Felieton Redakcji
W bieżącym numerze:

POLSKIE APTEKI NIE CHCĄ I NIE POTRZEBUJĄ REKLAMY!
Farmaceuci podpisują się pod LISTEM APTEKARZY DO MINISTRA
ZDROWIA, który kończy się zdaniem esencjonalnie oddającym jego
wymowę, które zapożyczyliśmy do tytułu tego felietonu.
Do treści listu nawiązuje dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej
Rady Aptekarskiej zwracając się w artykule „W imię etosu” do członków samorządu aptekarskiego – „Akceptując treść tego listu na stronie
internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej (www.nia.org.pl), pokażmy jedność i siłę naszego środowiska!”
Publikujemy LIST w całości, gdyż chcemy przyczynić się do jego
rozpowszechnienia, a tym samym stworzyć każdemu członkowi samorządu aptekarskiego możliwość zapoznania się z jego treścią.
•
Ewa Sitko i Magdalena Bucior, autorki publikowanych na naszych
łamach dialogów proponują tym razem, pomimo, że czas wakacji w pełni, „pogłębioną refleksję nad tym, co trudne. Nie sposób nie
dostrzec zmian, które w ostatnich latach dokonały się na aptekarskim
rynku pracy. Coraz trudniej myśleć o pracy aptekarza jako bezpiecznej
(z punktu widzenia formy zatrudnienia), stabilnej i spokojnej. Trudne sytuacje pojawiają się coraz częściej, a za nimi idą trudne uczucia”. Polecamy lekturę dialogu „Współpraca czy rywalizacja?", gdyż wydaje
nam się, że autorki mają rację, że „codzienności, do której wracamy po
urlopie, codzienności „ciężkiej pracy”, „kieratu”, „walki o byt”, „zmagania
się z konkurencją” nie warto bezwolnie się poddawać”.
•
Po raz pierwszy gościmy na łamach Aptekarza Polskiego magistra
farmacji Michała Mańkę. Jest on autorem artykułu „Mała stomatologia w aptece”, w którym nawiązuje do diagnostyki, epidemiologii
i przede wszystkim farmakoterapii nadwrażliwości zębów oraz halitozy. W podsumowaniu artykułu autor czyni uwagę, że „rola farmaceuty
w opiece farmaceutycznej nad pacjentem stomatologicznym wymaga
znajomości nie tylko chemii, farmakologii i farmakognozji, ale również
posiadania wiedzy na temat objawów, diagnostyki i epidemiologii chorób jamy ustnej. Istotne znaczenie ma również włączanie się aptekarzy
w akcje społeczne propagujące profilaktykę stomatologiczną”.
•
30 sierpnia rozpoczną się na jeziorach mazurskich regaty żeglarskie
mające oficjalny status Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy. Impreza organizowana jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie.
Magister Roman Grzechnik, w jednej osobie prezes Izby i komandor
regat, zaprasza wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie do wystawienia
swoich załóg, a aptekarzy i sympatyków żeglarstwa oraz sympatyków
aptekarstwa do wspólnej zabawy i śpiewania szant.
Redakcja Aptekarza Polskiego jest fundatorem statuetki Nawigatora, jednej z nagród przewidzianych w regulaminie regat.
Będziemy trzymać kciuki za wszystkich żeglarzy biorących udział
w regatach. Ahoj! ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. Redakcja.
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W IMIĘ
ETOSU
„Zawsze byłem bardzo dumny z tego, że jestem aptekarzem, że wykonuję zawód tak trudny i tak potrzebny ludziom, cieszący się wysokim prestiżem społecznym. Cenię sobie wielce przynależność do swojego środowiska zawodowego, do farmaceutów” – wyznał mgr farm.
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

U

rodził się 26 stycznia
1907 r. w Skaryszewie
koło Radomia. Studiował na Oddziale Farmaceutycznym przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Poznańskiego. Studia farmaceutyczne ukończył w maju 1933 r.,
wieńcząc je rozprawą „O trwałości wody utlenionej”. Był asystentem prof. Adama Jurkowskiego
i do 1933 r. prowadził zajęcia ze
studentami. W 1933 r. rozpoczął
pracę jako aptekarz, którą kontynuował, z krótką przerwą na
pracę w Centrali Aptek Społecznych, przez prawie 50 lat. W 1960
r. związał się na stałe z Dolnym
Śląskiem. Zamieszkał z rodziną
we Wrocławiu. Był między innymi
kierownikiem apteki ogólnodostępnej we wrocławskiej dzielnicy
Brochów. W 1979 r. przeszedł na
emeryturę.
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Jan Kaczkowski, nestor polskich farmaceutów, przemawiając w 2007 r.
do gości świętujących wraz z nim setną rocznicę jego urodzin. Zmarł
3 lipca 2013 r. we Wrocławiu.

Jan Kaczkowski żył rytmem
codziennych powinności. Kierował apteką, sporządzał i wydawał
leki, a przede wszystkim służył
pacjentom. Był „sługą życia” – jak
nazwał farmaceutów Jan Paweł
II w Karcie Pracowników Służby
Zdrowia (1995 r.) - w pełnym tego
słowa znaczeniu. Etos aptekarza
był głęboko wpisany w jego życie
zawodowe i osobiste, co zresztą charakteryzuje zdecydowaną
większość polskich aptekarzy.
Wykonują oni swój umiłowany
zawód z ogromnym zaangażowaniem, przestrzegając prawa oraz
respektując zasady etyczne i moralne zawarte w Kodeksie Etyki
Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązuje kodeks przyjęty
22 stycznia 2012 r. przez VI Krajowy Zjazd Aptekarzy w Szczyrku, który uchylił kodeks dotychczasowy, uchwalony 25 kwietnia
1993 r. przez Nadzwyczajny Kra-

jowy Zjazd Aptekarzy w Lublinie
i znowelizowany w 2002 r.).
To w ich imieniu Naczelna
Izba Aptekarska opracowała list
aptekarzy do ministra zdrowia
Bartosza Arłukowicza. Przedstawiamy w nim stanowisko naszego
środowiska wobec działań godzących w wizerunek apteki jako
placówki ochrony zdrowia i farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego.
W związku z szeroko zakrojoną
akcją propagandową przeciwników przepisów zakazujących
reklamy aptek, punktów aptecznych i ich działalności wyrażamy
w liście sprzeciw wobec wszelkich
działań zmierzających do zakwestionowania tego zakazu. Akceptując treść tego listu na stronie
internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej (www.nia.org.pl), pokażmy jedność i siłę naszego środowiska! ■
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

Panorama
samorządu
LIST APTEKARZY DO MINISTRA
ZDROWIA
Pan BARTOSZ ARŁUKOWICZ
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z bardzo silną akcją propagandową zmierzającą do podważenia zasadności
przepisu ustalającego całkowity zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz
ich działalności JAKO FARMACEUTA STANOWCZO SPRZECIWIAM SIĘ JAKIMKOLWIEK ZMIANOM
DOTYCZĄCYM WSKAZANEGO ZAKAZU.
Jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zobowiązana do troski o dobro
pacjenta, znając obowiązujące przepisy prawa, uważam, że nie istnieje żadna merytoryczna
przesłanka do prowadzenia reklamy aptek i świadczonych przez nie usług.
Jako osoba wykonująca zawód mający na celu ochronę zdrowia publicznego nigdy
nie zaakceptuję sytuacji, w której potrzebujący pomocy pacjent miałby być narażany
na oddziaływanie reklamy w tak wrażliwej sferze, jaką jest ochrona jego zdrowia i życia.
Jako farmaceuta udzielam pacjentom pomocy w postaci usług farmaceutycznych w placówce
ochrony zdrowia. NIE JESTEM HANDLOWCEM I NIE PRACUJĘ W PLACÓWCE HANDLOWEJ.
Próby narzucania nam, farmaceutom przez "samarytańskich przedsiębiorców", "wątpliwe
autorytety naukowe" i firmy lobbystyczne sposobu wykonywania zawodu uważam
za niedopuszczalne, a w niektórych wypadkach wręcz poniżające. STOP ZAKŁAMANIU
I FAŁSZYWYM SLOGANOM. Apteka to placówka ochrony zdrowia, a jej istota to prawidłowo
świadczone usługi farmaceutyczne i my - farmaceuci.
Doświadczenia z okresu sprzed wprowadzenia zakazu reklamy aptek wskazują,
że wszelkie akcje reklamowo-promocyjne nastawione były na osiągnięcie maksymalnego
zysku przez podmioty je prowadzące lub podmioty uczestniczące w takich akcjach.
W konsekwencji kreowano nadmierny popyt na usługi farmaceutyczne, w tym na wydawanie
niektórych kategorii leków. Kampanie te dotyczyły najczęściej leków refundowanych
ze środków publicznych. Pacjenci pod wpływem reklamy korzystali z usług farmaceutycznych
w zakresie wykraczającym poza ich rzeczywiste potrzeby. Równocześnie niezasadnie
obciążany był wspólny budżet przeznaczony na finansowanie leków.
Jeżeli niektórzy przedsiębiorcy nie rozumieją oczywistej prawdy, że apteki nie mogą
ex definitione być reklamowane, powinni zmienić branżę. Nie chcemy, żeby narzucano nam,
farmaceutom, praktyki rynkowe, których nie można pogodzić z należytym wykonywaniem
naszego zawodu. Nie mam wątpliwości, że jako lekarz doskonale rozumie Pan moje
stanowisko i nie pozwoli, aby w aptece bezwzględna komercja zwyciężyła z medycyną.
Z pewnością podziela Pan pogląd, że aptekę tworzą
wykwalifikowani farmaceuci, a nie przedsiębiorca, który
ją prowadzi.
POLSKIE APTEKI NIE CHCĄ I NIE POTRZEBUJĄ REKLAMY!

Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

5

Wszechnica aptekarska

Ten sam lek
różnie zapisany
– część II

W

drugim artykule pod tym samym tytułem co miesiąc temu: „Ten sam lek różnie zapisany” pozostajemy w dalszym
ciągu w temacie bardzo prostych błędów recepturowych. Wynikają one najczęściej z niewłaściwego
lub zbyt pośpiesznego, czasami pobieżnego przeczytania recepty. Błędy i mylne interpretacje zapisów, o których chcemy mówić, raczej rzadko zdarzają się w praktyce i wynikają w naszym mniemaniu bardziej z roztargnienia niż z niewiedzy. Jednakże z kronikarskiego obowiązku jesteśmy zobligowani do potraktowania tego tematu w sposób
kompleksowy i wyczerpujący.
Tym razem również chcielibyśmy przypomnieć Państwu różnorodne możliwości zapisu recepty, jednak tym razem na stałe postaci leku recepturowego. Jest to sprawa prawdopodobnie dla
każdego oczywista, ale podobno najczęściej występują pomyłki w sprawach elementarnych. Niewłaściwie przeczytany zapis dawkowania może spowodować niewłaściwe wykonanie recepty, a tym samym wywołać poważniejsze konsekwencje.
W zakresie różnego zapisu recepturowego
leku stałego, na początek przychodzą nam na myśl
recepty na proszki lub czopki i tak zwane „praescriptio multiplikata” i „praescriptio divisa”. Lekarz może
przepisać substancję w ilości potrzebnej do wykonania pojedynczej porcji postaci leku, a następnie
dopisuje ile takich porcji (dawek) postaci leku należy sporządzić lub przepisuje substancję w ilości
potrzebnej do całej kuracji, a następnie zapisuje na
ile porcji (dawek) należy ją podzielić. Przy zbyt pospiesznym i chaotycznym odczytaniu recepty może
dojść w związku z tym do sporych pomyłek, które
prześledźmy na poniższych przykładach:
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Przykład 1
Rp.
Coffeini et Natr. benz. 		
Acidi acetylsalicylici		
Codeini phosphatis		

0,05
0,1
0,005

Oczywiście tego typu recepta przez większość farmaceutów na pierwszy rzut oka będzie
traktowana jako „praescriptio multiplikata” i będziemy tylko zwracali uwagę, ile razy tę ilość powtórzyć (celowo nie dopisaliśmy reszty przepisu
recepturowego, podobnie w przykładzie 2). Jeśli
natomiast w tej recepcie substancje występowałyby w ilości dawek maksymalnych jednorazowych to
odpowiedź nie byłaby już tak prosta.
Przykład 2
Coffeini et Natr. benz. 		
Acidi acetylsalicylici		
Codeini phosphatis		

0,3
1,0
0,06

Powyższa recepta, szczególnie jeśli ilość
przepisanych proszków nie będzie zbyt duża może
być powodem poważnego błędu. Przyjmijmy, że
do wykonania jest dziesięć proszków. Jeśli recepta będzie przepisana jako „praescriptio multiplikata” to wówczas do jej wykonania potrzeba będzie:
trzech gramów kofeiny z benzoesanem sodu, dziesięciu gramów kwasu acetylosalicylowego i 60 miligramów fosforanu kodeiny. Gdyby jednak recepta
była zapisana jako „praescriptio divisa” ilość odważanych substancji była by dokładnie taka, jak zapisana na recepcie. W przypadku błędnego rozczytania recepty pacjent może dostać dziesięciokrotnie
za małą lub dziesięciokrotnie za dużą dawkę.
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

Wszechnica aptekarska
W nawiązaniu do wiodącej myśli artykułu,
przedstawimy przypadek, kiedy mamy do czynienia z różnym zapisem tego samego składu leku recepturowego. Posłużymy się przykładem zbliżonym do powyższego.
Przykład 3
Coffeini et Natr. benz. 		
Acidi acetylsalicylici		
Codeini phosphatis		
M.f. pulv. D.t.d. No 20

0,2
0,5
0,02

Przykład 4
Coffeini et Natr. benz. 		
4,0
Acidi acetylsalicylici		
10,0
Codeini phosphatis		
0,4
M.f. pulv. div.in part. aeq. No 20

W obu przypadkach mamy do czynienia z takim samym preparatem jednak przepisanym na dwa
różne sposoby. O ile w przypadku recept na proszki tego typu pomyłki wydają się czysto teoretyczne, a wręcz abstrakcyjne o tyle w przypadku recept
na leki przeznaczone do jam ciała, w szczególności czopki doodbytnicze i globulki to tego rodzaju
pomyłki mogą się faktycznie przydarzać zwłaszcza,
że często stosujemy substancje z wykazu C z dużą
rozpiętością dawek zwykle stosowanych, tak więc
o pomyłkę nie trudno. Po drugie tego typu leki są
przepisywane zazwyczaj w mniejszej ilości na przykład po trzy, sześć czy dwanaście, a dodatkowo
ilość podłoża – najczęściej masła kakaowego, która
mogłaby pomóc w jednoznacznym rozstrzygnięciu
z jakim typem recepty mamy do czynienia może
być zapisana w postaci kodu „quantum satis”.
Prześledźmy powyższe na przykładzie:
Przykład 5
Bismuthi subgallatis		
Zinci oxydi 			
Tanini 				
Massae suppositoriae q.s.
M.f. supp. No 6

0,1
0,1
0,1

Przykład 7
Bismuthi subgallatis
Zinci oxydi
Tanini 				
Massae suppositoriae q.s.
M. f. supp. No 6

aa 0,1

Przykład 8
Bismuthi subgallatis
Zinci oxydi
Tanini 				
aa 0,6
Massae suppositoriae q.s.
M. f. supp. Div. in part. aeq. No 6

Na podstawie przykładów 5-8 mamy przedstawione przepisy na ten sam preparat w ilości
sześciu czopków. Dwie recepty to recepty „mnożone” dwie to recepty „dzielone”. Należy zwrócić
uwagę, że przy takiej ilości i powiedzmy niezbyt
czytelnym zapisie i niezbyt uważnym odczytywaniu możliwość pomyłki jest całkiem spora.
Konkluzja z wyżej przedstawionych przykładów jest następująca: w trakcie wykonywania leku
recepturowego aptekarz nie może popadać w rutynę – np. recepty typu „praescriptio multiplicata”
zdarzają się zdecydowanie częściej. Do każdej recepty, nawet tej najbardziej popularnej należy podchodzić w sposób indywidualny mając w świadomości, że wykonujemy lek dla konkretnego – znanego nam z imienia i nazwiska pacjenta. I w każdą
wykonaną receptę należy włożyć maksimum uwagi
i staranności począwszy od jej przeczytania, a na
sprawdzeniu jakości leku przed wydaniem skończywszy. ■
dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk

Specjalista Farmacji Aptecznej
Starszy Wykładowca, Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. farm. Michał J. Nachajski

adiunkt
Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

fot. Fotolia.com

Przykład 6
Bismuthi subgallatis 		
0,6
Zinci oxydi 			
0,6
Tanini 				
0,6
Massae suppositoriae q.s.
M.f. supp. Div. in part. aeq. No 6

Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

Piśmiennictwo:
1. Krówczyński L.: Ćwiczenia z receptury, Collegium Medicum UJ,
1994, Kraków.
2. Krówczyński L., Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2000, Kraków.
3. Peuke C., Dreeke-Ehrlich M.: Wskazówki racjonalnego
przyrządzania leku recepturowego, MedPharm Polska, 2008,
Wrocław.
4. Jachowicz R.: Receptura Apteczna, PZWL, 2006, Warszawa.
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Manuał aptekarski

S

łońce jest bardzo ważnym
czynnikiem pozytywnie oddziaływującym na samopoczucie człowieka poprzez wpływ
na wydzielanie melatoniny, jak
również poprawiającym kondycję fizyczną dzięki zwiększaniu
stężenia tlenu w tkankach. Ponadto promieniowanie słoneczne
determinuje syntezę endogennej witaminy D3 oraz wydzielanie hormonów, korzystnie wpływa na aktywność autonomicznego układu nerwowego i reguluje
procesy przemiany materii. Terapia światłem znajduje również
zastosowanie w leczeniu chorób
skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, w leczeniu
gruźlicy, żółtaczki oraz zapalenia
płuc. Pomimo niekwestionowanych zalet płynących z korzystania z promieni słonecznych ich
nadmiar bądź niekontrolowana
ekspozycja na ich działanie jest
zabójcza dla skóry człowieka ponieważ powoduje jej uszkodzenia, przyśpiesza starzenie i jest
głównym czynnikiem wywołującym raka skóry.

8

Skóra człowieka narażona
jest na działanie pełnego spektrum promieniowania słonecznego, m.in. promieniowania ultrafioletowego o długości fal 10-400
nm, które jest odpowiedzialne za
zmiany skórne. W skład promieniowania UV wchodzą dwa podstawowe zakresy: UVB jest to
krótszy zakres o długość fal 290320 nm oraz UVA - dłuższy zakres o długość fal 320-400 nm
oraz trzeci UVC, który praktycznie
całkowicie jest pochłaniany przez
warstwę ozonową. Ponadto w zakresie promieniowania UVA wyróżniamy promienie UVA 1 o długości fal 340-400 nm oraz promienie UVA 2 o długości fal 320340 nm. Promieniowanie UVA
jest odpowiedzialne za reakcje
fototoksyczne i fotoalergiczne.
Przenikając do głębszych warstw
skóry bezpośrednio degeneruje włókna kolagenowe i elastyny (fotostarzenie) oraz powoduje nadprodukcję wolnych rodników, które uszkadzają błony komórkowe i struktury DNA. W skórze pojawia się tzw. elastoza sło-

neczna, która posiada zbliżoną
budowę do elastozy starczej powodując przedwczesne starzenie
się skóry (ang. photoageing), czyli starzenie spowodowane światłem. Objawami fotostarzenia są
zmarszczki, rozszerzone naczynia krwionośne, brunatne plamy
oraz bruzdy, które pojawiają się
dużo wcześniej niż te występujące podczas naturalnego procesu
starzenia się skóry. Działanie to
ujawnia się dopiero po kilku latach i ma charakter nieodwracalny. Promieniowanie UVB odpowiedzialne jest za powstawanie
rumienia i zaczerwienienia skóry
nazywanymi opalenizną natychmiastową działając na poziomie
naskórka. Ten rodzaj promieniowania odpowiedzialny jest za poparzenia słoneczne oraz wystąpienie rumienia posłonecznego.
Promieniowanie UVB stymuluje syntezę nowych melanocytów
oraz pobudza aktywność już istniejących. Działa immunosupresyjne i dlatego w okresie letnim
obserwowana jest często reaktywacja wirusa opryszczki wargoAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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wej (Herpes simplex I). Promieniowanie słoneczne odpowiedzialne jest także za powstawanie zmian skórnych o charakterze
nienowotworowym tzw. fotodermatozy jak również powstawanie
zmian nowotworowych takich jak
czerniak złośliwy, rak podstawnokomórkowy, rak kolczystonabłonkowy. Ochrona oczu przed
promieniowaniem UVB ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce chorób oczu takich jak zaćma.
W wielu badaniach oceniano zależność między stopniem nasłonecznienia skóry dzieci a liczbą
znamion barwnikowych. Wykazano, że osoby narażone w dzieciństwie i w okresie młodzieńczym
na nadmierną ekspozycję na promienie słoneczne, bez odpowiedniej ochrony, mają większą liczbę
znamion barwnikowych, które są
nie tylko defektem kosmetycznym, lecz stanowią jeden z istotnych czynników ryzyka rozwoju
czerniaka złośliwego (melanoma
malignum) i innych nowotworów
skóry.
Podstawową metodą ochrony przeciwsłonecznej jest stosowanie kosmetyków zawierających
filtry przeciwsłoneczne (fizyczne
i/lub chemiczne). Opakowanie takiego kosmetyku zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej powinno zawierać informacje o tym,
do jakiej klasy ochronnej przed
promieniowaniem UV dany produkt należy. Wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej (ang. sun
protection factor, SPF) określa
stopień ochrony przed promieniowaniem UVB, którego wartość mówi nam o ile więcej promieniowania jest potrzebne, aby
wywołać rumień na skórze chronionej w stosunku do ilości promieniowania wywołującego rumień na skórze niechronionej.
W 2006 roku Europejski Związek
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

Przemysłu Kosmetycznego COLIPA wprowadził następujące kategorie ochrony:
− niski stopień ochrony –
wartość SPF od 6 do 10;
− średni stopień ochrony –
wartość SPF 15, 20, 25;
− wysoki stopień ochrony –
wartość SPF od 30 do 50;
− bardzo wysoki stopień
ochrony – wartość SPF powyżej 50.
Wskaźniki PPD (ang. Persistant Pigmentation Darkening) i IDP (ang. Immediate Pigmentation Darkening) określają zdolność ochrony kosmetyku
przed promieniowaniem UVA.
Filtry fizyczne zwane nieorganicznymi działają na zasadzie rozpraszania promieniowania z całego spektrum długości fal (UVA
i UVB). Ich działanie polega na
tworzeniu bariery ochronnej, jednak rzadko stosowane są samodzielnie, ponieważ trudno jest
im osiągnąć odpowiednio wyso-

ki wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej. Rzadko powodują podrażnienia skóry i są bardziej fotostabilne niż filtry organiczne. Są
one głównie pochodzenia mineralnego i należą do nich barwniki
pigmentowe (tlenek tytanu, tlenek cynku, tlenki żelaza o wielkości cząsteczek 200-300 μm)
oraz pigmenty zmikronizowane (tlenek cynku lub tlenek tytanu o wielkości cząstek 20-80 nm).
W przeciwieństwie do filtrów fizycznych, które po aplikacji pozostawiają biały film, filtry chemiczne o lekkiej konsystencji dobrze
się wchłaniają nie pozostawiając
tłustej warstwy na powierzchni
skóry. Filtry chemiczne (organiczne) posiadają zdolność absorpcji
promieniowania UV i jego przemianę w energię cieplną. Pochłanianie promieniowania UV sprawia, że cząsteczka chemiczna filtru przechodzi na wyższy poziom
energetyczny i wprowadza go
w stan wzbudzenia. Podczas powrotu do stanu podstawowego

