O Puchar Prezesa Olsztyńskiej Izby Aptekarskiej;

3. O statuetkę Nawigatora ufundowaną przez Redakcję Aptekarza Polskiego.                                                

Regaty odbędą się na jachtach kabinowych typu Tango 780. Są to 6-cio osobowe jachty kabinowe. 
Do dyspozycji uczestników regat jest 15 jachtów.  

Koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy. Wpisowe od załogi wynosi 500 złotych - obejmuje ubezpie-
czenie NW, zaliczkę za czarter jachtu, obsługę zawodów. Koszt dwudniowego wyczarterowania jachtu wy-
nosi 580 złotych.

Zależy nam również na udziale farmaceutów jako zawodników i sympatyków żeglarstwa – zaprasza do 
udziału w regatach magister Roman Grzechnik,  prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie.

Spotkajmy się na Mazurach na jeziorze Mamry.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

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

Sprzedaż:                       27,1 mld    
Refundacja:                      7,4  mld
Prognoza sprzedaży:     od -3% do -5%  (vs 2011r.)
Prognoza refundacji:     od -14% do -16% (vs 2011r.)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY

PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2012

ceutycznego na koniec 2012 roku 
wyniesie 27,1 mld PLN. W porów-
naniu do ubiegłego roku wartość 
rynku w 2012 będzie niższa od 
3% do 5%. Natomiast refunda-
cja na koniec 2012 roku osiągnie 
wartość 7,4 mld PLN, tj. będzie od 
14% do 16% mniejsza niż w ubie-
głym roku. Wzrost wartości ryn-
ku i refundacji w czerwcu wpły-
nęły na bardziej optymistyczne 
prognozy na koniec roku (zwłasz-
cza refundacji, której współczyn-
nik procentowy poprawił się o 2 
pp). ■

Termin zgłoszeń do udziału w regatach upływa 10 sierpnia.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji szczegółowych udziela:  

biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, ul. Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
tel./fax 89 534 06 81;

oiaols@ol.onet.pl;
www.olsztyn.oia.org.pl/oia.php?i=aktualnosci
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Opisanie wkładu za-
chodniopomorskich 
działaczy samorządo-
wych w rozwój apte-

karstwa tego terenu rozpocząć 
można od zacytowania jubileu-
szowego sprawozdania z pięcio-
letniej działalności szczecińskiej 
Izby Aptekarskiej, zamieszczone-
go w „Farmacji Polskiej” z roku 
1949, w którym wspominano 
trudne początki: teren Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Szczecinie zali-
cza się do szczególnie trudnych ze 
względu na duże zniszczenie miast, 
a w nich aptek, w związku z wy-
jątkowo ciężkimi walkami prowa-
dzonymi z najeźdźcą hitlerowskim 
przez zwycięskie armie Radziecką 
i Polską. Jak podkreślano w spra-
wozdaniu w  chwili  rozpoczęcia 
działalności służby zdrowia – tylko 
pięć aptek na terenie największego 
w  Polce  województwa  nadawało 
się do natychmiastowego urucho-
mienia… Z kolei w sprawozdaniu 
z działalności Izby za rok 1947, 
okraszonym licznymi reminiscen-
cjami z roku 1945 i 1946, pisano: 
nie będziemy mówili  tu o warun-
kach, w jakich aptekarze organizo-

wali  i  uruchamiali  placówki  swo-
je  na  terenie  Ziem  Odzyskanych, 
gdyż  wszystkim  są  one  znane, 
musimy  jednak podkreślić, że Po-
morze  Zachodnie,  na  obszarach 
którego  rozgrywały  się  najwięk-
sze  i  najzaciętsze walki,  ucierpia-
ło więcej od  innych  terenów. Wy-
starczy dla przykładu wskazać na 
takie miejscowości  jak  Kołobrzeg, 
Perzyce, Kamień – miasta powia-
towe, gdzie za czasów niemieckich 
było  3-4 apteki,  nie  pozostało  po 
działaniach  wojennych  ani  jed-
nego obiektu aptecznego, a same 
miasta  zburzone zostały w 80-90 
procentach.  Z wielkim szacun-
kiem Zarząd Izby wypowiadał 
się w tym samym sprawozdaniu 
na temat swych członków: praca 
zawodu  aptekarskiego  w  Woje-
wództwie Szczecińskim godna jest 
uznania  i  wyróżnienia,  gdyż  jest 
to  praca  „pioniera” w najlepszym 
znaczeniu  tego  słowa, a nie  kup-
ca,  prowadzącego  zyskowny  inte-
res handlowy. (…) gdyby nie praca 
zarobkowa członków rodzin w róż-
nych urzędach i instytucjach, a na-
wet samych aptekarzy (wykładają 
w  gimnazjach,  płatne  stanowiska 

w  radach  narodowych  i  t.p.),  to 
prowadzenie apteki nie dałoby na 
utrzymanie swoje i rodziny.

Historia szczecińskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej w la-
tach 1945-1951 ma dwa etapy: 
pierwszy, kiedy jej siedzibą był 
Koszalin, oraz drugi – gdy siedzi-
ba przeniosła się do Szczecina. 
Pierwszoplanową postacią, za-
równo na gruncie koszalińskim, 
jak i szczecińskim, był magister 
Bogusław Torbeé (1893-1960), 
organizator i dwukrotny prezes 
Izby, a jednocześnie kierownik 
Składnicy Sanitarnej Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Koszalinie. 
Dzięki połączeniu tych dwóch 
funkcji magister Torbeé mógł na 
Pomorzu Zachodnim jednocześ-
nie organizować sieć apteki i pla-
cówek sanitarnych PCK.

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Szczecinie powstała w sierp-
niu 1945 roku. Pierwszą siedzibę 
dzieliła z wojewódzkim inspekto-
rem farmaceutycznym, który Izbę 
powołał do życia i udostępnił jej 
do pracy swoje biuro. W spar-
tańskich warunkach, bez łączno-
ści z terenem, bez jakichkolwiek 

Cykl „Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich” przybliżył Czytelnikom „Aptekarza Polskiego” działaczy sa-
morządowych organizujących plantacje zielarskie, laboratoria analityczne, zjazdy… Były to zasługi bezsprzeczne, po-
prawiające m.in. zaopatrzenie polskich aptek w surowce zielarskie, pozwalające kontrolować ich jakość. Tym razem 
chciałbym opisać zasygnalizowany już w poprzednim odcinku „Migawek…” epizod z działań polskich izb aptekarskich: 
odbudowę aptek na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Zacięte walki, a następnie wysiedlenie ludności niemieckiej sprawiło, 
że tereny te były niemal całkowicie pozbawione aptek i aptekarzy, przez co przybywający tam polscy osadnicy nie mieli 
dostępu do leków. Szczególną rolę na tym niezwykle trudnym polu odegrała Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie. 
Jej niezwykle szeroka, spektakularna wręcz działalność organizacyjna wyróżniła ją na tle innych izb aptekarskich.



Historia farmacji – aptekarskie tradycje

47Aptekarz Polski, 71(49e) lipiec 2012

Ilustracja 1
Magister farmacji Bogusław Torbeé 
(„Farmacja Polska” 1960, s. 459).

►

środków finansowych, za to przy 
intensywnej pomocy inspektora 
farmaceutycznego, prezes Izby 
rozpoczął inwentaryzację po-
niemieckiego mienia apteczne-
go i zarazem udzielanie pomocy 
aptekarzom, chcącym uruchomić 
apteki na Pomorzu. Dzięki temu 
pod koniec roku 1945 działało 
już 19 aptek (w tym we wszyst-
kich miastach powiatowych), 
w których pracowało 22 farma-
ceutów. Dzięki wyrozumiałości 
inspektora i władz Izby, apteki 
zakładane były często w warun-
kach prowizorycznych, w ruinach 
mydlarni, sklepów kolonialnych, 
składów farb… To również dzięki 
nieustającej zapobiegliwości Za-
rządu Izby udało się zabezpieczyć 
duże ilości urządzeń aptecznych, 
które nie zostały wyszabrowane 
i poniewierały się po ulicach zruj-
nowanych miast. Sama Izba Ap-
tekarska miała już naprędce zor-
ganizowane biuro, opracowany 
budżet na rok 1946 i zatrudnioną 
jedną siłę stałą, która była równo-
cześnie  kancelistą,  maszynistką, 
woźnym  i  gońcem. Rozpoczęto 
także prowadzenie ksiąg admini-
stracyjnych i wszystkich wymaga-
nych prawem ewidencji.  

Wytrwałą pracę Zarządu 
Izby dostrzegły bardzo szybko lo-
kalne władze, przyznając młodej 
instytucji własny, kompletnie wy-
posażony lokal w budynku Pol-
skiej Partii Socjalistycznej w Ko-
szalinie. Izbie powierzono także 
bardzo odpowiedzialne zadanie 
gospodarowania całością leków 
i materiałów sanitarnych, napły-
wających do województwa z da-
rów UNRRA 1.

Drugi etap w działalności 
Izby Aptekarskiej rozpoczął się 
z początkiem roku 1946. Izba, 
wraz ze wszystkimi instytucjami 
administracji wojewódzkiej, prze-
niosła się wówczas z Koszalina 
do Szczecina. W czasie przepro-
wadzki tej powierzono działa-
czom Izby cały  zespół  wagonów 
przepełnionych  materiałem  sa-
nitarnym  Wojewódzkiej  Skład-
nicy  Sanitarnej.  Jak podkreślano 
w cytowanym już powyżej jubi-
leuszowym sprawozdaniu z roku 
1949 po  przybyciu  do  Szczecina 
nastąpiło  przekazanie  Składni-
cy  Wojewódzkiemu  Wydziałowi 
Zdrowia, a sama Izba  rozliczyła 
się  szczegółowo  z  dotychczaso-
wej  kilkumiesięcznej  pracy,  którą 
wykonała bezinteresownie, umoż-
liwiając Wojewódzkiemu Wydzia-
łowi  Zdrowia  nie  tylko  sprawne 
zaopatrzenie terenu, lecz również 
uniknięcie jakichkolwiek strat ma-
terialnych.  W Szczecinie preze-
sem Izby nadal pozostawał magi-
ster Torbeé z tą tylko różnicą, że 
pracę w PCK zamienił na prowa-
dzenie własnej apteki „Piastów”, 
przy Alei Piastów 60.