Wykazano, że osoby narażone
w dzieciństwie i w okresie młodzieńczym
na nadmierną ekspozycję na promienie
słoneczne, bez odpowiedniej ochrony,
mają większą liczbę znamion
barwnikowych, które są nie tylko
defektem kosmetycznym, lecz stanowią
jeden z istotnych czynników ryzyka
rozwoju czerniaka złośliwego (melanoma
malignum) i innych nowotworów skóry.
►
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pozyskuje się z glonów morskich,
wyciągi roślinne np. z kwiatostanów kocanki włoskiej lub kocanki piaskowej (Helichrysum italicum lub Helichrysum arenarium),
z rumianku lekarskiego (Chamomilla recutita), kruszyny europejskiej (Rhamnus frangula), aloesu (Aloes sp.) czy korzeni ratanii (Krameria triandra). Zawierają one flawonoidy o różnorodnej
strukturze chemicznej i wynikającej z nich odmiennej aktywności
fotoochronnej. Ponadto, posiadają właściwości antyoksydacyjne i przeciwwolnorodnikowe. Ich
skuteczność nie jest jednak wystarczająca, aby mogły być stosowane samodzielnie.
Kosmetyki bądź dermokosmetyki o działaniu przeciwsłonecznym powinny posiadać szerokie spektrum filtrów pochłaniających zarówno promieniowanie UVB jak i UVA oraz substancje pielęgnacyjne i natłuszczające. Stosowanie wielu filtrów pozwala na zmniejszenie stężenia
poszczególnych składników oraz
daje większą ochronę przeciwsłoneczną. Zgodne z zalecenia-

mi UE, produkt taki powinien zapewniać ochronę przeciw różnym
typom promieni UV, a stosunek
wskaźnika ochrony przeciw promieniom UVB do UVA powinien
wynosić co najmniej 3. Preparaty
te nie powinny zawierać substancji o działaniu przeciwzapalnym,
ponieważ niwelując podrażnienie skóry oraz zmniejszając objawy poparzenia ukrywają realne efekty niekorzystnego wpływu
promieni słonecznych na skórę.
Substancje przeciwzapalne mogą
natomiast znajdować się w produktach kosmetycznych stosowanych po opalaniu. Filtry powinny być aplikowane na wszystkie
odkryte części ciała co najmniej
20-30 minut przed ekspozycją na
słońce. Zalecana ilość produktu
to 1,5 mg/cm2 ciała, którą należy
nakładać każdorazowo po wyjściu z wody (dotyczy to również
filtrów wodoodpornych), a aplikację trzeba powtarzać co 2-3 h
w ciągu dnia. ■
dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance Aflofarm
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w postaci promieniowania (fluorescencja). Zawierają w swej budowie grupę karbonylową, tiokarbonylową, indolową, azotynową
lub azotanową. Związki te powinny być fotostabilne oraz nie przekraczać bariery skórnej przenikając do krążenia ogólnego. Stosowane obecnie filtry chemiczne są
nierozpuszczalne w wodzie oraz
posiadają dużą masę cząsteczkową, dzięki czemu długo utrzymują się na powierzchni skóry i nie
przenikają do warstw głębokich
skóry. Jest to największa grupa
filtrów charakteryzująca się wysoką skutecznością i zróżnicowaniem pod względem budowy
chemicznej. Cieszące się największą popularnością w przeszłości
pochodne kwasu salicylowego
i kwasu para-aminobenzoesowego obecnie są rzadko stosowane z powodu niskiej skuteczności,
a przede wszystkim ze wzgląd na
działanie uczulające. Trzecią grupą filtrów są filtry naturalne i są
to głównie substancje pochodzenia roślinnego o właściwościach
promieniochronnych. Należą do
nich niektóre tłuszcze roślinne,
np. masło shea, masło kakaowe
(Butyrum Cacao) oraz oleje, takie
jak olej makadamiowy (Oleum
Macadamiae), argonowy (Oleum
Arganiae), olej sezamowy (Oleum
Sezami), olej z awokado (Oleum
Perseae, Avocado). Charakteryzują się bardzo dobrym profilem
bezpieczeństwa, rzadko wywołują
podrażnienia, pochłaniają zarówno promieniowanie UVA i UVB,
jednak posiadają słabą zdolność
fotoprotekcji. Oprócz działania
ochronnego stosowane w wysokich stężeniach wykorzystywane są jako bazy różnego rodzaju
emulsji kosmetycznych o działaniu pielęgnacyjnym. Kolejną grupą są karotenoidy, które obecnie
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Mała stomatologia
w aptece
– zęby nadwrażliwe
i halitoza
Apteka jako placówka służby zdrowia często jest pierwszym miejscem, do którego przychodzi pacjent w celu
porady zdrowotnej i zakupu odpowiedniego leku. Doradzanie w samoleczeniu, informowanie o działaniu, interakcjach, czy wreszcie implementacja i prowadzenie opieki farmaceutycznej stanowią o jakości świadczonych usług farmaceutycznych w danej aptece. Dolegliwości, jakie zgłaszają pacjenci w aptece niejednokrotnie dotyczą schorzeń
jamy ustnej. Farmaceuta może pomóc w wyborze odpowiedniego leku, płynu do płukania, pasty do zębów oraz podać wskazówki dotyczące stosowania odpowiedniej diety, czy zasad higieny jamy ustnej. W niektórych sytuacjach aptekarz ocenia, że stan chorego wymaga wizyty u stomatologa. We wstępnym rozpoznaniu zaawansowania procesu
chorobowego toczącego się w jamie ustnej pomaga nie tylko doświadczenie farmaceuty, ale przede wszystkim jego
wiedza w zakresie farmacji stomatologicznej.

P

acjenci ze schorzeniami
jamy ustnej zgłaszają się
do apteki po porady dotyczące m.in. problemu nadwrażliwości zębiny, czy halitozy. Aby
dobrać środek skuteczny na dolegliwość zgłaszaną przez chorego, prześledźmy po kolei najczęściej występujące choroby jamy
ustnej.

Problem zębów nadwrażliwych dotyczy blisko 50% ludności całego globu. W Polsce co
trzecia osoba dotknięta jest tym
schorzeniem, w tym ponad połowę populacji objętej tą dolegliwością stanowią kobiety. Fakt ten
tłumaczony jest częstszym stosowaniem przez panie produktów
wybielających zęby (m.in. past
o dużych właściwościach ściernych). Powodują one demineraAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

lizację szkliwa, a następnie struktury znajdującej się pod szkliwem
– zębiny, zwanej również dentyną
(łac. dentinum).
Zębina przebiega na całej
długości zęba, zarówno w jego
koronie, szyjce, jak i korzeniu.
Składa się ona w 80% z materii nieorganicznej, gł. z hydroksyapatytów oraz niewielkiej
ilości wody. Pozostałe 20% stanowią substancje organiczne, takie
jak: kolagen, lipidy i mukopolisacharydy. Prowadzą one do miazgi zęba (wraz z jej naczyniami
krwionośnymi i nerwami) otoczonej swoistym „płaszczem” zębiny.
Nadwrażliwość zębiny definiuje się jako nagłą i ostrą odpowiedź na bodziec drażniący
przyłożony do policzkowej po-

wierzchni odsłoniętej (pozbawionej szkliwa) zębiny w okolicy szyjki zęba. Bezpośrednią przyczyną
bólu są bodźce termiczne (gorące, zimne) oraz chemiczne (słodkie, kwaśne) i mechaniczne. Sygnały te przekazywane są do unerwionej wewnątrz zęba miazgi.
Do nadwrażliwości zębów może
dojść również w skutek recesji
dziąseł, zwanej potocznie cofaniem się dziąseł. Dochodzi wówczas do ich miejscowego zaniku
i odsłonięcia korzeni zębowych.
Przyczyn wystąpienia nadwrażliwości zębów upatruje się
w nieumiejętnym ich szczotkowaniu, stosowaniu szczoteczek
z twardym włosiem oraz past do
zębów o wysokim współczynniku ścieralności (m.in. pasty wybielające), co powoduje tzw. ab-►
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► razję (ścieranie się) szkliwa. Nale-
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Na rynku aptecznym znajduje się szereg preparatów poprawiających mineralizację zębów, a także znoszących przewodzenie w zakończeniach nerwów
obwodowych. Do pierwszej grupy zaliczamy związki fluoru, np.
fluorek sodu (o stężeniach 0,05%
- 0,22%), aminofluorek, monofluorofosforan sodu. Substancje
te zawarte są w żelach fluorkowych (ze specjalnymi aplikatorami), płynach do płukania jamy
ustnej oraz pastach do zębów
z fluorem. W tych ostatnich zawartość fluoru wynosi od 525 do
1450 ppm. Preparaty te powodują wzrost mineralizacji zębiny, wytrącając kryształy fluorku wapnia,
które tworzą szczelną warstwę zamykającą otwarte kanaliki zębiny. CaF2 jest rezerwuarem fluoru
na kilka tygodni. Ponadto, reakcja
związków fluoru (w niskim stężeniu, poniżej 100 ppm) z substancjami wchodzącymi w skład zębiny (gł. hydroksyapatytem) powoduje powstanie fluoroapatytu.
Jest to związek stanowiący dodatkowe zabezpieczenie przed
działaniem kwasów pochodzących z pokarmów oraz produkowanych przez bakterie bytujące

w płytce nazębnej. Bezpośredni kontakt czynników zewnętrznych z miazgą zostaje przerwany,
bodźce nie dochodzą do receptorów znajdujących się na zakończeniach nerwowych w miazdze.
Kolejny mechanizm działania fluoru polega na jego funkcji bakteriostatycznej. Powoduje on blokadę enzymów niezbędnych dla
życia komórek bakteryjnych paciorkowców próchnicotwórczych
(m.in. Streptococcus mutans). Fluor można dostarczać również stale za pomocą odpowiedniej diety.
Duże ilości fluoru zawierają herbata (bardzo dobrze przyswajalna postać fluoru), sól spożywcza
fluorowana, woda mineralna fluorowana, ryby, fasola, ziemniaki, marchew, szpinak oraz mleko. Należy jednak mieć na uwadze toksyczność nadmiernych
dawek fluoru. Dopuszczalna dobowa dawka tego pierwiastka
(uwzględniając produkty żywnościowe) wynosi 3-4 mg. W wyniku
przyjęcia lub przypadkowego połknięcia zbyt dużej ilości fluoru,
może dojść do ostrego zatrucia.
Dochodzi wówczas do wytworzenia nierozpuszczalnego fluorku
wapnia, co powoduje nagły spa-

Fot. © yanlev - Fotolia.com

ży zalecić pacjentowi zakup dobrze wyprofilowanej miękkiej
szczoteczki oraz pasty do zębów o wskaźniku niskiej ścieralności (RDA 30, ang. Radioactive Dentin Abrasion). Istnieje tzw.
krytyczna wartość pH pokarmu
(4,5 – 5,5), poniżej której dochodzi do procesu tzw. erozji (rozpuszczania) szkliwa. Do produktów spożywczych posiadających
odczyn kwaśny należą m.in. coca-cola, soki owocowe, piwo. Po
ich spożyciu nie należy od razu
szczotkować zębów, a jedynie
opłukać je wodą. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zębów powinny również pić soki owocowe
przez słomkę, ograniczając w ten
sposób możliwość oddziaływania substancji o odczynie kwasowym na odsłoniętą zębinę.
Rzadziej występującą przyczyną
problemu nadwrażliwych zębów
jest refluks żołądkowo-przełykowy. W przebiegu tej choroby,
kwaśna treść żołądkowa może
dostać się do jamy ustnej i spowodować uszkodzenie szkliwa.
W tym przypadku należy doradzić zakup leków zmniejszających produkcję jonów wodorowych (inhibitorów pompy protonowej) i zalecić wizytę u gastrologa. Podczas rozmowy z pacjentem ważne jest, aby znaleźć
odpowiednią przyczynę dolegliwości, wykluczyć pozostałe i zastosować odpowiednie leczenie lub – w zależności od stopnia
zaawansowania choroby - zasugerować wizytę u stomatologa.
Celem leczenia nadwrażliwości
zębiny w gabinecie dentystycznym jest blokada przewodnictwa
bodźców z odsłoniętej zębiny do
unerwionej miazgi (terapia objawowa), zamknięcie kanalików zębiny lub lakierowanie zębów preparatem zawierającym fluor.
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dek wapnia we krwi (hipokalcemia) z jednoczesnym wzrostem
stężenia potasu (hiperkaliemia).
Zaburzenia te mogą zagrażać życiu pacjenta.
Kolejną grupę substancji
stosowanych przy nadwrażliwości zębów stanowią związki potasu: chlorek, cytrynian, szczawian oraz azotan (stęż. 5%). Sole
te znoszą odczuwanie bodźców
nadwrażliwości poprzez zamykanie ujść kanalików zębinowych.
Dodatkowo, cytrynian ma właściwości zobojętniające i buforujące nadmiar odczynu kwasowego
w jamie ustnej. Natomiast szczawian tworzy z wapniem słabo rozpuszczalny kompleks szczawianu
wapnia, który odkłada się w kanalikach zębinowych, „uszczelniając” je. Azotan potasu szczególnie szybko przenika wgłąb zębiny
hamując przewodzenie bólu.
Ważnym składnikiem niektórych past do zębów jest chlorek strontu SrCl2. Działa on synergistycznie do chlorku potasu, zamykając szczelnie odsłonięte kanaliki zębinowe. Wchodzi również w reakcje z hydroksyapatytami tworząc tzw. strontoapatyt
– związek wysoce odporny na
czynniki demineralizacyjne.
Składnikiem zarówno preparatów handlowych, jak i samej
zebiny jest wspomniany wcześniej hydroksyapatyt. Jest to minerał zbudowany z hydroksyfosforanu wapnia o strukturze
kryształowej. Na rynku aptecznym i drogeryjnym istnieją pasty do zębów z hydroksyapatytem. Podczas systematycznego
stosowania tych produktów dochodzi do wypełniania kanalików zębinowych substancja analogiczną do naturalnej. Jak wspoAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

mniano wcześniej, również jony
fluoru reagują z hydroksyapatytem (zarówno występującym
naturalnie w zębinie, jak i egzogennym) z wytworzeniem fluorohydroksyapatytów, substancji
chroniących zęby przed demineralizacją szkliwa. Inna postać fosforanu wapnia, tzw. amorficzny
fosforan wapnia (zwany również
dallitem) w stęż. 0,75% wchodzi
w skład niektórych past do zębów. Substancja ta powoduje redukcję nadwrażliwości na dłuższy
okres czasu. Amorficzna postać
fosforanu wapnia jest również
rezerwuarem jonów warunkujących prawidłowy metabolizm komórek, dostarczając minerałów
niezbędnych do neutralizowania
kwasów (pochodzących z pożywienia lub produkowanych przez
bakterie).
Rzadziej spotykanym związkiem chemicznym w leczeniu
nadwrażliwości zębów jest chlorobutanol 0,5%. Jest on składnikiem niektórych płynów do płukania jamy ustnej. Substancja
ta posiada właściwości hamujące namnażanie się bakterii, konserwujące i przeciwutleniające.
Działa również słabo miejscowo
przeciwbólowo, co ma znaczenie w objawowym leczeniu nadwrażliwości zębów. Należy jednak
ostrożnie stosować preparaty zawierające tą substancję, ponieważ
u niektórych osób może wywoływać tzw. ostre odczyny rzekomoalergiczne. Dochodzi wówczas
do natychmiastowego uwolnienia
mediatorów z mastocytów i bazofilów oraz ich działania narządowego. Chlorobutanol odznacza
się jednak wysoką skutecznością
w usuwaniu nieprzyjemnych dolegliwości związanych z nadwrażliwością zębów. Skutkami lekceważenia objawów tego schorze-

nia mogą być choroby przyzębia
(paradontoza, zapalenie dziąseł),
próchnica zębów, czy uciążliwa
przypadłość - halitoza.
Halitoza (łac. halitus – opar,
wydech) jest stanem chorobowym jamy ustnej, którego głównym objawem jest nieprzyjemny zapach z ust. Przypadłość ta
dotyczy ok. 30% populacji osób
młodych i czynnych zawodowo.
U pacjentów z halitozą obserwuje
się zwiększoną aktywność Gram
(+) bakterii beztlenowych (m.in.
pałeczki Solobacterium moorei)
pojawiających się w ślinie, na zębach i na języku. U osób z halitozą
zaobserwowano również zwiększone namnażanie się bakterii
Bacteroidesforsythus, Enterobacteriaceae, Fusobacterim nucleatum, Porphyromonas endodontalis, Prevotella melaninogenica
oraz Treponema denticola. Nadmierny rozrost tych drobnoustrojów na grzbietowej powierzchni
języka (tzw. nalot) spowodowany jest brakiem higieny tej części
jamy ustnej. Przyczyną charakterystycznego zapachu są produkty
przemiany materii tych drobnoustrojów oraz produkty rozkładu
substancji organicznych pochodzących z pokarmu. Wyróżnia się
cztery grupy substancji odpowiedzialnych za ten zapach:
 lotne związki siarki, VSC (ang.
volatile sulphur compounds) –
powstają w wyniku rozkładu
aminokwasów siarkowych (cysteiny i metioniny)
• merkaptan metylowy, in.
metanotiol (zapach „zgniłej
kapusty”)
• siarkowodór (zapach „zgniłych jaj”)
• siarczek dimetylu (zapach
„gotowanej kapusty”)
• dwutlenek siarki („drażniący” zapach)
►
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► poliaminy
•

•

putrescyna (zapach „gnijącego mięsa”) - powstaje
w wyniku dekarboksylacji
aminokwasu ornityny
kadaweryna („trupi jad”) powstaje w wyniku dekarboksylacji aminokwasu lizyny

 indole
• skatol (zapach „fekaliów”)
 krótkołańcuchowe kwasy
tłuszczowe
• masłowy
• walerianowy
• izowalerianowy
• propionowy
Wyżej wymienione substancje wytwarzane są przez bakterie przy pH zasadowym w jamie
ustnej. W środowisku kwasowym
produkcja tych związków zostaje
zahamowana.
Przyczyną halitozy mogą
być schorzenia przyzębia (zapalenie dziąseł, paradontoza), zębów (próchnica, zgorzel miazgi),
a także infekcje jamy ustnej i migdałków. Pewne znaczenie w patogenezie tej przypadłości mogą
mieć: niedobór białka w diecie,
zaburzenia pH jamy ustnej, wysuszenie jamy ustnej (tzw. kserostomia), palenie papierosów,
nadużywanie alkoholu, niedostateczna lub nieprawidłowa higiena
jamy ustnej, nieżyt nosa lub refluks żołądkowo-przełykowy.
Leczenie halitozy należy zacząć od odnalezienia jej przyczyny. Najczęściej jest to jedna z chorób jamy ustnej. Pacjentowi z halitozą należy przypomnieć nie tylko o dokładnym, częstym szczotkowaniu i nitkowaniu zębów, ale
14

także o regularnym czyszczeniu
grzbietowej powierzchni języka
z powstałego nalotu.
Po każdym posiłku zaleca się płukanie jamy ustnej przez
około trzy tygodnie płynami bez
alkoholu. Płukanka powinna zawierać chlorheksydynę (chemiczna pochodna biguanidu) 0,04% 0,1%. Stężenie 0,1% stanowi swego rodzaju kompromis pomiędzy
jej skutecznością a działaniami
ubocznymi, takimi jak przebarwienia zębów, zaburzenia smaku
czy złuszczanie nabłonka. Chlorheksydyna jest skutecznym środkiem bakteriobójczym i bakteriostatycznym. Mechanizm działania
przeciwbakteryjnego polega na
uszkodzeniu ściany komórkowej
bakterii i zwiększeniu jej przepuszczalności. Powoduje również
rozpuszczanie osadu powstałego na zębach, absorbując się do
glikoprotein śliny i błonki nabytej
(biofilm nakładający się na czystą
powierzchnię zębów). Chlorheksydyna pozbawia w ten sposób
drobnoustroje podłoża do wzro-

stu i namnażania. Jest ona aktywna przede wszystkim wobec bakterii Gram (+), w mniejszym stopniu również wobec bakterii Gram
(-), drożdży, grzybów i niektórych wirusów. Oporne na jej działanie są niektóre szczepy Pseudomonas, Proteus, prątki kwasooporne i przetrwalniki bakterii. W wyższych stężeniach (0,2%
- 2%) w postaci glukonianu lub
dwuglukonianu, chlorheksydyna
przeznaczona jest do stosowania w paradontozie, stanach zapalnych dziąseł, kandydozach, aftach oraz profilaktyce tych schorzeń.
Niezwykle istotne w leczeniu halitozy jest wykorzystanie
bakterii probiotycznych do zwalczania drobnoustrojów patogennych odpowiedzialnych za infekcje i produkcję związków lotnych siarki. Pacjentowi z problemem halitozy warto polecić stosowanie preparatu probiotycznego zawierającego liofilizowane bakterie Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium

Pacjentowi z problemem halitozy
warto polecić stosowanie preparatu
probiotycznego zawierającego liofilizowane
bakterie Lactobacillus, Bifidobacterium,
Propionibacterium i/lub Streptococcus.
Zaleca się stosować 2 kapsułki produktu
3 razy dziennie. Proszek zawarty
w kapsułkach należy wsypać pod język.
W ten sposób bakterie probiotyczne
będą zasiedlać jamę ustną, skutecznie
konkurować z bakteriami patogennymi
oraz hamować ich rozwój.
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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i/lub Streptococcus. Zaleca się stosować 2 kapsułki produktu 3 razy
dziennie. Proszek zawarty w kapsułkach należy wsypać pod język.
W ten sposób bakterie probiotyczne będą zasiedlać jamę ustną, skutecznie konkurować z bakteriami patogennymi oraz hamować ich rozwój.
Potwierdzoną skuteczność
w zwalczaniu halitozy mają również preparaty apteczne zawierające chlorek cynku ZnCl2. Posiada on właściwości absorbujące
nieprzyjemne zapachy powstające w wyniku procesów gnilnych
w jamie ustnej. Działa również
słabo przeciwzapalnie. Większe
znaczenie w leczeniu objawowym
halitozy od chlorku cynku ma inna
postać tego pierwiastka – cynk
organiczny w postaci tabletek do
ssania. Cynk organiczny zawiera
chelatowy związek cynku, mający
wyjątkową zdolność wchodzenia
w trwałe reakcje ze związkami lotnymi siarki. Mechanizm działania
polega na blokowaniu grup tiolowych -SH substratów będących
prekursorami lotnych związków
siarki. Dzięki temu cynk neutralizuje nieświeży oddech w ciągu
kilku minut. Jego działanie utrzymuje się do kilku godzin. Preparat zawierający cynk organiczny
nie zawiera cukru, a występujący
w jego składzie ksylitol wykazuje działanie kariostatyczne (chroniące przed próchnicą). Cynk ma
również istotne znaczenie w profilaktyce przeciwinfekcyjnej oraz
hamowaniu wnikania wirusów
do komórek nabłonkowych jamy
ustnej i gardła. Ponadto, wykazuje działanie immunomodulujące
oraz wpływa na wiele reakcji metabolicznych organizmu. W farmakoterapii jamy ustnej, pierwiastek ten ma szczególne zastoAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

sowanie podczas leczenia zmian
chorobowych na błonie śluzowej
(np. afty), stanów zapalnych dziąseł i innych chorób przyzębia (paradontozy).
Czynnikiem wspomagającym leczenie halitozy mogą być
drażetki chlorofilowe z kompleksem miedziowym chlorofiliny (sól
sodowa). Mechanizm działania
chlorofilu jest podwójny. Hamuje
on aktywność enzymów rozkładających białka, wskutek czego
produkcja związków lotnych siarki zostaje znacznie utrudniona.
Ponadto barwnik ten jest silnie
alkaliczny, co powoduje zmniejszenie namnażania się bakterii
w jamie ustnej. Spośród warzyw,
natka pietruszki zawiera duże ilości chlorofilu.
Substancją mającą znaczenie odświeżające i orzeźwiające
jest mentol. Nie ma on większego znaczenia w terapii halitozy.
Może natomiast dawać chwilową
ulgę osobom z problemem suchości w jamie ustnej.
Rola farmaceuty w opiece
farmaceutycznej nad pacjentem
stomatologicznym wymaga znajomości nie tylko chemii, farmakologii i farmakognozji, ale również posiadania wiedzy na temat objawów, diagnostyki i epidemiologii chorób jamy ustnej.
Istotne znaczenie ma również
włączanie się aptekarzy w akcje
społeczne propagujące profilaktykę stomatologiczną. Nie bez
znaczenia dla polskich pacjentów
byłaby ścisła współpraca farmaceutów z dentystami w celu optymalizacji leczenia schorzeń jamy
ustnej. ■
mgr farm. Michał Mańka
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VADEMECUM FARMACEUTY SZPITALNEGO

MATERIAŁY SZEWNE

W

opracowaniach poświęconych
farmacji
stosowanej (praktycznej) oraz technologii postaci leku
znajdziemy rozdziały poświęcone materiałom szewnym, a więc
igłom i niciom chirurgicznym.
W Farmakopei Polskiej IX monografie szczegółowe nici chirurgicznych stosowanych u ludzi znajdują
się w tomie I (od strony 1167). Ponadto nici chirurgiczne to wyroby
zaliczane do szeroko rozumianych
wyrobów medycznych (zgodnie
z dyrektywą 93/42/EWG). Można więc założyć, że asortyment
ten powinien pozostawać w kręgu kompetencji zawodowych farmaceuty. W rzeczywistości wiedza aptekarzy na ten temat nie
jest szeroka, głównie ze względu
na nikłą styczność z produktami
przeznaczonymi do chirurgicznego zaopatrzenia ran. Większą potrzebę poszukiwania informacji na
temat materiałów szewnych wykazują farmaceuci zatrudnieni w aptekach szpitalnych, w szczególności, jeżeli włączeni są w przygotowanie procedur przetargowych na
zakup tych wyrobów. Tutaj jednak
pojawia się dotkliwy brak obszerniejszych opracowań przygotowanych z myślą o farmaceutach, stąd
też pomysł na niniejszy artykuł.
16

Nici służą przede wszystkim do utrzymania rozciętych
tkanek w zbliżeniu, niektóre także do podwiązywania. Rozległej
lub głębokiej rany urazowej nie
można pozostawić „samej sobie”,
gdyż okres gojenia wówczas znacząco wydłuża się. Niekiedy niezaopatrzona rana mogłaby się
wcale samoistnie nie zagoić, narażając organizm na zakażenie.
Spostrzeżenia tego dokonano już
wiele wieków temu – „opracowania” ran dokonywano za pomocą dostępnych materiałów takich
jak kolce, ciernie, włókna roślinne
czy nawet włosy. Znane są nawet
doniesienia o zbliżaniu brzegów
rany z użyciem żuwaczek dużych
mrówek bengalskich. Współcześnie materiały szewne używane
są zarówno na salach opatrunkowych, jak i operacyjnych, a ich
wybór jest bardzo szeroki.
Współczesnym
materiałom szewnym stawia się bardzo
wysokie wymagania. Nici chirurgiczne są rodzajem wczepu, muszą być zatem bezwzględnie jałowe. Dzisiaj nie stanowi to już
żadnego problemu – producenci
nie tylko gwarantują pewną sterylizację za pomocą tlenku etylenu lub promieniowania gamma, ale również pakują igły i nici

w coraz doskonalsze opakowania
zewnętrze zapewniające wygodne wyjęcie materiału bez ryzyka
utraty jałowości.
Nić musi być przede wszystkim wytrzymała (równomiernie
na całej długości). Inne pożądane
cechy materiału szewnego to wysoka zgodność biologiczna oraz
dobra poręczność chirurgiczna.
Poręczność jest dosyć subiektywnym parametrem określającym
wygodę użycia, czas manipulacji
konieczny do założenia szwu czy
właściwości elektrostatyczne. Idealna nić nie powinna wywoływać
odczynu tkankowego, co w przypadku niektórych typów nici nie
jest możliwe do osiągnięcia. Nić
jest implantem, a więc ciałem obcym, organizm więc „broni się”
reakcją zapalną. Nici w zależności od materiału z którego są wykonane mogą wywoływać odczyn
tkankowy o różnym nasileniu (np.
nici lniane – znaczny).
Od nici oczekuje się także,
iż będą one mieć niską tzw. „pamięć kształtu”, czyli, że po wyjęciu z saszetki odtworzą swój
pierwotny kształt, a nie pozostaną zwinięte. Niepożądana natomiast jest nasiąkliwość, ponieważ
sprzyja infekcjom w obrębie rany.
Wadę tę można wyeliminować
poprzez powlekanie lub impreAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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gnację. Konkretny materiał cechuje się często kompromisowymi właściwościami np. ma dobre
cechy pod kątem łatwości wiązania węzła, ale słabą odporność na
rozciąganie (tak jest w przypadku
nici jedwabnych). Niekiedy pożądane właściwości nici ściśle zależą od przeznaczenia konkretnego
szwu – przykładowo w przypadku
nici używanych podczas operacji
serca ważna jest duża odporność
na rozciąganie, w przypadku szycia skóry twarzy – przede wszystkim rezultat kosmetyczny. Aby
jeszcze bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom chirurgów i ich
pacjentów dostępne są produkty przygotowane do wykonywania konkretnych typów zabiegów
(zestaw do szycia po episiotomii,
zestaw do szycia narządów miąższowych czy zestaw do wykonywania przeszczepów skóry), a nawet zabiegów konkretną metodą.
Niestety – nowoczesne rozwiązania na ogół są drogie, a „perfekcyjna nić” powinna być nie tylko
doskonała pod względem technologicznym, ale również łatwo
dostępna i tania…

enzymatycznego. Przykładowo
szew wchłanialny wykonany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu rozkłada się na drodze
hydrolizy w czasie której nici rozpadają się do kwasu glikolowego,
kwasu dioksanonowego, propanodiolu i dwutlenku węgla. Produkty tego rozkładu są absorbowane i poddawane metabolizmowi w organizmie. Nici resorbowalne różnią się czasem, po
którym dochodzi do spadku wytrzymałości nici i zaniku podtrzymywania tkankowego.
Nici nieresorbowane można z kolei podzielić na ulegające
biodegradacji (podlegają w tkankach powolnej biodestrukcji, fragmentacji, ale nie metabolizmowi)
i na nie ulegające biodegradacji
(są uważane za nieograniczenie
trwałe). Przykładowo nici lniane
ulegają w tkance powolnej biodegradacji w czasie od roku do
dwóch lat po implantacji.

Nici można też ogólnie podzielić na pochodzenia naturalnego (zwierzęcego, roślinnego)
i syntetyczne. Te ostatnie wytwarzane są poprzez wytłaczanie
przez odpowiednią dyszę przędzalniczą tworzywa sztucznego.
NICI WCHŁANIALNE
(RESORBOWALNE)
Nić resorbowalna powinna mieć dający się określić okres,
po którym następuje jednolite
wchłanianie określane przez czas,
po którym dochodzi do spadku wytrzymałości nici i czas, po
którym dochodzi do całkowitego wchłonięcia nici przez tkanki.
Czasy te służą do wstępnego podziału nici wchłanialnych na nici
o krótkim, średnim i długim okresie zdolności utrzymania napięcia
w tkankach.
Przykładowa, szczegółowa
charakterystyka nici resorbowal-

NICI CHIRURGICZNE

PODZIAŁ NICI
WCHŁANIALNE

Stosuje się wiele różnych
typów podziałów nici. Ze względu
na ilość włókienek w nitce (strukturę nici) wyróżnia się nici monofilamentowe ( jednowłókienkowe) i polifilamentowe (złożone z wielu włókienek – skręcone,
plecione i dziane). Nici pseudomonofilowe z kolei składają się
z wielu pojedynczych włókienek
otoczonych jedną, gładką powierzchnią.

Katgut, polimery kwasu glikolowego,
polidioksanon

NIEWCHŁANIALNE

BIODEGRADOWALNE

NATURALNE:
jedwabne, bawełniane, lniane

POLIAMIDOWE:
poliamid-6, poliamid-6,6

NIE ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

POLIESTROWE

POLIOLIFENOWE

POLIBUTESTEROWE

Jednak najbardziej praktyczny i podstawowy podział nici
polega na rozróżnieniu szwów
resorbowalnych i nieresorbowanych. Nici resorbowalne (wchłanialne) po implantacji ulegają
wchłanianiu na drodze rozkładu
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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TEFLONOWE
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►
OKRES
RESORPCJI

CZAS PO KTÓRYM
NASTĘPUJE UTRATA 50%
SIŁY PODTRZYMYWANIA
TKANKOWEGO

CZAS PO
KTÓRYM
NASTĘPUJE
CAŁKOWITE
WCHŁONIĘCIE

KRÓTKI

5-7 dni

42-56 dni

ŚREDNI

14-21 dni

60-90 dni

DŁUGI

28-35 dni

180-210 dni

BARDZO
DŁUGI

90 dni

ok. 390 dni

nej o średnim okresie resorpcji
może wyglądać następująco:
60-70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po
14 dniach od implantacji
25-40% początkowej siły podtrzymywania po 21 dniach od
implantacji
25-20% początkowej siły podtrzymywania po 28 dniach od
implantacji
Całkowita absorpcja szwu około
60-90 dnia
Wymagany okres podtrzymywania tkankowego zależy każdorazowo od wielu czynników –
typu zabiegu (np. chirurgia naczyń, kardiochirurgia wymagają
długiego czasu podtrzymywania),
miejsca szycia, a nawet od osobniczych predyspozycji pacjenta.
Na przykład dłuższy okres podtrzymywania tkankowego może
być wskazany u pacjentów z chorobami onkologicznymi, z cukrzycą lub otyłych.
Najstarszym typem nici
wchłanianej jest katgut (włókna
kolagenowe), wytwarzany z warstwy podśluzowej jelita cienkiego owiec lub błony surowiczej
jelit bydła (dosłownie od angielskiego cattle gut). Jego użycie
obecnie ze względu na potencjalne działanie alergizujące i ryzyko
przenoszenia choroby BSE (prio18

nowej) jest znikome. Jego wchłanianie jest efektem nieswoistej
reakcji zapalnej prowadzącej do
enzymatycznej proteolizy białka
nici. Cechuje go krótki czas podtrzymania tkanek. Katgut chromowany natomiast ma dłuższy
okres podtrzymywania gojących
się tkanek.
Nowoczesne materiały nici
wchłanianych to między innymi
homopolimer kwasu glikolowego, poliglaktyna 910 (kopolimer glikolidu i laktydu, otrzymywanych z kwasu glikolowego
i mlekowego w proporcji 9:1), kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu (poliglikonat),
kopolimer glikolidu i e-kaprolaktonu czy polidioksanonu (PDS).
Skład nici wchłanianych może
być technologicznie bardzo zaawansowany np. glikolid, kaprolakton, węglan trimetylenu plus
laktydy.
NICI NIERESORBOWALNE
NICI ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
Do tego typu nici zaliczamy
nici naturalne (lniane, jedwabne
i bawełniane) oraz syntetyczne
poliamidowe (poliamid-6 i poliamid-6,6 – cyfry określają liczbę atomów węgla w cząsteczce
początkowego składnika polimeru). Jedwab, zbudowany z włó-

kien fibroiny jest naturalnym poliamidem otrzymywanym z kokonów jedwabnika (Bombyx mori).
Włókna jedwabiu poddawane są
obróbce mającej na celu usunięcie z nich serycyny, splatane i najczęściej powlekane (silikonem,
woskiem) dla zmniejszenia nasiąkliwości i dla łatwiejszego przechodzenia przez tkanki. Nici lniane wytwarzane są z percyklicznych włókien łodyg lnu (Linum
usitatissimum) i są de facto zbudowane z włókien celulozy.
NICI NIE ULEAJĄCE
BIODEGRADACJI
Są uważane za nieograniczenie trwałe w tkankach, nawet
w warunkach zakażenia. Do tej
grupy zalicza się nici poliestrowe
(politereftalan etylenu), poliolefinowe (polipropylen lub polietylen), polibutesterowe (politereftalan glikolu, politereftalan butylenu) oraz metalowe (stal nierdzewna, srebro) i teflonowe.
Nici metalowe są sztywne i nieodporne na ponowne zginanie,
ale znajdują swoje zastosowanie
np. w chirurgii ortopedycznej lub
przy zamykaniu mostka.
INNE WŁAŚCIWOŚCI NICI
Jak już wspomniano, powlekanie nici stosuje się, aby zmniejszyć ich kapilarność. Stosowanie
powłok ma miejsce także w przypadku nici, których powierzchnia
po spleceniu jest szorstka. Taka
powierzchnia wprawdzie umożliwia lepsze utrzymanie tkanek,
ale może powodować większą
ich traumatyzację. Nowością są
nici powlekane triclosanem, który uniemożliwia kolonizację linii
szwu przez bakterie.
Dopuszczalne jest barwienie nici (fiolet, zielony, czarny,
niebieski, nici dwubarwne), co
ułatwia ich obserwację. W przyAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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padku nici barwionych określa się tzw. granice migracji, czyli dopuszczalny obszar w ramach
którego może dochodzić do wymywania zastosowanej substancji barwiącej. Szwy niebarwione
wchłanialne stosowane są natomiast głównie w chirurgii skóry
i plastycznej,
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W zależności od typu zabiegu stosuje się nici różnej grubości. Grubość nici może być podana w dwóch systemach – metrycznym w dziesiątych częściach
milimetra (przyjęty w Farmako-

pei Europejskiej i Amerykańskiej)
oraz odpowiadającym mu miarze
chirurgicznej (znacznie częściej
stosowanej w klinice).
Podsumowując, rodzaj materiału szewnego określają zarówno parametry igły, jak i nici.
Ze względu na bardzo dużą ilość
dostępnych wariantów poszczególnych parametrów powszechnie przyjętą praktyką przy zamawianiu konkretnego materiału
szewnego jest podawanie numeru katalogowego według oferty
producenta.
PODSTAWOWE
TYPY SZWÓW
Podstawową metodą szycia
jest szew węzełkowy pojedynczy
(prosty). Nie powoduje on marszczenia się rany, można też usuwać pojedyncze szwy np. w przypadku powikłania w gojeniu się,
bez ryzykowania, że rana „rozejdzie się”. Jest powszechnie stosowany do szycia skóry – jeżeli natkniemy się na pacjenta np. z szytym łukiem brwiowym czy brodą
najprawdopodobniej ma on założonych kilka szwów tego typu.
Inne podstawowe typy szwu to
szew węzełkowy materacowy, ciągły i śródskórny.
Dobór typu nici i typu szwu
zależy od stanu rany, rodzaju urazu i innych dodatkowych czynników. Ogólnie można powiedzieć,
że szwy niewchłanialne służą do

szycia skóry, a wchłanialne stosuje się do tkanek głębiej położonych. Od tej zasady można jednak wskazać liczne wyjątki.
W przeważającej mierze używa
się obecnie szwów syntetycznych,
gdyż wywołują one mniejszy odczyn tkankowy.
IGŁY CHIRURGICZNE
Nić jest nawlekana na ucho
igły chirurgicznej bądź w nią fabrycznie wtapiana. Szwy atraumatyczne w których igła jest trwale
połączona (zespolona) z nicią powodują minimalne uszkodzenie
przechodząc przez tkanki. Szew
taki wytwarza w tkance kanał
szerokości samej igły, zaś szew
nawlekany powoduje uraz tkanek o szerokości igły i podwójnej
szerokości nici. Z tego powodu
konwencjonalne igły (z oczkiem
do nawlekania) praktycznie wyszły z użycia, natomiast same nitki stosuje się jako podwiązki. Igły
wykonywane są przede wszystkim ze stali nierdzewnej i cechują się różną wielkością i stopniem
zakrzywienia. Dostępne są także igły proste (typu Keitha) przeznaczone do wykonywania gestu szycia palcami, haczykowate,
typu „narta” i progresywnie zakrzywione. Trudno byłoby przedstawić nawet pokrótce wszystkie
typy igieł, gdyż niektórzy producenci oferują blisko 150 ich rodzajów, dedykowanych poszczególnym dyscyplinom chirurgicz-

Tabela. Prezentacja przykładowego, podstawowego opisu dla trzech różnych typów materiałów szewnych.

Rodzaj nici
niewchłaniany monofilament
poliamidowy

Długość
nici

Rozmiar igły

3/8 koła,
odwrotnie tnąca

12 mm
3-0 (2 metryczne)

pleciony, powlekany, syntetyczny szew 30 cm,
wchłanialny poliestrowy zbudowany
fioletowa
z glikolidu i laktydu

¼ koła,
szpatułka

8 mm
5-0 (1 metryczne)

monofilamentowy zbudowany z polip-dioksanonu, niepowlekany

½ koła,
okrągła

40 mm
1 (4 metryczne)
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45 cm,
niebieska

Rodzaj igły

90 cm,
fioletowa

►
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► nym. Ogólnie można powiedzieć,
że igłę charakteryzują takie parametry jak krzywizna koła, przekrój igły (okrągła, tnąca, lancetowata), kształt końcówki (trokar,
tępa, tnąca), długość igły (mierzona po krzywiźnie igły) oraz jej
grubość. Jednocześnie dostępne
są także wyroby łączące parametry różnych igieł dzięki profilowaniu (np. korpus igły za ostrzem
ma zmieniony kształt) i powlekaniu. Najpopularniejsze są igły zakrzywione, które przytrzymuje się
za pomocą specjalnego imadła
(typu Hegar lub Mathieu). Do wykonania szwu używa się także pęsety chirurgicznej (z ząbkami) do
przytrzymywania tkanek.

Wybór igły zależy przede
wszystkim od typu szytych tkanek. Igły okrągłe stosuje się przede wszystkim do szycia tkanek
miękkich i delikatnych, zaś igły
tnące przeznaczone są głównie
do tkanek twardych i o niewielkiej wrażliwości na uszkodzenia.
Dostępne są także igły pogrubione i odłamywane.

PRAKTYKA APTECZNA
Jeżeli do apteki zgłosi się
pacjent z prośbą o poradę w zakresie zaopatrzenia poważniejszego zranienia, to zasadniczo do
samodzielnego opatrunku z użyciem środków dostępnych w aptece nadają się drobniejsze otarcia i płytkie skaleczenia. W przypadku wątpliwości, czy rana powinna być zeszyta zawsze należy
doradzić udanie się do lekarza.
Należy przy tym pamiętać, że do
zszycia nie nadają się rany „stare” (gdy od wypadku minął zbyt
długi czas, ponad 24 godziny).
U niektórych pacjentów konieczne jest również wdrożenie profilaktyki przeciwtężcowej. Tym
bardziej nie warto zwlekać, jeżeli
uraz ma poważniejszy charakter.
Pacjenci po szyciu skóry
często mają wątpliwości, kiedy
należy się zgłosić do lekarza. Skórę szyje się szwami niewchłanialnymi, które najczęściej kontroluje
się po 7 dniach. W czasie kontroli szwy są zdejmowane, luzowa-

Rycina 1. Piktogramy przedstawiające podstawowe rodzaje igieł. Oznakowanie graficzne może różnić się w zależności od producenta. Igła okrągło-tnąca zwana jest również igłą typu „tapercut” – jest to prosty typ igły profilowanej, o innym kształcie korpusu (okrągły) w porównaniu do ostrza (trójkątny). Igła tnąca będzie mieć kształt taki, jak igła odwrotnie tnąca, jednak
podstawa trójkąta będzie skierowana w dół. Na rycinie nie przedstawiono
igły typu trokar, której kształt jest bardziej skomplikowany na całym przebiegu.
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Rycina 2. Różne krzywizny igieł (popularne zakrzywienia to ½ koła,
3/8 koła, 5/8 koła, ¼ koła) i różne rozmiary igieł. Kolorem czarnym przedstawiono symbolicznie
igłę o krzywiźnie 3/8 koła. Krzywizna igły to tylko jeden z parametrów – w zakresie danej krzywizny
mogą występować igły o różnej
długości.

ne lub pacjent otrzymuje kolejny
termin zgłoszenia się do lekarza.
Należy pamiętać, że indywidualny termin zdjęcia szwów może
być inny i zależy od bardzo wielu
czynników – wieku pacjenta, lokalizacji, przebiegu gojenia się. Niekorzystne jest zarówno zbyt szybkie zdjęcie szwów (ryzyko rozejścia się rany z powstaniem blizny
o charakterze szramy), jak i zbyt
długie przetrzymywanie szwów
w skórze (bardziej widoczne „drabinkowanie” w miejscu szycia).
Farmaceuta nadzorujący wydawanie i przechowywanie materiałów szewnych w aptece szpitalnej powinien pamiętać, iż nici
nie powinny być przechowywane w ekstremalnych temperaturach ani ponownie sterylizowane.
Jeżeli opakowanie bezpośrednie
zostało naruszone, niezużytą zawartość należy wyrzucić. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Czarnuszka