W Szczecinie na Okręgową 
Izbę Aptekarską czekały już dwa 
własne lokale, przydzielone przez 
Zarząd Miejski. Jeden z nich zo-
stał wyremontowany i przezna-
czony na biuro Izby, w drugi 
zaś z czasem urządzono pokoje 
gościnne. Zarząd Izby rozpo-
czął dalsze prace ze zdwojoną 
energią. Uchwalono regulamin 

Izby, zaprowadzono profesjonal-
ną księgowość, ewidencję aptek 
i członków, ustalono wysokość 
składek członkowskich. Do aptek 
regionu zaczęły trafiać przesyła-
ne przez Izbę pisma okólne. Izba 
wyciągnęła także pomocną dłoń 
do organizującej się w Szczecinie 
Sekcji Farmaceutycznej Związku 
Zawodowego Pracowników Służ-
by Zdrowia. Powołany został sąd 
dyscyplinarny.

Przede wszystkim jednak, 
wspólnie z inspektorem farma-
ceutycznym, opracowano dalszy 
plan rozbudowy sieci aptek i bar-
dzo szybko wdrożono go w życie. 
Zarząd Izby rozpatrywał wnikli-
wie każde podanie o pozwo-
lenie na otwarcie lub przydział 
na kierowanie istniejącą, ponie-
miecką apteką. Izba Aptekarska 
otrzymała od Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych zadanie specjal-
ne: mianowicie  wzięcie  udziału 
w  akcji  reprywatyzacji  aptek.  Jak 
wspominano w cytowanym już 
dwukrotnie sprawozdaniu z roku 
1949 zadanie  to  Izba  wykonała 
sprawnie,  budząc  zaufanie władz 
ze względu na  fachowe  i obywa-
telskie  podejście  do  zagadnienia. 
(…)  Na  komisjach  szacunkowych 
Okręgowa Izba Aptekarska mogła 
przedstawić  oryginalne,  zatwier-
dzone  przez  miejscowe  władze, 
spisy  inwentaryzacyjne  majątku 
państwowego,  znajdującego  się 
w  każdej  z  poszczególnych  ap-
tek, co w rezultacie znacznie uła-
twiło  pracę  i  przyczyniło  się  do 
sprawiedliwej  wyceny  aptek.  Iz-
bie udało się wprowadzić swych 
przedstawicieli nie tylko do woje-
wódzkiej, ale także do wszystkich 
powiatowych Komisji „kwalifika-
cyjno-szacunkowych dla spraw 
majątku nierolniczego na Zie-
miach Odzyskanych”. 

Na tym jednak szczeciń-
scy działacze samorządowi nie 
poprzestali i dla farmaceutów, 
planujących wykupienie zarzą-
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► dzanych przez siebie aptek po-
niemieckich, zdobyli pożyczkę 
w Banku Handlowym. Dzięki 
temu około 50% aptekarzy, pro-
wadzących apteki poniemieckie, 
zdecydowało się na ich wykup od 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
i otrzymało tytuły własności. Izba 
zajmowała się także opiniowa-
niem i przydzielaniem drogerii, 
w samym tylko 1946 roku rozpa-
trując pozytywnie 53 wnioski na 
ten typ działalności. 

Zarząd Izby Aptekarskiej 
w Szczecinie występował nie tylko 
jako znakomity organizator, ale 
także jako surowy sędzia. Często-
kroć trudne warunki egzystencji 
na Ziemiach Zachodnich zachę-
cały do zachowań wykraczających 
poza granice prawa. Niestety do-
tyczyło to także farmaceutów. 
Wielu z nich, zakładając bądź też 
zatrudniając się w tamtejszych 
aptekach, informowało władze, 
że są magistrami farmacji, któ-
rym dokumenty i dyplomy zagi-
nęły podczas wojny, podczas gdy 
– w najlepszym razie – byli daw-
nymi studentami tego kierunku 
lub pomocnikami aptekarskimi! 

Kilkukrotnie władze szczecińskiej 
Izby Aptekarskiej zamieszczały 
w „Farmacji Polskiej”, czasopiśmie 
wydawanym przez Naczelną Izbę 
Aptekarską, komunikaty infor-
mujące o osobach prowadzących 
taki proceder i przestrzegające 
przed ich zatrudnianiem.

W roku 1948 powoła-
ny został nowy Zarząd Izby, na 
czele którego nadał pozosta-
wał magister Bogusław Torbeé. 
W tym samym czasie zakończył 
się pierwszy, pionierski okres 
w działalności Izby – organizacja 
sieci aptek na Ziemiach Zachod-
nich. Kolejnymi, równie wzorowo 
wypełnionymi zadaniami, jakie 
postawiły sobie nowo wybra-
ne władze, było zreorganizowa-
nie pracy biura Izby, oddłużenie 
członków i spłacenie wszystkich 
wcześniejszych zobowiązań fi-
nansowych. W lokalu należącym 
do Izby urządzone zostały po-
koje gościnne dla farmaceutów 
chcących wypocząć nad morzem. 
Skompletowano ponadto bo-
gatą bibliotekę farmaceutyczną. 
Dzięki usprawnionej gospodarce 
finansowej Izba mogła przeka-

zywać także pokaźne kwoty na 
cele zawodowe i charytatywne. 
Regularne zapomogi otrzymywa-
ły od Izby Polski Czerwony Krzyż, 
Polskie Towarzystwo Farmaceu-
tyczne i Wydział Farmaceutyczny 
w Gdańsku. Ufundowano także 
stypendia i regularnie przydzie-
lano zapomogi. Izba brała udział 
w pracach Towarzystwa Wiosek 
Kościuszkowskich, akcjach Po-
mocy Zimowej, pomocy dla po-
wodzian i „Dniach Przeciwgruź-
liczych”… Dla ubogich studen-
tów wyjednała zniżki na leki we 
wszystkich aptekach publicznych 
województwa.

Podsumowaniem imponu-
jącej działalności Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Szczecinie mogą 
być przedstawione poniżej sta-
tystyki, pokazujące, jak rozwinęła 
się sieć aptek województwa. Jak 
pamiętamy, w chwili powołania 
Izby, w sierpniu 1945, aptek na 
terenie całego województwa było 
pięć. Na dzień 1 stycznia 1946 na 
terenie działania Izby ilość ap-
tek wynosiła już 27 aptek pub-
licznych, a liczba członków – 42. 
W roku 1947 działało już 66 ap-
tek, a liczba członków Izby wyno-
siła 99. W 1949 ilość aptek wo-
jewództwa wzrosła wobec stanu 
z roku 1945… czternastokrotnie! 
Czynnych było 70 aptek, w tym 
59 publicznych, w których praco-
wały 124 osoby. Sukces szczeciń-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
nie byłby jednak możliwy, gdyby 
na Pomorze Zachodnie nie na-
płynęli polscy farmaceuci-ideali-
ści, którzy założenie i prowadze-
nie apteki traktowali bardziej jako 
misję społeczną, niż dochodowy 
interes! ■

dr	n.	farm.	Maciej	Bilek

Piśmiennictwo u autora

1. Skrót od United  Nations  Relief  and 
Rehabilitation  Administration, co oznacza 
organ Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do spraw pomocy i odbudowy.

Ilustracja	2
W przerwie obrad VIII Walnego Zjazdu Naczelnej Izby Aptekarskiej na zakopiańskich 
Kalatówkach (3-5 marca 1950). Od lewej stoją: wiceprezes NIA Ludwik Langer, prezes 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie Bogusław Torbeé, dyrektor Departamentu 
Zaopatrzenia i Farmacji Ministerstwa Zdrowia Wiktor Śniegucki, prezes NIA Józef 
Wierzbicki, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Tadeusz Szewczyk 

(„Farmacja Polska” 1950, s. 115).
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POLSKIE STOWARZYSZENIE 
FARMACEUTÓW

ONKOLOGICZNYCH
Polish Oncology Pharmacists Association

Członek	Europejskiego	Towarzystwa	Farmacji	Onkologicznej	(ESOP)
Członek	Europejskiej	Organizacji	Onkologicznej	(ECCO)

Warszawa,	dn.	3	lipca	2012	r.

STANOWISKO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW ONKOLOGICZNYCH

w sprawie

wypowiedzi prof. dr Jana Walewskiego na łamach Rynku Zdrowia z dn. 15 czerwca 2012 r.

Polskie  Stowarzyszenie  Farmaceutów  Onkologicznych  wyraża  głębokie  zaniepokojenie  treścią 
wypowiedzi prof. dr hab. Jana Walewskiego - konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej 
z Mazowsza, zacytowaną w artykule „Cytostatyki przygotowywane poza apteką szpitalną. Czy po 1  lipca 
będziemy mieli kłopot?” opublikowanym w Rynku Zdrowia z dnia 15.czerwca 2012  r.

Szczególnie zaskakuje i niepokoi nas w tej wypowiedzi pełne ignorancji podejście Pana Profesora do 
tematyki bezpieczeństwa przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych dla pacjentów!!!

Nie będziemy w tym miejscu przytaczać wszystkich faktów dotyczących działań na rzecz zwiększania 
bezpieczeństwa  sporządzania  leków  cytostatycznych  podejmowanych  na  arenie  międzynarodowej,  ale 
również i krajowej. Warto jednak wspomnieć, o niektórych z nich. W 1996 roku powstało międzynarodowe 
towarzystwo  International  Society  of  Oncology  Practitioners  (ISOPP).  Skupia  ono  farmaceutów,  których 
zainteresowania  dotyczą  zwłaszcza  onkologii  i  farmacji  klinicznej.  W  2000  roku  utworzono  Europejskie 
Towarzystwo Farmacji Onkologicznej (ESOP). Jednym z jego zadań stało się promowanie klinicznej praktyki 
poprawiającej  jakość  życia  pacjenta  onkologicznego  poprzez  wprowadzanie  procedur  bezpiecznego 
postępowania z cytostatykami. Powyższe zadania stara się upowszechniać w Polsce nasze Stowarzyszenie, 
które jest m.in. członkiem ESOP.