R

oślina
początkowo
ze
wschodu, przyswojona do
naszego klimatu, zasiewa
się w ogrodach warzywnych. Nasienie czarnuszki ma smak i zapach sobie właściwy, przyjemny, którego udziela chlebowi z nią
pieczonemu i obwarzankom. Do
takowego użycia zasiewaną bywa
w niektórych okolicach obficie,
i jest artykułem drobnego handlu.
W medycynie domowej ma własności otwierające, humory rozrzedzające; wiatry i mokrz pędzi – takie informacje na temat czarnuszki siewnej znajdujemy w „Zielniku
ekonomiczno-technicznym” Józefa Geralda Wyżyckiego z 1845
roku. Czy dziś czarnuszka zasiewana jest „obficie” i czy możemy
powiedzieć, że jest „artykułem
drobnego handlu”? Rozglądając
się za tą przyprawą w sklepach,
raczej nie można odpowiedzieć
twierdząco. Nasiona czarnuszki
są trudno dostępne, a jeżeli jest
uprawiana w ogródkach to głównie do celów ozdobnych. Lecz kto
raz spróbował pieczywa z dodatkiem tej przyprawy lub wyczuł
w potrawach, z pewnością nie za22

pomni jej smaku! A przy odrobinie chęci nie powinno być problemu ze zdobyciem czarnuszki czy nawet wyhodowaniem jej
w ogródku lub na balkonie. Nie
tylko walory smakowe, ale także lecznicze właściwości powinny
przekonać nas do tej nieco zapomnianej rośliny.
Czarnuszka to rodzaj liczący około 20 gatunków. Czarnuszka siewna (Nigella sativa) to roślina jednoroczna. W stanie naturalnym występuje w południowej
Europie i zachodniej Azji. W Polsce uprawiana, choć czasami spotykana także jako roślina dziczejąca. Najlepiej rośnie na stanowiskach ciepłych i słonecznych,
glebach żyznych i lekkich. Nasiona czarnuszki pozyskiwane są
w sierpniu. Po dojrzeniu mieszków nasiennych, ścinane są całe
rośliny i pozostawiane na polu
aż do wyschnięcia. Owoce poddaje się młóceniu, a nasiona po
oczyszczeniu wymagają dalszego suszenia w warunkach naturalnych.
Nasienie czarnuszki jest
surowcem olejkowym. Zawiera

olejek eteryczny (do 2,5%) z tymochinonem i nigellonem oraz
olej tłusty (30-35%) bogaty w:
kwas olejowy, palmitynowy, erukowy, linolenowy, linolowy, arachidonowy. W nasionach ponadto występują: saponiny (melantyna, hederakozyd C) gorycze (nigellina) i garbniki. Nigellon działa
przeciwskurczowo, zaś tymochinon przeciwbakteryjnie. Odwary
z nasion wykazują działanie moczopędnie, wiatropędnie i żółciopędnie. Nasiona czarnuszki znalazły zastosowanie w homeopatii, jako lek w chorobach żołądka i wątroby. Mimo udowodnionych właściwości leczniczych sam
surowiec nie jest dostępny w aptekach.
Jednym z najstarszych
źródeł informacji o czarnuszce jest prawdopodobnie Biblia.
Wzmianka o tej roślinie, pojawia
się w Księdze Izajasza w „Przypowieści o siewcy”: czyż oracz wciąż
tylko orze, przewraca i bronuje
swą rolę? Czyż raczej, gdy zrówna
jej powierzchnię nie zasiewa czarnuszki i nie rozrzuca kminu? Choć
z Biblii nie dowiemy się o leczniAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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czym wykorzystaniu czarnuszki
w pewien sposób uzyskujemy informacje o metodzie wydobywania nasionek: zaprawdę czarnuszki nie młócą saniami młockarskimi, ale bijakiem wybija się czarnuszkę, a kminek cepami. Prawdopodobnie Izraelici stosowali czarnuszkę jako przyprawę do
aromatyzowania pieczywa, podobnie jak to czyniono w Egipcie
czy Indiach. Szczegółowe informacje o leczniczym wykorzystaniu tej rośliny odnajdujemy w zapisach Greków i Rzymian. Dioskorydes, grecki farmakolog w pięciotomowym dziele zatytułowanym ”Peri hyles iatrikes” („O rzeczach leczniczych”) wspomina, iż
nasion czarnuszki używa się do
posypywania chleba, który dzięki temu staje się smaczny i zdrowy. Zaleca przykładanie w formie plastra utłuczonych nasion
na bolącą głowę, a octowe odwary na bóle zębów. Z kolei wodne napary podawane były kobietom, u których występowało zatrzymanie krwawienia miesięcznego. Utłuczone nasiona czarnuszki w połączeniu z piołunowym sokiem przykładane w okolice pępka, zalecane były na robaki. Ciekawych informacji o tej
roślinie dostarcza nam również
Pliniusz Starszy, rzymski historyk
i pisarz. W najsławniejszym dziele Pliniusza pt. ”Historia naturalna” czytamy między innymi: leczy rany zadane od wężów i skorpionów, w tym celu przykładana
bywa z octem i miodem, zapalona wypędza węże. Zażywa się także po drachmie jednej przeciw pająkom. Nieco odmienny od zaleceń Dioskorydesa jest sposób leczenia bólów głowy: przykładana
z octem i w nos wkrapiana leczy
bóle głowy. Kobietom czarnuszka
pomocna była nie tylko przy zatrzymanych „miesięcznych czyszAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

czeniach” ale także , jak podaje
Pliniusz: codziennie bez przerwy
zażywana pomnaża mleko kobietom. Octowe wyciągi zalecane były do smarowania na wyrzuty i piegi. Rzymski historyk pisze
również o otrzymywaniu mleka
z nasion czarnuszki, które podawane w większych ilościach może
być niebezpieczne: w większej ilości zażyty może być trucizną, co
mię dziwi, albowiem nasienie jej
jest bardzo przyjemną przyprawą
chleba.
O właściwościach leczniczych nasion czarnuszki, znacznie
więcej dowiadujemy się ze źródeł
historycznych i dawnych zielników niż obecnych kompendiów.
W najstarszych pisanych w języku polskim herbarzach Marcina z Urzędowa i Szymona Syreniusza, odnajdujemy informacje zaczerpnięte głównie z dzieł
Dioskorydesa, Galena i Pliniusza. Trudno dziś powiedzieć czy
przedstawiane wskazania co do
leczniczego wykorzystania czarnuszki, były praktykowane w Polsce. Z niektórych informacji zawartych
w Zielnikach, możemy wnioskować, iż
przyprawa ta była
niegdyś
popularna w naszym kraju: czarnuchę ludzie
pospolicie znaią bo
chleb z nią iadaią.
Jest troiaka, siana
w ogrodzi ech ,iest
ta którey pospolicie używamy czarna: druga polna między iarzynami rośnie
sama, trzecia, która ma żółte nasienie,
Aptekarze
Włoscy
pospolicie taką maią.
Z lektury późniejszych nieco opraco-

wań, miedzy innymi z „Dykcyonarza roślinnego” Krzysztofa Kluka z 1805 roku dowiadujemy się:
u nas corocznie na wiosnę zasiewa się w ogrodach gospodarskich
(…) zażywa się do przypraw kuchennych, a osobliwie chleb z nim
pieczony zdaie się mieć smak
przyiemniejszy. Z dalszego opisu
Krzysztofa Kluka możemy wnioskować, iż na początku XIX wieku
nasiona czarnuszki nie były stosowane leczniczo: w lekarstwie,
przynajmniej dawniejsi lekarze przyznawali, że pędzi wiatry,
mocz, miesięczne i oczyszczenie
po rodzeniu. Niektórzy zaś przeciwnym sposobem, nie tylko wątpią o tych skutkach, ale owszem
maią nasienie w podejrzeniu. Podobne informacje, wskazujące na
to, iż lecznicze właściwości czarnuszki dawno nie są wykorzystywane podaje profesor Ignacy Rafał Czerwiakowski: używano dawniej jako leku miło korzennych nasion czarnuszki – czytamy w części piątej botaniki szczegółowej
z roku 1860 pt. „Opisanie roślin

►
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► dwulistniowych”. W tomie tym

odnajdujemy także informacje
o zwyczajowych nazwach czarnuszki: czarnucha, bździcha, kmin
czarny.
Obecnie o czarnuszce niewiele mówią polskie podręczniki do farmakognozji. Przyprawą
tą interesują się jednak ośrodki
naukowe na całym świecie. Regularnie prowadzone badania
dowiodły, iż nasiona czarnuszki wykazują właściwości: hipoglikemiczne, przeciwbólowe, przeciwartretyczne i przeciwzapalne, a także silnie antybiotyczne.
Działają odkażająco na cały układ
pokarmowy, wykazując przy tym
właściwości żółciopędne i żółciotwórcze. Nasiona czarnuszki znajdują również zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworowych.
W Polsce nasiona czarnuszki najłatwiej kupić w sklepach ze
zdrową żywnością. Dostępny jest
również olej czarnuszkowy oleum
nigelle sative.
Medyczne i kulinarne właściwości nasion czarnuszki z pewnością znajdą niejednego odbiorcę i wielbiciela. A może dodatkową zachętą do poszukiwania czarnych, aromatycznych nasionek w letnim sezonie będzie
jeszcze jedna informacja, którą za Pliniuszem przytacza Marcin z Urzędowa: komary i muchy
tylko samym kadzeniem wypędza
z domu!? Lub też rada Szymona Syreńskiego: od molow szaty
zachowuie, workami to nasienie
między nie kładąc. Niewątpliwie
nasiona czarnuszki warto mieć
wśród przypraw! ■

Piśmiennictwo u autora

Ilustracja - Katarzyna Typek,
Fot. Karolina Czerniecka
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– aspiryna starożytności

O

bserwując rynek suplementów ziołowych nie
sposób nie oprzeć się
wrażeniu, że z każdym miesiącem
przybywa nam substancji roślinnych dostępnych w pożywieniu.
Najbardziej znanym przykładem
produktu o statusie nowej żywności na polskim rynku jest z pewnością sok z owoców Morinda citrifolia, czyli sok z owoców noni.
Jest on najczęściej wprowadzany
do obrotu jako suplement diety.
Wprowadzanie do obrotu sproszkowanych przetworów z owoców
Morinda citrifolia L. (Noni), które
uznano za nową żywność zostało autoryzowane decyzją Komisji
Europejskiej. Zezwolenia udzielono jednej z amerykańskich firm.
Warunkiem użycia tego składnika
m.in. w suplementach diety jest
zgodność specyfikacji oraz limitów określonych w decyzji.
Wiele dziś stosowanych
substancji wchodzących produktów leczniczych roślinnych i suplementów diety wywodzi się etnicznie z różnych kultur. Były one
stosowane przez wiele stuleci stosowane w tradycyjnej medycynie
ludowej. Jedną z takich roślin jest
Morinda citrifolia, znana bardziej

pod nazwami morwa indyjska lub
noni. Naturalnie występuje ona w
Chinach, Japonii, Tajwanie, Półwyspie Indyjskim, Indochinach, Malezji, na wyspach Andamany i Nikobary oraz Australii To wiecznie
zielone drzewko często porasta
przybrzeżne otwarte strefy, na terenach leśnych występuje do ok.
1300 m npm
Wśród roślin leczniczych
stosowanych przez przodków
Polinezyjczyków, Morinda citrifolia L. (Noni) jest jednym z tradycyjnych, ludowych roślin leczniczych, które zostały wykorzystane od ponad 2000 lat do chwili
obecnej. Tradycyjnie sok z noni
posiada szeroki zakres działania
terapeutycznego. Warto zauważyć, że Noni cechuje wysoka zawartość mikroelementów. Poza
obszarami gdzie jej spożywanie
należy do tradycji jest ona przede wszystkim dostępna w postaci
soków i napojów. W krajach Unii
Europejskiej sok z noni zaklasyfikowano jako tzw. nową żywność
(novel food), uznaną za bezpieczną i dopuszczono do obrotu rynkowego.
Zainteresowanie tą rośliną
wiąże się z jej bogatym składem
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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fitochemicznym, który jest różny w zależności od organu rośliny. Dotychczas zidentyfikowano
w Noni ok. 160 związków. Są to
głównie mikroelementy, związki
fenolowe, czy też alkaloidy.
Jak w swojej metaanalizie
podaje Daniewski (2009) znamienną cechą soków z noni jest
wyższa zawartość sodu oraz niższa węglowodanów i beta-karotenu niż w sokach owocowych.
Zawartość białka, potasu, wapnia i fosforu w nie fermentowanym soku z noni jest większa niż
w pozostałych sokach z noni oraz
sokach z innych owoców. Badania przeprowadzono porównując skład soków z noni z Tabelami
składu i wartości odżywczej produktów żywności (Kunachowicz
i wsp. PZWL, Warszawa, 2005).
W produkcji soku z noni
stosuje się głównie dwie metody.
W pierwszej z nich dojrzewające
owoce umieszcza się w pojemniku, gdzie w czasie kilku tygodni powstaje z nich sok, ze pozostałych części robi się puree. Sok
jest koloru ciemno-brązowego.
W drugiej metodzie z dojrzałych
owoców wyciska się sok, który
stanowi gotowy do spożycia produkt.
Coraz częściej Noni jest
przedmiotem badań fitochemików. W roku 2010 Basar i wsp.
w badaniach nad wpływem soku
z owoców noni na łagodzenie bolesnych stanów zapalnych, takich
jak zapalenie stawów stwierdzili,
na podstawie badań doświadczalnych na modelach zwierzęcych,
że wyciąg z owoców zmniejszał
wrażliwość na ból. Warto również zwrócić uwagę na właściwości przeciwbakteryje soku z noni.
Według Stobnickiej i wsp. (2011)
sok ten wykazywał wyższą aktywność hamującą wzrost bakterii G
(-) w porównaniu do soków z żurawiny, rokitnika i goji.
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

Stosowanie żywności nawet
uznanej za bezpieczną nie może
być bezkrytyczne, prof. Widy-Tyszkiewicz zwróciła uwagę, że –
coraz pospolitszy sok z owocu noni,
polecany na przykład w napięciu
przedmiesiączkowym doprowadził już – wypijany w zbyt dużych
ilościach – do co najmniej jednego przeszczepu wątroby z powodu
swojej toksyczności – zatem należy preparaty spożywać zgodnie
z zaleceniami producenta.
Sok z owoców noni uważany jest za preparat do stosowania w wielu schorzeniach i dolegliwościach. Przypisywane mu są
właściwości wspomagające leczenie m.in. chorób serca i krwioobiegu, chorób wątroby, obniżonej odporności organizmu, chorób skóry, dolegliwości bólowych,
cukrzycy, stosowany jest jako adaptogen przy braku energii życiowej i witalności. Czasem przypisuje mu się również działanie
hamujące rozwój komórek nowotworowych. Wraz z rozwojem badań wiele z tych wskazań będzie
wymagało naukowego potwierdzenia.
Część ze wskazań do stosowania soku z noni nie ma w pełni potwierdzonych badań klinicznych, ale niewątpliwie jest to
preparat, który można stosować

w szeroko pojętej profilaktyce
zdrowia. ■
dr n. farm. Tomasz Baj
adiunkt
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
z Pracownią Roślin Leczniczych,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Ewa Sitko. Wakacje na pół-

metku. Wiele osób powróciło już z wyjazdów lub ich
urlopy zmierzają do końca. Przyszło mi do głowy, że
może warto wykorzystać ten
czas na otwarcie się na refleksję nad trudnymi uczuciami, które często towarzyszą nam na myśl powrocie
do… „ciężkiej pracy”, „kieratu” – powiedzą niektórzy, do
„walki o byt”, „zmagania się
z konkurencją” – stwierdzą
inni. Oczywiście będą też tacy,
którym towarzyszą tylko dobre uczucia, ale nie o tych
szczęśliwcach chciałabym dzisiaj rozmawiać.

Magdalena Bucior. Rzeczywi-

ście, na wakacjach chętniej
zajmujemy się tym, co miłe,
ale czas wolny może otwierać również na pogłębioną
refleksję nad tym, co trud-
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ne. Nie sposób nie dostrzec
zmian, które w ostatnich latach dokonały się na aptekarskim rynku pracy. Coraz trudniej myśleć o pracy aptekarza
jako bezpiecznej (z punktu
widzenia formy zatrudnienia),
stabilnej i spokojnej. Trudne
sytuacje pojawiają się coraz
częściej, a za nimi idą trudne
uczucia. Sytuacją trudną jest
na przykład konieczność podjęcia rywalizacji, a trudnym
uczuciem - zazdrość. Proponuję, abyśmy dzisiaj przyjrzały się temu, co najmniej komfortowe w naszych emocjach,
a z czym musimy mierzyć się
chyba coraz częściej.
(E) Przyjrzenie się istocie rywalizacji to duże wyzwanie. Spotkałam się nawet ostatnio ze
zdaniem, że rywalizacja nie
jest godna człowieka.

(M) A ja, że rywalizacja ma mechanizm podobny do koła zamachowego. Napędza ambicję, ambicja z kolei motywuje, a motywacja powoduje, że
w ogóle coś się wydarza.
(E) Dwa odrębne stanowiska
wskazują, jak ważne jest to
zagadnienie. Według Davida Johnosona [1], teoretyka współpracy i rywalizacji,
ta ostatnia jest związana ze
strukturą celów, które pozwalają jednym odnosić korzyści,
ale tylko przy założeniu, że
inni tych korzyści nie osiągną. Istotą tego stylu jest dążenie do wygranej za wszelką cenę. Ignorowanie potrzeb
innych jest więc wpisane w tę
ścieżkę działania. Inni badacze twierdzą, że niezależnie
od tego jak rywalizacja stała się powszechna we współczesnym świecie, nigdzie nie
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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Współpraca
czy rywalizacja?
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ma podstaw do stwierdzenia,
że ludzie chętniej ze sobą rywalizują niż współpracują. [2]
(M) Należy powiedzieć nawet
mocniej, że rywalizacja, która jest pragnieniem bycia
lepszym, osiągania lepszych
wyników, bardzo negatywnie wpływa na podejmowane działania. Skupienie całej uwagi na pokonaniu rywala, a nie na samej aktywności,
paradoksalnie nie wpływa na
podniesienie automotywacji,
lecz na jej znaczne obniżenie.
Dzieje się tak dlatego, iż osobom rywalizującym często towarzyszy wysoki poziom lęku.
Boją się przegranej, upokorzenia i wstydu. Boją się osłabienia społecznego wizerunku. Często trudno im uwolnić
się od oceniającej myśli o niewykorzystanej szansie. Stąd
tylko o jeden krok do podważania wiary we własne możliwości. Bardzo obciążające jest
również przekonanie, że przegrana niesie ze sobą utratę
pokładanego w nas zaufania.
(E) Lęk, jak wiemy, ma wpływ także na zdolności poznawcze.
Paraliżuje kreatywność, zamyka na oryginalne rozwiązania,
utrudnia uczenie się nowych
rzeczy. Jeżeli myślę o aptekach, które powstają w bliskiej odległości od siebie, to
wydaje się oczywistym, że rywalizacja, rozumiana zgodnie
z definicją Davida Johnosona,
nie będzie tym aptekom, ich
właścicielom i pracownikom
służyła.
(M) To prawda, ale nie można zaprzeczać temu, co oczywiste.
We współczesnym świecie rywalizacja jest stałym, a nie epiAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

zodycznym elementem ekonomicznego krajobrazu. Farmaceuta nie może ignorować
tej rzeczywistości nawet wtedy, gdy zdaje sobie sprawę
z jej negatywnego wpływu.
(E) Jeżeli nie może ignorować, to
należałoby wskazać, jak i kiedy może z tej rzeczywistości
czerpać. Profesor T.Tyszka [3]
twierdzi, że jasną stroną rywalizacji jest rozwój. Wskazuje,
że rywalizacja pozwala wyjść
ze stagnacji, szukać dróg, na
których można realizować
osobistą potrzebę osiągnięć.
Jest to jednak możliwe wtedy, gdy skoncentrujemy się na
działaniu, a nie na samej wygranej.
(M) Stawiam więc Pani i sobie
pytania: co przeszkadza we
wprowadzeniu strategii skoncentrowanej na działaniu? Co
zakłóca podejmowanie racjonalnych decyzji? Kiedy rozsądna analiza zysków i strat jest
możliwa? W jakiej sytuacji pojawienie się konkurencji przyczyni się do szeroko rozumianego rozwoju, a w jakiej może
doprowadzić do kryzysu? Próba odpowiedzi na te pytania
kieruje moją uwagę na jeden
z wymiarów osobowości: niska lub wysoka ugodowość.
Osoby o wysokiej skłonności
do ugodowości są pozytywnie nastawione do innych ludzi, starają się o nich troszczyć i w tym obszarze oczekują wzajemności. Podejmują
współpracę z innymi, nie jest
dla nich problemem ustąpienie
i uwzględnianie potrzeb innych osób. Osoby o wysokim
stopniu ugodowości bardzo
dobrze sprawdzają się w pracy
zespołowej oraz w zawodach

wymagających empatii. Osoby
o niskim stopniu ugodowości
mają gotowość do podejmowania zachowań rywalizacyjnych, łatwiej popadają w konflikty z otoczeniem. Potrafią
realizować swoje cele dystansując się od opinii innych. Dobrze radzą sobie w zawodach
związanych z kontrolą lub egzekwowaniem prawa. Oczywiście najwięcej jest osób, które
na opisanym kontinuum zajmują środkowe miejsce. Mówimy wtedy o przeciętnym
poziomie ugodowości i łączeniu cech dwu opisanych typów.
Niska skłonność do
współpracy pozwala na dostrzeżenie, jak trudne może
być odnalezienie się w sytuacji rywalizacji osób o wysokim
poziomie ugodowości. Pojawienie się więc bezpośredniej
konkurencji i idącej za tym rywalizacji powinno najpierw zachęcić farmaceutę (który czuje się zagrożony) do dokładnej analizy własnej otwartości
na współpracę oraz (jeżeli to
możliwe) do ocenienia stopnia ugodowości u konkurencji. Taka analiza nie pozwala
wprawdzie na usunięcie problemu, ale na pewno pozwala
minimalizować niepożądane
skutki konkurowania z innymi. Warto również jest pamiętać, że wynik podejmowanych
działań nie jest naznaczony
absolutną stałością. Corocznie
powstają i zamykają się apteki. Zmienia się sytuacja życiowa farmaceutów, dokonywane są wybory, które może nie
mają wpływu na całokształt
zmian, ale na pewno dotykają
tych, którzy są najbliżej. Rzeczywistość pod wpływem różnych okoliczności się zmienia,►
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a osoba o średnim lub wysokim poziomie ugodowości
zawsze znajdzie tych, którzy
chcą ją wspierać nawet w bardzo obciążających sytuacjach.
W sytuacji wymuszanej przez
życie rywalizacji, kiedy szczególnie trudno nam ten fakt
przyjąć, warto skoncentrować
się przede wszystkim na wartościowym działaniu, a nie tylko na odniesieniu zwycięstwa.
Inspirowanie się konkurencją
nie może stać się najistotniejszym celem naszej pracy. Stałe oglądanie się na przeciwnika, podpatrywanie go i ustawiczne odnoszenie się do jego
pomysłów może zabić naszą pomysłowość i umiejętne
wsłuchiwanie się na przykład
w potrzeby lokalnego rynku.
A więc rywalizacja tak, ale nie
za wszelką cenę i nie jako wartość sama w sobie. Najbardziej
cenne jest zmienianie się nie
dla rywala, ale dla pacjentów,
których chcemy pozyskać.
(E) Ja dostrzegam jeszcze jedną
trudność, która z pewnością
utrudnia wykorzystanie konkurencji i rywalizacji do rozwoju. O Polakach często mówi
się, że są „bezinteresownie zawistni”. Wskazuje się, że ta cecha wyzwala postawy, które na pewno pod względem
etycznym są na najniższym
poziomie. Myślę, że warto zatrzymać się na chwilę nad rozróżnieniem między zazdrością a zawiścią. Wspólnym mianownikiem zazdrości i zawiści
jest dyskomfort trwający jeszcze długo po ustaniu bodźca. Ten dyskomfort źle wpływa na nasze funkcjonowanie
poznawcze, pamięć i podejmowanie decyzji. Jednak zazdrość częściej „idzie w pa-

28

rze” z poczuciem sprawiedliwości. Osoba, która zazdrości,
„też by tak chciała” i docenia
wysiłek włożony w osiągnięcie sukcesu. W socjologii amerykańskiej funkcjonuje nawet
pojęcie „nadążania za sąsiadami” (keeping up with the Jones) odzwierciedlające motywujące do działania porównywanie się z innymi. [4]
Zawiść odnosi się do poczucia „chciałbym, aby było ci
gorzej”. Nie ma w nim miejsca
na przyjrzenie się własnemu
zaangażowaniu. Doświadczając zawiści odczuwam przekonanie, że sukces drugiej osobie
zupełnie się nie należy, że to ja
powinienem być tak doceniany. I o ile zazdrość może ciągnąć w górę, o tyle w zawiści nie
ma miejsca na dobrą zmianę.
(M) Czy wszyscy jednakowo dobrze radzą sobie z trudnymi
uczuciami?
(E) To, w jaki sposób ludzie radzą sobie z uczuciami zazdrości lub zawiści zależy od tego,
w jaki sposób radzą sobie

z uczuciami w ogóle. Czy potrafią przeprowadzić głęboki
wewnętrzny dialog, w którym
odważnie nazywają to, czego doświadczają. Czy są na
tyle dojrzali, aby zaakceptować fakt przeżywania uczuć,
które kojarzą się z czymś nieetycznym, niestosownym. Czy
dostrzegają zależność pomiędzy doświadczanym uczuciem
i sytuacją, które je wzbudziła, a jakimś obszarem w sobie. Czy zadają sobie pytanie:
dlaczego sytuacja innej osoby poruszyła we mnie czułą
strunę? Czego dotknęła? Co
mogę z tym zrobić?
Jako ciekawostkę można
przytoczyć fakt, że w radzeniu
sobie z uczuciami zazdrości
i zawiści istotną rolę odgrywa płeć. Kobiety są bardziej
uważne na przeżywanie tych
uczuć, chcą szybciej się z nimi
uporać, bo boją się o uszkodzenie istotnej relacji. [5] Kwestia, czy dzieje się tak za sprawą wyposażenia biologicznego czy kulturowego, pozostaje otwarta.