 Wyzwaniem stało się opracowanie odpowiednich Standardów Jakościowych w Farmacji Onkologicznej 
(QuapoS  -  Quality  Standard  for  the  Oncology  Pharmacy  Services).  Ukazało  się  już  kilka  ich  wydań, 
przetłumaczonych na 19 języków, w tym również polski. Obecnie obowiązującymi są Quapos 4. W Polsce 
obserwuje się od ponad 10 lat rozwój scentralizowanych jednostek przygotowywania leków cytostatycznych 
w  strukturach aptek  szpitalnych.  Pomimo braku  centralnych programów finansowania nowych pracowni 
farmaceuci podejmują trud związany z ich tworzeniem. 
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Warto też wspomnieć o stanowisku Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, 
który wyraźnie  stwierdza,  iż  przygotowywanie  leków  cytostatycznych  to  kompetencje  farmaceutów  a  nie 
pielęgniarek.

Czy według Pana Profesora wystarczy posiadanie specjalnej loży laminarnej, aby zapewnić całkowite 
bezpieczeństwo?  Idąc  tym  tokiem  rozumowania,  można  by  stwierdzić  że  wystarczy  jałowy  pokój  dla 
przeprowadzania operacji chirurgicznych!

Przygotowywanie leków cytostatycznych to bardzo obszerna dziedzina wiedzy, którą z racji swojego 
wykształcenia  znają  tylko  farmaceuci.  Ich  udział w  terapii  chorób  nowotworowych  powinien  obejmować: 
przygotowywanie  leków w  dawce  dziennej  dla  pacjenta  zgodnie  z  zasadami  GMP,  nadzór  nad  doborem 
i  dawkowaniem  cytostatyków,  rozwiązywanie  problemów  związanych  z  interakcjami  leków,  racjonalną 
gospodarkę lekiem, nadzór nad bezpieczeństwem chemioterapii. Ważny jest również rodzaj przekazywanych 
informacji, których celem powinna być nie tylko poprawa stanu zdrowia i łagodzenie objawów choroby ale 
również wsparcie psychologiczne i emocjonalne pacjenta i rodziny.

Można  mnożyć  retoryczne  pytania  dotyczące  grup  zawodowych  najbardziej  merytorycznie 
przygotowanych  do  prawidłowego  przygotowania  leku  onkologicznego,  posiadania  umiejętności  analizy 
problemów lekowych, w tym również ujawniania sytuacji przekroczenia dopuszczalnej dawki maksymalnej 
lub niezgodności farmaceutycznej. Odpowiedź na wszystkie pytania jest jednoznaczna: to farmaceuta, a nie 
przeszkolona (przez kogo?) pielęgniarka. 

Zwracamy  też  uwagę,  iż  przygotowywanie  indywidualnych  dawek  leków  cytostatycznych  to  nie 
jest  –  jak  to  Pan  Profesor  określił  –  ich  „rozpuszczanie”.  Rozpuścić można  cukier  w  herbacie.  Natomiast 
przygotowywanie  leków  to  sztuka, w  której  od wieków  szkolą  się  adepci  farmacji,  a wykonywanie  leków 
cytostatycznych, to jeden z jej najwyższych poziomów.

Zdecydowanie  protestujemy  też  dewaluowaniu  przez  prof.  dr  hab.  Jana  Walewskiego  zawodu 
farmaceuty, gdyż bez tego zawodu i jego wiedzy wielu przedstawicieli sztuki lekarskiej poległoby w starciu 
z problemami codziennej farmakoterapii.

W przygotowywaniu gotowych do użycia roztworów leków cytostatycznych, zgodnie z obowiązującą 
ustawą Prawo Farmaceutyczne, może być  zatrudniony wyłącznie personel  farmaceutyczny,  który posiada 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy w warunkach aseptycznych oraz w zakresie postępowania 
z substancjami niebezpiecznymi i który stale się w tym zakresie szkoli. Apteka wdraża system zarządzania 
jakością usług farmacji onkologicznej oraz przyjmuje odpowiedzialność za pacjentów i personel we wszystkich 
sprawach związanych z    lekiem cytotoksycznym. Apteka rejestruje  i przetwarza wszystkie dane medyczne 
i  toksykologiczne  dotyczące  środków  cytotoksycznych  i  w  miarę  możliwości  zapewnia  także  działania 
towarzyszące  i  wspomagające.  Dostępne  informacje  mogą  być  oceniane  z  epidemiologicznego  punktu 
widzenia,  dokumentowane  pod  względem  klinicznym,  farmakoekonomicznym  i  ekologicznym  (skażenia 
i utylizacja odpadów – zużytych opakowań, sprzętu) itp.), a także wykorzystywane w procedurach doradczych 
oraz w szkoleniu personelu.

Sprawą nadrzędną jest wysoka jakość przygotowywanych leków, bezpieczeństwo pacjenta i personelu 
wykonującego te leki, racjonalna gospodarka nimi, a także wykrywanie i usuwanie błędów w wystawianych 
zleceniach na te leki, które niestety występują zbyt często. Jest to tematyka, którą zajmuje się i upowszechnia 
w swojej działalności Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych.

               Prezes PSFO
                    Mgr Sławomir Waryszak

W sprawie wypowiedzi Pana prof. dr Jana Walewskiego Mazowieckiego Konsultanta Wojewódz-
kiego w Dziedzinie Onkologii Klinicznej opublikowaną w internetowym wydaniu Rynku Zdrowia z dnia 
15 czerwca 2012 roku stanowisko zajęła NRA - tekst do pobrania:

http://nia.org.pl/news/2124/1/stanowisko-samorzadu-aptekarskiego-na-wypowiedz-pana.html
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Nowe rejestracje – PL – KWIECIEŃ  2012

A – PRZEWóD POKARMOWy 
I METAbOLIZM

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

Pantoprazolum: Pantodia (Dia-
med), Dialoc (Diamed), Pantopra-
zol Mepha i Gastropant (Mepha) 
to odpowiednio 51., 52., 53. i 54. 
zarejestrowana marka pantopra-
zolu. Na rynek wprowadzono 19 
marek: Controloc i od czerwca 
2009 dostępny bez recepty Con-
troloc Control (Nycomed; lek 
oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 
2007 Nolpaza (Krka), od września 
2008 Panogastin (Jelfa), od paź-
dziernika 2008 IPP (Sandoz) oraz 
Noacid (Egis), od listopada 2008 
Panzol (Apotex) oraz Pantoprazol 
Sandoz, od sierpnia 2009 Con-
tracid (Farma-Projekt), od mar-
ca 2010 Panprazox (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Nucleus jako Zoramyl), od 
lipca 2010 Pantogen (Generics), 
od sierpnia 2010 Gastrostad (Sta-
da; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Tifizol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic 

(Farmacom; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Zipan-
tola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod 
nazwą Pantoprazolum Farmacom), 
od października 2010 Ranloc (Ran-
baxy), od marca 2011 Contix ZRD 
(Lekam), od czerwca 2011 Panra-
zol (Actavis), od października 2011 
Prazopant (Actavis), od lutego 
2012 Pantoprazole Arrow (Arrow 
Poland) i od marca 2012 Panto-
praz (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), Gastro-
well Control (Sun-Farm), Nel-
gast (Glenmark Pharmaceuticals), 
Neutroflux (Pharmafile), Ozzion 
(Vale Pharmaceuticals), Pamyl 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
Panglen (Glenmark), Pantomed 
(Ratiopharm), Pantoprazole Blu-
efish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Pantoprazole Olinka, Pantoprazole 
Phargem, Pantoprazole Reig Jofre 
inj., Pantoprazole Wockhardt, Pan-
toprazol 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), Prazolacid (ICN Pol-
fa Rzeszów), Previfect (Sandoz), 
Zgaton (Ratiopharm; lek zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Pantomol przez firmę Alfred E. 
Tiefenbacher, a następnie pod na-
zwą Prasec 20 mg przez firmę Me-
pha), Zipantola inj. (Teva Kraków), 
Zolepharm (Pharmafile), a także 
4 leki OTC z centralnej rejestracji 
unijnej: Somac Control, Pantozol 
Control, Pantecta Control i Panto-
loc 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 Urzę-
dowym Wykazie 2012): Gastrostad 
Inj (Stada), Pantoprazol BMM 
Pharma, Pantoprazol-Ratiopharm 
(lek był obecny na rynku od czerw-
ca 2008) i Pantul (Gerot).

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy;  A10B  –  Leki  obni-
żające  poziom  glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BA  –  Pochodne  bigua-
nidu

Metforminum: Langerin (Zentiva) 
to 19. zarejestrowana marka met-
forminy. Na rynku pojawiło się 11 
marek: Glucophage i Glucophage 
XR (Merck Santé), Metfogamma 

W kwietniu 2012 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 112 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w 
Polsce produktów leczniczych, w tym 111 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 
1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Tonsillopas - Pascoe), który 
został pominięty w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych 

rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji 
czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, 
numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
(http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze) – Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2012, został udostępniony przez Urząd 20 czerwca 2012.

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

52 Aptekarz Polski, 71(49e) lipiec 2012

(Wörwag), Metformax (Teva), 
Metformin (Galena), Metifor (Pol-
farmex), Siofor (Berlin-Chemie), od 
grudnia 2007 Formetic (Polphar-
ma), od maja 2008 Metral (Polfa 
Warszawa), od maja 2010 Met-
formin Bluefish (Bluefish Pharma-
ceuticals), od sierpnia 2010 Etform 
(Sandoz) i od września 2010 
Avamina (Bioton). Do sprzedaży 
nie zostały jeszcze wprowadzone: 
Glumetsan (Pro.Med.CS), Insustim 
(Actavis; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Metformin ESP 
Pharma), Metformin-1A Pharma, 
Metformin Aurobindo (Aurobindo 
Pharma), Metformin USV (USV Eu-
rope), Mylformet (Generics) i Nor-
maglic (Jelfa). Skreślono z Rejestru: 
Metformin Teva.

A12  –  Preparaty minera-
łów; A12A  – Wapń; A12AX 
–  Wapń  w  połączeniach 
z witaminą D  i/lub  innymi 
substancjami

Calcium+colecalciferolum: Kal-
cipos-D tabl. powl. (Meda) to aktu-
alnie 8. zarejestrowana marka pro-
duktów leczniczych o podanym 
składzie. Na rynek wprowadzono 3 
marki leków w różnych postaciach 
i dawkach: Orocal D3 i Orocal D3 
Lemon (Nycomed), Ostowap D3 
(Lekam) i od maja 2009 Recalvit 
D (Biofarm). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży leki: 
Calcilac (Sun-Farm), CalciviD (Be-
res), Calvidin (Rottapharm), Na-
tecal D3 (ITF Pharma), Orocal D3 
Forte, Orocal D3 Tab, Orocal D3 
Lemon Plus i Orocal D3 Orange 
Plus (Nycomed Pharma). Uchylono 
decyzję dopuszczającą do obrotu 
Calcichew/Vitamin D3 (Nycomed). 
Skreślono z Rejestru: Caldetrin 
(Polfa Pabianice), Caltrate 600 + 
Witamina D (Lederle), Kalcipos-D 
tabl. do ssania (Meda), Ostical D 
(GlaxoSmithKline, Poznań), Oy-
stercal D 500 (Holbex), Ostowap 
D3 forte (Lekam), Vicalvit D (Teva 
Kutno) i Vitrum Calcium + Vitami-
num D3 (Unipharm).
Wprowadzono także do obrotu 

co najmniej 32 suplementy diety 
o tym składzie: Ambio Minerals 
wapń + D3 forte 1000 (CEPD 
CTP), Biowap Chelat (Lekam), 
Calci Strong Wapń + Witamina 
D3 (Vitabalans), Calcium +D3 
(Camette), Calcium +D3 (Ozone), 
Calcium +D3 Aflofarm, Calcium 
Plus (Ortis), Calpe D3 (Teva Kra-
ków), Chela-Calcium D3 (Olimp 
Labs), D Kidusie (Olfarm), D-Vitum 
Calcium (Olfarm), Ellactiva Calcium 
Chews (Oxford Nutrascience), 
Juvit Gumisie z wit. D3 i wapniem 
(Hasco-Lek), Lanvit Calcium + Wit. 
D3 (Langsteiner), Mikroelementy 
+ Witaminy Wapń z Witaminą 
D3 (Colfarm), Multi Fan Calcium 
Vitaminum D3 (Ekolek), Osteo 800 
(Polski Lek), Osteovis Calcium + D3 
(Vis), Osteovit 1000 (Asa), Ostercal 
1250 D (Puritan’s Pride), Plusssz 
Classic Calcium + Witamina D3 
(Plusssz Vitamin), Płynne Cal-
cium (Uniphar), Supherb Calcium 
Vitamin D3 Formula (Supherb), 
Supherb SignaCalcium 600D3 (Su-
pherb), Unical 500D (Unipharm), 
Vitrum Calcium 1250 + Vita-
minum D3 (Unipharm), Vitrum 
Calcium600 + D400 (Unipharm), 
Wapń + D3 (Domowa Aptecz-
ka), Wapń + D3 (Vis), Wapń 500 
+ Witamina D3 (Ozone), WMC 
wapń + Witamina D3 (Walmark), 
Zdrovit Ca + D3 w osteoporozie 
(NP Pharma).

b – KREW I UKłAD KRWIO-
TWóRCZy

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

Factor	 IX	 coagulationis	 huma-
nus: Betafact (LFB-Biomedica-
ments) w 3 dawkach to 6. zare-
jestrowany preparat czynnika IX. 
W Polsce zarejestrowano dotych-
czas 4 leki: Berinin P (CSL Behring), 
Immunine (Baxter), Mononine 
(CSL Behring) i Octanine F (Octap-
harma). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku w Polsce preparat Nonafact 

(Sanquin) zarejestrowany central-
nie w Unii Europejskiej. Skreślono 
z Rejestru: Koncentrat czynnika IX 
(Biomed Warszawa).

C – UKłAD SERCOWO- 
-NACZyNIOWy

C03  –  Leki  moczopędne; 
C03D  –  Leki  oszczędzające 
potas; C03DA – Antagoniści 
aldosteronu

Spironolactonum :  F inospir 
(Orion) to aktualnie 3. zareje-
strowana marka spironolaktonu. 
Do sprzedaży wprowadzono 2 
marki: Spironol (Gedeon Richter 
Polska) i Verospiron (Gedeon 
Richter). Skreślono z Rejestru: 
Polspiron (Teva Kutno), Spiro-
gamma (Wörwag), Spironolacton 
(Biofarm), Spironolacton Stada.

C04/C04A – Leki rozszerza-
jące  naczynia  obwodowe; 
C04AX  –  Inne  leki  rozsze-
rzające naczynia obwodowe

Ginkgo	bilobae	folii	extractum: 
Bilomag (NP Pharma) to 7. zare-
jestrowany lek z wyciągiem z liści 
miłorzębu japońskiego. Do sprze-
daży wprowadzono 5 marek leków: 
Bilobil i Bilobil forte (Krka), Flavobil 
(Medana Pharma), Ginkgofol (La-
bofarm), Ginkofar (Biofarm), Tana-
kan (Ipsen). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku Tebokan (Schwabe; lek 
był wprowadzony do obrotu pod 
wcześniejszą nazwą Memoplant). 
Skreślono z Rejestru: Ginkgomax 
(Dansk Droge), Ginkofar forte 
(Biofarm), Herbabiloba (Herbapol 
Poznań). Ponadto na rynek wpro-
wadzono co najmniej 15 marek 
suplementów diety o podanym 
składzie: Bilobal (Farmapia), Bio-
-Biloba (Pharma-Nord), Ginkgo bi-
loba (Solgar), Ginkgo biloba (Now 
Foods), Ginkgo biloba i Ginkgo 
biloba forte (Ozone), Ginkgo bi-
loba (Domowa Apteczka), Ginkgo 
Generica, Ginkgo Intensiv (Natu-
rell), Ginko-Bio (Biomed Warsza-
wa), Ginkobon forte (Bonimed), 
Ginkodiag (Diagnosis), Ginkoflav 
forte (Olimp Labs), Ginkomax 

►
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(Esi), Labovital Ginkgo (Optivit), 
Zioła w tabletkach Ginkgo biloba 
(Colfarm).

C05 – Leki ochraniające na-
czynia; C05B – Terapia prze-
ciwżylakowa; C05BX –  Inne 
leki uszczelniające naczynia

Calcii	dobesilas: Calcium dobe-
silate Hasco (Hasco-Lek) w dawce 
500 mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonej wcześniej dawki 
250 mg. Zarejestrowano 6 marek 
dobesylanu wapnia. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 leków: Calcium 
dobesilate Aflofarm, Calcium 
dobesilate Galena, Calcium do-
besilate Hasco (Hasco-Lek), lek 
oryginalny Doxium (OM Pharma) 
i Galvenox (Galena). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku preparat Calcium 
dobesilate Polfarmex.

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

Rosuvastatinum: Rosuvastatin 
Medana (Medana Pharma) i Ro-
suvastatin Pharma (Pharma-EU) 
to odpowiednio 13. i 14. zareje-
strowana marka rosuwastatyny. 
Na rynek wprowadzono 8 marek: 
Crestor (AstraZeneca; lek oryginal-
ny), od czerwca 2010 Zaranta (Ge-
deon Richter Polska), od sierpnia 
2010 Rosucard (Zentiva) i Suvardio 
(Sandoz), od grudnia 2010 Zahron 
(Adamed), od maja 2011 Rosuva-
statin Teva, od października 2011 
Roswera (Krka) i od grudnia 2011 
Romazic (Polpharma). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Rosugen (Generics), Rosuvastatin 
Krka, Rosuvastatin-Ratiopharm 
i Tintaros (Actavis).

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII
D01 – Leki przeciwgrzybi-
cze stosowane w derma-
tologii; D01A – Leki prze-
ciwgrzybicze stosowane 
miejscowo; D01AE – Inne 
leki przeciwgrzybicze stoso-

wane miejscowo
Terbinafinum: Lamisilatt (Novar-
tis) w postaci aerozolu proszko-
wego to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej postaci 
tego leku, w tym aerozolu płyn-
nego. Zarejestrowano 11 marek 
terbinafiny do stosowania miej-
scowego. Na rynek wprowadzo-
no 8 leków: Lamisilatt (Novartis) 
w postaci aerozolu płynnego, 
kremu i żelu oraz Tenasil (Homeo-
farm), Terbiderm (Gedeon Richter), 
Undofen Max (GlaxoSmithKline, 
Poznań), od października 2007 
Terbistad (Stada), od lipca 2011 
Myconafine (Axxon; lek zareje-
strowany wcześniej przez firmę Te-
mapharm pod nazwą Zelefion), od 
maja 2012 Tersilat (Sun-Farm) i od 
czerwca 2012 Terbilum (Oceanic). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży: krem Dermogen 
(Generics), Erfinazin (Polfarmex) 
w postaci roztworu na skórę oraz 
Scholl krem przeciwgrzybiczny do 
stóp (Scholl Consumer Products). 
Wygasło pozwolenie na Lamisilatt 
1 (Novartis) w postaci płynu do 
stosowania na skórę.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01D  –  Inne  beta-laktamo-
we  leki  przeciwbakteryj-
ne;  J01DH – Karbapenemy; 
J01DH51  –  Imipenem  + 
inhibitor enzymatyczny

Imipenemum+cilastatinum : 
Miplestan (Sandoz) to 7. zareje-
strowany lek o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono 5 leków: 
Tienam (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), od stycznia 2011 
Imipenem/Cilastatin Kabi (Fre-
senius Kabi), od czerwca 2011 
Imecitin (Actavis), od stycznia 2012 
Imipenem + Cilastatin Polpharma 
i od marca 2012 Imipenemum/
Cilastatinum Hospira. Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży preparat 
Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy. 