Najbardziej cenne jest zmienianie się
nie dla rywala, ale dla pacjentów,
których chcemy pozyskać.
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(M) Co zrobić, aby dyskomfortu
związanego z trudnymi uczuciami zazdrości i zawiści było
mniej? Po pierwsze, jeżeli doświadczaniu zazdrości towarzyszy odpowiedni poziom
autorefleksji, to na opisanej
już drodze zazdrość może motywować do dodatkowej pracy. Otworzyć na nowy obszar
aktywności - wzmacniającej
i rozwijającej. Paradoksalnie
zazdrość, która motywuje do
pracy, pozwala na dostrzeżenie niszy, czegoś, w czym wyjątkowo dobrze można się odnaleźć, w czym jest się „poza
wszelką konkurencją”.
Statystycznie mniej do
przeżywania uczucia zazdrości predestynowane są osoby
o stabilnej, ale niekoniecznie wysokiej samoocenie. [6]
Wskazanie: samoocena stabilna, ale niekoniecznie wysoka,
wydaje mi się być tutaj szczególnie istotne. Nie chodzi
o sztucznie rozbudowywanie
„ego”, a raczej o realistyczne
podsumowanie tego, na czym
się znam, a co nie jest moją
mocną stroną. Takie rozeznanie pozwala z jednej strony, na
cieszenie się ze swoich kompetencji, z drugiej - na delegowanie obowiązków lub proszenie o pomoc.
Osoby o stabilnej samoocenie bardziej otwierają się na argumenty innych,
mają dystans do siebie i nie
dążą do konfrontacji za wszelką cenę. Są dumne ze swoich
umiejętności, ale potrafią zaakceptować skazę. Zazdroszczą mniej, bo ich wiara w siebie jest ugruntowana i stabilna. A więc praca w obszarze
stabilnej i dobrej samooceny
jako remedium drugie.
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

Ważne jest dostrzeżenie, że wzbudzanie zazdrości wśród członków zespołu jest czasami świadomie
stosowaną przez przełożonych strategią, która jakoby
ma służyć podniesieniu efektywności pracy poszczególnych osób. Nic bardziej mylnego - badania pokazują, że
bardzo trudno bezpośrednio
pracować z ludźmi, którym
zazdrościmy. Koncentracja na
poradzeniu sobie z trudnym,
doświadczanym stale uczuciem zazdrości hamuje naszą kreatywność, a w zespole blokuje wystąpienie efektu synergii. Rywalizacja wewnętrzna jest w moim przekonaniu czymś, co pracy zespołowej wyjątkowo nie służy.
A więc zdystansowanie się do
zazdrości wzbudzanej na drodze manipulacji jako remedium trzecie.
(E) W nawiązaniu do Pani spostrzeżeń… Z prawdziwą radością wsłuchałam się ostatnio
w słowa profesora Andrzeja Blikle, który w swojej firmie
świadomie organizuje przyjazne środowisko pracy - nastawione na współpracę, a nie
na rywalizację. I choć podkreśla, że wymagało to od niego przedefiniowania myślenia o zarządzaniu jakością, jest
zadowolony z wypracowanych
po latach rezultatów. „Każdy lider stoi przed dylematem, czy zarządzać przemocą,
czy też budować partnerstwo.
Często słyszę, że partnerstwo
doprowadzi do lekceważenia
przełożonych (…). Menadżerom, którzy tak twierdzą, zadaję pytanie, w jaki sposób
mogliby motywować swoich

pracowników, gdyby nie mieli w garści „kija i marchewki” [7]. Profesor Blikle zwraca
uwagę na kluczowe znaczenie takich wartości jak wzajemna odpowiedzialność lub
obopólne korzyści ze współpracy oraz na zalety odejścia
od utartych rozwiązań, na
przykład premiowego i prowizyjnego systemu nagradzania.
Słowa profesora mogą
być dla nas podpowiedzią
w takim kreowaniu środowiska pracy we własnej aptece,
w którym będzie mniej okazji do doświadczania trudnych
uczuć. Być może codzienności,
do której wracamy po urlopie,
codzienności „ciężkiej pracy”,
„kieratu”, „walki o byt”, „zmagania się z konkurencją” nie
warto bezwolnie się poddawać. Przed powrotem do pracy można jeszcze dokładnej
rozpoznać, w jakich obszarach
jestem w stanie podjąć rywalizację, a w jakich współpracę
i przez to bardziej świadomie
zarządzać ryzykiem doświadczania trudnych uczuć. ■
Ewa Sitko
Magdalena Bucior
Piśmiennictwo:
[1] Cialdini, R. (2006). Psychologia społeczna.
Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne;
[2] Doliński, D. (1998). Ciemna strona rywalizacji. Przegląd psychologiczny 41 (181200);
[3] Tyszka, T. (1998). Jasne strony rywalizacji. Przegląd psychologiczny 41 (201-212);
[4] Paprocki R., Badania motywacyjne Ernesta Dichtera - geneza, istota, aktualność.
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, Nr 3 (2/2011);
[5] Bunda M., Najgorsze emocje świata, Poradnik Psychologiczny POLITYKI Tom 11
Wydanie Specjalne 2/ 2013;
[6] tamże;
[7] Szefowanie po ludzku: rozmowa z prof.
Andrzejem Blikle o zarządzaniu bez nadzorców, kar i premii, Poradnik Psychologiczny POLITYKI Tom 11 Wydanie Specjalne 2/ 2013, str. 8;
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jednej
apteki

J

est rok 1968. Do małej miejscowości przeprowadza się
dwoje farmaceutów. Los
sprawił, że była do objęcia apteka. Dla istniejącego podówczas
przedsiębiorstwa, jakim był CEFARM, było to rozwiązanie idealne – trafiła się para fachowców,
z wieloletnim stażem. Ponieważ
byli małżeństwem, nie mogło
być kłopotu z organizacją pracy i „relacjami w firmie”. Apteka
pod ich zarządem ruszyła w październiku 1968 roku. Przeprowadzili się z dużego miasta i potrzeba było wielu lat na zasymilowanie się, choćby tylko w części, z lokalną ludnością. Hermetyczność małych społeczności
sprawia, że mimo wysiłków nie
jest łatwo zaskarbić sobie sympatię współmieszkańców. Pomimo kłopotów, niczego nie zmieniają w swoim postępowaniu.
Pracują przez całe lata nie zaniedbując obowiązków zarówno rodzinnych jak i służbowych. Praca
w aptekach w latach 70-80 była
zupełnie inna niż obecnie. Sama
30

organizacja zamówień diametralnie odmienna. Ogrom pracy,
bez użycia komputerów, dziś nawet niewyobrażalny…
Mijają lata. Dzieci dorastają
i po zakończeniu liceum ruszają
w świat. Na studia. Przez zupełny
przypadek syn, najstarsze z dzieci, staje się studentem farmacji.
Nie był tam wysyłany przez rodziców z ich woli i ku ich uciesze.
Chciał zostać lekarzem chirurgiem, lecz zwyczajnie nie został
przyjęty na medycynę. Zdał egzamin, ale zabrakło miejsc. Skończył farmację.
Czas, w którym dzieci osiągały swoją pełnoletniość i zakładały rodziny, przypadał na okres
przemian ustrojowych. Za namową syna, ojciec postanawia wykupić od CEFARM’u aptekę i już
w 1990 roku zaczyna pracować
na swoim. Samotni małżonkowie,
gdyż dzieci nie wróciły do nich
po studiach, prowadzą aptekę samodzielnie. Faktycznie „podmiotem prowadzącym aptekę” jest
spółka cywilna ojca z synem. Syn

tylko okazjonalnie pomaga swoim rodzicom w prowadzeniu apteki, a szczególnie w chwili, gdy
pojawia się komputer...
Pierwsza połowa lat 90tych to okres „prosperity”. Co
prawda dobrobyt nie wzrasta
w postępie logarytmicznym lecz,
jak pokazał upływający czas, nigdy później nie będzie już lepiej.
Ta uwaga jest ważna i należy ją
zapamiętać, gdyż to właśnie ten
okres wywarł piętno na społeczeństwie polskim do tego stopnia, że po dziś dzień panuje powszechne przekonanie, że jeśli się
ma aptekę, to musi się być bogatym. Obecnie mamy rok 2013…
Lata mijają. Zmieniają się
przepisy i uwarunkowania. Zachłanność i chciwość zmienia oblicze farmacji. Nie widać tego po
spokojnie pracujących, już niemłodych ludziach. Żadnemu
z nich nie przychodzi do głowy
warunek konieczny dla pomnażania dóbr osobistych, jakim jest
sugerowany nawet przez profesorów ekonomii „rozrost firAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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my poprzez zwielokrotnianie
miejsc prowadzenia działalności”.
W skrócie oznacza to ni mniej,
ni więcej jak otwieranie nowych
aptek. Ekspansja. Sieć. Miejscowość jest mała, więc nie potrzeba
się rozrastać. Zdrowy rozsądek
bierze górę. Trzeba mieć umiar.
Ale przepisy się zmieniają. Apteka funkcjonująca od lat staje się
„za stara” wobec zmieniających
się wymogów stawianych w nowych ustawach i rozporządzeniach. Należy więc zacząć budować nową aptekę, gdyż remont
starej jest niemożliwy. Czas pokazał, że w wielu takich przypadkach, gdyby się uprzeć, można
byłoby doczekać się „praw nabytych” bez koniecznego niszczenia
osiągnięć przeszłości i inwestowania tylko dlatego, że inspektor „wymagał bezwzględnie” dokonania zmian. Oszczędności byłyby uratowane, a rzeczywistość
wyglądałaby inaczej.
Postanowienie o budowie
nowej siedziby było wynikiem
zagrożenia wynikającego z groźby zamknięcia apteki. Miejsce lokalizacji nowego budynku nie
było łatwe. Radni miejscy, którzy jak większość, będąc przekonanymi o niezmierzonej ilości
dochodów (wprost nawet twierdząc, że mają do czynienia z najbogatszymi mieszkańcami owej
miejscowości), nie byli skłonni ani
do sprzedaży mieszkania komunalnego (wyprzedano wszystkie
poza służbowym-aptecznym) ani
nie widzieli możliwości udzielenia zgody na wybudowanie apteki w obrębie tzw. „zwartej zabudowy miejskiej”.
Przyszło zatem budować
się nieco na uboczu. Wszystkie
wysiłki ludzi już po 60-tce, były
skierowane na inwestycję ich życia. Specjalny projekt, samodzielna apteka, w budynku wolnostoAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

jącym, z mieszkaniem. Budowa
została zakończona w czasie, gdy
wyraźnie zauważa się spadek dochodowości. Jest rok 2003. Starsi państwo osiągają wiek 70 lat…
W tym samym roku syn
postanawia zmienić życie i wraz
z rodziną przeprowadza się do
swoich rodziców by im pomóc
i w końcu zastąpić. Ma żonę farmaceutkę, co daje możliwość
kontynuacji pracy w zawodzie
wszystkim. Jego mama, odczuwając zmęczenie, postanawia zakończyć swoją pracę. Ojciec pomaga… do końca swych dni.
Nowa apteka to nowa organizacja pracy. Zmienia się wszystko. Życiowych przygód nie brakuje,. Ale apteka, pomimo stałego
spadku obrotów, jakoś funkcjonuje. Zmienione przepisy sprawiają,
że w sąsiednich miejscowościach
otwierają się nowe apteki. Rozwijają się sieci. Walka poprzez rywalizację cenową, usankcjonowaną prawem, nie daje szans na
normalne życie. Zmienia się nastawienie ludności – potencjalnych pacjentów. Bowiem apteka,
prowadzona wg zasad uczciwości
i przestrzegania przepisów etyki, nie prowadzi programów lojalnościowych [nie wypuszcza kart],
nie wydaje gazetek, ani nie stosuje dumpingu – nie można w niej
dostać nic za grosz, czy złotówkę.
Nie dokonuje się wymuszonej zamiany na tzw. tańsze odpowiedniki.
Sytuacja
pogarsza
się
z dnia na dzień. Pracy jest coraz mniej dla dwójki farmaceutów. Po 6 wspólnych latach rodzina się rozdziela. Syn zostaje,
jego żona wraz z dziećmi wyjeżdża. Za zgodą ojca, postanawia
sam prowadzić aptekę. Wkrótce
spółka zostaje rozwiązana. Dwa
lata po tej zmianie ojciec umiera.
Syn pozostaje z matką. W aptece

pomaga mu jedynie technik farmaceutyczny.
Od stycznia 2012 roku
wchodzi w życie długo oczekiwana ustawa, ustawa refundacyjna.
Miała dać normalność w pracy
aptek – poczucie stabilności. Ale
dzieje się zupełnie inaczej. W małej, liczącej niecałe 2 tys. mieszkańców miejscowości, WIF daje
zgodę na otwarcie drugiej apteki. Staje się to przysłowiowym
„gwoździem do trumny” dla dobrze zorganizowanej i od lat zaspokajającej potrzeby lokalnej
społeczności placówki. Efekty tej
decyzji widać błyskawicznie. Ulokowana nie z własnej woli w niekorzystnej lokalizacji apteka, nie
ma szans na odwiedziny pacjentów w ilości wymaganej do utrzymania firmy na minimalnym,
ale należytym poziomie. Wszystko, co do tej pory miało znaczenie: praktyka, wiedza, poświęcenie, wzajemna znajomość straciły
na wartości. Również fakt, że to
dla lokalnej społeczności wybudowano od podstaw coś kosztem
zdrowia, wielu lat oszczędności i wyrzeczeń, a czego nikt nigdzie ze sobą nie zabierze… pomimo to apteka istnieje. Jeszcze.
Syn stara się jak może by ją utrzymać, lecz oczy jego matki nie potrafią ukryć żalu i rozgoryczenia.
Jej serce kraje się, gdy na to patrzy…Kiedy widzi, że wszystko to,
na co tyle lat razem z mężem pracowali obraca się w pył, w majestacie prawa.
Historia przeze mnie opisana jest prawdziwa i nie jest czymś
wyjątkowym. W skali kraju takich
historii wydarzyło się już sporo.
Zapewne wiele o bardziej dramatycznym przebiegu i finale. Warto się jednak zastanowić, czy tak
musiało się stać i (jeśli tak) kto
jest temu winien. Czy stać nasz
kraj na taką rozrzutność?
►
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– to jedno. Rozkład struktur kontroli – to drugie. A gdzie jakość
w sektorze aptecznym, którego
obowiązkiem jest jej zapewnienie w zakresie bezpieczeństwa
obywateli w ich kontakcie z lekiem i w trakcie jego stosowania?
Wszystko, jak w złym śnie, poszło
nie tam, gdzie miało. No i dotknęło również tą, opisaną powyżej, aptekę. Brak zapisów o demografii i geografii, przypisania
apteki farmaceucie, rozwój sieci nakierowanych na zysk, systematyczna i permanentna deetyzacja. A do tego „falandyzacja”
prawa, która skutkuje i obecnie
dziwnym zjawiskiem, jakim jest
zatrudnianie kierowników aptek czy hurtowni na „część” etatu [1/2 czy nawet 1/8]. Z pozoru niepojęte zjawisko, ale w polskich realiach możliwe…
Jak widać, niezależnie od
starań tę, czy inne apteki o charakterze „misyjnym”, musiał spotkać zły los. Wieloletnie starania,
systematyczna praca czy inne
atrybuty nie mogły i nie mogą,
wobec istniejących realiów prawnych, zapobiec nieszczęściu. Taka
apteka w obecnych warunkach
nie ma racji bytu. Upadnie dlatego, że nie podoła tzw. „rywali-

zacji rynkowej” nawet wtedy, gdy
stanie jej na drodze inna apteka,
bez znaczenia czy indywidualna
czy sieciowa. Nie ma szans na istnienie, gdyż obecne przepisy nie
dadzą jej warunków ekonomicznych. To z kolei spowoduje niechybną demotywację personelu,
który nie będzie miał ochoty na
osobisty i zawodowy rozwój. Jedyne, co pozostaje to trwać. Ale
po co i dla kogo? Dla satysfakcji
właściciela, który ma dzięki temu
co robić? Czy może dla reszty pacjentów, którzy jeszcze przychodzą z pobudek osobistych? Szkoda, że bezduszne przepisy prawa
o charakterze liberalnym doprowadziły do takiego stanu rzeczy.
Otwieranie i zamykanie aptek
w takim kształcie, jak to ma miejsce obecnie, z całą pewnością
nie będzie nigdy sprzyjało wiarygodności tej instytucji. Szkoda, że zanim zrozumie to ustawodawca, wielu wartościowych
ludzi będzie już na tyle zniechęconych, że nie będzie szans na
utrzymanie wysokiego poziomu, jaki w swej misji powinna
mieć wpisana apteka – placówka
ochrony zdrowia publicznego. ■
dr n farm. Grzegorz Pakulski
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Wszystko, co się wydarzyło w tej historii musiało się wydarzyć. Mało tego – to, co się stało, stało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z którego skorzystali wszyscy. Prawo do
podejmowania życiowych decyzji takich jak np. „przebywania tu,
a nie gdzie indziej”, uczenia się,
pracy, odmowy sprzedaży lokalu,
wydawania zgody i inwestowania
w budowę czy wydawania pozwolenia na prowadzenie apteki.
Z pozoru wszystko jest w jak najlepszym porządku. A mimo to są
poszkodowani, którzy otrzymali
to, na co nie zasłużyli.
Gdyby spojrzeć na całość
obiektywnie, wina leży w czasach, w których podejmowano decyzje zmieniające rzeczywistość – na samym początku owych przemian ustrojowych
końcówki lat 80-tych. To właśnie
wtedy nie została odpowiednio
zmieniona ustawa Prawo farmaceutyczne. Podówczas nie można
było przewidzieć tego, że „wolny rynek” dla obszaru farmacji, nigdy nie powinien zaistnieć.
Powszechny zachwyt z tego, że
można się cieszyć własnym majątkiem i pęd do jego powiększania, uśpiły czujność i analityczny
chłód przewidywania przyszłości. Nie słuchano tych, którzy już
wtedy przewidywali smutne konsekwencje kapitalistycznej rywalizacji w tym obszarze. A wzorce
nie były gdzieś daleko – wystarczyło spojrzeć na zachodnioeuropejskich sąsiadów.
W przeciągu upływu lat
okazało się, że kolejna zmiana
prawa farmaceutycznego jawnie popierała chciwość i bałagan, a parlamentarzyści okazali się pozbawionymi umiejętności
przewidywania skutków podejmowanych decyzji. Zysk dla państwa, skala płaconych podatków
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Czerwiec 2013:

rynek na plusie
po I półroczu 2013
PIOTR KULA
Prezes PharmaExpert

Rynek farmaceutyczny w czerwcu br. zanotował sprzedaż na poziomie
2 173 mln PLN. To o 74,8 mln PLN (-3,33%) mniej niż w analogicznym
okresie 2012r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość sprzedaży spadła o 6,8 mln PLN (-0,31%).

refundowanych (+18,1 mln PLN),
a zmniejszyła się leków pełnopłatnych (-5,6 mln PLN) i sprzedaży odręcznej (-19,1 mln PLN).
Wyniki pierwszego półrocza bieżącego roku wskazują na ustabilizowanie się rynku.
W porównaniu do analogicznego

okresu ub. r. nastąpił wzrost wartości sprzedaży o 726 mln PLN,
tj. o 5,59%. Dla porównania rok
wcześniej rynek zanotował spadek wartości sprzedaży o 497
mln PLN (-3,68%). Do czerwca
br. segmenty leków pełnopłatnych i sprzedaży odręcznej rosły

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

W

czerwcu 2013 jedynie sprzedaż odręczna zwiększyła wartość sprzedaży (+33,76 mln PLN)
względem analogicznego okresu ub. r. Segmenty leków na receptę zanotowały natomiast spadek sprzedaży: leki refundowane o 95,5 mln PLN, a leki pełnopłatne na receptę o 13,0 mln PLN.
Słabsze wyniki tych segmentów
spowodowały, iż po raz pierwszy w tym roku rynek zanotował
gorszy wynik niż w analogicznym
okresie ub. r. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. wzrosła sprzedaż leków
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

Tabela 1: czerwiec 2013 vs czerwiec 2012
czerwiec
2012

czerwiec
2013

zm. (%)

Leki Refundowane

921

826

-10,37%

Leki Pełnopłatne

502

489

-2,59%

Sprzedaż Odręczna

809

843

4,17%

Całkowity obrót

2 248

2 173

-3,33%

Tabela 2: czerwiec 2013 vs maj 2013
maj 2013

czerwiec
2013

zm. (%)