Skreślono z Rejestru: Imipenem/
Cilastatin Teva i Ransetron (Ran-
baxy).

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

Azithromycinum: Azithromycin 
Advisors (@visors) to 21. zareje-
strowana marka azytromycyny. 
Na rynek wprowadzono 17 le-
ków: Azibiot (Krka Polska), Azi-
mycin (Polfa Tarchomin), Azitrox 
(Zentiva), Oranex (Farmacom), 
Sumamed (Teva; lek oryginalny) 
i Sumamed forte (Teva), od lipca 
2006 Azithromycin-Ratiopharm, 
od sierpnia 2006 Macromax (ICN 
Polfa Rzeszów), od stycznia 2007 
AzitroLek (Sandoz), od lutego 
2007 Nobaxin (Lekam), od maja 
2008 AziTeva (Teva; preparat wpro-
wadzony w grudniu 2006 pod 
poprzednią nazwą Azithromycin 
Teva), od czerwca 2008 Azycyna 
(Polfa Pabianice), od października 
2008 Azitrin (Genexo), od września 
2009 Zetamax (Pfizer), od paź-
dziernika 2009 Azitro-Mepha (Me-
pha), od listopada 2010 Canbiox 
(Apotex; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Azimox), od 
marca 2011 Bactrazol (Farmacom) 
i od lutego 2012 Azigen (Generics).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Azitrogen (Generics) i Azi-
thromycin-1A Pharma (zarejestro-
wany wcześniej jako AzitroHexal) 
w postaci doustnej wielodawkowej 
i Azithromycinum 123ratio (wpro-
wadzony wcześniej na rynek pod 
nazwą AziTeva).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłyWAJĄCE NA 
UKłAD ODPORNOśCIOWy

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

Docetaxelum: Docetaxel Teva Ge-
nerics (Teva) to 19. zarejestrowany 
preparat docetakselu. Na rynek 
wprowadzono 5 leków: Taxotere 
(Aventis Pharma), od lipca 2010 
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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).

L04/L04A  –  Leki  hamujące 
układ odpornościowy; L04AD 
– Inhibitory kalcyneuryny

Tacrolimusum: Tacrolimus Lam-
bda (Lambda Therapeutics) to 10. 
zarejestrowana marka takrolimusu. 
Na rynku pojawiło się dotychczas 
5 leków: Advagraf (Astellas Phar-
ma), Prograf (Astellas Pharma), 
od czerwca 2011 Taliximun (ICN 
Polfa Rzeszów), od lipca 2011 Tacni 
(Teva) i od września 2011 Cidi-
mus (Sandoz). Nie wprowadzono 
jeszcze do sprzedaży: Modigraf 
(Astellas Pharma), Tacroligen (Pha-
rOs), Tacrolimus Accord (Accord 
Healthcare) i Tacrolimus Intas.

M – UKłAD MIęśNIOWO-
-SZKIELETOWy

M01  –  Leki  przeciwzapal-
ne  i  przeciwreumatyczne; 
M01A  – Niesterydowe  leki 
przeciwzapalne  i  przeciw-
reumatyczne;
M01AE  –  Pochodne  kwasu 
propionowego

Ibuprofenum: Ibuprofen Banner 
i Ibuprofen Banner Pharmacaps 
(Banner Pharmacaps) to odpo-
wiednio 24. i 25. zarejestrowana 

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

Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 8 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum o smaku malinowym 
(Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci 
zawiesina 2% (o smaku pomarań-
czowym i truskawkowym; Reckitt 
Benckiser), od marca 2009 Kido-
fen (Aflofarm), od sierpnia 2009 
Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin 
Baby (Zentiva), od lipca 2010 Nu-
rofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Reckitt Benckiser), od czerw-
ca 2011 Ibufen dla dzieci forte 
zawiesina 4% (Polpharma), od 
sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci 
Junior pomarańczowy (Reckitt 
Benckiser; wcześniejsza nazwa: 
Nurofen dla dzieci 4% pomarań-
czowy) i Nurofen dla dzieci Junior 
truskawkowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla 
dzieci 4% truskawkowy), od paź-
dziernika 2011 Milifen (Pinewood), 
od lutego 2012 Ibum zawiesina 
o smaku bananowym (Hasco-Lek) 
i od marca 2012 MIG dla dzieci 
zawiesina (Berlin-Chemie).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Brufen retard (Abbott), 
Brufen zawiesina 2% (Abbott), 
Ifenin (Actavis; lek zarejestro-
wany wcześniej pod nazwą Ibu-
nin), Ibuprofen Actavis (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Ibuprofen Alchemia), 
Ibuprofen LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn), Kidofen czopki 
(Aflofarm), Nurofen Ultra Forte 
do rozpuszczania i Nurofen Ultra 
Forte rozpuszczalny (oba: Reckitt 
Benckiser).
Skreślono z Rejestru: Pabi-Ibupro-
fen tabl. powl. 400 mg (Polfa 
Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmi-
thKline).

M01AX – Inne niesterydowe 
leki  przeciwzapalne  i  prze-
ciwreumatyczne

Harpagophyti	 procumbens	 ra-
dicis	 extractum: Doppelherz 
Aktiv Antireumal (Queisser) to 3. 

►
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zarejestrowany lek o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono Reumaphyt (Phytopharm 
Klęka). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży RevmaStop (Expo 
Line). Na rynek wprowadzone 
zostały także suplementy diety 
o podanym składzie: Devil’s Claw 
(Now Foods) i Reumalin (Ozone).
Nimesulidum: Nimetaxin (Sop-
harma) to 4. zarejestrowany lek 
zawierający nimesulid. Na rynek 
wprowadzono 3 preparaty: Au-
lin (Medicom), Minesulin (Polfa 
Pabianice) i Nimesil (Guidotti). 
Skreślono z Rejestru: Coxtral (Zen-
tiva; lek był obecny na rynku od 
czerwca 2006).

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

Diclofenacum: Voltaren Max 
(Novartis) w postaci żelu w nowej 
dawce 2% to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonych wcześniej 
preparatów marki Voltaren. Zare-
jestrowano 13 marek preparatów 
diklofenaku do stosowania ze-
wnętrznego. Na rynek wprowa-
dzono 10 preparatów w postaci 
żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), 
Dicloratio Gel (Ratiopharm; wcześ-
niejsza nazwa: Ratiogel), Dicloziaja 
(Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel 
Neo (Sopharma; preparat był 
wcześniej dostępny pod nazwą Fe-
logel, a jeszcze wcześniej pod na-
zwą Feloran), Naklofen Top (Krka; 
wcześniejsza nazwa: Naklofen 
Gel), Olfen (Mepha), Veral (Zen-
tiva), Voltaren Emulgel (Novartis; 
lek oryginalny) i od maja 2011 
Diklofenak LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn). W październi-
ku 2008 na rynku pojawił się płyn 
do natryskiwania na skórę Diky 
4% (Cyathus Exquirere Pharma-
forschungs; poprzednia nazwa: 
Diklofenak MIKA Pharma 4%).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży plastry lecznicze Dicloratio 
plast (Ratiopharm), Flector Tissu-

gel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) 
oraz 3% żel Solaraze (Almirall).
Skreślono z Rejestru: żel Voltenac 
(Sanofi-Aventis).

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

Acidum	 ibandronicum: Iban-
dronian Actavis, Ibandronic Acid 
Teva Pharma i Ibandronic Acid 
Alvogen to odpowiednio 24., 25. 
i 26. zarejestrowana marka leków 
zawierających kwas ibandronowy. 
Do sprzedaży wprowadzono 3 
leki iniekcyjne: Bondronat (Roche) 
Bonviva (Roche) i od kwietnia 
2012 Osagrand (Zentiva), a także 
5 leków doustnych: Bondronat 
(Roche), Bonviva (Roche), od 
listopada 2011 Ossica (Gedeon 
Richter Polska), od stycznia 2012 
Ibandronic Acid Mylan i od maja 
2012 Ibandronat Apotex. Nie po-
jawiły się jeszcze na rynku: Iasibon 
(Pharmathen) w postaci doustnej 
i iniekcyjnej, leki doustne Bonden-
za (Roche), Bonefurbit (Liconsa), 
Bonicid (Vaia), Ibandronate Arrow 
(Arrow Poland), Ibandronate Blu-
efish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Ibandronic Acid Genthon, Indrofar 
(Vaia), Kefort (Liconsa), Kwas iban-
dronowy Liconsa, Nucodran (Li-
consa), Osagrand (Zentiva), Osbo-
nelle (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibandronic 
acid Gentian Generics), Ostone 
(Vaia), Quodixor (Pharmathen), 
Ibandronic Acid Sandoz, Ibandro-
nic Acid Teva, Ikametin (+Pharma), 
a także leki iniekcyjne Bondenza 
(Roche), Ibandronic Acid Sandoz 
i Ossica (Gedeon Richter).