Leki Refundowane

808

826

2,24%

Leki Pełnopłatne

495

489

-1,12%

Sprzedaż Odręczna

862

843

-2,22%

Całkowity obrót

2 180

2 173

-0,31%

►
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► w zbliżonym tempie. Sprzedaż

apteki wyniosła 159,5 tys. PLN.
W porównaniu do czerwca 2012r.
statystyczna apteka zmniejszyła
wartość sprzedaży o 4,5 tys. PLN
(-2,74%). Natomiast względem
maja br. wartość sprzedaży spadła o 0,50 tys. PLN (-0,31%).
W porównaniu do analogicznego okresu z 2012r. wartość sprzedaży statystycznej apteki wzrosła jedynie w segmencie
sprzedaży odręcznej (+4,80%).
Spadła natomiast w segmencie
leków refundowanych (-9,83%)
oraz w segmencie leków pełnopłatnych na receptę (-2,00%).
Względem maja br. wartość
sprzedaży była wyższa w przypadku leków refundowanych,
a spadła w pozostałych segmentach rynku. Od początku roku

odręczna na koniec pierwszego
półrocza zanotowała wzrost wartości sprzedaży o 7,30% względem analogicznego okresu ub.
r. Segment leków pełnopłatnych wzrósł w tym samym okresie o 7,42%. Najsłabszy wzrost
przypadł segmentowi leków refundowanych, ale i on zwiększył
swoją wartość sprzedaży wobec
analogicznego okresu 2012 r.
(+2,73%). Rok wcześniej sytuacja
była znacznie gorsza, gdyż leki
refundowane zanotowały spadek
o 19,37%.
Statystyczna
apteka
Statystyczna
apteka
W czerwcu 2013r. wartość sprzedaży dla statystycznej

RYNEK FARMACEUTYCZNY
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w latach 2012-2013
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PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2013
Prognoza sprzedaży:
Prognoza ref undacji:
Zmiana sprzedaży:
Zmiana ref undacji:

27,6 mld
7,2 mld
od +3% do +5% (względm 2012r.)
od 3% do +5% (względem 2012r.)
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PROGNOZA SPRZEDAŻY

REALIZACJA SPRZEDAŻY

PROGNOZA REFUNACJI

REALIZACJA REFUNDACJI

REALIZACJA SPRZEDAŻY POPRZEDNI ROK

REALIZACJA REFUNDACJI POPRZEDNI ROK

wartość sprzedaży statystycznej
apteki wzrosła o 6,48% w porównaniu do analogicznego okresu
ub. r.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptekach
w czerwcu 2013 r. wyniosła 16,48
PLN.
W porównaniu do poprzedniego miesiąca była niższa
o 0,22%, a wobec czerwca 2012 r.
(16,63 PLN) spadła o 0,89%. Natomiast średnia marża apteczna
w czerwcu 2013 r. była wyższa niż
w poprzednim miesiącu o 0,17 pp
i wyniosła 27,16%. Marża wzrosła
również względem analogicznego okresu 2012 r. o 1,34 pp.
Refundacja
aa
współpłacenie
Refundacja
współpłacenie
W czerwcu poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł 29,78%. Wskaźnik ten wzrósł względem maja br.
o 0,17 pp. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych
w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku
(28,40%) zwiększył się o 1,38 pp.
W czerwcu pacjenci wydali na leki
refundowane 245,9 mln PLN, tj.
o 6,8 mln PLN więcej niż w maju
br. i o 15,7 mln PLN mniej niż
w czerwcu 2012r.
W czerwcu pacjenci zapłacili 73,32% z 2 173 mln PLN,
stanowiących całkowitą wartość
sprzedaży w aptekach (pozostałą
część stanowi refundacja ze strony Państwa). Względem maja br.
udział ten zmniejszył się o 0,60
pp, a wartościowo wydatki pacjentów zmniejszyły się o 18,1
mln PLN. W czerwcu 2013r. pacjenci wydali na produkty lecznicze zakupione w aptekach 1 593
mln PLN, to o 5,0 mln PLN więcej
niż w analogicznym okresie 2012
roku (wzrost udziału o 2,66 pp).
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Panorama samorządu
Prognozawartości
wartościsprzedaży
sprzedaży
Prognoza
leków
na
rok
2013
leków na rok 2013
W czerwcu prognozy dla
całego rynku nie uległy zmianie względem poprzedniego raportu. Na koniec 2013 roku rynek powinien osiągnąć wartość
27,6 mld PLN. To o 4,1% więcej
niż wartość rynku za poprzedni
rok. Natomiast wartość refundacji na koniec 2013 roku osiągnie
poziom 7,2 mld PLN, tj. będzie
o 3,5% większa niż w roku 2012
(spadek prognozy o 1 pp).
Prognozowane
ceny i marże
Prognozowan
na koniecgo
bieżącego
roku
roku
Średnia cena leków na koniec roku wyniesie 16,58 PLN, co
oznacza wzrost wobec cen z ubiegłego roku o 2,5%. Za wzrost cen
sprzedaży odpowiadają segmenty produktów nierefundowanych
(zarówno dostępne na receptę,
jak i w sprzedaży odręcznej). Natomiast średnia cena leków refundowanych będzie nieznacznie
niższa od ubiegłorocznej. Szacunkowa wielkość marży na koniec roku wyniesie 27,58%, będzie ona większa o 3,4% od ubiegłorocznej (wzrost marży dotyczy wszystkich segmentów rynku). Wzrosty cen i marży wpłyną
na zwiększenie średniej wartości
sprzedaży na pacjenta, która wyniesie na koniec roku 46,91 PLN
(+4,8%). Liczba pacjentów spadnie nieznacznie względem roku
2012. ■
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SPOTKANIE
W SANOKU
6 LIPCA 2013 r.

A

rtykuł 16 Kodeksu Etyki
Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: „Aptekarz otacza szacunkiem historię i tradycję zawodu oraz dba
o wszelkie zabytki kultury materialnej farmacji”. Realizując treść
tego założenia, podkarpaccy farmaceuci utrwalają nie od dziś
wszelkie ślady tradycji, organizując nie tylko okolicznościowe
uroczystości - historia zawodu
w pracy samorządu obecna jest
na co dzień.
I właśnie realizując treść
porozumienia w sprawie objęcia patronatem zbiorów aptekarskich, podpisanego w sierpniu
zeszłego roku przez Podkarpacką ORA w Rzeszowie z Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku, PORA i Oddział Rzeszowski
PTFarm zorganizowały w dniu 6
lipca 2013 roku Spotkanie Opiekunów Zbiorów Farmaceutycznych. Przybyli na nie dyrektorzy muzeów farmaceutycznych
w Polsce – profesor Iwona Arabas
z Warszawy, profesor Zbigniew
Bela z Krakowa, profesor Bożena Płonka-Syroka i Andrzej Syroka z Wrocławia, Barbara Gradzikiewicz z Nowego Sącza, Jakub
Kossecki z Łodzi, Zbigniew Rudzki z Lublina, byli też Paula Alaborska i Marcin Więcek z Warszawy.

Główne forum obrad stanowił Rynek Galicyjskiego Miasta. Rynek ten powstał na terenie
Muzeum Budownictwa Ludowego, oficjalnie został otwarty we
wrześniu 2011 roku. Wśród różnych, niezbędnych w życiu miasta obiektów, są tam karczma,
poczta, remiza, fryzjer, krawiec,
szewc, jest też oczywiście apteka.
Przedstawiciele wiodących muzeów farmaceutycznych przedstawili swoje zbiory, wymienili
doświadczenia z codziennej pracy i kontaktów z administracją
państwową. „Spotkanie to otwiera
pole do interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy farmaceutami
i historykami, co jest pewnym novum” – jak powiedział profesor
Zbigniew Bela. A wśród obecnych
byli też etnografowie, archeolog
a nawet ogrodnik z wykształcenia. Mamy nadzieję, że tego typu
spotkanie przyniosło korzyści
wszystkim i że nie było jedynym.
Sanocki
skansen
jest
ogromnym terenem, gdzie zgromadzono ponad sto pięćdziesiąt
obiektów z terenów zamieszkanych przez Bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan. Zwiedzanie go
trwałoby naprawdę bardzo długo, warto byłoby poświęcić na to
i cały dzień. Niestety, ograniczony
czas uczestników spotkania po- ►
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Panorama samorządu
►

zwolił zapoznać się tylko z Rynkiem, a szczegółowo ze zbiorami Apteki. Atrakcją dla zwiedzających był pokaz „lania światła”
czyli domowej prawie produkcji świec woskowych. „Urządzenie” takie bywało w większości
galicyjskich aptek, aptekarz bywał też właścicielem sadu i pasieki, stąd umiejętność wytwarzania
świec, niezbędnego źródła światła. Pokaz był bardzo interesujący,
tym bardziej, że można było samodzielnie spróbować wykonać
to woskowe źródło światła.
Wnętrze apteki w sanockim
skansenie zawiera coraz więcej
eksponatów. Apel, który wystosowała Podkarpacka Okręgowa
Rada Aptekarska „do Wszystkich,
którym nieobojętny jest los zabytku dokumentującego tradycję zawodu” przyniósł już wymierne rezultaty. Wiele aptecznych utensyliów, które znalazłyby się „na
śmietniku historii” lub w najlepszym razie jako pojedyncze okazy na półkach aptecznych, zostało przekazanych w fachowe ręce
konserwatorów i w tej chwili są
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dowodem pracy wielu aptekarskich rodów.
W części uroczystej spotkania, w pięknej i szacownej scenerii Sali Herbowej Urzędu Miasta
Sanoka, wobec dostojnych Gości,
osoby zasłużone dla samorządu aptekarskiego na Podkarpaciu
otrzymały za swą pracę „Medale
za Zasługi dla Aptekarstwa Podkarpacia”. Z rąk Prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, dr n. farm. Lucyny Samborskiej Medale odebrali - Burmistrz
Sanoka, dr Wojciech Blecharczyk
„honorowy ambasador podkarpackiego aptekarstwa”, zawsze
czynnie uczestniczący we wszyst-

kich inicjatywach aptekarskich,
których niemało już odbyło się
w Sanoku co jest ewenementem
na skalę województwa; Dyrektor
MBL, Jerzy Ginalski otrzymał Medal za przechowywanie od wielu
lat mebli i utensylii aptecznych,
za pieczołowitą ich renowację, za
propagowanie idei aptekarzy Galicyjskiego Miasta; Kustosz Danuta Blin-Olbert, „honorowy konsul podkarpackich aptekarzy” za
pełne oddania zgłębianie historii
powierzonych jej opiece zabytków aptekarskich.
Aptekarze, którzy nieprzerwanie pracują czynnie przez ponad pięćdziesiąt lat otrzymali pamiątkowe statuetki – wyróżnieni
zostali magistrzy farmacji Barbara Czarniawa z Sanoka oraz Teresa i Stanisław Lisowscy z Leska.
W Sali Herbowej, w której z portretów spoglądają sprawujący urząd burmistrza, wśród
nich również aptekarze, otrzymali z rąk Prezesa PORA swe prawa
wykonywania zawodu młodzi aptekarze.
Pogoda, w sposób stosowny do rangi uroczystości, wyjątkowo sprzyjała zbiorowym i indywidualnym rozmowom na pięknym, sanockim, miejskim tym razem, Rynku. ■
mgr farm. Lidia Maria Czyż
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Migawki z dziejów
Naczelnej Izby Aptekarskiej

Kursy na stopień
pomocnika
aptekarskiego

O

becnie zawód aptekarski
w Polsce mogą wykonywać osoby, które ukończyły pięcioletnie studia magisterskie na wydziałach farmaceutycznych lub dwuletnie technika
farmaceutyczne. Do niedawna
wśród naszych koleżanek i kolegów znajdowały się także osoby
posiadające tytuł pomocnika aptekarskiego. Uprawnienia takie
nadawane były w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Okres po zakończeniu drugiej wojny światowej był bardzo
trudnym czasem w każdej dziedzinie życia. Szczególnie ciężkie momenty przeżywała służba
zdrowia, która wymagała właściwej organizacji i potrzebnych do
ratowania zdrowia i życia środków
leczniczych, sprzętu medycznego, a nade wszystko – wykwalifikowanego personelu. W okresie
okupacji hitlerowskiej do pracy
w aptece często przyjmowane
były na praktyki osoby do tego
nieuprawnione. Takie postępowanie zabezpieczało przed wywozem na roboty przymusowe
38

do Niemiec. Prowadziło to jednak
do tego, że w aptekach znajdowali się pracownicy posiadający
wykształcenie ogólne i długoletnią praktykę, ale nie legitymujący
się jakimikolwiek uprawnieniami
zawodowymi. Okoliczności te, już

po zakończeniu okupacji, stały się
wyzwaniem dla władz Naczelnej
Izby Aptekarskiej. W odpowiedzi na żądania płynące ze strony Departamentu Zaopatrzenia
i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
Związki Zawodowe Pracowników

Ilustracja 1
Uczestnicy kursu na stopień pomocnika aptekarskiego. Fotografia zamieszczona na
łamach „Farmacji Polskiej” z roku 1950 (nr 7, s. 277).
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

Historia farmacji – Aptekarskie tradycje
Służby Zdrowia, w porozumieniu
z Naczelną Izbą Aptekarską oraz
wydziałami
farmaceutycznymi
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu postanowiły zorganizować
kursy dokształcające.
W „Farmacji Polskiej”, czasopiśmie Naczelnej Izby Aptekarskiej, w numerze sierpniowym
z roku 1949, odnaleźć można
było ogłoszenie zachęcające do
wzięcia udziału w kursie na stopień pomocnika aptekarskiego.
O przyjęcie na kurs mogły ubiegać się: osoby, które posiadając
wykształcenie na poziomie licealnym (duża matura), mają za sobą
przynajmniej 4-letnią praktykę
w aptekach do dnia 1 maja 1949
roku. Kurs skierowany był do
osób, które z ważnych powodów,
do których zaliczono ciężkie warunki materialne oraz lata wojny
i okupacji, nie mogły ukończyć
w normalnym trybie studiów farmaceutycznych.
Czynności organizacyjne
związane z rejestracją kandydatów na kursy spoczęły na barkach
Naczelnej Izby Aptekarskiej. Mozolne prace związane z segregowaniem i rozpatrywaniem podań
przebiegły sprawnie dzięki pomocy ze strony członków Zarządu
Głównego Związku Zawodowego
Pracowników Służby Zdrowia.
Pierwsze turnusy kursu rozpoczęły się: w Warszawie 1 grudnia
1949 roku, w Poznaniu 2 grudnia, w Krakowie 3 grudnia, zaś
w Łodzi 5 grudnia. Uroczystego
otwarcia dokonywali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W Warszawie i Łodzi
obecny był wiceminister zdrowia
doktor Bogusław Kożusznik, zaś
w Poznaniu i w Krakowie – dyrektor Departamentu Zaopatrzenia
i Farmacji Ministerstwa Zdrowia
Witold Śniegucki, którzy wygłosili
okolicznościowe przemówienia,
życząc słuchaczom dobrych postępów w nauce. W uroczystościach brali udział także profesoAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

rowie uniwersytetów oraz członkowie Naczelnej Izby Aptekarskiej
z prezesem Józefem Wierzbickim
na czele. Jak mogli dowiedzieć
się przyszli słuchacze, kurs miał
trwać sześć miesięcy, w czasie
których podczas siedmiuset godzin praktyk i wykładów można
było poszerzyć wiadomości z zakresu: botaniki farmaceutycznej,
farmakognozji, chemii nieorganicznej, organicznej i farmaceutycznej. Ponadto planowano
wyczerpujące zajęcia z farmacji
stosowanej i organopreparatyki,
farmakodynamiki, mikrobiologii,
historii farmacji i propedeutyki, ustawodawstwa sanitarnego,
księgowości aptecznej, parazytologii i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Zgodnie z zarządzeniem
ministra zdrowia, delegatem zarządu Naczelnej Izby Aptekarskiej do czuwania nad całością
kursu, został mianowany magister Edmund Szyszko. Delegatami zarządu NIA w miastach
uniwersyteckich, w których prowadzono kursy, zostali: w Warszawie magister Piotr Andruski,
w Krakowie magister Tadeusz
Szewczyk, w Poznaniu magister
Feliks Taborski, w Łodzi magister
Edward Kurowski.
Na pierwszy turnus kursu ogółem zostało przyjętych
250 kandydatów. Z późniejszych
sprawozdań Naczelnej Izby Aptekarskiej, zamieszczanych na
łamach „Farmacji Polskiej” wiemy, że dyplomy po zdaniu egzaminów z wynikiem dodatnim
otrzymało 225 pomocników aptekarskich, zaś 25 kandydatom
odłożono ponowne zdanie egzaminu na trzy lub sześć miesięcy. Możliwość pracy w aptece
jako pomocnik aptekarski normowała wprowadzona w czasie
trwania kursu ustawa, ogłoszona 4 kwietnia 1950 roku. Kwestię
egzaminów dla kandydatów na
pomocników aptekarskich przed-

stawiało „Rozporządzenie Ministra Zdrowia” z dnia 19 maja 1950
roku. Egzaminem teoretycznym
kończyła się większość przedmiotów wykładanych na kursach,
a dodatkowo przyszły pomocnik
aptekarski musiał wykazać się
umiejętnościami praktycznymi.
Jak dowiadujemy się z artykułu opublikowanego na łamach „Farmacji Polskiej” w roku
1950, zapał słuchaczy do wiedzy
był godzien podziwu. Nie mniejsze zasługi i pochwały zostały
przypisane kadrze naukowej i administracyjnej. Niektórzy uczestnicy mieli szanse ukończyć kurs
dzięki finansowemu wsparciu
Naczelnej Izby Aptekarskiej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jednocześnie kursy mogły odbywać się – jak to miało miejsce
np. w Krakowie – dzięki przekazaniu na rzecz Wydziału Farmaceutycznego odpowiednich kwot
ze strony Okręgowych Izb Aptekarskich. Dzięki takiej finansowej
pomocy możliwe było zakupienie
odczynników i wszelkich pomocy
dydaktycznych. Każdy pomocnik aptekarski wraz z dyplomem
otrzymał skierowanie do pracy
do przydzielonej mu apteki.
Jedną z uczestniczek kursu
organizowanego w Krakowie była
pani Barbara Hodbod-Mordarska, potomkini wielopokoleniowej rodziny grybowskich aptekarzy. Pani Mordarska wspomina
z nostalgią zajęcia prowadzone
w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego: przy tak intensywnych zajęciach atmosfera wśród
uczących się i wykładowców była
bardzo serdeczna i życzliwa. Ze
względu na duże zróżnicowanie
wieku studiujących wykładowcy
traktowali nas bardzo indywidualnie i wyrozumiale, wymagając
jednocześnie dużej wiedzy. Korzystaliśmy z podręczników i skryptów obowiązujących na studiach
magisterskich. Ze względu na
powojenne trudności wiele z nich►
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we fragmentach. Dużą pomocą
były sporządzane skrzętnie podczas wykładów i ćwiczeń notatki.
W związku z pomyślnym
przebiegiem kursu, zadowoleniem uczestników i dużym zainteresowaniem kolejnych chętnych,
organizatorzy
ogłosili
drugą edycję kursu na wrzesień
1950 roku. Do biura Komisji Kwalifikacyjnej napłynęło czterysta
podań, spośród których wybrano po kwalifikacyjnych rozmowach 270 kandydatów. Spośród
przyjętych na kursy – jak czytamy w październikowym numerze
„Farmacji Polskieję z 1950 roku –
większość słuchaczy to córki i synowie robotników i chłopów, którzy dzięki głębokiej trosce władz

Polski Ludowej o wyszkolenie kadr,
uzupełnili swoje średnie wykształcenie i posiadając niejednokrotnie
wieloletnią praktykę w aptece zostali przyjęci na omawiane kursy.
Kursy na stopień pomocnika aptekarskiego były jednym
z ważniejszych przedsięwzięć Naczelnej Izby Aptekarskiej, a władze samorządowe przy każdej
okazji wspominały, jak ważną rolę
dla utrzymania należytego poziomu zawodu odniosły te kursy.
Szkolenia miały na celu zaradzić
dotkliwemu po drugiej wojnie
światowej brakowi wykwalifikowanych kadr farmaceutycznych,
dając jednocześnie możliwość
awansu zawodowego osobom,
które z niezależnych od nich
przyczyn nie mogły odbyć stu-

diów uniwersyteckich. Należeli
do nich m.in. potomkowie przedwojennych właścicieli aptek, którzy od roku 1946, odgórnymi decyzjami władz państwowych, nie
byli przyjmowani na studia farmaceutyczne. Należy podkreślić,
że emerytowani pomocnicy aptekarscy, z którymi autor niniejszego artykułu miał możliwość
rozmawiać, są jednymi z najbardziej oddanych swej pracy aptekarzy. Osoby te są także przykładem, że zamiłowanie do naszego
urokliwego zawodu może zostać
zaszczepione w ciągu zaledwie
kilku miesięcy! ■
dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora

Warto wiedzieć
PIELGRZYMKA DO FATIMY
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia Ks. Prof. dr Stanisław Warzeszak pod patronatem
Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej dr Macieja Hamankiewicza zaprasza lekarzy i wszystkich
pracowników Służby Zdrowia na pielgrzymkę do Fatimy, którą duszpastersko poprowadzi
w terminie: 14-21 października 2013 - 8 dni.
Inspiracją tej pielgrzymki jest zbliżająca się 100-rocznica Objawień Fatimskich
– jednego z największych wydarzeń w Kościele XX wieku.
a w programie: Fatima i Lizbona w Portugalii,
a w Hiszpani: Madryt, Awila, Salamanka, Sewilla, Kordoba i Toledo,
gdzie nawiedzimy wspaniałe Katedry i Kościoły, oraz zwiedzimy liczne zabytki.
Koszt udziału w pielgrzymce wynosi: 4.450 zł. i obejmuje: przeloty samolotami PLL LOT
do Madrytu, autokar na realizację całego programu, zakwaterowanie w hotelach w centrum
miast, wyżywienie, ubezpieczenie, pilot w czasie całej podróży.
Wyjazd organizowany jest na zlecenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki O I L w Warszawie
Zgłoszenia i informacje w O I L w Warszawie: praca@warszawa.oil.org.pl
(tel. 22 542 83 30)
Zainteresowanym będzie wysłany szczegółowy program, warunki uczestnictwa
i Blankiet Zgłoszenia.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata zaliczki.
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Nowe rejestracje – PL – KWIECIEŃ 2013

W kwietniu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych wydał 50 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu
w Polsce (wykaz zawiera 51 pozycji, ale podany w nim preparat Acnemine został zarejestrowany
w styczniu 2013), dotyczących 27 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC
(substancja czynna/skład). 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 2013, został opublikowany
przez Urząd 10 maja 2013.