N – UKłAD NERWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02B – Inne leki przeciw-
bólowe i przeciwgorączko-
we; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Paracetamol 
123ratio to 34. zarejestrowana 
marka paracetamolu. Na rynek 

zostało wprowadzonych 26 ma-
rek o różnych drogach podania 
(doustnie, doodbytniczo i w in-
iekcjach), jednodawkowych i wie-
lodawkowych: Acenol i Acenol 
forte (Galena), Apap (US Phar-
macia, Wrocław), Calpol (McNeil), 
Codipar (Medagro), Efferalgan 
i Efferalgan forte (Bristol-Myers 
Squibb), Etoran (Polpharma), Ge-
mipar (Gemi), Grippostad (Stada), 
Paracetamol Aflofarm czopki (lek 
wprowadzony wcześniej jako Pa-
racetamol przez firmę Farmjug, 
następnie jako Paracetamol Aflo-
farm, potem Malupar, a obecnie 
znów jako Paracetamol Aflofarm), 
tabletki i zawiesina, Panadol, Pa-
nadol dla dzieci, Panadol Max (lek 
wprowadzony na rynek od kwiet-
nia 2010 pod wcześniejszą nazwą 
Panadol Strong) i Panadol Rapid  
(GlaxoSmithKline), Paracetamol 
Rubital (Gemi), Perfalgan inj. 
(Bristol-Myers Squibb), preparaty 
o nazwie międzynarodowej Para-
cetamol wytwarzane przez wielu 
producentów (Biofarm, Farmina, 
Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Her-
bapol Wrocław, Marcmed, Polfa-
-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 
2011 Pedicetamol (Sequoia; pre-
parat zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Ionfarma pod nazwą 
Apiredol), od października 2011 
Paracetamol Actavis (iniekcje), od 
stycznia 2012 Paracetamol Kabi 
(Fresenius Kabi) roztwór do infu-
zji i od marca 2012 Paracetamol 
LGO (Laboratorium Galenowe 
Olsztyn) tabletki oraz Paracetamol 
Panpharma (Panmedica) roztwór 
do infuzji.
Nie pojawiły się dotychczas: Apap 
Direct, Apap Direct Max i Apap 
Junior (wszystkie: US Pharmacia), 
Galpamol (Galpharm Healthca-
re), Paracetamol Accord (Accord 
Healthcare) tabletki musujące, 
Paracetamol Actavis tabl. (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Paracetamol Sigillata), 
Paracetamol APC (APC Instytut), 
Paracetamol Hospira inj. (lek za-
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rejestrowany pierwotnie przez 
firmę Combino Pharm pod nazwą 
Paracetamol Vancombex), Paralen 
Sus (Zentiva), Paramax Rapid (Vi-
tabalans) i Tespamol (Galpharm 
Healthcare).
Skreś lono z  Rejestru syro-
py Paracetamol o smaku ma-
linowym i o smaku truskawkowym 
(Unia), Apap zawiesina (US Phar-
macia, Wrocław), Plicet syrop 
(Teva Kraków), Amipar (Amilek), 
Benuron (Bene), Efferalgan Odis 
(Bristol-Myers Squibb), Hasco-
par (Hasco-Lek), Paracetamol 
(Ozone), Paracetamol (Polphar-
ma), Paracetamol Accord (Ac-
cord Healthcare), Tazamol (Polfa 
Tarchomin).

N03/N03A – Leki przeciwpa-
daczkowe;
N03AF – Pochodne karbok-
samidu

Oxcarbazepinum: Carzenio (San-
doz) to 4. zarejestrowana marka 
okskarbazepiny. Na rynek wpro-
wadzono 2 preparaty: Trileptal 
(Novartis; lek oryginalny) i od maja 
2008 Karbagen (Generics). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży 
Epinorm (Teva). Skreślono z Reje-
stru: Apydan (Desitin).

N03AX – Inne leki przeciw-
padaczkowe

Levetiracetamum: Levetiracetam 
Lupin, Etibral (Polfa Warszawa), 
Levetiracetam PharmaSwiss, Altein 
(Tabuk Poland) i Levetiracetam 
Zdrovit (Natur Produkt Zdrovit) 
to odpowiednio 24., 25., 26., 27. 
i 28. zarejestrowana marka lewe-
tyracetamu. Na rynek wprowa-
dzono 6 marek: Keppra (UCB; lek 
oryginalny), od października 2011 
Levetiracetam Teva, od marca 
2012 Levetiracetam Actavis, od 
kwietnia 2012 Vetira (Adamed), od 
maja 2012 Trund (Glenmark) i od 
czerwca 2012 Levetiracetam GSK 
(GlaxoSmithKline). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: Ce-
zarius (Hasco-Lek), Dretacen (San-
doz), Eliptus (Biofarm), Kapidokor 
(Vipharm), Levelept (Sun-Farm), 

Levetiracetam Accord (Accord 
Healthcare), Levetiracetam Actavis 
Group (Actavis), Levetiracetam 
Apotex, Levetiracetam Bluefish, 
Levetiracetam Orion, Levetira-
cetam Pfizer, Levetiracetam Ra-
tiopharm, Levetiracetam Stada, 
Levetiracetam Sun inj. (Sun Phar-
maceuticals Industries Europe), 
Lewetyracetam-Neuraxpharm, 
Matever (Pharmathen) i Noepix 
(Sigillata).

N05  –  Leki  psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AE – Pochodne indolu

Ziprasidonum: Ziprasidone Sta-
da to 7. zarejestrowana marka 
zyprasydonu. Na rynek wprowa-
dzono 3 leki: Zeldox (Pfizer; lek 
oryginalny), od czerwca 2009 
Zypsila (Krka) i od czerwca 2011 
Zipragen (Biogened). Nie pojawiły 
się jeszcze w obrocie: Pramaxima 
(Teva), Zipwell (Actavis) i Zixadox 
(Sigillata; lek został pierwotnie za-
rejestrowany pod nazwą Vikolus). 
Skreślono z Rejestru: Ziprasidone 
Teva.

N05AH  – Diazepiny,  oksa-
zepiny, tiazepiny i oksepiny

Quetiapinum: Kwetax XR (Teva) 
o przedłużonym uwalnianiu to 
rozszerzenie względem wpro-
wadzonego wcześniej preparatu 
Kwetax o standardowym uwal-
nianiu. Zarejestrowano 36. marek 
kwetiapiny. Na rynek wprowadzo-
no 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; zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Quetiapi-
ne Tiefenbacher), od sierpnia 2009 
Kwetaplex (Adamed), od listopada 
2009 Gentiapin (Biogened), od 
grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa 
Rzeszów), od stycznia 2010 Kefre-
nex (Axxon), od maja 2010 Poetra 
(GlaxoSmithKline; lek zarejestro-

wany wcześniej przez firmę Medis 
pod nazwą Quemed), od sierpnia 
2010 Bonogren (Vipharm), od paź-
dziernika 2010 Pinexet (Medana 
Pharma) i Vorta (Glenmark), od 
grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetiapin Sunfarm), od 
lutego 2011 Stadaquel (Stada), od 
czerwca 2011 Etiagen (Generics), 
Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma), 
od października 2011 Kwetinor 
(Lekam) i od maja 2012 ApoTia-
pina (Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Geldoren (Gedeon Rich-
ter Polska), Ketiap (Polpharma), 
Kwetiapina Neuropharma (Neu-
raxpharm), Quepsan (Pro.Med), 
Quetap (Ratiopharm), Quetiapi-
ne Accord (Accord Healthcare), 
Quetiapine Actavis, Quetiapine 
Arrow (Arrow Poland), Quetiapine 
Medis, Quetiapine Pfizer, Quetia-
pinum Invent Farma, Quetiapinum 
Viketo (Invent Farma) i Quetilis 
(Medis).
Skreślono z Rejestru: Hedonin 
(Lannacher), Kvelux (Sandoz), 
Quetiapine-Ratiopharm (zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Quetifi).

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

Venlafaxinum: Afaxine (PharOS) 
to 29. zarejestrowana marka pre-
paratów wenlafaksyny. Do obrotu 
wprowadzono 15 marek leków: 
Efectin ER (Pfizer), Velafax (Farma-
com), od grudnia 2006 Venlectine 
kaps. o przedłużonym uwalnianiu 
(ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia 
2007 Symfaxin ER (SymPhar), 
od października 2007 Alventa 
(Krka), od listopada 2007 Velaxin 
ER (Egis), od października 2008 
Axyven (Axxon; po zmianie nazwy 
i podmiotu odpowiedzialnego 
z Venlafaxine Liconsa), od maja 
2009 Lafactin (Apotex), od wrześ-
nia 2009 Prefaxine (Polpharma), od 
listopada 2009 Faxolet ER (Polfa 

►
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Pabianice), od grudnia 2009 Faxi-
gen XL (Generics), od lutego 2010 
Venlabax MR (Ranbaxy), od kwiet-
nia 2010 Efevelon SR (Actavis), od 
lutego 2011 Venlafaxine Bluefish 
XL (Bluefish Pharmaceuticals) i od 
kwietnia 2011 Oriven (Orion).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Efexiva (Sandoz; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Venlafaxin Sandoz), Jarvis (Gede-
on Richter), Nopekar (Labormed; 
wcześniejsza nazwa: Estaq), Paxifar 
ER (Biofarm), Tavex (Krka), Tifaxin 
PR (Stada), Tonpular PR (Woc-
khardt), Velaxiran MR (Ranbaxy), 
Venlafaxine Arrow (Arrow Poland), 
Venlagamma (Wörwag), Venlax 
XL (Celon Pharma), Xaveksin ER 
(Tabuk Poland) i Zaredrop (ITF 
Pharma).
Skreślono z Rejestru: Lanvexin 
(G.L. Pharma; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Venlafaxine 
Gerot), Velafax XL (Farmacom; 
lek obecny na rynku od września 
2007), Velahibin (Actavis), Venlafa-
xin-Ratiopharm PR, Venlafaxinum 
XL Farmacom, Venlectine tabl. 
o standardowym uwalnianiu (ICN 
Polfa Rzeszów).

N06B – Leki psychostymu-
lujące, stosowane w lecze-
niu ADHD i nootropowe; 
N06BA – Sympatykomime-
tyki działające ośrodkowo

Methylphenidatum: Difumenil 
(Sandoz) to 3. zarejestrowana 
marka preparatów metylfenidatu. 
Na rynek wprowadzono pre-
parat Concerta (Janssen-Cilag) 
w postaci tabletek membrano-
wych o przedłużonym uwalnianiu 
w dawkach 18 mg, 36 mg i 54 mg 
oraz od października 2008 prepa-
raty Medikinet CR (Medice) w po-
staci kapsułek o przedłużonym 
uwalnianiu w dawkach 10 mg, 20 
mg, 30 mg i 40 mg oraz w postaci 
zwykłych tabletek w dawkach 5 
mg, 10 mg i 20 mg.