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AD Środki przeczyszczające działające osmotycznie;
A06AD10 – Sole mineralne w połączeniach
Kalii sulfas+magnesii sulfas+ natrii sulfas: Eziclen
(Ipsen Pharma) to 1. zarejestrowany lek o podanym
składzie.
B – Krew i układ krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina
K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki krzepnięcia krwi; B02BD01 – Czynniki krzepnięcia
krwi IX, II, VII i X w połączeniach
Factor coagulationis humanus IX+II+ VII+X+ proteinum C+proteinum S (prothrombinum multiplex humanum): Beriplex P/N (CSL Behring) w dawce 1000 j.m. aktywności czynnika IX to rozszerzenie
względem zarejestrowanych wcześniej dawek 250 j.m.
i 500 j.m.. Zarejestrowano 2 leki zawierające zespół
osoczowych czynników krzepnięcia grupy protrombiny. Na rynek wprowadzono Octaplex (Octapharma).
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów;
B05B – Roztwory do podawania dożylnego;
B05BB – Roztwory wpływające na równowagę
elektrolitową; B05BB01 – Elektrolity
Nutrimentum: Sterofundin ISO (Braun) to roztwór do
wlewów dożylnych, zawierający elektrolity: chlorki
sodu, potasu, wapnia i magnezu oraz octan sodu
i kwas L‑jabłkowy. Wskazaniem do stosowania jest
uzupełnianie utraconego płynu pozakomórkowego
w przypadku odwodnienia izotonicznego, z występowaniem kwasicy lub w razie bezpośredniego
niebezpieczeństwa wystąpienia kwasicy.
C – Układ sercowo-naczyniowy
C03 – Leki moczopędne; C03D – Leki oszczędzające potas; C03DA – Antagoniści aldosteronu
Eplerenonum: Aldospir (Biofarm) to 8. zarejestroAptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

wana marka eplerenonu. Na rynek wprowadzono
2 leki: Inspra (Pfizer; lek oryginalny) i od kwietnia
2013 Eleveon (Zentiva). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Eplerenotif (Alfred E. Tiefenbacher),
Eplerium (Liconsa), Espiro (Polpharma), Nonpres
(Polfa Pabianice) i Plerecard (+Pharma). Skreślono
z Rejestru: Eridanus (Gedeon Richter Polska).
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C
– Selektywne blokery kanału wapniowego
z głównym działaniem na naczynia krwionośne;
C08CA – Pochodne dihydropirydyny
Amlodipinum: Norvasc (Pfizer) w nowej dla amlodypiny postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie
ustnej to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej tabletek. Zarejestrowano 24 marki amlodypiny. Na rynek wprowadzono 19 leków: Aldan
(Polfarmex), Amlopin (Sandoz), Amlozek (Adamed),
Cardilopin (Egis), Normodipine (Gedeon Richter
Polska), Norvasc (Pfizer; lek oryginalny), Tenox (Krka
Polska), Vilpin (Teva), Amlodipinum 123ratio (lek
wprowadzony na rynek w XI 2008 pod nazwą
Amlodipinum Farmacom; w XI 2010 zmiana nazwy
na Amlodipine Teva Pharma, a w VIII 2011 zmiana
nazwy na Amlodipinum 123ratio), od sierpnia 2006
Agen (Leciva), od stycznia 2007 Apo-Amlo (Apotex),
od września 2007 Amlonor (Polfa Pabianice), od lipca
2008 Amlodipine Arrow (Arrow Poland), od sierpnia
2008 Adipine (ICN Polfa Rzeszów), od grudnia 2008
Lofral (Mepha), od kwietnia 2011 Finamlox (Orion),
od lipca 2011 Amlomyl (Generics), od lutego 2012
Amlaxopin (Actavis) i od sierpnia 2012 Amlodipine
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Amlodigamma (Wörwag Pharma), Amlodipine
Accord (Accord Healthcare), Amlodipine Aurobindo,
Amlodipine Vitabalans, Normapina (Medicplast).
Skreślono z Rejestru: Alozur (Ozone), Amlodipinum
123ratio w dawce 10 mg (lek wprowadzony na rynek ►
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► od czerwca 2010 pod nazwą Amlodipine Teva),

Amloratio (Ratiopharm; lek był obecny na rynku),
Suplar (Vedim; lek był obecny na rynku od listopada
2007), Zeppeliton (+Pharma; lek był obecny na rynku
od listopada 2010).
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II,
leki proste
Candesartanum: Candegamma (Wörwag) w 5
dawkach, w tym w nowej dla kandesartanu dawce 2
mg, to 15. zarejestrowana marka kandesartanu. Na
rynek wprowadzono 5 leków: Atacand (AstraZeneca;
lek oryginalny), od czerwca 2010 Karbis (Krka), od
listopada 2011 Candepres (Sandoz), od lipca 2012
Ranacand (Ranbaxy) i od grudnia 2012 Carzap
(Zentiva). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży
preparaty: Canderox (Medicplast), Candesartan-1A
Pharma, Candesartan Actavis, Candesartan Arrow
(Arrow Poland), Candesartan cilexetil Teva, Candezek
(Adamed), Hyposart (Polpharma), Kandesar (Orion)
i Kangen (Generics). Skreślono z Rejestru: Akanid
(+Pharma), Candertan (Gedeon Richter Polska),
Candesartan-Ratiopharm, Candesartan Teva.
Telmisar tanum: Telmisartan Ranbaxy to 28.
zarejestrowana marka telmisartanu. Na rynek
w Polsce zostało wprowadzonych 11 leków: Micardis
(Boehringer Ingelheim), Pritor (Bayer Schering), od
października 2010 Tolura (Krka), od lutego 2012 Tezeo
(Zentiva), od kwietnia 2012 Telmizek (Adamed; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Zmertan), od
maja 2012 Actelsar (Actavis), od sierpnia 2012 Telmix
(Biofarm), od listopada 2012 Polsart (Polpharma; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Telmisartan
Sigillata), Telmisartan Sandoz i Zanacodar (PharmaSwiss) oraz od kwietnia 2013 Telmisartan Apotex.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Angioton (M.R.
Pharma), Dinortes (Liconsa), Kinzalmono (Bayer
Schering), Mirpresoc (Liconsa), Telmark (Glenmark),
Telmisartan +Pharma, Telmisartan Actavis, Telmisartan Egis, Telmisartan M.R. Pharma, Telmisartan Mylan,
Telmisartan-Ratiopharm, Telmisartan Renantos, Telmisartan Teva, Telmisartan Teva Pharma, Telmisartan
Torrent i Telmotens (Alvogen). Skreślono z Rejestru:
Tanydon (Gedeon Richter).
C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki
złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny
II i leki moczopędne; C09DA06 – Kandesartan
i leki moczopędne
Candesartanum+hydrochlorothiazidum: Carzap
HCT (Zentiva) w dawkach 32 mg + 12,5 mg i 32 mg
+ 25 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych
wcześniej 2 zestawień z niższą dawką kandesartanu.
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Zarejestrowano 11 marek leków o podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 3 leki: od września 2011
Karbicombi (Krka), od grudnia 2011 Candepres HCT
(Sandoz) i od grudnia 2012 Carzap HCT (Zentiva).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Canderox HCTZ (Medicplast), Candesartan HCT
Actavis, Candesartan HCT Pfizer, Candesartan HCT-Ratiopharm, Candesartan HCT Teva, Candesartan/
HCT Teva, Candezek Plus (Adamed), Kandesar Comp
(Orion; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Kandesar HCT). Skreślono z Rejestru: Candertan HCT
(Gedeon Richter Polska), Co-Akanid (+Pharma).

D – Leki stosowane w dermatologii
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze
stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki
przeciwgrzybicze stosowane miejscowo
Amorolfinum: Amorolak (Sun-Pharm) to 4. zarejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono
lek oryginalny Loceryl (Galderma) i od maja 2012
Myconolak (Axxon). Nie pojawił się jeszcze na
rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).
Terbinafinum: Lamifortan Active (PharmaSwiss)
w postaci żelu to 12. zarejestrowana marka terbinafiny
do stosowania miejscowego. Na rynek wprowadzono
10 leków: Lamisilatt (Novartis) w postaci aerozolu
płynnego, kremu i żelu oraz Tenasil (Jelfa), Terbiderm
(Gedeon Richter), Undofen Max (Omega Pharma), od
października 2007 Terbistad (Stada), od lipca 2011
Myconafine (Axxon; lek zarejestrowany wcześniej
przez firmę Temapharm pod nazwą Zelefion), od maja
2012 Tersilat (Sun-Farm), od czerwca 2012 Terbilum
(Oceanic), od listopada 2012 Terbinafina Ziaja i od
stycznia 2013 Scholl krem przeciwgrzybiczny do
stóp (Scholl Consumer Products). Nie został jeszcze
wprowadzony do sprzedaży Erfinazin (Polfarmex)
w postaci roztworu na skórę. Wygasło pozwolenie na
Lamisilatt 1 (Novartis) w postaci płynu do stosowania
na skórę. Skreślono z Rejestru: Dermogen (Generics).
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07C – Kortykosteroidy w połączeniu
z antybiotykami; D07CA – Kortykosteroidy
o słabym działaniu w połączeniu z antybiotykami; D07CA01 – Hydrokortyzon w połączeniu
z antybiotykami
Hydrocortisonum+acidum fusidicum: Fusacid
H (Chema-Elektromet) to 1. zarejestrowany lek
o podanym składzie.
D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10A - Leki
przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego;
D10AD – Retynoidy do stosowania miejscowego
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013
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w leczeniu trądziku
Adapalenum: Acnelec (Jelfa) to 2. zarejestrowana
marka adapalenu. Na rynek wprowadzono Differin
(Galderma).
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji
Cefotaximum: Cefotaxime FarmaPlus to aktualnie 4. zarejestrowana marka cefotaksymu. Na
rynek wprowadzono 3 leki: Biotaksym (Polpharma),
Cefotaxim-MIP (MIP Pharma Polska), Tarcefoksym
(Polfa Tarchomin).. Skreślono z Rejestru: Cefotaxime
Teva, Rantaksym (Ranbaxy; lek był obecny na rynku),
Tirotax (Sandoz).
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłączeniem inhibitorów odwrotnej transkryptazy
Aciclovirum: Sitavig (Bioalliance Pharma) to 8.
zarejestrowana marka acyklowiru, w nowej postaci
tabletek adhezyjnych podpoliczkowych, w nowej
dawce 50 mg. Do sprzedaży wprowadzono 3 leki
iniekcyjne: Aciclovir Jelfa, Acix (Sandoz) i Zovirax
(GlaxoSmithKline), a także 4 leki doustne: Acyclovir
Stada, Hascovir (Hasco-Lek), Heviran (Polpharma)
i Zovirax (GlaxoSmithKline; lek oryginalny). Nie pojawił się na rynku Aciclovir Mylan iniekcje. Skreślono
z Rejestru: Apo-Acyclovir (Apotex), Herpesin (Teva).
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe
L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki
alkilujące
Temozolomidum: Temozolomide Glenmark to 13.
zarejestrowana marka temozolomidu. Na rynek
wprowadzono 4 preparaty: Temodal (Schering-Plough), od czerwca 2010 Temozolomide Teva, od
sierpnia 2010 Temomedac (Medac) i od czerwca
2012 Temostad (Stada). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Blastomat (Alvogen), Nogron (Egis),
Temozolomide Fair-Med (Fair-Med Healthcare),
Temozolomide Hospira, Temozolomide Hexal,
Temozolomide Polpharma, Temozolomide Sandoz,
Temozolomide Sun (Sun Pharmaceuticals Industries
Europe). Skreślono z Rejestru: Temozolomid-Ratiopharm.
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Imatinibum: Imatinib Nobilus Ent, Leuzek (Nobilus
Ent) i Telux (Nobilus Ent) to odpowiednio 10., 11.
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

i 12. zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek
wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis). Nie
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Actavis (centralna
rejestracja europejska również z kwietnia 2013),
Imatinib Glenmark, Imatinib Teva, Kinacel (Celon),
Meaxin (Krka), Nibix (Adamed).
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Irinotecanum: Irinotecan Strides (Strides Arcolab)
to 20. zarejestrowana marka irynotekanu. Na rynek
wprowadzono 7 leków: Campto (Aventis Pharma;
lek oryginalny), Irinotecan Hospira (wprowadzony
wcześniej pod nazwą Irinotecan Mayne), od maja
2008 Irinotesin (Actavis), od grudnia 2009 Irinotecan
Kabi (Fresenius Kabi), od lipca 2010 Irinotecan Medac,
od października 2010 Irinotecan Accord (Accord
Healthcare) i od marca 2011 Irinotecan Polpharma.
Nie zostały jeszcze wprowadzone: Arinotec (Apocare
Pharma), Capticil (Hameln; lek zarejestrowany początkowo przez firmę Tabuk Poland pod nazwą Xavetta),
Iricam (US Pharmacia), Irinocol (Egis), Irinolexan
(Flynn), Irinotecan-Ebewe, Irinotecan Generics, Irinotecan Hameln rds, Irinotecan Pharma-Data, Irinotecan
Stada, Noxecan (Sandoz) i Symtecan (SymPhar).
Skreślono z Rejestru: Irinotecan BMM Pharma, Irinotecan Kohne, Irinotecan Teva, Irinotecan Vipharm,
Irinoxin (ICN Polfa Rzeszów).
L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści
hormonów i leki o zbliżonym działaniu; L02BG
– Inhibitory aromatazy
Exemestanum: Exemestan Sandoz to 12. zarejestrowana marka eksemestanu. Do sprzedaży
wprowadzono 5 leków: Aromasin (Pfizer ; lek
oryginalny), od grudnia 2011 Symex (SymPhar), od
marca 2012 Cotamox (Actavis), od kwietnia 2012
Glandex (Hasco-Lek) i od marca 2013 Etadron (Krka;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nosteron).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Alvostan (Alvogen),
Astexana (Vipharm), Exemestane Accord (Accord
Healthcare), Exemestane FGX (FirstGenerixInternational), Exemestane GlenmarkPharma (Glenmark),
Exemestane Mylan. Skreślono z Rejestru: Exemestane
Medac, Exemestane PharOs Generics, Exemestan-Ratiopharm, Exestralan (ICN Polfa Rzeszów).
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne
kwasu propionowego
Ibuprofenum: MIG dla dzieci forte zawiesina
(Berlin-Chemie) to rozszerzenie w stosunku do
wprowadzonych wcześniej zawiesiny MIG dla dzieci ►
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►oraz tabletek powlekanych. Zarejestrowano 28 marek

preparatów ibuprofenu.
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ibufen (Medana Pharma i Ibufen dla
dzieci o smaku truskawkowym (Medana Pharma; lek
wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą
Ibufen D), Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek),
Nurofen dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca
2009 Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik 2%
i 4% (Ratiopharm; preparat zarejestrowany wcześniej
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva), od
lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 4%
(Reckitt Benckiser), od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci
forte zawiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011
Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt
Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4%
pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen
dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011
Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012
Brufen zawiesina 2% (Abbott), od września 2012 Ibum
forte o smaku malinowym (Hasco-Lek) i od maja 2013
Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-Lek).
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostały wprowadzone: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar
Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen Polfarmex,
Ibufen Total (Polpharma), Ibuprom, Ibuprom Duo
i Ibuprom Max (US Pharmacia), Nurofen, Nurofen
Express, Nurofen Forte, Nurofen Ultra (zarejestrowany
początkowo jako Nurofen Express KAP, następnie
zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą
Nurofen Ultra, a obecnie zmiana nazwy na Nurofen
Express Femina, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie
pojawił się na rynku), Nurofen Ultra Forte (zmiana
nazwy na Nurofen Express Forte, ale lek pod nową
nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), Nurofen
Ultrafast i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom
Sprint Caps (US Pharmacia, Wrocław), od lipca 2006
Nurofen Ultra Forte (Reckitt Benckiser), od lutego
2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana nazwy
preparatu na Opokan Express, po czym w lutym
2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm),
od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin
Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt
Benckiser), od września 2009 Aprofen i Aprofen
forte (Polfarmex), od października 2009 Iburion
(Orion), od listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od
stycznia 2010 Nurofen Express Tab (Reckitt Benckiser;
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preparat został wprowadzony we wrześniu 2007
pod nazwą Nurofen Migrenol Forte i w listopadzie
2008 pod nazwą Nurofen Migrenol), od maja 2010
Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat
został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen
Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), od
stycznia 2011 Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011
Ibufen Junior (Polpharma), od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Actavis; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Ibunin forte), od czerwca 2011
Ibumax forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen
Hasco (Hasco-Lek), od sierpnia 2011 Brufen (Abbott),
od lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od
lipca 2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium Galenowe
Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od grudnia
2012 Kidofen czopki (Aflofarm) i od stycznia 2013
czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Brufen
retard (Abbott), Buscofem (Boehringer Ingelheim),
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen
Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare),
Ibuprofen Forte Hasco (Hasco-Lek), Ibuprofen Lysine
Perrigo (Wrafton), Irfen (Mepha), Nurofen Ultra Forte
do rozpuszczania i Nurofen Ultra Forte rozpuszczalny
(oba: Reckitt Benckiser).
Skreślono z Rejestru: Ibuprofen Banner Pharmacaps,
Nurofen Topss (Reckitt Benckiser), Pabi-Ibuprofen
tabl. powl. 400 mg (Polfa Pabianice) i Solpaflex
(GlaxoSmithKline).
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE –
Anilidy
Paracetamolum: Paracetamol Sandoz w postaci
tabletek to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej iniekcji. Zarejestrowano 41 marek
paracetamolu. Na rynek wprowadzono 28 marek
o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo
i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych:
Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia
2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia),
Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan
i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran
(Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada),
Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony
wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug,
następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar,
a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki
i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol
Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010
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pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol
Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Rubital (Gemi),
Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), preparaty
o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Biofarm, Farmina,
Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław,
Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca
2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany
wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol),
od października 2011 Paracetamol Actavis (iniekcje),
od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi)
roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO
(Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od
sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 2013
iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun i od lutego
2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane.
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Direct
Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol
Menthol Active (GlaxoSmithKline), Paracetamol
Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol APC
(APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino Pharm pod
nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life
(Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj.,
Paracetamol Rockspring, Paracetamol Sandoz inj.,
Paracetamol Teva inj., Paralen Sus (Zentiva), Paramax
Rapid (Vitabalans), Tespamol (Galpharm Healthcare),
Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód
i Cytryna (Novartis).
Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku
malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap
zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Teva
Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan
Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek),
Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma),
Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol
(Polfa Tarchomin).
N02BE51 – Paracetamol, preparaty złożone
z wyłączeniem leków psychotropowych
Paracetamolum+caffeinum+phenylephrinum:
Gripex ActiCaps (US Pharmacia) to rozszerzenie
względem preparatu Gripex przeziębienie, zawierającego niższe dawki paracetamolu i fenylefryny.
Zarejestrowano 3 marki leków o podanym składzie.
Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Gripex przeziębienie (US Pharmacia; preparat pojawił się na rynku
w kwietniu 2010 pod nazwą Paracold, a po zmianie
nazwy ponownie od grudnia 2010 pod nazwą Gripex
V-caps) i Febrisan Tabs (Nycomed). Nie został jeszcze
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wprowadzony na rynek Paralen Grip (Zentiva).
Skreślono z Rejestru: Actiflu (Kosmedica).
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny,
tiazepiny i oksepiny
Quetiapinum: Quetiapine Lambda (Lambda
Therapeutics) to aktualnie 34. zarejestrowana
marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 22 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 października 2008 Loquen (Teva), od lipca
2009 Symquel (SymPhar; zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Quetiapine Tiefenbacher), od sierpnia
2009 Kwetaplex (Adamed), od listopada 2009 Gentiapin (Biogened), od grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa
Rzeszów), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od maja
2010 Poetra (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany
wcześniej przez firmę Medis pod nazwą Quemed), od
sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października
2010 Pinexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od
grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Quetiapin Sunfarm), od lutego
2011 Stadaquel (Stada), od czerwca 2011 Etiagen
(Generics), Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma) i od
maja 2012 ApoTiapina (Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Geldoren
(Gedeon Richter Polska), Ketiap (Polpharma), Kvelux
SR (Sandoz), Kwetax XR (Teva), Kwetiapina Neuropharma (Neuraxpharm), Quepsan (Pro.Med.CS),
Quetiapine Accord (Accord Healthcare), Quetiapine
Actavis, Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapine
Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Quetiapine Lupin,
Quetiapine Medis, Quetiapine Pfizer.
Skreślono z Rejestru: Hedonin (Lannacher), Kvelux
(Sandoz), Kwetinor (Lekam; lek był obecny na rynku
od października 2011), Nantarid (Gedeon Richter; lek
był obecny na rynku od lipca 2008), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine-Ratiopharm (lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Quetifi), Quetiapinum Invent
Farma, Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis
(Medis).
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB –
Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny
Escitalopramum: Betesda (Axxon) w nowej dla tej
substancji czynnej postaci kropli doustnych to 22.
zarejestrowana marka escitalopramu. Do sprzedaży
wprowadzono 13 marek: Lexapro i od marca 2012
Lexapro Meltz (Lundbeck; lek oryginalny), od stycznia
2010 Depralin (Polpharma), od lutego 2010 Elicea
(Krka) i Mozarin (Adamed), od czerwca 2010 Escitil►
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►(Egis) i Lenuxin (Gedeon Richter Polska), od sierpnia

2010 Pramatis (Sandoz), od kwietnia 2011 Servenon
(Glenmark), od lipca 2011 Escitalopram Actavis (lek
zarejestrowany początkowo przez firmę Alchemia
pod nazwą Escitalopram Alchemia), od listopada
2011 Aciprex (Biofarm), od grudnia 2011 Nexpram
(Lekam), od stycznia 2013 Escitalopram PharmaSwiss
i od maja 2013 Symescital (SymPhar).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Benel
(Farmalider), Deprigen (Biogened), Escipram (G.L.
Pharma), Escitalopram Pfizer, Escitasan (Stada), Esprolan (Medana Pharma), Pralex (Orion) i Pramogen
(Generics).
Skreślono z Rejestru: Andepram (Alchemia), Escertal
(Zentiva; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą
Esoprex), Escitalopram-1A Pharma, Escitalopram
Teva (Teva; lek zarejestrowany początkowo przez
Vera Pharma pod nazwą Escitalopram Vera), Laprides
(Teva), Miraklide (Vipharm).
N06B – Leki psychostymulujące, stosowane
w leczeniu ADHD i nootropowe; N06BX – Inne
leki psychostymulujące i nootropowe
Vinpocetinum: VinpoHasco (Hasco-Lek) to 7.
zarejestrowana marka winpocetyny. Do sprzedaży
wprowadzono 5 marek: lek oryginalny Cavinton i Cavinton forte (Gedeon Richter), Vicebrol i Vicebrol forte
(Biofarm), Vinpocetine Espefa, Vinpocetine Hasco
(Hasco-Lek), Vinpoton i od maja 2013 Vinpoton forte
(Gedeon Richter Polska). Nie pojawił się jeszcze na
rynku Vinpotaxer (Natur Produkt Zdrovit).