P – LEKI PRZECIWPASOżyTNI-
CZE, śRODKI OWADObóJCZE 

I REPELENTy
P03 –  Leki przeciw pasoży-
tom  zewnętrznym,  łącznie 
z  lekami  przeciwświerzbo-
wymi,  środkami  owadobój-
czymi  i  repelentami;  P03A 
-  Leki  przeciw  pasożytom 
zewnętrznym,  łącznie  z  le-
kami przeciwświerzbowymi; 
P03AC  – Pyretryny,  łącznie 
ze związkami syntetycznymi

Permethrinum: Sora Forte (Scan-
-Anida) w postaci żelowego szam-
ponu leczniczego to 2. rejestracja 
produktu leczniczego zawierają-
cego permetrynę. Zarejestrowany 
wcześniej Infectoscab (Infectop-
harm) w postaci 5% kremu pojawił 
się w sprzedaży od kwietnia 2010. 
Na rynek zostały wprowadzone 
wcześniej preparaty zawierające 
permetrynę stosowane przeciw-
ko wszawicy, dopuszczone jako 
produkty biobójcze, m.in.: Ani-
da – Sora forte (Scan-Anida; ten 
preparat został zastąpiony przez 
produkt leczniczy Sora Forte), 
Sora (Scan-Anida), Pola (Infarm 
Większyce), Nix (GlaxoSmithKline), 
Pipi (ICB Pharma). 

R – UKłAD ODDECHOWy
R06/R06A – Leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie;
R06AE  –  Pochodne  pipera-
zyny

Cetirizinum: Cetirizine IPCA na 
receptę to aktualnie 18. zareje-
strowana marka preparatów cety-
ryzyny. Na receptę wprowadzono 
8 preparatów: Alermed (Lekam), 
Allertec (Polfa Warszawa), Amertil 
(Biofarm), CetAlergin (ICN Polfa 
Rzeszów), Cetyryzyna-Egis kro-
ple, Letizen (Krka), Zyrtec (Vedim; 
lek oryginalny) i od lipca 2010 
Cetigran (Axxon; preparat zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą 
Cetyryozone, a wprowadzony 
wcześniej na rynek przez firmę 
Ozone pod nazwą Cetiozone). 

Do sprzedaży nie trafiły jeszcze: 
Artizin (Tabuk Poland), Cetirizine 
Aurobindo i Cetrix (Vitabalans). 
Bez recepty wprowadzono 10 pre-
paratów: Alerzina (Lekam), Allertec 
WZF (Polfa Warszawa), Amertil Bio 
(Biofarm; wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Zyx), Cetyryzyna Egis 
tabl. powl., od listopada 2009 
Amertil Biotabs (Biofarm), Ce-
tAlergin Ten (ICN Polfa Rzeszów) 
i Zyrtec UCB (Vedim; lek oryginal-
ny), od maja 2007 Alero (Sandoz), 
od maja 2010 Alerton (Sun-Farm; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Cetiozone Lab.) i od 
lipca 2011 Acatarick Allergy (US 
Pharmacia; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Cetelerik). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Amefar (Biofarm) i Ubercet (Alfa 
Wassermann). Skreślono z Reje-
stru: Zodac (Zentiva).

R06AX – Inne leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie

Desloratadinum : Deslodyna 
(Hasco-Lek), Dehistar (Galena), 
Desloratadine Labormed, Delor-
tan (Polfa Warszawa) i Symdes 
(SymPhar) to odpowiednio 8., 9., 
10., 11. i 12. zarejestrowana marka 
desloratadyny. Wcześniej zareje-
strowano w UE preparaty Aerius, 
Azomyr i Neoclarityn (wszystkie: 
Merck Sharp & Dohme), Deslora-
tadine Teva, Dasselta (Krka), Des-
loratadine Actavis i Desloratadine 
Ratiopharm. Na rynku w Polsce 
pojawiły się Aerius i Azomyr.

S – NARZĄDy ZMySłóW
S01 – Leki okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw jaskrze 
i zwężające źrenicę;
S01ED – Leki blokujące re-
ceptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, prepa-
raty złożone

Timololum+latanoprostum: Te-
vioplus (Teva) to 9. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie. 
Na rynek zostały wprowadzone 3 
leki: Xalacom (Pfizer) i od września 
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2011 Latacom (Blau Farma Group) 
oraz Xaloptic Combi (Polpharma). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: ApoLatimol (Apotex), Lata-
noprost + Timolol Stada, Polprost 
Plus (Sandoz), Timlatan (Jelfa) i Xa-
laprost Combi (ICN Polfa Rzeszów).

S01EE – Analogi prosta-
glandyn

Latanoprostum : Latano-POS 
(Ursapharm) to 21. zarejestrowa-
na marka latanoprostu. Na rynek 
wprowadzono 7 leków: Xalatan 
(Pfizer; lek oryginalny), od marca 

2010 Xaloptic (Polpharma), od 
kwietnia 2010 Latanoprost Ar-
row (Arrow Poland), od grudnia 
2010 Latalux (Jelfa), od kwietnia 
2011 Rozaprost (Adamed), od 
czerwca 2011 Latanost (Blau 
Farma Group) i od października 
2011 Apo-Lataprox (Apotex). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Arrowprost (Arrow Generics), 
Arulatan (Mann), Hyxazin (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Latanoprost Actavis), La-
tacris (Sun-Farm), Latanoprost-1A 

Pharma, Latanoprost Mylan (My-
lan; lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Premier Research pod 
nazwą Prolasol), Latanoprost NTC, 
Latanoprost Premier Research, 
Ocumer (Farma-Projekt), Opto-
press (NTC), Polprost (Sandoz), 
Teviop (Teva; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Premier 
Research pod nazwą Solusin) i Xa-
laprost (ICN Polfa Rzeszów).

2012-07-26

Nowe rejestracje – UE – CZERWIEC 2012

b – KREW I UKłAD KRWIO-
TWóRCZy

B03 – Preparaty  stosowane 
w  niedokrwistości;  B03A  – 
Preparaty  żelaza;  B03AC 
– Preparaty żelaza  trójwar-
tościowego  podawane  po-
zajelitowo

Ferumoxytol: Rienso (Takeda) 
jest wskazany w dożylnym le-
czeniu niedokrwistości z niedo-
boru żelaza u dorosłych pacjen-
tów z przewlekłą chorobą nerek. 
Rozpoznania niedoboru żelaza 
należy dokonać w oparciu o od-
powiednie badania laboratoryjne. 
Lek należy podawać wyłącznie 
w warunkach, w których możliwy 
jest natychmiastowy dostęp do 
personelu przeszkolonego w za-
kresie oceny i sposobu postępo-
wania w przypadku wystąpienia 
reakcji anafilaktycznych. Pacjenta 
należy obserwować w celu wy-
krycia działań niepożądanych 
przez co najmniej 30 minut po 
każdym wstrzyknięciu produktu 

leczniczego.
Rienso jest koloidalnym kom-
pleksem żelaza i węglowoda-
nów. Zawiera cząstki tlenku że-
laza z rdzeniem z tlenku żelaza 
w otoczce z karboksymetyloeteru 
poliglukozo-sorbitolu. Otoczka 
izoluje biologicznie czynne że-
lazo od składników osocza krwi 
do chwili, gdy kompleks żelaza 
i węglowodanów przeniknie do 
układu siateczkowo-śródbłon-
kowego makrofagów wątroby, 
śledziony i szpiku kostnego. Na-
stępnie żelazo jest uwalniane 
wewnątrz komórek z kompleksu 
żelaza i węglowodanów w obrę-
bie pęcherzyków w makrofagach. 
W dalszej kolejności żelazo prze-
nika do wewnątrzkomórkowego 
magazynu żelaza (np. ferrytyny) 
lub jest przekazywane do trans-
feryny w osoczu celem transpor-
tu do erytroidalnych komórek 
prekursorowych i włączenia do 
hemoglobiny.

Niektóre decyzje porejestracyjne 
Komisji Europejskiej:
•	 decyzja z 25 V 2012 dotyczą-

ca zawieszenia pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu 
produktu leczniczego stosowa-
nego u ludzi „Vibativ – telawan-
cyna” (Astellas), zarejestrowa-
nego 2 IX 2011 – klasa J01XA.

•	 decyzja z 28 VI 2012 doty-
cząca wycofania, na wniosek 
posiadacza (Aventis Pasteur 
MSD) z 11 IV 2012, pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu 
produktu leczniczego stosowa-
nego u ludzi „Hexavac – szcze-
pionka przeciw błonicy, tęż-
cowi, krztuścowi (acelularna), 
poliomyelitis (inaktywowana), 
wirusowemu zapaleniu wątro-
by typu B (rekombinowana) 
i Haemophilus  influenzae typ 
b (sprzężona z toksoidem tęż-
cowym), adsorbowana”, zareje-
strowanego 23 X 2000 – klasa 
J07CA (pozwolenie zostało 
wcześniej zawieszone decyzją 

W czerwcu 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 1 decyzję 
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania 
u ludzi. Dotyczy ona 1 nowej substancji czynnej (ferumoksytol). Produkty omówiono 
w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem 
wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomija-

jąc inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych 
(http://www.ema.europa.eu).

►
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Komisji z 17 XI 2005);
•	 decyzja z 4 VII 2012 dotycząca 

wycofania, na wniosek posia-
dacza (Novartis Europharm) 
z 10 VI 2012, pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu pro-
duktu leczniczego stosowane-

go u ludzi „Sprimeo – aliskiren”, 
zarejestrowanego 22 VIII 2007 
– klasa C09XA;

•	 decyzja z 6 VII 2012 dotycząca 
wycofania, na wniosek posia-
dacza (Novartis Europharm) 
z 10 VI 2012, pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu pro-
duktu leczniczego stosowa-
nego u ludzi „Sprimeo HCT 
– aliskiren/hydrochlorotiazyd”, 
zarejestrowanego 23 VI 2011 – 
klasa C09XA52.

2012-07-24

NOWOśCI NA RyNKU – CZERWIEC 2012

W czerwcu 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 38 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. 
rejestracji

A02BC Lansoprazolum Lansoprazolum 
123ratio

123ratio PL 11.2007 
Lansoprazole, zm. 
04.2008 Lansoprazole 
Farmacom, zm. 
08.2008 Lansoprazolum 
Farmacom*, zm. 09.2011 
Lansoprazolum 123ratio

A02BC Omeprazolum Goprazol S-Lab PL 10.2007 Polprazol 
PPH, zm. 10.2011 
Goprazol

A03AE Prucalopridum Resolor Movetis UE 10.2009

B01AC Clopidogrelum Cloropid Arrow Poland PL 03.2011 Clopidogrel 
Alet, zm. 03.2012 
Cloropid

C03BA Indapamidum Indapamidum 
123ratio

123ratio PL 04.2006 
Indapamidum SR, zm. 
04.2008 Indapamidum 
Farmacom*, zm. 01.2012 
Indapamidum 123ratio

C09AA Cilazaprilum Cilazaprilum 
123ratio

123ratio PL 04.2009 Inhibestril*, 
zm. 12.2011 Cilazaprilum 
123ratio

C09AA Lisinoprilum Lisinopril Pfizer Pfizer PL 09.2010

C09AA Perindoprilum Perindopril Pfizer Pfizer PL 09.2010

C09AA Ramiprilum Rami-A Arrow Poland PL 10.2011

C09CA Losartanum Losargamma Wörwag PL 03.2011

C09DA01 Losartanum + 
hydrochlorothiazidum

Losagen Combi Generics PL 02.2011
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C09DA01 Losartanum + 
hydrochlorothiazidum

Losargamma 
HCT

Wörwag PL 06.2011

C10AA Atorvastatinum Atorvastatinum 
123ratio

123ratio PL 03.2011 Atorvastatin 
Teva Pharma, zm. 
11.2011 Atorvastatinum 
123ratio

C10AA Simvastatinum Simvastatin 
Pfizer

Pfizer PL 10.2010

D01AE Terbinafinum Terbilum Oceanic PL 04.2011

D05BB Acitretinum Acitren Sun-Farm PL 09.2011

G03AC Desogestrelum Ovulan Polfa Pabianice PL 06.2011

G03AC Desogestrelum Symonette SymPhar PL 05.2011

G04BE Sildenafilum Sildenafil 
SymPhar

SymPhar PL 06.2010 Sildenafil 
Tecnimede, zm. 06.2012 
Sildenafil SymPhar

J01DH Meropenemum Meropenem 
Hospira

Hospira PL 01.2011

J01MA Levofloxacinum Oroflocina Jelfa PL 06.2010

J06BA Immunoglobulinum Privigen CSL Behring UE 04.2008

L01AX Temozolomidum Temostad Stada PL 09.2010

L01BC Gemcitabinum Gemcitabine 
Hospira

Hospira PL: subst. 12.2007 
Gemcitabine Mayne, zm. 
Gemcitabine Hospira; 
roztwór 06.2011

M01AB Diclofenacum Vostar Actavis PL 02.2010

M03AC Rocuronii bromidum Rocuronium B. 
Braun

Braun PL 11.2009

N01AH Remifentanilum Remifentanyl 
Actavis

Actavis PL 09.2011 Remifentanil 
Biokanol, zm. 12.2011 
Remifentanyl Actavis

N02AX Tramadolum + 
paracetamolum

Tramapar Polfarmex PL 03.2012

N03AX Levetiracetamum Levetiracetam 
GSK

GlaxoSmithKline PL 02.2012

N04BC Pramipexolum Pexopar Biogened PL 03.2010

N05AA Levomepromazinum Lewomezin Orion PL 08.2011

N05AL Amisulpridum ApoSuprid Apotex PL 01.2012

R01AA Oxymetazolinum Vicks Sinex aloes 
i eukaliptus

Wick PL 01.2011

►
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Ponadto w czerwcu 2012 r. wpro-
wadzono do sprzedaży 3 nowe 
wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 Olazax Disperzi (Glenmark) – 

N05AH, olanzapinum;
•	 Otrivin ipra Max (Novartis; po 

zmianie nazwy z Otrivin Duo) – 
R01AB06, ipratropii bromidum 
+ xylometazolinum;

•	 Tantum Verde smak miodowo-
-pomarańczowy (Angelini) – 
A01AD, benzydaminum.

A – PRZEWóD POKARMOWy 
I METAbOLIZM

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

A03  –  Leki  stosowane  w  czyn-
nościowych  zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych; A03A 
– Leki stosowane w czynnoś-
ciowych  zaburzeniach  jelit; 
A03AE – Leki działające na 
receptory serotoniny

b – KREW I UKłAD 
KRWIOTWóRCZy

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

C – UKłAD SERCOWO-NACZy-
NIOWy

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

C09  –  Leki  działające  na  układ 
renina-angiotensyna;
C09A/C09AA  –  Inhibitory 
ACE, leki proste
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste
C09D  –  Antagoniści  an-
giotensyny  II,  leki  złożone; 
C09DA - Antagoniści angio-
tensyny II i leki moczopędne; 
C09DA01 –  Losartan  i  leki 
moczopędne

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

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII

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

D05 – Leki przeciw łuszczycy; D05B 
-  Leki  przeciw  łuszczycy do 
stosowania ogólnego; D05BB 
– Retynoidy

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIO-
Wy I HORMONy PłCIOWE

G03  – Hormony  płciowe  i  środki 
wpływające  na  czynność 
układu  płciowego;  G03A  - 
Hormonalne środki antykon-
cepcyjne działające ogólnie; 
G03AC – Progestageny

G04  –  Leki  urologiczne;  G04B  – 
Inne leki urologiczne, w tym 
przeciwskurczowe;  G04BE 
– Leki stosowane w zaburze-
niach erekcji

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne dzia-
łające ogólnie;

R03DC Montelukastum Orilukast Orion PL 08.2011

R05CA Guaifenesinum Vicks 
MedExpecto o 
smaku miodu i 
imbiru na kaszel 
mokry

Wick PL 11.2011

R05DA Dextromethorphanum Vicks MedDex o 
smaku miodu na 
kaszel suchy

Wick PL: syrop 04.2011, 
pastylki 08.2011

R05X Guaifenesinum + 
paracetamolum + 
phenylephrinum

Vicks 
SymptoMed 
Complete 
cytrynowy

Wick PL 09.2010

V03AF Calcii folinas Calcium folinate 
Hospira

Hospira PL 12.2005 Rescuvolin*, 
zm. Calcium folinate 
Hospira

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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J01D –  Inne beta-laktamo-
we  leki  przeciwbakteryjne; 
J01DH – Karbapenemy
J01M – Chinolony  przeciw-
bakteryjne, J01MA – Fluoro-
chinolony

J06  –  Surowice  odpornościowe 
i  immunoglobuliny;  J06B  – 
Immunoglobuliny;  J06BA 
–  Immunoglobuliny  ludzkie 
(nieswoiste)

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłyWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOśCIOWy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX 
– Inne leki alkilujące
L01B  –  Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny

M – UKłAD MIęśNIOWO-
SZKIELETOWy

M01 – Leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne;  M01A  – 
Niesterydowe  leki  przeciw-
zapalne  i  przeciwreuma-
tyczne; M01AB – Pochodne 
kwasu  octowego  i  związki 
o podobnej budowie

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; 

M03A – Środki zwiotczające 
mięśnie działające obwodo-
wo; M03AC – Inne czwarto-
rzędowe związki amoniowe

N – UKłAD NERWOWy
N01 – Środki znieczulające; N01A 

– Środki znieczulające dzia-
łające  ogólnie;  N01AH  – 
Opioidy znieczulające

N02 – Leki przeciwbólowe; N02A 
– Opioidy; N02AX – Inne opioidy
N03/N03A – Leki przeciwpadacz-

kowe;  N03AX  –  Inne  leki 
przeciwpadaczkowe

N04 – Leki przeciw chorobie Par-
kinsona; N04B – Leki dopa-
minergiczne; N04BC – Ago-
niści dopaminy

N05 – Leki psychotropowe; N05A 
– Leki neuroleptyczne;
N05AA  – Pochodne  feno-
tiazyny  z  łańcuchem alifa-
tycznym
N05AL – Benzamidy

R – UKłAD ODDECHOWy
R01 – Preparaty stosowane w cho-

robach nosa; R01A – Środki 
udrażniające nos i inne pre-
paraty stosowane miejscowo 
do nosa; R01AA – Sympaty-

komimetyki, leki proste
R03 – Leki stosowane w obturacyj-

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

R05  –  Leki  stosowane  w  kaszlu 
i przeziębieniach;
R05C  –  Leki  wykrztuśne, 
z wyłączeniem preparatów 
złożonych zawierających leki 
przeciwkaszlowe;  R05CA  – 
Leki wykrztuśne
R05D – Leki przeciwkaszlo-
we, z wyłączeniem prepara-
tów  złożonych  ze  środkami 
wykrztuśnymi; R05DA – Al-
kaloidy opium i pochodne
R05X – Różne preparaty na 
przeziębienie

V – PREPARATy RóżNE
V03/V03A – Inne środki stosowane 

w lecznictwie; V03AF – Środ-
ki  odtruwające  stosowane 
w  czasie  leczenia  cytosta-
tykami

2012-07-25

■

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator 

Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)



Chwila oddeChu

63Aptekarz Polski, 71(49e) lipiec 2012



Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, www.aptekarzpolski.pl
Wydawca: Naczelna Izba Aptekarska, ul. Długa 16, 

00-238 Warszawa, tel. 022 635 92 85, fax 022 887 50 32, e-mail: nia@nia.org.pl

Redakcja Aptekarza Polskiego: 
Redaktor Wydawca – mgr farm. Michał Grzegorczyk; Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz; 

Zastępca Redaktora Naczelnego, Konsultant farmaceutyczny – dr n. farm. Tomasz Baj; 
Sekretarz redakcji, Webmaster witryny www.aptekarzpolski.pl – mgr farm. Olga Sierpniowska.

e-mail: redakcja@aptekarzpolski.pl
okładka: © Ioannis Pantzi - Fotolia.com

na drugiej stronie okładki wykorzystano prace: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Warszawa_bazylika_%C5%9Bw._Krzy%C5%BCa_2010.jpg&fi
letimestamp=20100628125426 [wikipedia, Autor Marcin Białek <http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sfu>]

oraz grafika Pauliny Anny Misiak

W pracowni malarskiej
mgr farm. Anny Głowniak-Lipy