R – Układ oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa;
R01A – Środki udrażniające nos i inne preparaty
stosowane miejscowo do nosa; R01AB – Sympatykomimetyki, leki złożone z wyłączeniem
kortykosterydów; R01AB06 – Preparaty z ksylometazoliną
Xylometazolinum+dexpanthenolum: Xylodex (Polfa Warszawa) to 2. rejestracja preparatu o podanym
składzie. Do sprzedaży wprowadzono od września
2011 Nasic i Nasic Kids (Cassella-Med).
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie;
R06AE – Pochodne piperazyny
Levocetirizinum: Nossin (Apotex) to 15. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie
o połowę stosowanych dawek, a tym samym działań
niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 leków:
Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera
(Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września

2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego
2012 Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra
Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon),
od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm) i od
maja 2013 Votrezin (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis),
Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine
dihydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark
Generics, Zilola (Gedeon Richter Polska).
Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemiczną
cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil
Bio. Obecny aktualnie na rynku preparat Zyx zawiera
lewocetyryzynę.
R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
Loratadinum: Claritine Allergy (Merck Sharp &
Dohme) w postaci syropu 60 ml to rozszerzenie
w stosunku do wprowadzonych wcześniej receptowych tabletek i syropu Claritine 120 ml oraz bezreceptowych tabletek Claritine SPE. Będzie to pierwszy
syrop dostępny bez recepty. Zarejestrowano 10
marek loratadyny. Na rynek wprowadzono 9 marek
leków: Aleric (US Pharmacia), Claritine (Merck Sharp
& Dohme, lek oryginalny) i od stycznia 2009 Claritine
SPE (Merck Sharp & Dohme; preparat wprowadzony
wcześniej na rynek przez Bristol-Myers Squibb
pod nazwą Nalergine), Flonidan i Flonidan Control
(Sandoz), Loratadyna Galena, Loratan i Loratan Pro
(Hasco-Lek), Loratine (Medana Pharma), Rotadin
(Anpharm i Egis), od listopada 2008 Loratadine-1A
Pharma (wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą
LoraHexal) i od kwietnia 2010 Loratadyna Pylox (Galena; preparat wprowadzony najpierw na rynek przez
Polpharmę jako Loratine, a w kwietniu 2009 przez
Galenę pod nazwą Lorafast). Nie pojawił się jeszcze
w sprzedaży preparat Loratadyna Egis (zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Loratadyna Anpharm).
Bez recepty dostępne są aktualnie 4 preparaty:
Claritine SPE, Flonidan Control, Loratadyna Pylox,
Loratan Pro. Na rynek wprowadzono także postaci
wielodawkowe loratadyny: Claritine syrop, Flonidan
zawiesina, Loratan syrop, Loratine syrop, Rotadin
syrop. Skreślono z Rejestru: Alegra (Ratiopharm),
Alektin i Alesklar (Slovakofarma), Alerfan (Anpharm),
Loralek (Sandoz), Loratadyna 1A Pharma GmbH (1A
Pharma; lek był obecny na rynku pod nazwą Loram),
Lorapozzan (GlaxoSmithKline Poznań), Loratadine
Teva, Loratio (Ratiopharm), Loravin (Norton), Lorivax
(Norton), Loropoz (GlaxoSmithKline Poznań) i Roletra
(Ranbaxy).
2013-07-26
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Nowe rejestracje – UE – CZERWIEC 2013
W czerwcu 2013 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi.
Dotyczą one 2 nowych substancji czynnych (awanafil i enzalutamid) oraz substancji czynnych już
stosowanych w lecznictwie, w tym nowego zestawienia (dekstrometorfan + chinidyna) oraz nowej
postaci (implant autologicznych chondrocytów na matrycy kolagenowej). Produkty omówiono
w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania
według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej
Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

C – Układ sercowo-naczyniowy
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie
krwi
Bosentan: Stayveer (Marklas) to 2. zarejestrowana
marka bosentanu. Do sprzedaży wprowadzono
Tracleer (Actelion). Bosentan jest wskazany w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) w celu
poprawy wydolności wysiłkowej oraz złagodzenia
objawów u pacjentów z III klasą czynnościową
zaburzeń według klasyfikacji WHO. Wykazano
skuteczność w następujących chorobach: pierwotnym (idiopatycznym i dziedzicznym) TNP; TNP
powstałym w przebiegu twardziny układowej bez
znaczących zmian płucnych; TNP przebiegającym
z wrodzonym przeciekiem „z lewej na prawą” i zespołem Eisenmengera. Wykazano również pewną
poprawę u pacjentów z II klasą czynnościową TNP
według klasyfikacji WHO. Leki są również wskazane
w ograniczaniu liczby nowych owrzodzeń na opuszkach palców u pacjentów z twardziną układową
i obecnymi owrzodzeniami palców.
Bosentan jest podwójnym antagonistą receptora endoteliny z powinowactwem zarówno do receptorów
typu A, jak i B (ETA i ETB). Bosentan zmniejsza opór
naczyniowy zarówno płucny, jak i ogólnoustrojowy,
czego wynikiem jest zwiększenie pojemności minutowej serca, bez zwiększenia częstości akcji serca.
Neurohormon endotelina-1 (ET-1) jest jednym
z najsilniejszych znanych czynników naczyniokurczących i może także sprzyjać zwłóknieniu, rozrostowi komórek, przerostowi serca, przebudowie,
wykazuje działanie prozapalne. Endotelina działa
poprzez wiązanie z receptorami ETA i ETB, znajdującymi się w śródbłonku i komórkach mięśni gładkich
naczyń. Ilość ET-1 w tkankach i osoczu zwiększa się
w wielu zaburzeniach naczyniowo-sercowych oraz
w chorobach tkanki łącznej, w tym w tętniczym
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nadciśnieniu płucnym, twardzinie, ostrej i przewlekłej niewydolności serca, niedokrwieniu mięśnia
sercowego, nadciśnieniu tętniczym systemowym
i miażdżycy tętnic, sugerując udział ET-1 w patomechanizmie tych chorób. W tętniczym nadciśnieniu
płucnym i niewydolności serca, jeśli nieobecny
jest antagonista receptora endoteliny, zwiększone
stężenia ET-1 są silnie skorelowane z ciężkością
przebiegu tych chorób i rokowaniem. Bosentan
konkuruje z ET-1 i innymi peptydami ET o wiązanie
zarówno do receptorów ETA, jak i ETB, z nieco wyższym powinowactwem do receptorów ETA (Ki = 4,143 nanomoli), niż do receptorów ETB (Ki = 38-730
nanomoli). Bosentan wybiórczo blokuje receptory
ET i nie wiąże się z innymi receptorami.
G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe
G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki
stosowane w zaburzeniach erekcji
Avanafilum: Spedra (Vivus) jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.
Awanafil jest wysoce selektywnym i silnym, odwracalnym inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5)
swoistej dla cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). Gdy stymulacja seksualna powoduje
miejscowe uwalnianie tlenku azotu, hamowanie
PDE5 przez awanafil powoduje zwiększenie stężenia cGMP w ciałach jamistych prącia. Powoduje to
rozkurcz mięśni gładkich i napływ krwi do tkanki
prącia, tym samym prowadząc do erekcji. Awanafil
nie działa bez stymulacji seksualnej. W badaniach in
vitro wykazano, że awanafil jest wysoce selektywny
w odniesieniu do PDE5. Jego działanie w odniesieniu do PDE5 jest silniejsze niż w odniesieniu do
innych znanych fosfodiesteraz (>100-krotnie niż
w przypadku PDE6; >1000-krotnie niż w przypadku►
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►PDE4, PDE8 i PDE10; >5000-krotnie niż w przypad-

ku PDE2 i PDE7; >10000-krotnie niż w przypadku
PDE1, PDE3, PDE9 i PDE11). Działanie awanafilu jest
>100-krotnie silniejsze w odniesieniu do PDE5 niż
do PDE6, która znajduje się w siatkówce i odpowiada za przekazywanie bodźców świetlnych. Około
20000-krotnie większa selektywność w odniesieniu
do PDE5 niż do PDE3, która jest enzymem znajdującym się w sercu i naczyniach krwionośnych, jest
istotna ze względu na udział PDE3 w kontrolowaniu
kurczliwości serca.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny
Capecitabinum: Capecitabine Sun to 19. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono
lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine
Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine Cipla,
Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark,
Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestrowany
początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), Lorpeda
(PharOs Generics), Symloda (SymPhar), Vopecidex
(PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).
Leki są wskazane: w leczeniu uzupełniającym po
operacji raka okrężnicy w stadium III (stadium C wg
Dukesa); w leczeniu chorych na raka jelita grubego
i odbytnicy z przerzutami; w leczeniu pierwszego
rzutu u chorych na zaawansowanego raka żołądka w skojarzeniu ze schematami zawierającymi
pochodne platyny; w skojarzeniu z docetakselem
w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym
rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami po
niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego, przy czym
przebyte leczenie cytotoksyczne powinno zawierać
antracykliny; w monoterapii pacjentek z miejscowo
zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi po
niepowodzeniu leczenia taksanami i schematami
zawierającymi antracykliny lub u pacjentek, u których
dalsze leczenie antracyklinami jest przeciwwskazane.
Kapecytabina jest pozbawionym cytotoksyczności
karbaminianem fluoropirymidyny, który działa jako
doustny prekursor cytotoksycznej cząsteczki 5-fluorouracylu (5-FU). Kapecytabina jest aktywowana
w procesie kilku reakcji enzymatycznych. Enzym
odpowiedzialny za ostateczną konwersję do 5-FU,
fosforylaza tymidynowa, obecna jest w tkankach
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guza, ale także występuje zwykle w prawidłowych
tkankach, chociaż w niższym stężeniu. W modelach
heteroprzeszczepu ludzkich komórek nowotworowych kapecytabina wykazywała synergistyczne działanie w skojarzeniu z docetakselem, co może mieć
związek ze zwiększeniem aktywności fosforylazy
tymidynowej powodowanej przez docetaksel. Wykazano, że metabolizm 5-FU w szlaku anabolicznym
prowadzi do blokady metylacji kwasu deoksyurydylowego w kwas tymidylowy, co powoduje wpływ na
syntezę kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).
Inkorporacja 5-FU prowadzi także do zahamowania
syntezy RNA i białek. Ze względu na zasadnicze znaczenie DNA i RNA dla podziału i wzrostu komórki,
spowodowany przez 5-FU niedobór tymidyny może
prowadzić do zaburzeń wzrostu i śmierci komórki.
Skutki zaburzeń syntezy DNA i RNA są największe
w komórkach szybko dzielących się, które szybko
metabolizują 5-FU.
L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści
hormonów i leki o zbliżonym działaniu; L02BB
- Antyandrogeny
Enzalutamidum: Xtandi (Astellas) jest wskazany
w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu
krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn,
u których podczas lub po zakończeniu leczenia docetakselem nastąpiła progresja choroby. Rak gruczołu
krokowego jest wrażliwy na androgeny i odpowiada
na hamowanie przekazywania sygnałów przez
receptory androgenowe. Pomimo małego lub nawet
niewykrywalnego stężenia androgenów w osoczu
przekazywanie sygnałów przez receptory androgenowe powoduje dalszy postęp choroby. Pobudzanie
wzrostu komórek nowotworowych poprzez receptor
androgenowy wymaga jego umiejscowienia w jądrze
komórkowym i związania z DNA. Enzalutamid jest
silnym inhibitorem przekazywania sygnałów przez
receptor androgenowy - blokuje kilka etapów szlaku
przekazywania sygnałów. Kompetytywnie blokuje
wiązanie się androgenów z receptorem androgenowym, blokuje przemieszczenie aktywnego receptora
do jądra oraz wiązanie aktywnego receptora androgenowego z DNA, nawet w przypadku nadekspresji
receptorów androgenowych oraz w raku prostaty
opornym na leczenie antyandrogenami. Leczenie
enzalutamidem zmniejsza wzrost komórek raka
prostaty, może powodować śmierć tych komórek
oraz regresję nowotworu. W badaniach nieklinicznych
enzalutamid nie wykazywał aktywności agonisty
receptorów androgenowych.
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M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M09/M09A - Inne leki stosowane w chorobach
układu mięśniowo-szkieletowego; M09AX
– Inne leki stosowane w chorobach układu
mięśniowo-szkieletowego
Chondrocytes, autologous: MACI (Genzyme) to 2.
zarejestrowany preparat zawierający autologiczne
chondrocyty – w październiku 2009 zarejestrowano
w UE ChondroCelect (TiGenix). Produkt leczniczy
MACI jest wskazany do stosowania w celu odbudowy objawowych ubytków pełnej grubości chrząstki
stawu kolanowego (stopnia III i IV w zmodyfikowanej skali Outerbridge’a) o powierzchni 3-20 cm2
u dorosłych pacjentów z dojrzałym układem szkieletowym. Jest przeznaczony wyłącznie do stosowania
autologicznego. Musi być podawany przez chirurga
wykwalifikowanego i odpowiednio przeszkolonego
w stosowaniu produktu MACI. Żywotne chondrocyty autologiczne namnożone są w hodowli ex
vivo z ekspresją swoistych markerów genowych.
Matryca do implantacji składa się z oznakowanych
chondrocytów autologicznych posianych na błonie
z kolagenu wieprzowego typu I/III o powierzchni
14,5 cm², o gęstości 500000 do 1000000 komórek
na cm2, przeznaczonej do przycięcia przez chirurga
do rozmiaru i kształtu ubytku w celu zapewnienia
całkowitego pokrycia uszkodzonego obszaru,
a następnie implantowana stroną z komórkami
skierowaną w dół. Podłoże ubytku powinno zostać
opracowane tylko do płytki podchrzęstnej, nie powinno przekraczać warstwy podchrzęstnej. Należy
unikać krwawienia przez płytkę podchrzęstną, jednak w przypadku wystąpienia krwawienia konieczne
jest jego kontrolowanie. Odpowiednimi środkami
hemostatycznymi są epinefryna lub fibrynowe
środki uszczelniające naniesione cienką warstwą
bezpośrednio na miejsce krwawienia. Implantację
produktu MACI przeprowadza się stosując jałową
technikę chirurgiczną, a zabieg wymaga przygotowania podłoża ubytku oraz naniesienia fibrynowego środka uszczelniającego na podstawę i brzeg
ubytku w celu zabezpieczenia implantu. Chirurg
może zdecydować o zastosowaniu kilku przerywanych szwów rozpuszczalnych w celu zapewnienia
dodatkowego zabezpieczenia. Po implantacji należy
przeprowadzić odpowiedni program rehabilitacji.
N – Układ nerwowy
N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw
demencji; N06DX - Inne leki przeciw otępieniu
starczemu
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Memantinum: Memantine Ratiopharm to 9.
zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 3 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck) i od
listopada 2012 Biomentin (Biofarm). Nie pojawiły
się jeszcze w sprzedaży preparaty: Maruxa (Krka),
Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz,
Memantine Mylan (Generics), Nemdatine (Actavis).
Preparaty są wskazane w leczeniu pacjentów
z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim
nasileniu. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że
zaburzenia neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego,
zwłaszcza w receptorach NMDA (kwasu N-metylo-D-asparaginowego), przyczyniają się zarówno do
występowania objawów, jak i do postępu choroby
w otępieniu neurodegeneracyjnym. Memantyna jest
zależnym od potencjału, o średnim powinowactwie,
niekompetytywnym antagonistą receptora NMDA.
Modyfikuje efekty patologicznie zwiększonych stężeń
glutaminianu, które mogą prowadzić do zaburzenia
czynności neuronów.
N07/N07X/N07XX – Inne leki działające na
układ nerwowy; N07XX59 – Dekstrometorfan
w połączeniach
Dextromethorphanum+quinidinum: Nuedexta
(Jenson Pharmaceutical Services) to 1. zarejestrowany
lek o podanym składzie, wskazany do objawowego
leczenia nietrzymania afektu (ang. pseudobulbar
affect, PBA) u osób dorosłych. Skuteczność produktu badano wyłącznie u pacjentów z chorobami
zasadniczymi stwardnieniem zanikowym bocznym
lub stwardnieniem rozsianym.
Bromowodorek dekstrometorfanu jest składnikiem farmakologicznie czynnym wpływającym na
ośrodkowy układ nerwowy. Siarczan chinidyny jest
swoistym inhibitorem metabolizmu oksydacyjnego
zależnego od cytochromu CYP2D6, stosowanym
w celu zwiększenia biodostępności ogólnoustrojowej dekstrometorfanu. Nie jest znany dokładny
mechanizm, za pośrednictwem którego dekstrometorfan wykazuje działanie lecznicze u pacjentów
z nietrzymaniem afektu. Chinidyna podwyższa osoczowe stężenie dekstrometorfanu poprzez kompetencyjne hamowanie aktywności cytochromu P450
2D6 (CYP2D6), katalizatora głównego szlaku biotransformacji dekstrometorfanu. Dekstrometorfan
jest agonistą receptorów sigma-1 oraz niekompetycyjnym antagonistą receptorów NMDA. Dodatkowo wykazuje on powinowactwo do transportera
serotoniny (SERT) oraz receptora 5-HT1B/D. Uważa
się, że wiążąc się z receptorami NMDA, sigma-1,
SERT oraz 5-HT1B/D, dekstrometorfan ma działanie ►
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►modulujące względem przewodnictwa nerwowe-

go zależnego od glutaminianu, monoamin (w tym
serotoniny) oraz działania kanałów jonowych.
Skuteczność dekstrometorfanu/chinidyny w leczeniu PBA wykazano w trzech wieloośrodkowych,
randomizowanych badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z grupą
kontrolną, z udziałem osób z PBA i chorobą zasadniczą stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) lub
stwardnieniem rozsianym (MS). U pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rozpoznano PBA obejmujące epizody niezamierzonego, niekontrolowanego
wyrażania emocji w postaci śmiechu i (lub) płaczu,

które są niestosowne lub nieproporcjonalne do stanu emocjonalnego lub nastroju pacjenta. Punktami
końcowymi skuteczności w każdym z badań była
„liczba epizodów śmiechu lub płaczu” (epizodów
PBA) oraz wyników oceny osób badanych w skali
CNS-LS (Center for Neurologic Studies - Lability
Scale) — zweryfikowanego, 7-elementowego kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia, który
umożliwia ilościową ocenę częstości i ciężkości
epizodów PBA. Zakres wyników oceny w skali CNS-LS obejmuje punktację od 7 (brak objawów) do
maksymalnie 35.
2013-07-04

NOWOŚCI NA RYNKU – CZERWIEC 2013
W czerwcu 2013 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 22 nowe marki produktów leczniczych:
Klasa
Nazwa
ATC/WHO międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji

A03AX

Simethiconum

Aero-OM

OM Pharma

PL 09.2009

B06AC

Conestatum alfa

Ruconest

Pharming Group

UE 10.2010

C03DA

Eplerenonum

Nonpres

Polfa Pabianice

PL 09.2012

C10AA

Atorvastatinum

Atorvastatin Ranbaxy

Ranbaxy

PL 02.2013

G03AA12

Drospirenonum + Lesiplus
ethinylestradiolum

Teva

PL 12.2012 Veyann,
zm. 02.2013 Lesiplus

H01CB

Pasireotidum

Signifor

Novartis
Europharm

UE 04.2012

J01CR05

Piperacillinum +
tazobactamum

Piperacillin/Tazobactam Sandoz
Sandoz

PL 05.2009

L01BA

Methotrexatum

Ebetrexat

Ebewe

PL 10.2009

L01BC

Gemcitabinum

Gemcitabinum Accord

Accord
Healthcare

PL 05.2012

L01CA

Vinorelbinum

Neocitec

Sandoz

PL 11.2008

L01XC

Brentuximabum
vedotin

Adcetris

Takeda

UE 10.2012

L01XE

Imatinibum

Nibix

Adamed

PL 02.2013
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L02BG

Letrozolum

Lortanda

Krka

PL 01.2013

M05BA

Acidum
ibandronicum

Quodixor

Alvogen

PL 07.2011

M05BA

Acidum
zoledronicum

Fayton

Glenmark

PL 10.2012

M05BA

Acidum
zoledronicum

Zoledronic acid Actavis

Actavis

UE 04.2012

N02AX52

Tramadolum +
paracetamolum

Paratram

Mylan

PL 05.2012 Calone,
zm. 09.2012 Paratram

N03AX

Levetiracetamum

Levetiracetam Stada

Stada

PL 03.2012

N07XX

Riluzolum

Sclefic

Actavis

PL 10.2009

R03DX

Fenspiridum

Eurefin

Hasco-Lek

PL 03.2013

S01ED51

Timololum +
latanoprostum

Latanoprost+Timolol
Stada

Stada

PL 06.2011

S02CA05

Fluocinoloni
acetonidum +
ciprofloxacinum

Cetraxal Plus

Tactica
PL 05.2012
Pharmaceuticals

Ponadto w czerwcu 2013 r. wprowadzono do
sprzedaży 1 nową wersję marki już obecnej na rynku:
• M01AE, ibuprofenum – Nurofen Express Femina
(Reckitt Benckiser; PL 06.2010 Nurofen Express
KAP, zm. 12.2010 Nurofen Ultra*, zm. 02.2013
Nurofen Express Femina);
* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach
żołądkowo-jelitowych; A03A – Leki stosowane
w czynnościowych zaburzeniach jelit; A03AX
– Inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
B – Krew i układ krwiotwórczy
B06/B06A – Inne środki hematologiczne; B06AC – Leki
stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym
C – Układ sercowo-naczyniowy
C03 – Leki moczopędne; C03D – Leki oszczędzające
potas; C03DA – Antagoniści aldosteronu
C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A - Leki
Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

wpływające na stężenie lipidów, leki proste;
C10AA – Inhibitory reduktazy HMG CoA
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego; G03A - Hormonalne
środki antykoncepcyjne działające ogólnie;
G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty
jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen
H – Leki hormonalne działające ogólnie,
z wyłączeniem hormonów płciowych
i insulin
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich
analogi; H01C – Hormony podwzgórza; H01CB
– Somatostatyna i analogi
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01C
– Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne – penicyliny; J01CR – Złożone preparaty penicylin,
w tym z inhibitorami beta-laktamaz; J01CR05
– Piperacylina i inhibitor enzymatyczny
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L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity;
L01BA – Analogi kwasu foliowego
L01BC – Analogi pirymidyny
L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki naturalne; L01CA – Alkaloidy barwinka (Vinca minor)
i ich analogi
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów
i leki o zbliżonym działaniu; L02BG – Inhibitory
aromatazy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne
kwasu propionowego
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki
wpływające na strukturę i mineralizację kości;
M05BA - Bifosfoniany

N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; N02AX –
Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty
złożone
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne
leki przeciwpadaczkowe
N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07X/
N07XX – Inne leki działające na układ nerwowy
R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające
ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03DX - Inne leki działające
ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw jaskrze
i zwężające źrenicę; S01ED – Leki blokujące
receptory b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol,
preparaty złożone
S02 – Leki otologiczne; S02C/S02CA – Połączenia
kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi;
S02CA05 – Fluocynolon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi. ■
2013-07-27

Opracowanie:

dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

IMS Poland
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

52

Aptekarz Polski, 83(61e) lipiec 2013

... bo przyroda
piękna jest

w
obiektywie
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